
Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu :

Papildinājums likumā
par virsdienesta karavīriem.
Likuma par virsdienesta karavīriem

(Lik. krāj. 1925. g. 69.) 13. pantu pa-
pildināt ar sekošo 2. piezīmi.

Piezīme. 2. Šis pants attiecināms
ari: a) uz tiem virsdienesta kara-
vīriem, kuri šī likuma spēkā nāk-
šanas dienā atradās virsdienestā;
b) kup' iestājoties virsdienestā šinī
pantā minētos priekšmetus nav sa-
ņēmuši.

Rīgā, 1927. g. 22. janvārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Papildinājums likumā
par cietušo karavīru un viņu

ģimenes locekļu penzijām.
1925. g. 9. marta papildinājumu likumā

par cietušo karavīru un viņu ģimenes
locekļu penzijām (Lik. kt. 39.) attiecināt
ari uz krievu-japaņu kara invalidiem.

Rīgā, 1927. g. 22. janvārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1927. gada 21. janvārī

Nr. 232.

§ 1.
Attiecīgu pārbaudījumu izturējušo Juras

aviācijas diviziona virsdienesta seržantu
Oskaru Lējiņu paaugstinu par VI šķiras
kara ierēdni ar jzdienu no šīs dienas.

§ 2.
Pārvietoju dienesta laba Jātnieku pulka

kāra ierēdni Jāni Ass ari uz 8. Daugav-
pils kājnieku pulku.

§3.
Atvaļinu uz paša velēšanos no aktiva

kara dienesta līdz turpmākām rīkojumam
Kurzemes artilērijas pulka virsleitnantupauli Strautu.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministris, ģenerālis

Bangerskis.

SAEIMA.
Sēde 21. janvārī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. K a 1-
""J š pulksten 5,10.

G. Mīlbergs un citi iesnieguši
«Kūma ierosinājumu par naudas balvu
vai atlīdzību brīvības cīnītājiem, kas
zerni līdz šj m nav dabūjuši.
ptam, kad šai lietā izsacījusies

y: M ī 1 b e r g s , P. L e j i ņ š , R. L i n-
S"? s, K. Ķūķis, A. Alberings,

Juraševskis, J. Rubulis,
ļ\auluks, K. Bungšs, M. Ka-
'' t r a t o v s, J.Š t e r n s unK.Ba ch-
? a pis, ierosinājumu nodod attiecīgamK°misijām.

. Redakcijas komisijas ziņojumu par
lemtiem likumiem sniedz E. Gulbis.

Tad apspriež „Valsts papildu budžetu
1926./27. saimniecības gadam ar kredita
kopsumu 4,000,000 lati".

To pieņem, kā ari R. Kalninga
iesniegto pārejas formulu, lai Saeima uz-
dod valdībai saskaņot linu uzpirkšanas
cenas ar pārdošanas cenām, tā ka lai
valsts piemaksa nepārsniegtu 2 mil-
jonus latu.

Pēc tam sēdi slēdz.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5 pēc

pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums Nr. 10
1927. g. 14. janvārī.

Rīkojuma Ne 172 „Preču un materiālu
saraksts, kuras zuperfosfatfabrikai
I krievu superfosfatfabrika Mīlgrāvī
pie Rīgas akc. sab. atļauts ievest bez
muitas un akcizes" (' „ Valdības Vēst-
neša" 231., 285. un 292. numurā)

papildinājums.
Rīkojuma 172. p. 1. p., kurā uzskai-

tītas preces un materiāli, kurus zuper-
fosfatfabrikai „I krievu zuperfosfatfabrika
Mīlgrāvī pie Rīgas, akc. sab." at-
ļauts saņemt bez muitas un akcizes,
pēc: ,,153. p. 1. pkt." strīpot iekavās
ieslēgtos vārdus „tērauda cilindri šķidras
gāzes pārvadāšanai".

Finansu minist;a biedrs
J.Bo k a 1 d e r s.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi

Pasta ziņas.
1. Atklātas pasta palīga nodaļas

ar vienkāršu un ierakstītu sūtījumu Ope-
rācijām.

a) Kniediņi — Kniediņu, Krejošanas
punktā, Mālpils pagastā.

b) Rīgā — Kundziņsalā II lin. JNfs 2.
2. Pārveidotas telefona palīga

nodaļas par pasta un telefona palīga no-
daļām ar vienkāršu un ierakstītu sūtī
jumu operācijām :

c) Miķeļa bākā, d) Ovižu bākā.
3. Paplašinātas pasta operācijas
Labvāršu pasta pal. nod. Rēzeknes

apr. iekārtotas visas pasta operācijas.
Pasta un telegrāfa virsvaldes

galvenais direktors A. A u z i ņ š
Nodaļas vadītājs Kļāvi ņ š

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu 1926. g. 22. decembra
rīcības sēdes lēmumu, izbeidz apv. uz k. s. 1
131. p. 2. d. un k. s. 1. 105. p. 2. d. Roberta
Jāna d. Ozoliņa un Pētera Jāņa d. Gaiļa
meklēšanu. (Skat. „Valdības Vēstneša" 1923. g.
16. numurā.

1927. g. 20. janvāri.
Kafa tiesas priekšsēdētājs, kapteinis

H. Jakobsons.

Sekretāra palīgs, kara ierēdnis J a n s o n s.

Liepājas 2. iecirkņa miertiesnesis
izbeidz sekošu personu meklēšanu: ,

l)Fišers, Eduards, izsludināts .Valdības
Vēstnesī" Ms 96/19. g.

2)Tamsens, Ernests Friča d., izsludināts
JNs 276/20. g.

3) J a k a n s , Pēteris Pētera d , izsludināts
N° 143/22. g.

4)Upenieks, -Jānis Jāņa d., izsludināts
m 80 '23. g.

5) Brandts, Jānis Kristapa d., izsludināts
jvfe 258/24. g.

6) J u š k e v i c s, Eduards Jāņa d., izsludināts

IV» 258/24. g.
7) Keris, Fricis Lapiņa d., izslud. JV»258/24. g.
8) Krastejevs, Vladimirs Dmitrija d.,

izsludināts JV» 258/24. g
9)Lorenc, Irina Vilhelma m., izsludināta

JV» 50/25. g. „.
10) Muceniek, Irma Pētera m., izsludināta

N» 206/25. g. .'J . ..
H)Bendt, Marija Karja m., izsludināta

Ns 206/25. g. ' .
12)Sproģis, Fricis Jura d., izsludināts

N» 206/25. g.'

13) Porinš, Rūdolfs Pētera d., izsludināts
JV» 206,25. g.'

14) Š i m a , Miķelis Miķeja d., izslud. M26/26. g.
15) Aronštam, Frume Samueļa-Solomona

meita, izsludināta JV» 26/26. g.
16) Mendze, Marija Luizes m., izsludināta

JV» 26/26. g.
17) B o r c h e r t s , Vilhelms ļuļ-a-Alberta d.,

izsludināts JV» 26/26. g.
18) B e n d t s , Ernests Vilhelma d., izsludināts

JV» 26/26. g.

Liepājā, 1927. g. 18. janvārī. JV» 4i.

Miertiesnesis E. H e i k i n gs.
Sekretārs M. V i 1 s o n.

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta,
JV» 209.

10752. Balodis, Ernests Jāna d. — 23031/27
(15-KI1-26.)

10753. Bērziņš, Jānis Jāna d. — 22993/27
(6-XII-26.)

10754. Briedis, Eduards Mārtiņa d. — 22388/26
(22-IX-26.)

10755. tireede, Eduards Mārtiņa d. — 14911/25
(31-V1I-25.)

10756. Bērzlapa, Alvine Danieļa meita. —
19878-a/26. (16-IV-26.)

10757. Bittenieks, Roberts Friča dēls. -
21684/26 (5-V1II-26.)

10758. Barons, Ernests Ernesta dēls. —
22521/26. (30-lX-26.)

10759. Bērziņš, Eduards Andreja dēls. —
11270/24. (384'B-24-XI.)

10760. Didzis, Andrejs Otto d. — 8551/23
(124/D-23-V.)

10761. Ezeriņš, Jānis Antona d. — 22882/26
(20-XI-26)

10762. Fedotovs, Jestafijs Nauma dēls. —
16470/25. <2*-X-25.)

10763. Feodorovs, Vasilijs. — 7509/23
(47-F-23-III.)

10764. Grunde ai. Grundul, Kārlis Mike[a d.—
23039/27. (14-X11-26.)

10765. Grandberg, Anna Mārtiņa meita. —
161C4/25. (7-X-25.)

10766. Hendrikson, Rūdolfs Jāņa dēls. —
21597/26. (28-V1II-26.)

10767. Kožemjakins, Vasilijs lvana dēls. —
16481/25. (27-X-25.)

10768. Kursit, Jēkabs Antona d. — 7787/23,
(277-K-23-VI1I.)

10769. Klebachs, Grigorijs Teodora dēls. —
5206 un 5418/22. g. (109/K-22-I1I.)

H 770. Leitans, Rozālija Miķeļa meita. —
22108/26. (28-VIII-26.)

10771. Liepinš - Piepe - Plepenbergs, Pēteris
Silvestra d. — 23013/27. (8-XII-26.)

10772. Litvinskis, ļānis Pētera d. — 22812/26.
(5-X1-26.)

10773. Lauberts, Eižens Jāņa d. — 22455/26.
(17-lX-26.)

10774. Michailova, Anna Leona meita. —
23016/27. (9-X11-26.)

10775. Priede, Krists Heinricha d. — 20153/26.
(23-IV-26.)

10776. Roze,' Alfons Pētera d. - 23053/27
(15-XII-26.)

10777. .Radionova, Vera Jegora'un Marijas
m. — 15828/25. (14-IX-25.)

10778. Rumbin, Anna Vikentija meita —
12128/25. (9-1-25.)

10779. Rumbin, Anna Vikentija meita —
12127/25. (9-1-25.)

10780. Ziemels, Eduards Sīmana dēls. —
23056/27. (ll-Xll-2ti.)

10782. Skrastinš, Ludvigs Ludviga dēls. -
21656/26. (28-V11-26.)

10783. Zaigunas-Saugunas, Elizabete Viken
tija m. — (15-1V-26.) 20016-a-/26.

1.0,784. Suntup, Raiņa Movša-Šmula m.
19474/26. (11-111-26.)? 10785. Šuksta, Hugo Vilhelma dēls. -
17671/ 26. <21-Xll-25. )"

10786. Ulass, Konstantīns Laura dēls. -
11956/25. (49/U-24-III).

10787. Vītols, Jānis Dāvā d. — 21244./26
(27-V1-26.)

10788. Vasiljeva, Oljana Stepana meita. -
21247/26. (28-V1-26.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība
Ministru kabineta sēde

1927. g. 20. janvārī.

