
Likums
par

Valsts kontroles uzlikto uz-
rēķinu dzēšanu un revīzijas

izbeigšanu.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Visus uzrēķinus, kurus Valsts kontrole
uzlikusi amatpersonām vai valsts iestā-
dēm, sakarā ar nepareizu valsts zumu
izmaksu vai izlietošanu likumu neparei-
zas izpratnes un iztulkojuma dēļ, izņemot
ļaunprātīgus valsts naudas piesavināšanas
vai izmaksas gadījumus, atzīt par dzē-
stiem, ja rīkojums par izmaksu taisīts ne
vēlāk par 1922. g. 31. martu un ja pie
tam minētās zumas vēl nav piedzītas.

Līdz augšminētam termiņam izbeigt ari
Valsts kontroles reviziju attiecībā uz ne-
apstiprinātām zumām.

Rīgā, 1927. g. 15. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Z e m g a 1 s.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījums un papildinājums
agrārās reformas likumā.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījums un papildinājums
agrārās reformas likumā.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

I. Agrārās reformas likuma I daļas
(Lik. kr. 1920 g. 213.) 3. panta „e" punkta
pirmo teikumu atvietot ar sekošo:

e) zemes, kuras uzskaitītas viet civillik.
(1864. g. izd ) 597. panta 5. punktā
un 613. panta 7. punktā, un tam-
līdzīgas zemes, kuras uzskaitītas šī
likuma 2. pantā norādītos Kriev.
lik. kr. X sēj. I d. pantos, ja tās
iegūtas līdz 1915. g. 23. aprilim
(v. st.), ciktāl šīs zemes nepārsniedz
100 hektāru/

II. Agrārās reformas likuma II daļas
(Lik. kr. 1920. g. 259.) 39. pantu papil-
dināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme. Šinī pantā paredzētās tie-
sības attiecināmas ari uz tiem pil-
soņiem, kuri Latvijas pavalstniecību
ieguvuši pēc agrārās reformas likuma
spēkā stāšanās.

Rīgā, 1927. g. 15. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Z e m g a 1 s.

Papildinājums likumā
par nekustamu īpašumu koro-
borēšanu sakarā ar agrārās

reformas likumu.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likuma par nekustamu īpašumu koro-
borēšanu sakarā ar agrārās reformas
likumu (Lik. kr. 1923. g. 41.) 6. pantu
papildināt ar sekošu piezīmi.

Piezīme. Atsevišķos gadījumos
ievērību pelnošu iemeslu dēļ zem-
kopības ministris var nosacīt jaunu
termiņu šinī pantā minētā akta
koroborēšanai.

Rīgā, 1927. g. 15. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Z e m g a 1 s.

Pārgrozījums
ev.-lut. baznīcas likumos.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Bij. Kriev. lik. kop. XI sej. I d. 2. gram.
1896. g. izd. 486. pantu izteikt šādi:

486. Mācītājus un mācītāju palīgus
izslēdz no garīdznieku kārtas un uz
draudzes ierosinājumu atceļ no amata
Baznīcas virsvalde ar ne mazāk kā
2/3 virsvaldes locekļu kopskaita balsu
vairākumu un Latvijas ev.-lut. bīskapa
piekrišanu.

Ar šo atvietots pārgrozījums ev.-lut.
baznīcas likumos (Lik. kr. 1926. g. 127.).

Rīgā, 1927. g. 15. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Pārlabojumi un papildinājumi
noteikumos par Vidzemes
evaņģēliskās luterāņu konzi-
storijas likvidēšanu un evaņ-
ģēliskās luterāņu baznīcas

pārvaldīšanu.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Noteikumos par Vidzemes evaņģēliskās
luterāņu konzistorijas likvidēšanu un evaņ-
ģēliskās luterāņu baznīcas pārvaldīšanu
(Lik. krāj. 1922. g. 4.) ievest sekošus
pārgrozījumus un papildinājumus.

I.
5. pantu izteikt šādi:

5. Pārraudzība par Baznīcas virs-
valdes darbību no likumības puses
piekrīt iekšlietu ministrim, kuram iesū-
tāmi zināšanai virsvaldes lēmumu no-
raksti. Ja iekšlietu ministris 14 dienu
laikā, skaitot no lēmuma saņemšanas,
nav cēlis ierunu, virsvaldes lēmums
stājas spēkā. Ministra lēmumu var
pārsūdzēt Senātam likumā par admi-
nistratīvām tiesām noteiktā kārtībā.

II.
Tos pašus noteikumus papildināt ar

sekošu pantu:
51 . Jautājumus par baznīcas un

draudzes mantu izšķir attiecīgas tiesas.
— Ar šo atvietoti pārlabojumi un pa-

pildinājumi noteikumos par Vidzemes
evaņģēliskās luterāņu konzistorijas likvi-
dēšanu un evaņģēliskās luterāņu baznīcas
pārvaldīšanu (Lik. kr. 1926. g. 128.).

Rīgā, 1927. g. 15. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1927. gada 14. jūnija

Nr. 51.
Vidzemes artilērijas pulka pulkvedi-

leitnantu Aleksandru Konrādi-
Kondrašovū dienesta labā pār-
vietoju uz Kurzemes artilērijas pulku un
ieceļu par šī pulka komandiera vietas
izpildītāju.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

Maksa pat .Valdības Vēstnesi*:
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22 — gadu . . . Ls 18,—
Vi gadu . . . 12,— »/» ga<ta • . 10,—
3 mēn. . . . 6,— 3 mēn. . . . 5,—
1 . ... 2— 1 , ... 1,70
Pie atkalpār- Pat atsevišķu

devējiem . . —,12 numuru . . —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katrutālāku rindiņu —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —,20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

Latvlias valdības idb* oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcijai
Rīgā, pilī Ko2. Tel. J6 20032
Runas stundas no 11—12

svētdienasun svetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā,pilī No 1. Tel. Ko 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Likums par valsts kontroles uzlikto uz-
rēķinu dzēšanu un revizijas iz-
beigšanu.

Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos
par ienākuma nodokli.

Pārgrozījums un papildinājums agrārās
reformas likumā.

Papildinājums likumā par nekustamu
īpašumu koroborēšanu sakarā ar
agrārās reformas likumu.

Papildinājumi medību likumā.
Pārgrozījumi ev.-lut. baznīcas likumos.
Pārlabojumi un papildinājumi noteikumos

paf Vidzemes evaņģēliskās luterāņu
konsistorijas likvidēšanu un evaņģē-
liskās luterāņu baznīcas pārvaldīšanu.

Civilprocesa likumu 828. panta pār-
grozījums.

Valsts Prezidenta pavēle.
Valsts Prezidenta paziņojums.
Ministru kabineta sēde š. g. 14. jūnijā.

Pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos

par ienākuma nodokli.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Noteikumos par ienākuma nodokli
(Lik. krāj. papild. 61., Lik. krāj. 1921. g
6. un 48., 1922. g. 73., 106. un 270.,
1924. g. 98.) ievest sekošus pārgrozī-
jumus un papildinājumus:

I. 3. panta 1it. d. ,,1 .200 latu" vietā
likt „ 1.300 latu".

II. 5. pantu papildināt ar sekošu
piezīmi:

Piezīme. Ārzemnieki, kuri nav no-
dzīvojuši Latvijā šinī pantā minētos
6 mēnešus, apliekami ar nodokli no
viņu tanī pat gadā Latvijā faktiski
gūtiem ienākumiem, _ nepārrēķinot
tos uz pilna gada ienākumiem.

III. 13. panta 2. piezīmi izteikt se-
kosi: „No šinī pantā minētiem - ienāku-
miem, kā ari no valsts un pašvaldību
algoto darbinieku papildu atalgojuma at-
skaitāmi 40°/0 un_ tikai pārējie 60°/o pie-
vienojami maksātāja apliekamo ienākumu
kopzumai."

Bez tam šo pašu pantu papildināt ai
sekošu trešo piezīmi:

Piezīme 3. Ienākuma nodoklis La-
tvijas pārstāvību darbiniekiem ār-
zemēs aprēķināms pec tās atalgo-
juma zumas,' kuru saņem attiecīgais
ierēdnis vai kalpotājs Latvija pec
algu kategorijas.

IV. 14. pantu papildināt ar sekošu
Piezīmi:

Piezīme. 13. panta 2. piezīme at-
tiecināma ari uz slimo kasu un
valsts ierēdņu ārstu honorāriem,
kurus tie saņem par atsevišķiem
pacientiem, kā ari uz žurnālistu
honorāriem, kurus tie saņem par
iespiestu rakstu rindiņām.

V. 15. pantu papildināt ar sekošu
piezīmi:

Piezīme. Ienpkumi no penzijām,
kuras uz sevišķu likumu, pamata
atsvabinātas no nodokļiem, kā ari
no kara invalidu, viņu atraitņu un
bāriņu penzijām un pabalstiem, nav
pieskaitāmi apliekamiem ienākumiem,
bet attiecībā uz pārējām penzijām
piemērojama 13. panta 2. piezīme.

VI. 18. panta otro daļu izteikt se-
kosi: «Juridiskas personas apliekamas ar
nodokli tur, kur atrodas viņu galvenās
pārvaldes, bet uzņēmumi, kuriem jādod
pārskats par savu darbību — Nodokļu
departamentā. Ārzemēs dzīvojošie mak-
sātāji apliekami tur, kur atrodas viņu
apliekamie ienākuma avoti, bet ja pē-
dējie atrodas dažādos apriņķos vai no-
dokļu iecirkņos, tad aplikšanas vietu
nosaka Nodokļu departaments".

