
Valsts Prezidenta rīkojums un pavēle
armijai un flotei.

Rīkojums par ienākuma nodokļa no-
maksas termiņa pagarināšanu valsts
un komunaliestāžu kalpotājiem.

Rīkojums par operāciju paplašināšanu
Babītes pieturas punktā.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums
Pamatojoties uz ienākuma nodokļa no-

teikumu 27. panta piezīmi, pagarinu
ienākuma nodokļa maksātājiem, kuri
kalpo valsts un komunaliestādēs, viņiem
uzliktā par 1926. gadu nodokļa nomak-
sas termiņu, pie kam atvilkumi no iz-
maksājamās algas minētā nodokļa no-
maksai un viņu iemaksas Latvijas bankas
nodaļās izdarāmas iīdzīgās daļās 1927. g.
janvāra, februāra un marta mēnešos no-
teikumu 36. panta piezīmē noteiktā
kārtībā.

Rīgā, 1927. gada 12. janvārī. M 9880.
Finansu ministris V. Bastjāns.

Tiešo nodokļu departamenta
direktors A. Vi n t ers.

Apstiprinu.
1927. g. 10. janvārī.

Satiksmes ministris
K.Krievs.

Rīkojums Nr. 14
par operāciju paplašināšanu

Babītes pieturas punktā
No 3. janvāra līdz 3. martarn 1927. g.

ievedu Babītes pieturas punkta bez jau
tur pastāvošām pasažieru un bagāžas
operācijām ari preču operācijas piln-
krautiem vagoniem.

Sakarā ar to, uzdodu rīkojuma M> 61,
kurš iespiests „Valdības Vēstneša" 1925. g.
47. numurā un „Dzelzsceļu virsvaldes
rīk. krāj." 1925. g. 8. numura, papildināts
un izlabots ar vēlākiem rīkojumiem, pie
Babītes pieturas punkta _ nosaukuma iz-
darāmo operāciju apzīmējuma „pb" vieta
likt „var sekošu atzīmi piezīmes iedale:
«Preču operācijas tikai pilnkravu va-
goniem".

Dzelzsceļu galvenā direktora palīgs
K. S p r i ņ ģ i s.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Finansu direktors Mazkalniņš

valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums Nr. 101.
Saskaņā ar 1923. g. 23. apriļa likuma

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

1927. g. 15. februārī, pīkst. 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā JVe 31, dz. 2.

889) Valkas apriņķa Rūjienas pilsētas
apbūves gabali, kas novērtēti vie-
tējā zemes vērtēšanas komisijā no
š. g. 3. līdz 7. janvārim.

1927. g. 24. februārī,, pīkst. 3 dienā,
turpat.

890) Madonas apriņķa Madonas pilsētas
apbūves gabali;

891) Rīgas apriņķa Kokneses pagasta
Kokneses, Kokneses mācītāja, Bil-
stiņu un Atradzes muižās;

892) Cēsu apriņķa Baižkalna pagasta
Baižkalna muižas ūdens dzirnavas
No 77 F;

893) Rīgas apriņķa Allažu pagasta Allažu
muižas rūpn. gab. N° 115F.

1927. g. 1. martā, pīkst. 3 dienā,
turpat.

894) Jēkabpils apriņķa Jēkabpils pilsētas
apbūves gabali, kuri tiks novērtēti
vietējā zemes vērtēšanas komisijā
no š. g. 14. līdz 28. janvārim;'

895) Rēzeknes apriņķa Vidzmuižas pa-
gasta Polkorones, Aleksandropoles,
Gribalovas un Vidzmuižas muižās
un Vidzmuižas senituta mežs Bort-
nieku, Čaču, Vilcānu, Broku, Bori
sovkas un

^
Cepernieku sādžu sīk-

zemniekiem.
Rīgā, 1927. g. 11. janvārī.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.

Sekretāra vietā Fr. Širaks-Gruzīts.

Sludinājums.
Saskaņā ar karaklausības Iik. 5., 8.

un 13. p. p. un Kara ministra 1926. g.
8. decembra rīkojumu Ns> 2685/Go,
obligatoriskā aktivā kara dienestā iesau-
cami visi 1906. gadā no 1. janvāra līdz
1. oktobrim dzimušie Latvijas pilsoņi,

kā ari tie agrākos gados dzimušie Latvijas
pilsoņi, kuri ievesti iesaukšanas pamat-
un papildu sarakstos un nav nodienējuši
karaklausības likuma 15. panta 1. pkt.
noteikto laiku.

Pamatojoties uz šo, paziņoju, ka
visiem Rīgas pilsētā un Rīgas apriņķī
dzīvojošiem iesaucamiem Latvijas pilso-
ņiem neiztrūkstoši jāierodas zemāk
minētās vietās sekošā kārtībā:

I. Rigā, Kazaku ielā Ns 3 5

A. Rīgā dzīvojošiem pilsoņiem, kuri
ievesti Rīgas pilsētas valdes darba no-
daļas .(Torņa ielā N° 4) iesaukšanas sa-
rakstos :

1) reģistrētiem no NeJV" 1—90 iesk.
1927. g. 1. februārī, pīkst. 9.

reģistrētiem no N°N? 91 180 iesk.
1927. g. 1. februārī, pīkst. 12.

2) reģistrētiem no JMsNb 181—270 iesk.
1927. g. 2. februārī, pīkst. 9.

reģistrētiem no N9N9 271—360 iesk.
1927. g. 2. februārī, pīkst. 12.

3) reģistrētiem no NeJMs 361 4o0 iesk.
1927. g. 3. februāri, pīkst. 9.

reģistrētiem no N2.N2 451-540 iesk.
1927. g. 3. februārī, pīkst. 12.

4) reģistrētiem no NoNz 541 —630 iesk,
1927. g. 4. februārī, pīkst. 9,

reģistrētiem no N9.N2 631 /20 iesk.
1927. g. 4. februārī, pīkst. 12.

5) reģistrētiem no NzN. 721—810 iesk.
1927. g. 5. februārī, pīkst. 9,

reģistrētiem no JVfeNb 811—900 iesk.
1927. g. 5. februārī, pīkst. 12.

6) reģistrētiem no JNbJNfo 901—990 un
reģistrētiem no N°N° 2001—2090 —
1927. g. 7. februārī, pulksten 9.

reģ strētiem no J\f°N° 991 — 1060 un
reģistrētiem no NiNs 2091-2180 —
1927. g. 7. februārī, pulksten 12.

7) reģistrētiem no N9N9 1061— 1150 un
reģistrētiem no Ne 2181 un turpmākie
numuri — 1927. g. 8. februārī, pulksten 9.

reģistrētiem no M>N? 1151— 1220 iesk.
un reģistrētiem papildu sarakstā „A" no
jVvjSfo i_80 iesk. 1927. g. 8. lebruarī,
pulksten 12.

8) reģistrētiem _no «NšNo 1221 - 1310 un
iesk. un reģistrētiem papildu sarakstā
„A" no 81-170 iesk. - 1927. g. 9. fe-
bruārī, pulksten 9.

reģistrētiem no Iļ&Ns 1311— 1380 iešk.
un reģistrētiem papildu sarakstā „A" no
?N°M> , 71—230 iesk. 1927. g. 9. fe-
bruārī, pulksten 12.

9) reģistrētiem no J\l>.Nb 1381 - 1470iesk.
un reģistrētiem pap Idu sarakstā „A" no
?NoNš 231—320 iesk. — 1927. g. 10. fe-
bruārī, pulksten 9.

reģistrētiem no N?Nfi 1471 1510, iesk.
un reģistrētiem papildu sarakstā „A" no
N°N° 321-380 iesk. -- 1927. g. 10. fe-
bruārī, pulksten 12.

10) reģistrētiem no NaM 1511 — 1600
iesk. un reģistrētiem papildu sarakstā
„A" no NeN? 381—470 iesk. — 1927. g.
11. februārī, pulksten 9.

reģistrētiem no N°N° 1601 - 1640 iesk.
un reģistrētiem papildu sarakstā „A" no
j\foj\fo 471-530 iesk. — 1927. g. 11. fe-
bruārī, pulksten 12.

11) reģistrētiem no NsNi 1641_ 1730
iesk. un reģistrētiem papildusarakstā„A"no
JM2N2 531-620 iesk. — 1927. g. 1,2. fe-
bruārī, pulksten 9.

reģistrētiem no N°N°.1731— 770 iesk.
un reģistrētiem papildu sarakstā „A" no
N° 621 un turpmākie numuri — 1927. g.
12. februārī, pulksten 12.

12) reģistrēliem no JMaJM* 1771 — 1860
iesk. — 1927. g. 14 februārī, pulksten 9.

reģistrētiem no MaNs'1861—1900 iesk.
— 1927. g. 14. februārī, pulksten 12.

13) reģistrētiem no NsN» 1901 - 2000
iesk. — 1927. g. 15. februārī, pulksten 9.

B. Rīgas apriņķī dzīvojošiem pilso-
ņiem, kuri ievesti iesaukšanas sarakstos:

1) Babītes, Katlakalna, Lauberes,
Olaines, Salaspils, Salas un Slokas pa-
gastos, Rīgas Jūrmalas un Slokas pilsētās
un Ķemeru miestā — 2. februārī 1927. g.
pulksten 9.

2) Ādažu, Bīriņu, Doles, Dreiliņu,
Ikšķiles, Mārupes, Mangaļu, Ogresgala,
Rembates un Stopiņu pagastos un Ogres
miestā — 3. februaī 1927. g. pīkst. 9.

3) Baldones, Bebru, Birzgales, Daug-
males, Inčukalna, Ķastranes, Ķepenes,
Pabažu, Plāteres, Ropažu, Sējas, Sid-
gundas, Skultes, Suntažu un Tomes pa-
gastos — 4. februārī 1927. g. pīkst 9.

4) Aizkraukles, Jumpravas, Kokneses,
Krapes, Lēdmanes, Lielvārdes, Madlienas,
Meņģeles, Pļaviņu, Skrīveres, Taurupes
un Viskaļu pagastos un Pļaviņu miestā —
5. februa'rī 1927. g. pulksten 9.

C. Visiem pārējiem iesaucamiem pil-
soņiem :

1) Kas ievesti iesaukšanas sarakstos
Rīgas central- un termiņa cietumos uu
atsvabināti pēc soda izciešanas ;

2) Kas ieves:i iesaukšanas sarakstos
Latvijas neredzīgo institūtā;

3) Kas ievesti iesaukšanas sarakstos
Latvijas pārstāvniecībās ārzemēs;

4) Kas ievesti Rīgas pilsētas valdes
darba nodaļas papildu sarakstā „C" un

5) Kas pārskaitīti no citiem kara
apriņķiem kā pārnākuši uz pastāvīgu
dzīvi Rīgas apriņķī — 14. februāri 1927. g.
pulksten 9.