1. Atļauj Polijas, pavalstniekam Indras
katoļu baznīckungam Jēzupam G ai Ie-
viešam pasniegt 1926./1927. mācības
gadā ticības mācību katoļticīgiem valsts
Indras pamatskolā.

2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā 181
personu; noraida 9 personu lūgumus
dēļ uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

3. Atstādina no amata Latvijas Hipo-
tēku bankas galveno direktoru M. B r u ž i
un ieceļ par galvenā direktora vietas iz-
pildītāju direktora biedii P. Ozoliņu.

4. Apstiprina slimību un fizisku trū-
kumu sarakstu, uz kuru pamata pilsoņi
atsvabināmi no kara dienesta vai kuru
dēļ piešķirama iesaukšanas atlikšana.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
par nodarbošanos ar pasžieru un
mantu pārvadāšanu Vecgulbenes
miesta administratīvās robežās.

Pieņemti Vecgulbenes miesta 1926. g.
31. maija domes sēdē, prot. Ns 4,
un 1926. g. 21. decembri, prot. Ns 11
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. g.

25. oktobra rakstu JV° 108515.

§ 1. Nodarboties ar pasažieru un
mantu pārvadāšanu Vecgulbenes miesta
robežās var ikkatrs pilsonis, kas uz to
ieguvis Vecgulbenes miesta valdes at-
ļauju. Atļaujas važoņiem izdod miesta
valde saziņā ar policiju.

§ 2. Par važoņiem var tikt pielaistas
personas ne jaunākas par 16 gadiem,
kuras nav sodītas vai neatrodas zem
tiesas par noziegumiem mantkārīgos no-

Maksa par .Valdības Vēstnesi' :

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

... . . Ls 22,— ; gadu . . . Ls 18,—
Veadu . - . 12- -V» gadu. . . 10,-
i mēn. ? ? 6,- j 3 mēn. . . , 5,~

\ , ... 2,— 1 . ... 1,70
Pie atkalpār- ! Par atsevišķu

devējiem . . -. 12 ! numuru . . —,10

Pārskats
par bēgļu, optantu, pārbēdzēju, emigrantu un citu braucēju kustību

1926. g. decembra mēnesī.

Braucēju kategorija Iebraukuši Caurbraukuši Izbraukuši ļfor>k'

Iebraukuši:
No Padomju Krievijas:

Bēgļi 2
Pārnācēji iy

Optanti 2_
^

Caurbraukuši:
No Padomju Krievijas uz citām

valstīm :
Emigranti: legāli . .' . . . 590

nele§aIi ^_ 590

Kopā . . . 23 590 613

Kopā ar agrāko gadu braucēju skaitu 235718 237998 ļ 16214 489930

Pašvaldības departamenta vicedirektors P. Radziņš.
Transporta nodaļas vadītājs Jakobsons.

Pap ildinājums likumā par virsdienesta
karavīriem.

papildinājums likumā par cietušo karavīru
un ģimenes locekļu pensijām.

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Saeima.
Rīkojums par linu monopola pārvaldes

sūtījumu atsvabināšanu no 3°/0 kul-
tūras fonda piemaksas

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 v enslējīgām

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

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslējigu rindiņu , —,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 dienu,- izņemot J^gJ^^^^B^P^ sv un svētkudenas

Redakcija: Jpi^^^^^^^^M%. Kantoris un ekspeaicija:
Rīgā, pilī M? 2. Tel. Jfe 20032

®^^^^^^^^
Rīgā, Pilī J* 1. Tel. N°20031

Runas stundas no 11—12 IP,sM|pM^y Atvērts no pulksten 9—3



lūkos, zin, miesta ielas, valsts sabiedrisko
iestāžu un viesnīcu atrašanās vietas.

§ 3. No Vecgulbenes miesta valdes
uz vārdu izdotās atļaujas važoņi bez
bez miesta valdes un policijas piekri-
šanas nevar nodot citām personām.

§ 4. Važoņu piestāšanās, vietas un
kārtību, kādā jānostājas, noteic miesta
valde.

?§ 5. Uz pieprasījumu važoņi bez pie-
tiekoši pamatota iemesla nevar atteikties
vest katru personu vai mantu. Izpildot
savu amatu, važoņi nedrīkst būt piedzē-
rušies un vispār rupji un nolaidīgi pret
braucējiem vai pieņēmējiem.

§ 6. Kā vieglie, tā smagie važoņi uz
likuma pamata personīgi atbild par
visiem varbūtējiem nelaimes gadījumiem
vai zaudējumiem sakara ar kustības uz-
turēšanu.

§ 7. Maksu (taksi) viegliem važoņiem
noteic miesta valde par katru gadu uz
priekšu. Par atlīdzību pie mantas pār-
vadāšanas to īpašniekiem brīvprātīgi jā-
vienojas ar smagiem važoņiem.

§ 8. No miesta valdes izdotā atļauja
un takse važoņiem vienmēr jātur pie
sevis un uz pieprasījumu jāuzrāda brau-
cējiem vai policijas ierēdņiem. Neatka-
rīgi no tā, uz vieglo važoņu ratiem vai
kamanām redzamā vietā jāuzkrāso at-
ļaujas numurs.

§ 9. Viegliem važoņiem jabut vien-
mēr tīros un priekšzīmīgos apģērbos.
Važoņu ratiem un kamanām jābūt kār-
tīgiem un braukšanai izturīgiem. Vieglo
un smago važoņu zirgiem jābūt veseliem
un spēcīgiem. Važoņu satiksmes līdzekļu,
zirgu iejūgu, ratu vai kamanu apskati
izdara vismaz 2 reizes gadā miesta
valdes sastādīta īpaša komisija, pieaicinot
veterinārārstu un policijas pārstāvi. Sa-
karā ar šīs apskates atzinumiem, miesta
valdei tiesības uz laiku vai pavisam no-
liegt važoņu darbību.

§ 10. Vieglie važoņi nedrīkst vest
vairāk par 3 personām, pie kam viens
bērns līdz 10 gadiem netiek ieskaitīts,
bet divi šādi bērni jāskaita par vienu
personu. Smagie važoņi nedrīkst kraut
smagāku vezumu, kā zirgs to var sva-
badi pavilkt. Pretējā gadījienā uz miesta
valdes locekļu vai policijas ierēdņu rī-
kojumu liekais smagums uz vietas jāno-
ņem un pret šā noteikuma pārkāpējiem
ierosināmā kriminalvajāšana par ku-
stoņu mocīšanu. Ziemas laikā, kad sals
sasniedz 10 grādu vai lielāku aukstumu
(pēc Celzija), važoņu zirgiem pa stāvamo
laiku jābūt pienācīgi apsegtiem.

§ 11. Braucējiem noliedzams novietot
vieglo važoņu ratu vai kamanu sēdvietās
suņus vai citus priekšmetus, _ kuri var
sasmērēt satiksmes līdzekļu sēdu vietas.
Uz policijas ierēdņu pieprasījumu va-
žoņiem bez iebilduma un vispirms jāved
pret noteiktu atlīdzību a) no policijas
saņemti saslimuši, piedzēruši, trakojošie
vai piepeši mirušie un b) policijas
ierēdņi pie noziedznieku vai aizdomīgu
personu gūstīšanas;

§ 12. Šo saistošo noteikumu pārkā-

pēji saucami pie atbildības uz pastāvošo
sodu likuma pamata. Uzraudzība par
šo saistošo noteikumu ievērošanu un
kriminalvajāšanas ierosināšana pret to
pārkāpējiem piekrīt policijai.

§ 13. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc divām nedēļām no viņu pu-
blicēšanas „\ adības Vēstnesī".

Miesta valdes priekšnieks J. Sniķers.
Sekretārs B 1 ū m s.

Saistošie noteikumi
par skursteņu un dūmu vadu tīrīšanu

Viesītes miestā.
Pieņemti Viesītes miesta domes sēdē 1926.
gada 6. novembri, prot. Ne 13. p. 8.
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
būvvaldes 1926. gada 24. decembra rakstu

Ne 98962.
1. Skursteņu un dūmu vadu tīrīšana

Viesītes miestā ir obligatoriska, tā iz-
darāma regulāri un kārtīgi nosacītos
termiņos un saskaņā ar šiem noteiku-
miem.

"fi. Katram nama īpašniekam un viņa
vietniekam ir jārūpējas par skursteņu
tīrīšanu savā namā, nododot visu skur-
steņu un dūmu vadu tīrīšanu miesta
valdes pieņemtam skursteņslaucītājam.

3. Skursteņslaucītājs par savu darbu
saņem atlīdzību no nama (mājas) īpaš-
nieka pēc takses, kuru apstiprina miesta
dome.

4. Skursteņu tīrīšanas un dūmvadu

tīrīšanas darbus var uzņemties vienīgi
no miesta valdes pieņemts un apstipri-
nāts skursteņu slaucītājs, kura vārdu un
dzīves vietu miesta valde paziņo pilso-
ņiem miestā.

5. Skursteņslaucītājs var pieņemt
se*v palīgu, kas vajadzības gadījumos
var izpildīt viņa vietu. Kanditatu palīga
amatam skursteņslaucītājs stāda priekšā
miesta valdei apstiprināšanai.

6. Skursteņu tīrīšana nav atļauta mā-
cekļiem vieniem pašiem. Mācekļi drīkst
strādāt skursteņslaucītāja vai viņa palīga
uzraudzībā.

7. Skursteņi, kuriem pievienoti ķēķa
pavārdi vai apkurināšanas krāsnis, jātīra
vienreiz trijos mēnešos. Rūpniecības un
taml. iestāžu (maizes ceptuvju, gaļas kal-
tētavu u. t. t.) lietojamie skursteņi jātīra
vismaz vienreiz mēnesī, raugoties pēc
vajadzības. Šai piespiedu tīrīšanai nav
padoti visi brīvā stāvošie fabriku un ne-
apdzīvotu namu skursteņi.

8. Skursteņu un dūmu vadu tīrīšana
jāizdara pamatīgi un rūpīgi. Skursteņi
jāiztīra līdz pamatam; skursteņu apak-
šējā daļa un dūmu vados sakrājušies
sodrēji un pelni katru reizi tīri jāizgrābj
un jāizslauka. Skursteņus, kuri netiek
slaucīti kārtīgi, vai kurus namsaimnieks
neliek tīrīt, miesta valde uzdod skursteņ-
slaucītājam tos tīrīt uz nama īpašnieka
rēķina.

9. Sodrēju izdedzināšana nav atļauta.
10. Skursteņslaucītājam jāraugās uz

to, ka skursteņi, dūmu vadi un citas ap-
kurināšanas ietaises atrodas tādā kārtībā,
kā to prasa būvnoteikumi.

