
Likums par kara skolu.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

I. Skolas uzdevums un sastāvs.

1. Skolas uzdevums ir sagatavot virs-
niekus attiecīgām ieroču šķirām.

2. Skola sastāv no speciālu ieroču
šķiras nodaļām, pēc vajadzības. Skolas
sastāvs noteikts štatos Skolai ir sava
bibliotēka, ķimiskā laboratorija, fiziskais
kabinets un litogrāfija.

Piezīme. Skolas nodaļu skaitu no-
saka kara ministris.

3. Kadetu apmācības laiks ir divi gadi
un sadalās 2 kursos (I un II). Katrs
kurss ilgst vienu gadu.

Piezīme. 1924., 1925. un 1926. ga-
dos uzņemtie kadeti nobeidz skolu
pēc līdzšinējiem noteikumiem.

II. Skolas pārvaldīšana.
4. Skola atrodas Kara ministrijas pār-

ziņā. To vada skolas priekšnieks, kurš
padots galvenā staba priekšniekam.

5. Skolas uzņemšanas, mācības kursu
progra-nas, gada mācības plānus un no-
teikumus par kadetu pārbaudīšanu, pār-
vedot no I kursa uz II un skolu beidzot,
izstrādā skolas priekšnieks, saskaņā ar
galvenā staba norādījumiem; apstiprina
galvenā štāba priekšnieks.

6. Apmācības jautājumu apspriešanai
pie skolas pastāv paidagoģiska padome,
bet audzināšanas jautājumu apsprie-
šanai — disciplīnas komiteja.

III. Uzņemšana skola.
7. Katrā nodaļā uzņemamo kadetu

skaitu nosaka kara ministris.
8. Skolā uzņem karavīrus un privāt-

personas, kas uzņemšanas gada 1. sep-
tembrī sasnieguši 17 gadus un nav ve-
cāki par 27 gadiem. Latvijas universi-
tāti beigušos uzņem skolā bez pārbaudī-
jumiem triju gadu laikā no diploma
izsniegšanas dienas.

Karavīriem un privātpersonām, kas
nobei guši vidusskolu ar gatavības aplie-
cību, ja viņi pieteicas uzņemšanai skolā
«iju gafj u laikā no gatavības apliecības
izsniegšanas dienas, jāiztur pārbaudījumi:

a) kājnieku nodaļā — latvju valodā
(rakstiski un mutiski);

D) artilērijas nodaļā — latvju valodā,
trigonometrijā (rakstiski un mutiski),

. algebrā un žreometriiā (mutiski).
Karavīrus un privātpersonas bez no-

Jēgtas vidusskolas izglītības (bez gata-
vas apliecības), kā ari tos, kas ieguvuši
ļļatavības apjiecību vai pārtraukuši izglī-

"Jrpinašanu Latvijas universitātē
'"ak kā 3 gadus atpakaļ, var uzņemt
°'pec pārbaudījumu izturēšanas se-
kos priekšmetos : latvju valodā, algebrā,

lr'jā, trigonometrijā (rakstiski un
0; bez tam fizikā un mechanika

^PTOijā,
^

vēsturē un £eogrofijā un vienao svešvalodām , pēc kara ministra no-
taciļuma.

D
Alsām skolā uzņemamām personām
'foaudijumi notiek pēc sevišķas_ pro-
p?~~ reālskolas kursa apmēra.
K|ezime 1. Vidusskolu sarakstu,

k"fas beigušos var uzņemt kara
skolā ar pārbaudījumiem tikailatvju
valoda un matemātikā, izstrādā Kara
Ministrija, saziņā ar Izglītības mini-
st« , un izsludina .Vaid. Vēstnesī".

Piezīme 2. Ja kandidātu izrādītos
vairāk kā brīvu vietu attiecīgās no-
daļās, tad vispirms uzņem Latvijas
universitātes abzohentus un kara-
vīrus ; pēc tam uiņem visus pārējos:
kājnieku nodaļā — pārbaudījumos
latvju valodā dabūto atzīmju kon-
kursa kārtībā, bet artilērijas nodaļā —
pārbaudījumos matemātikā dabūto
atzīmju konkursa kārtībā.

Piezīme 3. Uzņemšanas pārbau-
dījumu komisiju ieceļ skolas priekš-
nieks.

9. Personas, kuras neatrodas aktivā
kara dienestā un vēlas iestāties skolā,
iesūta līdz 15. septembrim skolas priekš-
niekam lūgumu, pieliekot: a) vecuma
apliecību, b) apriņķa priekšnieka (pilsētas-
prefekta) izdotu apliecību, ka lūdzējs nav
sodīts un neatrodas zem tiesas vai iz-
meklēšanas par noziedzīgiem nodarīju-
miem, kuri sodāmi ar cietumu vai citu
bargāku sodu, c) apliecību par izglītību,
d) nepilngadīgiem, bez tam, apstiprinātu
apliecību, ka viņu vecāki vai aizbildņi
dod savu piekrišanu iestāties skolā.

Piezīme Bijušiem karavīriem, bez
uzskaitītiem dokumentiem, jāpieliek
apstiprināts atvaļinājuma apliecības
noraksts.

10. Personas, kuras vēlas iestāties
skolā, neizņemot ari aktivā dienesta kara-
vīrus, pārbauda veselības ziņā speciāla
komisija, kura sastāv no skolas nodaļas
priekšnieka, skolas ārsta un diviem
ārstiem, pēc kara sanitārās pārvaldes
priekšnieka norīkojuma. Komisijai dar-
bību nosaka sevišķa kara ministra ap-
stiprināta instrukcija.

11. Audzēkņu uzņemšanu skolā, sa-
skaņā ar pārbaudījumu rezultātiem un
ņemot vērā paidagoģiskās padomes atzi-
numu, izšķi r kara skolas priekšnieks.

12. Skolas audzēkņi saucas par ka-
detiem un skaitās aktivā kara dienestā.

13. Skolā uzņemtās privātpersonas
ieskaita skolā ar skolas pavēli, noteicot
aktivā kara dienesta laika sākumu, saskaņā
ar karaklausības likumu.

14. Uzņemto dokumenti glabājas
skolā. Skolu atstājot, tos izsniedz īpaš-
niekam, izņemot dienesta gaitas sarakstu
un policijas izdotās apliecības.

15. Par katru uzņemto privātpersonu
skola paziņo attiecīgam kara apriņķa
priekšniekam.
IV. Kadetu audzināšana un

skolas iekārta.
16. Kadetu audzināšanas mērķis ir:
a) attīstīt nākamos virsniekos jēdzienu

par karavīru augstāko uzdevumu —
sargāt valsti un tās likumīgo iekārtu;

b) izveidot viņos noteiktu un taisnīgu
raksturu;

c) panākt visu karaspēka veidu nā-
kamo virsnieku militāro uzskatu un
ideju vienādību ;

d) ieaudzināt kadetos noteiktu militāru
disciplīnu un pienākumu sajūtu;

e) pirmo kursu beigušiem jābūt saga-
tavotiem par grupas komandieriem;
skolu beigušiem jābūt sagatavotiem
vada komandiera amatiem : apmācīt,
vadīt, komandēt vadu un prast ko-
mandēt rotu.

17. Visi kadeti dzīvo skolā
18. Kadeti uzvešanās ziņā sadalās

trijās šķirās (I, II un III.)
19. Kadeti, kuri uzvešanās ziņā ieskai-

tīti I un II šķirā, pārskaitot uz otru kursu,
paaugstināmi* par armijas kaprāļiem.
Aktivā dienesta karavīri, kuri iestā-
jas skolā instruktoru dienesta pakāpēs,
patur šīs pakāpes, izņemot ārējās no-
zīmes. Labākos II kursa kadetus skolas
priekšnieks paaugstina uz vakantām
vietām par kadet-instruktoriem.

Piezīme. Kadet-instruktoti sadaļas;
kadet-virsseržantos, kadet-seržaotos
un kadet-kapraļos.

V. Apmācība.
20. Skolas kursā ietilpst: iaktika;

kara vēsture, artilērija, kara ģeogrāfija
fortifikācija, kara topogrāfija, kara ad
ministracija, sakaru mācība, kaujas gāzes
bruņotās mašinas, aviācija, strēlniecība,
likumu zinātne, militārā paidagoģija.
militārā psieholoģija, kara higiēna, mili-
tārā hipoloģija, reglamenti un ieroči,
ķimija, fizika, politiskā vēsture, politiskā
ekonomija, latvju valoda un krievu vai
vācu valoda. Bez augšā minētiem, visu
nodaļu kadetiem obligatoriskiem priekš-
metiem, kursā ietilpst: kājnieku nodaļā —
matemātika (algebra, ģeometrija un tri-
gonometrija); artilērijas nodaļā —
augstākā matemātika (analītiskā ģeo-
metrija un alģebraiskā analizē), mecha-
nika, tectiniskā zīmēšana un tēlojošā
ģeometrija. Bez tam — speciāla sagata-
vošana ierindas dienestam visās nozarēs.

Piezīme 1. Skolas kursa priekš-
metu sarakstu var grozīt Ministru
kabinets.

Piezīme 2 Kadetu sekmes mā-
cībās novērtē pēc 12 atzīmju zi-
stemas.

VI Izlaidums un kadetu at-
komandēšana no skolas.

21. Skolas kursu beigušos kadetus,
pēc dabūtām atzīmēm un uzvešanās, sa-
dala trijās šķirās:

a) I šķirā iedala tos, kuriem vi-
dējā caurmēra atzīme, kā ari caur-
mēra atzīme kara zinību priekš-
metos un katrā speciālā priekšmetā
atsevišķi ir ne zemāka par 10,
katrā atsevišķā priekšmetā ne
zemāka par 7, ierindas atzīme —
ne zemāka par 10 uu uzvešanās —
pirmā šķirā;

b) II šķirā — tos, kuriem vidējā
caurmēra atzīme ir ne zemāka par 7,
kara zinību priekšmetos, katrā spe-
ciālā priekšmetā un ierindas at-
zīme — ne zemāka par 8; katrā
atsevišķā priekšmetā - ne zemāki
par 6 un uzvešanās — pirmā šķirā;

c) III šķirā — tos, kuri pēc atzīmēm
ietilpst vienā no augšā minētām
šķirām, bet pēc uzvešanās skaitās
otrā šķirā.

Visi pārējie, kuri neietilpst nevienā no
augstāk minētām šķirām, skaitās kā
skolu nebeiguši un atvaļināmi no aktivā
kara dienesta, izņemot tos, kurus atstāj
virsdienestā, saskaņā ar likumu par virs-
dienesta karavīriem.

Ar skolas priekšnieka atzinumu un
ierosinājumu viņi paaugstināmi par virs-
nieku vietas izpildītājiem.

Piezīme. Par speciāliem priekš-
metiem skaitās: kājnieku nodaļā —
taktika un automātiskie ieroči, arti-
lērijas nodaļā — taktika un artilērija.

22. Kadetus, kup beiguši skolu ar
pirmo un otro šķiru, paaugstina pirmā
virsnieku dienesta pakāpē un ieskaita
karaspēka daļās, neatkarīgi no štata.

23. Virsnieku vecākumu karaspēka
daļās skaita pēc kara skolas izlaiduma
vecākuma. Nodaļās pie izlaiduma vis-
augstāk stādami kadet-virsseržanti. Pā-
rējie — visu priekšmetu vidējās caur-
mēra atzīmes vecākuma kārtībā — no-
stādami sekosi: I šķiras kadet-instruktori,
aiz tiem kadeti un beidzot II šķiras
kadet-instruktori un aiz tiem - kadeti.

Skolu beigušiem ar I un II šķiru iz-
diena skaitāma no izlaiduma gada 1. sep-
tembra; ar I šķiru beigušiem izdiena
paaugstināšanā otrā virsnieka dienesta
pakāpē saīsināma par 1 gadu; ar II šķiru
beigušie skaitās vecāki par tiem, kas
gadu vēlāk skolu beiguši ar I šķiru.

24. Ar III šķiru beigušos uz pašu vē-
lēšanos atvaļina no aktivā kara dienesta
kā virsnieku vietas izpildītājus, vai iedala
kajasjēka daļās — kā seržantus. Tiešā
priekšniecība pēdējos var stādīt priekšā
paaugstināšanai pirmā virsnieka dienesta

pakāpē ne agrāk kā pēc sešu mēnešu
izdienas karaspēka daļā, ja no šī laika
viņi ne mazāk kā četrus mēnešus ir
sekmīgi izpildījuši vada seržanta vai virs-
seržanta pienākumus. Vecākums pirmā
virsnieka dienesta pakāpē viņiem skaitās
no paaugstināšanas dienas.

25. Ar III šķiru beigušos un kara-
spēka daļās iedalītos atvaļina no aktivā
kara dienesta, ieskaitot par virsnieku
vietas izpiluīlājiem, ja, skaitot no izlai-
duma dienas, gada laikā viņi nav pa-
augstināti pirmā virsnieka dienesta pa-
kāpē.

26. Ar III šķiru beigušie, iedalot kara-
spēka daļās, nēsā virsnieku vietas izpil-
dītāju tērpu. Algas, uztura un ietērpa,
kā ari pārējo dienesta nosacījumu ziņā
viņi pielīdzināmi attiecīgiem ierindas virs-
dienesta instruktoriem ari tanī gadījumā,
ja viņi neieņem štatu vietas.

27. Kara skolu beigušiem par skolā
pavadīto laiku jāatdien 1 gads.

28. Kara skolu beigušie var iestāties
Latvijas universitātē uz vispārējiem no-
teikumiem, kādi pastāv vidusskolu bei-
gušiem. Skolas abiturienti atsvabināmi
no iestāšanās konkursa pārbaudījumiem
latvju valodā.

29. Skolu beigušiem piešķirams at-
vaļinājums 28 dienas.

30. Kadeti var uz pašu vēlēšanos iz-
stāties no skolas pirms kursa beigšanas.
Kadeti, ja viņi izstājas vai viņus izslēdz
no skolas nesekmības vai citu iemeslu
dēļ purns 3 mēnešu pavadīšanas skolā,
uz pašu vēlēšanos atvaļināmi no aktivā
kara dienesta (ja viņi nav iesaucamos
gados), vai ieskaitāmi karaspēka daļās.

Kadetus, ja viņi izstājas vai viņus iz-
slēdz no skolas pēc triju mēnešu pava-
dīšanas tanī, kā ari tos, kuri sasnieguši
iesaucamos gadus un izstājas no skolas,
ieskaita karaspēka daļās, kur tiem virs
aktivā obligatoriskā kara dienesta jā-
atdien i/2 mēnesi par katru skolā pava-
dīto mēnesi, pie kam vidusskolu un La-
tvijas universitāti beigušiem jāizpilda ari
karaklausības likuma 77. panta no-
teikumi.

Piezīme I. Kadetus, pārskaitot 110
skolas karaspēka daļās, ieskaita:
pirmā kursa — kā kareivjus;
kursa — kā kaprāļus, bet tos ka-
detus, kuri pirms iestāšanās skolā
ieguvuši instruktora dienesta pakāpi,
ieskaita karaspēka daļās savā agrākā
dienesta pakāpē.

Piezīme 2. Kadetus, kuri slimības
vai citu no viņiem neatkarīgu ap-
stākļu dēļ izlaiduši mācības nepār-
traukti ilgāk par 2 mēnešiem, iz-
slēdz no skolas ar tiesību iestāties
bez eksāmena nākošā mācības gadā
tanī pašā kursā.

Piezīme 3. Izslēgt no skolas ka-
detus var vai nu ar tiesību vai bez
tiesības iestāties no jauna skolā.

VII. Apgādība.
31. Kadeti saņem visus mācības liii

kļūs, kā ari uztur* un ietērpa priekš-
metus no valsts pēc pastāvošiem liku-
miem un noteikumiem.