1) Kas nav sasniegusi iesaukšanas
vecumu, bet vēlas iestāties kara dienestā
brīvprātīgi karakl. Iik. 75. un 76. p. p.
paredzētā kārtībā un

2) Kuriem pienākas izpildīt kafaklau
slbu, bet kuri kaut kādu iemeslu dēļ na\
ievesti iesaukšanas sarakstos — 15. fe
bruarī 1927. g. pulksten 9.

II Siguldā Lakstīgalas pansijas telpās
Ievestiem iesaukšanas sarakstos:

1. Allažu, Ķēču Ķempju, Krimuldas,
Lēdurgas, Līgatnes, Mālpils, Mores, Nī
taures, Siguldas, Zaubes, Vidrižu, Vil-
dogas un Turaidas pagastos un Siguldas
miestā — 1927. g. 1. februārī, pulksten 9.

Jāņem līdz karaklausības dokumenti,
ja tādi ir, pase, izglītības apliecība un
uzturs.

Tiem iecaucamiem pilsoņiem, kuri ir
jau apskatīti karaklausības komisijā, at-
zīti par derīgiem kara dienestam un kuri
atvaļināti līdz 1927. gada 25. februārim,
jāierodas minētā dienā pulksten 9 110
rīta Rīgā, Kazaku ielā .Ne 3 5, nosūtī-
šanai uz karaspēka dalām.

Izpildīt karaklausību nav jāierodas:
a) garīdzniekiem, kuri no iesaukšanas
ob igatoriskā aktivā kara dienestā atsva-
bināti uz karaklausības likuma II panta
pamata; b) pilsoņiem, kas sodīti ar
spaidu darbiem vai ar ieslodzījumu pār-
mācības namā, vai stāv zem liesas, vai
izmeklēšanās noziedzīgos nodarījumos,
par kuriem draud nāves sods, spaidu
darbi vai ieslodzījums pārmācības namā;
c) pilsoņiem, kuriem iesaukšana atlikta
uz karaklausības likuma 34. panta pa-
mata sevišķi grūtu ģimenes vai saimnie-
cības apstākļu dēļ; d)skolu audzēkņiem,
kuriem iesaukšana atlikta uz karaklau-
sības likuma 35. panta pamata, izglītības
turpināšanai un e) skolu audzēkņiem,
kufi pēc ievešanas iesaukšanas sarakstos
apskatīti karaklausības komisijā un at-
zīti par nederīgiem, ieskaitanjiem zemes-
sargos, vai atvaļināmiem uz laiku vese-
lības uzlabošanai.

Visām iestādēm, uzņēmumiem un pri-
vātām

^
personām lidz iesaukšanas dienai

jānokārto ar iesaucamiem pilsoņiem visi
savstarpēji aprēķini.

Par atraušanos no iesaukšanas vai ne
ierašanos noteiktā dienā un stundā vainī
gos saukšu pie likumīgas atbildības.

1927. g. 4. janvārī.
Rīgas kara apriņķa priekšnieka v. i.,

pulkvedis Lassmans

Iecelšanas.
Pavēle Ne 83.

Ieceļu līdzšinējo Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodalās sekretāra palīgu Johanu K r i š-
jansonu par tās pašas zemes grāmatu nodaļas
sekretāru.

1926. g. 31. decembrī.
Tieslietu ministris E. Bite.

P a v ē i e .\9 1.
Ieceļu līdzšinējo Jaunlatgales notāru Augustu

Z a b c ļ s k i par Kārsavas notāru, ar sēdekli
Kārsavā.

1927. g. 8. janvārī.
Tieslietu ministris E. B i t e.

Pavēle JV° 2.

Ieceļu par notāriem : 1) Jāni Gravelsinu —
Daugavpilī, 2) Boļeslavu M i g I i n i k u —* Ludzā
un Nikolaju Kuško — Preiļos.

1927. g. 8. janvārī.
Tieslietu ministris E. B i t e.

Pavēle .Ne 3.
Iece|u Vikentiju Duk'alski par notāru

Zilupē, skaitot no viņa atsvabināšanai dienas
no vecākā tiesu amatu kandidāta amata.

1927. g. 8. janvārī.
Tieslie'u ministris E. B i t e.

P a v ē 1 e Ns 4.
Ieceļu Alfrēdu Pa kalniņu par Ilūkstes

notāru ar pagaidu sēdekli Subatē.
1927. g. 10. janvārī.

Tieslietu ministris Er. Bite.

Re201 ucij a .Ns 2.
Dzelzsceļu policijas Rīgas nodalās priekšnieku

Pēteri Boķu skaitīt kā* slimu no pagājušā gada30. decemb

t ies

Valsts Prezidenta rīkojums
iyv: ). gaaa . janvāri

Nr. 226.
Atļauju Zemkopības ministrijas lauk-

saimniecības pārvaldes priekšniekam
agronomam Vilim Gulbim nēsāt viņam
piešķirto Somijas Baltās Rozes ordeņa
II šķiras komandiera krustu.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Ārlietu ministris F. C i e 1 e n s.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1927. gada 13. janvārī

Nr. 227.

§ 1-
Ieskaitu aktivā dienesta ar š.g. 3. janvāri

Galvenā stabā virs štata rezerves kapteini
L. k. o. kav. Hugo Helmani ar izdienu
no 1924. g. 13. februāra.

§ 2.
Atvaļinu uz pašu velēšanos no aktivā

kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Zemgales artilērijas pulka leitnantus
Eduardu Mierinu un Eduardu Hart-
liiaņi un Sapieru bataljona virsleitnantu
Pēteri Vi d u leju.

Val«ts Prezidents J. Čakste.
Kara ministris, ģenerālis

Bangerskis.

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sakot ar 1. aprīli:

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18 —
72 gadu . . . 12,— >/a gadu . . . 10 —
3 mēn. . . . 6,— 3 mēn. . . . 5,—
1 . ... 2,— 1 . .. . 1,70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . . —,12 numuru . . —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi iidz 30 v enslējīgām

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

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslējiga rindin-i —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas . . . , —,80

Latvijas valdības m% oficiāls laikraksts
iznāk katru cienu, izņemot -^rd^^^^B*^^^ un svētki.d ēnas

Redakcija: Jrv^Žā^
li^^^r^

Kantoris

un ekspecieija:
Rīgā, pilī N?2. Tel. Ns 20032

^^^^^^^^*^
Rīgā- Pil1 ^- *• TeL -N- 9 20031

Runas stundas no 11— 12 *^**ļļjļļF * Atvērts no pulksten 9—3



Boka dienesta pienākumu izpildīšanu pa sli-
mības laiku uzdodu viņa palīgam Kārlim K o z-
1o v s k i m.

Rīgā, 1927. g. 8. janvāri. Ns 10025.
Iekšlietu ministris M. S k u j e n i e k s.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Meklējamo personu saraksts JVa 296.
. 23101. Briedis, Alfrēds Pētera d., 29 g. vecs,
— Valkas apr. 2. iec. izmekl. tiesn. r. N° 218
no 10. decembra 1926. g. (30-X11-26.) Apv. uz
sodu Iik. 51. un 581. p. 1. d. — Apcietināt.

25102. Basulevs, Sidors Parfeja d., dz. 4.
febr. 1901. g. pied. pie Vidsmuižas pag. —
Paziņot dzīv. vietu Vijenu iec. miert. uz JV° 3307
no 27. oktobra 1926. g. Apv. uz sodu Iik. 624.
un 627. p. p. ,

23103. Burkevics, Miķels Ernesta d., 19 g.
vecs, pied. pie Cēsim. — Tukuma iec. miert. r.
> K. 948 no 16. dec. 1926. g. (23-X11-26.)
Apv. uz sodu Iik. 581. p. 51. p. — Apcietināt.

23104. Baiko, Helene Jāņa m., 20 g. veca,
pied. pie Liksnas pag. — Daugavpils 1. iec.
miert. r. N° 1191 no 17. decembra 1926. gada
(23-XH-26.) Apv. uz sodu Iik. 581. p. 1. d. —
Pieprasīt ķīlas naudu Ls 100, līdz kūjas iemak-
sai turēt apcietinājumā.

23105. Dauguls, Ignats Antona d., dzimis
1902. g. pied. pie Rēznas pag. — Paziņot
dzīv. vietu Latgales apgt. 1. krim. nod. uz
.Ni> 19898 no 8. oktobra 1926. g. Apv. uz sodu
Iik. 51. p. 586. p.

23106. Etčinš, Arons Sīmana d., 16 g. vecs,
— Pazinot dzīves vietu Rīgas 13. iec. miert. uz
Ka 1739'no 10. novembra 1926. g. (30-Xil-26.)
Apv. uz sodu Iik. 574. p.

23107. Gollers, Aleksandrs Antona d., 29 g.
vecs, Polijas pav. — Krāslavas 1. iec. miert.
raksts JVa 2310 no 17. dec. 1926. g. (30-XII-26).
Apv. uz s. 1. 51., 616. p. 1. d. 2. pkt. — Ap-
cietināt.

23108. Goller, Emīlija Vasilija m., 34 g. v.,
Polijas pav. —? Krāslavas 1. iec. miert. raksts
JVa 2310 no 17. dec. 1926. (30-XII-26). Apv. uz
sodu Iik. 51., 581. p. 1. d. — Apcietināt.

23109. Kleinitcs, Arvids Teodora d., dzim.
1899. g., pied. pie Katlakalna pag. — Paziņot
«Izīves vietu Rīgas 6. iec. miert. uz JVa 1198 no
15. dec. 1926. g. (29-XH-26). Apv. uz s. Iik.
574. p. 1. d.

23110. Ruziņs, Vilhelms Jāņa d., dzim.
17. maijā 1904* g. — 7. Siguldas kājn. pulka
kom. raksts JVa 16370 no 26. dec. 1926. g.
(30-XII-26). Dezertējis. — Apcietināt.

23111. Zole, Pēteris Andža d., dz. 17. febr.
1854. g., pied. pie Mārcienas pag. — Madonas
apr. pr-ka palīga 1. iec raksts JVa 12136 no
21. dec. 1926. g. (30-XII-26). Izvairās no po-
licijas uzraudzības. — Apcietināt.