11. Skursteņu kārtēju tīrīšanu, kā ari
skursteņu, dūmu vadu un uguns kuru
apskatīšanu skursteņslaucītājs izdara no
sevis vai uz ieinteresēto personu uzaici-
nājumu.

12. Namu īpašniekam vai viņa piln-
varniekam resp. vietniekam jāievēro
skursteņslaucītāja aizrādījumi un jāiz-
pilda viņa likumīgās prasības attiecībā
uz skursteņu, dūmu vadu un kurināmo
ietaišu ugunsdrošību, kā ari jāievēro un
jātur kārtībā trepes, jumta lūki un citi
ierīkojumi, par kuriem varētu pietikt pie
skursteņiem to slaucīšanai. Ja namsaim-
nieks vai viņa vietnieks šīs prasības ne-
ievēro un nepilda, skursteņslaucītājam
par to jāpaziņo miesta valdei dēļ tālāku
soļu speršanas.

13. Skursteņslaucītājam jāved sevišķa
darba grāmata pēc miesta valdes dota
parauga, kurā rakstāms katrs skursteņ-
slaucītāja darbs,«kā ari atzīmējamas ne-
kārtības, kuras atrastas pie skursteņiem,
dūmu vadiem un krāsnīm. Ierakstījumiem
jābūt apliecinātiem ar nama īpašnieka
vai viņa vietnieka parakstu. Grāmata
uz pieprasījumu jāuzrāda miesta valdei
vai citai attiecīgai iestādei.

14. Sūdzības par skursteņslaucītāja
izturēšanos, nolaidībām un nekārtīgu
darbu jāiesniedz miesta valdei.
.15. Šo noteikumu pārkāpēji saucami

pie atbildības. Šie noteikumi stājas
spēkā 14 dienu laikā no viņu izsludinā-
šanas „Valdības Vēstnesī".

Viesītes miesta valdes
priekšsēdētājs J. Gailis.

Sekretārs Bagātais.

Saistoši noteikumi
par ūdensnovadu grāvju, ietņu un žogu

ierīkošanu un kārtībā uzturēšanu
Durbes pilsētas administratīvā

teritorijā.
Pieņemti Durbes pilsētas domes 1926. g.
5. novembra sēdē, prot. JVs 853, un apstipri-
nāti ar iekšlietu ministrijas būvvaldes

1927. g. 3. janvāra rakstu JY° 95021.

1. Zemes nosusināšana un lietus un
mājas ūdeņa novadīšana Durbes pilsētā
notiek caur atklātiem grāvjiem.

2. Gfāvji gar ielām un ceļiem, kut
pēc pilsētas valdes atzinuma tie nepie-
ciešami, jāierīko (jāizrok), jāuztur un
jātīra to gruntsgabalu īpašniekiem vai
lietotājiem, kuru zemes attiecīgai ielai
vai ceļam pieslienas. Gruntsgabalu īpaš-
niekiem vai lietotājiem jāuztur un jātīra
ari ietnes pie saviem īpašumiem.

3. Visi jau pastāvošie un pēc pilsētas
valdes atzinuma no jauna ierīkojamie
grāvji, kuri novada vai novadīs ūdeņus
no vairāk kā no viena zemes gabala, ne
elām vai laukumiem, jāuztur un jātīra

tiem gruntsgabalu īpašniekiem vai lie-
totājiem, caur kuru zemi ūdens tek, ari
tad, ja grāvis nav atzīm ts attiecīgos
ztmes plānos.

4. Ja gfāvis tek gar atklātu ielu vai
ceļu, tad viņu uztur un tīra tas grunts-
gabala īpašnieks vai lietotājs, kura pusē
atrodas gfāvis, pie kam puse sākas no
ielas vai ceļa braucamās ass. Tas pats
zīmējas ari uz ietņu tīrīšanu.

5. Ja gfāvis pēc pilsētas valdes at-
zinuma ierīkojams vai tek starp diviem
gruntsgabaliem (robežu grāvis), tad viņa

ierīkošana, uzturēšana un tīrīšana pie-
krīt abiem zemes gabalu īpašniekiem vai
lietotājiem, pie kam katrs no viņiem
ierīko, uztur un tīra to grāvja pusi, kufa
pieslienas viņa gruntsgabalam.

6. Ja kāds gfāvis iznīcināts bez pil-
sētas valdes piekrišanas, tad tas atjauno-
jams saskaņā ar šiem noteikumiem pēc
pilsētas valdes norādījuma un no pilsē-
tas valdes noteiktā laikā.

7. Par atklātiem grāvjiem skaitās visā
savā gafumā, ari atsevišķās vietās, māk-
slīgi noslēgtie ūdens novadi (caurtekas
zem ielām, tiltiem u. t. t.).

8. Ja gfāvja sienas vai dibens no-
stiprināti pilsētas līdzekļiem ar koku
dēļiem, pliena akmeņiem vai citu ma-
teriālu, tad šie mākslīgie ierīkojumi jā-
uztur kārtībā un vajadzības gadījumā
jāatjauno pilsētas valdei, bet kārtīgi jātīra
zemes gabalu īpašniekiem vai to lie-
totājiem. Privāti ierīkotie nostiprinājumi
un noslēgumi jāuztur un jāatjauno ierī-
kotajiem pašiem.

9. Ūdens novadu grāvju rakšanai,
padziļināšanai vai tīrīšanai jānotiek pēc
pilsētas valdes aizrādījumiem.

10. Aizliegts taisīt žogus pie ceļiem
un ielām no dzeloņdrātīm. Žogi gar
ceļiem un ielām jātur kārtībā tiem
gruntsgabalu īpašniekiem vai lietotājiem,
kuru zemes attiecīgai ielai vai ceļam
pieslienas.

11. Ja ūdens novadīšanai vajadzīgos
gfāvjus neierīko vai netur kārtībā un
netīra no pilsētas valdes noteiktā laikā
attiecīgo gruntsgabalu īpašnieki vai lie-
totāji, šie darbi tiek izvesti uz pilsētas
valdes rīkojuma pamata un izdevumi,
pieskaitot ]°/o mēnesī, tiek piespiedu
kārtā piedzīti no attiecīgo gruntsgabalu
īpašniekiem vai to lietotājiem. Tādā
pašā kārtībā un tāda paša soda nauda
ņemama, ja netiek ierīkoti un uzturēti
kārtība ari žogi un ietnes.

12. Vainīgie šo noteikumu neizpildī-
šanā tiks saukti pie atbildības uz pastā-
vošo likumu pamata.

13. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
divām nedēļām no viņu publicēšanas
dienas „Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva J u r ev i c s.
Sek'etars Art ols.

Māksla

Dailes teātri ceturtdien pirmoreiz izrādīja
V. Šekspira komēdiju „Qals labs, viss
1 a b s".

Šekspirs pie mums jau labi sen pazīstams, bet
galvenā kārtā ar savām lielajām traģēdijām, kā:
„Ričardu III", „Otello", „Ham1etu", „Romeo
un Jūliju', „Ķēniņu Liru" u. c, \as vairākkārt
jau gājušas pār mūsu skatuvēm, ļ Pēdējos ga-
dos, kur mums jau vesela rinda samērā labu
teātru, kupem priekšgalā soļo abas mūsu lielās
galvas pilsētas skatuves — Nacionālais teātris un
uailes teātris — un kur repertuāra vajadzības
kļūst arvienu lielākas un prasa lielu dažādību,
nāk cita pēc citas uz mūsu skatuvēm ari Šek-
spira skatu lugas un komēdijas, un tā Dailes
teātris ņēmies uzdevumu, iepazīstināt latviešu
publiku ari ar lielā angļu ģēnija joku lugu
„GaIs labs, viss labs", kura pat ārzemēs
reti kad izrādīta. Un Dailes teātra vadībai
un viņa izpildītājiem spēkiem par godu
jāliecina, ka ari šī luga ar visiem viņas savādiem,
tagadējam laikam it kā novecojušiem joku un
darbības paņēmieniem uz Dailes teātra skatuves
kļuvusi viegli saprotama, baudāma un patīkama
ari šo laiku cilvēkam. Sevišķi Šekspira tipi un
raksturi ari šai gabalā katram izglītotam skatī-
tājam ir v'sai interesanti un pievilcīgi.

No izrādītajiem labus tipus sniedza J. Sim-
s o n s nelgas lomā un K. V e i c s kā pavieglais,
pamuļķīgais nodevējs. Ska 'sto, gudro, dzīves
priecīgo, caur un cauri godīgo, bet apņēmīgo un
labos nolakos nekautrīgo jaunavu Helēnu tei-

cami tēloja Emilija Viesture. Tāpat
visai saistīja ar savu spēli J. Priede brag
bet nenosvērtā Bertrama lomā. Ari citi tēl^tāji bija pienācīgi savās vietās, kādēļ ari kop-
spēle atstāja tikai labu iespaidu un izrāde m
blikai visai patika.

Lugas tulkojums samērā vājš. Lai gan afišās
teikts, ka tas izdarīts no angļu valodas , tomēr
vietvietām dzirdami ģermānismi, piemēram: ,taj
man uzkrita , .tava piekrišana" u. c. Latvietis
kas prot savu valodu, nekad tā nerunā. —j_ '

Nacionālā opera. Jāņa Mediņa ,.Sprj.
dīša" pirmuzvedums nacionālā operā
šovakar. Jaunās oriģinaloperas spožie panākumi
pie ģenerālmēģinājumu publikas šā vakara
premjeru Jauj gaidīt ar ārkārtīgu interesi. Gal-
venās darbojošās personas : Sprīdītis — Amanda
Liberte, pamāte — Elza Žubīte, Lienīte — Ada
Benefelde, vecā māte — Helēna Berzinska ,
milzis Lāčplēsis — Jānis Niedra, sīkstulis -
Richards Pelle, karalis — Kārlis Nīcis, princese
Zeltīte — Vilija Lamberte. Diriģents — autors.
Režisors — Fricis Rode. Dekorators — Ludotlj
Liberts. Kormeistars — Pauls Jozuus. Deriga
abonementa 6. biļete. — Svētdien, 23. janvāri,
plksten 2 dienā 22. tautas izrādē „Maija
nakts". Galvenās lomās: Valentīna Teļegina-
Vasiļjeva, Natālija Ūlande, Nikolajs Vasiļjevs,
Jānis Niedra, Emils Mauriņš, K- Nīcis, 0. Nei-
manis u. c. Diriģents: Teodors Reiters. -
Pulksten 7.30 vakarā balets „R a i m o n d a".
Piedalās: Aleksandra Feodorova, H. Plucis,i
V. Komisārs, M. Lence, N. Cveiberģe, L. Ļvovs,
O. Lēmanis un visa baleta trupa. Diriģents:;
Teodors Reiters. — Otrdien, 25. janvāri, ka-
reivjiem un privātai publikai balets „Kope-
li j a*. Piedalās baletmēistare Aleksandra Feodo-
rova un visa baleta trupa. Diriģents: Jānis
Medinš.