32. Algas ziņā kadeti pielīdzināmi
aktivā obligatoriskā dienesta kareivjiem,
bet kadeti-instruktori — aktivā obliga-
toriskā dienesta instruktoriem.

33. Kara skolu ar I un Ii šķiru bei-
gušie un par virsniekiem paaugstinātie
saņem vienreizēji:

1) par brivu — zobenu, automātisko
pistoli, prizmatisko tālskatu, vienu
pilnu komplektu virsnieka apģērba
un apavu, trīs pāri veļ;:
gultas segu, 4 palagu?, virsn
vidus jostu, reglamentu komplektu
un lauku somiņu ;

2) neatmaksājamu pabalstu — jaunākā
virsnieka 2 mēnešu atalgoj.
apmērā ;

Likums par kara skolu.
pārgrozījumi likumā par sēklas fondu.
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Noteikumi par atlīdzību drogistu un ap-

tiekas praktikantu pārbaudījumu ko-
misijas locekļiem un eksaminatoriem.

Rīkojums lauku pašvaldībām par svabadu
līdzekļu uzglabāšanas kārtību.

Ministru kabineta sēde š. g. 9. aprilī.
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3) brīvu ceļu līdz dienesta vietai pēc
pastāvošiem noteikumiem.
Piezīme. Izsniedzot 1. punktā

minēto apģērbu un apavu vietā
naudu, tie aprēķināmi pēc armijas
sagatavošanas cenām.

34. ArIII šķiru beigušie, iedalot kara-
spēka daļas, saņem no skolas lietošanā
jaunu komplektu apģērbu, apavu, veļas
un citus ietērpa priekšmetus pēc virs-
dienesta instruktoru ietērpu tabelēm un
brīvu ceļu līdz dienesta vietai pēc pastā-
vošiem noteikumiem. Paaugstinot par
virsniekiem, uz viņiem attiecināmi 33. panta
nosacījumi.

VIII. Skolas amatpersonas.
Skolas priekšnieks.

35. Skolas priekšnieku izvēlas no ģe-
nerāļiem vai pulkvežiem, pēc iespējas ar
augstāko militāro izglītību, kuri labi pa-
zīst militāro audzināšanu un praktiski
ierindas dienestu.

36. Skolas priekšniekam piešķirtas
pulka komandiera tiesības.

37. Skolas priekšnieks, bez pienāku-
miem, kuri paredzēti pulka komandierim,
rūpējas par skolas labierīcību, vada kadetu
audzināšanu un apmācību un seko teorē-
tiskai un praktiskai mācību pasniegšanai.

38. Skolas priekšnieks ierosina skolai
vajadzīgo amatpersonu pārvietošanu no
armijas karaspēka daļām, izšķi r lektoru
(zinību pasniedzēju) un praktisko darbu
vadītāju uzaicināšanas jautājumus.

Mācību pārzinis.

39. Mācību pārzini izvēlas no pulk-
vežiem vai pulkvežiem-leitnantiem, pēc
iespējas ar augstāko militāro izglītību.

40. Mācību pārzinis ir skolas priekš-
nieka tuvākais palīgs mācības nozarē —
ar bataljona komandiera tiesībām.

41. Mācību pārziņa pienākumi:
a) izraudzīt lektorus un praktisko darbu

vadītājus;
b) saziņā ar lektoriem un nodaļu

priekšniekiem izstrādāt gada mā-
cības plānu un programas; sastādīt
lekciju, repeticiju, praktisko darbu
un eksāmenu sarakstus;

Ic)
raudzīties, lai zinību pasniegšana
visās klasēs notiktu pēc apstipri-
nātām programām un instrukcijām;

d) raudzīties, lai uzņemot skolā un
mācības pasniedzot, kā ari pārceļot

I

no viena kursa uz otru un izlaižot
no skolas, — pilnīgi ievērotu pa-
stāvošos noteikumus;

e) pārbaudīt zinību pasniegšanas kār-
tību un vispārējo kārtības uzturē-

I

šanu klasēs — lekciju, pārbaudī-
jumu un praktisko darbu laikā, un
uzraudzīt kadetu zināšanu novēr-
tēšanu;

f) rūpēties: par kadetu apgādāšanu ar
mācības līdzekļiem un klases pie-
derumiem ; bibliotēkas, fiziskā ka-
bineta, ķimiskās laboratorijas, kā
ari citu mācības līdzekļu uztu-
rēšanu un papildināšanu;

g) skolas priekšnieka uzdevumā — uz-
aicināt lektorus un nodaļu priekš-
niekus dažādu apmācības jautājumu
apspriešanai.

Lektori (zinību pasniedzēji).

42. Lektori sadalās: štata lektoros un
pieaicinātos.

43. Štatos paredzētos lektorus izveļas
no virsniekiem, kuri baudījuši augstāko
militāro vai augstskolas izglītību. Lek-
torus amatā apstiprina galvenā staba
priekšnieks.

44. Štatos paredzētiem lektoriem skolas
priekšnieks var uzlikt praktisko vasaras
lauku darbu vadīšanu un norīkot par
asistentiem citos priekšmetos. Vienu no
štata lektoriem ieceļ par bibliotekāru;
izņēmuma gadījumos lektoriem var uzlikt
ari citus skolas vecāko virsnieku pie-
nākumus.

45. Par praktisko lauka darbu vadī-
šanu, lekcijām un asistēšanu citu zinību
pasniedzēju priekšmetos, kā ari par
lekcijām virs paredzētas normas, sava

priekšmetā, štatos paredzētie_ lektori
saņem atlīdzību, kāda paredzēta no-
teikumos par kafa zinību pasniedzēju

atalgojumu. ..._ ,. , ..
46. Kā štata, ta pieaicinatie _ lektori

atbildīgi par sekmēm pasniedzama priekš-

metā.
47 Skolas amatpersonas, virs saviem

tiešiem pienākumiem, var lasīt lekcijas

un vadīt praktiskos darbus. Par pa-

sniegtām lekcijām un praktiskiem darbiem,

kā ari par repeticijamun eksāmeniem

viņi saņem atlīdzību, kāda paredzēta no-

teikumos par kara zinību pasniedzēju

atalgojumu.

Nodaļu priekšnieki.
48. Nodaļu priekšniekus ieceļ amatos

no bataljonu, divizionu un līdzīgu vienību
komandieru vai viņu amata kandidātu
vidus.

49. Nodaļu priekšnieki tieši padoti
skolas priekšniekam un ir viņa tuvākie
palīgi. Viņi tieši vada savas nodaļas
apmācību un audzināšanu. Nodaļu
priekšnieki bauda bataljona komandiera
tiesības.

Grupu vadītāji.
50. Grupu vadītājus ieceļ no rotu un

bateriju komandieru vai viņu amatu kan-
didātu vidus. Viņi tieši padoti savu no-
daļu priekšniekiem.

51. Grupu vadītāji ir viņiem uzticētās
vienības tiešie priekšnieki, ar rotas (ba-
terijas) komandieru tiesībām.

Ložmetēju nodaļas
priekšnieks.

52. Ložmetēju nodaļas priekšnieku
izvēlas no ložmetēju rotu komandieriem.
Viņš tieši padots skolas priekšniekam un
bauda rotas komandiera tiesības.

53. Ložmetēju nodaļas priekšnieka
pienākumi ir: apmācīt kadetus rīkoties
ar dažādu zistemu ložmetējiem, pat-
šautenēm, minumetējiem, kājnieku liel-
gabaliem, rokas granātām un tamlīdzīgiem,
kā ari veikt priekšdarbus kadetu apmā-
cīšanai praktiskā šaušanāar augšminētiem
ieročiem.

Ložmetēju no d aļ a s pri ekšn iek a
palīgs.

54. Ložmetēju nodaļas priekšnieka
palīgu izvēlas no ložmetēju rotas vada
komandieriem. Viņš tieši padots nodaļas
priekšniekam, ar vada komandiera tiesībām.

55. Ložmetēju nodaļas priekšnieka
palīgs ņem dalību kadetu apmācībā ar
visu zistemu kājnieku smagiem ieročiem
un tieši pārzin visus skolas ieročus.

Adjutants.
56. Adjutantu skolas priekšnieks iz-

vēlas saskaņā ar noteikumiem, kādi pa-
redzēti pulku adjutantiem. Viņa tiesības
un pienākumi paredzēti noteikumos par
pulku adjutantiem.

Fiziskās audzināšanas instruktors.
57. Fiziskās audzināšanas instruktoru

izvēlas skolas priekšnieks no personām,
kurām ir vajadzīgās zināšanas un prakse
fiziskās audzināšanas pasniegšana. Viņš
tieši padots skolas priekšniekam.

58. Fiziskās audzināšanas instruktora
pienākumos ietilpst:

1) fiziskās audzināšanas programas iz-
strādāšana, saziņā ar nodaļu priekš-
niekiem, mācību pārzini un skolas
ārstu;

2) zistematiska kadetu apmācīšana vin-
grošanā, paukošanā un citās fiziskās
audzināšanas nozarēs;

3) fiziskās audzināšanas piederumu
pārzināšana.

Mācību daļas darbvedis un
zīmētājs.

59. Mācību daļas darbvedis un zīmē-
tājs ir mācību pārzina tuvākie palīgi
mācības nozarē.

Saimniecības priekšnieks.

60. Saimniecības priekšnieks izrau-
gāms no bataljona komandieriem vai
kandidātiem uz bataljona komandiera
amatu. Viņa tiesības un pienākumi
paredzēti noteikumos par karaspēka
iekšējo saimniecību pulkā.

Saimniecības darbvedis, k a s i erjs
un ekonoms.

61. Saimniecības darbvedi, kasieri un
ekonomu izvēlas no kara ierēdņiem.
Viņu tiesības un pienākumi paredzēti
noteikumos par karaspēka iekšējo saim-
niecību pulkos.

Saimniecības komandas priekš-
nieks.

62. Saimniecības komandas priekš-
nieku izvēlas īio virsniekiem. Viņa tie-
sības un pienākumi paredzēti noteikumos
par karaspēka iekšējo saimniecību pulkos;
bez tam pārzin kadetu un kareivju ar-
matūru.

Skolas sanitārais personāls.
63. Ārstu skolai ieceļ kara sanitārās

pārvaldes priekšnieks, saziņā ar skolas
priekšnieku. Tiesībās skolas ārsts pie-
līdzināts pulka vecākam ārstam.

64. Skolas ārsta pienākumos, bez
tiem, kas paredzēti noteikumos par
karaspēka pārvaldību un citos pastāvošos
noteikumos un reglamentos, ietilpst:

1) kara higiēnas prakstiskā un teorē-
tiķa pasniegšana kadetiem;

2) pēc vajadzības, piedalīšanās paida-
goģiskās padomes sēdēs.

65. Zobu ārsts padots tieši skolas
ārstam.. Pienākumos un tiesībās viņš
pielīdzināts zobu ārstam karaspēka dalās.

IX. Paidagoģiska padome.
66. Paidagoģiska padome sastādās no

skolas priekšnieka, kā priekšsēdētāja,
mācību pārziņa, nodaļu priekšniekiem,
nodaļu vecākiem virsniekiem, ložmetēju
nodaļas priekšnieka, skolas ārsta, attiecī-
giem lektoriem un grupu vadītājiem.

67. Padomi saaicina uz sēdi skolas
priekšnieks. Padomes kompetencē ie-
tilpst jautājumu apspriešana par:

1) uzņemšanu skolā;
2) zinību pasniegšanas metodēm;
3) apmācību un audzināšanu;
4) kadetu sekmēm un izslēgšanu ne-

sekmības dēļ;
5) kadetu pārvešanu no viena kursa

uz otru un atstāšanu tajā pašā
kursā uz otru gadu;

6) kadetu vecākuma noteikšanu, iz-
laižot.

68. Jautājumus paidagoģiska padome
izšķi r ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja
balsis sadalās vienlīdzīgi, tad izšķirošā
ir priekšēdētāja balss. Ja skolas priekš-
nieks nepiekrīt balsu vairākumam, viņš
pieņem lēmumu pēc saviem ieskaitiem,
bet ziņo par to galvenā staba priekšnie-
kam, pievienojot ziņojumam paidago-
ģiskās padomes sēdes protokola no-
rakstu.

69. Paidagoģiskās padomes sēžu žur-
nālu ved mācību pārzinis. Protokolus
paraksta priekšsēdētājs un visi klātesošie
padomes locekļi.

X. Disciplīnas komitej.a. .

70. Disciplinas komiteja sastādās no
skolas priekšnieka, kā priekšsēdētāja,
mācību pārziņa, saimniecības priekšnieka,
nodaļu priekšniekiem, nodaļu vecākiem
virsniekiem, ložmetēju nodaļas priekšnieka
un attiecīgiem grupu vadītājiem. To
sasauc skolas priekšnieks.

71. Disciplinas komiteja apspriež
jautājumus par kadetu:

1) tikumības un uzvešanās novērtēšanu;
2) paaugstināšanu par kadet-instruk-

toriem;
3) disciplinas pārkāpumiem;
4) pārvešanu no vienas uzvešanās šķiras

otra.

72. Jautājumus disciplinas komiteja
izšķi r ar vienkāršu balsu vairākumu.
Ja balsis dalās vienlīdzīgi, tad izšķirošā
ir priekšsēdētāja balss. Ja skolas
priekšnieks nepiekrīt balsu vairākumam,
viņšpieņem lēmumu pēc saviem ieskatiem,
bet ziņo par to galvenā štāba priekš-
niekam, pievienojot ziņojumam disciplinas
komitejas sēdes protokola norakstu.

73. Disciplinas komitejas sēžu žurnālu
ved skolas adjutants. Protokolus paraksta
priekšsēdētājs un visi klātesošie locekļi.

74. Ar šo atcelti: Kara lik. kop. XV gr.
683.—1036. p. p. 1907. g. izd., Noteikumi
par kara skolu (Lik. kr. 1925. g. 189.)
un papildinājumi noteikumos par kara
skolu (Lik. kr. 1926. g. 133.)

Rīgā, 1927. g. 11. aprilī.

Valsts Prezidents G. Zem gals.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1927. gada 11. aprilī
Nr. 3.

§ i-

Atvaļinu uz pasu velēšanos no aktiv-kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Vidzemes artilērijas pulka virsleitnant
Aleksandri Martinsonu un 7 c
guldas kājnieku pulka ārstu leitnant
Bēri G 1 i k m a n i.

§ 2.
Atvaļinu štatu samazināšanas dēļ

aktivā kara dienesta līdz turpmāka *
rīkojumam Intendanturas galvenās mantunoliktavas kafa ierēdni Jāni G abi ik

§ 3.

Izslēdzu no armijas virsnieku sarak
stiem 7. Siguldas kājnieku pulka karaierēdni Pēteri B e s s e r u , kurš ar Kara
tiesas 1926. gada 29._ novemb ra sprie-
dumu notiesāts pārmācības namā2
slēdzot no kara dienesta un at ņemot
kara ierēdņa dienesta pakāpi.

§ 4.

Pārvietoju dienesta laba Kurzemes arti-
lērijas pulka kapteini Kārli Treifeldii
uz Latgales artilērijas pulku (š. g. 266
pavēles 2. § grozot) un Arsenāla kara
ierēdni Otto Bračinu uz 4. Valmieras
kājnieku pulku.

§ 5.
Pārvietoju uz pašu velēšanos 1. Lie-

pājas kājnieku pulka virsleitnantu Harriju
Voronecki un 12. Bauskas kājnieku
pulka virsleitnantu Jāni Arturu Klipsonu
uz 6. Rīgas kājnieku pulku.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris,

ģenerālis B angerskis.