VII. 27. pantu atvietot ar sekošo:
„Visām fiziskām un juridiskām personām,
jā to iepriekšējā gada ienākumi pārsniedz
Ls 1.300,—, izņemot 19. panta piezīmē
minētos uzņēmumus, jāiesniedz paziņo-
jums par saviem ienākumiem pēc finansu
ministra apstiprināta parauga: fiziskām
personām līdz katra gada 15. aprilim,
bet juridiskām personām līdz 15. maijam.

Šis paziņojums jāiesniedz:
1) pilsētu iedzīvotājiem — vietējam

nodokļu inspektoram;
2) lauku iedzīvotājiem — vietējai pa-

gasta valdei;
3) uzņēmumiem, kuriem jādod pār-

skats par savu darbību (izņemot
19. p. piezīmē minētos), — No-
dokļu departamentam.

Uz nodokļu inspektora vai Nodokļu
departamenta pieprasījumiem, šinī pantā
minētais paziņojums jāiesniedz 14 dienu
laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas
katrai personai, kaut ari viņas iepriekšējā
gada ienākums nepārsniegtu Ls 1.300,—.

Piezīme 1. Ja lauksaimnieki dzīvo
pilsētā vai miestā, tad viņiem bez
ši panta 1. punktā minētā paziņo-
juma jāiesniedz vēl atsevišķs pazi-
ņojums par savu lauksaimniecību
vietējai pagasta valdei.

Piezīme 2 Gadījumos, ja ap-
apstākļi to prasa, finansu ministrim
ir tiesība noteikt ari vēlākus ter-
miņus, tiklab paziņojumu iesnieg-
šanai, nodokļu listu izsūtīšanai, kā
ari nodokļa samaksai."

VIII. 31. pantu atvietot ar sekošo:

.Pārsūdzības par iecirkņa vai apriņķa
komisiju un Nodokļu departamenta lē-
mumiem iesniedzamas, 14 dienu laikā
no lēmumu saņemšanas dienas, caur šīm
iestādēm galvenai ienākuma nodokļa
komisijai. Iecirkņa vai apriņķa komisiju
priekšsēdētāji un nodokļu departamenta
direktors pievieno pārsūdzībām savu at-
sauksmi, kā ari šo komisiju un Nodokļu
departamenta lēmumu norakstus."

IX. Ievest sekošus jaunus pantus:
362. Finansu ministrim ir tiesība uz

tādu maksātāju lūgumiem, kuri cietuši
no ugunsgrēka, plūdiem vai citiem ne-
laimes gadījumiem, vai kuri atrodas se-
višķi spaidīgos apstākļos, nodokli pama-
zināt vai pavisam dzēst.

39. Ja maksātājs miris maksāšanas
gadā, tad nodokli par to pašu gadu, kā
ari par turpmākiem gadiem, līdz manti-
nieku apstiprināšanai aprēķina resp. pār-
rēķina tikai no tiem ienākuma avotiem,
kuri palikuši pēc maksātāja nāves (gu-
loši mantojumi). .

41'. Tiklab galvenās, kā ari iecirkņu
vai apriņķu nodokļa komisiju priekšsē-
dētāji un nodokļu departamenta direk-
tors var 3 gadu laikā, skaitot no lēmuma
dienas, attiecīgās komisijās ierosināt no-
dokļa komisiju un departamenta lēmumu
caurskatīšanu no jauna tādās lietās, kurās
šinī laikā atklājušies jauni apstākļi, kas
nav ievēroti pirmo reizi nodokli uzlieko!
vai lietu caurskatot.

X. Pielikumā- tabelē pie 19. panta
strīpot pirmās 10 ienākuma un attiecīgo
nodokļu likmju rindiņas.

Rīgā, 1927. g. 15. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals,

Papildinājumi medību likumā.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu :

Medību likumu (Lik. kr. 1923. g. 169.)
papildināt ar sekošiem 26'. un 262.
pantiem:

26'. Par zaudējumiem, kādus nodara
lauku saimniecībām meža cūkas un irsi,
izmaksājama atlīdzība.

262 . Iepriekšējā pantā paredzēto at-
līdzību izmaksā Zemkopības ministrija
no zumām, kas ienāk Zemkopības mini-
strijas speciālos līdzekļos, saskaņā ar
medību likuma II daļu.

Rīgā, 1927. g. 15. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Civilprocesa likumu 828. panta
pārgrozījums.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Civilprocesa likumu (1914. g. izd.)
828 p. izteikt šādi:

828. Lūgumam vai sūdzībai tiesas
iestādē pa pastu ienākot, ņemama
vērā tā diena, kad raksts nodots
pasta iestādē.

Rīgā, 1927. g. 15. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.



Valsts Prezidenta paziņojums

1927. gada 13. jūnija
Nr. 49.

Šodien
^
pulksten 12 pieņēmu akkredi-

tivu no Čekoslovaķijas ārkārtējā sūtņa
un pilnvarotā ministra Dr. Vaclava
G i r s a , kurš pie tam sacīja sekošu runu:

Monsieur le President
de la Republique,

J"ai l'honneur de vous remettre Ies
lettres de crēance par lesquelles
M. Masarvk, President de la Rēpublique
Tchēcoslovaque, m'accrēdite auprēs de
Votre Excellence comme Envoyē Extra-
ordinaire et Ministre Plēnipotentiaire.
Sortis l'un et l'autre du grand cata-
clvsme qui en ravageant l'Europe a
pourtant apportē du bien aux nations
jusqu'alors meurtries et opprimēes en
leur donnant l'occasion de conquērir
leur libertē et indēpendence politique,
nos deux pāvs ētaient appelēs pour

avoir mutuellement Ies svmpathies l'un
pour l'autre. Les excursions et Ies
visites rēpētēes accomplies rēciproci-
quement par les reprēsentants de
divērs services d'ētat et de diverses
professions de nos deux pays en vue
d'approfondir les connaissances mutu-
elles et de nouer les liens d'amitiē
intime sur le terrain corporatif, base
entre autre efficace, ont dēmontrē et
dēmontrent — on ne peut pas mieux
— l'ētat de svmpathies profondes et
d'affection amicale dont sont pēnētrēes
mutuellement les couches les plus di-
verses de nos nations. L'accord com-
mercial conclu depuis quelques annēes
entre nos deux pays, permet de
consolider et d'ēlargir les relations
mutuelles si heureusement nouēes sur

le terrain ēconomique. Devant leur
indēpendence ā la mēme idēe du
droit des nations de disposer d'elles-
mēmes, et mus par le mēme idēal de
la paix consolidatrice et conservatrice
des rēsultats heureux de tant d'efforts,
ii ētait naturel qu'ā l'Assemblēe de
Genēve les reprēsentants de nos pays
ont pu maintes fois constater d'avoir
les metnes points de vue et la mēme
ligne de conduite envers les grands
problēmes de la politique internatio-
nale. Cju'il me soit permis de rap-
peler ici la mēmoire illustre de votre
regrettē et si prēmaturēment parti mi-
nistre des Affaires Etrangēres, feu
M. Meierovics, dont M. Beneš a eu
l'occasion d'apprēcier hautement les
talents et de se fēliciter de son travail

parallēle vērs le mēme but de conso-
lidation de . la paix en Europe de
l'aprēs-guerre.

Tous les faits que je viens d'invo-
quer ont crēē les liens d"une amitiē
sincēre. Mon Gouvernement se devait
de leur donner l'expression officielle
en dēcidant d'accrēditer — en dehors
de la reprēsentation consulaire dejā
existante depuis des annēes — un
reprēsentant diplomatique comme son
porte-parole officiel auprēs de Votre
Excellence. Je suis fier que l'honneui
d'ētre le premier envoyē diplomatique
de mon pays auprēs de Votre Excel-
lence est ēchu ā ma personne. J'y
vois une obligation pour moi de dē-
montrer par un travail efficace les
sentiments de sympathie profonde
qui m'animent et les intentions sin-
cēres dont je suis pēnētrē, en vue de
resserrer et de consolider des liens
dēja si heureusement nouēs entre nos
deux pays. Je me rends compte pour-
tant que les intentions les meilleures ne
suffiraient pas pour accomplir efficace-
meut ma tāche, si je ne trouvais pas
l'accueil sympathique et l'appui bien-
veillant de Votre Excellence et du
Gouvernement de la Rēpublique Lettone
lors de l'accomplissement de ma mission.
C'est cetaccueil sympathique et cet
appui bienveillant que j'ai l'honneur de
solliciter de Votre Excellence en Lui
remettant mes lettres de crēance.

Uz tam es atbildēju:

Monsieur le Ministre,
En recevant de vos mains les lettres,

par lesquelles Son Excellence Mon-
sieur Masaryk, President de la Rēpu-
blique Tchēcoslovaque, s'est complu ā
vous accrēditer en qualitē de son
Envoye Extraordinaire et Ministre
Plēnipotentiaire en Lettonie, j"ai l'hon-
neur de vous saluer et de vous sou-
haiter la plus cordiale bienvenue.

