
Takse radiofona priekšnesumu abonēšanai

Rīkojums pensiju nodokļa lietā.

Rīkojums par ārzemju valūtas kursiem
nekustamas mantas vērtības pie-
auguma un 1% pamata nodokļa ap-
rēķināšanai.

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

1927. g. 11. aprilī.
Satiksmes ministris

K. Krievs
Takse

radiofona priekšnesumu
„ abonēšanai.

1. Visīsākais radiofona priekšnesumu
nepārtrauktas abonēšanas laiks ir viens

gads. Atonements jāmaksā par katru
pilnu uztverošo radioiekārtu.
Piezīme 1. Abonementa izbeigšana

pirms viena gada tiek pieļauta:
a) ja iekārtas īpašnieks tiek iesaukts

aktivā kara dienestā un iekārta
jālikvidē ;

b) ja pārceļas uz pastāvīgu dzīvi
uz ārzemēm un par to iesniedz
noteiktus pierādījumus, un

c) iekārtas īpašnieka nāves gadī-
jumā. Ilgstošas slimības ' (kas
pārsniedz 1 mēnesi) un citos
līdzīgos gadījumos, kas padara
radionoteikumu izpildīšanu ne-
iespējamu, jautājumu izšķir pasta
un telegrāfa virsvalde.

2. Abonements skaitās no pieteikuma
izpildīšanas dienas, skaitot iesāktu pus-
mēnesi par pilnu pusmēnesi. Abonē-
šanas maksa nomaksājama par trīs mē-
nešiem uz priekšu.
3. Abonēšanas maksas nokavēšanas

gadījumā par katru pilnu nokavētu mē-
nesi no abonenta iekasējams abonements
divkāršā mēneša abonēšanas maksas
apmērā. Abonements neskaitās par no-
kavētu, ja to maksā par tekošo klausī-
šanās mēnesi.

Abonents, kam un kādām H}^
vajadzībām. ™

*• Radiofona abonentiem un radio
eksperimentatoriem personī-

„ gām un ģimenes vajadzībām 2,—
°- Valsts un pašvaldības iestā-

dēm, slimnīcām un sanato-
rijām — iestāžu vajadzībām 1,—

bBezpeļņas biedrībām, kultū-
rām organizācijām un viņu
nodaļām, kooperatīviem un

- "organizācijām .... 4,—
' ? Kinematogrāfiem, kafejnīcām,

viesnicam, firmām, veikaliem
uvisiem citiem pe|ņas uz-
ņēmumiem — ilgstošiem pu-
bliskiem priekšnesumiem . . 20,—patļauju radiofona priekš- Vien.
Fesum.uztveršanai bezmaksas reizējs
^kasējams pie atļaujas izsnieg-
šanas (no p. 12. uzskaitītiem)

I
vienreizējs 1—
[ar radioeksperimentatoru pār-

B
baudi 5;_
pvienreizēju publisku radio-aParatu un radiofona priekš-
nesumu demonstrēšanu (par
J.undām) iepriekš iemāk-

šot un izņemot atļauju . . 5—
ezīme 1. 9. pants atttiecinaros
ļ. gadījumiem, ja aparātus un
Pf'eksnesumus demonstrē publikai

[Pus atļaujā uzrādītās uzstādīšanas
tas.

4one|a Pantos 4" 5- 6- un 7- minētās

*?Bsta !"alcsas Pjūniju, jūliju un

ņ^rā mēnešiem maksājamas pus-

Mācību iestādēm, skolām, pa-
fc^ m . neredzīgiem un kara inva-

, kuri zaudējuši ne mazāk ka
ar t>a spēju, abonēšanas maksa

par radiofona priekšnesumiem nav jā-
maksā, bet atļaujas izsniedzamas pret
vienreizēju iemaksu Ls 1,—.

Ar šo atcelta 1925. g. «Valdības Vēst-
neša" 257. numurā izsludinātā takse
radiofona priekšnesumu abonēšanai.

Visas līdz šim uz priekšu iemaksātās
abonēšanas maksas nav pārrēķināmas
pēc šīs takses, nedz ari atmaksājamas.

Šī takse stājas spēkā 14 dienas pēc
izsludināšanas.

Pasta un telegrāfa virsvaldes ,
galvenais direktors A. A u z i ņ š

Techniskais direktors J a g a r s.
Radiodaļas vadītājs J. Linters.

Visām skolu valdēm.
Saskaņā ar starpresoru komisijas š. g.

25. janvaja sēdes lēmumu tautas labklā-
jības ministrija 2% pensiju nodokli ap-
rēķinās tieši no algu sarakstiem, kādēļ
līdz ar šo atsaucam skolu virsvaldes
1926. g. 27. oktobra rik.0jumu _ .N9A. 1016.

Algu sarakstu lūdzam iesūtīt saskaņā
ar mūsu 1926. g. 9. decembra rīkojumu
N? P. 3114.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš

Tautskolu direktora biedrs
J. P u m p ī t s.

valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums
cukurbiešu audzētājiem.

Cukurbiešu audzēšanas veicināšanai un
ražas nodošanas nodrošināšanai ministru
kabinets š. g. 12. apriļa sēdē nolēmis
garantēt cukurbiešu uzpirkšanu no viņu
audzētājiem par sekošām iepriekšējā gada
cenām (skaitot attālumu no Jelgavas):

0— 60 km par 100 kg — Ls 4,88
61—100 , . 100 „ — . 4,76

101— 140 „ „ 100 „ „ 4,57
141— 180 „ „ 100 , — „ 4,39
181—230 „ ' „ 100 „ — „ 4,21
231 un vairāk „ „ 100 „ — „ 4,02
par tīrām cukurbietēm. Bietes pieņems
dzelzsceļu stacijās un ūdens ceļu pie-
stātnēs ar iekraušanu vagonos vai liel-
laivās. Samaksa pēc biešu saņemšanas
fabrikā. Biešu nodevējiem tiesība bez
atlīdzības saņemt atpakaļ fabrikā biešu
graizījumus 50% apmērā no bļešu svara,
ja bietes nodotas tieši fabrikā, pretējā
gadījumā 30°/0 apmērā, vai saņemt
0,7 santimi par 1 kg nesaņemto grai-
zījumu.

Rīgā, 1927. g. 22. aprilī. Adg. 12.
Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.
Administratīvās nodaļas

priekšnieka v. J. S k u j e v i c s.

Paziņojums Nr. 116.
Zemes vērtēšanas virskomisija paziņo,

ka savās sēdēs skatīs cauri sekošās atlī-
dzības lietas:

1927. g. 24. maijā, pulkst. 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā .Ns 31, dz. 2.

1000) Sīmaņa Kuļikovska atlīdzības lietu
par celtām ēkām Ilūkstes apriņķa
Pilskalnes pagasta Pilskalnes mui-
žas saimniecībā N° 36 F.

1001) Mārtiņa Ozoliņa atlīdzības lietu
par celtām ekam» Cēsu apriņķa
Raiskuma pagasta Raiskuma mui-
žas saimniecībās N° 38 F, 39F
un 40F.

1002) Jēkaba Zariņa atlīdzības lietu par
celtām ēkām Valkas apriņķa Jaun-
laicenes pagasta Jaunlaicenes mui-
žas saimniecībā N? 8 F.

1927. g. 31. maijā, pulkst. 3 dienā,
turpat.

1003) Bērtuļa Staģīša atlīdzības lietu par
celtām ēkām Jaunjelgavas apriņķa
Slates pagasta Dignājas muižas
saimniecībā N° 17 F.

1004) Paula Svikļa atlīd2ības lietu par
celtām ēkām Valkas apriņķa Si-
noles pagasta Sinoles muižas saim-
niecībā N° 41 F.

1005) Mārtiņa Dārziņa atlīdzības lietu
par celtām ēkām un ierīkoto augļu
dārzu Daugavpils apriņķa Rudzētu
pagasta Rudzētu muižas saim-
niecībā Ne 87 F.

1927. g. 2. jūnijā, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1006) Ignata Daukste atlīdzības lietu par
celtām ēkām un dēstīto augļu
dārzu Ilūkstes apriņķa Kalkūnes
pagasta Kalkūnes muižas saim-
niecībā N° 95F.

1007) Jēkaba Dingeļa atlīdzības lietu par
cel ām ēkām Ilūkstes apriņķa Rau-
das pagasta Marijas pusmuižas
saimniecībās N9 2F un 6 F.

1008) Edītes Valter-Vitenheim atlīdzības
lietu par celtām ēkām uz Rīgas
apriņķa Rīgas Jūrmalas pilsētas
Edinburgas apbūves gabaliem
Ne 722 F un 723 F.

1927. g. 9. jumja, pulkst. 3 dienā,
turpat.

1009) Madlienes Pūne atlīdzības lietu par
celtām ēkām Kuldīgas apriņķa
Ezeres pagasta Griezes mācītāja
muižas saimniecībā Ns 5 F.

1010) Vernera Tittelbacha atlīdzības lietu
par celtām ēkām Kuldīgas apriņķa
Ezeres pagasta Griezes mācītāja
muižas saimniecībā N9 12 F.

1011) Johana Sizasa atlīdzības lietu par
celtām ēkām Jaunlatgales apriņķa
Liepnas pagasta Franciskopoles
muižas saimniecībā Ne 4F.

1012) Ignata Aramīna atlīdzības lietu par
celtām ēkām Ilūkstes apriņķa Lašu
pagasta Lašu muižas saimniecībā
No 57 F.

Rīgā, 1927. g. 21. aprilī.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

pfiekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretāra vietā A. Zakenfelds.

Zemkopības ministrijas zem-
kopības departamenta paziņo-
jums par tiesību atņemša*nu un
darbības noliegšanu dažiem

zvērinātiem mērniekiem.

Pamatojoties uz „Papildinājumu likumā
par zvērinātiem mērniekiem* („Valdības
Vēstneša" 1926. g. 196. numurs), zem-
kopības ministris ar š. g. 13. apriļa rī-
kojumu ir atņēmis zvērinātu mēr-
nieku tiesības

1) Alfrēdam Gruzītim,
2) Pēterim Anža d. Gailītim,
3) Jānim Skabargām

un noliedzis zvērinātu mērnieku dar-
bību sekošām personām uz noteiktu laiku:

1) Miķelim Briškenam — līdz 1927. g.
1. jūlijam,

2) Jānim Grasim — līdz 1927. gada
1. jūnijam,

3) Augustam Krūzēm — līdz 1927. g.
1. jūnijam,

4) Kārlim Ķuzern — līdz 1927. gada
1. jūlijam un

5) Augustam Smilgām — līdz 1927. g,
1. jūnijam.

Darbības aizlieguma laikā augstāk mi-
nētiem zvērinātiem mērniekiem ir tiesī-
bas nobeigt tikai sekošus agrāk atļautus
un iesāktus darbus:

1) Zvērinātam mērniekam Miķelim
Briškenam:

Vecumnieku sādžā, Mērdzenes pagastā,
.Ludzas apriņķī,

Fedčenku sādžā, Mērdzenes pagastā,
Ludzas apriņķī,

Liel-Civčusu sādžā, Pasienes pagastā,
Ludzas apriņķī,

Virpu sādžā, Ciblas pagastā, Ludzas ap-
riņķī.

2) Zvērinātam mērniekam Jānim
Grasim:

Liel-Onzuļu sādžā, Izvaltes pag., Daugav-
pils apriņķī,

Bondarišku sādžā, Višķu pag., Daugav-
pils apriņķī,

Krāšņajās gorkas sādžā, Jasmuižas pag,
Daugavpils apriņķī,

Gubanišku sādžā, Jasmuižas pagastā,
Daugavpils apriņķī,

Svenču sādžā, Kalupes pag., Daugavpils
apriņķī,

Meža-Sētas sādžā, Višķu pag., Daugav-
pils apriņķī,

Liel-Lauru sādžā, Višķu pag., Daugav-
pils apriņķī,

Makarovkas sādžā, Višķu pag., Daugav- ?
pils apriņķī,

Moskovskajas sādžā, Naujenes pagastā,
Daugavpili apriņķī,

Maz-Baranovskajas sādžā, Naujenes pag.,
Daugavpils apriņķi,

Fekļistovkas sādžā, Ružinas pagastā,
Rēzeknes apriņķī.

3) Zvērinātam mērniekam Augustam
Krūzēm:

Rūsiņu sādžā, Vārkavas pagastā, Daugav-
pils apriņķī,

Caunu sādžā, Vārkavas pag., Daugav-
pils apriņķī,

Maz-Klaparu sādžā, Vārkavas pagastā,
Daugavpils apriņķī,

Soma Kakta sādžā, Kalupes pagastā,
Daugavpils apriņķī,

Miglonu sādžā, Kalupes pagastā, Daugav-
pils apriņķī,

Lagocku sādžā, Kalupes pagastā, Daugav-
pils apriņķī,

Kokenišku sādžā, Liksnas pagastā, Dau-
gavpils apriņķī,

Jubuļu sādžā, Kalupes pagastā, Daugav-
pils apriņķī

4) Zvērinātam mērniekam Kārlim
Ķ u z e m :

Baltkroga sādžā, Kalupes pagastā, Dau-
gavpils apriņķī,

Maz-Stradišku sādžā, Kalupes pagastā,
Daugavpils apriņķī,

Asčiku sādžā, Kalupes pagastā, Daugav-
pils apriņķī,

Keišu sādžā, Kalupes pagastā, Daugav-
pils apriņķī,

Kutku sādžā, Kalupes pagastā, Daugav-
pils apriņķī.

o) Zvērinātam mērniekam Augustam
Smilgām:

Micanu sādžā, Bērzgales pag., Rēzeknes
apriņķi,

Meža Inčuku sādžā, Bērzgales pagastā,
Rēzeknes apriņķī,

Gorīšu sādžā, Bērzgales pag., Rēzeknes
apriņķī.

1927. g. 22. aprilī N° 5502, K.
Zemkopības departamenta

direktora vietā E. Maciņš.
Mērniecības daļas vadītājs

Ž. Krūmiņš.

Paziņojums.
Sakarā ar Bārtas tilta remontēšanu,

pasažieru satiksme Liepājas - Paurupes
šaurceļu līnijā starp Bārtu un Slamsti no
š. g. 27. apriļa pulksten 7.00 līdz 28. ap-
rīlim pulksten 21.00 notiks ar pārsēšanos,
bet pasažieru ātruma preces, bagažj.
pienu un pastu pārvadās ar pārkraušanu
pie minētā tilta, negrozot līdzšinējo pa-
sažieru vilcienu sarakstu. Parastā ātruma
sūtījumus nosūtīs virzienā no Liepājas ne
tālāk par Bārtas staciju un virzienā no .
Paurupes ne tālāk par Jēču staciju.

1927. g. 22. aprilī. N? 605/EC.
Dzelzsceļu eksploatacijas

direktora vietā J. K ļ a v i ņ š.
Rīcības nodaļas vadītājs

E d. Stankevičs.