Valsts Prezidents G. Zemgals,
sakarā ar viņa ievēlēšanu amatā, pieņems
otrdien, š. g. 12. aprilī:

pļkst 11 līdz 12 valdības, militāro
iestāžu, pašvaldību, preses un sabiedrisko
organizāciju pārstāvjus un

pīkst. 12 līdz 13 visus pilsoņus, kuri
vēlētos viņu apsveikt.

Valsts Prezidents G. Zemgals pieņems
apmeklētājus katru otrdienu no pīkst. 11
līdz 13 Pilī.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par atlīdzību drogistu un ap-
tieku praktikantu pārbaudī-
jumu komisijas locekļiem un

eksaminatoriem.
1. Drogistu pārbaudīšanas komisijas

(Lik. kr. 1923. g., 60., 26. p.) priekšsēdētājs
un locekļi, izņemot drogistu organizāciju
pārstāvjus, saņem atlīdzību Ls 2.— ap-
mērā par katra sēdes stundu, ja tās
notiek ārpus parastā darba laika.

2. Izglītības un tautas labklājības
ministrijas pārstāvji aptieku praktikantu
pārbaudīšanas komisijā (Lik. kr. 1926. g..
12., 5. p.) saņem atlīdzību par sēdēm
ārpus parasta darba laika, saskaņā ar
noteikumu par valsts darbinieku atalgo-
jumu (Lik. kr. 1925., 133) 19. pantu.

3. Aptieku praktikantu eksaminato-
riem atlīdzību aprēķina: universitātes
pārstāvjiem Ls 2, apmērā par katru pār-

baudāmu priekšmetu no ikkatra pārbau-

dāmā, bet farmācijas valdes pārstāvim,ja
pārbaudīšana notiek ārpus iestādes pa-

rastā darba laika, Ls 2 apmērā par katru

stundu. Par piedalīšanos 2. panta mi-

nētā komisijā universitātes pārstāvji pa-

pildu atlīdzību nesaņem.
4. Komisijas sēdes protokolu ved

viens no komisijas locekļiem Protoko
jāatzīmē ari sēdes sākums uu beigas u

sēdes dalībnieki.
Rīgā, 1927. g. 7. aprilī.
Minist ru prezidents M. Skujenie''-

Tautas labklājības ministr
A. Rudo

Rīkojums
lauku pašvaldībām par sV '
badu līdzekļu uzg labāšanas

kārtību.
Pašvaldībām viņu svabadie -

jāglabā uz .tekoša rēķina' Latvijas
viņas nodaļās vai sabiedrisku ie*
dibinātās kredītiestādēs. košie 18

Izņemot naudu no pašvaldību te
rēķiniem, čeki jāparaksta ne maz

Pārgrozījumi
likumā par sēklas fondu.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likumā par sēklas fondu (Lik. kr.
1925. g. 27.) izdarīt sekošus pārgrozī-
jumus:

1. panta piezīmi strīpot.

10. pantu izteikt šādi:
9. pantā paredzētos termiņus pla-

šākiem valsts apvidiem, kur apstākļi
to prasa, var pagarināt uz Ministru
kabineta lēmuma pamata. Izņēmuma
gadījumos atsevišķām lauksaimnie-
cībām, kur apstākļi to prasa, mi-
nētos termiņus var pagarināt zem-
kopības ministris. Termiņā neno-
maksāto parādu piedzen valsts —
neapstrīdamu prasību piedzīšanas
kārtībā.

Pārgrozījumi stājas spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu.

Rīgā, 1927. g. 11. aprilī.

Valsts Prezidents G. Zemgals,



ļjviem locekļiem no valdes sastāva. Gra-

atvēza vai darbveža paraksts uz čeka
"skatāms tikai kā kontrasignējums.

pašvaldību kapitāli pārvēršami valsts
j vaists galvotos vērtspapīros vai augš-

minēto kreditiestāžu noguldījumos. Ka-

ijtali izlietojami tikai ar uzraugu iestāžu

at ļauju.
Rīgā, 1927. g. 6. aprilī Ns 102274.

Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs P. K1 i n k 1 a v s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1927. g. 9. aprilī.
1. Uzņem Latvijas pavalstniecībā 146

personas un noraida 2 ārzemnieku lū-
gumus dēļ uzņemšanas Latvijas pavalst-
niecībā.

2. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai
likumprojektus:

1) par darba apgādi jūrniekiem un
2) par armijas-kontroli.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
RĪKOJUMS

Ievērojot, ka Jelgavas apriņķī Auces
pilsētā, Bēnes, Īles, Lielauces, Jaunauces,
Rubas, Vadakstes, Ukru, Bukaišu, Sni-
ķeres un Vecauces pagastā trakumsērga
izbeigusies, saziņā ar Auces rajona vete-
rinārārstu, savu 22. janvāra rīkojumu, publ.
25. janvāra „Valdības Vēstnesī" N? 19 par
šī novada izsludināšanu par trakumsērgas
apdraudētu rajonu ar šo atceļu.

Uzdodu Auces pilsētas un pagastu
valdēm šo manu rīkojumu pasludināt
iedzīvotājiem.

Pamats: obligatorisko noteikumu
par trakumsērgas apkarošanu § 10,
publ. š. g. 11. janvāra „Valdības
Vēstnesī" N° 7.

Šis rīkojums stājas spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu.

Jelgavā, 1927. g. 7. aprilī. Nb 567-1.
Jelgavas apriņķa priekšnieks

Bičevsk i s.
Sekretārs S t a 1 ģ e.

Rīga.
Valsts Prezidents G. Zemgals

vakardien pulksten 11, minist ru prezi-
denta M. Skujenieka un kara mi-
nistr^

R.
Bangerska pavadībā ap-

meklēja Meža un Brāļu kapus, nolikdams
vaiņagus uz pirmā Valsts Prezidenta
J. Čakstes kapu ar uzrakstu: .Dziļā
pateicībā savam lielajam priekšgājējam"
un Brāļu kapos ar uzrakstu: Latvijas
neatkarības cīņās kritušiem varoņiem".

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 11. aprilī.

Devīzes
1 Amerikas dolārs 5,184—5,19*
1 Anglijas mārciņa 25,165—25,23
100 Francijas franku 20,15—20,55
100 Beigas 71,80—72.50
100 Šveices franku 99,30—100,30
100 Itālijas liru 24,75—25,25
100 Zviedrijas kronu 138,45—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 133,55—134,60
100 Dānijas kronu 137,85—138,90
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,25—15,5f
100 Holandes guldeņu .... 206,85—208/0
100 Vācijas marku 122,40—123,t 11
100 Somijas marku 12,97—13,1
100 Igaunijas marku 1,37—1,39;
100 Polijas zlotu 58,00—64,0f'
100 Lietavas litu 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri:
5°/0 neatkarības aizņēmums . . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . . 98—10C
6%Zemes bankas ķiiu zīmes . . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes . 96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevir»

Zvērināts biržas māklera M. O k m i a n s.

Redaktors: M. Arons.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Lai dotu iespēju kareivju kategorijās
pārskaitītiem virsniekiem, kara un kara
laika ierēdņiem izturēt pārbaudījumu
valsts valodā 14b tikt pārskaitītiem atpakaļ
virsnieku kategorijā, nolieku pārbaudī-
šanu valsts valodā sekošās vietās un
laikā:

1) Rīgas kara apriņķa pārvalde, Rīgā,
š. g. 14. jūlijā,

2) Daugavpils kara apriņķa pārvalde,
Daugavpilī, š. g. 20. jūlijā un

3) Rēzeknes kara apriņķa pārvaldē,
Rēzeknē, š. g. 22. jūlijā.

Tiem, kuri vēlas pārbaudījumu turēt,
jāpieteicas vienā no minētām pārvaldēm
lidz š. g. 1. jūlijam. Uz pārbaudi jā-
ierodas noteiktā dienā pulksten 10, ņemot
līdzi karaklausības apliecību un pasi.
Ceļa izdevumi jāsedz pārbaudāmiem pa-
šiem saviem līdzekļiem. Pārbaudījumu
izdarīs saskaņā ar noteikumiem par
virsnieku, kara un kara laika ierēdņu
pārbaudīšanu valsts valodā (Kara mi-
nistra 1925. g. 11. pavēles 4. § pie-
likums).

Rīgā, 1927. g. 8. aprilī. Na 1161/GO.

Galvenā štāba priekšnieks,
ģenerālis P e n i ķ i s.

Organizacijas-mobilizacijas daļas
priekšnieks, pulkvedis - leitnants

Gailīts.
Karaklausības nodaļas priekšnieks,

kara ierēdnis L ā b a n s.

Pasta ziņas
Šā gada marta mēnesī no D a u g a v-

pils pilsētas pasta kastītēm izņemti un
nenosūtīti pēc piederības sekosi vienkārši
sūtījumi:

5 vēstules bez kādām adresēm,
5 atklātnes „
1 neapmaksāta ar pasta nodokli ban-

derole.
Pastmeistars F. Anže.

12.Bauskas kājnieku pulka komandieris
pazi ņo, ka .Valdības Vēstneša" 1923. g.
289. numurā par dezertieri izsludinātais
12. Bauskas kājnieku pulka kareivis
Vasilijs Ivana dēls Dublišs š. g.
i martā _ Rīgā apcietināts un atsūtīts uz
pulku , kādēļ viņa meklēšana pārtraucama.

Pulkvedis (paraksts).
Jieslietu darbvedis, leitnants Briedis.

Liepājas apgabaltiesas
priekšsēdētājs

paziņo, ka sakarā ar Liepājas ostas poli-
cijas iecirkņa likvidēšanu, Liepājas pil-
sētas izmeklēšanas tiesnešu iecirkņi sada-
līti sekosi: 1) Liepājas apgabaltiesas
svarīgu lietu un Liepājas pils. 1. izmek-
lēšanas tiesneša iecirknis: svarīgu lietu
— vļss Liepājas apgabaltiesas rajons;
Liepājas pils. 1. iec — Liepājas pilsētas
1. un 3. policijas iecirkņi. 2) Liepājas
pils. 2. izmeklēšanas tiesneša iecirknis —
Liepājas pils. 2. policijas iecirknis.

Liepājā, 8. aprilī 1927. g.
Liepājas apgabaltiesas

priekšsēdētājs B i r k s.
Sekretārs M. B a u 1 k a 1 n.

Paziņojums Nr. 114.
Saskaņā ar 1923._ g23. apriļa likuma

10. pantu zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vie-
tējo zemes vērtēšanas komisiju lēmumus
sekošo muižu saimniecību un apbūves
gabalu novērtēšanas lietās:

1927. g. 17. maijā, pulkst. 3 dienā,
Rīga, Dzirnavu ielā N° 31, dz. 2.

992) Rīgas apriņķa Rīgas pilsētas Sie-
riņu muižas apbūves gabalus („C"
novads), kas novērtēti vietējā zemes
vērtēšanas komisijā no š. g. 19. līdz
30. martam ;

993) Rīgas apriņķa Rīgas pilsētas Sie-
riņu muižas apbūves gadalus („D"
novads), kas novērtēti vietējā ze-
mes vērtēšanas komisijā no š. g. 17.
līdz 31. maitām.

1927. g. 19. maijā, pulkst. 3 dienā,
turpat.

994) Ilūkstes apriņķa Grīvas pilsētas ap-
būves gabalus, kas novērtēti vie-
tējā zemes vērtēšanas komisijā no
š. g. 14. līdz 17. martam;

995) Jēkabpils apriņķa Neretas pagasta
Pilkalnes un Neretas muižās.

1927. g. 24. maijā, pulkst. 3 dienā,
turpat.

996) Jaunlatgales apriņķa Bolvu pagasta
Bolvu centra un bij. Bolvu agrar-
bankas zemes;

997) Jaunlatgales apriņķa Bolvu miesta
apbūves gabalus, kas novērtēti vie-
tējā zemes vērtēšanas komisijā no
š. g. 25. līdz 26. martam ;

998) Jēkabpils apriņķa Vārnavas pagasta
Vārenbrokas un Žēvaltes muižās.

Rīgā, 1927. g. 8. aprilī.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra vietā Fr. Ši r a k s - G r u z ī t s.

Iecelšanas.
Rezolūcija JV° 17. Rob.

Pārceļu dienesta labā Daugavpils apriņķa
Aglonas policijas iecirkņa priekšnieku, rezerves
kapteini Jezupu Sperģu uz Jaunlatgales ap-
riņķi — par Jaunlatgales apriņķa priekšnieka
palīgu robežapsardzības lietās, skaitot no i. g.
20. aprija.

Rīgā, 1927. g. 7. aprilī.
Iekšlietu ministj-a biedrs J e z. R u b u I s.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.
*

Rezolūcija >fe 18, Rob.
Ieceļu rezerves leitnantu Benediktu Tūču

par Ludzas apriņķa priekšnieka palīgu robež-
apsardzības lietās, ' skaitot no š. g. 10. apriļa.

Rīgā, 1927. g. 7. aprilī.
Iekšlietu ministra biedrs J e z. R u b u 1 s.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.

Jaunais Valsts Prezidents
Gustavs Zemgals

dzimis 1871. g. Džūkstē. Pēc ģimnāzi-
jas beigšanas Rīgā studēja tieslietu zinī-
bas Maskavā. Beidzis Maskavas uni-
verzitates juridisko fakultāti, Zemgals
pārnāca uz Rīgu, kur darbojās kā advo-
kāta, sabiedrisks darbinieks un žurnā-
lists. Kādu laiku vadīja progresivo
„Jauno Dienas Lapu". Sevišķi aktivu
dalību viņš ņēma Jonatāna palīdzības
biedrības dzīvē, kurā bija par priekš-
nieku, darbojās latviešu amatnieku pa-
līdzības biedrības krāj-aizdevu kasē kā
valdes loceklis, bija skatuves biedrības
Jaunā teātra direkcijas loceklis un „Domu"
līdzizdevējs un atbildīgais redaktors.
Izceļoties pasaules karam viņu kā rezer-
ves virsnieku iesauca armijā. 1917. g.
viņu ievēlēja par Rīgas pilsētas galvu.

Okupācijas laikā Zemgals ņēma dzīvu
dalību .demokrātiskā blokā. Sastādoties

Tautas Padomei, viņu ievēlēja par
Tautas - Padomes viceprezidentu. Kā
Tautas Padomes viceprezidents 1918. g.
18. novembri proklamēja Latvi-
jas valsts neatkarību. Tā paša
gada decembri Zemgals kopā ar Pagaidu
valdību pārcēlās uz Liepāju. Pēc Niedras
.nolaupīšanas" Zemgali kopā ar vairākiem
Tautas Padomes locekļiem arestēja un
noturēja ilgāku laiku apcietinājumā. Pēc
Tautas Padomes atgriešanās Rīgā G. Zem-
gali otrreiz ievēlēja par Rīgas pilsētas
galvu un šai amatā viņš palika līdz
1920. g. 1. maijam, kad viņu kā darba
partijas kandidātu ievēlēja Satversmes
Sapulcē, bet pēc kāda laika viņš nolika
deputāta mandātu un nodevās advo-
katūrai.

No 1921. g. 15. jūnija lidz 1923. g.
27. janvārim ieņēma apsardzības ministra
amatu. G. Zemgali ievēlēja 1. Saeimā,
kurā viņš bija par kara lietu komisi as
un Lāčplēša ordeņa domes locekli. Pē-
dējos gados G. Zemgals darbojās kā
notārs. Šai amatā viņš darbojās līdz
pat ievēlēšanai par Valsts Prezidentu.

šim numuram 6 lapas puses

(Tiesu
sludinājumi.