Je suis heureux de l'occasion qui
m'est offerte de me rendre interpretē
de sincēres sentiments d'amitiē que le
peuple letton porte ā la glorieuse
Nation tchēcoslovaque. L'origine de
ces sentiments remontē ā l'ēpoqiie oū,
aprēs des siēcles d'asservissement, le
peuple letton s'ētant reveillē ā une
vie nationale et mis ā l'oeuvre de la
crēatjon de sa culture propre et du
dēveloppement de ses forces intellec-
tuelles et matērielles, ii a tournē ses
regards vērs la Nation tchēcoslovaque,
qui, aprēs avoir subi les mēmes de-
stinēes d'oppression, avait dejā su
s'affranchir les influences etrangēres de
dēnationalisation et donner libre essor
ā son gēnie national. C'est donc avec
une admiration non dissimulēe que le
peuple letton a suivi les diverses
ētapes que la Nation tchēcoslovaque a
eues ā signaler dans la glorieuse
marche de son dēveloppement et dans
ses luttes vērs la libertē et Pindēpen-
dance. De plus, la Nation t.hēcoslo-
vaque lui a toujours servi de modelē
dans les efforts qu'il n'a cessē de
faire pour se frayer une route vērs un
avenir digne tant des souffrances
passēes que des sacrifices au prix
desquels la Lettonie a pu gagner, par
la suite, sa libertē et son indēpen-
dance.

Devenus libres et indēpendants, nos
deux Pays se sont vus mis en prē-
sence de tāches communes, et parmi
ces tāches le maintien de la paix
ētant celle qui prēoccupe le plus
la Lettonie, je me plais ā con-
stater la parfaite harraonie qui a tou-
jours existēe entreles vues de nos Gouver-
nements dans cette question capitale,
et qui s'est manifestēe aussi maintes
fois lors de la session de TAssemblēe
de la Sociētē des Nations, dont Votre
Excellence vient de faire mention. De
mēme, je suis heureux que les rela-
tions ēconimiques deviennent de plus
en plus suivies entre la Lettonie et la
Tchēcoslovaquie et que dans la vie
intellectuelle, notre collaboration y est
assurēe par l'intērēt et les sympathies
avec lesquels la Lettonie suit les pro-
ductions du gēnie national de la Nation
amie soit dans le domaine artistique,
soit littēraire et scientifique.

La decision du Gouvernement tcheco-
slovaque d'accrēditer en Lettonie son
Reprēsentant officiel est apprēciēe de
toute la Lettonie ā sa juste valeur, et
le fait qu"il y a choisi Votre Excellence,
est saluē avec satisfaction non seule-
ment par les nombreux Lettons qui
connaissent les sympathies que vous
avez vouēes ā la Lettonie dēs votre
activitē en Sibērie. Au moment oū
vous allez prendre possession des
fonctions de votre haute charge, je
vous prie de croire que mon appui, de
mēme que celui de notre Gouverne-
ment, vous sera acquis dans l'accomplis-
sement de la haute mission qui vous
est confiēe et dont l'objet principal
consiste ā activer le rapprochement
mutuel entre la Lettonie et la Tchēco-
slovaquie, pour la prospēritē toujours
croissante de laguelle je formē mes
meilleurs voeux.

Valsts Prezidents G. Z e nīg a I s.

Valdības iestāžu paziņojumi

Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlīdzību
par sērsu dēļ nogalinātiem un
sērgās kritušiem lopiem 1927. g.

maija mēnesī.
(Lik. kr. 1920. g. 175. un 1922. g. 22.)

1. Rīgas apriņķī, Meņģeles pa-
gasta Aizpurvos Jānim
Vēzim — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ nogalināto ' govi 77,50

2. Rīgas apriņķī, Sējas pag.
Brīvniekos Jānim Kalniņam
— par liellopu ļaunā kar-
soņa dēļ gaļā nokauto_govi 38,5C

3. Jēkabpils apriņķī, Ābeļu
pagasta darbvedim Jānim
Kriķim — par trakuma sērgā
kritušo govi 105,—

4. Liepājas apriņķī, Vaiņodes
pagasta Anduļos Vilim Sud-
malim — par 1925. gadā
lipīgā mazasinībā kritušo
vaislas ērzeli (saskaņā ar
ministru kabineta 1927. g.
19. maija lēmumu) . . . 450,—

5. Liepājas apriņķī, Tadaiķu
pagasta Kušķos Lizei Kušķis
— par liellopu ļaunā kar-
soņa dēļ gaļā nokauto govi 32,—

6. Valmieras apriņķī, Pociema
pagasta Lišķos Pēterim Pi-
genam — par liellopu ļauna
karsoņa dēl gaļā nokauto
govi 49,25

7. Kuldīgas apriņķī, Skrundas
pagasta Diž-Vēžos Tomam
Rotbacham — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 40,—

8. Valkas apriņķī, Jaun-Lai-
cenes pagasta Vārnās Er-
nestam Vārne — par liel-
lopu ļaunā karsonī gaļa
nokauto govi ..... 94,20

9. Madonas apriņķī, Virānes
pagasta Treičos Andrejam
Jakovičam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ nogalināto
un iznīcināto govi. . . . 95,—

10. Bauskas apriņķī, Vecmuižas
, pagasta Lauksargos Jānim

Košķenam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi .. ..... 80,50

11. Valmieras apriņķī, Valmieras
pag. Krācēs, Pēterim Liepi-
ņām — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokautām
divām govīm 126,50

12. Ilūkstes apriņķī, Sventes
pag. Osinovkā N° 6, Igna-
tam Kulakovskam — par
ļauno ienāšu dēļ kritušo
ķēvi un tās pašas sērgas
dēļ nogalināto zirgu un
iznicinātiem priekšmetiem . 369,—

13. Ilūkstes apriņķī, Sventes
pag. Osinovkā Ne 6, Fē-
liksam Zavadskim — par
ļauno ienāšu dēļ nogalināto
ķēvi un iznīcinātiem priekš-
metiem 221,—

14. Kuldīgas apriņķī, Planeces
pagasta Jēkabshofā N° 4,
Ādolfam Šive — par ļauno
ienāšu dēļ nogalināto un
iznīcināto ķēvi 270,—

15. Ilūkstes apriņķī, Asares pa-
gasta Dimperanos, Jānim
Avenam — par ļauno ienāšu
dēļ nogalināto un iznīcināto
zirgu-ķēvi 487,50

16. Daugavpils apriņķī, Liksnas
pag. starpniekos, Jānim
Skrindam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 37,50

17. Liepājas apriņķī, Vaiņodes
pag. Birzniekos, Jānim Kal-
niņam— par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 49,50

18. Daugavpils apriņķī, Krust-
pils pag. Vēja-Kaķos, Pē-
terim Kalniņam — par
liellopu ļaunā karsonī kri-
tušo govi 83,75

19. Valmieras apriņķī, Valmieras
pag. jaunsaimniecībā „Brīv-
zemnieki", Jānim Neza —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 60,—

20. Rīgas apriņķī, Pļaviņu pa-
gasta Vilkaučos, Andrejam
Skudra — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 77,50

Kopā 2844,20

Veteri narpārvaldes priekšnieka_ v.
veterinārārsts K. Atrens.

Darbvedis Graudiņš.

Paziņojums.
Neskatoties uz pagaidu tarifu un no-

teikumu N°27 pasažieru pārvadāšanai pa
Latvijas dzelzsceļiem, kuros $ 12 no-
saka, ka katram pasažierim neiztrūkstoši
vajaga būt klāt attiecīgā vagona klases
braucamai biļetei, kura pie vilciena revī-
zijas jāuzrāda dzelzsceļu ierēdņiem vai
valsts kontroles pārstāvjiem, pasažieri šo
noteikumu neievēro, bat bieži brauc
vairākas personas kopā un biļetes priekš
vairākiem līdzbraucējiem atrodas pie
vienas personas. Nevarēdami iekļūt visi
viena vagonā, tie sadalās pa vairākiem
vagoniem, bet biļetes _ paliek pie viena
no viņiem, caur ko pārējie nevar uzrādīt
savas biļetes un pie vilcienu revizijas
nav iespējams konstatēt vai tādiem pa-
sažieriem ir braucamās biļetes vai ne.

Ievērojot sacīto, dzelzsceļu virsvalde
paziņo, kā tādos gadījumos, kad pie
vienas personas atrodas kopēji braucošo

vairāku pasažieru biļetes, tad tiem jā.
ievietojas visiem viena vagonā, pie kam
biļešu uzglabātājam jāuzrāda kontrolē-
jošai personai pārējie pasažieri, pretējā
gadījumā visi, _ kuri nevarēs uzrādīt
savas braucamas biļetes, tiks atzīti par
bezbiļešu pasažieriem un kā no tādiem
tiks piedzīta minētos noteikumos pa.
redzētā soda nauda.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Eksploatacijas direktora
vietas izpildītājs J. Kļavi ņš.

Paziņojums.
Dzelzsceļa eksploatacijas direkcija pa.

ziņo, ka no Stendes - Tukuma - Bulduru
iecirkņa uz Jūrmalas linijas stacijām —
no Slokas līdz Bulduriem, vietējiem pa-
tērētājiem nosūtāmo svaigu pienu un
krējumu jūnija, jūlija un augusta mē-
nešos, izņēmuma veidā, pārvadās ari ai
vilcienu N° 6. Minētā kārtība ievesta no
12. jūnija.
Dzelzsceļu eksploatacijas direktora v. i.

Kļaviņš.
Rīcības daļas vadītājs A. Resgals .

Dzēšami no nosacīti notiesāto
sarakstiem.

1) Sarakstā N° 2 (skat 1922. g.
8. maija „Vald. Vestn." 101. numurā)
N9 174 — Vi r kāvs, Jānis Katrinesd.

2) Sarakstā Ns 25 (sk. 1923 g. 13 jū-
nija „Vald. Vēsta." 124. numurā) Ne2265
— Burka, Jānis Rūdolfa d.

3) Sarakstā Nu 27 (skat. 1923. g,
3. augusta „Vald. Vestn " 166. numurā)
No 2528 — Ciems, Žanis Indriķa d.