23112. Zeberiņ, Līna Andža m., dz. 1894. g.—
Paziņot dzīves ' vietu Rīgas 8. iecirkņa mier-
tiesn 'esim uz JVa 1170 no 14. decembra 1926.
(24-XII-26.) Apvainota uz s. 1. 574. p. 1. d.

23113. Žīds, Marta Jāņa m., dz. 8. februārī
1902. g., piederīga pie Veļķu pagasta. — Lie-
pājas 1. iecirkņa miertiesneša raksts JVa 911 no
22. decembra 1926. (30-XII-26). Apvainots uz-
s. 1. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

23114. Žulgis, Miķels Jura ci, 24 g. vecs. —
Auces iecirkņa miertiesneša raksts JVa 766 no.
17. decembra '1926. (23-XII-26.) Apvainots uz
s. I. 574. p. — Apcietināt.

23115. Tarvid, Veronika Andreja m., dzimusi
1899. g., piederīga pie Zvirgzdenes pagasta. —
Kriminālās pārvaldes Daugavpils nod. priekšnieka
raksts JVa629/1 no21. decembra 1926. (30-XII-26.),
Apvainots zādzībā. — Apcietināt.

23116. Teidons, Jānis Ernesta d., 35 g. vecs;
Latvijas pavalstnieks. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 2. iecirkņa miertiesnesim uz JVa 2006 no
%. decembra 1926. (30-XII-26.) Apvainots uz
s. 1. 574. p.

23117. Vēvels, Aleksandrs Nikolaja d., 43 g. v.,
piederīgs pie Rīgas. — Rīgas apriņķa 3. iecirkņa
miertiesneša raksts JVa 1333/krim. no 16. de-
cembra 1926. g. (23-XII-26.) Apvainots uz
s. I. 581.. p. 1. d. — Apcietināt.

23118. Volfbergs, Calels Morduchs, 43 g. v.,
Krievijas pavalstnieks. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 13. iecirkņa miertiesnesim uz JVa 1096 no
8. decembra 1826. (30-XIl-26.) Apvainots uz
s. 1. 51. p. 607. p, 2. pkt.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. 7.āķis.

Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlīdzību
par sērsu dēļ nogalinātiem un
sērgās kritušiem lopiem 1926. g.

decembra mēnesi.
(Lik. kr. 1920. g. 175. un 1922. g. 22.)

Ls
1. Madonas apr., Litenes pag.

Pērkonos Otto Sirmam —
par trakuma sērgas dēļ no-
galināto govi 105,—

2. Liepājas apr., Vaiņodes pag.
Anduļos Jēkabam Sudmalim
— par lipīgās mazasinības
dēļ nogalināto zirgu . . . 368,—

3. Liepājas apr., Vaiņodes pag.
Anduļos Jinim Sudmalim —
par lipīgas mazasmības dēļ
nogalināto ķēvi .... 428,—

4. Liepājas apr., Vaiņodes pag.
Anduļos Vilim Sudmalim —
par lipīgās mazasinības dēļ
nogalinātiem diviem zirgiem
un divām ķēvēm .... 1502,—

5. Cēsu apr., Liepas pag. Lejas-
Ligatos Pēterim Amatam —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 69,50

6. Madonas apr., Vietalvas pag.
Relos Andrejam Kapleram

— par trakuma sērgas dēļ Ls
nogalināto govi .... 112,50

7. Daugavpils apr., Krāslavas
pag. Udrišu sādžā Broņisla-
vam Uz.ulam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi ....... 48,—

8. Madonas apr., Litenes pag.
Pērkonos Jānim Sabrakam
— par trakuma sērgas dēļ
kritušo ķēvi 150,—

9. Madonas apr., Litenes pag.
Pērkonos Augustam Kursie-
tim — par trakuma sērgas
dēļ nogalinātām divām go-
vim un vienu teli... . 315,—

10. Liepājas apr., Vaiņodes pag.
Vaiņodes muižā Ernestam
Bentam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 62,60

11. Valmieras apr., Alojas pag.
Vec-Lauros Ernestam Krū-
miņam — par trakuma sēr-
gas dēļ kritušo kumeļu . . 300,—

12. Liepājas apr., Grobiņas pag.
Čureniekos Jēkabam Macka-

ram — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 39,—

13. Liepājas apr., Durbes pag.
Pļaviņos Matisam Zarov-
skam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 67,50

14. Liepājas apr., Vaiņodes p.
Leitižos Kārlim Bredovskim
— par liellopu ļaunā kar-
soņa dēļ gaļā nokauto bul-
lēnu 17,—

15. Madonas apr., Sarkaņu pag.
Kalna-Reķos Pēterim Pabēr-
zam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēl gaļā nokauto
;govi ........ 70,50

li. Rēzeknes apr, Dricānu pag.
Lizdiķu ciemā Daduļam
Babram par ļauno ienāšu
mālleus) dēļ nogalināto

ķēvi . 225.—

17. Madonas apr., Litenes pag.
Pērkonos JMb 67 Jūlijam
Vīksniņam par trakuma sēr-
gas dēj nogalinātām divām
govīm 225,—

18.. Kuldīgas apr., Padures pag.
Spudās Fricim Zingbergam
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 80,90

19. Cēsu apr., Jaunpiebalgas
pag. Zosenmuižas jaunsaim-? niekam Arvidam Spērksti-
ņam par liellopu ļaunā kar-
soņa dēļ gaļā nokauto govi 62,90

20. Ludzas apr.. Nerzas pag.
Bogomola ciemā Aleksan-
dram Bogomolam par liel-
lopu ļaunā karsoņa dēļ no-
galināto govi 63,54

21. Cēsu apr., Jaun-Raunas pag.
Staļos Eduardam Zirnim par
trakuma sērgā kritušo govi 112,50

22. Valkas apriņķī, Smiltenes
pagasta Jaun-Brukšos Her-
manim Prikašam - par tra-
kuma sērgā kritušo govi . 112,50

23. Rīgas apriņķī, Madlienas
pag. Vec-Brūleņos Robertam
Liepiņām — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi ...... 69,50

24. Liepājas apriņķī, Grobiņas
pagasta llgu-Zapās Annai
Cimmer par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi . . . . ". . 35,—

25. Aizputes apriņķī, Lažas pag.
Priedenes mežsarga mājās
Andrejam Saulītēm — par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto teli .... 10,—

26. Kuldīgas apriņķī, Padures
pag. Dikšos Tomam Ja-
kovļevam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 81,70

27. Cēsu apriņķī, Līvu pagasta
Astītēs Pēterim Gustam —

par liellopu ļauna karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 50,—

28. Bauskas apriņķī, Misas pag.
RunčosMārtiņam Austrumam
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 89,50

29. Rīgas apriņķī, Mālpils pag.
Bauguļos Ernestam Roze
— par liellopu ļaunā, kar-
soņa dēļ gaļā nonauto govi 46,70

30. Cēsu apriņķī, Jaunpiebalgas
pag. Sknģos Jānim Te-

riškam — par liellopu ļaunā Ls

karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 161,—

31. Liepājas apriņķī, Tāšu pag.
Rolavas-Grabjos Andrejam
Peludam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 34,—

32. Valmieras apriņķī, Katvares
pag. Muižkalnos Paulam
Miķelsonam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 41,—

33. Valmieras apriņķī, Katvares
Uztupos Ernestam Meijām
— par liellopu ļauni kar-
soņa dēļ gaļā nokauto govi 48,—

34. Cēsu apriņķī, Jaunpiebalgas
pag. Jaun-Jaunzemjos Her-
manim Ozoliņam — par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi . . . 63,20

Kopā 5266,54
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
par tirgošanos un kārtības uzturēšanu

nedēļas un gada tirgos Smiltenes
pilsētā.

Pieņemti Smiltenes pilsētas domes 1926. g.
4. decembra sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1926. g. 16. decembra rakstu

JV2 109851.

1. Tirgošanās notiek uz pastāvošā
tirgus laukuma. Tirgošanās uz ceļiem,
ielām, sētās un iebraucamās vietās uz
stingrāko aizliegta.

2. Tirgošanās uz nedēļas tirgus at-
ļauta noteiktās nedēļas tirgus dienās,
izņemot svētku un svinamās dienas, no
pīkst. 5 rītā līdz pīkst. 3 dienā. Gada
tirgos no pīkst. 5 rītā līdz 8 vakarā.

3. Par tirgošanos uz tirgus tiek
ņemta no pilsētas domes apstiprināta
maksa, kuru iekasē pilsētas valdes piln-
varotas personas.

4. Kārtību uz tirgus laukuma uztur
pilsētas valdes pilnvarotas personas —
tirgus uzraugi un policija, kuru rīkoju-
miem visiem tirgus apmeklētājiem bez
iebildumiem jāpadodas.

5. Vietas tirgus bodītēm un galdiem
ierāda tirgus uzraugs un novieto ari no
rokas pārdevējus, grupējot tos pēc pro-
duktu šķirnēm. Virs katra galdiņa, ja
pilsētas valde to prasa, jābūt piestipri-
nātai redzamā vietā izkārtnei ar skaidri
salasāmu tirgotāja vārdu un uzvārdu.

6. Uzbraucējiem uz tirgus jānostājas
no tirgus uzraugiem norādītās vietās, pie
kam zirgi novietojami ar galvām uz
tirgus malu un kodēji zirgi pret košanu
nodrošināmi.

Aizliegts atstāt tirgus laukumā uz-
brauktos zirgus bez uzraudzības.

7. Uzbraukt uz tirgus laukuma bez
tirgošanās vajadzībām, vienīgi atpūtināt
un paēJināt zirgus, aizliegts.

8. Pēc tirgus beigām visi galdiņi un
citi tirdzniecības piederumi ir tūlīņ jā-
novāc no tirgus laukuma.

9. Uz tirgus jāievēro tīrība. Pārdo-
damiem produktiem, kā ari tirgošanās
kārtībai, jāsaskan ar pilsētas izdotiem
sanitāriem noteikumiem.

10. Ūtrupes uz tirgus laukuma notu-
ramas ar policijas un pilsētas valdes at-
ļauju un ūtrupes nodoklis nomaksājams
pēc domes noteikumiem.

11. Ar katrreizēju pilsētas valdes pie-
krišanu, iepriekš nomaksājot noteikto
tirgus naudu, ir atļauts tirgoties uz tirgus
laukuma ari citās dienās.

Piezīme. Ari citās dienās ir aiz-
liegts tirgoties uz ceļiem, ielām,
sētās un iebraucamās vietās.

12. Noliegts visiem uzpircējiem-atkal-
pārdevējiem pirkt uz tirgus uzvestos
produktus, gaļu un putnus līdz pīkst. 10
no_ rīta, bet pilnīgi aizliegts uzpirkt uz
ielām, ceļiem, sētās un iebraucamās
vietās.