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
b) par katru tālāku rindiņu —,15

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —,20

c) no privātiem par katru viens), rindiņu
(par obligat. sludin.) _ » —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

Maksa par .Valdības Vēstnesi":

ļj p iesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

.„ . Ls 22— gadu . . . Ls 18 —
Cd« ? ? 12,- V. pdu - . . 10,-
, „fen. ... 6— 3 men. . . . 5 —
\... 2— 1 . .. . 1,70

«e atkalpār- Par atsevišķu
devējiem . . —. 12 numuru . . —.10

Latvijas valdības _^A». oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izgemot flfcJB JĒiļmjģl svētdienas un svetkudrenas

Redakcija: ffi^ŽžSJ! B§>jlP\ Kantoris
un

ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne 2. Tel. Na20032 *īwg|j§§jj §fp^ RiS> P*? Tel N ° 20031
Runas stundas no 11—12 nT^^^^^Tl Atvērts no pulksten 9—3



Rīkojums par ārzemju valūtas kursiem nekustamas mantas vērtības pieauguma un 1% pamata nodokļa aprēķināšanai
Pamatojoties uz 1927. g. 23 marta Valdības Vēstneša" 65. numurā publicētiem noteikumiem par nekustamu īpašumu atsavināšanu un apgrūtināšanu p. p. 12 un i -rīkojumu no 1922. g. 14. februāra („Valdības Vēstneša" 39. un 41. numura), papildinu ar sekošiem ārzemju valūtas mēneša kursiem: ''

LATVIJAS RUBĻOS '

Zelta _ _ Franc. I Belģ. Sveic. Kal. Zviedr. Norv. Dan. * Lietav. Hf| Vācijas Som. ! Igaun. Polijas SSSR 7(.„
frs. * fc frs frs. frs. lira kr. kr. kr. "-- liti ™- mk. mk. tnk. mk. červ I in Č

1920. g. | ļ ļ
Janvāris _ 58,25 223 — ! 5,04 — — 52,70 11,42 — — 21,40 — 1,71 - 0,40 - 25=;
Februāris — 67,50 261,'- 5,32 — — 14,28 — 12,75 — — 23,06 — 2,57 0,44 — 3^Marts 88,50 294- 5,72 - r- 15,54 13,28 - 33,28 - 3,42 - 0,50 - 4O4
Aprilis — 72,28 294- 4,75 16,57 13,77 — 28,47 1,43 3,75 — 0,54 - 3

o?"~
Maijs _ 73,- 280- 4,75 - 15,70 13,71 12,67 - 27,50 1,59 3,69 - 0,43 _

™*Z
Jūnijs - 73,50 265— 4,90 — — 16,06 13,90 12,85 — 27,20 2,02 3,19 — 0,35 — 393 '
Jūlijs — 97- 281- 6,74 - 21,86 18,03 17,42 - 31,69 2,63 3,76 - 0,45 —406'rAugusts 140, - 551— 9,55 - - 30,96 22,67 22,67 46,15 3,31 4,39 — 0,51 _ _dU
Septembris — 155,— 570— 10,24 — 32,87 23,34 23,14 — 48,34 3,01 4,51 - 0,53 — _
Oktobris — 159,— 578— 10,75 33,58 23,50 23,40 — — 51,15 ' 2,66 4,08 — 0,55 —
Novembris — 165,— 575,- 10,05 — — 33,76 23,76 23,76 51,68 2,39 3,62 — 0,54 —
Decembris 166,— 577,50 9,89 - — — 34,28 25— 25,— — — 52,51 2,42 1 3,55 — 0,35

1»Z1. g.

Janvāris — 206,54 791,66 13,31 — 45,71 37,33 38,90 — 68,18 3,36 5,93 — 0,30 —
Februāris — 195,02 783,48 14,24 — — 45,30 37,32 38,34 — - 68,78 3,36 6,48 — 0,25 —
Marts 250,75 -990,- 17,45 — 57,23 40,57 43,95 — — 85,85 4,18 6,71 — 0,28 —
Aprilis — 364,50 1472,- 26,88 — 88,35 59,33 67,64 125,58 6,16 8,37 — 0,41 — 1715_
Maijs 457,82 1844,67 38,32 — — 107,91 71,98 83,67 — — 161,24 : 7,84 9.70 — 0,52 — 1974L
Jūnijs — 493,— 1887,50 39,80 i 111,23 72,33 85,48 — 164,70 7,50 8,68 — 0,39 — 210625
Jūlijs 89,86 , 459,- 1691,50 3621 — — 98,25 62,37 73,92 — — 147,73 6,14 7,65 1,11 0,24 — 1892-
Augusts 74,94 387,- 1408,50 30,02 28,59 — 81,59 50,44 ' 62,26 4,53 — 119,79 4,64 5,84 0,78 0,18 — 1730-
Septembris 72,32 ; 373— 1390,— 27,30 26,89 — 81,13 48.17 66,— 4,40! — 118,40 3,65 ; 5,28 0,71 0,08 — 1691-
Oktobris 69,76 358,- 1380,50 25,84 25,47 82,20 44,71 67,63 4,07 - 119,24 2,50 5,47 0,82 0,09 — 1625-
Novembris 55,30 280,— 1109— 20,10 19,44 ! 64,92 39,16 51,79 — — 97,90 1,09 ' 5,22 0,67 0,10 - 1296-
Decembris 50— 243,— 1010,- 18,94 18,16 i 59,85 36,79 47,43 — — 88,71 1,24 , 4,66 0,69 0,10 — 1234

1922. g.

Janvāris 50— 238,73 1010,— ! 19,48 18,63 59,95 37,49 47,93 — — 88,10 11 ,24 4,59 i 0,72 0,10 — 1134,37
Februāris 49,91 ? 231,42 1010,-120,15 19,18 — 60,78 38,41 47,84 4,40 — 87,29 1,11 4,72 0,70 0,0925 - 1113,54
Marts 50— 255,08 1118,80 ' 23,01 21,51 — 67,12 45,03 54,07 4,51 - 97,01 0,915 5,36 0,72 0,07 — 1239,42
Aprilis 50,— 255,76 1130,38 ! 23,60 21,75 50— 67,— 47,55 54,50 5,14 — 97,40 0,87 4,97 0,74 0,08 — 1238,10
Maijs . 50— .255,62 1139,48 123,32 21,39 49,21 66,16 47,28 ' 54,86 4,96 — 99,21 0,86 5,33 0,80 0,08 — 1225-
Junijs 50— 256,20 1144,42 122,53 ; 21,10 48,84 66,44 43,92 55,66 4,91 99,66 ļ 0,81 5,53 ! 0,79 . ' 0,065 — 1225-
Julijs 50,— 256,73 1144,53 21,17 I 20,06 49,08 11,68 66 86 42,70 ; 55,37 5,52 — 99,88 ! 0,52 . 5,45 i 0,78 10,055 — 1234,61
Augusts 50— 256,72 1149,48 20,48 ļ 19,36 48,93 11,44 i 67,86 44,03 | 55,47 7,43 — 100,15 10,25 5,45 0,73 ļ 0,04 — 1250-
Septembris 50,— 256,97 1143 23 19,71 18,59 48,44 10,86! 68,31 43, 18 54,42 8,41 100,19 1 0,1680; 5,59 0,73 ļ 0,04 — 1250-
Oktobris 50,— 257,— 1143,-1 19,06 ļ 17,71 47,53 10,641 68,76 45,83 52— 8,51 100,52 ļ 0,089 5,96 0,74 0,0338 — 1238-

LATOS

,'*? , » o 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 1 100 100 1000 SSSR I Zelta
L

r
a
b , I * * Fr. frs. Bejg. irs. Šv. frs. Ital. lira Zv. kr. Norv. kr. Dan. kr. Č. kr. Liet. liti Hfl. Vāc.mk.ļ S. mk. Ig. mk. Pol. mk. červ. 10 rbļ.
— .

Novembris ,2,— 5,17 23,17 35,36 32,80 95,33 23,13 138,99 95,06 104,61 j 16,33 - 203,17 7,93 13,09 1,501 0,40 — 24,84
10000 10000

Decembris 2,— 5,15 23,68 37,03 34— 97,35 25,69 138,79 97,29 106,35 15,85 —'.] 205, 11 6,90 12,85 1,49! 3,45 — 25,65

1923 g.

Janvāris 2,— 5>08 23 > 65 34,24 31,16 95,53 24,70 136,62 94,92 100.77 14,50 50,59 i 201,13. 3,89 12,56 1,48 i 2,56 — 25,50
Februāris 2— 5,11 23,97 31,34 27,58 95,96 24,53 135,69 94,82 97,26 > 15,12 50,94 201,88 1,89 13,26 1,48 I 1,68 — 25,50
Marts 2— 5,10 23,95 32,04 27,62 94,81 24,89 135,03 92,30 98,15 15,37 51,— ; 201,24 2,37 14,10 1,50 1,52 — 2550
Aprilis 2,— 5,12 23,83 33,86 29,31 93,33 25,48 135,73 91,05 98,22 15,39 51— 200,56 2,11 13,92 1,50 1,65 — 25,50
Maijs 2— 5,12 23,70 33,85 29,50 92,37 24,52 135,71 83,79 i 96,88 15,69 51,— 200,47 1,146 13,97 1,50 1,46 — 25,50
Jūnijs 2— 5,12 23,64 32,225 27,90 91,945 ļ 23,68 135,385 85,375 92,62 15,72 51,- 200,77 0,535 13,96 1,50 0,99 — 25,50
Jūlijs 2,- 5,12 23,47 30,14 25,17 89,85 , 22,32 135,225 83,125i 89,535 15,705 51,— 200,88 0,23 14,06 1,50 0,73 — 25,50
Augusts 2— 5,12 23,36 28,85 23,25 92,44 22,27 135,72 83,42 93,91 15,33 51,— 201,55 0,021 14,14 1,50 0.35 — 25,o0

1 miljons

Septembris 2— 5,12 23,25 29,75 24,96 91,46 22,78 135,34 82,42 92,17 15,62 51,— 201,26 0,20 13,88 1,50 0,35 - 25,50
1 miljards

Oktobris 2— 5,12 23,16 30,51 26,05 91,45 23,26 134,42 79,73 89,43 15,61 51,— 200,34 13,39; 13,70 1,50 0,14 - 25,50
1 biljons

Novembris 2,— 5,14 22,54 28,46 24,42 90,19 22,48, 134,96 75,39 , 88,18 15'05 51,— 195,53 17,23 13,52 1,50 0,05 — 25,50
Decembris 2— 5,15 22,41 27,13 23,59 89,52 22,29 135,27 76,73 91,66 15,02 51,— 195,50 1,71 12,69 1,44 0,03 — 25,50

1924. g.

lanvaris 2— 5,15 21,91 24,14 21,62 89,10 22 34 134,65 72,61 87,81 14,90 51,- 192,19 1,75 12,83 1,37 0,01 - 25,91

Februāris 2,- 5,18 22,33 23,01 20,- 89,99 22,49' 135,69 69,08 82,91 15,04 51,- 193,85 1,75 12,99 1,37 0,01i *>fiH

Marts 2,- 5,18 22,26 24,25 20,10 89,58 22,22 | 136,17 70,17 81,23 15,03 51— 192,09 1,31 12,98 1,37 0,01 — 25,W

Aprilis 2,— 5,18 22,53 31,51 26,65 91,08 23,02-136,65 71,40 86,12 15,33 51— 192,59 1,25 12,96 1,37 0,01 15,77 25,W
100

Polijas zloti'

M ijs 2— 1 5,18 22,62 30,10 25,06 | 91,82 23,03; 137,32 j 71,85 87,69 15 24 51,—i 193,81 | 1.25: 12,98 1,36 99,97i 26,58 25,70

,/is 9-' 5,18 22,40 27,21 23,65 ; 91,47 22,47 137,52 70,06 87,11 15,21 51,-1 193,87 i 1,22 12,99 1,33 100,-26,53 26,*
'luliis 2,— ! 5,18 22,64 26,56 23,59 i 94,05 122,32 137,78 66,49 83,06 15,31 51,- 196,40 i 1,20 12,99 1,23 100,-126,50 2b,W

AiJusts 2,— 5,18 23,30 28,12 25,86 , 97,41 | 22,99 137,79 71,64 83,81 15,45 51,— 200,76 1,20 12,98 1,15 100,-1 26,50 2b,w

Sentembris 2— 5,18 23,14 27,47 25,63 97,74 122,71 137,71 71,57 87,43 15,53 51— 199,02 1 1,20 13,— 1,19 100,- 26,50 2M-

Oktobris i— 5,18 23,25 27,11 24,90 99,34 22,52 137,80 74,04 89,80 15,48 51,06 202,26 1,23 13,02 1,32 100- 26,502b,
*

100
zelta mk.

Nnvpmbris 2- 5,19 23,89 ; 27,30 25,04 99,86 22,46 138,83 ļ 76,01 90,76 15,52 51,25 207,12 , 1,23 13,09 1,36 100,- 26,52 26,50

Decembris 2- 5,18" 24,35 j 27,99 25,72 100,40 22,30 ; 139,57 ! 78,03 91,34 15,67 51,25 209,30 1,23 13,07 1,36 100,- 26,62 ^^
1925 g

,„„.-:, 2— 5.19 24,79:27,96 26,18 100,23 21,60 139,58 : 79,10 92,27 15,54 51,25 209,34 123,50 13,07 1,36 100 - 26,62
i-hr? ,ari< 2- 5,19 24,76; 27,44 26,34 99,80 21,32i 139,62 79,09 '? 92,10 .15,34 51,25 208,22 123,50 13,06 1,-36 100- 26,62
r-eoruaru. ,

^24,78' 27,85 26,27 99,84 21,10 139,66 79,96 ! 93,62 | 15,36 | 51,25 206,89 123,41 13,06 1,37 100,- 26
a-ic 2- 5,19 24,88 12 6,93 26,25 100,19 21,25 139,70 83,64 95,56 15,35 51,25 207,08 123,25 13,08 1,37 100 - 26,62
Aprīli- .

5ig 25,20 i 26,78 26,07 100,41 21,08 138,75 87,16 ., 97,56 15,36 51,25 208,38 123,14 13,12 1,37 100 - 20
Mai2'_ 5 19 25,24! 24,80 24,44 100,62 19,96 138,79 88,09 98,87 i 15,35 51,25 208,13 123,10 13,12 1,37 1 100- 26,62

u"!!s
2'- 5,19 25,25i24,33 23,96 , 100,67 I 18,98 139,27 93,38 110,32 1 15,35 ļ 51,25 207,94 123,10i 13,12 1,37' 100- 26,62

.
JS

?. £— 5,19 25,23124,36 23,50 100,65 18,93 139,40 96,88 120,09 . 15,35 i 51.25 208 71 ' 123,07' 13,12 1,37 92,081 26,62
Aug . 1 ic 9- 5,19 25,20 24,45 22,88 I 100,21 21,03 139,20 108,54 127,46 15,35 51,25 208,64 123,07 13,12 1,37 87,85 26,62
Septembris A 25,17 23,18 1 23,49 100,02 20,75 139,04 104.70 127,22 1535 51,25 208,58 123,28 13,11 1,38 85- 26,62
Oktobris A

5ļ9 25,19 20,62 2352 100- 20,79 138,81 105,49 129,05 15,35 51,25 208,74 ' 123,35' 13,11 1,38 81,38 26,62
Novembris» * . ]q 25,20 19,45; 23,52 100,19 20,95 139.09 105,43 129,12 15,37 51,32 208,63 123,49 13,11 1,38 61,36 26.62
Decembris *?<

Rīgā, 16. aprilī 1927. g. -Ne Adf 36. Finansu ministris V. Bastjānis.

Valsts saimniecības departamenta direktors J. Miezis.
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Valdī bas iestāžu paziņojumi.
Iecelšanas.

Rezolūcija .Ns 26.
feceļu Pauli Kūlu par Jelgavas apriņķa priekš-

nieka palīgu, bez iecirkņa, skaitot no š. g.
16 apriļa, piekomandējot viņu iekšlietu mi-
nistrijai, ar dzīves vietu Rīgā.

Atalgojums Kūlām izmaksājams pēc IX kate-
gorijas 1. pakāpes, skaitot izdienu no š. g.
16. apriļa.

Rigā, 1927. g. 20. aprilī. X° 10990.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administratīvā departamenta direktors
šlosbergs.