Tieslietu ministrijas
departaments,

ieties uz 1925 g. 28 jūlijā
J ministra rīkojumu un tā

Peldinājumiem par notāru skaitu
""J'i a, uzaicina visas personas,

1 vēlas ieņemt

tatamo notāra lieli Rīga
?mB/M ,zPlIda notar. nolikuma

(

*, JlturP»akos pantos paredzētās
QSDaf. pieteikties viena mēneša

J SL tot no ši sludinājuma
J2*Mnas diena% tieslietu mini-
J*iesniedzot uz tieslietu mi-

I SL.,lugan>u iidz ar attie-
^p» dokumentiem.

8- 9. aprilī.
Tieslietu ministrijas dep.

% M^
rekt rs Bitkovskis.

*oda|as vcdltijs (paraksts).

^

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. prec. lik. 2011 , 2014. un
2013. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1904 g. 2. aprilī Rīga rair
Gotlība Fridricha Ernsta dēla
Himelreicha un viņa 1908. g
5. decembri Rigā mirušās sievas
Karlinej lēņa m. Himelreich, dz
Ješinski ir at'dāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo man
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, IegatarijLm, ii-
deikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas,

Ja mīnētās personas savas tie-
sības augšā uzrād'tā termiņa
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 5. aprīlī 192'. g.
L. .N& 3561

Priekšsēdv. A. V e i d n e r s.
487 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g
26. apri.i minētas nodaļas atidaiā
tiesas sēdē nolasīs 1926 g
24. jūlijā mirušaErf ļu pag. .Ka'na-
Kalenu hk 92* m^ju īpašnieka
Jura Andrej» d. Grota testa-
mentu.

Rīgā, 7. aprīli 1927.g. L. Mi 3256
Priekšsēd. v. A. Veidners.

73t Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civilnod..
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai. ka laulātie draugi
Nochims Berka dēls Salmans
un Taube Eliasa (Judeļa* meita
Š a 1m a n s , dzim. Rabinovičs,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra R Voigta
17. martā 1927. g. reg. J*23 2932
ar karu viņi, attiecībā uz viou
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-

tējo civillikumu 79. un turpm.
p. t> paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 5. aprīli 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

511 Sekretārs A. Kalve.

Klgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2D14 un 2079 p p. un Bnlt.
privāttiesību kop. 2451 p pa-
mata, uz Kārla Zeltiņa pilnvar-
nieka zv. adv V. Minkeviča
lūgumu uzaicina visas personas,
kupra ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
5. aprilī 1927. g. puM 1925 g.
13 septembrī Bebru pag. Piepju
mājā mirušā Jāņa Reiņa d. Berga,
1923. g 6. septembrī mājas kār-
tībā taisīto tesramentu, kā ari
visas personas, kufām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Jāņa Reiņa
d Berga mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu kā mantiniekiem,
tegatarijiem, iideikotnisarijiem,
pārāddevējiim u. t. t, pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī *.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs Uā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rigā, 1927. g. 5. aprilī.
480 L J* 3583

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
a civ. ties. lik. 1957.,2011—2014
un 2}79 p p. un Bal privāt-
tiesību kop. 2451 p. pamata,
Rīgas apgabalties?s, 3 civilnodaļa,
uz Annas un Emmas Vaibe un
Lizes Vaibe, dzim. Kraujēt lū-
gumu, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai riesa
15. martā 1927. gadā publicēto
1926 gada 20. aprili _ Saikavas
pag. .Upīšos' mirušā Andreja
Jāņa dēla V a i b e s, 1925. g.
11. aprīli pie Saikavaspag. tiesas
taisīto testamentu, ka ari visas

personas, kurām ir kaut kddas
tīesibas uz mir. Andreja Vaibe
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, Irgata-
rījiem, fideikomisarijiem, parādde-
vējiem u t. t., pieteikt savas Ue
s bas, pretenzijas un ieru.ļas mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā
kaitot na šī sludinājuma iespie-

šanas dienas .Valdības Vēstn.'.
Ja tas minētā termiņā nebūs

izdarīts, tad minētās personas at-
zīs, kā atieikušās no ierunām un
zaudējušas savas tie'lbas, Set
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu

Rīgā 1927. g 5 aprilī.
L. ** 3126.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
479 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatoji' !6. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un

2. p. pamata. Jē-
kaba Kaplana pilnvarnieka zv.
adv. Jēkaba Eljaševa lūgumu
un savu lēmumu no 22. marta

paziņo, ka lūdzējs pa-
rādi; 'igacijām, apstipri-
nātām uz nekustamu īpašumu
Rīgā, V. hipotēku iecirknī, ar
zemes grāmatu
izdotas Ja Kārļa
Zavicka.

1) n<> 16. jūnija 1909. g. ar
16 1073 par 4<i rbļ. par 'abu
Rīgas namu būvbiedrībai ir sa-
maksājis, bet minētā būvbiedrība

ir atdot atpakaļ obligāciju
dēļ dzēšanas zemes grārn.n
tamdēļ ka tāda gājusi zudumā un

ir divām obligācijām par
5<hhi rb|. katra no 15. maija un
17. maija 1910. g. ar .\'s 1067 un

par labu Osvaldam Andreja
leitim, blanko cedētas, —

ir iemaksājis apgabaltiesas depo-
zītā Ls 213,36 dēļ kapitāla un o/ 8
dzēšaj

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
uzaicina visas personas,

kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikt-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājuni ..Valdība
nesi" un aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos riesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 25.martā I927.g. \
I. v. \. Veidni

-ekretarsA. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
atskaņā ar civdprocesa likuma
1958. p. paziņo, ka 26. aprilī
1927. g mīnētās nodaļas "tklātā
tiesas sēde no>asis 1921. g.
2. maijā mirušā Daugavpilī Vil-
helma Eižena dEngelhardta
testamentu

Rigā. 8. aprilī 1927. g. LI*3610
Priekšsēd. v. A. Veidners.

875 Sekretārs A K 11 v e
Mārkalnes pag. valde . Valkas

apr. izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi,
izd&tu no Lāzberģa pag. izpildu

ļas I. februāri 1921. gadā
te M72 uz Augustes Alekša m.
Goguls vārdu. 29499

^W apgabalt. I civilnod.,

I «Il i*P- lik - 293, 295., 298.,
£* «p 311. p.p. pamata,

I Knmh,'LJekaba m. Stein, dzim.
I *Ž 1L. gumu v*08-8 P'asības
I *««» Anna un Edu?rdu
I «irtV"-tohanna Bričau
I * Mr™ , pat 'Pašunia tiesībām
I As^*nstInK' īpašumu, uzaicina
i *»*ch.Jl Eduardu Bričau

PHiJtjj ? k uru dzīves vieta?"i" nav zināma, ierasties

tiesā četru mēnešu laika no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdibas Vēstnesi".

Pie lūguma pielikti pilnvara,
pirkšanas - pārdošanas līgums,
3. civilnodaļss lēmuma noraksts,
ziņojuma par mantojuma sastāvu
un vērtīhu noraksts un noraksti
atbildētājiem.

Ja atbildētāji nolikta laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1927. g. 29. martā.
Priekšs b P. L e i t a n s

7 Sekretārs J. S m e i 1 s



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 22. martā
1927. g. izklausījusi Jāņa Dāvā d.
Bērziņa lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
par iznīcinātu uz Valkas apr.,
Smiltenes pils. muižas dzimts-
obroka zemes gabalu pēc plāna
.Vs 101, reg. .V?1343.uzceltānēkām. apstiprināto 1. dec. I903.g.
ar j\ ° 370, obligāciju par 900 rbļ.,
izdotu no Jāņa Dāvā d. Bērziņa
par labu kņazam Paulim Paula d.
Livenam.

1927. g. 28. martā. Ks 1356.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29692a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz ĪO. jūnija 1
likumu un civ. proc. lik. 2060. un

p. p.. ievērojot Kristīnes
Miķela m. Foege lūgumu un

£2. marta 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādniece Kristīne
Foege parādu pēc obligācijas
par 3000 rbļ-, apstiprinātas
20. auj - g- ar .V 1168
uz nekustamo īpašumu Rīgā,
VI. hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu re£. .V? 70, izdotas no
Friča Ludviga d. Stras, saukts
ari Straus par labu Natālijai
Christiana m. Pirang, — ir iemak-
sājusi apgabaltiesas depozitā
Ls 64,— dēļ kapitāla un %
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valsības Vēstnesī'' un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs apr iznīcinātu un lū-
dzējai dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 25.martā H)27.g. Ks 3406.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29328a Sekretārs A. Kalve.

..Valdības Vēstnesī" un iesniedzot
aktu saņemt parāda nolīdzinā-
šanai deponēto naudu.

Ja noteiktā laikā neieradīsies
un aktu neiesniegs, tiesa atzīs
parādu par samaksātu un lūdzē-
jam Mārtiņam Čuriška atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. Ks 587 27. g.

Jelgavā, 1927. g. 29. martā.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.
"Ja Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa
uz Ernesta Zaķalūgumu

Lmatoioties uz civ. nror
2081. p. un sek. p \£'.-
1927. g. 17. marta lēmu^

^aicina obligācijas turētāiu i»*
izd. par 460 rbļ. uz E
A'ekseja m. Kronenberg
un 1905. g. 3i) . m
uz Ernestam ļana d
piederošas nekustamas '

ļ^HLiepājas apr., Ziemupes
gab. ...Priedniek .Niii-V ,""^
krep. Ks 57,',. sešu mēnešui Uz-skaitot no sludinājuma iesi-
šanas dienas ierasties tiesā līdtņemot minēto obligāciju

Pēc minētā termina '

sanas, ari obligaci
neierašanās gadījumā parādu izīs par samaksātu un oblieacīi
par iznīcinātu, piešķi rot lūd7tiesību pieprasīt parāda izdu-
sami iz zemes grāmatām.

Liepājā, 28. martā 1927 „
Priel

29700a Sekretārs A. knsnn

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. ties. Iik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai riesa
22. martā 1927. g. publicēto

g. 1. jūlijā Jaunvāles
pagastā, Rudiņos mirušā Jāņa
Pētera dēla Rudzīša, 1925. g.
7. jūnijā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiepības uz
mir. Jāņa Rudzīša mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisārijiem, parāddevējiem
U. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās j par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 28. martā 1927. g.
L. Nfi 2613.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
29657a Sekretārs A. Ka Īve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc ' lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Augusta
Vēverbrandta pilnvarnieka zv.
adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu 22. marta 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Augusts
Vēverbrandts parādu pēc obli-
gācijas par 400 rbļ., apstiprinātas
4. jūnijā 1908. g. ar Ks 265 uz
nekustamo īpašumu Madonas
apr., Mēdzūlas muižas Smiltes
Ks 2 mājām, ar zemes grām, reg.
Ks 1480, izdotas par labu Rū-
dolfam Rūdolfa d. fon Panceram,
— ir iemaksājis apgabaltiesas
depozitā Ls 7,74 dēļ kapitāla un
% dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kupru būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 25. martā. Ks 3354.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29333a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 22. martā
izklausījusi Jāna Kārļad.

Rūsiņa lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
par iznīcinātām divas obligāci-
jas, apstiprinātas uz nekustamo
īpašumu Bilderliņu valsts muižas
zemes dzimtsrentes gruntsgabalu

Ka 105, Bilderliņo apr..
ar zemes grām. reg.
ingrosētas .1) 6. aprīlī 1909. g.
ar K" 80 par 5000 rbļ. par labu
Fridricham Kārļa d. Rīvcndtam
un 2) 19. martā 19!-!. g. ar \

p.- 10.000 rbļ. par labu Jānim
Kristapa d. Zariņam, kas minētās

obligācijas ir cedi
1927 - 28. marta. .V 2334.
' priekšsēd. v. A. Veidners.

29690a v *;ilvi -'

Kigas apgabait.S.dvilnodaļa,
saskaņā ar civilprocess likuma

1958 P paziņo, ka 2b. «priu

1027" o. minētās nodaļas atklāta

tiesai sēde nolcsīs 1921. g.

5 janvāri mirušā Pededzes pag.

Aleksandra Jura dēla Ozola

testamentu. „_ i »* 5̂95
i,8 aprīli 1927. g- i~J« dosa

Priekšsēd. v. A. V e i d n e rs.

gPlie Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un

p., ievērojot Jēkaba
:e|a d. Petersona lūgumu un

savu 22. marta 1927. g.lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jēkabs
Petersons parādu pēc obiigacijas
par 6000 rbl.. apstiprināta
okt. 1910. g. ar .V» 350 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas apr.,
Bilderliņu valsts muižas muižu
zemes dzimtsrentes gruntsgabalu
Nš 51 Edinburgā, ar zemes grām.
reģ. Ns 2255, izdotas no Jēkaba
Miķela d. Petersona par labu
Mārtiņam Jēkaba d. Sivēns, ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ d/ē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1027. g. 25. martā. Ks 3345.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29332a Sekretārs A. K;<

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. !ik. 1967., 2011.2014.
un 2079. p. p. un Balt. privātiks.
kop. 2451. p. pamata, uz Pētera
Bites pilnv. zv, adv. pal. Nikolaja
Kalniņa lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierumas
pret šai tiesā 8. martā 1927. g.
publicēto 1924. g. 6. jūnijā Vie-
talvas pag. Vec-Sniedzes mirušā
Jāņa Pētera d. Bites 1918. g.
6. sept. mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jāņa Bi ijutnu vai

' sakarā ar to mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem. fidei-
komisarijiem, parāddevējiem u.t.
t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas itin erunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dieniņas.

Ja tas minētā terminā nebūs
izdarīs, tad minētās personas atzīs
kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

1027. g. 2". matrā. I.. N

Priekšsēd. v. A. Veidners.
29788a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 22. martā
1927. g., izklausījusi Augustes
Kārļa m. Strēm, dzim. šmidt
lūgumu dēļ hipotekarisko pa-
rādu dzēšanas, nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 8000 r.,
apstiprinātu 12. maijā 1912. g.
ar .V> 224 uz nekustamo īpašumu
Bilderliņu muižas muižas zemes
gruntsgabalu As 22a, Vec-Dubul-

īgas apr., ar zemes grām.
-'?? 156, izdotu no Fridricha-

Oeroga-Ludviga Georga d. Strēme
par labu Jānim Jāņa d. Ansber-
garn, kas viņu ir cedējis blanku.

1927. g. 28. martā. Ks 2214.
Pr iekšsēd. v. A. Veidners.

29694a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p. pamata, ie-
vērojol Freidas Eliasa m. Rivoš,
dzim. Leveiistein lūgumu un
savu lēuuiruj» no 22. martal927.g.
paziņo, ka lūdzējai ir gājušas zu-
dumā sekošas divas (2) obligā-
cijas, viņai piederošas, apstipri-
nātas uz nekustamu īpašumu
Rīgā. 1(1 hip. lec., ar zemes
grāmatu reģ. NŠ 377, izd:'
Jēkaba Levensteina:!) par 10.000
rbl. n<> 21. maija 1912. g. ar
Ks 1564, par labu FreidaiEliasa m.
Rivoš, dzini. Levenstein un 2) par

rbļ. no 22. maija 1912. g.
ar JNs 1577. par labu tai pašai
Rivoš.

Tānēc apgabaltiess 3. civil-
1 uzaicina visas personas,

kurām būtu tiesības uz augšā
obligācijām, pieteikties tie
(6) mēnešu laikā, skaitot no dienas
kad šis sludinājums iespiests
..Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šī> personas noteikl
nepieteiksies, obligācijas atzīs par
iznīcinātām un lūdzējai dosiz
dublikātus, kuri izpildīs oriģinālu
vietu.