* ?

Nacionālais teātris. Sestdien, 22. janvāri,
pīkst. 7.30 vakarā J. Akuratera komēdija „Ap-
v i e n o s i m i e s". Svētdien, 23. janvāri, pulk-
sten 2 dienā tautas izrādē Linduļa drāma „0ai-
galu dzimt a", pulksten 7.30 vakarā
O. Vailda komēdija „Ideālais vīrs". Pirm-
dien, 24. janvārī, pulksten 7.30 vakarā tautas
augstskolai par labu A. Upīša komēdija„Kaijās
l i d o j u m s". Otrdien, 25. janvārī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē A. Saulieša drāma
„Līgo". /

Dailes teātris. Sestdien, 22. janvāri, pulkst.7.30
vakarā „Spaniešu dejotā j a". Svētdien,
23. janvārī, pulksten 2 dienā, strādnieku izrāde..Pilsonis muižniekos" un pulksten 7.30
vakarā „Gals labs — viss labs''. Otr-
dien, 25. janvāri, pulksten 6 pēc pusdienai ,
kareivju izrādē Gals l ab s — v i ss I ahs".

KURSI

Rīgas biržā, 1927. gada 22. janvāri.

Devizes
1 Amerikas dolārs 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa ..... 25,15—25,23
100 Francijas franku ..... 20,40—20,80
100 Beigas 71,85-72,55
100 Šveices franku ..... 99,50—100, 51
100 Itālijas liru 22,30-22,75
100 Zviedrijas kronu 138,' 5-139,1
100 Norvēģijas kronu .... 131,80—132.K
100 Dānijas kronu 137,80-138,8-
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206, 70—208S
100 Vācijas marku 122,45—123 ^
100 Somijas marku . 12,97—13, 1'
100 Igaunijas marku 1,37—1,39o
100 Polijas zlotu . . . 54,00-64,00
100 Lietavas litu 50,70—51 ,"'
1 SSSR červoņecs "".

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg .... '. \ '. \ 93—10'

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 9S—100
4°/0 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. Skujevi"

Zvērināts biržas māklers M. Okmia"'

Redaktors: M. Arons.

Lntvllns bankas nedēļas panta
uz 19. janvāri 1927. g.

AKTĪVĀ. Lati. S. P . A S 1 V A. _ Lati.
s

Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas, naudas zīmes apgrozībā. . 27 ,58521o „
pie ārzemju emisijas bankām . . 23,614,449 95 Pamata kapitāls ... . .... 13,44n,905 s«

Arzomju valūta. . . . . . . . 27,5<i4,034 99 Rezerves kapitāls 2,236 ,778 fi?
Sudraba nauda 2,720,647 Soecialās rezerves. ^OO.OOO
Valstskaseszimesu.sīkametalanauda 10,711,387 57 Noguldījumi 14,833,925 i
īsa termiņa vekseļi 70,062,138 71 Tekoši rēķini . . . . . . . .41,568 379 i»
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 55,466,376 49 Valsts rēķini un depozitl .... 78.156,822 sl
Citi aktīvi ...... . . . 15,506,455 01 Citi pasivi _l_j__25317468 23

205,645,489 72 2^^645^80^

Pfezīme: uz 19. janvāri 1927. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozība par Ls 27,585,210^
kuras nodrošinātas:

1) ar tiru zeltu 2800 klg (divi tūkstoši astoņi simts klg), kas pēc paritātes 1 klg
Ls 3444,44 nodrošina . _ • 9.644 ,4321

2) ar S 2 400.000,— (divi miljoni četri simti tūkstoši dolāriem), kas pec pa-
ritātes $ 1,— = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina ..... . 12,438,288 -.

3) ar fi 218.166,—/- (divi simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit sesārn
^angļu mārciņām), kas pēc paritātes £ 1,— = 7,32238 gr. tīra zelta =

Ls 25,22155, — nodrošina 5,502 ,49o -
R i g ā . 19. janvārī 1927. g.

Ls~gg^ļ

Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnlngs.
23617 Galvenais direktors K. Vanags.



(tiesu
sludinājumi.

Rīgas 10.- miertiesnesis,
,:iv proc lik. 1956. un IS5S p p.
jāpaziņo ka 1927. g. 7. tebr.,
Pf" 12 dienā, atklātā liesas

iēdē R'g ā- Andreja _ Pumpura
is Ks, i nolasīs miruša Teod 'ra

fvankfl testamentu. 2366S

Rubas pagasta tiesa
«skaņā ar savu lēmumu no

1 decembra S. g-, pamatotu uz
pagasta tiesas likuma 18 un
109 P P- dara zinamu- ka Vll_

aelms Vajens mviļu sieva
Sonora Vajen, dzīvojoši Rubas
aaetstā Vedikupēnu muiža _pie-
rtem (adoptē) par savu bērnu

Flizabetes un viņas nelaiķa vira
Voldemāra B īdberga - Boeninsis-
īauzena dēlu Vilhelmu Ģeriu
<]uido Voldemāra d. Budbergu-

Boeningsha izenu, dzim. 1. jūnijā
1917 gadā (v. st), piešķirot
adoptējamam visas miesīga terna

tiesības ar uzvārdu „Budbergs-
īSoeningshauzens' .

Personām, kuram būtu kādas

ierunas pret šo adopciju, tiek uz-
aicinātas pieteikt tās šai pagasta
desai sešu mēnešu laikā no Si
sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī" trešo reizi. Pēc minētā
termina notecēšanas nekādi iebl-

dūmi netiks pieņemti, un adopcija
skaitīsies par likumīgā spēkā
esošu. 2

Robā, 10- decembrī 1926. g.

Priekšsēdētājs Z. Zeltiņš.
20493 Darbvelis A. Vabars

Rīgas apgabaltiesas IV lec.
tiesu izpildītājs,

kura kcncleja atroda« R gā, An-
dreja Pumpura ielā Nš 1, paziņo,

ka 1927. g. 3. februārī, pīkst. 10
rītā, Rīgā, Volguntes ielaNs 16
Sobocinska fabrikā pārdos
Vladislava N e i m a ņ a kustama
mantu, sastāvošu no valcmašinas
un novērtētu parLs2i9,C6Izzināt "sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mant j
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 20 janv.1927 g. L. Ns 424
23671 Tiesu izp V. P ožarlski s

Rīgas apgabaltiesas IV lec.
tiesu izpildītājs,

tara kancteja atrodas Rīgā,
.Andreja Pumpura iela Ns 1, pa
ziņo, ka 1927. g. 16. februārī
pīkst. 10 rīta, Rīga, Parka ielā
J* 4a, dz. 13, otrreizējā izsolē
pārdos Vulfa J o f f e kustamo
(mantu, sastāvošu no pianino, spo-
guļiem un mēbelēm un novērtētu
par ls 1921.

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

Rīgā20.janv. 1927 g L.N28
23672 T'esu izp. V. P o ž a r i s k i * .

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29 janvārī 1927. g.
pulksten 12 dienā, Rīgā, Sētes ielā
Ns I, I un II ūtrupē, pārdos
Jāņa Brieža kustamo mantu
sastāvošu no zāikiem un novēr-
tētu par Ls 800.

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

RI«ā 22. janv. iy^7 *23721 Tips» izt» L. Jakstiņš.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas piis. tiesas izpild.,
kura kancleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas iela JMš 24, istaba 20,
paziņo:

l) ka Jāņa Jēkaba d. Orotana
prasības apmierināšanai 'no Al-
Ireda Aleksandra Jēkaba ' d. Ru-
šina pec Jtlgavas apgabaltiesss
uzdevuma no 25 sept. 1926 g
ar Ns 34176 23. februārī 1927. g.|
pulkst 10 rītā , Jelgavas apgabal-
tiesas civilnodaļassēžu zālē,

DDblistos top eāidoi
Alfrēdam Jēkaba d Rūsiņam

piederošo
nekustamu īpašumu
kurš atrodas Jēkabpils apr ņķi,
Zasrs pagastā, ar zetnesgr matu
reģi=tra t& 5242 un sastāv no
Zasas muižas zemesgabala ,Em-
siņi Ns 65F";

2) ka ipjfšutns priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1800;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgjutinars ' ar hipotēku
parādiem par Ls 1300;

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

kustamo īpašumu; un
5) ka zemesgrāmatas uz šo

īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemesgrāmatu nodaļā

Personām, kurām ir kādas tiesī-
bas ttz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrada līdz pārdošanas dienai

Visi papiri un dokumenti, atlie-
coši uz pārdodamo īpašumu, ii
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
«anciejā

Rīgā, 18.j»nvarī 1927. g.
23670 Tiesu izp J. V e i s s.

Lipajas apgabaltiesas tiesu
izpītais par Liipp apnpti.
kura kancleja atodas argabal-
tiesā, istaba Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 114'., li43,

146.—1149. _p. p. paziņo, ka,
Izpildot minētas tiesas 1926. gada
23 novembra uzdevumu, 1927. g.
25. martā, pulksten 10 ritā, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē,

pārdos pirmā

tulki niiitnliHii
nekustamu īpašumu,
piederošu E nestam Friča dēlam
Blažge un kufš atrodas Liepājas
apriņķi, Asītes pagastā un sastā
vošu no Dinidurfces .Gobzemju
mājām zem zemesgrāmatu reģ
Ns 1130, par J ņa Strazdiņa pra-
sību Ls 805,20 apmēra ar °/i.°/o,
tiesas un izpildīšanas izdevu-
miem.

Bez min'tām prasībām uz šo
nekustamu Īpašumu ir nostiprināti
parādi: Valsts zemes bankai
1 20J zelta 1 tu un 6340 krievu
cara rubļu, uu priekš laulātiem
F iča un lizes Blažge mūža
ai menti.

īpašums priekš pārdošanas ir
novērtēts Ls 10.000,— un solī-
šana siksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p. no novērtētas sumas.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 1.000.— drošīoas nmdas, ka ari
jāiesniedz apl ecība par to, ka no
tieslietu ministrijaspuses minētām
personām nav šķēršļu iegūt m-
nustamu īpašumu.

Zemesgrāmatas par šo īpašumu
uek vestas Aizputes-Grobiņas ze-
mesgrāmatu nodaļā — Liepāja.

Personām, kuram ir kādas tic-
ības uz pārdodamo īpa šumu, kas

pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda lidz pāīdt-šanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas' civilnodfļai kancleja vai
pie tiesu izp'ldītāja. 22"34

Liepājā, 1926. g. 31 dec. Ns3,'24
Tie«u izpild. Ž. K i n e n s.