(Tiesu
Mudinājumi

?— ? »?i*

Sas apgabali. 3. clvltaod.,
«civ. Ļroc lik. 201!., 2014. un
iļiļr- P P- pamata paziņo, ka pec
'«»• g- 10. aprilī Mtirtnu pag.^i- Eņcha Matisa d. Ziediņa
?in. u U man'ojums un uzai-
Z l- '" u* So mantojumu,
te£, "' ''esības kā man-
J**!«n. legatarijiem, fideiko-
?wniiem, kreditoriem u. t. t,
i(l« -ties,bas minētai ?«««'tīn raenežu laikā, skaitot ne

aud,namm a iespiešanas dienas
j Vēstaesi'.
"ļ minētās personas savas

iienf.. , au8ša uzrādītā termiņā
£&**. tad vi ņas atzīs kā šis
ļ*as zaudējušas.
Jfeā". 5. aprilī 1927. g.

Pri.b* L- ** 34»2Wekss- v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

J* «Pgabalt. 3. civllnod.,
*?§*' Prot lik. 2011., 2014. un
'926 p ' Pama*a paziņo, ka pec

"Ksitā i, jūlijā Mārcienas
*M«iiii. .°&os m'rušās Zelmas
«an !, Jekaba meitas Mur-

m- Punka it atklāts

mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, legatari-
jiem, fideikoraisarijiem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādīta termiņā
nepieteiks, tad viņas atzis kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 5. aprilī 1927. g.
L.J6 3076

Priekšsēd. v. A. Veidners
501 Sekretārs A Kalve

Saimnieciskais līgums ar
Krieviju.

Par to ārlietu ministrs F. Cielens deva
šodien preses pārstāvjiem šādu infor-

:iju :
Saimniecisku līgumu komisija nobei-

gusi priekšdarbus saimnieciskam Ilgumam
ir Padomju Krieviju, kur? pēdējos gados
pieder pie Latvijas ārējās saimnieciskās

ikas galveniem uzdevumiem.

Ja mēs tagad vēsturiskā perspektivē
aplūkojam līguma attīstības gaitu un mūsu
valsts iestāžu un saimniecisko aprindu
ieskatu evolūciju šinī jautājumā, tad visu
pirms jākonstatē, ka pēdējā arvienu ir
dominējušas divas pamatdomas un proti,
ka līgumam ar P. S. R. S. ir ļoti ievē-
rojama nozīme pie mūsu saimnieciskās
dzīves straujākas atjaunošanas, jo līgums
mums palīdzētu iegūt atpakaļ, kaut ari
pagaidām tikai nelielā daļā,, mūsu rūp-
niecības galveno priekškara tirgu; bet
no otras puses, mūsu iestādes un saim-
nieciskās organizācijas, strādājot pie lī-
guma sagatavošanas, arvienu ir uzdūrušās
uz ievērojamu traucēkli — ārējās tirdz-
niecības monopolu, un faktiski visu pūļu
mērķis pastāvēja reālās tautsaimniecības
sadarbības bāzes atrašanā starp mūsu
brīvās tirdzniecības un privatsaimniecibas

mu un monopolizēto tirdzniecību un
nacionalizēto rūoniecību P. S. R. Savie-

nībā.
Paša līguma juridiska bāze nevar radīt

ļŠķas grūtības, jo tas tiks pamatots uz
vislielākās labvēlības principa, kurš jau
ir fiksēts mūsu miera līguma XVII pantā.
''iemērojot šo principu attiecībā uz pilsoņu

ibāni, tirdznieciski-tiesiskiem jautā-
jumiem, kuģniecību, konsulārām lietām
«n vispār visos ar saimniecisko līgumu

trtojamos jautājumos, abas valstis
automātiski nodrošinātu kaut kādai

ai valstij piešķirtās tiesības un priekš-
uas, kādēļ ari šimbrīžam atzīts par pie-
gSu noslēgt īsāku saimniecisko pa-

gaidu līgumu, kamēr būs veikti sagata-
vošanas darbi plašam līgumu kompleksam,
kas detaljētā veidā regulēs abu valstu
saimnieciskās un tiesiskās attiecīb.

Tā kā Latvija tirdznieciskos līgumos ar
visām valstīm uz tā sauktās Krievijas
klauzulas pamata sev rezervējusi tiesību
piešķirt Krievijai tālāk par vislielāko
labvēlību ejošas priekšrocības un Krievija,
savkārt, rezervējusi sev savos līgumos lī-
dzīgas tiesības attiecībā pret ' Latviju,
tad pie abpusējas vēlēšanās šīm tiesībām
varētu piedot konkrētu saturu zināmu ab-
pusēju muitas nolaidumu veidā, pie kam
pats par sevi saprotams, ka tādam solim
jādod abpusēji apmierinoši tautsaimnie-
ciski rezultāti un reālas kompensācijas par
tiem fiskaliem zaudējumiem, kuri varētu
celties muitas nolaidumu sekās.

Vēl viens īpatnējs jautājums, kas no-
kārtojams līgumā ar P. S. R. S., ir vie-
tējās tirdznieciskās pārstāvības juridiskais
stāvoklis. Šī iestāde ir jālegalizē pēc
Latvijas likumiem un viņas darbībai kā
ari viņas darījumiem jābūt padotiem
Latvijas jurisdikcijai. Oz reciprocitaies
pamata Latvija sev prasīs līdzīgas ie-
spējamības .Maskavā, kur oficiāla saim-
nieciska iestāde-birojs ir nepieciešams.
Sakarā ar to ir atzīts par nepieciešamu
rūpēties par plašāku tiesību piešķiršanu
mūsu veikalniekiem viņu darīšanās ar
Maskavas centrālām iestādēm panākot
starp citu atvieglojumu iebraukšanas vizu
izdošanas kārtībā. Tāpat ciešā sakarībā
ar mūsu veikalnieciskās darbības turpmāko
attīstību Padomju Krievijā stāv jautājums
par preču izstāžu un konsignacijas no-
liktavu atvēršanu Krievijas galvenos cen-
tros.

Līguma smaguma punkts no Latvijas
viedokļa meklējams saimniecisko sakaru
attīstības nodrošināšanā.

Ja P. S. R. S. ar šo līgumu iegūst tau-
stāmus tautsaimnieciskus labumus un
diezgan ievērojamu tirgu saviem ražo-
jumiem, kura pieaugumu sevišķi veicinātu
eveutuelas muitas privilēģijas, ko Latvija
piešķirtu dažām svarīgām krievu eksporta
precēm, tad Latvijai līguma noslēgšana
par sevi, P. S. ~R. S. monopolizētas tirdz-
niecības dēļ. vēl nekādus reālus ieguvumus
nedod.

Mūsu centieni tādēļ iziet uz to, atrisināt
šo jautājumu reālā veidā, pie kam Latvijas
tautsaimnieciskie ieguvumi meklējami di-
vos virzienos: 1) mūsu eksporta pacelšanā
un nodrošināšanā un 2) transita attīstībā
un līdzsvarošanā abos virzienos, t. i. no
P. S. R. S. un uz P. S. R. S. caur mūsu
ostām.

Pacelt Latvijas eksportu var vienīgi tad,
ja Padomju Krievija garantē noteiktā
laika sprīdī un noteiktā vērtībā iepirkt
vai pasūtīt Latvijas preces un ražojumus.
Kā tādi 110 saimniecisko līgumu komisijas
saziņā arfinansu un zemkopības ministriju,
kā ari ar mūsu saimnieciskām organizā-
cijām atzīti galvenā kārtā: ādu rūpniecības
ražojumi, stikla preces, mineralkrāsas,
dzelzs un tērauda preces (šķirņu dzelzs,
stiepules, un to izstrādājumi), lauksaim-
niecības un rūpniecības mašīnas un darba
rīki, vagoni, papirs un pape, kokvilnas
un vilnas dzijas un diegi, kokvilnas
audumi, trikotāžas, impregnēti audumi
u. c. Lauksaimniecība dotu sugas lopus,
sēklas, zivis un zivju konzervus, dārz-
kopības un biškopības ražojumus.

Sarunu gaitā būs jānoskaidro un jāno-
teic saistošā veidā Krievijas iepirkumu
un pasūtījumu daudzumus, kā ari jārada
garantijas par nosacīta pienākuma pildī-
šanu un eventuelas sankcijas neizpildīšanas
gadījumā. Ja PSRS prasītu muitas no-
laidumus dažām no savām precēm, tad
mūsu delegācijas uzdevums būs katrā
gadījumā apsvērt to tautsaimnieciskās
un fiskalās sekas, prasot attiecīgas papikl-
kompensacijas no otras līgumslēdzēju
pus

Transitkustības pacelšana caur Latviju
ari atkarājas no Krievijas centrālo saim-
niecisko orgānu rīcības, jo no mūsu 1
ir darīts viss. lai sekmētu šo transitu,
nosakot ļoti zemus satiksmes tarifus,
iznomājot krieviem par izdevīgām cenām
plašas un ērtas noliktavas un vispār
izrādot visu pretimnākšanu šinī vispārējas
tautsaimniecības svarīgā jautājumā. Ir
tādēļ itin dabīgi, ka Latvija cenšas atgūt
atpakaļ savu peļņu 110 tiem kapitāla
ieguldījumiem, ko mēs esam izdarījuši
un izdarīsim mūsu ostās un dzelzsc
Transits netikvien tilpuma un daudzuma
ziņā jāpaceļ, bet tas ari jālīdzsvaro, lai
pārvadājumi vienā virzienā (no Krievijas)
nepārsniegtu tos pretējā- virzienā (uz
Krieviju) tādos apmēros, ka dzelzsceļu
saimniecība pārmērīgi cieš no tukšu vagonu
neizdevīgas pārvadāšanas.

Līguma noslēgšanas gadījumā Latvijai
stāv priekšā vēl divi svarīgi uzdevumi,
kuri izriet 110 līguma radīta jauna stā-
vokļa: pirmais ir jautājums par mūsu
eksporta finansēšanu uz P. S. R. S. un
otrais — par visu darījumu racionelu
organizāciju un koncentrāciju, pārraugot
tā pasūtījumu un iepirkumu sadalīšanu
un izpildīšanu.

Tas protams ir pilnīgi iekšējās organizā-
cijas jautājums, bet ari par to Saimniecisko
līgumu komisijā notikušas plašākas pār-
runas un pieņemti daži atzinumi.

Ja Latvijas delegācijai izdotos noslēgt
līgumu uz nupat minētas bāzes, tad ar
to būs radīts noteikts pamats mūsu saim-
niecisko un tiesisko attiecību izveidošanai
ar P. S. R. S. un līdz ar to radīta iespēja
attīstīt mūsu rūpniecības un ari lauksaim-
niecības ražojumu eksportu, izmantot
mūsu dabīgo kapitālu — piejūras ģeogrā-
fisko stāvokli, un tādā ceļā no vienas
puses piedot mūsu tautsaimniecības at-
jaunošanas procesam straujāku tempu,
bet no otras — ar lielākām sekmēm un
izdevīgākiem rezultātiem palīdzēt pie sa-
karu paplašināšanas starp P. S. R. S. un
rietumiem.

Riga.
Igaunijas ārlietu ministris

Dr. A k e 1 s šorīt ieradās Rīgā. Pulksten
11 priekšpusdienā viņam sākās sarunas

ar mūsu ārlietu ministri F. Cielenu.
Sarunas turpināsies ari pēcpusdienā.

Māksla.
Dailes teātris. Sestdien, 23. aprilī, pulk-

sten 7.30 vakarā „C ē 1 o ņ i un sekas". —
Svētdien, 24. aprilī, pulksten 2 diena, strādnieku
izrādē ,,P r e i I e n ī t e" un pulksten 7.30 vakarā
,,Ideala ķēkša". — Otrdien, 26. aprīlī,
pulksten 5 pēc pusdienas, skolnieku izrādē Aspa-
zija; dramatiskā teika „M adi i ēnas baz-
nīcas torņa cēlēj s".

Nacionālā opera. Šovakar ,,Sarnsons un
Daina" ar Amandu Libeni, Rūdolfu Bērziņu,
Jūliju Muški u c. galvenčs lomās. Diriģents:
Teodors Reiters. — 37. tautas izrādē, svē 'td'en,
24. aprilī, pulksten 2 dienā ,.N ā r a". — T e i k 0
K i v a s viesizrāde Nacionālā operā Svētd en,
24. aprilī, pulksten 7.30 vakarā operā .M-me
B u 11 e r f 1 \ \ Valdzinošās japāņu mākslinieces
daudzajiem cienītājiem aizrādāms, ka šī bīīs
viņas vienīgā viesizrāde, jq jau otrā rītā pēc
izrādes Teiko Kiva izbrauc uz savām Varšavas
viesizrādēm. — Krievu baletdejotāju
slavenās trijotnes — H. Smirnovas, B. R 0-
manova un A. Obuchova otrais balet-
vakars Nacionālā operā otrdien, 26. aprīlī.

Nacionālais teātris. Sestdien, 23. aprilī, pulk-
sten 7.30 vakarā, Lorda, Sena un Vote|a popu-
lārā luga „Mans mācītājs pie bagā-
tiem". — Svētdien, 24. aprilī, pulksten 2 dienā
Šekspīra komēdija „Sapnis vasaras
naktī". Pulksten 7.30 vakarā, Ed. Vulfa
drāma ,.Pas a k a par nāvi". — Pirmdien,
25. aprilī, pulksten 7.30 vakarā Raimonda
D u n k a n a trupas izrādē — traģēdija .0 r f e j s*
un Ritinu studijas. Interesanto viesu izrāžu
biļetes publika rosīgi pieprasa. — Otrdien,
26. aprilī, pulksten 7.30 vakarā, dramatisko va-
karu ciklā pirmo reizi Ēvalda šķipsnas drāma
,.Cianas bērni' A. Mierlauka režijā. —
Trešdien, 27. aprilī, pulksten 7.30 vakarā Rai-
monda Dunkana traģēdija ,,Oidips ". Biļ-tes
visām izrādēm dabūjamas.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 23. aprīlī.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,165—25,2a
100 Francijas franku 20,10—20 50
100 Beigas 71,80—72,55
100 Šveices franku 99,30—100,30
100 Itālijas liru 27,00—27,55
108 Zviedrijas kronu 138,45—139,50
100 Norvēģijas kronu .... 133,70—134,70
100 Dānijas kronu 137,85—138,90
100 Čechoslovaķijaa kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,80—208,35
100 Vācijas marku 122,40—123,60
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 58,00—64,00
100 Lietavas litu 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—101

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

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas māklera Th. Šu m m e r »

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.

Ženevā, 22. aprilī Atbruņo-
šanās priekškonference šo-
dien pieņēma pirmā lasījuma pa-
gaidu kārtā Krievijas kaimiņ-
valstu priekšlikumu, neat-
tiecināt uz viņām noslē-
dzamās atbruņošanās konvencijas
noteikumus, kamēr tai nebūs
pievienojusies ari Krievija.
Šīs valstīs gan neatsvabinās no visiem
konvencijā paredzētiem pienākumiem,
bet tikai no dažiem, kurus vēl apzīmēs
tuvāk.

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 6 lapas puses

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Papildinājums
pie saistošiem noteikumiem Talsu
pilsētas iedzīvotājiem ugunsgrēka

gadījumos.
Pieņemts domes š. g. 23. marta sēdē un apstip-
rināms ar iekšlietu ministrijas būvvaldes š. g.

13. aprija rakstu Ne 96237.
Piezīme pie 2. §. Ūdens trauki, redele

un ķeksis jātur pagalmā, redzamā
-un ērti pieejamā vietā.

Talsos, 20. aprili 1927. g.

Talsu pilsētas galva A. R e i z n i e k s.
Sekretārs M. Glembergs.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

saskaņā ar civiplrocesa likumu
1958. p., paziņo, ka š. g. 3. maijā
minētās nodalās atklātā tiesas
sēdē tiks attaisīts un nolasīts
1926. g. 27. martā mirušā Ērģe-
mes pag.„Daugulu A." mājas
īpašnieka atraitņa Pētera Jāņa d.
šmidta testaments.