13. Uz visstingrāko aizliegts uzvesl
uz tirgus un pārdot zivis un vēžus, tāpat
ari citus produktus bojātā veidā. Bojātas
zivis un citi produkti uz policijas, me-
dicīnas un sanitārās pārraudzības pār-
stāvju pieprasījumu, bez atlīdzības iznī-
cina, aplejot ar petroleju un aprokot uz
pārdevēja rēķina, par ko sastādams
attiecīgs protokols un pārdevējs saucams
pie likumīgas atbildības.

14. Ratiem, galdiem, traukiem u. 1.1.
no kuriem tiek pārdotas preces, jābūt
tīriem, mēriem un svariem jābūt apzī-,
mogotiem.

15. Aizliegts drūzmēties pie pārdevēju
ratiem vai galdiņiem, lai pārējiem pircē-
jiem būtu iespēja piekļūt tiem klāt.

16. Aizliegts uz tirgus laukuma iz
mētāt un atstāt dažādus preču atkritumus
un iepakojumus, kas apgrūtina laukuma
uzturēšanu pienācīgā tīrībā.

17. Pilsētā ievestā gaļa tūdaļ nogādā-
jama gaļas aplūkošanas vietā apzīmogo-
šanai. Neapzīmogotu gaļu nedrīkst
uzglabāt spīķeros, noliktavās, sētās,
iebraucamās vietās u. t. t., pretējā gadī-
jumā vienādi atbildīgi gaļas īpašnieks
un noliktavas tur tājs, bet ja tādi nav
atrodami, tad gaļa nododama policijas
rīcībā kā īpašums bez īpašnieka.

18. Šo saistošo noteikumu pārkāpējus
sauks pie likumīgas atbildības uz sodu
likuma 138. p. pamata.

19. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 14 dienu laikā pēc izsludināšanas
„Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva P. Migla.
Sekretārs H. Akermans.

Māksla

Nacionālā teātrī vakardien pārgāja pār ska-
tuvi pirmoreiz J. Akuratera jaunā luga
,,Apvienosimies ", komiski skati no tautas
tagadējās dzīves 4 cēlienos. Tur jautri-nopietnā
kārtā rādīti tagadējie apstākļi uz laukiem, rau-
šanās ar lieliem darbiem, strādnieku trūkums un
viņu aizpildīšana visādiem pilsētu ,,bezdarb-
niekiem" . Pie tam jaucas viscaur! sociālisma un
tā saukto buržuju un pelēko baronu ideju un
paņēmienu sludināšana un izrādīšana, ar visādu
lauciniecisku politizēšanu un, protams, ari raibu-
raibiem mīlestības un precību skatiem. Luga
beidzas ar dažādu partiju un tautību „apvieno-
šanos" un kādu triju jaunu pāru -savienošanos.
Luga norit jo dzīvi un raibi un viņā, var teikt,
nav neviena garlaicīga skata, kas viņai nodro-
šinās ari nākamībā labus panākumus uz skatu-
ves gan pilsētās, gan uz laukiem. Vakar Rigas
publika viņu uzņēma jo silti un sumināja autoru.

Režija atradās Ernsta Feldmaņa rokās,
kas ari izrādīja vienu no galvenajām lomām —
inteliģento bezdarbnieku no Rīgas, kas vēlāk
iedzīvojās Ošenieku saimnieka godā. Izrādes
temps sākumā ritēja par pastrauji, bet arvienu
tālāk tas nelīdzinājās. Jaunā saimniece Ērika
(Mirdza Šmitchen) ar visu savu jaunumu
noturējās ^pienācīgi savā vietā, kamēr viņas
māte (Alise Brechman) vilka labu lomu
mīlas skatā ar vecpuisi Vecbrencenu (Jāni
Osi). Stipri tipisks veclaiku strādnieks kija
A. Michelsona personā. Tāpat tipiski bija
abi dzērāju saimnieki — Valdšmidts un T. Pf d-
nieks. A.

Nacionālā opera. Šovakar ,, Meitene ne
K a 1 i f o r n i j a s". — Rītvakar lielākais un
spožākais no Nacionālās operas baletuzvedumiem
.Raimonda". — Sestdien, 15. janvārī, ,,Pa-
saka par caru Saltanu". — Svēt-
dien, 16. janvārī, pulksten 2 dienā, 21. ta«taa
izrādē .Traviata". — Kiprs Petrausks
pirmo reizi uzstāsies Ļevko partijā Rimskij-
Korsakova operā .Maija nakts" svētdien,
16. janvārī.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 13. janvāri,
pulksten 4 p. p., karavīriem Rozentala-Krūmiņa
vēsturiskā drāma .Sarkanais kung s\
Piektdien, 14. janvārī, pulksten 7.30 vakarā,
J. Akuratera jaunā komēdija .Apvieno-
simies* . Sestdien, 15. janvāri, puksten 7.38
vakarā, 33. reizi M. Lengieja komēdija . Nakts
serenāde', kūjas izrādes pastāvīgi izpārdotas.

Dalies teātris. Ceturtdien, 13. janvārī, pulk-
sten 7.30 vakarā, ,.Spāniešu dejotāj a".
Piektdien, 14. janvārī, pulksten 7.30 vakarā, par
tautas izrādes cenām komedija-balets .Pil-
sonis muižniekos". Sestdien, 15. janvāri,
pulksten 7.30 vakarā. „Preilenīte . Svētdien,
16. janvārī, pulksten 2 dienā par tautas izrādes
cenām, .Stāsts par Gleichenes grafu"
un pulksten 7.30 vakarā „Spāniešu «le-
jot ā j a ".

KURSI

Rīgas biržā, 1927. gada 13. janvāri.
Devizes

1 Amerikas dolārs 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa . . . .. 25,16—25,24
100 Francijas franku ....'. 20,40—20,81
100 Beigas 71,90—72,6»
100 Šveices franku 99,55—100,55
100 Itālijas liru ....... 21,75—22,20
100 Zviedrijas kronu 138,10—138,15
100 Norvēģijas kronu .... 132,55—133,51
100 Dānijas kronu 137,80—138,88
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,85—208,41
100 Vācijas marku 122,50—123,7*
100 Somijas marku ....." . 12,97—13,17
100 Igaunijas marku ... ... 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 54,00—64,00
100 Lietavas litu 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 9 —99

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

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c fc

Zvērināts biržas māklers P. Rupners

Redaktors: M. Ārons.



(Tiesu
sludinājumi.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc, Iik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kambutu uz 1926. g.
5. janvārī mirušā Bauskas apr
Stelpes pagasta Nīzeru muižas
jaunsaimnieka Kriša Jāņa d Su-
drabiņa atstāto mantojumu kādas
tiesības ka mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, kreditor
u. t. t, pieteikt savas tiesības šai
fiesai sešu mēnešu teikā, skaitot
ao sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid bas Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par sieku zaudējušām.

Jelgava, 1V26. g. 22. decembrī.
L. J* 2216 26.

Priekšsēdētaja v. V e i s s
21550 Sekretārs K. Pussars.

viņu kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un cita un novērtētu
par Ls_ 1070.

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

Rīgā, 5. janvārī 1926. g. .
22828 Tiesu izp Ed. Kalniņš

lieta, II torgos pārdos Krišjāņa
V i n t e r a kustamo mantu, sa
stāvošu no 100 pudelēm iekš-
zemes liķieru un novērtētu par
Ls 00.

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

Rīgā, 7. janvārī 1927. g.
22764 Tiesu izpild. I. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 25. janvāri 1927. g,
pulkst. 12 dienā, Rembates pag
. Lāčpl ša" mājā pārdos Jānim
Pratinām piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga
un trīs go īm un novērtētu pai
Ls 570

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
22772 Tiesu izp. A. Ozoliņš

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

Rīgā. 7. janvārī 1927. g.
2283 Tiesu izoild. E. Liepiijš

Ventspils muita
paziņo, ka viņas glabāšana un
rīciba atrodas š. g. 7. un 8. janv.
jūrā saķertas IV dzelzs mucas,
saturošai bencinu, brutto kop-
svarā 3125,4 kg. Mucu gali no-
krāsoti ar sarkanu krāsu un
apzīmēti ar burtiem C O C un
dažādiem numuriem.

Minētos peču īpašniekus uz-
aicina pieteikt Ventspils muitai
savas īpašuma tiesības un no-
kārtot attiecīgas muitas _ formali-
tātes viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas .Val-
dības Vēstnesī'.

Ventspili, 1927. g. 11. janv.
22737 Ventspils muita.

Ēveles pagasttiesa,
(Valkes apr.), 1

pamatodamās uz sava šīs dienas
lēmumu un pagasttiesu likuma
10*. un 109. p. p., dara zināmu
ita E-eles pagasta Dakstos
(Vārnā) dz vojošais laulātais pāris
Jānis un Zelma Zutis, kuriem
bērnu nav, adoptē Rīgas pilsētas
bērnu patversmes audzēkni He-
leai Turbalovsku, Alita. 19. martā
t919. g., piešķirot viņai visas
likumīga bērna tiesības un u>
vārdu .Zutis'.

Personas un iestādes, kufām
pret šo adopciju kādas ierunas
var tas pieteikt šai tiesai sešu
mēaešu laikā skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas trešo reizi
.Vaid. .Vēstnesī".

Pēc termiņa iesniegtos iebil-
dumus neievēros un adopcija
skaitīties par l<kumīgā spēkā
gājušu

Ēvelē, 15. dec. 1926. g.
Priekšs. J. E i z e n t h a 1 s.

21«26 Darbvedis J Liepiņs.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

jpaziņo, ka 18. janvārī 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā,_ L Grē-
cinieku ielā Ns 3, veikalā firmas:
„Hans Becrisen* prasībā p ā r i o s
Note B r a u n a kustamo mantu,
sastāvošu no veikala iekārtas un
novērtētu par Ls 300.

izzināt sarakstu, novērtējumu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdos nas dienā uz vietas

Rīgā. 13. janvārī 1927. g.
22812 Tiesu izp. J. Q r i n 1 e 1d s

Limbažu pag tiesa.
pamatojoties uz savu 1927. g.
4. janvāra lēmumu un pagastu
tiesa likuma 108. un 109. p. p
iJara zināmu, ka laulātie draugi
Kārlis Jēkaba d. un Kristīne An-
dreja m. Jēkabsoni, dzīvojoši
Limbažu pag. Renšķina mājā,
vēlas pieņemt bērna vietā —
adoptēt Dionizija un Alides Amā-
lijas Ciņu meitu Veltu-Melitu
dzim 1923. gada 1. jūlija, pie
šķirot adoptējamai visas likumīga
bērna tiesības un dodot viņai
vārdu .Velta Melita Kārļa m.
Jēkabs o n*.