Iitiliih ministr jas Mi
ttrattvats depattannnts,

pamatojoties uz 1920. g. 15. sep-
tembra likuma pat uzvārdu maiņu,
p. _ 10, dara zināmu, ka uz: 1)
Petefa Dundera, 2) Zelmas
Plukke, 3) Kāļ» Plukke,
4) Pētera T u ķ a, 5) Jura J a n-
ševska, aii Jansons, viņa sie-
vas Annas, meitas Matijas-Pau-
'īnes un dēla Kārļa, 6y A eksan-
dra-Fio entina-Heinricha J o ž a-
B e 1 i ņ a, ari Beling, ari Beliņ
viņa sievas Malvhes un dēia
Albfrta — attiecīgiem uzvārdu
maiņas līgumiem , ku[i izsludināti
oag. g 10. se tembra .Valdības
Vēstnesī" Ns 202 un pret kufiem
triju mēnešu laikā iebildumi nav
celti. Iekšlietu minisrris

nolSma:
I. lūdzējiem turpmāk

saukties:
l) _Pēteram Dunderam — uz-

vā'dā .Straume*,
2) Zelmai Plukke — uzvārdā

.Pa vasa re",
3) Kārlim Plukke — uzvārdā

„P a v asars",
4) Pēteram Tuķim — uzvārdā

.Krūmiņš',
5) Jurim Janševskim. ari Jan-

sons viņa sievai Annai, meitai
Marijai-Paulinei un dēlam Kār-
lim — uzvā dā .Jansons",

6) Aleksandram - Florentinam-
Hernricham Jozim - Bel ņam, ari
Beling, ari Bel.iņ, viņa sievai
M lv nei un dēlam Albertam —
uzvārdā ,Be li i ņ š".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti lidz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā ari valsts amata un
privātām personām ir skaitāmi kā
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uz-
vārdiem.

III. Sie lēmumi stājušies speķa
pag. g. 10 decembrī.

Rīgā, 1927. g. 3. janv. Ns 25016
Administratīvā departamenta

vicediiektors V. Ludiņš
Nod. vad. v.

22283 P. Kurzemnieks.

pārdos iiioin:
zemāk minēto pils. mantību.

1) Pilsoņa Mā tina Maršau no
Tancu!u m 2 govis, 1 ķēvi, no-
vērtētus par Ls 219,96.
Pārdošana notiks R'gāju pag.
Tancuļu m. š. g 27. janvārī,

pīkst 11 rīta.
2) Pilsoņa Pētefa Jāņa d. Krie-

viņa no Aņengofas m. dažādas
m ntas, kā zirgu, govis novērt,
par Ls 138, .
Pārdošana notks Rugāju pag.,
Aņengofas m., š g 27. janvāri,

pīkst. 12 d
3) Pils. Stan slava Jāņa d.

Bnndara no Kronis 1 m , dažādas
mantas, kā vāģus, ragavas, ka
mana un c. novērt, par ls 135,63
Pā došana notiks Kronīšu m .
Rugāju pag., š g. 27. janvārī,

plkst _ 1 d.
4) Pihorja Pe'era Jekaba_ d.

Driķa no Purvmalas m. dažād s
mantas, ka vāģus, ragavs, 1 ēr-
zeli, sit nu un c. novērtētas par
Ls 127,—.
Pārdošana notiks R gāju pag..
Purvmalas m, š. g. 2i, janvārī,

pīkst 11 d
5) Pilsoņu Augusta Bit'ni un

Staņislava Vucana no Pokr tas m.,
dižadas mantas, kā vāģ , ragivas.
drošku unc. par Ls 160,—.
vārdošana notiks Pokrotas m.,

š g. 28. janv., pīkst. 12 d.
Valsts un p švaldibas nodokļu

par di piedzīšanai. 1
Izzināt satikstu novērtējumu

kā ari apskaut pad damo maniu
var s pārdošanas dena uz vietas.
23*31 R -gāju pag valde.

Vaiņodes p.ig. v;lde, Liepājas
apr.. izsludina par nederīgām no
sudušās kajaklaus bas apliecības:

1) Ēvalda Jura d. Bokuma, iz-
dotu no Zemgaks divīzijas ?ts -
vi ķa ekskalrona komandleja
192 1. g. 30. martā Ns 1317 un

2) Augusta Etmsta d Nei-
bu ga, izdotu ni Azutes-Kul-
dīgas apr apsardzi as priekšnieka
19i9. g. vai 1920. g. 2i54l)

gtt liasioltan)
Alfrēdam Kļaviņām piederēšu*
dēļus un plankas novērtētus kop-
sumā par Ls 675, parala pie-
dzīšanai par labu L tvijas apdro-
šināšanas sabedr. pret >trād ieku
nelaimes gždī,um e n. saskaņā ai
šis sabiedr. rakstu Ns Uo-iS

Ni JU33o 23a83

pārdos
pils. Nachmana Ici < o v i č a ku-
stamo mantu, sastāvošu no 1 va-
tēta deķa, 6 kg melnas dzijas
un 4 baikātn drebēs deķa, vēr-
tībā Ls 50, dēļ procent. pelņas
nodokļa piedzīanas saskaņa ar
Tiešo nodokļa departam. rakstu
21. decembrī 1926. g. Ns 66755.
23698 Priekš"ie-s (oaraksts)

Rugāju pagasta valde
ar šo dara vispā/īoai zināmu, kā
š. g. 27. un 28. janvārī,

pārdos
pils. Jankela A r o n a kustamo
mantu, sastāvošu no spoguļa un
Zingera firmas šujmašīnas, vērt bā
Ls i5, dēļ p ocent peļņas nodokļu
piedzīšanas saskaņā ar Tiešo nod.
departamenta raksta 15 decembrī
192« g. J* «56510.
23696 Pol. ptiekšn. (par*k'ts)._
Zilupes iec. polic.priekšnieks
paziņo, ka Š. _ g. 4. februaiī,
pulksten 12 dieta, Zilupes miestā,

pārdos
pils. Ābrama D r e i j e r a kustamo
mantu, sastāvošu no kungu ga-
lošām 100 pāriem, vērtībā Ls 25t),
dēļ procent peļņas nodokļa pie-
dz šinas saskaņā ar Tiešo nodokļa
lepartamenta rakstu 15. decembri
1926 g. J& 66611.
23697 PoL prļ<'[šn. (paraksts).

Zilupes iec. polic. priekšn
paziņo, ka š.g. 4. februāri, pīkst
11,30 dienā, ZiLpē, Nikolaja ielā
Ns 21

Rīgas polic. VII iec. priekšn.
dara zināmu, ka 28. janv. 1927. g.,
pulksten 10 rītā,

pārdos mMMi
pils. P. un T. E i d u s i e m pie-
derošās mantas, novērtētas par
Ls 660, atrodošās Kurmanova
ielā Ns 10, dz. 29, saslāvošas no:
J ozolkoka bufetes ar 3 durvīm,
l ozolkoka ēdama galda, 12 ozola
koka krēsliem pārvilktiem ar
vasta drēbi, 3 santana pliša ga'd
autiem un 1 oša koka drēbju
skapja ar 2 durvīm.

Pārdodamo mantu apskatīšana
izdarāma pārdošanas dienā uz
vietas.

Pamats: Rīgas muitas raksts
J* 277. 1927, g. J23619

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 4. februārī, pīkst.
12,30 dienā, Zilupes miestā,

pārdos
pils. FaņasDobkin kustamo
mantu, sastāvošu no kungu un
dāmu vilnas adītām jakām, vēr-
tībā Ls 300, dēļ procent. peļņas
nodokļa piedzīšanas, saskaņā ar
Tiešo nod dep. rakstu 15. dec
19 6. g. J* 66606,
236"5 Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iec. polic.priekšnieks
paziņo, ka š.g. 4. februāri plksf. 14,
Zilupē, Nikolaja ielā Mš 8,

Kļūdiss Izlabojums.
.Valdības Vē>tneša" š. g

20- janvffa 15 numurā iespiesta
wgas apgabaltiesas 8 iec tie u
Jzt>l ditāja sludinājuma (kārtas num
23156) iespie ts, ka pā dos Anša
Krami ņa kustamo mantu, k*s ne
paeizi, vajāja būt un jālasa:
pārdos Anša Krūmiņa ku-
stamo mantu. 23456

Rigas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. februārī 1927. g.
pīkst. 10 dienā, Ri^ā, Bruņinieku
?elā 73, dz 1 p ā r d o s I un II
torgos Nikolaja R o z e n t ā 1 a
kustamo mantu, sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas naudas skapia
ļļņ piiksteņa federēm un nover-
«tu par Ls 68 0.

, Izzināt sarakstu, novērtējumu
ķa ar! apskatīt pārdodamo mantf
varēs pārdošanas dienā uz vietas

R'gā, 18 janvārī 1927. g.
23673 Tiesu izp. .1 O r i n i o*

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pils. tiesu izpildiiājs
ļ- Veiss pazirjo, ka Alfrēdu
Jēkaba d Rušina nekustams
'Pušuma, Tkabpis anriņķa Z s b
P'gasta Zasas nviižas zemef-
Sabala .Emsņi ^J* 65 F" pār
*> ana publiskos torgos 1927 g
8janvārī Jelgavas apgabal:e;ā,~* lr atcelta
līgavā, 1927. g 18. jinvarī.

23669 Tiesu izp. J. V e i s s.

> <

'Citu iestāžu
sludinojumi.

n i i

Rīgas polic. I iec. pr-ks
paz.ņo, ka 1927. g. 2 fe >ru rī,
pulkst. 10 rīta, m. Jauniela Ks 6.

mtot m\uMi nā
FeHcsam P r o s t a m piederošu
vienas ,Imperial" rakstāmmašīnu
ar ieliekamu klaviatūru, noveitētu
par Ls 233,47, ienākumu nodokļa
segšansi par 1924 g., saskan
ar Tiešo nodokļa departamenta
rakstu 15. ianv š. g JM?5^98 236

^
8

Rīgas polic. 1 iec. priekšnieks
paz no, ka 1927, g 1. Iedari
pulkst. 10 rīta, Sķuņu iela _ Ns 8

pordos ocirOKsoīisano
Mozesfm Jākobsonam un Juelim
Bērmanimpr-dero u_ veikala ie-

kārtu, noveitētu ko,a par Ls 1335,
N, J. un O. Šeuberu un citu pra-
sības segšanai. 2.681

Paziņojums.
1927 g. 17. janvārī finansu

ministrs apztiprinājis Iļģeciema
stikla fsb ikas akc. sab. statūtus
Kuras mērķis ir: „.,

nodarboties ar rūpniecību un
tirdzniecību, bet se.išķi stikla
preču nozarē.