1927. g. 21. aprili. L. Ne 295'.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1835a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabali 3. civllnod.,

uz civ. ties.lik. 2011., 2014. un

2019. p.p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 17. janvārī Lauberes
pagasta Lejniekos fflir. Jāņa Jāņa

d. Liepiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, iideiko-
?nisarijiem , kreditoriem u. t. L,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Ja minētās personas savas
tiesības lugša uzrādītā termiņa
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.

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

Rigas apgabali. 3. civilnod.,
uz civ. proc lik. 2011., 2014. un
2019. p p. pamata paziņo, ka
pēc 1915. g 15. decembri Cēsis
mirušā Pētera Mārča dēla
Branta ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu vai sakarā ar to
tiesības, kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, iideikomisarijiem, kre-
ditoriem un 1.1, pieteikt šīs tie-
sības miiētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Ja minētas personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs ka šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 12. aprili 1927 g
129 ) LJ*3584

Priekšsēd. v. A. Veidners
Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
oz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
1924. g. 13. iebruarī Rīgā mirušā
Heinricha Zamueļa d. I-'re i m aņa
ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, h'deiko-
isariem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no 8
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Ja minētās personas savas
tiesības sagšā uzrādītā termiņi
nepieteiks, tad '/iņas atzīs kā šis
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927. g. 12. aprili.
1291 L. J* 3566

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

Rīgas apgabaltiesas .* . civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik " . 206"). un
2062. p. p.. it-vērojot Jāņa Kārļa d.
Rošana lūgumu un savu *29. marta
1927. g, lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Jānis Rošaiis pa-
rādu pēc obligācijas par 7000 rbļ.,
apstiprinātas 1911. g. 14. jūnijā
;ir Ns 1S25 uz nekustamo īpa-
šumu Rīgā. VI dipot, iecirknī, ar
zemes s;rām. ret. J lotas
no Annas .Malvīnes Ludviga m.
Holštrem, atr. Eh.ķ, pēc pirmā

?.I. dzim. Stein, par labu
d. Platam, kas

viņu cedējis blanko, — ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam

ies grama i 1 ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
n ulaja uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
minēto obligāciju, pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot n«
dienas, kad šis sludinājums ie-

vaid. Vēstnesī''un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu

grāmatā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs V Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ, lik. 2011., 2il4. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec
1920. g 14. iebruari Allažu pag.
Maz-Vildos mirušā Jāņa Miķeļa
dēla Krūmiņa ir atKlats man-
tojums un uzaicina, kam ir_ uz
šo mantojumu, vai sakara ar
to tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, iideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs tie-

sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesi" .

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzis kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 6. aprili 1927. g.
L. te 3420

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

Rigas apgabalt 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pam. paziņo, ka pēc
1918. g 28. martā Lauberes pag.
.Rasās* mir. Kārļa Kār.ad. Egli ša
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir oz šomant. vai sakarā arto,
tiesības kā mantiniek., legatarijie.u,
Iideikomisarijiem, kreditoriem u
t. t., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi.*

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzradītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 8. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners

877 Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Hugo Fridricha d. Marien-
ieldt s (Marienieldt) un Ida
Jekapa m. Marienieldt,
dzim. Pfeifs (Pfeiff) noslēguši
savstarpīgo laulības l'gumu pie
Rīgfs notāra V. Līvena 29. martā
1927. g.reģistra te 19/67,60, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likuma 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā 12. aprili 1927. g.
L. J*3556.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
13C6 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Roberts Johana d. Ozoliņš
un Katrine Roberta m. Ozoliņ,
dzim. Jaskovski noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J Putgaļa 1 aprili 1927. g.
reģistra te 15/3854, ar kūju viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu 79
un turpm. p. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību

Rīgā. 12. aprilī 1927. g.
L.J&3676.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
13^8 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 2, civilnodaļa,
pamatojoties uz li), jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2t)i)2 . p. p., pamata, ievērojot
Jēkaba Jāņa d. Širona lūgumu un
savu lēmumu no 20. marta' l927.g.
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
2 obligācijām, apstiprinātām uz
nekustamu īpašumu Rīgā, V lu'p.
iecirknī, ar zemes- grā.n. reģ.
Ne 186, izdotas no Pētera Rein-
holda Mikeļa d. Roziša 1) par
2000 rbļ. no 8. febr. 1913. g. ar
Ne 365, par labu Eduardam
Kriša d. Jorgensonam un Mar-
tinām [āna d. Bērziņam un
2) par 6000 rbf. no 24. apriļa
1913. g. ar Nš 1032 par labu
Arturam Leonardam Pētera d.
Vecvanagam, blanko cedēta.

Abas augšā minētās obligācijas
ir pārgājušas uz Hermani Kārļa d.
Kampe kā blanko cesionaru, kas
viņu ir cedējis atkal blanko, ir
samaksājis, bet šīs augšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājušas 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 ,,Vald. 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. 2. aprilī. Ne 2535.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

255a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
31. marta nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 2000 kr. rbļ., kas
izd. Zaļenieku krāj-aizdevu kasei
un korob. 1896. g. 12. jūnijā ar
JS° 696 uz Jelgavas apr., Vilces
pag. „Lutke" mājām ar zemes
grām. Ne 1278, ierasties šaī tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju
neiesniegs, tiesa atzīs to par iznī-
cinātu un lūdzējam Mārtiņam
Kronītim atvēlēs prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 2. aprilī.
L. Ne 822/27. g. 402a

Priekšsēd. v. P. EffertS.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
24. marta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka obligācija
par-2600 rbļ.. korob. 1908. g.
21. febr. Ne 485 uz Vec-Jaun-
Saules muižas Likverten-Bērziņ
un Likverten-Mārtiņ-Krišs mā-
jām ar zemes grāmatu JSs 1434
un Ne 1520, atzīta par iznīcinātu
un lūdz. Gvido Sirmel-Kron-
bergatn un Annai Sirmel-Kron-
berg dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L..N989 27

Jelgavā. 1927. g. 31. martā.
Priekšsēd. v. Veiss.

262a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa ,
pamatodamās uz sava šī gada31. marta nolēmuma , uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas2 obligācijas,kas izdotas: li nar2000 kr. rbļ. Jānim Jāna u. 1\J
pinam un korob. 1910. g. 13 nuiiļļ
ar Ne 811, un 2) par 20000 kr. rbf
Pēterim Jura d. Zeltiņam unkoroborēta 1914. g. I. februāri
ar Ne \T2, uz Pēterim i.
Liepiņām piederošo nek
īpašumu Arlovas pagastā.
Jaunās muižas ar zemes grām
Ne 4174, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas,.Valdības
Vēstnesī" un iesniegt
obligācijas.

Ja noteiktā laikā obliļ
neiesniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdzējam Pēte-
rim Liepiņām atvēlēs prasīt hipo-
tēku dzēšanu z< natās.

Jelgavā. 1927. g. 2. aprilī.
L. Ne 82827. g. 403a

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apsrabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1926. g-
3. maijā mirušā Sergeja Jā
Archipova privattestaments,akuru testatora kustama tin ne-

kustāma manta novēlēta Andre-

jam Sergeja d. Archipovam un
Jānim Sergeja d. Archipovam.
ar apgabaltiesas 1927. g. 7. jany.
lēmumu, apstiprināts un izdots

mantiniekam Andrejam Sergeja
d. Archipovam.

Daugavpilī, 28. martā I
L. Ne 388a. 27.
40a Priekšsēd. b.A. Strazdiņš

Sekretāra v. (pārak

Latgales apgabaltiesas 1. &£"*
paziņo vispārībai, ka 19-
30. 'decembri mirušās Bošev»
Haima m. Ko vai es pnw
testaments, ar kuru tes,:,,0 nr,kustama un nekustama manw

novēlēta Rochai-Gitai Haima
Breitbord ar apgabaltiesas
1926. g. 15. oktobra ^'. „l
apstiprināts un izdots rnanrin**?
Rochai-Gitai Haima m. on<
bord. . ,„

Daugavpili, 28. marta 19*' -
L. Ne 1192a26._.Priekšs. b. A. Strazdi^.
41a Sekretāra v.J. Sietiņ

Rigas apgabalties.S.civilnod.

uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo_ vispā-
rībai, ,ka laulātie draugi Abrams-
Giršs Nota d. Danilins un
Dina lzaka m. D a n i I i u, uz.
Rabinovič, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
E Trautsolta 28. marta 1927. g.,
reģistra Ne 20/1385, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību ir atcēluši vietējo civillik.
79. ' un turpm. p. P- paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā 1927. g. 12. aprilī.KB ' L.N°3613.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1312 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalties.S.civilnod.
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.

,„ezīmes pamata paziņo vispārī-

bai ka laulātie draugi Zavels

U aela d. širrens (Scbirren)

un Nechame (Necharņe-Rasa

Mendeļa m. Sirrens,Schirreu)

ETrldman ,.Priedmann no-

s^arbe*uz viņu nositgiu

SSVK&S
t»i5fe

I

Rigas apgabalt, 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka Movša Leiba'd.

I

F e 1 d h ū n s (Feldhuhn) un Haja
(Chaja) Preidelam. F e 1 d h ū n
(Feldhuhn) noslēguši priekšlau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta 29. marta 1927. g. reģ.
te 33 3351, ar kuru viņi, attie-
čība uz viņu noslēdzamo laulību,

I ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
1 un tarpm, p. p. paredzēto lau-
I lāto mantas kopību.
I Rīgā, 12. aprīli 1927. g.

L. te 3628.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13'17 Sekretārs A. Kal v e.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Mārtiņš
Gustava d. Luste un Elza
Jāņa m. Luste, Treiman, no-
slēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rūjienas notāra J. Ra-
dziņa 19. marta 1927. g., reģ.
Ne 5/1035, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

1927. g. 12. aprilī. L. Ne 3576
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1311 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Vilhelms Paula _ d. Sies (Sūtc)
un Emma Pētera m. Š i c,
dzim. Gailit noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rūjienas
notāra J. Radziņa 10. martā
1927. g. reģ. te 4/927, ai kuru
viņi, attiecībā uz viņu _ noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civilli-
kumu 79. un turpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 12. aprilī 1927. g.
L. te 3575.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1310 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civllnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079 p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451 p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1927. g.
12. aprilī publicēto 1926. gada
31. maitā Pļaviņu pag Ozoliņos
mirušā Jēkaba Jāņa d.O z o 1iņa1926. g. 6. janvārī mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mitušā Jēkaba Ozoliņa
mantojumu vai sakarā ar so
mantojumu, kā mantin., legatarij.,
fideikomisarij., parāddevējiem un
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid VēstnesiV

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas atzīs
kā atteikušās no ierunām un zau-
dējušas savas tiesības, bet testa-
mentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu. L. te 3287

Rīgā, 1927. g. 20. aprilī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
1747 Sekretāra A. Kalve.

Ilgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. prec. lik. 2011, 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 12 augustā Ķirbižu
pag. mitušās Grietas Pētera m.
Šņore ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo man
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, ii-
deikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas,

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs ka sīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 12. aprili 1927. g.
L. te 3596

Priekšsēd' v. A. Veidners.
1292 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
iz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079 p p un Balt privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamat»,
uz Ievas R i 11m a n un Jūlijas
R i 11 m a n lūgumu, uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 5 aprilī 1927. gada
publicēto 15. jūnija 1926. g.
Idus pag. Ķizloku māja miruša
Indriķa Toma d. R i t m a ņ a ,
mājas kārtiba taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kuram ir
kaut kādas tiesības uz mir. Indriķa
Ritmaņa mantojumu vai sakarā
ar šo mantoj., kā mantin., legata-
rijiem, iideikomisarijiem, parādde-
vējiem u t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā
i kaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstn..

Ja tas minētā_ terminā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zis, kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīga spēkā gājušu.

Rīgā, 1927. g. 13 apiilī.
L. te 3569.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1475 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
1927. g. 4. janvārī Kokneses pag.
mir. Reiņa Reiņa d. Ozoliņa ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, iideikomisari-
jiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

Ja minētas personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņa_ ne-
pieteiks, tad viņas atzīs ka šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 12. sprilī 1927. g.
L._ te 3645.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
12?3 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Augusta
Jāņa d. Veinberga lūgumu un
savu 29. marta 1927. g. lēmumu
paziņo, ka parādnieks Augusts
Veinbergs parādu pēc obligācijas
par 900 rbļ., apstiprinātas 7. ap-
rilī I88fi. g. ar N? 311 uz nekusta-
mo īnašumu Valkas apr.. Ēveles
muižas zemnieku zemes Dakste
mājām, ar zemes grāmatu reģ.
JVc 163, izdotas par labu Rober-
tam Petermanim, ir iemaksājis
tiesas depozitā Ls 20,40 dēļ kāpi-

ni " dzēšanas,
ēc apgabaltiesas 3. civil-

nodaja 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,
gaciju atzīs par samaksātu un

jam dus tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 2. aprilī. te 3594
Priekšsēd. v. A. Veidners.

254a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. Lk. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p

^
p. pamata

uzaicina visus, kam būtu uz 1916. g.
16. decembri mirušā Heinricha
T o m s o n a atstato mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomlsariem, kre-
ditoriem un t t, pieteikt savas
tiesībai šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g 6. aprilī.
L. te 1601/27. g.
Priekšsēd. v. P. E i 1e r t s.

775 Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079 p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1912. g.
16 jūnijā mirušā Jāņa Miķeļa d.
Ulmaņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, iideikomisariem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu_ mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,Vald. Vēstn.".

Termiņa nepieteiktas _ tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1927. g. 6. aprilī.
Priekšsēd. v. P. Eiierts.

774 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011,
2014. un 2079. p.p. pamata uzai-
cina visus, katn _ būtu uz 1920. g.
17. jūnijā mirušā Ilūkstes apriņķa,
Rubeņu pag., .Vuškanu* māju
līdzīpašnieka Antona Ādama d.
V u šk a n a atstato mantojumu
kādas tiesības kā mantin, legatar.,
fideikomisariem, kreditētiem u. 1.1,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi'.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 6.aprīlī.
L.M 174L27

Priekšsēd. v. P. E f i e r t s.
776 Sekretārs Mittelhofs.

jēlumos apgabaltiesa,
uz civ. pioc. lik. 293., 301. un
309'. p. p. pam. uza cīna Antona
Mārtiņa L ebedevu, kurajdzlv.
vieta nezināma, č e t r u _ mēnešu
laikā ierasties šai tiesa saņemt
norakstus no viņa sievas Elzas
Alvines Lebedevas, dzim. Birkman,
iesūdzības raksta viņu laulības
šķilšanas lietā un no pielikumiem
un uzdot sava dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 1927. g. 13. aprili.
L.te 269/27

Priekšsēd. v. R. Mulleis.
1547 Sekretāra p. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1923. g. 27. decembrī mirušās
Annas Kiiša m. Janson, dzim.
Podniek, 1919 g. 26. okt. mājas
kartībā sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai tēšu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī'.

Pēc minētā termiņa notecēšanas,
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 12. aprili.
L. Nš 205/27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
1335 Sekietais Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
29. novembra lēmuma, dara
zināma vispārībai, ka Karline
Ģederta m. Freīman, dzim.
tizerniek, atzīta par garā slimu
an nodibināta aizgādnība viņas
personai un mantībai.