Personas, kuram pret šo adop-
ciju bū u kādas ierunas, tiek uz-
aicinātas pieteikt tādrs šai tiesai
sešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma Iespiešanas .Vaid. Vēstti.*
trešo reizi.

Vēlāk pieteiktie iebildumi ne-
tiks vērā ņemti un adopcija
skaitīsies par likumīgā speķa
gājušu. 2

Priekšsēd. J Treimans
2245T Darbv. Z v ī n i s.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tie u izpildītājs

paziņo, ka 21. janvārī 1927 e.
10 4., Rīgā,L.Kalēji ielā J627,vek
K./S. .Arva-Tuppom un Co.
prasībā, pārdos Haima Klāra
kustamo mantu, sastāvošu no
dā»u vejas (triko) un novērtētu
par Ls 440.

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

Rīgā, 13 janvārī 1927. g. 22813
Tiesu izpild. I O r i n \ e 1d s.

Rīgas apgabaltiesas II lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. janvārī 1927 g.
pīkst. 1/all dienā, Rīga, Ķieģeļu
ielā J* 5. vīnu irgot, pārdos
Emīlijas Abom kustamo mantu,
sastāvošu no vīna, _ degvīna,
liķieriem un cita un novērtētu par
La 293,70.

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

Rīgā, 31. decembrī 1926. g
22827 Tiesu izp. Ed. Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 21. janvārī 1927 g
palks.en 12 diena, Riga, Slokai
ielā N» 22, pārdos otrreizēja
Strapē Annas un Eduarda Kļa-

Rīgas apgabaltiesai IV lec.
tiem izpildītājs,

ura kancleja atrodas Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā M 1, paziņo
w 1927 g. 25. janvāri, pīkst 10
', Rīgā, Zolitudē, Čuguna ielā
Ns 13, pārdos Jēkaba Krust-
kalna kustamo mantu, sastā-
vošu no trim govīm un novērtētu
par Ls 240.

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

Rīgā, 11. janv. 1927. g. L..NŠ340
22762 Tie«uizn ' Po*«ris ? ,

Rīgas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas R gā, An-
dreja Pumpura ielā Ns 1, paziņo
ka 1927. _g. 21. jauvarī, pīkst 10
īrā, Rīga, Embotes ielā _J* 23,

dz. 1 pārdos Teodora Pētera d
B lo k a kustamo _ mantu, sastā-
vošu no mēbelēm u. c. un no-
vērtētu par Ls 532.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatīt pārdodamo mant
varespardošanas dienā uz vietas

Rīgā, 11. janv. 1927 g.
22761 Tiesu izp. V. Poza riski s

Rīgas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andr.
Pumpura iela J* 1, paziņo:

1) ka deļ finansu ministrijas
Sredita departamentam nenomak-
sāta aizdevuma piedzīšanas lidz
ar soda naudu un procentiem
aprēķinātiem līdz 1925 g 6. mar-
tam, kopa Ls 994 .22 ar i9»o
«adā no 1925. g. 6. marta, sa-
skaņā ar Rīgas apgabaltiesas
III civilnodaļas 1925. gada 1. aprīļa
pavēli J* 37492 17. martā
1927. g, pulksten 10 rītā, Rigas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zāle,

iMu ginkos (op
Friča Jāņa d. Krūzes

nekustamu īpašumu,
tiirš atrodas Rīgā, Dundagas ielā
Nš 3, VI hipot. iec. ar zemes-
grāmatu reģistra Nfc 523 (grup«
66, grunts N? 163) un sastāv no
apbūvēta Nordeķu muižas dzimts-
rentes gruntsgabala 409 kv. asis
platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torģiem apvertēts par Ls 1200;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums ar _ hipotēka parādiem
nav apgrūtināts:

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jāiemaksā
«logs — desmitā daļa no apvēr
tēšanas suraas un jāstāda priekšā
«pliecība par to, ka no tieslietu
ninistrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas lies -
oas iz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, attie
coši uz pārdodamo īpašumu, ii
ieskatāmi Riga« apgabaltiesas
3 civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 12. janv. 1927. g. J* 1449
227*0 Tiesu izp V. P o ž a r i s k i s

Rīgas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. janvāri 1927 g.,
pulkst. 12 dienā, rtiga. Kr Baon>
i-lā J* 3, firmas .Volf Hertvig*
lietā pārdos firmos . O ša 1i ņ s
un bdri° kustama mantu, saslā
vošu no zeparatoriem un novēr-
tētu nar Ls 300.

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

Rīgā, 7. janvārī 1927. g.
22814 Tiesu izp. J. Zirģel s.

Rigas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19 janvāri 1927. g,
pīkst. 12 diena, Rīga, Kr. Barona
ielā N° 3, Aino da Vittes lietā
pārdos Ooifrieda Ozoliņa
un Jāņa Graumaņa kustamo
mantu, sastāvošu no 4 zeparato-
riem un novēriētu par Ls 240

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

Rīgā, 7. janvārī 1927 g.

22815 Tiesu izp. J. Zirģels

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

pazņo, ka 22. janvāri 1927. g
pulksten 10 diena. Rīga, Veca
Jelgavas ielā J* 46 Krievu mi-
neraleļļas rektifikācijas akc. sab.

Kigas apgabaltiesas vi iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 20. janvāri 1927 , g ,
pulkst. 11 dļenā, Rīgā,_ Brīvības
ielā Nš 18,Latvijhs tirgotāju bankas
lietā, pārdos Soeļa C h a i -
k i n a kustamo mantu, sastāvošu
no damu kleitēm un novērtētu
par Ls 3450.

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

Rīga, 7. janvārī 1927. g. 22763
Tiesu izoild J. Zir&els.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 21. janvārī 1927. g.,
pīkst. 1 dienā, Rīgā, Bruņinieku
ielā Ns 75, pārdos Zorucha
Hrarnsona kustamo mantu,
sastāvošu no 1 ēdamistabas ie
kārtas un novērtētu par Ls 870

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatt pārdodamo mantu
varēs pārdošana, dienā uz vietas.

Rīgā, 5 janvārī 1927. g.
22"67 Tiesu izp. J Orinios

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25. janvāri 1927 g.,
lOdiena, Rīga, Lielā Maskavas
iela Ns 32/34, pārdos II torgos
Mo/ša Katčtova kustamo
mtntu, _ sastāvošu no dreijbeņķa
novērtētu par Ls 303.

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

Rīgā, 11. janvāri 1927. g.
227^6 Tiesu izp. 1. Orinios

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 21. |anvari 1927. p.
uiksi. 10 dienā, Rīgā, Avotu

ielā Ns 36, pā d s Mozesa
Lentiņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no veikala bufetes,
3 00 gab. burtnīcām un cit. un
novērtētu par Ls 57 '.Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Kīgā, 5. janvāri 1927 g.
22 65 Tiesu izo J Orinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiest izpildītājs

paziņo, ka 20 janvārī 1927. g.
pīkst. 10 dienā Rl iā, Marijas ielā
N° 114, pārdos Lu Iviga
vi a r i e n i e 1 d a kustamo mantu,
sastāvošu no harmonija un mē-
belēm un novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 10. janvārī 1927. g.
22657 Tjpsu izp I Orinios

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, kh 22. ja vari 1927 g
ulkst 1 dienā, Baldones pag

.Zaļais" mājā pāri Mārtiņam
Naglām piederošo kustamu
ma tu, sastāvoša no diviem ērze-
ļiem un vienas govs un novērtēti
>ar La 600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ar apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdo anas dienā uz vielas.

Rīgi II. janvārī 1927 g.
22768 Tiesu izp, A Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. J iec. tiesu izpild.
jāziņo, -sa 22 Janva i 1927. ».,

p ilkst. 11 dienā, Doles pagasta
.Missas* mājā pārdos Jēkabam
M i s s a m piederošo kustamc
mantu sast vošu n^ divām
ķ-vīm, vienas govs, vienas teles
trīs aitām, vienām lagavām, baļ-
ķiem, dēļiem u i kārtīm un no
vērtētupar Ls 565.

Izzināt sarakstu, novērtēļumu,
kā ari apskst t pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
22769 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 25. janvārī 1927. g.
pulkst. 1 dienā, Rembates p»g
.Ķesteros" pārdos otrā ūtrupē
lāņam Bērziņam piederošo
Kustamo mantu, sastāvošu no
viena .Reislera* iirmas zāģu gatera,
viena zirga, vienas ķēves un
vienas govs un novērtētu pai
Ls 1700.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari a skatīt pārdo'amo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
22771 Tiesu izp. A. O z o 1i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. II iec. tiesu izpild.
peziņo, kā 5. februārī 1J27. g.,
pulkst. 11 dienā, Inčukalna pag
.Dzeņos", pārdos Oskara
Šulca kustamo mantu, sastāv šu
no 90 pudu auzim, vāģiem, gov.m
un n ve tētu par Ls0)

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

Rīgā, lu janvārī 1927. g.
22'81 Tiesu izp E Liepiņš

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka i 6. februārī 1927. g,
pīkst. 10 dienā, Lēdurgas pagast.
Braslas kro;;ā, pārdos Augusta
Nagliņa kustamo mantu, sastā-
vošu no zirga un cūkas un no-
vērtētu par Ls 440.

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

Rīgā, 10. janvārī 1927. g.
227*2 Tiesu izp E. L i e p i ņ Š

Rīgas apgabaltiesas Rīgas
apriņķa II iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 27. janvārī 1927. g.,
pīkst. 10 diena, Zaubes pagasta
.Spīlēnos* II izsolē pārdos
Ajgusta Ķīra kustamo mantu
sastāvošu no 2 g vīm un teļa un
novērtētu par Ls 29J.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. II iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 3,. februāri 1927. g.,
<ikst 2 diena, Suntažu pagastā,

. Rateniekos", pārdos Andrejā
Baloža kustamo mantu, sastā-
vošu no govs, vistām, separatora,
vāģiem, ragavām, piena kannas
un novērtēiu par Ls 30.)