4) Sarakstā N> 33 (sk. 1923. g. 11, ok-
tobra „VaId. Vēstn." 225. numura)
Ne 2993 — Vasmund, Alvine Ma-
fļon mplfjļ

5) Sarakstā Ns _ 38 (sk. 1924. g. 31. jan-
vāra „Vald. Vēstn." 25. numura pie-
likuma) Ne 3498 — K a ņ e p s, Augusts
Jāņa dēls.

6) Sarakstā Ns 39 (skat. 1924. gada
14. marta „Vald. Vestn." 61. numura
pielikumā) JSfe 3887 — T r u n n e, Lū-
cija Jēkaba m.

7) Sarakstā N° 41 (sk. 1924. g.-2. maija
„Vald. Vēstn." 98. numura pielikumā)
N° 4139 — B e i r o t, Alvine - Zelma
Kārļa meita.

8) Sarakstā N» _45 (sk. 1924. g. 19. sep-
tembra „Vald Vestn." 213. numura pie-
likumā) Ne 5100 — V e i g u r s, Antons
Andreja d.

9) Sarakstā Ns_ 49 (sk. 1925. g. 12. fe-
bruāra „Vald. Vēstn." 34. numura pie-
likumā) Ns 5739 — Dzenis, Marija
Kārļa meita.

10) Sarakstā N» 54 (skat. 1925. gada
11. augusta „Vald. Vēstn." 176. numura
pielikumā) Ne 7134 — Karkliņš,
Kārlis Jāņa d un Ns 7242 — Šapiro,
Frida Šloma m.

11) Sarakstā Nq 59 (sk. 1926. gada
9. februāra „VaId. Vēstn." 31. numura
pielikumā) Ns 8206 - Bērziņš,
ai. Bērzīts, Alfons-Aleksandrs Richardad.

12) Sarakstā Ns 65 (sk. 1927 gada
„Vald Vestn " 24. numura pielikumā)
Ns 10678 — S e r g e j e v s, Kuprijans
Ivana dēls.

_ 13) Sarakstā Ns 67 (sk 1927. g. „Vald.
Vestn." 121. numura pielikumā) N» 11152
— Dri 1 1 e, Jānis Jāņa d., Ns 11166-
F e d o t o v s , Jānis Alekseja d un
Ns i 1364 — Priede, Emma Kārļa m.

Rīgā, 1927. g. 14. jūnijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. Saulīts.

Pasta ziņas.
I. Atklātas pasta palīga nodaļas ar

vienkāršu un ierakstītu sūtījumu operā-
cijām : "

1) Apšupe — dz. stacija, uz Jelgavas-
Tukuma līniju,

2) Poguļanka — Daugavpils apr ,
3) Spāģi — Ungurmuižas pag , Dau-

gavpils apr.
II. Pārveidotas telefona palīga nodaļas

par pasta un telefona palīga nodaļām ar

vienkāršu un ierakstītu sūtījumu ope-
rācijām :

1) Gaiķi — Kuldīgas apr.,
2) Salienā — Ilūkstes apr.

Pasta-telegrafa virsvaldes . .
galvenais direktors A. A u z i $

Nodaļas vadītājs K ļ a v in s-



Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
ar šo paziņo, ka apsūdzētās pēc s. 1. 51., 581. p.
1. d. Edes Jura meitas Sunit meklēšana iz-
beidzama viņas atrašanas dēļ.

Rīgā, 1927. g. 11. jūnijā. JVs 14.
Miertiesnesis (paraksts.)

Rīgas kara apriņķa priekšnieks
atsauc ,,Valdības Vēstneša" 1922. g. 79. nu-
murā izsludinātā Latgales inž. rotas kareivja
Nikolaja Sergeja d. Gavrilova meklē-
šanu, jo pēdējais atrasts.

Pamats. Kriminālās pārvaldes Rīgas no-
daļas pr-ka 1927. g. 10./11. maija raksts
zem N°26242/25/R.

Pulkvedis L a s m a n s.
Vecākais darbvedis, kara ierēdnis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas V lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 8. jūlijā 1927. g.,
plksten 10 dienā, Rīga, Miera
ielā Ns 6, pārdos Oskara
0_ z oliņa kustamo mantu

^
sa-

stāvošu no 3 kufejām un novērtētu
par Ls 1500.

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

Rīgā, 11. jūnijā 1927. g. 655C
Tiesu izp. O. Stellraachers.

Rīgas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28._ jūnijā 1927. g.,
pulkst. 11 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 13/15, veikalā, firmas
A Kiener un Ko. lietā, pārdos
Valtera M e i j e r a, firmas
.Elsass" līdzīpašnieka kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras
un novērtētu par Ls 1047,90.

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

Rīgā, 1. jūnijā 1927.g.
6556 Tiesu izpild. J.Zirģeis,

Rīgas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. juniļā 1927. g„
pulkst. 11 diena, Rīga, Kr. Barona
ielā Nš 13/15, Aitura Battegav
lietā, II ūtrupe pārdos Abe-
Haima Jofie kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un
npvērtētu par Ls 750.

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

Rīgā, 1. jūnijā 1927. g.
6"55 Tiesu izp. J. Zirģels.

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Antona
Simaņa d. Grāmatiņa pēc Valsts
zemes bankas Jelgavas nodaļas
raksta no 1927. g. 1. marta
Ns 25/47 — 2821 par Ls 6875,51
ar termiņu maksām un soda
naudām, saskaņā ar Jelgavas
apgabaltiesas uzdevumu no 1927.
gada 31. marta Nš 11973
29 septembrī 1927. g., pīkst. 10
tīta, Jelgavfs apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē.

uzpubl. torsiempordos
Antonam Sīmaņa d. Grāmatiņām

piederošo
nekustamu īpašumu
kufš atrodas Jelgavas (agrāk
Tukuma) apriņķī, Lielauc:s pag.,
ar zemesgrāmatu reģistra Ns 221
un sastāv no Lielauces muižas
.Bisenieku" mājām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem ap vērtēts par Ls 11.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4000;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegul
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsj zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civilnodaļas kanclejā.

Jelgavā, 13. jūnijā 1927. g.
6506 Tiesu izp. J. Vīksna.

Rīga
Armijas ekonomiskais veikals

no š. g. 15. jūnija līdz 15. augustam
(vasaras sezonā) tiks slēgts pulksten !/ 26
vakarā.

'

€itu iestāšu
sludinājumi.

?

Rīgas pol. I iec. priekšnieks
paziņo, ka š.e. 21. jūnijā, pulkst.
10 rītā, lielā Jaunavu Ielā Nš 15,

pOrdos ualrflksollšane
Vastjai Arefjevai piederošu dzl
vokļa iekārtu, novērtētu par
Ls 24,50, Hajas Feigas Hiršberg
prasības apmierināšanai. 6483

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1927. g. 14. jūnijā.
1. Ieceļ Kārli Velmi un Pāvilu

Labeckipar papildu miertiesnešiem
pie Latgales apgabaltiesas.

2. Pieņem un nolemj iesniegt Sa-
eimai :

1) valsts kontroles reglamenta pro-
jektu un

2) papildinājuma projektu tiesu iekārtas
likumos.

3. Apstiprina delegāciju vispārējā
jauktā komisijā, kura nodibināma līguma

izpildīšanai par muitas ūnijas izvešanu
starp Latviju un Igauniju sekošā sa-
stāvā :

priekšsēdētājs — R. B ī 1 m a n i s,
locekļi — V. Bast jānis, J. Hans,

R. K a 1 n i n g s, J. R u b u 1 s, V. S a 1-
n a i s un K. Ulmanis.

Ārlietu ministris F. Cielens
vakar pieņēma Dānijas Charge d'Affaires
M. Langbergu, kas aizbrauc atvaļinājumā
uz Kopenhāgenu, Lietavas sūtni J. Aukš-
tuoli, kas stādīja ministrim priekšā jaun-
iecelto militaratašeju Latvijā Gedraiti un
Krievijas sūtni J. Lorenču, kas stādīja
priekšā jauniecelto sūtniecības sekretāru
Kuļabko. Bez tam vēl ministris pie-
ņēma audiencē mūsu sūtni Tallinā
J. Sesku, kas bija ieradies ar ziņojumu
par savu darbību.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

rīkojums.
Sakarā ar Ilūkstes apriņķī Rubeņu

pagasta robežās parādījušos trakumsērgu;
pamatojotes uz obligatoriskiem noteiku-
:aiem par trakumsērgas apkarošanu, public.
.Valdības Vēstneša" 192/. g 7. numurā,
3. pantu, izsludinu augšminēto pagastu
par trakumsērgas apdraudošu.

Minētai pagasta valdei uzdodu steidzami
pasludināt iedzīvotājiem izdoto obliga-
torisko noteikumu par trakumsērgas apka-
rošanu 1., 2., 4., 5., 6., 7., _ 8., 9.,
10. un 12. pantu („Valdības Vēstneša"
1927. g. 7. numurā), kas iedzīvotājiem
katram jāzin un stingri jāievēro.

Sērgas ātrākai apkarošanai uzdodu po-
licijai spert visus no viņas atkarīgus
soļus un šī rīkojuma un noteikumu neie-
vērotājus saukt pie likumīgas atbildības.

Apriņķa priekšnieks N. Jansons.
Sekretārs A d e 1 o v s.

Māksla.
Dailes teātris. Ceturtdien, 16. jūnijā, pulksten

7.30 vakarā ,,J ā t n i e k u drudzis" un piekt-
dien, 17. jūnijā, pulksten 7.30 vakarā .J āt-
nieku drudzi s".