Jelgavā, 1927. g. 6. aoriiī.
L. te 837/26

Priekšsēd. v. P. Efferts.
781 Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lm. 1967., 2J11.—
*0l4., 2079. un piiv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1919. g. L/13, novembri
mirušas Aleksandras Gerva Ija m
Prussak 1919. gada 12. no-
vembrī Jrkutskā mājas kār-
tībā sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas
tiesa nekādas

^
ierunas nepieņems

un nepieteiktas tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g 9. aprilī.
L. te 1748/27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
1119 Sekretārs Mittelhofs

J elgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p.p. pamata uz-
aicina visus. Kam būtu uz 1925. g.
23. decembri mirušā Jaunsvir-
laukas pag. .Šķilvju* māju īpaš
nieka Ģederta

^
A be 1e s atstato

mantojamu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legtatiem, fidei-
komisariem, kreditoriem u. t. t.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
.Valdības Vēstnesī".

letmiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 6. aprīlī.
L. te 1751/27. g
Priekšsēd. v. P. Efferts.

773 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
jz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas
ku;ām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret _ 1926. g. 26. decembri
miruša Jāņa Ābrama d. K o 1o-
šova 1926. g. 24. dec. mājas
kārtībā sastād. testamentu, piet.
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēsjnesī".

Pēc minēta termiņa notecēšanas,
tiesa nekādas_ ierunas nepieņems
un nepieteiktas tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1»27 g. 9. aprilī.
L. te 1781/27

Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
1118 Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. pamata uzaicina Alajesu
T r i k u 1 i, kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā ie-
rasties šai tiesā saņemt norakstus
no viņa sievas Lizetes Tnkul,
dzim. Plikgalv, iesūdzības raksta
viņu laul-bas šķiršanas lietā un no
pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedis bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzives
vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 13. aprilī 1927. g.
L te 2/0/27

Priekšsēdētaja v. R. M ū 11 e r s.
1548 Sekretāra p. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. I. februāra likuma
par lau'ilb t 50., 76., civ. proc. lik
339., 366., 411., 698., 700. pantu
un 718. panta 1. punkta pamata,
dara zināmu Krišam K a m p e r -
zālēm, ka tiesa š. g. 10. jan-
vārī, aizmuguras nosprieda viņa
lauliiiu ar Mariju Kamperzāli,
dzim. Rugājs, šķirt.

Jelgavā, 1927. g 6. aprilī.
L. te 57/27.

Priekšsēd. v. R. Mulleis.
772 Sekretāra p. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 1011.—
13H., 2079 un priv. lik. 2451. p.
p. pamata, uzaicina visas per-
sonas, kujsm būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1925. g. 9. maijā
mirušā Miķeļa P o d ž i u k a 1925.
gada 1. maijā mājas kārt. sastād.
testam., pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī".

Pec minēta termiņa notecējuma,
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs pai
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 13. apriī
L. te 1777/27

Priekšsēd. v. Veiss.
1516 Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
31. marta nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 1360 kr. rbļ.,
izd. uz Otilijas Fedora m.,
Henrietes, Emīlijas un Natālijas
Pētera m. Skerst un Elenas Pē-
tera m. Misterson vārdu un korob.
1805. g. 5. jul. JV2 453 uz Ilūkstes
apr., Salienas pag. Borovka 11
mājām ar hip. Ka 2003. ierasties
šaī tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešan.
dienas ,,Vald. Vēstn." un ie-
sniegt min. obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju
neiesniegs, tiesa atzīs paradu par
samaksātu un lūdz. Valsts zemes
bankai atvēlēs prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 2. aprilī.
L.Na829/27

\ Priekšsēd. v. P. Efferts.
400a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
31. marta nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās a'trodas
uz Jānim Lielauza piederošā
nekustamā īpašuma Lindes-Birz-
gales muižas ,,Mazgu mājām ar
zemes grām. Ne 575 korpborēti
akti: 1) obligācija par 1500 kr.
rbļ,, kas izd. 1905. g. 1. jūlijā
Mārtiņam Plaucē un koroborēta
1905. g. 6. jūlijā ar JM° 612, un
2) dāvinājuma līgums, kas no-
slēgts 1914. g. 12. maijā, korob.
1914. g. 10. maijā ar Nš 812 un
noder kā prasījuma dokuments
par 1000 kr. rbļ., ierasties šai
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus neie-
sniegs, tiesa atzīs .parādus par
atmaksātiem un lūdzējam Jānim
Lielausa atvēlēs prasīt hipotēku
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā. 1927. g. 12. aprilī.
L. Ne 827/27. g. 401a

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1027. g.
24. marta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka šādas uz
Svitenes pag. „ErmingJure" mā-
jām korob. obligācijas: I) par
500 c. rbļ., korob. 1908. g. 3. janv.
Ne 17. blanko cedēta; 2) par
200" c. rbļ.. korob. 1913. g.
25. jūnijā Ne 1612, atzītas par
iznīcinātām un lūdz. Jurim Va-
renajam dota tiesība "prasīt at-
tiecīgo hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās. L.N°480 27

Jelgavā. 1927. g. 31. martā.
Priekšsēd. v. Veisv

i 264a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa ,
pamatodamās uz sava j
24. marta nolēmuma uzaici'
to personu, kuras rokās atrodatobligācija par 7000 kī
u

°f-korob. 1913. g. 17. jūnijā * 1%uz Marijas Luīzes fon HaanVdzim.Medem piederos, nekustam,,'
īpašumu Jelgavā, IV hin 1
ar zemes grām. Ne 19 ^ ;rasties šaī tiesā viena men<£laikā, skaitot no sludinājumaIT
spiešanas dienas ..Vaid." Vēstn ^"
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu nei(.sniegs, tiesa atzīs parādu pēc šīakta par iznīcinātu un |fid/Marijai Haaren atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grām

Jelgavā, 1927. g. 31. mani'
L...V

Priekšsēd. v. V
261a Sekerats Mittell

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
24. marta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka obligācija
par 3000 c. rbļ., korob. li
20. nov. .V1114 uz Kalnamuižas
,,1 .ielskadiņu" mājām ar hip.
Ne 315, atzīta par iznīcinātu 1111
lūdz. Jānim Stieciņam di
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās

Jelgavā, 1027. g. 31. martā.
LNŠ444 27

Priekšsēd. v. Veiss.
263a Sēkeretars Mittejhofs.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo, vispārībai, ka 1!
17. augustā mirušā Andreja Pē-
tera d. Auza na-1 āče notarielais
testaments, ar kuru tes
kustamā un nekustama manta
novēlēta Annai Kaspara in.
Auzanei-1 ārei un Albertam
Franča d. Rekšnc ar apgabal-
tiesas 1.926. g. 5. novembra
lēmumu, apstiprināts un izdots
mantiniecei Annai Kaspara in.
Attzanei-Lācei.

Daugavpilī, 28. martā 1927. ??
L. Ne 1506a 26.

Priekšsēd.. a. Strazdiņš.
39a Sekretāra v. (pārak

Latgales angabalt. I. «<*gļ
paziņo vispārībai , ka 1 -*• -
18. ' decembrī miruša
Ādama d. Valeina pnva
ments, ar kuru testatota ki
un nekustama manta ?
Antonam Jezupa d. *»!iotf i
un Donatam jezupa d. » ™
ar apgabaltiesas 1927. g-'. u„
vara lēmumu, apstiprinat-
tiks izdots mantinieku «'
un Donata Valeinu .»*£?
lezupam Antuna d. \ »!««•

Daugavpilī. 29. marta 1?-'»

L. Ne 323.
Priekšs. b. A. Strazdi?

43a Sekretāra v. (pa"k51- '



pārdos attl. miiMM
tiesību uz jaunsaimniecību,
kura atrod ts Jelgavas apriņķī,
Elejas pag., Ozolmuižā, ar te 74F,
un skaitās piešķirta Richardam
Jēkaba dēlam Rozenam ar lē-
nrmu publicētu .Zemes Ierīcības
Vēstnesī* Nš 35 lapas pusē 27
zem kārtas te 11028.

2) Jaunsaimniecība atrodas : a)
zeme kopplatībā 42,10 pūrvietss,
no kurām aramzemes — 39 pūr-
vietas un ganibas 3 pūrvietas;
b) dzīvojamā ēka, pusgatava,
28 pēd. gara un 21 pēd. plata.

3) Solīšana sāksies no Ls 1020.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam valsts zemes bankas pār-
stāvim : a) drošības naudu '/5 no
trešā pantā minētās sumas, t. i.
Ls 204; b) centrālās zemes ierī-
cības komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu jaunsaim
niecību. Lūgumi dēļ atļaujas pie-
dalīties izsolē jāiesniedz centrālai
zemes ierīcības komitejai vismaz
2 nedējas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemak-
sāti drošības nauda līdz 1/s
no nosolītās sumas Pārējās */5
jāiemaksā _ Valsts zemes ban-
kai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto dro-
šības naudu un ties bu uz jaun-
saimniecību, pie kam t'esību pār
došanai Valsts zemes banka no
liek otrreizēju izsoli

Rīgā, 2. aprili 1927. g.
te a3 811

1918 Valsts zemes banka.

atgalēs apgabalt. vecākais notārsW»no, ka uz 1927. g. 29. martā
*"Pnnata pirkšanas -pārdo-

das līguma pamata Antona
p*f d- Drbidans ieguvis no
Etl, ,lariona d. Kolosova unKatermas llariona m. Michai-«vskas par Ls I]00 _ dzjmts
«n,manas ticsibas uz Pī'sētas
L.'?abalu 126,7 > ,16 kv. sāž.
|V,ma ar ēkām, Daugavpilī,
li, V.!l: ,sn - kvartālā te 1
ļii'if, ' ^ 'Inas ielā ar policijas

' un l žvaldes ielā Ne 2 un 4.
?^ i234i

Vpi'' - 29' martā l927' 8-

290 Vec-"ot. v. pal. E. Krikis.
aekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 21. martā
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamata Arons Ša-
jeva d. un Golda Ābrama m.
Ljaki ieguvuši Kalmana-
Mendela Haima-Penchusa d.
Mizrocha par Ls 400,— dzimts-
īpašuma gruntsgabalu 177 kv.
metri platībā, ar ēkām, Daugav-
pilī, 11 iecirknī, 36. kvartālā Ns 5
lit. ,,t", Alejas ielā, ar policijas
Ns 69. Ns 12315.

Daugavpilī, 31.martā 1927. g.
Vec. not. v. pal. E.Krikis.

298a Sekr.pal.A.Neike'ne.

Rigas apgabaltiesas II lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 30. aprilī 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Raunas
iela te 6,_ dz. 4, pārdos
Augusta Lāča kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 320.

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

Rīgā, 12. aprilī 1927. g.
1917 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Izlabojums.
.Valdības Vēstneša' 1927. g

84. numurā iespiestā Rīgas ap-
gabaltiesas 8. iec. tiesu izpildītāja
sludinājumā Ābrama Šeichata
mantas pārdošan, lietā ieviesusies
kļūda; iespiests, ka manta tiks
pārdota Ābramam Slienātam, kas
nepareizi, vjaga but un jālasa
Ābramam Šeichatam. 1434

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka š.g. 2.maijā,
pīkst. 10 no rīta, Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 131 133, firmas ,,Paul
Boehm" prasībā 2. ūtrupē pārdos
Artura Bīdeļa kustamu mantu,
sastāvošu no krāsu maļamās ma-
šīnas un novērtētu par Ls 360,—

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

Rīgā, 1927. g. 12. aprilī. 1916a
Tiesu izpild. J. Kazubierns,
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

pilsētas tiesas izpildītāja v. i.,
kufa kanclejā atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā Ns 24, ist. 20,
paziņo :

1) ka Subates pilsētas krāj-
kases un Roberta Biernana pra-
sību apmierināšanai no Pētera
Radzoba pēc Jelgavas apgabal-
tiesas 1926. g. 26. nov. uzdevuma
Ns 42334 1927. g. 6. jūlijā,
pīkst. 10 no rīta, Jelgavas ap-
gabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē,
uz publisk. torgiem tiks pārdots
Pēterim Radzobam piederošais
nekustams īpašums, kurš atrodas
Ilūkstes apriņķī, Asares pag., ar
zemi'Sgrām. reg. Ne 17 un sastāv
no Asares muižas ,,Struping Ns 1 V
mājām ;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par Ls
8000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 41,70;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas sumas un jā-
stāda priekšā apliecībaparto.no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām ie-
gūt nekustamo īpašumu . un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
llūkstes zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papiri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu.
ir ieskatāmi Jelgavas apgabaltie-
sas civilnodaļas kanclejā. 1871a

Jelgavā, 1927. g. 16. aprili.
Tiesas izpild. v.i. K. Brudais.

Clfu iestāžu
sludinājumi.

?— i

Iekšlietu ministrijai
iesnieguši' lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas

pilsoņi:
1) Jēkabs Seskis, ari Bērziņš

ar sievu Annu Paulīnu, meitu
Emīliju Martu un dēlu Jāni
Val'ridu, dzīvojoši Jelgavas
apr., Kalnciema pag., Meža-
Cīruļos, kuri "vēlas saukties
uzvārdā,.Bērziņš".

2) Katrīna Dieviņ, dzīvojoša
Liepājas apr., Bunkas pag.
Lejniekos, kura vēlas saukties
uzvārdā „Driviņš".

3) Juris Pampe ar sievu Bertu,
dēliem: Viktoru, Kazimiru un
Paulu, dzīvojoši Jelgavā, Do-
beles šosejā Ne 8, kuri vēlas
saukties uzvārdā )TKalniņš".

4) Jānis Zaķis, dzīvojošs Rīgā,
Strēlnieku ielā Ns 19, dz. 19,
kufš vēlas saukties uzvārdā
,,.Melders".

5) Eduards Praule, dzīvojošs
Valkas apr., Cirgalu pag. Prau-
liņos, kurš vēlas saukties uz-
vārdā ,,Prauliņš".

6) Žanis Arnolds Čaksis-Jak ah-
sons, dzīvojošs Jelgavas apr.,
Zaļenieku pag. Lapsās, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Ja-
kabsons" .

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, ie-
sniedzami iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma publicēšanas die-
nas, pretējā gadījumā, pēc min.
termina notecēšanas, lūgumus
izpildīs. Ns 27482

Administratīvā depart. vice-
direktors V. Ludiņš.

1454a Pasu nod. vadītājs
P. Kurzemnieks

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 2. maijā, pīkst.
10,30 no rita, Rīgā, Brīvības Jēlā

Ns4, dz. 2, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā pils. Jevgrafam Golu-
bam piederošas mantas: skapis,
ormaņa vienjūga un divjūga ka-
manas, izjaukts ratu gajjals bez
priekšasīm, 2 šoru sakas un se-
dulkas ar streņģēm.10 dīsteles uņ
2 vāģu kupejas durvis — no-
vērtētas par Ls 308. , piedzenot
par labu pils. Neuhurgam īres
maksu un tiesāšanās izdevumus.
Apskatīt pārdodamās mantas va-
rēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgas polic. 13. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 5. maijā, pīkst.
10 no rita, pārdos vairāksolīšanā
A S ,.Balodis" koku zāģētavai
piederošu kustamu mantu, sa-

i no zirgiem, raspuskām,
ragavām, aizjūgiem un lietotiem
mūra ķieģeļiem, notaks. kopā par
Ls 4080, — atrodos. Apaks-
grāvī, pie Bolderājas, Rīgas apr.
1. raj. Valsts zemju pārziņa un
citu prasību segšanai. 1907a

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 2 maijā, pīkst.
10,30 no rīta, Rīgā, Akas ielā
te 10, pagrabā, tiks pārdotas
vairāksolīšanā otrreizējos torgos
pils. Helēnai Cīrul piederošas
mantas: rohrspaners, 4 skrūv-
stiķi uz 2 koka galdiem, dzelzs-
griežamā šķērē, skrūvstiķis uz
atsevišķa galdiņa, borējamā mā-
siņa, lauka smēde, tērauda lakta
un maza bormašina — novērtē-
tas par Ls 240,50, piedzenot šo
sumu par labu slimo kasei. —
Apskatīt pārdodamās mantas va-
rēs uz vietas pārdošanas dienā.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 26. martā ir apstiprinājis
Griķu pagasta meliorācijas sabie-
drības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
126. 1. p. ai Ni 276.