1927. g. 2ā. martā. .V.' 2045.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

i Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pētera
Dinga pilnvarnieka zv. adv.Jūlija
Arāja lūgumu un savu lēmumu no
22. marta 1927. g., paziņo, ka
parādnieks Pēteris Dinga pa-
rādu pēc obligācijas par 235 rbļ.
83 kap. atlikumā no obiigacijas
par 1955 rbļ., apstiprinātas 20.
jūlijā 1892. g ar Ks 188 uz. ne-
kustamo īpašumu Valkas apr.,
Ātes muižas Kazaradžu Ks 18
mājām, ar zemes grām. reģ.
Ks 2585, izdotas par labu Pēterim
Pētepa d. Dingam, —- ir iemaksā-
jis Rīgas apgabaltiesas depozitā
Ls 5,04 dēļ kapitāla un " ,, dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dods tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1027. g. 25. martā. Ka 3360.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20334a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ties. lik. 1967.,2(11 1 201 i.

un 2079. p. p. un Balt. privat-
kop. 2451. p. pamata,

uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 22. martā
1927. g. publicēto 1926. g.
Dauguļu pag.. Ķeizaru mājā
miruši Jēkaba m. Vil-
dere, dzim. Strenga, 1'
16. augustā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
.mir. Annas Vildere, dzim.
Strenga mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu ,kā mantinie-
niekiem, legatarijiem. fideiko-
misarijiem, parāddebējiem u. 1.1..
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot noši
sludinājuma iespiešanas dienas

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās p
atzīs ka atteikušās no ierunām
in zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. 1.

Rīgā, 28. martā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

t Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civoilndaļa,
pamatojoties uz 5. sept. 1019. g.
likumu par mortifikaciju 5., 0.
un 7. p. p. un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. pamata,
ievērojot Helenes Eduarda m.
Kranhal, dzim. Kurtc lūgumu un
savu lēmumu no 22. marta
1927. g., paziņo, ka lūdzējai ir
gājušas zudumā divas (2) dzīvī-
bas apdrošināšanas polises, iz-
dotas no bij. apdrošināšanas bie-
drības „Žizn" uz. viņas, lūdzējas
mirušā vīra Ernesta Hermaņa
Augusta Kranhala v.: 1) par
3000 rbļ. nu 12. janvāra 1885. g.
ar Ks 26004, un 2) par 3000 rbļ.
no 24. janv.1902. g. ar Ns 97660.

tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas.
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām polisēm, pieteikties
tiesā sešu (6) mēnešu laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Valdibas Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, polises
atzīs par iznīcinātām un lūdzējai
izdos jaunas polises vai attiecīgu
polišu vērtību.

1927. g. 29. martā. Ks 3038.
Priekšsēd. v. .\. Veidners.

29688a etars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz. 10. jūnija 102.0. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Marijas
Indriķa m. Veitman lūgumu mi
savu 15. marta 1027. g. lēmumu.
paziņo, ka parādniece Marija
Veitman obligācijas pat
apstiprinātas 9. sept. 1892
ar .Vs 326 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr.. Mores muižas zem-
nieku zemes mājām, ar zemes
grāmatu reģ. K° 1753, izd. no
Indes Jēkaba d. Lūkina par labu
Kārlim Teņ'a d. Bošvechteram, —
ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsni
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligaci: ikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, ka ijumš
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību p
rāda dz mes grāmatā.

.. g. 20. m 2225.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

296t .Īve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2002. p. p., ievērojot Jāna Reiņa
d. Purina lūgumu un savu 22.
marta ! ziņo.
ka parādnieks Jānis Pūriņš pa-
rādu pēc obligācijas par 2000 rbļ..
apstiprinātas 18.
ar Ks 176 aiz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Smiltenes pitsmuižā.
ar zemes grām n
dotas no Jāņa Reiņa d. Purina
par labu Reinholdam Jēkaba d.
Pūriņam. — ir samaksājis, bet
ši augšā aprādītā obligācija ne-
var tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības
aprādīto obligāciju, picu
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstn Isī" un
aizrāda, ka ja šis no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 28. martā. Ks 2229.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29691a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Friča Pētera d. Brītiņa atstātās
mantas aizgādņa OustavaFriča d.
Brītiņa lūgumu un savu lēmumu
no 15. marta 1927. g. paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc divām (2)
obligācijām, apstiptrinātām uz
nekustamu īpašumu Valkas apr.,
Smiltenes pilsmuižas dzimtsobro-
ka zemes gabalu pēc kopējās
kartes Ks 13 reģ. Ks 1085 uzcel-
tām ēkām ingrosētas a) 3. febr.
1897. g. ar Ks 26 par 1500 rbl.
par labu Emilim Ernsta d.Berg-
manim un b) 28. aprilī 1903. g.
ar Ks 152 par 1000 rbļ. par labu
kņazam Paulam Paula d. Live-
nam, ir samaksājis, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādnie-
kam dēļdzēšanas zemes grāmatās
tamdēļ, ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,ValdībasVēst-

im aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīci-
nātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

1027. g. 25. martā. Ka 3212.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29327a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties u/ savu š. g, 21.
marta nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka laulātie Vilis Brie-
dis un Lūcija Briedis, dzim.
Krau/e, šī gada 3. martā
guši līgumu, kurš tai pašā dienā
apliecināts pie Jelgavas notāra
Lūle ar reģistra JY« 825, uti ai-
kuru viņi savā starpā atceļ priv.
lik. 41. Oli. pantā paredzētās
tiesības uz laulāto draugu
mantu un

mantas tiesības pēc
lik. 27. p. un 28. p. noteiku-

miem, tā ka katram no laulātiem
draugiem ir tiesības savu atse-

mantti pašam pārvaldīt un
pārzināt, to lietoju! brīvi un
patstāvigi, kādēļ vīrs neatbild par

as parādiem un otrādi.
Jelgavā, 20. martā 1027. g.

L. Ka 804 27.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

M it telti
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
24. marta nolēmumu. 0
namu vispārībai, ka par.:
šādām uz Tukumu pilsētas neku-

rnēs grāmatu
. "bb koroborētām obligāci-

jām: I) par 700 kr. rbļ., korob.
g.9. martā ar .Nš 141 ; 2) par

1500 kr. rbļ.. korob. i
21. iun. ar -Vs 525 un 3) par 50C1
kr. rbl. .. korob. 1005. g. 20. jūlijā

lūdzējiem Joselam-Mozesam Ef-
raimam-Leibam un Meieram Ber-
neriem dota tiesība prasīt attie-
cīgo hipotēku dzēšami zemes
grāmatās. L. Ks 53X 27. g.

Jelgavā, 1927. g. 29. martā.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

Hittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sa
24. marta nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds uz Ilūkstes apr., Bebrenes
pag. .,(tsmc" XII 2 mājām ar
zemes grāmatu Ks 825 koroborēts
akts. Bebrenes pagasta tiesas

g. 12. maija nolēmums —
parāda akts uz Jura Čuriška
vārdu, korob. 1909. g. 2

1373 par 200 kr. rbļ. kā
mantojuma daļu, — ierasties šaī
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
21. februaja nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka šādas obligā-
cijas: 1) par '0000 rbļ., korob.
1911. g. 16. febr. ar Ks 534 uz
Vircavas muižas ,,Maz-Pakul"
mājām ar zemes grāmatu Ke
2504; 2) par 1200o ' rbl., korob.
1012. g. 10. nov. ar JVŠ 2067 uz
tām pašām mājām ; 3) par 5000
rbļ., korob. 1913. g. 10. jnn. ar
Ka 1400 uz tām pašām mājām ;
4) par 900 rbļ.. korob. 1807. g.
3. sept. ar Ks 849 un Mūrumuižas
,,Ciesa-Šteina" mājām ar zeme*
grāmatu Ks 2535 : 5) par 900 rbļ.,
korob. 1000. g. 13. okt. ar Ks
2333 uz tam pašām mājām
(i) par 1200 rbļ., korob. 1911. g.
21. febr. ar K ām pašām
mājām ; 1) par 1000 rbl., korob.
1912. g. 6. r *<
tām pašam mājām ; 8) par 4000
rbl., korob. 1012. g. 12. okt. ar
Ks 2677 uz Jaun-Sesavas muižas
,,1 .ībiet-Liel" mājām ar zemes
grāmatu Nā 2415 ; 9) par 000 rbļ.,
korob. 1807. g. 8. okt. ar Ka
uz Bukaišu muižas „Oarbe-LieI"
mājām ar zemes grāmatu Ks 592 ;
io) par 1500 rbļ. ', korob. 1901
31. marta arKsSOS uz tām pašām
mājām : II) par 1000 rbļ., korob.
19!!. g. 16. martā ar Ks 870 uz
tām pašām mājām; 12> par 100o
rbļ., korob. 1008. g. 7. aug. ar
Ks 1782 uz Mežannūžas ,,Puķe "
mājām, ar zemes grāmatu
1979; 13) par 150o ' rb|.. korob.
1012, g. 7. martā ar Ks 712 uz

tām pašām mājām; 14) par 900
rbl. ko: I. g. 31. aug.
ar Ka 4882 uz Bukaišu muižas
,.Ašmais-Bambul" mājām ar zē-
nu- , 15) par
775 rbļ., korob. 1880. g. 23. jnn.
ar V 656 uz Bukaišu muižas
,.Pauritenu" mājām ar zemes
grāmatu Ns 630; 16) par 2000 rbļ.,
korob. 0 jaiiv. ar Na 11
uz Sniķeres „Elgut-Jaunzemju"
mājām ar zemes grāmatu Ks2752;
17; par 1000 rbļ. ', korob. 1914. g.
16. aprilī ar Ns 048 uz Bul
muižas ,,Maz-Roee" mājām ar
zemes grāmatu .Ns 639 ; 18) par
8000 rbl,, korob. 1912. g. 2. martā
ar Ke 309 uz Bēnes zemes gabalu
ar zemes grāmatu K
par 6000 rbļ., korob. 1913. g. 23.
jul. ar Ks 1074 uz tām pašām
mājām : 20) par 4000 rbļ.. korob.
1011. g. 17. okt. ar Ks 1813 uz
Bēnes zemes gabalu ar zemes
grāmatu K> 469; 21) par 8000
rbļ-, korob. 1913. g. 0. okt. ar
.Ns 1364 uz to pašu zemes gabalu ;
221 par 2000 rbļ.. korob. 1895. g.
13. dec. ar Ks 1377 uz Kalna-
muiž.as ..Passil" mājām ar zemes
grāmatu ;) par 1500 rbļ..
korob. 1909. g. 12. okt. ar Ks 2322
uz tām pašām mājām ; 24) par
40O0 rbļ.. korob. 1914. g. 25. jun.
ar Ks 1682 uz tām pašām mājām,
atzītas par iznīcinātām un lūdzē-
jai Bukaišu krāj-aizdevu sabie-
drībai dota tiesības prasīt jaunus
aktu norakstus, kuri stāsies no-
zuduša oriģinālu vietā. I

Jelgavā^ 1927 g. 28. raarl
Priekšsēd. v. P. Efferts.

'29561a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz. savu šī gada
21. marta nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka Avens Blum-
bergs un Rašel Rafaela m. Hirš-
feld šī gada 3. martā noslēguši
līgumu, kurš taī pašā dienā ap-
liecināts pie Jelgavas notāra
Friedenthala ar reģ. Ks 656, un
ar kuru viņi savā starpā atceļ
priv. lik. 41.—66. pantā pare-
dzētās tiesības uz laulāto draugu
kopēju mantu un šo attiecību
vietā ieved atsevišķas mantas
tiesības pēc priv. lik. 27. un
28. p. p. noteikumiem, tā ka
katram no laulātiem draugiem ir
tiesības savu atsevišķu mantu
pašam pārvaldīt ,to lietojot brīvi
un patstāvīgi, kādēļ vīrs neatbild
par sievas parādiem un otrādi,

ļelgavā, 20. martā. 1027. g.
L. ' .Vs 813 27. g. 29804a

Priekšsēd. v. E. Feldmans
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
24. marta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka obligācija
par 900 kr. rbļ., korob. 1887. g.
2. febr. ar Ks 657 uz Jelgavas apr.,
Bukaišu pag. ,,Rudžaku" ari
,,Rudzevilks" mājām ar zemes
grāmatu Ks 614, — atzīta par
iznīcinātu un lūdzējam Jolianam-
Robertam Rudzeika dota tiesība
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. Ks 510 27. g.

Jelgavā. 1027. g. 29. martā.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa
uz Jura Hermaņa lūgumu mpamatojoties uz 17. marļ ,
1023. g. likumu, civ. pr
2083. un 2084. p. p. \,

g. 24. marta lēmutn
aicina obligacii
izdota par 1000 rbļ. uz
(Nikolaja) Miķela d. |
vardu, pārgājusi Kārļa Jēkaba d
Bikše īpašumā un 190
nosfipr. uz Jurim Miķela ļ
Hermanim piederošas 'nekust
mantas Liepājas apr.
„Spandau" mājām ar l
krep. Ks 585, viena mēneša laiki,
skaitot no sludinājuma
šanas dienas, ierasties t'es
ņemot minēto obligāciju dēļ ie-
maksāto i i. parāda ar
procentiem saņemšan

Pēc minētā termiņa i
šanas, ari obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu piešķirot lūdz.
tiesību pieprasīt minētā parāda
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 28. martā 1027. g.
Priekšsēd. b. V. Bieneni
29701a Sekretārs A. Jai

Rīgas pilsētas 7. iec. mierliesn..
uz civ. proc. lik. 2011., 2:
2079. p. p. pamata pazti
pēc 1906. g23. okt. Rīgā mit.
Jana Andreja d. Muk.:
atklāts mantojums un uzaicina
visus, kam būtu uz šu manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem,
misarijiem, kreditoriem u. t. t„
pieteikt savas tiesības m.
0 mēnešu laikā, skaitot
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vaid. Vēstn.".

Prasības un tiesības, kas aug-
stāk min. laikā nebūs pieteiktas.
tiks atzītas par zaudētām.
29021a Miertiesu.'

Rīgas 10. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik.

200-' ., 301. un 311. p- p.
pamata un pr,
mana pilnvarnieka zvel
pal. ' Jāzepa Gurviča lūgi"™
prasības lietā pret Arvedi
dora d. Šneebachu par Ls
— uzaicina atbildētāju SneebacM
kura dzīves vieta prasītājam nav

zināma, ierasties I" , iec
tiesu, kamerā, Rī|
Pumpura ielā -
laikā, skaitot no šī sludinajur»
publicēšana .dienas.,Vaid.

Ja atbildētājs noliktā laika ne-

ieradīsies personīgi vai caur piln-

varnieku, tiks nolikta tiesas se*
lietas klausīšanai aizmugu
29124a Miertiesn. (parāt

Rīgas pils. 12- iec. rn

uz civ. proc. lik
205., 207.
300. un 311. P . P-
I Rīgas galdnieku u
sabiedr. ,.Asociācija" lua
ņas prasības lietā pret
Papi
atbildētāju Papkofu,
viela prasītājai nav
rasties miertiesneša .
Andreja Pumpura
četru (4) mēnešu laika n

dinājuma publikacij
Ja atbildētājs nolikta ***

^ieradīsies personīgi. w

pilnvarnieka, tad lieta tne-

tiesāta aizmuguriski.
Rīgā. 21. martā 1927. g-

12a Miertii

Rīgas pils I2. , iec «i;er>1jf
uz civ. proc. hk. *>*'?
turpm. p. p. paziņo, ka iļ

Otto Pelle nāves, m
Rīgā 1921. g. 28. febr.; ir

mantojums un uzaicir»
kam būtu uz šo mantoju
sakarā ar to kādas
fideikomisarijii
mantiniekiem, kredi!

pieteikt šīs tiesība
Rīgā. Andreja Pfljff '
K l, seši! (<>) .!3 jesp*"
skaitot no sludināji

šanas dienas „Va Io

Ja min. pērs'
terminā savas tiesib
tad viņas tiks atirt»

tiesības zaudēi
Rīgā, 21. mart

29023a Miertiesa. (P*



Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

nazirjo, ka 20. un 21. aprilī
1927. g- P^'-d:enā ' R'8ā-

i Moniela ** ® veikala,
Ravenē Esport G m. b. H. un

citu kreditoru prasibas pārdos
cie» un Le0P°'^a M i c_h e I-

sonu kustamo mantu, sastāvošu
«o naudas skapja, vekseļa._ mē-
belēm un traukiem un novērtētu
oai Ls 3455.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 11. aprilī 1927. g.