Teātra viesu izrādes Bauskā: sestdien,
18. jūnijā, pulksten 8 vakarā, „E d e n e s
dārzs" un svētdien, 19. jūnijā, pulksten 8
vakarā, Suttona Vāne spēle 3 cēlienos ,,U z
nezināmo ost u".

KURSI.

Rīgas birža, 1927. gada 15. jūnijā.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,165—25,233
100 Francijas franku 20,10—20,50
100 Beigas 71,75—72,45
100 Šveices franku 99,30—100,30
100 Itālijas liru ........28,60—29,15
100 Zviedrijas kronu 138,50—139,55
100 Norvēģijas kronu 133,70—134,70
100 Dānijas kronu 138,20—139,25
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . , . . 207,10—208,65
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 cervoņecs

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3443
Sudrabs 1 kg 93—101

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

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

Redaktors: M. Ārons.

(Tiesu

sludinājumi.
Rigasapgabalt.4.civilnod.,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. p. pamata,
uz Emmas Gustava m Apse,
dzim. Lāc, lūgumu viņas prasības
lietā pret Mārtiņu Jāņa d. Apse
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesa četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas ,Vaid. Vēstn.".

Pie lūguma pielikti noraksts no
iesūdzības un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laika
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski.

Rīgā, 24 maijā 1927. g.
Priekšs. b. Eglīts.

5250 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojotes uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē 1927. g. 30. jūnijā attaisīs
un nolasīs 1926 g. 4. novembri
miruša Andreja Jāņa d Šķunita
testamentu.

Jelgavā. 11 jūnijā 1927. g.
L. Nš 1970/1927. g.

Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.
«485 Sekretārs M i 11 e 1h o f s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p paziņo, ka šis tiesas
sēdē 1927. g. 7. jūliji attaisīs
un nolasīs 1927. g. 21. marta
mirušā Jāņa Bēituļa d. R u s s i ņ a
testamentu.

Jelgavā, II. jūnijā 1927. g.
L Ns 1895/1927. g.
Priekšsēd. v Feldmans.

6486 Sekretārs M i 11e 1 h o f s.

Rigas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. jūlijā 1927. g,
pulkst. 10 diena, Rīgā. Karlines
iela Ns 15, pārdos Aleksandra
B u ša kustamo mantu, _ sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu pat
Ls 327.

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

Rīgā, 11. jūnijā 1927. g. 6553
Tiesu izp. O. Stellraachers.

Rīgas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka I. jūlijā 1927. g,
pulksten 10 dienā, Rīga, Miera
ielā Ns 6. pārdos Oskara
Ozoliņa kustamo mantu, sastā-
vošu no divām kufejtm un no-
vērtētu par Ls 1100

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

Rīgā, 11. jūnijā 1927. g. 6552
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

Paziņo, ka 6. jūlijā 1927. g,
Pīkst. 10 dienā, Rīgā, Miera ielā
N?6 , pārdos Oskara Ozo-
li ņa kustamo mantu, sastāvošu
n3 bormašinām un novērtētu
Par Ls 640.

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

Rīgā, 11. jūnijā 1927. g. 6551
Tiesu izp O. St e 11machers.

Kļūdas Izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa

tiesu izpildītāja J. Z rģeja sludi-
nājumā, kufš ievietots .Valdības
Vēstneša" Ns 128, iespiests: ka
20. jūnijā 1927. g., pulksten 2
diena, Rīga, Klīveru iela Nš 1,
veikalā, pārdos .Elizabetes Buk*
kustamo mantu, bet vajaga būt
.Elizabetes Beck" kust. mantu.

Rigas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. jūnija 1927. g.,
pīkst. 11 diena, Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 13/15, veikalā, firmas
,A. Kiener un Ko." lietā, pār-
dos Valtera M e i j e r a firmas
.Elzas" līdzīpašnieka kustamo
mantu, sastāvešu no manufak-
tūras un novērtētu par Ls M479J.

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

Rīgā, 1. jūnijā 1927. g.
6557 Tiesu izp. 1.Zirģeis.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28 jūnijā 1927. g„
pulksten 1 diena, Rīgā, Marijas
ielāNš2, dzl, pārdos Henocha
Springenfelda un Leiba
F i r k a kustamo mantu, sastāvošu
no naudas skapja un novērtētu
par Ls 270.

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

Rīgā, 31. maijā 1927. g.
6562 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

Jelgavas apgabalt. Jelgavas
apr. II iec. tiesu izpildītājs,
kura kanclejā atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā Ns 24, istaba 20,
paziņo:

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izoildītājs par Liepājas pils.

II iecirkni,
kura kanclejā atrodas apgabal-
tiesā, istaba Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1030. p paziņo,
ka 27. jūnijā 1927. g., pīkst. 10
no rīta. Liepāja, Lielā iela Nš 7
un 9, tiks pārdota pirmā un otrā

atutātā ūtrupē
kustama manta, piederoša Bē/am
L e v i n a m un sastāvoša no
dažādām kolonialprecēm, novēr-
tētām uz Ls 11590. 6507

Liepājā, 1927. g. Ns 362.
Tiesu izp. v. J. Pētersons.

Latgales apgabaltiesas
I iecirkņa tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Daugavpilī,
Šosejas ielā Ns 49, paziņo:

1) ka Michaila Benislauska pra-
sības lieta par Ls 400 ar 0/o/a
un izdevumiem pēc tiesas sprie-
dumu 16. jūlijā 1927. g , pīkst. 10
rīta, Latgales apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē uz

puui. torsiem pārdos
Geronima Mola

nekustamu īpašumu
kufš atrodas Daugavpili, .Čere-
povā", 3. pils iecirkni ar zemes-
grāmatu reģistra Ns — (grupa —,
grunts Ns 4—9) un sastāv no
gruntsgabaliem 4560 kv. saš
platībā, ar pilsētas dzimtslietoša-
nas tiesībām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem ap vērtēts par Ls 400;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgfūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls —;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmita daļa no apvēr-
tēšanas sumas un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz So
īpašumu tiek vestas Daugavpils
pilsētās zemesg'āmatu nodaļā.

Personām, kujam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ii
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civilnodaļas kanclejā.

2. jūnijā 1927. g.
6510 Tiesu izp. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
I iecirkņa tiesu izpildītājs,

''ura kanclejā atrodas Daugavpilī,
Šosejas ielā Ne 49, paziņo:

1) ka dažādu kreditoru prasības
lietās par Ls 39856,61 ar %%
un tiesu izdevumiem pec tiesas
spriedumiem 10. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē,

oz paMlskieis torsiem pārdai
Chaima Teveļa "Šmuiļa d. <Ga-

v a r t i n a un Vulfa 2 i v a

nekustamu īpašumu,
kujš atrodas Daugavpilī, Vladi-
mira ielā Ns 33/35. II polic iec,
kvatt. zem Ns 24 un 25, — hipot.
iecirknī ar zemesgrāmatu reģistra
Ns 3416, 2937 (daļa XVI, XIV)
un sastāv no pilsētas dzimtslieto-
šanas tiesību gruntsgabaliem,
42,44 kv. saž. apmērā, ar ēkām;

<;) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvertets par
Ls 10.0C0;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgfūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls —;

4) ka personām, kufas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — 10. daļa no apvērtē-
šanas sumas un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka notieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu mi-
nētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales ap-
gabaltiesas zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civilnod. kanclejā.

26. maijā 1927. g. 6511
Tiesu izp. (paraksts).

Uz 1916 g. 3. jūlija likuma
noteikumu pamata par tirdzniecī-
bas un rūpniecības, uzņēmumu
pāreju pēc līgumiem
Liepājas notārs Ž. Kaupi ņš
paziņo, ka 1927. g. 8 jūnijā viņa
kantorī apliecināts ar reģistra
Nš 7594 pirkuma un pārdevuma
līgums, ar kūju Miķelis Rūt-
šteins padeva Hiršam Kleinam
javu koka zāģētavu Liepājā, uz
Atakas salas, ar ar visu inven-
tāru, instrumentiem, mašinām,
ēkām un pārējiem piederumiem
par Ls 20.000.
6282 Notārs 2. Kaupiņš.

Rīgas pol. I iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 28. jūnijā, pulkst.
10 rītā, lielā Peldu ielā Nš 17,

pārdos ooirBRsolKanB
Hiršam Levenšteinam pie-
piederošu naudas skapi, novērtētu
par Ls 25,39, atsevišķo tirdznie-
cības un rūpniecības uzņēmumu
darbinieku slimo kases prasības
segšanai 6537

Rīgas pol. I iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 27. jūnijā, pulkst.
10 rītā, lielā Grēcinieku ielā Ns32,

pflrdos vairāksolīšanā
Movšam Feingoldam piede-
ros

^
seglenieku šujmašinu, no-

vērtētu par Ls 121,40, atsevišķo
tirdzniecības un rūpniecības uz-
ņēmumu darbinieku slimo kases
p asibas apmierināšanai. 6538

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
puziņo, ka š. g. 25. jūnijā, pulkst.
10,30 ritā. Rīgā, Baznīcas ielā
Ns 35. dz. 3,

pārdos vairāksolīšanu
pils. Lūcijai J e g e r piederošās
mantas — divas kumodes, gulta
ar atsperu matraci, 2 drēbju skapji,
trimo spogulis un bufete, novēr-
tētu par Ls 470, piedzenot par
labu rils. Butuļam tiesāšanās iz-
devumus Ls 327 apmērā. 6539

Apskatīt pārdodamās mantas
varēs uz vietas pārdošanas dienā.