Sabiediības valdes sēdeklis;
Kuldīgas apr., Griķu muižā, caur
Kuldīgu.

Nod vad. A. Ķ u z e.
1618 Darbvedis F, Briedis,

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministri;
1927. g. 11. aprilī ii apstiprinājis
Īslīces meliorācijas sabiedrības
.Kaucis' statūtus.

Sabiedrība ii ievesta melioiaci-
las sabiedrību leģistra 11 daļas
135. 1. p. ai te 285.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Bauskas api, Īslīces pag. namā,
c Islīcu.

Nod. vad A. Ķ u z e.
1744 Darbvedis F. Briedis

Vidzmuižas laukkop.
Izmēģinājumu stacija
zsludina par nedeiigu nozaudēto
zirga pasi, izdoto no nezināmas
iestādes, ar nezināmu te un da-
tumu uz sirmu zirgu, 6 g. vecu,
146 cm augstu, iegūto uz stacijas
vārdu no Preiļu pag. pils. Andreja
Nikita d. Nikolajeva, atzīmējot
pirkšanu pie Pieiļu pag. valdes
28. maijā 1924. g. ar Nš 683.

Apr# ce(a iniiiin Jdiati
izdos 1927. g. 5. maijā, pīkst. 11,
sava kanclejā Upes ielā te 9,
lakstiskā un mutiskā izsolē mazāk-
prasītājam 21 m gara koka tilta
oūves daibus pāt Šodzeres upi
uz Jelgavas—Iecavas Ha šķiras
ceļa. Drošības nauda Ls 245.

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu in-
ženiera kanclejā darbdienās no
pulkst. 9—15. Nš 321 1925

Ludzas apr. IV lobežsardsibas
rajona pt-ks izsludina pai nederīgu
nozaudēto gadskārtēja atvaļinā-
juma apliecību Nš59, izd. 4 martā
1927. g uz robežsarga Eduarda

Mucenieka vārdu, ar derīguma
ilgumu līdz 10. martam š. g.
iesk. 1587

Rīgas policijas XI iec. priekšn.
izsludina par nederīgu nozaudēto
karakl. atv. apl. Nš 3358, izdotu
no armijas galv. mechan daļas
pr-ka 16. maitā 1920. g. uz Jāņa
Jēkaba d. Misiņa vardu, dziv.
Meža ielā Nš 4 a, dz. 1. 1743

Radiofona abonentu kantoris iz-
sludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietos, atļauju te 6486,
kā nozaudētu, izdotu 1926. g.
3. maijā uz Jurevica Konrāda v.

Rugāju pag. valde izsludina par
ned. nozaudēto Latvijas ieksz.
pasi Ne 1111, izd. no Bolvupag.
valdes 1922. g. 17. febr. uz pils.
Izidora Ādama d. Āpša vārdu.

Bejas pag. valde atsauc savu
sludinājumu 1927. g. ,,Valdības
Vēstn." 77. numurā par Fridricha
Mēri nozaudēto Latvijas iekšz.
pasi .Vs 1631, jo tā ir atrasta un
uzskatama par derīgu. 1375a

Jelgavas apr. priekšn. palīgs
1. iec. atsauc savu sludinājumu,
public. š. g. ,,Vald. Vēstneša"
31. numurā attiecībā uz Eduarda
Bonifacija d.Latkeviča nozaudēto
iekšzemes pasi Ne874, izd. 16.dec.
1925. g. no Šķibes pag. valdes, jo
pase ir atrasta un izsniegta pēc
piederības. 1367a

Maltas iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1927. g. 28. marta
limumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401., 1402.,
1408. p. p. un civ. lik. X sēj.-. l. d.

i , uzaicina 1922. g.21.jūlijā
mirušā Firsa Grigorija d. Šoko-
lova likumīgos mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības
uz mantu, kas palikusi pēc mir.
pilsoņa nāves.

Mantošanas tiesības jāpieteic
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, kura atrodas Barovajas
sādžā, Rēzeknes apr., Maltas pag.,
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
..Valdības Vēstnesī".
I91a Miertiesnesis (paraksts).

Maltas iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1927. g. 31. marta
lēmuma un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401., 1402. un
1408, p. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p., uzaicina 1927. g. l.janv.
mirušā Aloiza Ignata d. Dzeņa
likumīgos mantiniekus, pieteikt
savas mantošanas tiesības uz
mantu, kas palikusi pēc minētā
pilsoņa nāves.

Mantošanas tiesības jāpieteic
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, kura atrodas Rēzeknes apr.,
Maltas pag., Barovajas sādžā —
sešu mēnešu laikā, no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.

i >:".

Miertiesnesis (paraksts).

,,i«aies apgabalt. 1. civilnodaļa

ffiīo vispārībai, ka 1922. g.
ļja janvarī mirušā Donata Au-
fusta d. Silaunieka privat testa-

ments ar ktifi' testatora kustama
,n nekustama manta novēlēta

Jānim J«"Pa J- trinām, ar
Seabaltiesas 1923. g. 6. aprīļa
iēnliimu apstiprināts un izdots
.nantinieka Jānim Jezupa d.

^Daugavp ili, 28. martā 1927. g.
i v» 458a 23.

' priekšs. b. A. Strazdiņš.

42a Sekretāra v. (paraksts),

Kārsavas iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 2011.—
M4 2016. un 2079. p. p. paziņo,
ka pēc 1925. g 11. jūnijā mirušā
lodrieva Voicika d.Uzolnieka ir
palicis mantojums, kurš atrodas

Ludzas apr., Kārsavas pag., kam-
dēļ uzaicina visus, kam būtu uz
šomantojumu, vai saskaņā ar to
kādas tiesības, pieteikt tās
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī".

Ja minētās personas augšminētā
terminā savas tiesības nepieteiks,
tad viņas tiks atzītas kā savas
tiesības' zaudējušas.

Kārsavā, 1927. g. 29. martā.
189a -Ne H20.

Miert. v. i. J. Lietavietis.

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 28. martā
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamata Jānis lijas
d. Petrovs ieguvis no Pētera
Jāņa d. Ločmeļeva par Ls 5500,
nekustamu īpašumu 9,851 des.
platībā, pastāvošu no zemniekiem
piešķirtās zemes viensētas Ne 8a
ar nosaukumu „Ceinami" Jaun-
latgales apriņķī , Baltinovas pa-
gastā. Breksino sādžas zemes
robežās. ,\o 12343.

Daugavpilī, 29. martā 192~7. g.
Ver. not. v. pal. E. Krikis.-

291a Sekret. pal. A. Neikene.

no
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Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 29. martā
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamata Andrejs
Jāņa d. Kozuls ieguvis no Lavra
Jāņa d. Kozola par Ls 4000,—
nekustamu īpašumu 7 des.
600 sāž. platībā, pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas Ne 6 Rēzeknes apriņķi,
Atašienes pagastā, Lipušku 'sā-
džas zemes robežās. Ns 12345.

Daugavpilī, 29. martā 1927. g.
Vec. not. v. pal. E. Krikis.

292a Sekr.pal.A.Neike ' ne.

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 28. martā
apstiprināta dalīšanas līguma pa-
mata Konstantīns Antona d.
Petrovskis ieguvis zemes gabalu
N?4 ar nosaukumu ,,Dervaniški "
58,50 des. platībā , Ādolfs Antona
i. Petrovskis — zemes gabalu
Ns 1 — „Dembovci" 58,50 des.
platībā, Ignatijs Antona d.
Petrovskis zemes gabalu Ns 5 —
„Dembovci" — 6 des. platībā,
Michails Antona d. Petrovskis —
Wnes gabals Ne 2 un 2a ar no-
saukumu „Dembovci" 58,50 des.
Platībā un Staņislavs Antona ri.
Petrovskis zemes gabalu Ns 3 ar
««saukumu ,.Dcmbovci" 58,50
Jes. platībā, Daugavpils apriņķī,
skaistas pagastā." Minētā sa'd 'a-
KS īpašuma vērtība i s 930.

Daugavpilī, 29. martā 1927. g.
2347.

Vec. not. v. pal. E. Krikis.
Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgaba't. vecākais notārs
Paziņo, ka uz 1927. g. 21. martā
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamata Izraels-
Oavirts Movšas d. Viskiuds un
'erka Zalmana d. Eiduss iegu-«mi līdzīgās daļās no Harija-valtera Ādolfa dēla Zelmera

Wr Ls 2500,— dzimtslietošanas
"esības uz pilsētas gruntsgabalu
1*0.56 kv asis platībā ar ēkām,
Daugavpilī , I iecirknī, 41. kvar-ca NŠ 2 lit. ,.a ", Raiņa ielā, arPOhcijas .Voiin. No 12317.

Daugavpilī , 31. martā 1927. g.
c-not. v. pal. E. Krikis. "

ir. pal. A. Neikene

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
š. g. 27. aprilī, pīkst. 1 dienā', Rīgā
Elizabetes ielā JVs 22, tirgot.,
pārdos vairāksolīšanā Šolema
Vitkina kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 522,— un sastā-
vošu no spiedmašinas viņa 1926.g.
11 ,,11 ņ peļņas nodokļa pa'rāda seg-
šanai.

Rīgā, 1927. g. 16. aprilī.
1909a Piedzinējs* A.Krau k I i s.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
š. g. 28. aprilī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Parka ielā Ns 1 a, pārdos
vairāksolīšanā Dāvida Apta ku-
stamu mantu, novērtētu par
Ls 379,55 un sastāvošu no ,,Bo-
ston" preses viņa 1926. g. %%
peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1927. g. 22. aprilī.
1914a Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
š. g. 28. aprilī,. pīkst. 11 no rita,
Rīgā, Marijas ielā JVs 11 13, veik.,.
pārdos otrreizējā vairāksolīšanā
Mendeļa Koršuna kustamu
mantu, novērtētu par Ls 518,06
un sastāvošu no veikala iekārtas
viņa 1926. g. 0 ,," (| peļņas no-
dokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1927. g. 21. aprilī.
1910a Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
š. g. 29. aprilī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 60 62, dz.59
pārdos vairāksolīšanā Eliasa
Hercbacha kustamu mantu,
novērtētu par Ls 559,— un sastā-
vošu no mēbelēm, patvāra un
citām mantām viņa dažādu no-
dokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1927. g. 22. aprilī.
1911a Piedzinējs Vimba.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
š. g. 29. aprilī, pīkst. 1 dienā.
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 6, pārdos
vairāksolīšan.AkindinaNitavska
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 381,30 un sastāvošu no papira
griežamās mašīnas viņa 1926. g.

o peļņas nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1927. g. 28. martā.
ia Piedzinējs A.Krauklis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
š. g. 29. aprilī, pīkst. 12 dienā.
Rīgā, Marijas ielā Ns 16, dz. 4,
pārdos otrreizējā vairāksolīšanā
Jēkaba Liepiņa kustamu mantu,
novērtētu par Ls 295,68 un sastā-
vošu no mēbelēm viņa dažādu
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1927. g. 22. aprilī.
1915a Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
š. g. 30. aprilī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, I. Monētu ielā .Vs 8, pārdos
otrā ūtrupē Icika Michelsona
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 558,— un sastāvošu no naudas
skapja un rakstāmgaldiem dēļ
viņa 1926. g. % peļņai nodokļa
segšanas.

Rīgā. 1926. g. 22. aprilī.
1912a Piedzinējs J. Mednis.

Valsts zemes banka,
atrod. Rigā, Valdemāra ielā te 1b,
pamatojoties uz 1925.g. 29. maija
likumu pir a'zdevumj nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka:

1) Jelgavas apriņķī, Elejas pa-
gasta nama, 1927. g. 31. maijā,
pulksten 10 dienā, valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

Nodokļa departamenta
iažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 30. aprilī 1927. g,
pulksten 12 dienā, Rīgā, L. Mas
kavas ielā te 62, dz 15,

pārdos vairāksolīšanā
Benciona G o i d o n a kustamo
mantu, novēitētu pai Ls 274,30
un sastāvošu no klavierēm un
buietes, viņa 1925. g. ienžkuma
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 23. aprilī 1927. g.
1934 Piedzinējs P e t e i s o n s

Nodokļu departamenta
dsžādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 30. apiilī 1927. g.,
pulksten 1 diena, Rīgā, Tēibatas
ielā te 57/61,

pārdos vairāksolīšanā
otrreizējā ūtrupē

Māitiņa S i n k a s kustamo mantu,
novērtētu par Ls 3117,55 un sa
stāvošu no pianīno klavieiēm,
haimoniuma un mēbelēm viņa
dažādu nodokļa parāda segšanai

Rigā, 23. aprilī 1927. g.
1932_ Pied2inējs Vimba.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 30. aprilī 1927. g.,
pulksten 11 diena, Rīgā, Karlines
ielā te 15, dz. 1,

pārdos vairāksolīšanā
Aleksandra _B u ša kustamo
mantu, novērtētu pat Ls 817 un
sastāvošu no takstamgaldiem un
takstarnmašinas, viņa dažādu no-
dokļa parāda segs: nai.

Rigā, 23. apriti 1927 g.
1933 Piedzinējs Vimba.

Jaunlatgales apriņķa priekš-
nieka palīgs 2. iecirkni paziņo, ka
5. maijā 1927. g., pulksten 10,
Balvu pagasta vecākā policijas
kārtībnieka kanclejā, Balvu
miestā pārdos vairāksolīšanā lija
Borisova kustamo mantību:
vienus dzelzasu ratus un vienas
kamanas, kopvērtībā Ls 45,—,

peļņas nodokļa iekasēšanai,
saskaņā ar nodokļu departamenta
24. febr. š. g. rakstu M 1239 Lz.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. Ns 4442

Bolvas, 20. aprilī 1927. g.
1887a Priekšnieks Kazmars.

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs 2. iec. paziņo, ka 5. maijā
š. g., pulksten 10, Balvu pag., vec.
pol. kārtībnieka kanclejā, Balvu
miestā pārdos vairāksolīšanā Do-
nata Kravala kustamo mantību,
vienu govi Ls 30,— vērtībā, soda
naudas piedzīšanai saskaņā ar
Balvu iec. miertiesneša izpildu
rakstu Ne 1162 222. — Pārdoda-
mais apskatāms pārdošanas dienā
uz vietas. 7560.

Balvos, 20. aprilī 1927. g.
1884a Priekšnieks Kazmars.

Madonas apr. priekšn. palīgs
1. iecirknī paziņo, ka š. g. 30.aprilī
pīkst. 11 no rīta, pie viņa kanclejā
Madonā, Blaumaņa ielā Ne 12,
tiks publiskā vairāksolīšanā pār-
dots viens valsts zirgs, nocenots
par Ls 25,—. Pārdodamo zirgu
varēs apskatīt izsoles dienā uz
vietas.

Pamats: Iekšlietu ministrijas
administratīvā departamenta r.
Ns 11547 no š.g. un Madonas apr.
priekšnieka raksts Ns2188 no š.g.
16. apriļa. 1881a

jaunlatgales apriņķa priekš-
nieka palīgs 2. iecirkni paziņo, ka
4. maijā 1927. g., pulksten 10,
Balvu miestā, policijas iecirkņa
kanclejā pārdos vairāksolīšanā
Roberta Rutka kustamo mantī-
bu, koka kūti noplēšanai, vērtībā
Ls 16,— nomas piedzīšanai, sa-
skaņā ar Jaunlatgales apriņķa
Valsts zemju inspektora 5. n'o'v.
1926. g. rakstu Ns 633.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. Ns 10667

Balvos, 20. aprili 1927. g.
1888a Priekšnieks Kazmars

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī dara zināmu, ka
1927. g. 9.maijā, pulkst.12dienā,
Ozolnieku pagastā, Ozolmuižā,
Jelgavas apriņķa Valsts zemju
inspektora prasības apmierinā-
šanai atklātā vairāksolīšanā pret
tūlītēju samaksu tiks pārdotas
Friča Maliņa 2 slaucamas govis,
novērtētas par Ls 130,—.