972 Tiesu izp. J. G r i n f e 1 d s.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinēja pa-
ziņo, ka 20. aprilī 1927. g,
pulksten 1 dienā, Rīgā, L. Mas>
kavas iela te 32 34,
pārdos vairāksolīšanā
Muzus Ka č t o v a kustamo
mantu, novērtētu par Ls 681,C9
un sastāvošu no metāla apstrādā-
jamām mašinām, viņa dažādu no-
dokļu parāda segšanai.

Rīgā, 9. aprilī 1927. g.
917 Piedzinējs Vimba.

Rīga apgabaltie-as 111 iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. aprilī 1927. g.,
pīkst. 10 diena, Rīga, Stabu ielā
M 51, dz. 39, otros torgos K/S
.Latvju kultura" prasība pārdos
Arveda Perlbacha kustamo
maniu sistāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 560.

Izzināt sarakstu, novērtējumus
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vieta.

Rigā, 5. apiili 1927. g. 9C6
Tiesu izn. .1. K a 7 u b i e r n s.

Rigas apgabaltiesas II! iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23aprilī 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 131, (spiestuvē) Linu un
labības kreditsab prasībā pārdos
Artura B i d e ļ a kustamo mantu,
sastāvošu no krāsu maļamas ma-
liņas un novērtētu par Ls 520

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
'>arēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā. 5 aprilī 1927. g. 907
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo , ka 23. aprilī 1927 g
pulksten 10 dienā, Rīgā, Dzir-
navu ielā Ns 131, iabr. Linu un
labības t rg. kreditbiedr. prasibā
Pārdos Artura _ B ī d e ļ a ku-
stamo mantu, sastāvošu no krāsu
maļamās mašīnas un novērtētu
Par Ls 6"0.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīga, 5. aprili 1927. g. 9 8
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

Paziņo, ka 23
^

aprīlī 1927 g,plitst. 10 diena, Riga, Marijas
''a H> 8, dz 6 sab. .Latvijas
«sport* pra īta p ā r d o s Jēkaba
^znikoviča kustamo mantu,
«stāvošu no fiarela vīriešu krek-
"eņi un novērtētu par Ls 220

Izzināt sarakstu, novērtējumu,« a_ d apskatīt pārdodamo mantu» wes pārdošanas dienā uz vietas.
5 aprili 1927. g. 9t9

Tiesu izp . J. Kazubierns.

*%s apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

K™- 10 diena, Rīgā, Avotu ielā
faLL?- '" Vidzemes savst.
"Milbiedribas un citu prasībās
all os Jaoa Reinsona ku-
r* ° mantu. sastāvošu no me-
«Ķm un novērtētu par Ls 755.
? JHļnat sarakstu, novērtējumu,
varff aPskatīt pārdodamo mantu

«pārdošanas dienā uz vietas.
R, gā, 6. aprilī 1927. g 905

1 'ZP I. Kazubierns.
K 'I*« apgabaltiesai IV lec.

«e« izpildītāji.
Jg kancleja atrodas Rīgā, An-

^
K Punipina ieU ^ , pazjiJ0

riti d- -21- aPril« . Plksr. 10
* K'ga, Kalpaka bulv. te 3,

dz. 1, pārdos Moiseja B o r o k a
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, _ rakstāmmašīnas u c.
un n&vertetn par Ls 34C0.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. aprilī 1927 g. 1. Ne 1115
901 Tiesu izp. V PoŽariskis.

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. aprilī 1927. g.,
pulkst. 10 diena, Rīga, Kostromas
ielā Ns 1. dz. I, Jāņa Karlsona
prasibā, pārdos Kārļa E g l i ša
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelē m un šujmašīnas un no-
vērtētu par Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. aprilī 1927. g. 904
Tiesu izp. J. Kazubierns.

oigai apgabaltiesai I lec.6
tieiu izpllditfljs

paziņo, ka 21. aprilī _ 1927. g,
pulkst. 10 diena, Rīga, Audēju
ielā jsfe 11, a/s Liepājas banka
un citu kreditoru prasības pār-
dos Elija Putermaņa ku-
stamo mantu, sastāvošu no
galantērijas precēm, elektriskām
lampiņām un nažiem un novēr-
tētu par Ls 2792,50.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdoštnas diena uz vietas.

Rīgā, 8 apri i 1927 g.
973 Tiesu izp. .1. Gi in le 1 d s

Rīgas apgabaltiesas IV lec.
tiesu izpildītājs,

kūja kancleja atrodas Rigā,
Andreja Pumpura ielā J* 1, pa-
ziņo, ka 22. aprili 1927 g., pulkst.
10 rīta. Rīgā

^
Architektu ielā

Ns 1, otrreizēja izsole pārdos
Jāņa Temberga kustamo
mantu, sastāvošu no ātri spie-
stuves mašīnas ar dinamo, spie-
stuves burtiem un kājminamas
šujmašīnas un novērtētu par
Ls 683.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā 8.apiiīl927 g L Nš2i
903 Tiesu izp. V. P o ž a r i s k i s

Rīgas apgabaltiesas IV lec.
tiesu Izpildītājs,

kifa kancleja atrodas Rgā, An-
dreja Pumpura ielā Ns 1, paziņo.
ka _ 1927g. 23 aprilī, pulkst. 10
rīta, Rīga Brīvības bulvNš 3,
veikala, otireizēja izsolē pārdos
Kārļa Meija kustamo mantu,
sastāvošu no 5 ruļļiem linoleuma
un novērtētu par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. aprili 1927.g L. Nš 104
899 Tiesu izp. V.P oŽ a r i sk i s

Rīgas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, An
diēja Pumpura iela te \, paziņo
ka 1927. g 23. aprilī, pulksten 10
rītā, Rīga, Brivibas bulv. Nš 3,
veikala, otrreizējā izsolē pārdos
Kārļa Meija kustamo mantu,
sastāvošu no 165 m ārzemes
vasku drānas dažādās krāsās un
novērtētu par Ls 1320.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rigā 8. apriiī 1927. g. 1. Ns245
902 Tiesu izp. V Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas VI iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 13. apnlī 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā Nš 3, Viļā Prieka liet.
pārdos f mas .Ošaliņšun b-dri'
kustamo mantu, sastāvošu no
zeparatoriem un novērtētu pai
Ls 240.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19 martā 1927. g
954 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas Vi lec
tiesu izpildītājs

pazņo, ka 20. aprili 1927. p
pulk&len 10 diena, Rigā, Lačoleša
ielā N« 29, dz. 14. f-mas .H M
Veisse Velskij" lieta pārdos
Berka L e v i n a kustamo mantu

sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 350.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19 maitā 1927. g

955 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rigai apgabaltiesas VI lec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 21. a rilī 1927. g.,
pulksten V2 11 diena, Rigā. K>.
Bsrana ielā te 3, Ctiaima Bordo
lietā r>ardos i-mas .Ošaliņš
un b-dri - kustamo mantu, sastā
vošu no labības kūlējiem un
novērtētu par Ls 240

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 30. martā 192? . g.
956 Tiesu izpild. J. Zirģels

Rigas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 21. aprili 1927 g
pulkst. 12. diena, Rīgā, Terbatas
ielā Nš 38, dz. 4, Latvijas
dzelzceļu virsvaldes lieta, pār-
dos mir. Indriķa Ulmaņa
mantinieces Vilhelmines Ulman

kustamo man'u, sastāvošu no
īliegeļa un mēbelēm un novērtētu
par Ls 42C0

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vieta»

Rīgā, 6. aprilī 1927. g
957 Tiesu izpild J. Zirģels

Rīgai apgabaltiesas IV lec
tiesu Izpildītāji

kūja kancleja atrodas Rigā, An-
dreja Pumpura iela te 1, paziņo,
ka 22. aprilī 1927. g., pulkst. 10
rīta, Rīgā, Ktonvalda bulv. Nš 7a,
pārdos Jāņa K r i e v i ņ a
kustamo mantu, sastāvošu no
decimalsvariem, ekseļgriezamās
mašinas u. c. un novērtētu par
Ls 230.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 8. aprili 1927. g 1. JSfe 1184
900 Tiesu izp V. P o ž a r 1 s k i s.

Rīgas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. aprilī 1927 g.,
pulksten 11 diena, Rīgā, Ebel-
rnuiža, Rīgas pilsētās diskonto
bankas lietā pārdos Kārļa
S t u 1 p i ņ a kustamo mantu
sastāvošu no pianino un novēr-
tētu par Ls 1100.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēspārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. martā 1927. g
958 TiestTizpild J Zirģels

Rīgas apgabaltiesas Rīgas
apriņķa 2. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 2L aprilī 1927. g.,
pulkst. 10 diena, Inčukalna pag.,
Stoķu mājās, pārdos Voldemāra
BI u m e r a kustamo mantu, sastā-
vošu no zirga un novērt, par Ls 260.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Riga, 4. aprilī 1927. g.
916 Tiesu izmld. E. L i e p i ņ š

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 21. aprili 1927. g.,
pīkst. 12 diena, Sējas pagastā,
Katlapu mājas, pārdos Augusta
D_a 1d e r a kustamo mantu, .sa-
stāvošu no govīm un novērtētu
par Ls 440.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatit pārdodamo mantu
varēs parde šanas dienā uz vietas

Rigā, 5. aprili 1927. g.
915 Tiesu izpild E. L i e p i ņ š.

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu Izpild.
paziņo, ka 20. apr.lī 1927. g.,
pulksten 12 diena, Inčukalna pag.,
Bērziņa mājās, pārdos Miķela
Pļa vga Ija kustamo mantu, sa-
stavešu ne zir^a un novērtētu
par Ls 120.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīga, 5. aprilī 1927. g.
914 Tiesu izp. t. jl i e p i ņ i.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2 iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 28. tprilī 1927. g.,
pulksten 2 diena, Laubes pag.,
Kalna-Putnužoi, pārdos Pētera
Avotiņa kustamo mantu, sastā-
vošu no t.im zirgiem un novēi-
tētu par Ls 1440.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Kā ari apskatīt pārdodamo maniu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rigā, 5. aprili 1927. g
913 Tiesu izp. E. Liepiņš

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2 iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 27. aprili 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Nītaures pagastā
Melites māja, 1 un li izsolē par-
aus Jāņa K a u ķ i ša kustamo
mantu, sastāvošu no govīm, te-
lēm, zirga, laucinieku vāģiem,
ragavām, arkla un novērtētu par
Ls 132u.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Ka ori apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanai dienā uz vietas

Kiga, 5. aprīli 1927 g.
912 Tiesu izp. E. Liepiņ>.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 20 _ aprilī 1927. g.,
pulksten 1 dienā, Inčukalna pag.,
Silu mājās, pārdos Fndruha
Hazenlusa kustamo mantu,
sastāvošu no zirga, 2 g.vim un
10 kuj. asīm jauktas malkas un

novērtētu par Ls 700.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēspārdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 5 aprili 192/. g.
911 Tiesu izp. E. Liepiņš

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 28. aprilī 1927 g,
pulksten 10 rītā, Laubes pagastā
11 izsolē pārdos Jāņa Krās
tīņa kustamo man:u, sastāvošu
no 1 rūdas spalvas zirga 7 gadus
veca un novērtēta pu Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 5. aprilī 1927. g
910 Tieju izpili E. Liepiņš.

"Citu Iestāšu
sludinājumi.

? - /
Dunikas pagasta valde izslu-

dina par nederīgu, kā nozau-
dētu, zemessargu apliecību, izd.
no Liepājas kāja apriņķa pr-ka
22. janvāri 1927. gadā * Ns 1330
uz Mikeļa Jura dēla Grauduža
vārdu." 29411

Rīgas poiic. 1. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 23. aprilī, pulkst.
10 ritā, m. Minsterejas ielā Nš 8,

pārdos MikiiliSiDī
Icikam Veinreicham pieder,
zivju konservus un mēbeles, no-
vērtētus'kopā par Ls 99, Jēkaba
Klugmaņa prasības segšanai. 921

Rīgas polic. 2. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 26. apiilī, pulkst.
10 ritā, Noliktavas ielā Nš 5,

pārflos vdifāksolīšanā
Alekseja un Ivana B o b r o v u
kustamo mantu, sastāvošu no:
viena rakstāmgalda un viena
grāmatu skapja, kopvērtībā par
Ls 159,34. 923

Rīgas polic. IV lec. priekšu.
paziņo, ka 1927. gadā 21. aprili,
pulkst. 10 ritā, Brīvioas ielā Nš 157,

pflrdos vairāksolīšanā
Saveļa Č e r I a s a mantu , sastā-
vošu no vilnas plucināmās, vērp-
jamas, plēšamās un 2 kāršamām
mašinām, novērtētu par Ls 325,18,
par labu Trešajai kopējai Rīgas
slimo kasei.

Pārdodamā manta apskatāma
pārdošanas d.enā ūtrupes vietā. 925

Rīgas policijas IV iec. pr-ks
paziņo, ka š.g. 22. aprilī, pulkst.
10 ritā, Brīvības ielā Mi 129,

pārdos oairfiKsolīianfi
akc. sab. .Kabeka" manlu, sastā-
vošu no dzelzs drejbeņķa, rakstām-
mašīnas un dzelzs preses priekš
metāla, novērtētu par Ls 543,18
par labu Trtšai kopējai Rīgas
slimo kasei un Latvijas npdrošin.
sabiedrībai.

Pārdodamā manta apskatāma
pā došanas dienā uz vittas 924

Rīgas polic. 6. iec. priekšu,
paziņo, ka š g. 16. aprilī, pulkst.
11 dienā, Lāčplēša ielā te 143-i,

flimos jum. laiittsoliiais
F.Bisova m piederošas mantas,
sastāvošas no: 1 patvāra, 1 Ka-
ram;* lampas, 1 sienas pulksteņa,
1 skapja, 1 kumodes un 1 galda,
novērtētu par Ls 69 kopsumā, dēļ
parāda piedzīšanas slimo kasei,
saskaņā ar Darba inspektora š g.
23. febr. raksta J\& 1873. 926

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu
apgāde izsludina rakstiskas izsoles
20. aprilī 1927. g. uz drēbi, pikč,

baltu, vasaras svārkiem 300 tek
mir., iemāks, drošība 1%.

27. apriH 1927. g. uz 1) cilpām,
cinkotam, lietus ūdens caurulēm
3300 gab. un 2) kāšiem, cin-
kotiem, 1500 gab., iemaksājama
drošiba 10°<. Ns 171

27. aprilī 1927. g. dz 1) darvu
akmeņogļu, 40.000 kg/netto un
2) piVi akmeņogļu 3000 kg. ie
maksājama drošiba 5%
Izsoļu sākums pīkst. 11 rītā

Utr-ta dalībniekiem jāiemaksā
drošiba kā augstāk uzrādits. Tu-
vākas ziņas dz-ļu virsvaldē, Go-
goļa ielā N? 3, ist. 103. 2961

Apriņķa ceļu inženiers Vents-
pili, Rīgas ielā Ns 8, izdos š. g.
25. aprilī, pulskten 12 dienā,

jauktā izsolē
13,80 mtr. gara koka tilta būvi

pār ^Orīvas upijuz Talsu-L' pes-
grīvas 11-b šķ. ceļa pie Uguņciema

Izsolē var piedalīties mutiski
vai rakstiski. Drošības nauda
Ls 220,—. Ar,tuvākiem nosacī-
jumiem var iepazīties apriņķa
ceļu inženiera kancleiā no 9—3.