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari aoskatit pārdodamo mantu
varēs pārd/ šanas dienā uz vietas

Rīgā, .0 janvārī 1927 g.
'2"80 Tiesu izp. E. Liepin *

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
ptziņo, ka 26. janvārī 1927. g.,
pīkst 12 dienā, Nītaure, II izsolē
jardos Latv mazsaimnieku

ekonom. sab. Nītaures nod. ku-
stamo mantu, sastāvošu no zāles
pļāvēja un zirgu grābekļa un no-
vērtētu par Ls 400

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

Rigā, 5. janvārī 1927. g.
22779 Tiem, (2r,. e. I.ieoiriš

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 26. janvārī 1927. g.,
pīkst. 12 dienā, Nitaure un pulkst.
2 diena Zrubes pag., Slīpēs
muižas Vecā krogā, II. un I izsolē
pārdos Nītaures piensaimnieku
sab. .Mazsaimnieks" kustamo
mantu, sastāvošu na sviesta preses,
separatoriem, piena toveriem un
cilindriem, sviesta kuļamās mucas,
svariem mucām, spaiņiem un 1.1.
un novērtētu par Ls 1053,50.

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

Rīgā, 7. janvārī 1927. g.
22778 Tiesu izp E i l e p i n «

Rīgas apgabalt. Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25. janvārī 1927. g.,
pīkst. 2 diena, Ogres-Gala pa?.
.Pusceļa' mājā pārdos ottā
ūtrupe Ernestam E g 111 i m pie-
derošo kustamo mantu, sastāvošu
no vienfs .Garet" iirmas loko-
mobi'as, vienas ķēves un divām
govim un novērtētu par Ls 950.

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
22777 Tiesu izp. A Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 25janvārī 1927. g.,
pulkst. 11 dienā, Rembates pag
.Kaparu' m'jā pārdos Jurim
Pratinām piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no trīs zirgiem
un divām govīm un novērtētu
par Ls 1140

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
22773 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

L>epi|at apiaitta. tiesu
zņildltāj. par Litpijas wV

kura kancleja abodas apgabal-
tiesā, istabā Ks 9, pamatojoties
uz civ. proc. Iik. 1141., 1143,

146.—1149. p. p. paziņo, ka
927

^
g. 25. martā, pīkst. 10 rītā,

Liepājas apgabaltieses sēžu zāle,
pārdos pirmā

mliks tiāniji
nekustamu īpašumu,
piederošu Ernestam Pusteniekam
ari Pūstiņš, sastāvošs iz Nodagu
.Lankop* mājas ar zemes platību
101 pūrv. 3 kapes, kurš atr< das
Liepājas apriņķī, Asītes pagastā
un ierakstīts Liepājas-Aizputes ze-
mesgrāmatu nodaļā zem zemes-
grāmatu reķ. J* 7.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 8.000,— un tiek
pārdots dēļ Centrālās Savienības
.Konzums" un Margrietas Ro-
zītes prasību apmierināšanas
Ls 1 428,78_ ar °/o°/o apmērā.

Bez minētam prasībām uz šo
nekustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: 1000 zelta latu
priekš Valsts zemes bankas.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. Iik. 1875. p. no novēr-
tēšanas sutnas Ls 8000.

Personām, karas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 800 drošības naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses minētām
personām nav šķēršļu iegūt ne-
kustamu īpašumu.

Personām kūjām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārd JŠanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda lidz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļas kancleja, vai
pie tiesu izpildītāja. 22726

Liepājā, 1926. g. 31. dec. NS3716
Tiesu iznild. Ž. Kinens.

"Citu iestāžu
sludinājumi.

Zemkopības ministr,kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1926. g. 30. dec. ir apstiprinājis
Penkules meliorac jas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ieves'a meliorā-
cijas sabiedrību reģ.stra Ii. daļas
56. 1. p. ar Ms 206.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apriņķī, Penkules pag.
namā, caur Bēni.

Nodaļas vadītājs A Kuze.
22482 Darbvedis Briedis.

Rīgas polic. Jūrmalas iec.
priekšnieks

patiņo, ka 1&27. g. 19. janvārī,
pulksten 10 no rīta, Dubultos,
Slokas ielā Na 16,

pārdos tolrPsollSanā
Paulim K i r ša m piederošos vien-
zirga tumši zili krāsotus atsperu
ratus novērtētus par Ls 9,12,
saskaņā ar Rīgas Jūrmalas pis.
valdes š. g. r. tt> 6110. 22735

vtauonas apr. pnekšn.
palīgs I iec.

paziņo, ka 21. janvsrī 1927. g,
pīkst. 11.30, pie Liezeres pagasta
nama

rirdos lairāksolBinS
pilsonim B a 1o ž a m, Jēkabam
J kaoa dēlam piederošo k stama
mantu sastāvošu no divām govīm,
novērtētu par Ls 100.

Izpildot tiešo nedokļu departa-
menta rakstu no 15. decembra,
i92-i. g. zem N» 33260/33259

Izzināt sarakstu atsevišķas
mantas n cenojumu, kā ari a>
satit pārdodam ) mantu varēs
pārdošanas dierā uz vietas.

10. janvārī 1927. g.
J* 14752 un i4 72.

22639 Priekšn. pal. (paraksts)

Liepājas apr. priekšn. pal.
2. iecirknī .

paziņo, ka otrdien, 3. februārī
1927. g, pjkst. 12 dienā, Vec-
pils pagasta, pie pagasta nama

izūtrupēs

aiili ittoliii
2 aitas, 1 sivēnu, 1 atsperu ecēšas,
1 arklu, Ls 54,— kopvērtībā, soda
naudas piedzīšanai no minēta
mantu īpašniekiem — K. Oflrkalaa,
I Šņabovica, J. Ulinana, A. Ban-
denieka un K. Ernstsona.

Liepāji, 1927. g 11. janvāri.
H> 6100/1/21.

22742 Priekšn. pal. (paraksts)

Madonas apr.-prienšn.
palīgs I iec.

paziņo, ka 22. janvārī 1927. g.,
pīkst. 11, pie Mārcienas pagasta
nama

psidos Taii3ksQ!i$ana
pilsonim Strazdiņam," Kārļa»
piederošo kustamo mantu,, sastā-
vošu^ no viena drejbenķa. no-
vērtētu par Ls 20.

Izpildot Madonas apr. 3. iec.
miertiesneša spriedumu no 22. no-
vemora_ IS26. g. Nj 780.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojamu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

10. janvārī 1927. g.
1* 14184.

22635 Priekšn pal. (paraksts)

Madonas spr. pne šniela
palīgs I iecirknī

paziņo, ka 21. janvāri 1927. g.,
pīkst. 12, pie Liezeres pag nama

pārdos ualrdRsonšanj
pils. Oaijeram, Karļam Pē-
terad. piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no vienas kumodes un
viena spoguļa, novērtētu par
Ls 10.

Izpildot tiešo nodokļu departa-
menta r. no 15. decembra 1926. g.
zem J6 33393

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo manta varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

10. janv. i927 g. J* 148.4
22838 Priekšn. pal. (naraksts) .

Jasmuižas pagasta valde
dara zināmu, ka š. g. 22. janv.,
pl. 11 dienā, viņa nodo* tarbas

mazākprasitajiem
pagasta zirgu stacijas (stoutas)
turēšanu uz vienu gadu, skaitot
no 1. februāra 1927. g.

Mazāksolilana
sāksies no Ls l.9<0,—.

Stājoties torgos jāiemaksā Ls 200
droš. naudas, kuru pieņems tikai
skaidrā naudā.

Pilsoņiem, kufi vēlētos iesniegt
solījumus s ēgtos kuvēros, jāpie-
liek kvitēs par Iemaksāto droīibas
naudu.

Pēc tuvākirm paskaidrojumiem
un noteikumiem var grie.ties pie
pagasta valde, katru dienu na
pl. 11 lidz 14

Jasrnuiža 1927. g 2. janv.
22754 Jasmuižas oag valde.

Bauskas apriņķa pr ka pal.
1. iecirknī

paziņo, ka š.g 21 janv., pl. 12 d.,
Bauska, 1. poi. iec. sētā, Pils ulā
N? 52, pārdos
atkāt» vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu, valstij pie-
derošu un policijas dienestam
nederīga zirgu, rovērtētu par
Ls 15,—.

Bauska 1927. g. 8. janvārī.
J* 100-8 II.

22741 Pr-ki pal. (piraksts).
Dzelzsce|u vi svaldes materiālu

apgāde izs udina rakstisku kon-
kurenci 2 iebruarī 1927. g. uz
kanēli lauka, tērauds ar 4 vara
dzMam — 4000 m.

Sac nsibas sfkjms pulksien
11 d:enaSacensību dalībniekiem
lāiemaksa drošības ņaudi 10°/o ap-
mēra no pied.vājuma vērtības.

Tuvākas zi^as dzelzsceļu virs-
valdē, Gogoļa ielā Ms 3, i*t 101.
Ns 4283 2* 22822

Rīgas notārs Jānis Krūkiands,
pamatodamies uz 1916. g. 3. jūlija
tikuma par t rdzniecībts un rūp-
niecības uzņēmumu atsavināšanu,
paziņo, ka Emīlija Mārtiņa meita
Novikova, šķirta Šu't, dzim. Kalēj,
ar šī gada 7. janvāra līgumu
reģistrētu ar_>fe 46 i un ierakstitu
aktu grāmatā ar N» 1, pārdeva
Arnoldam Augusta d. Suitam

savu R"gā, Brīvības ielā Nš 37/39
at odošos puķu tirgotavu lidz ar
inventāru, iekārtu, aktīvu un
pasīvu.
22789 Notārs J. Krūklands



Jaunlatgaies apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 28._ janvārī 1927. g,
pulksten 10 rītā, Bērzpils pagastā
vecākā polic. kārtībnieka kancleja,

Dārdos vairāhieJTšaaā
Antona Bikovina kust'mo
mantību: galda svarus ar 7 svaru
bumbām, 2 mārc. .Viktorija* ka-
fijas, 3/4 m. šokolādes, 3 galvas
sukājamās ķemmes, 4 pacņas
koka tapiņas. 12 pārus zābaku
šņores, L 5 duču dažādis pogas,
11_ dučus knipseru, 3 metrus zaļas
krāsas lenti, 34 paciņas dažādas
,Star* krāsas, 1 metāla pulksteni
ar dzeltena metāla ķēdi un vienu
nepabeigtu jaunbūvi noplēšanai
Mantu kopvērtībā Ls 41,60

Pārdodamais ;apskatams pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Ba'vos 10. jarmri 1927. g.
Nš 9588/26 22785

Priekšn. pa. A. Kazmars

» jllKI.\(HU-H.ļ U.