Govis apskatāmas pārdošanas
dienā uz vietas. Ns 1692.

Jelgavā, 21. aprilī 1927. g.
1882a Priekšnieks (paraksts).

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī dara zināmu, ka
1927. g. 9. maijā, pulkst. 10 dienā

Ozolnieku pagastā, Valdeku mui-
žā, Jelgavas apriņķa Valsts zemju
inspektora prasības apmierinā-
šanai atklātā vairāksolīšanā pret
tūlītēju samaksu tiks pārdota
Mārtiņa Birkana viena slaucama
govs, novērtēta par Ls 50,—.

Govs apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas. Ns 830.

Jelgavā, 21. aprilī 1927. g.
1881a Priekšnieks (paraksts).

Ūtrupe.
1927. g. 5. maijā, pulksten lo,

Naujenes pagasta Melnicas ciemā,
tiks atklātā vairāksolīšanā pārdots
viens naudas skapis, liela formāta
un viens sienas pulkstens, kabitiet
piederoši Malinovas savstarpējai
uguns apdrošināšanas biedrībai
dēļ parāda piedzīšanas pēc kre-
dītu departamenta apdrošinā-
šanas nodaļas raksta N
no 13. janvāra 1927. g. un nodok-
ļu departamenta raksta Ne 65416
no J5. febr. 1927. g. 1890a

Jaunlatgales apriņķa priekš-
nieka palīgs 2. iecirkni paziņo, ka
5. maijā 1927. g., pulksten 10,
Balvu pagasta vecākā policijas
kārtībnieka kanclejā, Balvu
miestā pārdos vairāksolīšanā lija
Borisova kustamo mantību:
vienu zirgu, federdrošku, sakas,
loku, sedlus un grožus, kopvērtībā
Ls 260,—, soda naudas piedzīša-
nai, saskaņā ar Balvu virsmežnie-
cības 7. janvāra š. g. rakstu
Nš 1340 un 5. februāra š. g. rakstu
Ns 1477. — Pārdodamais apska-
tāms pārdošanas dienā uz vietas.

Balvos, 20.aprilī 1927. g.Ns3916
1886a Priekšnieks Kazmars.

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs 2. iec. paziņo, ka 5. maijā
1927. g., pulksten 10, Bērzpils
pagastā, vecākā pol. kārtībnieka
kanclejā pārdos vairāksolīšanā
Jezupa Juzefoviča kustamo
mantību, vienu govi, novērtētu
par Ls 30,—, tiesu un zīmogno-
dokļa piedzīšanai, saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1. civil-
nodaļas 31. janvāra 1927. g.
Ns 3077. — Pārdodamais apska-
tāms pārdošanas dienā uz vietas.

Balvos, 20. aprih'1927. g.Ns3820
1885a Priekšnieks Kazmars.

Ludzas apriņķa 1. robežapsar-
dzības rajona priekšnieks paziņo.
ka š. g. 30. aprilī, Mērdzenes
pagastā, Oolišovā

vairāksolīšanā tiks pārdots
robežapsardzības dienestam ne-
derīgs zirgs. 1873a

Rajona priekšn. Lagzrfiņš.
Jaunlatgales apriņķa priekš-

nieka palīgs 2. iecirknī paziņo, ka
4. maijā 1927. g., pulksten 10,
Balvu miestā, policijas iecirkņa
kanclejā pārdos vairāksolīšanā
Bases Jucha kustamo mantību,
vienu skapi Ls 10,— vērtībā, soda
naudas piedzīšanai, saskaņā ar
Balvu iecirkņa miertiesneša izpil-
du rakstu Ne 1117 217.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas, te 5978.

Balvos, 20. aprilī 1927. g.
1889a Priekšnieks Kazmars.



rakstiskā un mutiskā izsolē grants lieilllm

Valka: un Madonas apriņķu ceļu inženlers
izdos

uz valsts mežu rēķina labojamiem un valsts pārziņā pārņemtiem zemesceļiem un šo ceļu labošanu atsevišķi

1927. g, 29. aprili, pulksten 9, Madonā, apriņķa valdes telpās
1) Sarkanu pag. a) pievest granti 450 kub. mtr., drošības nauda Ls 150, b) ceļa labošana, droš.

nauda Ls350;2) Lazdonas — ceļa labos., Ls 15; 3) Mārcienas —a) pievest granti 210 k.m., Ls 70, b) ceļa
labos., Ls 130; 4) Mētrienas — a) ceļa labos., Ls 270; 5) Mēdzūlas — ceļa labošana, Ls 7; 6) Meiranu —
ceļa labos., Ls 170; 7) Lubānas — a) pievest granti 350 k. m., Ls 300, b) ceļa labos., Ls 110; 8) Cesvaines—-
a) pievest granti 120 k. m., Ls 35, b) ceļa labos., Ls 80; 9) Grostonas — ceļa labos., Ls 12; 10) Iršu -
a) pievest granti 60 k. m., Ls 35, b) ceļa labos., Ls 15; 11) Kalsnavas — ceļa labos., Ls 200, 12) Kraukļu
a) pievest granti 120 k. m., Ls 50; b) ceļa labos., Ls 40; 13) Kusas — pievest granti 28 k. m., Ls 8, b) ceļa
labos., Ls 10; 14) Ļaudonas — a) pievest granti 120 k.m., Ls50, b) ceļa labošana, Ls . 220; 15) Liepkalnes—-
a) pievest granti 25 k. in., Ls 6, b) ceļa labošana Ls 6; 16) Lubejas — a) pievest granti 64 k. m., Ls 40,
b) ceļa labošana, Ls 40; 17) Odzienas — a) pievest granti 120 k. m., Ls 45, b) ceļa labos., Ls 175;
18) Pērses — a) pievest granti 25 k. m., Ls 10, b) ceļa labos., Ls 50; 19) Sausnējas — ceļa labos., Ls 150;
20) §avienas — ceļa labos., Ls 95; 21) Vējavas a) pievest granti 140 k. m., Ls 60, b) ceļa labošana Ls 50;
22) Vestienas — ceļa labos., Ls 14; 23) Vietalvas — ceļa labos., Ls 30; 24) Saikavas — ceļa bruģēšana,
Ls 1130; 25) Praulienas — a) akmeņu piegādāšana 70 k. m., Ls 50, b) ceļa bruģēšana Ls 100; 26) Ces-
vaine — Cesvaines stacija 1,8 klm. ceļa labošana, Ls 100; 27) Madona-Prauliena 2 klm. ceļa labos.,
Ls 80; 28) Madona-Saikava 4 klm. ceļa labos., Ls 160.

1927. g 30. aprilī, pulksten 10 Vecgulbenē, pBglāsta mājā:
l) Adulienas pag. — ceļa labošana, droš. nauda Ls 300; 2) Beļavas — a) pievest granti 162 kub.

mtr., Ls70, b) ceļa labos., Ls 110; 3) Dzelzavas —a) pievest granti 250 k. m., Ls 100, b) ceļa labos., Ls 90;
4) Galgauskas — ceļa labos., Ls 80; 5) Jaungulbenes — ceļa labos., Ls 350; 6) Litenes — aj 'pievest
granti 224 k. m., Ls 65, b) ceļa labošana, Ls 45; 7) Stāmerienas — a) pievest granti 112 k. m., Ls 60,
b) ceļa labošana, Ls 25; 8) Tirzas — a) pievest granti 562 k. m., Ls 200, b) ceļa labošana, Ls 110; 9) Vi-
rānes — a) pievest granti 50 k. m., Ls 30, b) ceļa labošana, Ls 70; 10) Vecgulbenes — a) pievest granti
150 kub. mtr., Ls 150, b) ceļa labošana, Ls 410; 11) Vecgulbenes-Augustovas ceļa labošana 2 klm., Ls 140;
12) Vecgulbenes-Jaungulbenes ceļa labošana 4 klm., Ls 550; 13) Vecgulbenes-Litenes ceļa labošana
3 klm., bs 390; 14) Tirzas stacijas pievedceļa — a) pievest granti 80 k. m., Ls 30, b) ceļa labošana, Ls 20;
15) Litenes stacijas pievedceļa — a) pievest granti 150 kub. mtr. , Ls 100, b) ceļa labošana Ls 30.

1927. g. 2. maijā, pulksten 10, Alūksnē, pagasta mājā:
1) Alsviķu pag. a) pievest granti 280 kub. mtr., drošības nauda Ls 150, b) ceļa labošana, Ls 150;

2) Alūksnes — ceļa labos., Ls 100; 3) Annas — a) pievest granti 240 k. m., Ls 230, b) ceļa labos., Ls 150;
4) Bejas — a) pievest granti 135 kb. m., Ls 70, b) ceļa labošana, Ls 260; 5) Ilzenes — ceļa labos., Ls 65;
6) Jaunlaicenes — aV pievest granti 100 k. m., Ls 50, b) ceļa labos., Ls 50; 7) Jaun rozes — a) pievest
granti 45 k. m., Ls 12, b) ceļa labos., Ls 75; 8) Kalncempju — a) pievest granti 50 k. m., Ls 12, b) ceļa
labošana, Ls 100; 9) Karvas — ceļa labos., Ls 240; 10) Mārkalnes — a) pievest granti 60 k. m., Ls 40,
b) ceļa labošana, Ls 60; 11) Mālupes — ceļa labošana, Ls 150; 12) Pededzes — a) pievest granti 250 k. m.,
Ls 150, b) ceļa labos., Ls 200; 13) Veclaicenes — a) pievest granti 45 k. m., Ls 10, b) ceļa labos., Ls 12;
14) Zeltiņu — a) pievest granti 80 k. m., Ls 40, b) ceļa labošana, Ls 120; 15) Ziemeru — ceļa labošana,
Ls 125; 16) Alūksnes Mālupes ceļa labos. 4 klm., Ls 250.

1927. g. 3 maijā, pulksten 11, Valkā, apriņķa valdes telpās:
l) Cirgaļu pag. ceļa labošana, drošības nauda Ls 115; 2) Ērģemes — a) pievest granti 40 k. m.,

Ls 40, b) ceļa labošana Ls 40; 3) Ēveles — a) pievest granti 96 k. m., Ls 180, b) ceļa labošana, Ls 60;
4) Jērcēnu — a) pievest granti 70 kub. mtr., Ls 65, b) ceļa labošana, Ls 50; 5) Kārķu — ceļa labošana '
Ls 480; 6) Lugažu pag. A) Valkas-Rūjienās ceļš a) peivest 48 k. m., Ls 50; b) ceļa labošana, Ls 60
B) Valkas-Smiltenes ceļš a) pievest granti 184 k. m., Ls 40, b) ceļa labošana, Ls 130; 7) Omuļu — a) pie-
vest granti 135 k. m., Ls 80, b) ceļa labošana, Ls 70; 8) Valkas — ceļa labošana, Ls 35; 9) Vijciema
a) pievest granti 60 k. m., Ls 40, b) ceļa labošana, Ls 110; 10) Valkas-Ērģemes ceļa labošana, Ls 460;
11) Valkas-Smiltenes ceļa labošana, Ls 190.

1927. g. 4. maijā, pulksten 10, Smiltenē, pagasta mājā:
l) Bilskas pag. ceļa labošana, drošības nauda Ls 19; 2) Blomes — a) pievest granti 40 k. m.,

Ls 9, b) ceļa labošana, Ls 8; 3) Dūres — a) pievest granti 96 k. m., Ls 60, b) ceļa labošana, Ls 40;
4) Gaujienas — ceļa labošana, Ls 670; 5) Grundzāles — a) pievest granti 70 k. m., Ls 30, b) ceļa labošana,
Ls 40; 6) Lejas — a) pievest granti 250 k. m., Ls 100, b) ceļa labošana, Ls 160; 7) Mēra a) pievest
granti 60 k. m., Ls 30, b) ceļa labošana, Ls 70; 8) Trikātas — a) pievest granti 200 k. m., Ls 140, b) ceļa
labošana, Ls410; 9) Palsmanes — a) pievest granti 90 k. m., Ls 100, b) ceļa labošana, Ls 140; 10) Plāņu —
a) pievest granti 60 k. m., Ls 90, b) ceļa labošana, Ls 50; 11) Rauzas — ceļa labošana, Ls 60; 12) Si-
noles — ceļa labošana, Ls 170; 13) Trapenes — ceļa labošana, Ls 60; 14) Smiltenes — a) pievest granti
90 kub. mtr., Ls 90, b) ceļa labošana, Ls 410: 15) Smiltenes-Vidzemes šosejas ceļa labošana 5 klm., Ls 140.

Grants piegādāšanu izdos mazākās vienībās, ne lielākās par Ls 1000 vērtībā, ņemot šinī gadījumā
drošības naudu pusapmērā no attiecīgās drošības naudas daļas. _ ,

Pie līguma slēgšanas drošības nauda papildināma līdz 10°,,, no līguma sumas.
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kanclejā Smiltenē no pīkst. 9—15. 1824a

Akciju sabiedrības..Liepājas Tirgotāj u banka-
valde

uzaicina akcionāra kungus uz

III Mltill 1i!R SJitJ
trešdien, 25. maijā 1927. g.,wSkM7'/2 pec pusdienas , bankts telntLiepājā. Lielā ielā Ne li ij

Dienas kārtība'
1) 1926. gada pārskata apstiorināsana, padomes un revizii*komisijas ziņojumi-

2) 1926. gada peļņas sadalīšana-3) Padomes locekļu skaita note ksāna, kuriem ikgadus jāizsts"
jas saskaņā ar statūtu § 49.4) Padomes un valdes locekļu napildu vēlēšana , kā ari revizii»
komisijas vēlēšana;

5) Varbūtēji akcionāru «•}»«
likumi.

Piezīme: Oz bankas statūtu§ 04. pamata, lai sapulces lēmumibutu saistoši, vajadzīgs kvorumsreprezentējošs ne mazāk kā > -'
daļu no akcijas kanitnb,

Akcionāriem, kuri vēlas Bieda
lities sapulcē, jāiesniedz uz statūtu § 58. pamata, savas .akcijas
valdei ne vēlāk kā 7 dienas pirmssapulces, kuras nevar tikt viņiem
atpakaļ izsniegtas agrāk par sa-
pulces slēgšanu,.

Pēc statūtu § 57. visiem akciju
īpašniekiem tiesība piedalīties vis-
pārējās sapulces, bet balsstiesību
bauda tikai tas akcionārs , kampieder ne mazāk kā desmit akcijas

Pēc statūtu § 59. balsstiesību
baudošais, bet klāt neesošais ak-
cionārs var savu balsstiesību no-
dot citam, ari balsstiesību baudo-
šam akcionāram, bet vienai per-
sonai nevar būt vairāk kā 2 piln-
varas.

Pilnvaras dodamas vēstules
veidā un iesniedzamas valdei ne
vēlāk kā 7 dienas pirms vispārējas
sapulces.

Pēc statūtu ^ 67. akcionāriem,
kuri grib taisīt kādu priekšlikumu,
tādi jāiesnied?. valdei ne vēlāk
kā 7 dienas pirms sapulces.
1703a 1 Valde.

Daugavpils muitā
1927. gada 16. maijā, pulkst.
10 no rīta, muitas noliktavās,
Daugavpilī, Muitas ielā Ne 3,

pārdos izsolē
dažādas konfiscētas preces, kā:
manufaktūru, galantēriju, kosmē-
tiku un citu.