Zilupes policijas iec. pr-ks
paziņo, ka 8 jūlijā 1927. g., pulkst.
12 diena, pie Pasienes pag. nama,

pārdos mlUml
Vikentijam Benediktad.Orortum
piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no tējmašma?, novērtēta par
Ls 8, ienākuma nodokļa parāda
segšanai 6521

Zilupes policijas iec. pr-ks
paziņo, ka 8. jūlijā 1927. g., pulkst.
12 dienā, pie Pasienes pag. valdes

pārdos tauHšii
Boleslavam Jāņa d. Baikovskim
piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas tējmašinas, no-
vērtētu par Ls 17,ienākuma nodokļa
parāda segšanai. 6523

Zilupes policijas iec. pr-ks
paziņo, ka 8. jūlijā š. g., pulkst.
12 dienā, pie Pasienes pag. valdes,

pārdos vairāksolīšanā
Valentīnam, Antonnai, Vladisla-
vam un Broņislavam S a 1 d e š-
k i e m piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no viena separatora,
novērtēta par L< 22, ienākuma
nodokļa par?da segšanai 6522

Rīgas policijas

Jūrmalas iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 2. jūnijā, pulkst.
10 rītā, Mellužos, Zubites ielāNsS,

pārdos vairāksolīšanā
Matildei Bauman piederošo
drēbju skapi un kumodi, novēr-
tētus par Ls 35, saskaņā ar nodokļu
departamenta raksta no š. g.
Ns 27705. 6513

Zilupes policijas iec. pr-ks
paziņo, ka 8. jūlijā 1927. g., pulkst.
10 dienā, pie Pasienas pag. valdes,

liii laiiiksi!āti
Jānim Jāņa d. Ščensriovičam
piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no ķēves sarkanas spalvas,
novērtētu par Ls 100, ienākuma
nodokļi parāda segšanai 652

Daugavpils pilsētas policijas
I iec. priekšnieks

paziņo, ka 17. jūnija š. g., pulkst.
12 dienā, Zaļā ielā Nš87,

pāils vairāksolīšanā
pils J. Riimeram piederošas
sekošas mantas, sastāvošas no
dzīvokļa iekārtas.

Minētās mantas vatēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 6SI9

Daugavpils pilsētas policijas
I iec. priekšnieks

paziņo, ka 17. jūnijā š. g., pu ks'en
12 dienā, Cietokšņa ielā Ns 29,

pils L. Šn e j e r a m piederošas
sekošas mantas, sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas, valsts neapstrī-
dama prasība.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūt upes dienā uz vietas. 6520

8.Daogafpils kojnieko pulks
1927. g. 20. jūnijā, pīkst. 13,

pārdos vairāksolīšana
2 armijas vajadzībām nederīgus

zirgus.
Izsole notiks Cēsis .Pubnlnes

mitnēs". Tuvākas ziņas pulka
š.aba saimniecības daļā, darb-
dienās no pīkst 9 — 15. 1* 64'9

Jelgavas apriņķa priekš i. paligs
1. iec. izs'udina par nedeiīgu pie-
teikto par nozaudētu iekšzemes
pasi, izdotu 19. maijā 1S2'. g.
ar Nš 223 no Džūkstes pagasta
valdes uz Matildes Jēkaba m.
Krauzes vārdu 5312

Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu iekšzemes pasi,
izd. no Sipeles pag. valdes
1/. maijā 1920. g. Nš 749 „7
Almas Kārļa m. Cnlberg vārdu.

4684a

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Nš 11174 uz Mar-
garefas T a u b e vārdu pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par ne-
derīgu 6533

Jelgavas apr. pr ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu 3 daļas rezervistu
apliecību, izdotu 12 _dec. 1925. g.
ar Ns 27494 no Rēzeknes kara
apr pr-ka uzVasilija Nazara d.
Kolesnikova vardu. 53li



Rīgas pie stacijā
š. g. 20. un 21. jūnijā, pīkst. 10

pārdos

ūtrupē
sekošus no saņēmējiem neizpirk-
tus sūtījumus:

1) Partiju brusas priedes un
nomaļi priežu, sv. 11400 kg.,
pēc sūt. Cesvaine—Rīga-Preču
Nš 40449, nosūt. 0. Pilāts, saņem.
K- Jegers.

2) 15 kst. pudeļu stikls, sa-
dauzīts, sv. 4289 kg., pēc
sūt. Vec-Oulbene—Rīga-Preču
Ns 434543, nosūt. A./S. V. Gul-
benes alus darītava, saņem. dubl.
uzrād.

3) 1 ms. teļu māgas, sausas,
sv. 61 kg., pēc sūt. Daugavpils—
Rīga-Preču Ns 397767, nosūt.
M. Zilberman, saņem. dubl. uzrād.

4) 1 mc. siļķes, sālītas, sv.
153 kg., pēc sūtīj. Cesvaine—
Rīga-Preču JVš 404401, nosūt.
R. Kacs, saņem. G. Cesvan tin
B Maizei.

5) 7 gab. ķerras, koka, sv.
90 kg., pēc sūt. Rēzekne II—
Rīga-Preču Ns 415348, nosūt.
1. Kurovs, saņģm. A. Kāris.

6) 13 kastes, koka, sv. 108 kg.,
pēc sūt. Madona—Rīga-Preču
Ns 380248, nosūt. K- Zvirgzdiņš,
saņem. dubl. uzrād.

7) 1 sn. malas, lietotas, sv.
9 kg., pēc sūt. Vecumi—Rīga-
Preču Ns 369131, nosūt. J. Gu-
revičs, sanēm. E. Bodnieks.

8) 1 sn. masas, lietotas, sv
10 kg., pēc sūt. Nereta—Rīga-
Preču Ne 380450, nosūt. V. Ska-
burskis, sanēm. Š. Ozols.

9) 1 ms. kartupeļi, sv. 82 kg.,
pēc sūt. Rūjiena—Rīga-Preču
Ns 388322, nosūt. A. Rauska,
saņem H. Zaķis.

10) 1 ms. kartupeļi, sv 50 kg.,
pēc sūt. Rūjiena—Rīga-Preču
Ns 388132, nosūt. J. Skangars,
saņem A./S. ,,Eksports ".

11) 1 kst masas, vecas, sv.
38 kg., pēc sūt. Valmiera—Rīga-
Preču JVŠ 390997, nosūt. ./.
Ludvigs, saņem. P. Alpers.

12) 1 ms. kartupeļi un burkāni,
sv. 37 kg., pēc sūt. Cēsis—Rīga-
Preču N» 426010, nosūt. O. Ja-
kobsons, E. Jakobson.

13) 4 koka mucas, sv. 146 kg.,
pēc sūt.. Meitene—Rīga-Preču
Ns 401458, nosūt. R. Šiliņš,
saņem. V. Bilmans.

14) 1 koka muca, sv. 23 kg.,
pēc sūt Dauguļi—Rīga-Preču
Ns 315931, nosūt. R, Baumans,
saņem. J. Šansin.

15) 1 ms. kartupeļi, sv. 64 kg.,
pēc sūt. Ozoli—Rlga-Preču
Ns 395677, nosūt. J. Skrastiņš,
sanēm.'M. Skrastin.

16) 3 koka kastes un 2 kst.
paksalmu, sv. 108 kg., pēc sūt.
Talsi—Rīga-Preču Ns 370884,
nosūt. J. Rozenšteins, saņem.
dubl. uzrād.

17) 1 koka muca,- sv. 35 kg.,
pēc sūt. Meitene—Rīga-Preču
Ns 401427, nosūt. Piens. sab.
,,Sprīdīts", saņem. dubl. uzrād.
' 18) 4 koka mucas, sv. 144 kg.,
pēc sūt. Kandava—Rīga-Preču
Nš 444066, nosūt. E. More,
saņem. dubl. uzrād.

19) 7 koka kastes, sv. 94 kg.,
pēc sūt. Lode—Rīga-Preču
Ns 361314, nosūt. G. Stelcs,
saņem. dubl. uzrād.

20) 1 ms. kartupeļi, sv. 87 kg.,
pēc sūt. Strenči Rīga-Preču
Na. 343620, nosūt. J. ?Vilkins,
sanēm. dubl. uzrād.

21) 1 kaste, 1 muca koka,
sv. 69 kg., pēc sūt. Stende—Rīga-
Preču Ns 435593, nosūt. Sabiles
un apkārtnes patēr. bdr., saņem.
dublik. uzrād.

22) 2 sn. stikls, neslīpēts,-sv.
261 kg., pēc sūt. Puikele—Rīga-
Preču Ns 97681, nosūt. A./S.
,,Lini", saņem. dubl. uzrād.

23) 1 kst. zivju konzervi, sv.
31 kg., pēc sūt. Rīga-Preču—
Cēsis Ne 266746, nosūt. J. Vein-
reiehs, saņūn. E. Cers.

'24) 1 kurvis skalu, sv. 5 kg.,
bag. sūt. Ludza—Zilupe Ns 45080.

6536a Stac. pneksn. (paraksts).

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 1 iec. izsludinapar nederīgu
pieteikto parrozaudetu zirga pasi
6 g. vecai ķēvei, izdotu no Vec-
auces pa?, valdes 4. jūliji 1924. g.
Nš 177 uz Zaņa N a b u r g a vārdu,
pārrakstītu Fricim Kaijām. 5C35

ŪTRUPE.
Rīgas muita 6. jūlija 1927. g„

pīkst. 10. Rīgā, MazāVejzaķa
salāostas valdes darbnīcās pārdos
atklātā vairāksolīšanā konfiscēto
motoiburenieku .Tosmars", ar
vienu masta un vienu motora
15 HP (iadikat.), būvēts no koka
192>. g. Vācija, ar slēgtu klāju,
brutto tilpums 12,86 tonnas, netto
9,67 tonnas, gājums 36 pēdas,
platums 12 pēdas, kravas telpu
dziļums 5 pdas. Uz motorlaivas
a rodas: viens, apmērām 2 pudi
smags enkurs ar ķēdi, divi dzelzs
deķa pumpji (lenc pumpji), viens
skārdas naftas pumps, viena
dzelzs muca, apmērām 200 litru
tilpuma un citi kuģa un saimnie-
cības pederumi. Mo!ors atrodas
izjauktā veidā.