Madonas apriņķa priekšnieka
palīgs I iecirknī

paziņo, ka 1927. gada 20. aprili,
pulksten 10 ritā, pie Savienes
pagasta nama,

pārdos vaifikiilBui
pi.'s. Ilzei Bittei piedeošu ku-
stamo mantu, sastāvošu no 1) viena
zir^a , 2) vienas govs un 3) vienas
labības pļaujmašīnas .Dering*
firma--, novērtētu psr Ls 200, iz-
pildot Nodokļu d;pa t.maata
raks u 22. martā 1927 g. ar M654.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas n cenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietai. 945

Latvijas banka
izstudina rakstisku konkurenci

uz pārdodamām

maSinam uo fabrikas Iekārtu piederamieni:
Tiek pārdotas:

Rīgā, Ģertrūdes ielā N; 101 atrodošās bij. Juliusa Doringa
litograiiska uzņēmuma — viena rotācijas mašīna, firmas .Faber
& Schleicher" A C. iabrikas Ms 3960 ar cinka plākšņu slīp-
mašinu un motoru.

_ Reflektanti tiek uzaicināti iesniegt Latvijas bankā — Aizdevumu
daļa līdz š. g. 20. aprilim slēgtās aplokjnēs rakstiskus priekšlikumus
ar uzrakstu uz aploksnēm: .Konkureice."

Tuvākas ziņas Latvijas bankas aizdevumu daļā.
943 JCatmliam 6onfto

Lubānas ezera lenišiiia; litu ūvA
izsludina š g. 25 aprilī,

sacensību
uz 5 ton. dinamīta, 20 ton. sprāgstoša
želatīna un 15,000 gab. kapseļu un elek-

trisko aizdedžu piegādāšanu.
Reflektantiem jāiesniedz slfgtā aploksne līdz pīkst. 12 25. aprili

š. g.. ar 80 sant. apmaksāti piedāvājumi līdz ar Ls 1000 drošības
naudas Antonijas ieiā !& 15a, dz. 25 Turpat saņemami konku-
rences noteikumi ikdie ias no 9 — 15. 2* 919

Šozeju on zemesceļu valde
š g. 26. aprilī, pulksten II, valdes telpas, izdos

jauktā (mutiskā un rakstiskā) izsolē
sekošus darbus:

11 Riga«— Baldones šosejas jaunbūve uz 2,5 km. Droš. nauda Ls 5500;
2) Vidzemes šos. kap. rem uz 6 km. Droš nauda Ls 3590;
3) Jelgavas— Bauskas šos. kap. rem. uz 2.3 km. Drošības nauda

Ls 1200;
4) Bauskas—Jelgavas š.sejas kap. renonts tz 1 km. Drošības

nauda Ls 600.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi parastā darba laikā valdē,

Goeoia ielā /* 3. i,t. 403. Ni 159 968

ARSENĀLS »
izdod vairāku mūra ēku jaunbūvi.

Piedāvājumi uz būvdarbu jzvešanu iesniedzami Arsenālam ne
vēlāk kā līdz 23. aprilim š g. Ēka plāni un techn. no'eik. saņemami
Arsenāla techniskā da|ā, Vecā Nometņu laukā „\? 84 a, katru darba
dienu no pīkst 10—14. Piedāvājums iesiiedzam» divos variantos:

aļ uz būvdarbu izvēsinu ar uzņēmēja materiāliem un darba spēku,
b) sr Arsenāla materiāliem un uzņēmēja dirba spēku. 962

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina w*M&atlabas iarsoles .-

1927. g. 20. aprīlī uz transformatoru, eļļas — 1 gso.; iem. dr. 2°/o;
1927. g. 21. aprilī uz 1) vadiem vara. kailiem 25 mm-— 1000 kg;

uz 2) vadiem vara, kailiem 50 mm— 400 kg; iem dr
1927. g. 21. aprīlī uz plākšņu dzelzi II Iab. — ltOOO kg ; iemak-

sājama drošiba 2
1927. g 21. aprilī uz terpentīnu 1 lab. — 2D00 kg ; iem. dr. 10%;

un raftttifihu soceiulAu .-
1927. g. 20. aprilī uz I) oi.iamc-ma.inu, Kozenberg sistēmas —

4 kompl.; 2) sir ,vas sadal šanas dēļiem — 4 kompl.; 3)
akumulatoru batareju t pa .Tudor" — 4 kompl ; iem. dr. 10%.

Izsoļu un sacensību sākums pulksten 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā drošība, kā augstāk uzrādīts Tuvākas ziņas Dzelzsceļu
virsvaldē. Gogoļa ielā .Nfe 3. i«t. 103 te 17 1* 240

Apriņhu ceļu inženiers CTīģa.
savā kancleja, Lāčplēša ielā te 24, dz. 8, š. g. 2. maijā, pīkst. 11,

īdu ligraiļii iaitli izsolē
sekošu darbu izvešanu:

1) 8,50 mtr. gara koka tilta, uz mūra bahtiem, jaunbūvi pār Tumš-
upi uz Ropažu stac. — Allažu ceļa. Drošības nauda Ls 750.

2) 16 mtr. gara koka tilta jaunbūvi pār Lojas upi uz Murjānu-Klauš-
nieku III šķ. ceļa. Drošības nauda Ls 300.

3) 14,85 mtr. gara koka tilta remontu pār L. Jaglu pie Kastrsnes
dzirnavām uz Malpilr-Kastranes II b šķ. ce)a. Droš nauda Ls 400.

4) Dzelzsbetona caurtekas 0,80 mtr. jaunbūvi uz Rigas-Jelgavaa šo-
sejas klm. 18,985. Drošības nauda Ls 120.

Tuvākas ziņas kancleja darba laikā. te 168 9»9

Kara būvniecības pārvaldes Liepājas grupa,
Liepājas kara ostā,

Lāčplēša ielā te 21, 22 aptilī 1927. g, pulksten 11, izsludina

iauktu galīgu izsoli
uz 1927./1928. budž. gada (līdz 31. martam 1928. gada) izvedamiem
sīkiem remontdarbiem uz atsevišķu uzdevumu pamata un remont-

darbiem ēkas tete 31 — II grupā un 5 — V grupā:
1) Podnieku darbi II un III g upas ēkās par apm. Ls 5000.
2) Namdaru un galdnieku darbi IV., V., VI un laboratorijas grupas

ēkās par apm Ls 3000.
3) Bēniņu logu remonts un atjaunošana II un 111 grupas ēkās par

Ls _ 5U0.
4) Mūrnieku un apmetēju darbi II un 111 grupas ēkās par apm.

Ls 100X
5) Mūrnieku un apmetēju darbi IV, V, VI un laboratorijas grupas

ēkas par apm. Ls 5000.
6) Krāsošanas darbi (izslēdzot jumtu krāsošanu) II un III grupas

ēkas par apm. Ls 2030.
7) Krāsošanas datbi_ (izslēdzot jumtu krāsošanu) IV, V, VI un Ubo-

ratorijas grupas ēkās par apm 4000.
8) Papes jumtu labošana un darvošana dažādās ēkās Liepājas kāja

osta, par apm Ls 3500.
9) Krāsošanas darbļ ēkā te 31 — II grupā par apm. Ls 400.

10) Podnieku daibi ēkā te 31 — II grupā par apm Ls 1000.
11) Jumtu remontdarbi ēkā te 5 — V grupā, uz atsevišķu uzdevumu

pamata par apm. Ls 2000.
Katra augstāk minētā darbu vienība uz izsoli tiks izdota atsevišķi.
Darbi tiks izvesti p^c apstiprinātām no kāja būvniecības pār-

valdes vienīnas cenām 1927./1928. budž. gadam, kā ari apstiprinātām
cenām uz darba spēku un materiāliem un par ēkām tete 3i —
II grupa un 5 — V grupā, saskaņā ar apstiprinātiem iepriekšējiem
darba maksas aprēķiniem.

Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības nauda -40% apmērā
par katru no augšminēto darbu vienību.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi pielaist
piedalīties mu'iska izsolē, apmaksāti ar 40 sant zīmo^nodokli, ie-
sniedzami giupai izsoles dienā lidz pulksten 10 un 30 m n.

Vienības cenas un noteikumus var apskatīt grupas kancleja
darba d ēnās no pulksten vj līdz 15. 2* 918



las putu stacijā
pārdos ūtrupē
š. g. 12. un 13. aprilī, pīkst. 10,
sekošus no saņēmējiem neizpirktuz
sūtījumus:

1) 13 vietas lūžņi dzelzs_ plāks-
nēs sv. 1510 kg pēc sūtījuma
Skaista—Rīga pr. Nš 206826
nosūt. P. Keuslers, saņ. dubl.
uzrād.

2) 57 kastes, 1 muca koka sv.
462 kg pēc sūt Koknese—Rīgā
pr. Nš 259226_ nosūt. J. Upmals,
saņ. dubl. uzrādītājs.

3) 3 kāst. tukšaspudeles stikla,
sv. 112 kg pec sut. Dzelzava—
Rīga pr. Ns 325492 nosūt, palēn
bdr. Aiviekste, saņ. dubl. uzrā-
dītājs.

4) 2 saiņi egles dēļi sv. 105 kg
pēc sūt. Madona—Rīga pr.
Ns 315454 nosūt. E Evjans, saņ.
dubl. uzrādītājs.

5) 1 kaste māla Hīzes negla-
zētas sv. 23 kg pēc sūt. Zemgale—
Rīga pr Ns 2958^7 nosūt. eksp.
kant. .Zaiamandra' saņ. dubl.
uzrādītājs.

6) 3 kastes stikls neslīpēts sv.
380 kg pēc sūt. Spāre—Cesvaine
pr. Nš 202864 nosūt, stikla fab.
.Annahūtte*, saņ. dubl. uzrādītājs.

7) 2 jnucas koka sv. 137 kg
pēc sut. Ogre—Mangaļi pr.
Nš 251446 nosūt. J. Jansons, saņ.
dubl. uzrādītājs.

8) 2 kastes trauki fajansa sv.
50 kg .pēc sūt. Rūjiena—Rīga pr.
te 295006 nosūt. A Galdiņš saņ.
dubl. uzrādītājs

9) 3 kst. koka kastes sv. 87 kg
pec sūt. Valmiera—Rīga pr.
Nš 299074 nosūt. E. Geske saņ.
dubl. uzrādītājs.

10) kst. trauki stikla sv. 22 kg
pec sut.Valdgale—Rīga pr. NŠ71296
nosūt. Kopenhagars, saņ. dubl.
uzrādītājs.

11) 1 muca koka sv. 7 kg pēc
sūt. _ Auce—Rīga pr. Nš 258514
nosūt. A. Kristais, saņ. dubl.
uzrādītājs.

12) 2 kastes koka sv. 42 kg
pēc sūt. Talsi—Rīga pr. Ns 342869
nosūt. Glazers un Kabilero, saņ.
dubl. uzrādītājs.

13) 1 kaste koka sv. 55 kg pēc
sūt. _ Talsi—Rīga pr. Ns 342872
nosūt. J. Jeruchmanovs, saņ dubl.
uzrādītājs.

14) 2 ms. stikla pudeles sv.
109 kg pēc sūt. AI. vārti—Val-
miera Nš 255240 nosūt. P. Ozo-
liņš, saņ. dubl. uzrādītājs.

15) 1 muca koka sv. 17 kg
pēc sūt. Sece—Torņkalns Ns 242956
nosūt. A Jesers, saņ. dubl. uz-
rādītājs.

16) 1 sainis lupatu atgriezumu
sv. 33 kg pēc bag. sūt. Rīga
pas—Valmiera Ns 115832.

17) 1 grozs, klūdziņu sv. 4,5 kg
Dzērbene—Vecgulbene Nš 249654.

18) 1 kurvis klūdziņu sv. 3 kg
pēc Kokneses rokas bagāžas
birkas Nš 173176.

19) 6 ms. akmeņu ogles sv.
411 kg. — atrasts Jumpravas
stac. Ns 4.

20) Partija siens un āboliņš
presēts sv. 500 kg pēc sūt.
Skajsta—Rīga Preču Nš 264844,
nosūt. M. Tulbovičs, saņēmējs
Zilbermans.

21) Partija siens un āboliņš sv.
1830 kg pēc sūt. Ludza—Rīga
Preču Nš 356140, nosūt. J. Ka-
gans, saņ. dubl. uzrādītājs.

8. aprilī 1927. g. Nš 5266.
872 Stacijas priekšu, (paraksts).

pilnu biedru sapulci.

Ziemeļu savstarp. apdrošināšanas
biedrība

sasauc

pirmdien, 25. aprilī 1927. g.,
pulksten 6 vakarā, Valdes telpās

Rīgā, Šķūņu ielā Ns 19.
Dienas kārtība :

1) Sapulces vadītāja un protoko-
lista izvēlēšana ;

2) Pārvaldes orgānu un revīzijas
komisijas ziņojumi ;

3) Gada pārskata pieņemšana;
4) Nākošā gada budžets;
5) Statūtu grozīšana:
6) Revizijas komisijas vēlēšana;
7) Viena valdes locekļa pār-

vēlēšana ;
8) Dažādi priekšlikumi.

Uz biedrības § 45. pamata,
sapulce skaitās par pilntiesīgu pie
katra sanākušo biedru skaita.

936a Valde.

Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklaus. apl. Ns 489, Izdotu no
Jelgavas-Bauskas kaj-a apriņķa
pr-ka 1926. g. 8. febr. uz Kārļa-
Eduarda Reiņa d. Indzer v.

(fazinoiums.
Rigas apriņķa priekšnieks

paziņo, ka š g 24 merta .Vaid
Vēstn." Nš 66 izsUdinatā ūtrupe
nenotika, jo A/S A. Broit-
man savu parīdu nomaksāja lab-
prātīgi, pirms ūtrupes 927

Ventspils pilsētas pol. pr-ks

izsludina par nederīgu nozau-
dēto Latv. iekšz. pasi Ns 13079,
izdotu no Ventspils apr. pr-ka
1926. gada 1'4. maijā uz Kārļa
Andreja d. Gritkus v. 29727

Lauberes pag. valde izsludina
nar nederīgu nozaudēto iekšz.

nāsi te 507, izdotu no šis pag.

5 valdes 1925. g. 3. okt.

Sz Andreja Andreja d. Bokvalta

vārdu.

Priekules pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka saskaņā ar Kuldīgas
apriņķa pašvaldības likvidācijas
valdēs 1927. g.25. februāra rakstu
ar te 475, Priekules miestā uz
tirgus laukuma 1927. g. 22. aprilī,
pulksten 12 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā Ernestam Herbs-
tam vienjūga darba ratus uz
dzelzs asīm, vērtība Ls 87,— .

Priekules pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka saskaņā ar Liepājas
apriņķa nodokļu inspektora 1927.
gada 14. marta Nš 1040 rakstu,
Priekules miestā uz tirgus lauku-
ma, 1927. g. 22. aprilī, pulksten
11 dienā, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā Julitisam Geetonam
piederošo zirgu, 16 g. v., šimeļa
spalvas, vērtībā Ls60,—. Ns 1511.

Priekulē, 1927. g. 8. aprilī.
948a Priekšniek? Auniuš.