Preces var apskatīt izsoles
dienā. 1874a Daugavpils muita.

Rīgas polic. X iec. pr ekšnieks
izsludina par nederīgu pazaudēto
karaklausības apliecību, izdotu no
1 Latv. strēlnieku pulka komand.
1920. g. 29. oktobrī ar te 42, uz
Jāņa Jāņa d. S a u 1 i s vārdu. 1826

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirkni dara zināmu, kā
š. g. 29. aprilī, pulksten 12 dienā,
viņa kanclejā, Jelgavā, Annas
ielā Ne 10, atklātā vairāksolīšanā
pret tūlit samaksu tiks pārdotas
atrastas divas divstobru medību
bises, viena 14. un viena 16. ka-
libra ar pulveri un patronām.

Bises apskatāmas pārdošanas
dienā uz vietas.

Pie pirkšanas tiks pielaistas
tikai personas ar attiecīg. atļaujām

Jelgavā, 21. aprilī 1927. g.
Ne 782. 1880a

Priekšnieks (paraksts).

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī dara zināmu, ka
1927.g. 6.maijā, pulkst. 17 dienā,
Kalnciema pagastā Purmaļu mā-
jās, 1. Jelgavas slimo kases pra-
sības apmierināšanai

atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tiks pārdoti
M. F. Nesterova mantinieku
5, 9 un lOg. veci 3 zirgi, novērtēti
par Ls 630,—.

Zirgi apskatāmi pārdošanas
dienā uz vietas.

Jelgavā, 21. aprilī 1927. g.
JVe 1507. 1879a

Priekšnieks (paraksts).

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirkni dara zināmu, ka
1927. g. 6. maij ā. pulkst.I60ļenā,
Kalnci.ma pagastā, Jaun-Cdru
mājās, dēļ soda naudas iekasē-
šanas atklātā vairāksolīšanā pret
tūlītēju sani iksu tiks pārdoti Teo-
dora Dončenko dzelzsaim darba
ra!i. novērtēti par Ls 15,—.

Uati apskatāmi pārdošanas
dienā uz vietas. te 4084.

Jelgavā, 21. aprilī 1927. g.

lW*3a Priekšnieks (paraksts).

Latvijas kokrūpniecības akc. *»»•

,.LATKORU"
sasauc š. g. 19. maijā, r
18, Jelgavā, Katoļu ielā

ārkārtēju pilnu akcionāru

sapulci.
Dienas kārtība:

1) Kredita jautājums;
2) Dažādi jautājumi.

1896a ,w
AlsviķuBibliotēkasbrt*valde, Valkas ap/., if^ļļSi

nederīgu nozaudētu šai **»'.
izsniegto statūtu ekseirrp»n
oriģinālu, kur š reģistrēts "&.
apgabaltiesā 1924. gada.

Rīgas kalpot artelim
,.EKSPRESS',

lielā Zirgu ielā Ne 17,
glabāšanā nodotās mantas, uz
kurām guļ parāds zem NeNe8, 11,27, 74, 90, 154, 172, 195, 217, 228,
234,235,253,300,301,311,316.
330, 9568, 9597, 9648, 9677, 9693
un 9758 —

liks izūtrupētas
1927. g. 4. maijā, I. Kalēju ielā

II, pīkst. II ,10 rīta.
W«" Valde.

Tirdzn ecibas un rūpniec. akc. sab
J.Zandbergs un b-dri
«?Kcfonaru tzārtēļā
vispārēja sapufce

notiks š. g 16. maijā, pulksten
5 pēc pusd , Rga, lielā Miesnieku
iela te 11, valdes telpās.

Dienas kārtība.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) 1926. g. pārskata apstiprinās.
3) Valdes ziņojums un no šā zi-

ņojuma izrietošais turpmākais
daibibas plāns.

4) Vēlēšanas.
5) Ziņojami un priekš'ikumi.
1935 Valde.

.

^Dažādi
sludinājumi.

*? - i

IiHIh adatu fabrikas
..P aneta" skcilu sabiedrība
uzaicina savus akcionārus uz kārt

vispārējo sapulci
š. g. 16. maijā, pulkst. 2 diena,
R gā, Audēju ielā te 8.

Dienas kārtība:
1) Bilances cauiskatīšana un ap-

stiprināšana un pāiskats pat
1926. gadu;

2) Tīras peļņas sadalīšana;
3; Budžeta un daibibas gaitas

caurskatīšana un apstiprinā-
šana uz 1927. g.;

4) Vēlēšanas;
5) Dažādi priekšlikumi.
1931 Valde.

Sabiedrība
,,Kurzemes Lauksaimnieks"

sasauc kārtēju pilnu biedru
gada sapulci

9. maijā š.g., pulksten 12 dienā,
Liepājā. Vakzāles ielā te 8, ar

sekošu dienas kārtību :
1) Sapulces amata personu vēlēs.:
2) Valdes un revīzijas komisijas

ziņojumi ;
3) Gada pārskata par 1926. g.

pieņemšanu ;
4) 1(127. g. budžeta apstiprinās.;
5) 1926. g. peļņu sadalīšana;
6) Kreditēšana
7) Vēlēšanas ;
8) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
l«96a Valde.

Pirmās Rīgas maizes fabrikas
akc. sab. „Nik. Rozentals" valde
uzaicina akcionārus 16. maijā
š. g., pulksten 6 vakarā, uz

kārtēju vispārīgu

sapulci
Rigā, lielā Ķēniņu ielā Ne 32,dz.l4

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats ;
2) Budžets :
3) Statūtu pārgrozīšana ;
4) Vēlēšanas;
5) Tekošas lietas;
6) Paziņojumi un priekšlikumi.

'897a Valde.

Akc. sab. Liepājas ādu fabrikas
„KORONA", Liepājā,

akcionāru otrreizēja kārtējā

pilna sapulce
notiks 12. maijā 1927. g.,pulkst
5 pēc pusdienas, akciju sabiedrī-
bas direkcijas telpās, Lii
Ādu ielā Ne 25.

Dien a s kārtī b a :
1) 1926. g. pārskats, revīzijas ķfc

misijas ziņojums mi pārskata
un ziņojuma apstiprināšana.
valdes atsvabināšana par no-
rēķiniem, 1926. g. peļņas sada-
līšana un lemšana par vietu tin
laiku 1926. g. dividendu iz-
maksai ;

2) 1927. g. budžeta apstiprinās.;
3) Viena, saskaņā ar statūtu § 23,

izstājušus direktora un viens
direktora kandidāta vēlēšanas

4) Revīzijas komisijas vēlēšanas;
5) Dažādi jautājumi.

Piezīme 1. Tā kā uz 21. ap-
rili š. g. sasaukto pirmo
pilnu sapulci nebija ieradi,
skaņā ar statūtu §49 vajadzīgais
akciju balsu skaits, tad šī otrā
sapulce ar to pašu dienas kārtību
saskaņā ar statūtu 51. § būs pita;
tiesīga un viņas lēmumi ir galīgi
pēc katra akciju balsu skaita.

Piezīme 2. Saskaņā ar fi-
nansu ministrijas atļauju un sta-
tūtu 43. § ir atļauts pašu akciju
vietā uzrādīt apliecības, ka akci-
jas nodotas glabāšanā vai ieķī-
lātas no sekošām bankām :

Latvijas bankas. Rīgā un
Liepājas nodaļas.

Rīgas Komercbankas. Rigā un
viņas Liepājas nodalās.

Latvijas tirdzniecības un rūp-
niecības bankas, Rīgā un viņa?
Liepājas nodaļas.

Akciju sabiedrības ..Liep ājas
banka", Rīgā un viņas Liep ājas
nodajas.

Akciju sabiedrības Li
tirgotāju bankas, Liepājā.

Llov 'ds Bank, Ltd. 72 Lombart
Street, Londonā.
A. S. Kjobenhavn HandeļsbaiK,
Kopenhāgenā.

Aktiebolaget Svenska H.

banken, Stokholmā.
Banque de Crēdit Comrn

Antverpenē. 1899a Valde.

Rīsos apriņķa egļu inženiers
folistisliB un miinskB izsolS

valsts pārziņā esošo zemesceļu labošanas un
uzturēšanas darbus:

1927. g. 27. aprilī pīkst. 10, Jumpravas
pag. valdes telpās.

1) Rembates un Lielvārdes pag (drošības nauda Ls 60,—);
2) Lēdmanes pag. (Ls 10,—); 3) Krapes pag. (Ls 60,—); 4) Skrī-
veru pag. (Ls 140,—); 5) Jumpravas pag. (Ls 170,—); 6) Skrī-
veru pag, Krapes ceļš no klm 0,184-8,181 (Ls 160,—).
1927. g. 27. aprilī, pīkst. 11, Murjāņos,

šosejas ēkā.
1) Turaidas pag. (droš. nauda Ls 15—): 2) Inčukalna pag.

(Ls 40,—); 8) Sējas pag. (Ls PO—); 4) Pabažu pag. (Ls 110,—);
5) Krimuldas pag. (Ls 15, ); 6) Bīriņu pag. (Ls 40,—); 7) Skul-
tes pag. (Ls 25,—); 8) Vidrižu pag. (Ls 25,—); 9) Lēdurgas pag.
(Ls 50); 10) Krimuldas un Bīriņu pag., Rīgas-Limbažu ceļš no
klm. 48,920-52,394 un no klm. 53,594-57,39} (Ls 120,-).

1927. g. 28. aprili, pīkst. 10, Madlienas
pag. valdes telpās

1) Suntažu pag. (dioš. nauda Ls 60); 2) Madlienas pagastā
(Ls 50); Lauberes pag. (Ls 50); 4) Plāteres un Taurupes pag.
(Ls 25): 5) Meņģel.s pag. (Ls 70); 6) Ķeipenes pag. (Ls 30);
7) Kastranes pag. (Ls 30).

1927. g. 28. aprilī pulksten 11, Mālpils
pag. valdes telpās.

1) Siguldas pag. (droš. nauda Ls 10): 2) Mālpils pag. (Ls 35);
3) Allažu pag. (Ls 140); 4) Sidgundas pag. (Ls 15); Zaube? pag.
(Ls 40); 6) Ķēču pag. (Ls 15); 7) Nītaures pag. (Ls 60); 8)
Mores pag. (Ls 20).

1927 g. 29. aprilī pīkst. 10 Rīgas apr. ce|a
Inž. kanclejā, Rīgā, Lāčplēša ielā 24, dz 8.

1) Do'.es pag. (diošības nauda Ls 60); 2) Baldones pag.
(Ls 200); 3) Daugmales pag. (Ls 20); 4) Olaines pag. (Ls 50);
Mārupes pag. (Ls 20); 6) Ropažu pag. no klm. 28, 0-36, 033
(Ls 120); un no klm. 21,0-28,0 (Ls 100); Stopiņu uu Ropažu pag
ro klm. 16.033—21,0 (Ls 75); 8) Ogresgals un Ikšķiles pag. (Ls 20);
Tomes pag. (Ls 25) ; 10) Birzgales pag. (Ls 35); 11) Mangaļu pag.
(Ls 50); 12 Slokas pag. (Ls 110); 13) Doles pag. Rīgas Bauskas
ceļš 1.59 klm. gar. (Ls 35); 14) Salaspils pag. (Ls 25); 15) Stopiņu
pag. M. Lubanes c-ļš (Ls 125).

1927. g. 29 apr. pīkst. 10 Kokneses pag
valdes telpās.

1) Pļaviņu pag. (diošības nauda Ls 50); 2) Bebru pag. (Ls 75);
3) Viskaļu pag. (Ls 15); 4) Aizkraukles pag. (Ls 80); 5) Kokneses
pag. (Ls 70).

Piezīme: Drošības nauda rielīguma slēgšanas papildināma
kopsumā ar iepriekš iemaksāto līdz IC°/o no līguma sumas.

Tuvākas ziņas kanclejā no pīkst. 9—15 46 1 237

5) zel zveļu virsvaldes mafei. apgāde
issludina ratistisftas sacensības.

4 maijā 1927. g., uz drāti, dzelzs, atlaidinātu 0 5 mm — 30 ton.;
iemaksājamā drošība l°/0 9. maija 1927. g, uz naitu, motoru —
18000 kg; ienaksājamā drošības 10%. 16. msijā 1927. g., uz vagonu
sva-jem — 2 gab.; iemaksājamā diošības nauda 2/o,

un rafkstis&as izsole»:
4. maijā 1927. g., uz 1) lakueļļas, vagonu — 350 1g, 2) laku
emaljas, ballu —60 kg; iemaksājama drošība 2°/o. 9. maijā 1927. g.
uz 1) pietuzgiiežņiem — 4C0 kg, 2) uzgriežņiem — 4000 kg, ie-
maksājama drošība 2%.

Sacensību un izsoļu sākums pulksten 11 dienā. Dalībniekiem
j iemaksa drošība kā augstāk uzradīts. Tuvākas ziņas dzelzceļu
virsvalde, Gogoļa ielā Ns 3, istaba 101. >fe239 2* 1919

Iespiests Valsti tipogrāfija.

ARSENĀLS
iegātUecus mūra ķieģeļus ap. 100.000 gab.

Piedāvājumi, uzrādot cenu franko Arsenāls un ķieģeļu atrašana?
vietu, jāiesniedz Arsenāla saimniecības daļā, Vecā Nometņu laukā
te 84 a, lidz 30. aprilim š. g. Ķieģeļiem jābūt notīiītiem un tit
tiks pieņemti pārdevēja noliktavā. te 303 1920

Paito un telegrāfa
izsludina 3. maija 1927. g, pīkst. 10 līta

ratist sku izsoli oz asfaltēšanas datbiem,
kuri izvedami Rīgas pilsētas robežās dažādās vietas tur, kur bus iz-
darīta teleionu ka eļu noguldīšana, vai labošana apm. 5320 kv. mti.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā diošības nauda Ls 210.
Tuvākas z ņas izsniedz p. t v. materiālu iegādes nodaļa darb-

dienās no plīst H-13. JH15 2, 1923

Jļurtnfza cefu inženiers Smiltene
š g 5 maijā, pīkst. 11, savā kanclejā, Vevera ielā 3, izdos

jauktā izsolē
šādus tiltu būves darbus:

^^™^" ļooļ dr; š. nauda
1 Dzelzsbetona caurteka Nš 170 uz Vidzemes šos. . . . Ls 180

2 te 187 , !«»

3 Palsas upes mūra tilta lemonts , pie Palsmanes . . ,225

4. Dzers upītes . . . «* Lejasciema - Vec-
gulbenes ceļa . ? • • ļ~

5 Virānes upes mūra tilta rem., uz Druvienas-Adulienas , 50

e! Koka tilts pār Svētupi uz Ļaudonas-Lubanas ....340

7 Bērzauni uz Berzaunes-Plaviņu . . 300

« ' tiltiņi. "20 gab. uz Madonas-Svāna kroga jaunb ceļa , 140

ļ
Dzeloņa caurtekas, 10 gab.. 0 = 0,6 m . 5J0

'
Tu/āk

'as ziņasjpi/ceļu inženiera kanciejā.^mj^ l
^
eaj. J* 309

Apriņķa ce|u inženiers Daugavpilī,
savā kanclejā, Šosejas ielā te 104, izdos

salīgā, jauktā izsolē,
1927 g 4- maijā, pulksten 10, sekošu darbu:

,noo mtr oara koka tilta jaunbūvi pāi Sudmalu upīti, uz Lones
°' s«k« baznīcas I-b šķiras ce\a. Drošības nauda Ls 900

T pTojekSda'bu'Srakatu
J

noteikumiem var iepazīties kanc-

lejā katru dienu no pulksten 9-15. ™ >'»
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