Rigas policijas VI iec. priekš-
nieks izslucina par nederīgu no-
zaudēto karakl. apliecību Mš20087,
izd. 8 marta 1924. g. no Rīgas
kara apr. pr-ka uz Izaka Kaī-

I mana d. B.čnska v. 22797

Rīgas polic. 6. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu pazaudēto
karakl. apliecību ar /* 32682, iz
dotu 16. jūlijā 1925. g. no Rī^as
kara apr. priekšnieka uz Antona
Pētera d, Jermaka v. 12795

Rīgas pol. II iec. pr-ks
dara zināmu, ka 24. janvāri
1927. g, _ pulksten 10 no rīta
Parka itia 6,

Bardos vaiiHani
Latviešj jaunatnes t-bas kustamu
mantu, sastāvošu no vieaa
rakstāmgalda, cieciem krēsliem,
v ena gramatskapja, vēnas rakā-
tāju tiibines, viena drēbju uz.
kffama un bibliotēkas, kūjā ātra-
da» dažāda grāmatas 1550 sē-
iumof. koptrert bā nar Ls 797 _

Jaunlatgaies apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 28. ļanvari 1927. g.,
pulksten 10 rīta, Bērzpils pig.,
vecākā policijas kārtībnieka ķanc
leja,

pārdos laiiibolHā
Vikāra Pils n e n i ek a kustamo
mantu — vienu govi, Ls 30 vēr-
tībā, ienākuma rodokļa piedzī-
ša >ai pēc tiešo i odokļu departa-
menta 14. oktobra 1926. g. raksta
N. VS-2987121.

^
Pārdodama mnniība ppskataoia

pārdošanas diena uz vietas.
Balvos, 10. janvāri 1927. g

Nš S663. 227eo
Pr ekšn. pal. A. Kazmars

Jaunlatgaies apr. priekšnieka
palīgs II iec.

paziņo, ka 28 janvārī 1927. g.,
pulksten .10 lītā, Bērzpils'pag*stā,
vecākā polic. kārtībnieka kariclejā,

pārd s vairāksolīšanā
Augusta Brenča kustamo man-
ticu — vienu maisu ar auzām,
v.rtnā Ls 5. soda naudas piedz-
šanai, pec Balvu iecirkņa mier
tiesneša izdildu rakstaN»3672//16.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Balvo', 10. janv-rī 1927. g
N° 9760. 22787

Priekšn pal. A. Kazmars

Jaunlatgaies apr. priekšnieka
palīgs II iec.

paziņo, ka 28. janvaiī 1927. g.,
pulks en 10 rītā, Bērzpils pagasta,
vecākā pol. kārtībnieka kancleja,
pārdos, vairāksolīšanā
Annas Vilcevskas kustamo
mantību — vienu govi, Ls 30
veitibj, soda naudas piedzīšanai
pec Baivu ieciruņa miertiesnela
izpidu raksta Ns 1231/165 un
22. dec 1926. g. rakstu J*793/25.

Pārdodamais apskatāms pātdo-
šanas dienā uz vietas.

Balvos, 10. janvārī 1927. g.
2887/26 22784

Priekšn. pal. A. Kazmars.

Madonas apr. priekšn.
palīgs I iec.

paziņo, ka 24. janvārī 1927. g.
pīkst. lO'/a. pie Mārcienas pag. ii.

pārdos fiiksitt
pi'sonim Peilanam, Andrejam An-
dreja d piederošo nekustamo
mantu, sastāvošu no vienas kurp-
nieku šujmašinas, nocenotu par
Ls 40.—

Izpildot Tiešo nodokļu depar-
tamenta rakstus no 15. decembfa
1926. g. zem Mš 33687. .

Izzināt sarakstu, atsevišķu no-
cenojumu, kā ari apskatīt *pārdo-
damo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

3. jsnvarī 1927. g
Mš 14900

OTfllI DrlaK-n n.l f„...l,,l.lfti\iiKj i iivnoiiļiai ļiaia
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Madoias apr. priekšn.
palīgs I iec.

paziņo, ka 25. janvārī 1927. g
p. 11, pie Madonas apr. priekšn.
I iec. paliga kanclejas

pirtos ufiiroRsolišflna
pilsonim Baidiņam, Paulam Kārļa
dēlam piedero'u kustamo mantj,
sastāvošu no viena pianino, noce-
notu par Ls 350.

Izpildot tiešo nodokļu departa-
menta rakstu no 21. dec. 1926. g.
zem Mš 32534.

Izzināt sarakstu, a'sevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārd damo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

8. janvārī 1927. g.
Mš 156:8

22538 Priekšn. pa!, (paraksts).

vairāksolīšana
valsts vaislas bulli .Laimonis L. R?
Mš 110*, ftēzekn. apr.. Maltas pag,
Bondaru ciemā. Izsole sāksies af
Ls 70.—. 22788

Latvijas skolotāju kop. slimo
kase ziņo, ka nozaudētas Latv.
kop. skol. slimo kases dalibn. gramS"'
tinas Mš 5508 uz Broņ;s Vaļu-
ša i t i s vardu un Mš 4701 U" ļ
Emilijas Lasmanes vārdu,
kuras skaitīt par nederīgām. 227ft

Ar ?o_ tiek paziņots, ka mak
satnespejīgā parādnieka

Eduarda Jāņa d. Auziņa
konkursa valde atklāj īsi sav
darbību, Daugavpilī, Raiņa iel
Ms 19. pieņemšana no pulkste
16-18.

Konkursa valdes priekšsēdētāj»»
zvērināta advekata palīgs

22736 P. M i ķ e 1 s o n s.

Aviācijas pulks
izsludina uz 1927. fc. 28. jfnvari,

palist. 12 dienā

MM lirai
uz 1 gab. revolverbeņķi

(pusautotnatu).
Ar ķonkurerces noteikumiem

var iepazīties aviācijas pulkā*
techniskā nozarē,_ techniskās kā-'
zermēs Pulka sētas ielā daib'
dienās no pulkst. 10 lidz 14. ;:

Piedāvājumi, nomaksāti ar
40. sant zimognodokli par katru
lo'rsni, iesniedzami aviācijas pul-
kam slēg'os konvertos ar uzrakstu
.Uz rakstisku konkurenci 28 jan-
vāri 1927. g.' 22790

Nozaudēta skolotājas pagaidi
apliecība, izdota Olgai D i m b e
no izglītības ministrijas _ (Cenzē-
šanas komisijas) 7. augustā 1923.g,
ar Mš 4793. Atradēju lūdz nodot
izglītības ministrijas kancleja

Rīgas polic. 6. iec. pr-ks iz-;
sludina par nederīgu nezaudēto
karakl apliecību Mš 4?779, izdoti»
2. sept. 1921. g. no Rīgas kāja
apr, cr-ka uz Roberta Friča d.
Bitenieka vārdu. 22796
' _tOažādi
sludinājumi.'

Pirmās Rigas maizes
fabrikas akciju s-bas
i,N. Rozentais" valde
uzaicina akcionārus š. g. 5. febr.,
pl. 6 vakarā. L. Ķēn ņa ielā 32,

dzīv. 14, uz

ārkārtēju
vīspfirēja sapulci.

Dienas kartība:
1) valdes paziņojums;

2) tekošas lietas;
3) valdes un akcivnaru prk'kšlik.

22791 Valde.

Lopkop. instruktors
F. Boss, RēzeVnē,

ziņo vispārībai, ka š. g. 30. janv.
izsolē pārdos

Madonas apr. priekšn .
palīgs I iec,

paziņo, ka 25. janvārī 1927. g.
pīkst. 12, p'e Madonas apr. pr-ka-
1 iec. palīga kancleja

psidoi iram
pilsonim Baidiņam, Paulam Kārļa»
dēlam piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no viena bērza k ka
drēbja skapja .nocenotu parLslS.—

Izpildot Tiešo nodokļu depar-
tamenta rakstu no 21. decembra.
193.6 g. zem Mš 32532.

Izzināt sarakstu, atsevišķas-
mantas nocenojumu, kā ari ap.
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

8. janvāri 1927. g.
Mš 15514.

72539 Priekšn p. (oaraVstsļ.

Jūrniecības departaments I
izdos š. g. 7. februārī, pulkst. 12 diena rakstiskā konkurencē

3 elektriski darbināmu celtņu piegādi
Rīgas eksportostas noliktavai Nr. 9.
Tuvākis paskaidrojumus un noteikumus izsniedz techn. daļā

Valdemāra ielā 1 a, katru daba dienu no pulkrt. 9—12. 1* 22390

lntendantiiras galu. mantu noliktava

Dārdos alki vairāksolīšanā
2T. janrotī 192'. g., pulkrten 9'/2» noliktavas nolaļā, Ma'ijas

ielā Nš 100,

sekošas karaspēkam nevajadzīgas un
nederīgas mantas:

Dzelzs lūžņi — 7100 kg; skārda lūžņi — 2900 kg; vilnas lu-
patas — 9800 kg; pusvilnas lupatas — 3100 kg; bimšteinu 64 kg;
zirgu nagu ķīti — 86 kg; ādu atgriezumus un atkritumus — 7000;
zoda, kalcinētu — 2344 kg; ogļskābo kaisījumu —63 0 kg; ziepju
pulveri — 3500 pac; gald līmi — 412 kg: zandaļu un citas sprā-
dzes — 54000 gb.; pakavu nagbs — 13 kg; ekseļu mašinas —
5 gb; zāles pļaujmašīnu 1 gb.; zirgu grābj msšinu — 1 gb ; skrūv-
stiķus — 4 gb.; piegriestu ga[o un šņorzābaku materiālu — 2a
kompl; vējlukturus "80 gb.; lapsādas kažoku 1 gb.; sedli tieku un
drēbnieku darbu šujmašinas. roku griežamās un kājminamās; gaļas
griežamās un desu taisāmās mašinas ar žāvēšanas ierīci un daudz
citus sīkus saimniecības priekšmetus.

Priekšmeti apskatāmi, izņemot svinamās dienas, katru dienu
no pulksten 9—15, Marijfs ielā Nš 1C0.

Vairāksoles noteikumi u?z nami noliktavas kancleja, Cita-
delē Nš 14, darbdienās no pulksten 9—15. 1* 22428

R
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Krislanas virsmežniecība

pildos otrreizējāiii izsolē
1927. g. 3. februārī, Krāslavas pag. namā,

augošu mežu,
ar takses pazeminājumu par 30°/0.

IV i cinņa mežniecībā. Krāslavas novalā, pēc celmu skaita
2 vienibas, no 30-83 kokem, vērlībā no Ls 329- 726.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuj-as iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no " attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas. drošības nauda jāpapildina līdz 10°/0 no

sumas, par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudas pieņems 1) Latvijas valsts iekšējo

aizņēmumu obligācijas. Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie IV iecirkņa
mežziņa.