Aizputes pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka 20. aprilī 1927. g.,
pulksten 10 no rīta. Aizputē,
uz tirgus laukuma pārdos otrā
atklātā vairāksolišanā Ābramam
Kolektoram un Zamuelim Te-
velovatn piederošo vienu govi tin
vienu ekselmašinu, novērtētu kop
kopā par Ls 150,—, saskaņā ar
nodokļu departamenta rakstu no
10. dec. 1926. g. ar te 50167.
946a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Moiseja Ābrama d. Nagļi kara-
klausības apliecību, izd. no Rē-
zeknes kara apr. priekšnieka
6. dec. 1924. g. Nš 22592. 922a

Jelgavas pilsētas policijas priekš-
nieks paziņo, ka 1927.g. 20. aprilī,
pulksten 10 no rīta, Jelgavā,
Katoļu ielā Ns 39, pārdos vairāk-
solīšanā pilsonim Kārļam Heis-
leram piederošo vienu lietotu
„Hornsbi" firm. sūcgāzes motoru,
58 zirgu spk., novērtētu par Ls
1000,— pilsoņu Kārļa Grin-
valda un Johana Sochena pra-
sību apmierināšanai.

Jelgavā, 1927. g. aprilī.
te 5848/7687. 944a

Priekšnieks (paraksts).

Ventspils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi Ns 426, izdotu 1919.
gada 30. dec. no Dundagas pag.
valdes uz Anša Didricha dēla
Stobe v. 29733

Vietalvas pag. tiesa
ar šo paziņo, ka 12. maijā š. g,
pulksten _ 12 dienā, Vietalvas pag.
namā, ūtrupē pret tūlītēju sa-
mam ksu

pārdos
mir Jāņa Bajāra mantiniekiem
piederošo pašgājēja kuļ garnitūru
un zšģu gateri, kuļgarnitura ,Ram-
son Sim un Dže teres iirmas,
15 zirgu spēka, 1 etota no 1912. g.

Apskatīt uz vietām var pašgā-
jēja lokomobili PJāviņās, pie ka-
lēja Viduča, kūlēju Vietalvas
muižā pie Kupča un zāģa gateri
Sausnējas muižā, pie kalēja Kro-
nīša. Tuvāki paskaidrojumi ūtrupes
dienā pie pagasta tiesas. 2,: 898

Latvijas grāmatrūpniecības darbi-
nieku krāj-aizdevu sabiedrība.
Svētdien, 24. aprilī 1927. g.,

pulksten 11 no rīta, Dziedāšanas
biedrības „Rota" telpās, Elizabe-
tes ielā Ns 85 a

pilna biedru sapulce
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Valdes ziņojums;
3) Atteikušos valdes locekļu vē-

lēšanas ;
4) Dažādi jautājumi.

938a Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Risas ielu dzelzselu akciju sabiedrības !
direkcija ar šo paziņo, ka dividende par 1926. g.,

Ls 4 par akcliu ā Ls 100,-.
uzrādot akciju kuponu Nš 4. tiks izmaksāta, nea'ivelkot kuponu nodokli, sākot ar š g
11. aprili Liepājas banka Rīga, 1. Smilšu ielā Ns 28. 934

Ziemeļ-Latvijas
dzelzsceju sabiedr.

valde,
saskaņā ar sabiedrības statūtu
51. p., pagodinās lūgt akcionāru
kungus uz

kārtējo

pilno sapulci
1927. g. 2. m a i j ā, pulksten 5 p. p
Rīgas Komercbankas telpās.

Dienas kārtībā :
!)• Valdes ziņojums par sabiedrī-

bas darbību 1926. gadā:
2) Pārskats un bilance par I

gadu līdz ar revīzijas komisi-
jas ziņojumu;

3) Budžets un darbības
1927. gadā ;

41 Valdes pilnvarošana ar p
sapulces tiesībām noslēgt lī-
.gurnu par sabiedrības finan-
sēšanu :

5) Sabiedrības statutugrozījumi.
6) Valdes locekļu, viņu kandidātu

un revizijas komisijas
šanas;

7) Tekošas lietas.
Ja šinī pilnā sapulcē ierai

akcionārinereprezentētu^64. p. paredzēto pamatkapitāla
daļu,. ' tad 10. maijā, pr
5 pēc ptisd. turpat notiks

otrreizēja pilna sapulce
ar to pašu dienas kārtību
būs pilntiesīga, neskatoties ur
reprezentēto akciju skaitu.

942a Valde.

Pirmās krievu zuperfosfata fabri-
kas Mīlgrāvī pie Rīgas akc. sab.

valde,
pamatojoties uz statutu 54. p.
pamata uzaicina akcionāru kun-
gus ierasties uz

vispārēju kārtēju

akcionāru sapulci,
kura notiks 30. aprili š.g., pulkst.
3 pēc pusd., sabiedrības valdes
telpās, Rīgā. Rāts laukumā Ns 7,
ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Valdes ziņojumi ;
3) 1925.; 1926. gada pārskats un

revizijas komisijas ziņojumi :
4) Budžets tekošam gadam ;
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi (priekšlikumi un pie-

prasījumi.
Lai varētu piedalīties pilnā

sapulcē ar balstiesību, akciju
īpašniekiem, kuru akcijas ir iz-
rakstītas uz uzrādītāju, vai kuras
ir deponētas, ir jāiesniedz vēlā-
kais 15 dienas priekš pilnas sa-
pulces sanākšanas valdei, kura
atrodas Rigā, Rāts laukumā Ns 7,
attiecīgas akcijas vai depozitā
zīmes. Akcionāriem, kuriem nav
iespēja to izdarīt, var savas tiesī-
bas pierādīt ar visiem viņu rīcībā
atrodošiem likumīgiem līdzekļiem

939a Valde.

Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšz. pasi Ns 847, izdotu no
Džūkstes pag. valdes 1920. g.
22. jūnijā uz Kristapa Vija d.
Viļumsona v. 29400

Kapiņu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara kl.
apl. Ns 7955/314 ž, pēc vec. form.,
izdotu no Daugavpils kara apr.
pr-ka 1923. g. 11. apr. uz Mar-
kijana Isaja d. Ustinova Fili-
monova v. 29172

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozau-
dēto pērs. apl. Nš 4716, izdotu
1926. g. 30. jūlijā no Jēkabpils
apr. pr-ka pal. 1. iec. uz Dome-
nika Ādama d. Matusevica v.

Snēpeles pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Nš 101, izdotu
no Snēpeles pagasta valdes 1920.
gada 8. aprilī uz Eida Ernesta
dēla Ādama v. 29418

Auces pol. iec. pr-ks izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētos dokumentus: 1) Latvijas
iekšz. pasi Nš 174, izdotu no
Sniķeres pag. valdes 1920. g.
15. jūnijā uz Eduarda Jāņa d.
Neimaņa v., 2) Latv. iekšzemes
pasi Ns 573, izdotu no Rūjienas
iec. pol. pr-ka 1920. g. 31. martā
uz Amālijas Juliusa m. Vein-
reben v. 29605

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozau-
dēto Latv. iekšz. pasi Nš 560,
izdotu 1920. g. 8. sept. no Be-
brenes pag. valdes uz Jāna Jāna
dēla Grigala v. 29734*

Kuģniecības akciju sabiedrības

„tt uija"
kāftēīa akcionāra sapulce
notiks š. g. 2. maijā, pulksten
6 vakarā, Valdemāra ielā Ns 17,
kugn. sab. ,,Austra" telpās.

Dienas kārtībā :
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Gada pārskata nolasīšana par

1926. g. revizijas komisijas
ziņojums, gada pārskata pie-
ņemšana.;

3) Budžets un darbības plāns
1927. g.;

4) Ziņojumi un priekšlikumi:
5) Vēlēšanas. 941a Valde.
Ādas rūpniecības un tirdzniecības

fl. S. ..Apavs" likvidkamisija
uzaicina akcionārus š. g. 4. maijā,
pulksten 3 dienā, uz

list. akcionāru sapnlcī
likvidācijas komisijas telpās Rigā,
Ģertrūdes ielā Ns 113, dzīv. 16.

Dienas kārtība:
1) Darbinieku vēlēšana;
2) Gada pārskata pieņemšana

par 1926. g. ;
3) Likvidācijas un revizijas ko-

misijas ziņojumi ;
4) Dažādi jautājumi.

N. B. Akcionārus lūdz 7 die-
nu laikā pirms sapulces sanāk-
šanas savas akcijas reģistrēt un
deponēt. 940a

P.l S. ,.ABBO"

pilnu gada sapulci
1. maijā 1927. g., pulksU'
rīta, Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 12

. Dienas kartībā:
1) Konstituešanās;
2) Gada pārskats;
3) Budžets;
4) Turpmākā darbība ;
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi jautājumi un

likumi. 937a V«M>

Maksāt nespējīgās R'ga * JL™
Rūpniecības akciju sabieflri

^Konkursa Kurators zvēr.
J. Eljaševs

uzaicina minētās sabiedrības

ditorus uz m

sapulcif
kura notiks 23. aprili J*^,.
pulksten 7 vakarā. Rig« »l>?»
tiesas telpās.

Dienas kārtība-

1) zvērināta kurator.
2) par mašinu pārdosam .
3) par Otto Kellera P fIl„
4) dažādi jautājumi un r^

likumi.

&auāzevas virsmežniecība
paziņo, ka izsludinātā .Valdības Vēstnesī - Nš 67 š g. 13. aprili
noliktā izsole par saimnieciska kārtā sagatavoto meža materiālu
pārdošanu nenoMAs.

952 Daudzeras nir«niežnieci6a.

Ventspils pils. pol. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
atvaj. apl. Nš 5476, izdotu no
Ventspils kāja apr. pr-ka 1923.
gada 15. martā uz Jāņa Mār-
tiņa d. Grintāla v. 29484

Tilzas pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem sekošus
nozaudētos dokumentus: 1) kara
klaus. apl. (datums un numurs
nav zināms), izdotu 1920. gadā
no Latgales partizāņu pulka
k ja uz Andreja Vaguja v.,
2) kara klaus. apl. (datums un
numurs nav zināms), izdotu
1920. g. no Latgales partizāņu
pulka uz Jāņa Kalniņa v., 3)ka'ra
klaus. apl. (datums un numurs
nav zināms), izdotu 1920. g. no
Latgales partizāņu pulka uz Ni-
kifora Jefimova v., 4) zirga pasi
Ns 691, izdotu no Kokorevas
pag. valdes 1920. gada 29. ok-
tobri uz Ādama Ugara v., 5) di-
vas zirgu pases Ns 361 un 362,
izdotas no Kokorevas pag. val-
des uz Dāvida Spalviņa v. un
6) zirga pasi Ns 18, izdotu no
Kokorevas pag. valdes 1920. g.
25. aug. uz Alfrēda Stokmaņa v.

Apriņķa ce|u inženiers Rīgā
savā kancleja, Lāčplēša ielā Nš 24, dz. 8, š. g. 23. «pr li, iplkst. 12

ledos matdUprasītdliem
tilta grīdu remonta darbu 'zvešanu tiltam pār L. Joglu uz Vidzemes
šos. klm. 10,225. Nš 165

Drošības nauda Ls 500. — Tuvākas ziņas kancleja 960

Jelgavas pilsētas valde
uzaicina firmas iesniegt pieda-ajumus uz

cauruļu ietaisi
priekš:

a) tvaika vadu savienošanai ar turbini;
b) ūdens vadus no akas lidz turbinei;
c) katla barošanas vadus līdz ar pumpjiem.

Maksas aprēķini cauruļu ietaisei iesniedzami līdz 30. aprilim
š. g- — Juvākas ziņas, plāni un noteikumi pieprasāmi elektrības
uzņēmuma, Jelgava, Elektrības ielā te 10, darbdienās no pl<st.
9—3 dienā. Nš 154 967

Saukas virsmežniecība

pārdos mutīskB izsolē
16 maija 1927. g., Neretas pagasta nama, 4. marta 1927. g. ne-
pārdotās, kā ari no jauna pieliktās

vienības pēc platības un celmu skaita.
III iec. Rostnieku mežniecībā, Saukas nov. pēc celmu skata

viena vienība, vērtibā Ls 12 un pēc platības 4 vienības no 0,18
līdz 0,19 ha, vērtibā Ls 14 līdz Ls 27.

IV iec. Saukas mežniecība, Saukas un Neretas novados pēc
celmu skaita 4 vienības, vērtība Ls_ 40 lidz Ls 631; pēc platības
20 vienības no 0,34 līdz 1,85 ha vērtībā no Ls 19 līdz Ls 1308.

V iec. Zalaku mežniecībā, Saukas novada pēc platības pa-
visam 9 vienības no 0,18 lidz 6,63 ha, vērtibā no Ls 25 līdz
Ls 1364.

Izsole sāksies pulkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas būs iemaksājušas izsoles

komisijai 10°/0 drošības naudas no novērtētās sumas, kūja pēc noso-
līšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu
mežziņiem.

7. aprilī 1927. g. 951 Saukas virsmežniecība.

Saukas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
17. maija 1927. g., Zalves pag. nama, š. g. 25. janvāri nepārdotas

vienības pēc celmu skai.a un platības.
II iec. Susejas mežniecībā, liel-Zalves un Liel-Susejas novados

pēc celmu skaita 1 vienība — 3 ozoli, vērtībā Ls 46 un pēc plāt.
19 vienības 0,03 lidz 0,82 ha, vērtibā no Ls 2 līdz Ls 64.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā,
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemāk'āj izsoles komisijai

10°'drošības naudas, kufa pēc tam jāpapildina lidz 10°/o no no-
solītās sumas. i

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa
mežziņa.

7. aprili 1927. g. 950 Saukas virsmežniecība.

Saukas virsmežniec ba
pārdos mutiskā izsolē

19. maija 1927. g., Gricgales muižā, I iec. mežziņa kancleja š. g.
3. marta izsolē nepārdotas

vienības pēc platības.
I iec. Mēmeles mežniecībā, Liel-Susejas un Lie'-Mēmelts no-

vados pav.sam 6 vienības no 0,06 ha lidz 5,49 ha, vērtīoā no
Ls 39 lidz 376.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izs< Ies komisija

10°/o drošibas naudas, kura pec nosūtīšanas jāpapildina līdz 10°,o
no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur stv tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un p'e iecirkņa
mežziņa.

7. aprilī 1927 g. 949 Saukas virsmežnieciba.

Krievu -Baltijas kuģniecības
sabiedrība.

Bilarce par 1926. gadu.
Aktīvs. Pasivj.

Tvaikoju kapitāls . 1.722.COO,— Akciju kapitāls . . 2 24nnrmKasē . . £00,13 Amortizācija . . ' W(m7
Nogu'dījumi bankīs 439.762,34 Rezerves kapitāls 2srq-'^Nekustams īpašums 122 130,60 Vispātēj. ricibas rē- °os;> .36
Inventārs. . . . 731.85 ķins . . Sfiaj.,,
Tvaik. .Katie - rēķ 33.404,39 Kapitāla atmaksa. .Dagmar' r. 103.066,74 Dividendes rēķins tmzZ. .Lucy' rēķ. 22.968.58 Dažādi kreditori . 2^ri-'^. .Baltmor' r 198.581,37 Pejņa 1926. g. . . īraa&S
Dažādi debitori . 227.639,76 '»*M,®

Ls 2.871.185,76 Ls ŽāTu^j

1926 g pe|ņas un zaudējuma rēķins.
Debets. Kredīts.

Tekoši izdevumi . . 31.686,44 Tvaikoņu peļņa . . 1804QnooAlgas rēķins . . . 19.160,— Nekustama īpašuma ,w
2"/o norakstīšana no , rēķins .... 72507'tvaikoņu vertibas 34.440,— Agio rēķins . . 25'

2572nl°o norakstīšana no Procenlu rēķins . . 177873inekust. īpašuma
vērtības . . . 1.221,80.

Tantjema direkcijai
un gratifikācijas . 7.271,12

Dividende 6°,o . . 134.400 —
Rezerves kapitāls . 2.606,88

Ls 230 786,24 ts ^SOTSēā
D vidende 6> apmērā tiks izmak^ta sākot ar 1927. g, 4 aDnļj

Rīgas biržas banka uzradot 27. kuponu.
29877 Valde.
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