Šo mērķu sa'niegšanai tai tie-
sība visā Latvijā, kā ari ārzemēs,
ierīkot, uzturēt un izmantot tik
lab pašu, kā ari nomātās telpās,
fabrikas un "darbnīcas, tirgotavas
un noliktavas, aģentūras un pār-
stāvniecības

Pamatkapitāls Ls 120.0C0,—,
1200 akcijas par Ls 100,—
katia.

sabiedrību dibina:
Aleksanders Plostnieks, dzīv

Rīgā, Blaumaņa ielā Ni 29. dz. 6;
Kārlis Lauciņš, dz. Rīgā Ļer-

montova iela Ns 5, dz. 5;
VJis Druja, dz. Rīgā, Hambur-

gas ielā Ns 23;
Ernests Kflniņš, dz. Riga,

Avotu ielā Ne 23a, dz. 1;
Jānīs Eizenbergs, dz. Rīga

Biivības ielā N» 104, dz. 2.
Tudzn. un banku nod. pr-ks

23341 A. Kacens.
Revidents A. Z a 1 p e te r s

Paziņojums.
Finansu ministrs ar iekšlietu

min stra piekrišanu apstiprināja
1926. g. 31. decembrī Ce u pil-
sētas i-rājkases statūtus, kas pie-
ņemti Cēsu pils. domes 1926. g.
25 ok obra sēdē Ns 5?\

Krājkases mērķis ir veicināt
taup bu, pieņemot noguldījumus
uz krājgrāmatiņām, noguldījumu
zīmēm un ttko5u rēķin i, kā ari
izsniegt aizdevumus pret neku
stamu mantu, dsigmetaliem, verts-
pap riem un tirdznieciskiem vek-
seļiem.

Krājkase daibojas Cēsu pilsētas
domes uzraudz bā. Par savu
darbību kase atbild ar visiem sa-
viem kapitāli m un mmtu, bet
galveno atbildību uzņemas Cēsu
pilsēta.

Krājkasi pārzin valde, sastā-
voša no 3 līdz 5 locekļiem a
sēdeki Cēss. Visus obiigato-
tiskos sludinājumus valde jzdara
.Vaid. Vē>tn ", bet gadaparssati
?m mēnešu bilances siudin|mi
žurnālā .Ekonomists".

Tirdzn. un banku nod. pr-ks
J3605 A. Kacens.

Revdents v".Oail«ts

Rīgas polic. XI iec. priekšn.
dara zināmu, ka 2. feir. 1927. g
pulksten 10 no rīta, Ta ^eSu iela 4,

SACENSĪBA.
Gavimi i?itend. pārvalde
izdod mutisfzā un ra&stisfzā sacen-

sība jpielilzt ģafvos
l)apm. 248 pāriem kājnieku gariem zābakiem un

.2) „ 402 , jātnieku „ .,
Sacensība n tiks 1927._g. 2. iebruarī, pulksten 10 rītā, Galvenā

intendanturas pārvaldē, Rīgā Valdemāra ielā N° 10/12, (ie-eja no
Eizabetas ielas).

Rakstiski piedāvājamu slēgtās, aizzīmogotās aploksnēs ar uz-
rakstu: „Uz kareivju garo zābaku piegalvošan»s sacensību 1927. g.
2. februāri , kā ari lūgumi dēļ pielaišants mutiskā sacensībā, no-
maksāti ar zīmognodokli, iesniedzami Galvenās intendanturas pār-
valdes mantu daļas apgādās nodaļas priekšniekam, Pīgā, Valdemāra
iela N? 10 12, dz. 1, līdz 1927. g 2. iebruarim, pulksten 10 rītā, vai
ari sacensības diena sacensības Komisijai pirms sacensības atklāšanas.

Ar sacensības noieikumiem un kondicijšm var iepazīties Gal-
venās intendanturas pārvaldes mantu daļā, darbdienās no pulksteni
9 līdz 15 .7*4381 23717

Pilsētas lopkautuvei
vajadzīgi 2000 pudi lopu siena

sr piegādāšanu līdz 24. februārim š. g. un

30,000 kgr. barības miltu,
kas piegādājami paitijās par 2000-400D kgr. nedēļā, pēc vajadzības.
Ofertes slēgtās aploksnē?, pa augs un 1( 0 L? drošības naudas jā-
iesiiedz pils tas tirdznecības noJaļā I. Ķēniņu ielā N° 5, istaoa
JM° 9 , līdz 3 februārim pulksten i 2 dienā. Siena un bar bas miltu
valitatei jāsaskan ar paraugi N izpildīšanas gadi urnā tirdzniecības

nodaļa var uzs.atīt īgumu par lau'tu, Mš 4374 23716

Valsts zemesbanka
pārdos dusoša buukoKii un

malkas mežu mutisks izsolē
4. februārī 1927. g., pīkst. 11 dienā, Silenes pagasta valdes nama.

Mežs atroda< _llukstes apr., Silenes'pagasta Ilgas mui?ā, pavisam
23 cirsmas, vērtībā no Ls 28 lidz 1534, Izsole sāksies pīkst. 11.

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemāksies izsoles komisijai
10/t?/o drošības naudas no novērtētas sumas.

Tuvākas ziņas valsts zemes bankā, Rīgā, Valdemāra ielā t& lb,
bankas aģentūrā. Daugavpilī, Valdemāra iela *& 12, Silenes,
Salienas, Skrudalienas un Demenes pagasta valžu namos un pie
Ilgas muižas meža pārziņa Lazdiņa.

23621 Valsts zemes banka.

JĒvsenats
iegadās 17. februārī 1927. ģ, pīkst. 11 diena

MM ifS/:l/nnl/lirnnrn Pparaugiem bērza fineri
IdlLl U&SllOllIllilcillli 5 un 6 mm biezu 600 kv.m.

Piegādes laiks līdz 30. aprilim 1927. g. ieskaitot. Izsoles no-
teikumi saņemami ar.«enala saimniecības da;a, darbdienās no
nīkt in—14. Rioā Verā Nnmetnu laukā hfe 84 a JVTo 43fif5 9* 9Sfi1fi

Valsts zemes banka
pārdos uugoSu būvkoku un

mu kas mežu mutiska izsolē
4. februārī 1927. g, pīkst. 11 diena Limbažos, pilsētas valdes telpas.

Mežs a'rodas Valmieras apriņķa Umurgas pagasta Sarķu mājās,
pavisam 34 cirsmas, vērtībā no Ls 89 lidz 1377.

Izsole sāksies pīkst. 11 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas,
kuras iemaksās izsoles komisijai lO'/ o drošības naudas no novērtētās
sumas,

Tuvākas ziņas valsts zemes bankā, Rīgā, Valdemāra ielā Jfe 1 b,
Umurgas pagasta valdē Limbāfu pilsētas valdē un pie meža uz-
rauga J. Miķelscna Umurgas pagastā Riekavu mājās.

236?2 Valsts zemes banka.

(flīģas apr. ceļu inšenievs
izdos rakstiskā un mutiskā galīgā Izsolē

granti piegādāšanu
uz valsts pārziņā esošiem ceļiem: ģ gf ' n

I. 1927. g. 28. janvārī, pīkst. 10, Madlienas pag. vald!tefpas:
i) Krapes pag. 270 kub. mtr.. drošības nauda Ls 65;
2) Plāteres un Taurupes pagastos 88 kub. mtr. (Ls 15);
3) Lēdmanes pag. 36 kub. mtr. (Ls 10);
4) Madlienas pag. 144 kub. mtr. tLs 50);
5) Lauberes pag. 72 kub. mtr. (Ls 30); .
6) Ķeipenes pag. 112 kub mtr. (Ls 30);
7) Kastranes pag, 96 kub. mtr. tLs 30);
8) Šantāžu pEg. 280 kub. mtr. (Ls 35).

II. 1927. g. 28. janvārī, pīkst. 11, Siguldas pag. vaid. telpās:
1) Allažu pag 540 kub. mtr (drošības nauda Ls 75);
i) Siguldas pag. 72 kub. mtr. (Ls 20);
3> Vidrižu pag 160 kub. mtr. (Ls 35);
4) Turaidas pag 84 kub. mtr. (Ls 2j);
5) Mores pag. 96 kub mtr (Ls 25);
0) Uz Ligates-Nitaures ceļa no km 3,723 līdz km 5,723 — 200 kub.

mtr (Ls 60);
7) Uz Rigas Limbažu II a šķ. crļa no km 53,594 līdz km 57,594 —

48 kub. m(r. (Ls 100).
III. 1927 g 29. janvārī,,pīkst. 10, Kokneses pag. vaid. telpās:

1) Meņģeles pag. o24 kub. mtr. (drošības nauda Ls 100);
2) Beb u pag. 360 kub. mtr. (Ls 70);
3) Pļaviņu pag. 352 kub. mtr. (Ls 100);
4) Kokneses pag. 22i) kub. mtr. tLs 60):
5) Viskaļu pag. 72 kub. mtr. ļLs 20);
6) Uz S*rīverj-Krapes ceļa no km 5,184 līdz km 8,184 — 480 kub.

mtr. (Ls 125).
IV. 1927. g. 31 janvārī, pīkst. 10, apriņķa ceļu inženiera kancleja,

Rīga, Lāčpl ša ielā Ns 2t, dz 8:
i) Tomes pag. 9) kub. mtr. (drošības nauda Ls 15);
2) O a nes pag 150 kub. mtr. (Ls 2J);
3) Baldones pag., uzMežamuižas—Sēravotu ceļa, 2D0 kub. mtr. (Ls5fl);
i) Salaspils pag., uz ftīgas—Daugavpils ceļa, ^gar karaspēka nomet-

nēm 1 klm. gaf. 160 kub. mtr. (Ls 25).
Tuvākas ziņas kancleja. Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8, no

plk t. 9 _ 15 Ns 43i 18 2 23035



oKdona u sapulci
1927. g. 11. matta, pīkst. 4 p. p.
firmas W Eickert, Rijs un Co
kantorī, Rigā, liela Zirgu ielā 25i.

Dienas kartība:
1. Direkcijas pīrskats par sabie-

drības darbību un ar to sai-
stīto jautāiumu iztirzāšana.

2. Reviziias komisijss ziņojums
un valdes atsvabināšana no
atbildības.

3. Vēlēšanas.
4. Akcionāru priekšlikumi.

Sabiedrības direkcijas adrese:
Rīgā, Valdemāra iela Ns 61, 5.
23686 Valde.