22r93 JfCrSaltMVtM» v<r«mežniec«6a.

isas apr. ceļu inženiere
savā kancleja, Lāčplēša ielā Nš 24, dz. 8 š. g. 24. janvāri, pīkst. 11

pārdos vairiksolīīīiiem īaoktā mut. ud rakt. izsolē
no tilta būvespār Oaulu uz Rīgas—Ādažu—Ainažu ceļa pie Strēl-
nieku mājām pārpalikušos koka materiālus, kuri atrodas pie minētā tilta:
1) Nomaļus un no nomaļiem izzāģētus nekantētus dēļus, kuri ir no-

krauti krautneS M° 1, 2, 3 Drošības nauda par krautni Nš 1
Ls 125, un par kr.autnēm Ka 2 un Mš 3, kopā Ls 135.

2) Dažādas plankas 5 38 kub. mtr. Drošības nauda Ls 10.
3) Dažādi baļķi 43,24 kub. mlr. Drošības nauda Ls 45.
4) Dažādi pusbaļķi 7,45 kub. mtr. Drošības nauda Ls 10.
5) Dažādu baļķu 28 kub. mtr. Drošības nauda Ls 10.
6) Vecus no Vienroču tiltu nojaukšanas iegūtos kokus 40 kub. mtr.

D rošibas nauda Ls 5.
Tnuāīrac ,in,c Izarn-lofī Mn /10m O* OOOOO

Jfasmuižas pagasta valde,
Baugavpils apriņķī, paziņo, ka saskaņā ar šīs valdes 1926. gada
31 decembfa 1-niumu 1927. g. 24. janvāri, pulksten 10 ritā, Jas-
muržas ciemā tiks noturēta

ūtrupe
zemāk mināfo pilsoņu man am dēļ val.ts un pašvaldības nodokļu
parādu segšanas:

1) Ignata Gržibovska, dzīv. Orocišku m, 1 govi, vērt. Ls 40;
2) Stepam Jeinikova, dziv. Zbadu s., 3 birk. siena, 7 kūl li iu,
vērt. Ls 19; 3) Augusta Ourgan?, dzīv. Žeļvu s, 1 govi. vērt.
Ls 60; 4) Antona Paško, dziv. Kastires s., 1 zirgu un 1 govi
vērt. Ls 70; 5) Jāņa Lizbivska, dzīv Ondzuļu s, 1 zirgu un 1 govi,
vērt. Ls 59; 6) L'jla Afana.-jeva, dzīv Kliškovas s, 1 govi, vet.
Ls 30; 7) S?velija Baško mant., dzīv. Bašku s, 1 zirgu, vērt. Ls 28

Izzināt sarakstu novērtējumu kā ari apskaut pndodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 22755

Jasmuižā, 1927. e. 7. janvārī Valde.

ffootii virsratde
ix8ĪU€itn*Ē ux S. g. 31. janvāri, pulfttten 11.

rakstisku sacensību -
uz dzi|akas sūkņu piegādās. Valsts Ludzas

vidusskolai un Zilupes pamatskolai.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zimognodokli,

slēgtās aploksnēs ar uzrakstu „Uz dziļākas sūkņu piegādāšanas sa-
censību Ludzas un Zilu:es skolām 31. janvārī 1927. g.*, līdz ar
drošības naudu Ls 300, iesniedzami Skolu virsvaldes būvtechniska
birojā līdz 31. janvārim, pīkst. 11 Nš 4277

Tuvāki sacensības noteikumi dabūjami Sko'u virsvaldes būv-
techn iska biroja, Valdemāra ielā Mš 36-a, III stāvā, ist. 11, darbalaikā

J. Jfl. Ššzvluvirsvalde
š. g 27. janvāri, pulksten 11, izdos

jauktā sālīsi izsolē
Valsts Rēzesņes vidusskolas Izbūves darbus.

Raks iskī piedāvājumi un lūgumi pielaist pie mutisk. solīšanas,
nomaksāti ar attiecīgu zimognodokli līdz ar drošibas naudu
Ls 14.000 iesniedsami līdz iz oles sākumm Skolu virsvaldes būv-
techniska birojā, Rīgā, Valdemāra ielā N» 3 ,-a, III stāvā, istaba li.

Darba apraksti, noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabūjami
turpat ikdienas no pīkst. 9—15. Ks4280 22614

Kokneses virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1927. g. 15. februārī, Kokneses pagastmājā,

augošu mežu.
II iec. īrežniecibā, Ritera novadā, pēc platības 1 vienba 0,50 ha,

vērtība Ls tO;
III iec mežrierībā. Liepkalnozolu, Iršu un Jaunbsbru nov, pec

platības 44 vienbas no 0,75 — 6,58 ha. vērt. ro Ls 33—1604, pec
celmu skaita 3 vienības no 30—181 koks, vērt. no Ls _231—1446;

IV iec. virsmežnjecīoā, Aderkašu, Taurupes un Vērenes nov,
pēc platības 12 vienībss no 013—2, 10 ha, vērt. no Ls 27—179,
pec celmu skaita 8 vienibas no 10—80 kokus, vērt. no Ls 22—212;

V iec, mežniecībā, Jaunķeipenes, Vecķeipenes, Lakstenes un
Vatrams nov., pēc platioas 16 vienības no 0,81—7,10 ha, vērtība
no Ls 92 1416.

Solīšana sāksies pulksten 11.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izscles komisijai !(%

drošības naudas no attiecīgas vienības vēitīoas Pie nosolīšanas
drošības nauda jāpapildina līdz 10'o no sumas, par kufu vienība
nosolīta.

Virstnešniecība patur tiesību izsludi nltās vienības noņem no
izsoles.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie 'iec. mežziņiem.
22688 Kokneses virsmežniecība.

Apriņķo ceļu inženiera Cēsis
1927. ģ, izdos

pilī rakst. un it. gali izsili
grants piegādāšanu uz valsts labojamiem

ceļiem Cēsu un Valmieras apriņķos,
ar iekavās uzrādīto drošibas naudu latos.

1. 28. janvārī, pīkst. 9, Dikļu pag. namā.
1) Valmieras-Cēsu ceļam 80 kub. m (20), 2) Limbažu-Ozolu

ceļsm 80 kub. m (40), 3) Alojas-Staiceles-Ainažu ceļam 160 kub. m
(.40), 4) Augstrozes 140 kub. m (40), 5) Burtnieku 120 "kub. m
(50), 6) Dauguļu 48 aub. m (20). 7) Dikļu 150 kub. m (60.,
8) Jaunburtn eku 80 kub. m (10), 9) Kauguru 40 kub. m (ti>).
10) Ķieģeļu 48 kub. m (20), 11) Kokmaižas 200 kub. m (70),
12) Mūjanu 16 kub. m (10), 13) Nabes 60 kub. m (20), 14) Ozolu

320 kub. m (120), 15) Pociema 140 kub. m (80), lo) Puiķeles 270
kub. m (140), 17) Rozēnu 300 kub. m (80), 18) Stienes 50 kub. m
(30), 19) Tūjas 200 kub. m (140) un 200 kub. m (1.40), 20) Umur-
gas 80 kub. m (30), 21) Vaidavas pagasta 30 kub. m (20).

2. 31. janvārī, pulksten 10, Dzērbenes
pagasta namā:

1) Drustu stac. pievedceļam 150 kub. m (-0), 2) Piebalgas stac
p tvedceļam un Vecpiebalgas—Jaunpiebalga- ceļam 360 kub. m (110),
:-i) Rankas stac. pievedceļam 150 kub. m (70) 4) Dzērbenes—Nē-
Jjenu 70 kub. m (30). 5) Gatartas 90 kub. m (50), 6) Jaunpiebalgas
190 kub. m 00), 7) Kosas 100 kub. m (2i), 8) Vecpiebalgas
120 kub. m (20) un 9) Veļķu pag. 16J kub. m (80).

3. 1. februārī, pulksten 12, Cēsīs, Lielā
Dārza ielā 6:

1) Cēsu—Veselavas ceļam 200 kub. m (30), 2) Baižkalna
54 kub. m (20), 3) Jaunraunas 32 kub. (10), 4) Launkalnes
60 kub. m (20), 5) Lielstraupes 100 kub. m (30), 6) Liepas
60 kub. m (30), 7) Mazstraupes 50 kub. m (20), 8) Priekuļu
30 kub. m (20), 9) Rāmuļu 180 kub. m (50), 10) Raunas pagasta
4C0 kub. m (150), 11) Vaives 48 kub. m_ (10), 12) Veselavas _ pag.
80 kub. m (30) un 137,75 m gara tilta būvi pie Adlera kr. Rāmuļu
pag. (120), ar pēcizsoli tilta būvei 4. februārī.

Ar darba aprakstiem un noteikumiem var iepazīties apriņķa ceļu
inženiera kanci'jā, Cēsīs, Lielā Dārza ielā N° 6 un izsoles dienā
šinī sludinājumā uzrādītā vietā.

No vietējiem zemturiem grantsvedējiem pieņems kā drošību
vietējo kreditiestāžu garantijas. Nš 4285 22825

Krustpiis virsmežniecība

pārdos mutiska Izsolē
augošu mežu pēc platības un celmu

skaita:
1. 1927. g. 31. janvārī, Līvānu pagasta namā,

ar 30% takses pazeminājumu:
Jerzikas novadā 32 apg. 4 vienīb., novērt no Ls 21.— li zLsl03 —

. . 30 „ 6 , . - , 2S — -„ - . 75-

. 29 , 12 . . . . 1.40 , , 14.70
ar 600/n takses pazeminājumu:

Jerzikas rovadā 30 a g 1 vienību, novērtētu Ls 400.
2. 1927. g. 15. februārī, Vīpes pagasta namā:

Spilves novadā 12 apg. 3 vienibas, nov rtēfas no Ls 92 lidz ls 294
Rubeņsila , 13 . 4 . „ , „ 5..

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai lO'/ o

drošības naudas no attiecīgās vienības izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošibas nauda jāpapildina līdz 10% no sumas

par kādu vienība nosolīta.
Izsolē skaidrā naudā iemaksāto drošības naudu ieskaitīs pēdējā

maksājumā, ja ciršanu izdarīs pareizi un valstij zaudējumi nebūs
nodarīti.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Līvānos, II iecirkņa
mežniecībā Mežmuižā, Vīpes pag. caur stac. Trepe un IV iec.
mežniecībā Cargrades ciemā, caur stac. Jerzika.
2269 i Krīistpils virsmežniecība.
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