Vairāksolīšana sāksies no Ls 500.
Motorbuienieks .Tosmais' ap-

skatāms ūtrupes dienā.
Muitas priekš, p. R u b i s.
Kontrabandas nod. pārzinis

6474 A. B r u s s.

tttn mioistiiii)
iesniegusi lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas
pilsoņi:

1) Aleksejs Kobelkovs ar sievu
Veru, dzīv. Daugavpilī, Skrindas
iela_ Nš 29, kup vēlas saukties
uzvārdā _ .Stariņš*.

2) _ Jēkabs Varguls, dzīvojošs
Liepājā, Terēzes ielā Nš 2t, kurš
vēlas saukties uzvārdā .Zvār-
gulis".

3) Juris Rožkalns, 1. Liepājas
kājnieku pulka kareivis, kurš
vēlas saukties uzvārdā .Ba-
lodis*.

4) Reinis Utens, dzīve jošs Rīgas
apriņķī, Siguldas miestā, Tilta
maj' , kufš vēlas saukties uz-
vārdā .StjavtiņS'.

5) Andrejs Eduards Upinš ar
sievu Edi un meitu Bertu, dzīvo-
joši Daugavpils apriņķī, Krust-
pils pagastā, Catlaksu mājās,
kufi vēlas saukties uzvārdā
.Upīte:

6) Aloizijs Bikovskis '(Bykov-
skis) ar sievu Annu un dēlu
Broņislavu, dzīvojoši Rēzeknes
apriņķī, Gaigalavas pagastā, Ko-
zeru sādžā, kup vēlas saukties
uzvārdā .L/sitis*.

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma publicēšanas dienas,
pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lūgumus iz-
pildīs.

Rīgā, 1927. g. 31. maijā.
Nš 28735

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. L u d i ņ Š.

Nodaļas vadīt. v.
6072 P. Kurzemnieks.

Bauskas pagasta
2.pakāpes pamatskolai ir vajadzīgs

skolas iii
un

4. skolotājs
(vīrieši).

Priekšroka muzikāliem, sabiedr.
darbiniekiem un vācu valodas,
kā specialpriekšm. pasniedzējiem.
Reflektantus ar pilnas pamatskolas
tiesībām uzaicina personīgi ie-
rasties pie pagasta padomes uz
vēlēšanām 2. ļulijā š. g, pulksten
10 rītā, pagasta valdes namā ,
vai ari pieteikties rakstiski līdz
tam pašam laikam.

Lūgumi apmaksājami ar Ls 0,80
zīmcgnodokli un bez citiem va-
jadzīgiem dokumentiem, iesn'e-
dzama ari ārsta apliecība par
veselības stāvokli.

Alga pēc j aldibas noteikumiem
un tuvākā dzelzsceļu stacija —
Bauska, 2 kilometri no darba
vietas. 3 6*45

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs I ie:. izsludina par nera-
dušu pieteiktu par nozaudēto Na-
gana zistetnas revolveri, pašcēlaju,
Nš 63083, kutš piederējis Albertam
Kristapa d. Milleram. 5036

i—z—SOaiādi
sludinājumi.

Akciju sabiedrība
„A. G. Schroeder un Ko."

uzaicina savus akcionārus uz
kārtēju vispārējo sapulci

šī gada 5 jūlijā, pulkst. 4 dienā,
Rīgā, 1. Kalēju ielā Ns 74, Ai. 3.

Dienas kārtība.
1) Bilances caurskatīšana un ap-

stiprināšana un pārskats par
1926. g.

2) T ras peļņas sadalīšana.
3) Budžets un darbības gaitas

caurskatīšana un apstiprināšana
uz H27. g.

4) Vēlēšana».
5) Dažādi priekšlikumi.

Gadījumā, ja šī gada 5. jūlijā
nesanāKtu noteiktais biedru skaits,
tad noliks otra pilna sapulce šj
gada 19. jūlijā turpat tanī pašā
laikā un ar to pašu dienas kār-
tību, kūja neskatoties uz iera-
dušos biedru skaitu, būs sprie-
dumu spējīga.

65'6 Valde.

Akc. sab. „Rīgas lenču un
trikotāžu fabrika KOSMOS"

valde uzaicina akcionārus uz

iiliii sīlnu aMl
kurn notiks 1927. g. 12. jalijā,
pīkst. 7 vakarā, sabiedrības telpās
Rigā, Popova ielā Nš 6.

Dienas kārtība:
1) sapulces amata personu vēlē-

šana,
2) valdes ziņojumi,
3) sabiedrības pamata kapitāla

.paaugstināšana un visi ar šo
saistītie jautājumi, un

4) dažādi jautājumi.
Pēc sabiedrības statūtu § 52

akcionāriem, kup veļas p'edalities
pilnāļsapulcē jāuzrāda valdei viņu
akcijas vai apliecības ne vēlāk kā
7 dienas pirms pilnās sapulces
diena. *. 6547 Valde.

Kara būvniecības pārvaldes
Techniskā daļa

izsludina uz 1927. gada 28. jūniju
rakstisku Izsoli

1) pulkst. 10 uz elektrisko degļu
piegādāšanu un

2) pulksten 12 uz ugunsdzēšamo
piederumu piegādāšanu.

Piedāvājumi, _ apmaksāti ar zī-
mognodokli, slēgtas aploksnēs at-
tiecīgi ar uzrakstu „uz elektrisko
degļu izsoli* un .ugunsdzēšamo
piederumu izsoli" iesniedzami
K. B. P. techniskai daļai Cita-
delē Ns 24 līdz 28. jūnijam: 1)
pulksten 10 uz 1. p. minēto un
2) pulksten 12 uz 2. p. minēto iz-
soli. Iegādāšanai paredzēti elektr.
degļi apm * 12.000 gab., „Mini-
max" ugunsdzēšamie aparāti, ka-
ņepĒju šļūtenes, divriteņu šļirces
un mucas, stāvcaurules un citi.

Ar izsolei un piegādāšanas no-
teikumiem un vajadzīgo priekš-
metu sarakstu var iepazīties turpat
katru darbdienu no pulksteci9—15.

Izso'es dalībniekiem līdz izsolēs
sākumam jāiemaksā iepriekšējā
drošība 5°/o no piedāvāto priekš-
metu vērtības Ne 1245 6550

Jaunlatgales apr. pr-ka pal.
2. iec. paziņo, ka 29. junijā
1927. g. pīkst. 10, Bērzpils pag.,
vec. polic. kārtībnieka kanclejā
pārdos vairāksolīšanā Benedikta
Bondara kustamo mantu, vienu
govi-, novērtētu par Ls 30,— so-
da naudas piedzīšanai, saskaņā
ar Latgales apgabaltiesas 2. krim-
nod. izpildu rakstu Ns 1424/9056.

Pārdodamais apskatāms pār-
došanas dienā uz vietas.

Balvos, 11. junijā 1927. g.
6515a Priekšn. pal. Kazmars.

Jaunlatgales apr. pr-ka pal.
2. iec. paziņo, ka 29. junijā
1927. g., plks' t. 10, Bērzpils pag.,
vec. polic. kārtībnieka kanclejā
pārdos vairāksolīšanā Izidora
Kalvas kustamo mantu, vienu
teli, novērtētu par Ls 20, soda
naudas piedzīšanai, saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesas 2. ķrim.
nod. izpildu rakstu Ns 2527.

Pārdodamais apskatāms pār-
došanas dienā uz vietas.

Balvos, II. jun. 1927. g.
6516a Priekšn. oal. Kazmars.

Jaunlatgales apr. pr-ka pal.
2. iec. paziņo, ka 29. junijā
1927. g., plks 't. 10, Bērzpils pag.,
vec. polic. kārtībnieka kanclejā
pārdos vairāksolīšanā Aleksan-
dra Kveska kustamo mantu,
vienu teli, novērtētu par Ls 20,—
soda naudas piedzīšanai, saskaņā
ar Rīgas apgabaltiesas 2. kriiii.
nod. izpildu rakstu Ns 2527.

Pārdodamais apskatāms pār-
došanas dienā uz vietas.

Balvos 11. jun. 1927. g.
6517a Priekšn. pal. Kazmars.

Jaunlatgales apr. pr-ka pal.
2. iec. paziņo, ka 29, junijā
1927. g., pīkst. 10, Balvu pag.
vecākā policijas kārt. kanclejā,
Balvu miestā,

pārdos vairāksolīšanā
TeodoraAndrejeva kust. mantību,
vienu govi, novērtētu par Ls 15,—
soda naudas piedzīšanai, saskaņā
ar Balvu iec. miertiesneša izpildu
rakstu Ns 1837/331.

Pārdodamais apskatāms pār-
došanas dienā uz vietas.

Balvos, junijā 1927. g.
6518a Priekšn. pal. Kazmars.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 4985 uz Marijas
B a i d i ņ vārdu pazaudēta un ar
šo tiek izsludināta par ned. 6534

Pērkones II pakāpes
pamatskolai

vajadzīgs

skolos pārzinis.
Velēšanas notiks Pērkones pag.
namā 25. junijā š. g., pulks*. 12
dienā. Kandidātus uzaicina pie-
teikties personīgi minētā dienā
pie pagas'a padomes, uzrādot
attiecīgus dokumentus 3
6453 Pagasta padome.