Latvijas stolotaju kopējā slimo
kase ziņo ka nozandēio Latvijas
skolotāji kopējās slimo kases
dalībnieka grāmatiņu Nš 5276 uz
Marijas V ī t o 1 v., skaitīt par
nederīgu 23678

Nacionāla Centra
kārtējā plfnā

biedra snpuct
svētdien, š g. 30. janv., pL II <Kal paka bulv. Nš 4.

Dienas kārtība:
1) sapulces vadītāja vēlēšana;
2) gada pārskats un revīzijas ko-

misijas ziņojums; ,
3) Rīgas pils. domes frakcijas zj.

nojums;
4) Saeimas trako jas ziņojums
5) biedru nauda 1927. g.;
6) vēlēšanas.

Ja rz minēto sapulci neierasto»
vajadzīgais biedru skaits, otra
sapulce notiks 6. iebr, pl. 11 4t
turpat, un būs pilntiesīga pie
katra dalībnieku skaita.
23715 Valde.

Maksāt nespējīga parādnieka
Artura Vēmaņa konkursa
valde _ ar šo uzaicina maksāt ne-
spējīgi parādnieka Artura Vē-
maņa kreditorus uz

pilnu kred.toru sapulci
š. g. 2. februāri, pīkst. 6 vakarā,
Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 4, dz. 4!

Dienaskārtība:
1) pretenziju pārbaudīšana ;

2) konkursa valdes ziņojums par
tipogrāfijas pārdošanu;

3) naudas sadalīšana un
4) dažādi saimnieciski jautājumi.

Konkursa valdes priekšēd.
zv. adv. G L. Rubinsteins
236S5

Latvijas skolotāju kopējā slimo
kase ziņo, ka nozaudēto Latvijas
skolotāju kopējās slimo kases
dalībnieka grāmatiņu Ns 6204 uz
Aleksandra Saliņa v., skai-
tīt nar nederīgu 23-S77

Latvijas skolotāju .kopējā slimo
kase ziņo, ki nozaudēto Latvijas
skol3t?ju kopējās slimo kases
dalībnieka grāmatiņu Nš 137 az
Eduarda Meklēta v., skaitīt
p*r nederīgu. 23679

Madonas apr. priekšn.
palīgs I iec.

paziņo, ka 8. februārī 1927._ g
pīkst. 12 pie Vietnieka mājas
Madonas pils.

Madonas apr. priekšn
palīgs I iec.

paziņo, ka 8. februāri 1927. g.,
p. 10, pie Stalaža mājam Ma-
donas pils.

uaīraRsolīšana pārdos
pilsonim Stalažām, Jānim Paula
dēlam r iederošo nekustamo mantu,
sastāvošu no vienām ragavām, no-
cenotu par Ls 22—

Izpildot tiešo nodokļu depar-
tamenta rakstu no 30. decembra
1926. g. zem Nš 33123.

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

20. janvārī 1927. g.
Nš 255.

23708 Priekšn. pal. (paraksts).

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu
apgāde izsludina rakathk s torgus
1927. gada 3. februārī uz ben
cīnu, smago, — 2.500 kg.

Tcrgu sākums pulksten 11 no
rīta. Torgu dalībniekiem jāie
maksā drošības nauda no piedā-
vājumu vērtības. TuvāKas ziņas
dzelzsceļu virsvaldē, Gogoļa ielā
Ns 3, istabā 101, 2* 23719

Naujenes pag. valde, Daugav
pils apr., izsludina par nederīgu
kara<laus. apliecību, izdotu no
Daugavpils kara apr. pr-ka no
13/14. marta 1923. gaJa
Nš 4146/24360/ž. uz Savelija
Stepana d. Bogdanova vārdu, dz.
1888. g. 20555

Rīgas policijas 2. iec. priekš-
nieks iz'ludina par nederīgu, kā
nozaudētu, izdoto no Rīgs kara
apr. pr-ka 16. dec. 1925 g kafa
kļaus, apliec. Nš. 79668, uz Edgara
Artura d. Johansona vārdu.

23262
Rīgas apriņķa priekšnieka pal

I iec. izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentu»:

1) Apliec bu Nš 10516, izd. no
Jelgavas-Bauskas k?ra apr. pr-ka
uz Viļā Andreja d. Krastiņa v.;

2) Apliecību Ns 3081', izd. no
Rīgas kara apr. pr-ka uz Kārļa
Kāiļa d. Jaunozoliņa vārdu. 23684

Rīgas pol 111 iec. pr-ks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
ķll d. rezer. apl. Nš 368ī8 no
26. nov. 1925. g izdo'u no Rig.
keja apr. pr-ka uz Juliusa Pērer»
Jēkaba d. Pos ērta v 23681

Rīgzs policijas IV ifc. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto karakl. aj 1 ecību, izdotu
no kara būvju un ēku valdes
pr-ka 30./V1H 1920. g. Nš 93-2
uz Aleksa-dra Pētefa d. P av-
io va vārdu. 23682

Iekšlietu ministrijas pasu nodala
izsludina par n-derīgu nozaudēto
lāņa Kreslovska ārzemes
pa; i _Nš 169, izd. 13. janv. 192*. ģ.
Rīga, kuras termiņš izbeidzās š. g
13. janv. 23675

Uz Rīgas pilsētas policijas
X iec. protokola pamata ro
29. nov. š. g. Nš 14371, pilsētas
valdes nodokļu nodaļa izsludina
par nozaudētu un nederīgu zirgu
pasi, izdotu no Jaunlaicenes pag.
valdes uz Kārļa Z i r a k a vārdu.

23674
Rgas apriņķa priekšnieka pal.

II iec. izsludina par nederīgu La-
tvijas iekšzemes pasi Ns 34, izd
5. janv. 1920. p. no Turaidas pag.
vaid s uz Līzes Jāņa m. Las-
man vardu. 23688

Jūrniecības departaments izslu-
dina par audušu i-n neder. Latvi-
jas pilsoņa Kā'ļa Didriķa d. Frid-
maņa otras šķiras stūrmaņa di-
plomu, izdotu no agr. Krievijas
tidmiecības - rūpniecības mini-
str jas jūrniecībai daļas 1904 g.
Nš 1440. 23676

Ābeļu pagasta valde, Jēkabpils
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto zirga pasi, izdotu no
Ābeļu (Salas) pag vaid. 1920 g.
14. jūnijā ar JMš 5 uz Kārļa
Pētera d. Reincholda v. 50557

Pavites pag. valde izsludina
par nfderīgu, kā pazaudēti, š
pag. pilsoņa Riekstiņa Reinholda
Pētera d. pasi Nš 133, izdotu no
Briņgu pag. v. 11. martā 1920. g.

20749

Aizputes apr. piiekšn. izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, La
tvijas iekšzemes pasi arNs 18552,
izdotu no Jelgavas prefektūras
1921. g 5. decembrī uz Augusta
Antona d. Daknis' v. 20800

Jelgavas apr. priekšn. palīgs
II iecirknī izsludina par nederīgu
nozaudētu iekšzemes pasi, izdotu
no Sesavas pag. vaid. 1920. g.
20. novembrī ar N» 931 uz Līzes
Jura m. Lauc. dz. Lapsa v. 20796

Ventspils pils. polic. priekšn.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Vent pils pol prefekta 2. sept.
1920 g. ar Nš6915, uz Eduarda
Joliana Vil-pa d. Paveliņa vārdu.

Ventspils pils. polic. priekšn
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izd. no
Kuldīgas apr. pr-ka pal. I iec.
29. maijā 1920. g. ar Nš 263 uz
Jāņa Friča d. Eglīta v. 208"4

Liepājas pils. 3. iec. pol. pr-ks
izsludina par nederīgu nezaudēto
vecā parauga karaklaus apliec,
izdotu no Kēzeknes ar.r. komen-
danta 1. aprīlī 1920. g. ar Ns 2955
Gustavam Jēkaba d. Ducmanim

Asūnes pagasta valde Daugav-
pils apr. izsludina sekošus nozau-
dētus dokumentus par nederīgiem:
1) Zirga pasi, izd no Šķaunes
pag. valdes 1921. g. 3. maijā
NŠJ179 un pārgājušu pirkšanas
ceļa Ospa Alekseja d. Rāma
īpašuma; 2) iekšz. pasi, izdotu no
Bukmuižas pag. valdes 1923. g.
8. jul. Nš 27c 9 uz Anetes Stan-
slava m. Liaks v.; 3) atvaļ. apl.,
izdotu no Daugavpils kara apr
pr-ka 1923. g Ns 7319/10885/ž
uz Domineka Antona d. Pau ina
v.; 4) zirga pasi, izdotj no Izval-
tas p3g. valdes 1920. g. Nš 509
uz Augusta Brenča v. un pārjā
jusi Roberta Vikentija d Spilo
īpašumā. 20826

Liepājas apr. pr-ka 2. iec pal.
zsl dina par nederīgu, kā nozau-
dētu, no viņa 1920. g 9 augusti
izdoto Latvijas iekšzemes pasi
Ns 4704, vz Hermaņa Miķeļa d
V e i t a vārdu 208 0

Tukuma apr. priekšnieka pa.īgs
1. iec. izsludina par nederīgu no-
zaudēto iekšz. pasi Ns 3i*3, iz
dotu _ no Vecmoku pag. valdes
uz Jāņa Krigera vārdu. 2„625

Iespiestā Valsti

SPašādi
sludinājumi.

Lina od džutas manot kt. a. i
direkcija pagodinās ielūgt akcio-

nāru kungus uz
kārtēju vispārīgo

otra aikiiii mwm\
Fricim N i kjr e n c i m piederošo
1 šķindeļu zāģi ar visiem piede-
rumiem, 1 ekseļu mašīnu, 1 zirgu,
1 divzirgu ragavas-lietotas un
1 tīiszirgu atsperu ecēšas, dēļ
parāda dzēšanas par pirkto
Aprika muižas zirgu stalli, sa-
skaņā ar Aizputes apriņķa valsts
zemju inspekcijas rakstu no
4. decembra 1925. g. Nš 3866.
23701 Priekšn. (paraksts).

sātdos laiiisoīi m
pilsonim Jaunrubeņam, Andrejam
Jāņa d. piederošo kustamo mantu
sastāvošu no viena tērauda ka-
batas pīkst, ar metāla saiti no-
cenotu par Ls 3.—

Izpildot tiešo rodokļu depar-
tamenta rakstu no 17. maija
U26. g. J* 523 c. II.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
m?ntas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
f ārdošanas dienā uz vietas.

2). janvārī 1927. g.
Nš 1769 25.

21706 Priekšn pal. (paraksts)

Aizputes apriņķa priekšnieks
paziņo, ka 1927. g. 18. februārī,
pīkst. 10 dienā, Aizpute uz tirgus
laukuma pārdos

Urdu Nīisiiioa
pilsonim Sietniekam, Robertam
Jēkaba d. piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no 300 litri
augļu vīna līdz ar mucu nocenotu
par Ls 200 —

Izpildot Tiešo nodokļu depar-
tamenta rakstu no 30: decembra
1926. g. zem Nš 33232/33231/
33230.