Rīgas polic. 6. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karaklaus. apliec. Ns 46606,
izd. 6. sept. 1926. g. no Rīgas
kara apr. pr-ka uz Jāzepa Franča
d. Voišvillo vārdu. 6541a

Ilzenes pagasta valde izsludina
par nozaudētām sek. karaklaus,
apliecības:

1) Friča Jur/a d. PēterSoriā,
izd. no 6. Rīgas kājn. p. 13. febr.
1920. g. Ns 736;

2) Vilhelma Jāņa d. Paipala,
izd. no Valkas apr. apsardz.
pr-ka 10. martā 1921. g. Ns 4041.

4702a

Ilzenes pagasta valde izsludina
kā nozaudētu, Vilhelma Jāņa d.
Paipala pasi, izd. no šīs pag.
valdes 29. dec. 1920. g. Ns 835.

Latvijas mākslas akadēmija
ziņo, ka nozaudēts un tāpēc
skaitās par nederīgu matrikula
Ns 432 uz Ņinas Koler vārdu.

Likumu oo ministra kabineta
netinu krājums.

1927. gada 11. burtnīca
Iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfija, pili, 1. istaba, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pie-

prasījumiem.
Burtnīca māksi:

bez piesūtīšanas Ls 1,50
ar piesūtīšanu „ 1,80

Saturs:
86) Likums par Latvijas, Sociā-

listisko Padomju Republiku
Savienības un Igaunijas dzelz-
ceļu konvenciju (un pati kon-
vencija).

Sabiedr. ,,Ražotājs'
pie Latvijas rūpnieku un amat-

nieku savienības

pilna biedru sapulce
notiks 18. jūlija š.g., pīkst. 5p. p.
RīHā, Kalpaka buU. 2, dz. 20,
Latvijas rūpnieku ua amatnieku
savienības telpās,

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlē-

šanas.
2) valdes un revīzijas komisijas

ziņojumi par 1926 g.
3) Vēlēšanas
4) Priekšlikumi, ziņojumi un jau-

tsjumi. 6544 Valde.

Pazaudētas Gulbenes lauksaim-
niecības biedrības krāj aizdevu sa-
biedrības krāšanas grāmatiņas uz
Jēkaba Simsona vārdu,
Beļavas „Gruzišos": 1) no 1920. g.
par sumu Ls 10 un 2) no 1923. g.
par sumu Ls 110. Atrašanas ga-
dījumā lūdzu viņas nodot minētai
sabiedrībai. 6484 J. Simsons.

Nozaudēta un tāpēc uzskatama
par nederīgu atļauja ieiešanai
muitas dārza uz Nikolaja L a n g-
v i č a vārdu, izdota no Rīgas
muitas 2. februārī 1927. g.Ns 509.

Iespiests Valsta tipogrāfija.

Latvijas iiifipitisiisili»
Bilance uz 1. janvāri 1927. g. _

Aktivs Ls Pasivs Ls
Debit. unkredit. konti. 697.723,93 Akciju konts . . . . cOD.000,-
Tekošo rēķinu konti . 824,91 Latvijas bankas ,on ,~
Kases konts 2.251,81 coll' konts . . . 27.709,5»
Vērtspap. un paju konti 52.020— Latv. bankas garantijas ,„
Nekust. īpašumu konti 280.000,— _ t. 166. konts . . . 2 i°A'A
Inventāra konti . . . 32.000— Ārzemju banku konts . 745.«0*C
OrSanizac. izdev. konti 40.000,— Apšaub. parādu konts ll^"x_
Drošības naudu konti 19.514,40 Dividendes konts . - '^'^Amortizāciju konts . . 27.25»> 4

Pārejošu sumu konts f^'tQ
Rezervēs kapit. jtonts^^

irr

1-124 33S.05 _ 1.124
^

4720 Valde.

Jūrniecības departamenta hidrogrāfiskā dola
iegadās rafostisfta izsolē

1000 metrus zemes iiabeii.
Kabelis jāpiegādā un jāizliek Ventspilī uz dienvidu mola. Pie

dāvajuminodrošinami ar Ls 100.
Piedāvājumi, nomaksāti ar zlmognodoMi, iesniedzami hidrogrā-

fiskai daļai, Valdemāra ielā Nš la slēgtās, aizzīmogotās aoloksnes
ar uzrakstu .Kabeļa izsolei* līdz š. g. 28. jūnijam, pīkst. 12

Turpat saņemami techniski un izsoles noteikumi. Nš 1249 6559

Pnpiro rnpnlecllins un tirdzniecības atacllu sutrledr.
„CHROMO".

Rīgči, Kalnciema iela Ns 40.

Bilance uz 1926. g. 31. decembri.
A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls

Kase 58011 , Akciju kapit«|s . . . . ...... 150.000 —
Debitori .' . 36.874,64 ; Amortizācijas kapitāls . 47t 53S2
Mašīnas un inventārs 188.669,07 ',\ Kreditori 38.548,3i
Fabrikas iekārta 6.417,21 i Izdoti vekseļi:
Tekoši rēķini un noguldījumi 3.819.04 ļļ Maksājumiem 48.950,49
Vekseļi portfelī 1.092,64 Nodrošinājumiem 79.800 -
Materiāli 27.292,04 ļ Aizņēmumi 75.477,10
Nodrošinājumi ar vekseļiem . .

^
. . 79.809,— ļ

Uz pr'ekšu samaksāta īre un apdrošinās. 1.532,58
Konsignicijaš preces 2.314,44
Gatavas preces 23.937,65
Zaudēts 67 500, t-

439.8 >9,42 43^94?

Pejņas un zaudējumu rēķins.

Debets Ls Kredīts Ls
Norakstīts: Ražošanas atlikums 1.249,73

5° 0 no maliņām 9.929,95 Pārdošanas atlikums 5.562,8s
20° 0 no fabrikas iekārtas 1.604,30 Pārņemts pe^as atlikums no

K./S.
Organizācijas izdevumi 2.951,20 „Chrompaprs° . . . 7.411,73
Izdevumi . . . 21.185.35 Zaudēts 67.500,—
Atskaitīt amortizācijas kapit. . . ... 47.053,52

81 724 32 8172432

5570 tr^īaēT"

Eiropas tirdzniecības aKc. sab. „ETRĀK".
(Rīga, Peterbaznīcas laukumā Ns 37.)

Bilance uz 1926. gada 31. decembri.
Aktivs. Ls Pasivs. Ls

Kasē skaidrā naudā . 4.155,90 i Akciju kspitals . . 100.000 —
Tekoši rēķini bankās 9.986,96 ! Kreditori .... 285.492,01
Pasta tek rēķins . . 10,28 Akcepti 33.500,-
Inventars .... 11074,67Amortizācija . . . 866,55
Vekseļi 19.983,66i Pārejošas sumas . . 681,77
Drošības vekseļi . . 11000,—
Debitori 308.187,37 i
Preces 51.585,05!
Peļņas un zaudējumu

rēķins ....4556,44Ls 420541^33 Ls 420 540 33

Peļņas un zaudējumu rēķins uz 1926. g. 31. decembri.
Debits. Ls Kredits. Ls

Algas 38,486,66 i Ati kūms no 1925. g. 1.219,90
Direkcijas algas . . 13,250,— ļ Agio 57,43
Procentes .... 19.585,19 Komisijas .... 8.708,78
Slimo kase .... 1.559,08 Atvilkumi priekš slimo
Nodokļi 1.175,— kases 523,96
Komisijas .... 2728, 93 Pārdotas preces . . 105.245,50
Tekoši izdevumi. . 43^527,15 Zaudējums .... _ 45564f

Ls ~~r20lir2,0Ī LT^JMl^
6181

~"~
Valde.

lati jaunatnes illta hb
sudraba mantu loterejas .nš 1253

1927. g. 7. junijā 6558

izvilkto vinnestu saraksts.
NsNs:

46 591 703 1094 1270 1371 2062 2398 2971 3570
151 601 1005 1098 1272 1603 2103 2660 3306 3621
299 606 1046 1153 1275 1663 210« 2710 3499 3796
525 628 1084 1171 1359 100 23*3 2713 3500 3815

Šokolādes un konfekšu ražojumu tirdzn. un rūpn. akc. sab.
„j£aima".

jgilancc 1926. g. 31. derembrī.
Aktīvs. Ls Pasivs. Ls

Kase .... 1.191,73 Akciju kapitāls . . .200 000,-
Drošības nauda ... 844,50 Rezerves kapitāls . . 183,27
Vekseļi 18.727,89 Kreditori 182.908,13
Piečes un matetiali . 108.936,67 Akcepti 54.837,28
Mašinas un inventārs . 127.209,52 Amortizācijas .... 15.663,61
Debitori . ' '. ... 214.166,57 Nodokļi 2.215,96
Remonti 5.315,52 Peļņas atlik. no 1925. g.

Ls 1,266,15, par
1926. g. Ls 19.318,— 20.584,15

476.392,40 476.392,40

(Pelnās sadalījums.
Valsts nodokļi . .. 2.156,58
Rezervēs kap>talam 965,90
Dividends 8°/0 no Ls 200.0CO,— 16.000-
Atlikums uz 1927. g . . 1.461,68

Ls . 20.584,15

Dividendes tiek izmaksātas no š. g. 1. jūlija, pīkst. 12—14,
Karlines ielā Nš 22/24. Valde.
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