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

20. janvārī 1927. g.
Mi 331. 315. 325.

23707 Priekšn. p. (paraksts)

Mado ias apr. pneKšn.
palīgs I iec

paziņo, ka 28. janvārī 1927. g.
olkst. 11, pie Sarkanu pag. nama

Kaunatas pagasta valde
izsludina par nederīgiem zemāk
minētus nozaudē'us dokumentus:

1) Jackovska Ādolfa lāzepa d
zirga pasi, izdotu no Bukmuižas
pag. valdes 13. jun. 1920 g.
Nš 377 uz Jāņa Jāzepa d. Or-
lovska vārdu;

2) zirga pasi, izdotu no Kau-
natas pag. valdes 27. aug. 1920. g.
Nš 785 uz Ksaverijas Jāņa m
S t a š vārdu;

3) iekšzemes pasi, izd. no Rē-
zeknes apr. pr-ka I iec. pal ga
Ns 7345 4. dec 1921. g. uz Va-
silija Lukis d. Černika v;

4) atvaļinājuma apliecību, izd
no Rēzeknes kara apr. pr-ka no
5. maija 1923. g. Ns 6105 uz
Jēzupa Donata d. Antoneviča v.;

5) Silova Viktora Antona d
zirga pasi, izd. no Pildas pag
valdes 10. n v. 1621. g. Nš 889
uz Martioa_ Osipa d. Razgu-
la j eva vārdu;

6) iekšzemes pasi, izd. no Rē-
zeknes apr. pr-ka I iec. palīga
Nš 4590 rz Uominika Ignata d.
Peļņa vārdu;

7) iekšzemes pasi, izdotu, no
Kaunatas pag valdes 21. febr.
1922. g, Ns bl3 vz Teklas Jāņa
m. Pavlovskas vardu:

8) iekšzemes pasi, izd. no Kau-
natas pag. valdes 21. februārī
1925. g. N? 3103 uz Mārtiņa
Mārtiņa d Ciprusia v.;

9) iekšzemes pasi, izd no Kau-
natas pag. valdes N° 181 uz
Kazimira Andreja d. Putanav.;

10) iekšzemes pasi. izdotu no
Rēzeknes apr. pr-ka I iec. palīga
Nš 6377 5. mājā 1921. g. uz Jāņa
Fedota d. Sumarokova v.;

11) iekšzemes pasi, izdo'.u no
Kaunatas pag. valdes 21. martā
1921. g. Ns 3176 uz Vasilija
Jāņa d. Sumarokova v.;

12) zirga pasi, izd. no Kau-
natas pag. valdes 25 februārī
1^2ri. g Nš 1171/11771 uz Meči-

slava Fadeja d. Butrima v.;
13) iekšzemes pasi, izdotu no

Rēzeknes apr. pr-ka I iec. pal
Nš 11126 uz Jēzupa Antona d.
U n d a s vārdu;

14) iekšzemes pasi, izdotu no
Kaunatas pag. valdes 1926. g.
Ns 3476 uz Ambrozija Antona d
V ī g up a vārdu.

Priekšnieks (paraksts).
20551 Darbvedis (paraksts).

Tukuma apr. prka pal. 1. iec
izsludina par nederigu nozaudēto
«araklausības apliecību Ns 5676,
izdotu no Tukuma-Talsu kara apr
pr-ka 1926. g 12. martā uz Ro-
berta Upenieka vārdu. 20622

Rigas pol. 3. iec. priekšnieks
izsludina par nedeiigu nozaudēle
kajaklaus apliec. NŠ90O5, ndotu
1925 g. 29. augu alā ro Vents-
pils kājnieku p.lka komandi ta
uz Ernesta Indriķa d. GrinovsKi
vārdu, dzīv. Skolas ielā N» 36,
dz. 18. 23562

Jēkabpils apr. priekšn. palīgs
II iec. izsludina par nederīgu no-
zaudēto kara kļaus, apliec,
(vecā parauga), izdotu no Jaun
jelgavas-llūkstes kājā apr. pr-ka
21. aprill 1921. g. Na 77, uz Jāņa
Kristapa d. Lavsevič v. 20628

Tukuma apr. priekšn. palīgs
1 iec. izsludina par nederīgu iekš-
zemes pasi izdotu no Rigas pre-
fektūras Ns 132646, 25. auustā
1920. g. uz Klāras Otto meitas
Legzdiņ vārdu. 20*27

Tukuma apr . priekšn. palgs
I iec izsludina par nederīgu iekš-
zemes pasi, izdaru no Pūres p.
valdes Ns 341 uz Emmas Figel
vārdu. 2 626

Daugavpils pilsētas prefeku a
izsludina par nederigu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi, izd. 16. janvāri
1922. g. Nš 15304 no Daugavpils
pils. prefektūras uz Basjas Lipka
m. F o r m a n vārdu. 20806

Daugavpils pilsētas prefektūra
zsludina par nederigu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi, izd. S0. oktobri
1924. g. Nš 25472 no Daugavpils
pils. prefektūras uz Matrjonas
Jefima m Ruseckasv. 20807

Gaiķu pagasta valde [zsludina
pat nederīgu, kā nozaudētu Lat
vijas iekšzemes pasi, izdotu no
Gaiķu pagasta valdes 22. aprilī
1922. g. ar Nš 843 uz Viļā An-
drēia d. M i s s a vardu. 20547

Gfūķu pagasta valde izsludina
oar nederīgu, kā nozaudētu Lat-
vijas iekšzemes pasi, izdotu no
Gaiķu pagasta izpildu komitejas
27. jūlijā 1920. g. ar Nš 133 uz
Amālijas Jāņa m. Missa v 20548

Kursišu pagasta valde izsludina
par nederīgu pieteikto par ro
zudušu Latvijas iekšzemes pasi
izdotu no Kursišu pagasta valde
6. aprili 192 ). g. ar Ns 48 uz
Jāņa Jāņa d. Upenieka v. 20553

Sātiņu pag. valde izsludina pai
nederīgu, ka pieteikta par nozau
dētu, zirgu pasi, izdotu no Sātiņu
pag. vald;s 22. okto rī 1923. g
Ns 591, uz Kārļa Kinstlera
vardu. 20541
tipogrāfijā."

Jaunraunas pag. valde izslud.
par nede īgu nozaudēto karaklau-
sības aplie. Nš 47, izdohi i919.g.
26. decembrī no 7. Siguldas kaj
nieku pulka komand. uz Jāņa
Jāna d. Klavm'us v. 2^919

Daugavpils pils. prefekt īzslu-
d na par nederīgu noziud. kvīti
par lūguma iesniegšanu deļ gada
uzturas atļaujas saņemšana» izd
28. okt. 1925. g-, Ns 18520 no
Daugavpils r pils. pref. uz Esf'ras
Gerber vārdu. 20808

Sidgundas pag. valde izsludina
par nederīgu karaklausības aplie
čību, izd. no Rīgns kara apriņķa
p -ka 10. aprili 1923 g Nš 718-a,
uz Martina Lapiņa vārdu. 20543

Ainažu muita
ar šo paziņo, ka š. g. 15. febr.,
pīkst. 10 tīta, muitas telpas (Jūr-
skola) Ainažos, uz muitas lik.
561.—591. p.p. pamata

pārdos izsolē
no jūras izskalotu 1 gab. laivu,
kuģlaivas tīpā, vērtība Ls 40.

Laiva apskatāma Valmieras apr,
Duntes pag. Pidu mājās.

Muitas pr-ks E. Petersons.
23689 Darbvede M. Kalniņa.

Ludzas apriņķa III robež-
apsardzības rajona pr-ks

pfirdos ualrflksoīiSanfi
1927. g. 15. f e b r u a r I, pie savas
nometnes Zilupē, Elizabetes ielā
Nš6. pīkst. 11 rītā, v.enu dienestam
nederigu valsts zirgu.
23690 Priekšnieks Kociņš

Akc. sab. „Latv. Privātais Lombards'
valde, Rīgā, Teātra ielā Nš9, tāļr. 2-3-2-6-9. Darba laiks no 9—4 p. p„
nolikusi ūfeupi JSS ļ<mvawi.š. j*.. pulfzsf. 1 dienā,
kurā nāks pārdošana akc. sao. Latvijas Privātais lombards telp., Teātra
Iela Mi 9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna k-gu. ieķīlātas, bet ne-
izpirktas vai nepagarinātas ijīlu zīmes līdz Ns 2T%202I, sastāvošas
no briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma lietām, galda
sudrabu dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem un 1.1. Uz
ūtrupi nozīmēto ķīlu pagarinās jāizdara ne vēlāk par 2<J. jonvaii
š. ģ., pulksten 2 diena. Zelta ur sudraba lietu pagarināšana vai
izpirkšana izdarāma ne vēlāk par 25. janv. pu kst- 4 d., pretējā
gadījuma jāmaksā proves valdes izdevumi. Ūtrupes dienā, 28. janv.
š. g.. lombards tiks priekš visām operācijām slēgts pulkst. 12 dienā.

23720 Valde.

ilBi! pini unpīpe!liiitiuilii
izvilkums no norēķina

par XXV operācijas 1925.J26. g.
(no 1. jūlija 1925. g. līdz 30. jūnijam 1426: g.)

Ienākums. ' Ls Ls
Kopējais ienākums par pārdoto papiru 1.401.339,82
ienākums no zemes 152,82
Krājumā esošais papīrs 408.852,75
Atlikums no pag, gada peļņas .... 280,63 1.810.626,02

Izdevums
Materiāli, malka un filces . ... 1.014.311,64
Izmaksa strādniekiem, algas, dažādi re-

monti u t. t 422 268,49
Pārvešanas un fraktēs .... 150.565,25
Apdroš nāšanas prēmijas, procenti un

nodokļi ... 127.234,30 1.714.379,68-
Kopējas pelņas ienākums 96.246,34

Saskaņā ar kopējās sapulces nolēmumu
no 10. dec. 1926._ g. nolemts priekš
norakstījumiem pārvest:, 59.791,68

Akcionāriem 6°/o dividendes . . .. 36'oo6ļ—
Atlikumu pievienot nak. 1926/27. gada

peļņai . . . 454,68 96,248,341

Bilance uz 30. Iunlja 1926. sadu.
A k t i v a: Ls Ls

Nekustamie īpašumi, ūdens spēks, pie-
vedceļš un kustamais īpašums . . 338.285,30 '.'

Mašinas _ un elektr. iekārta . . 775.625^09
Krājuma: malka, ogles, filces un sieti

u. t. t. . 711.137,66
Krājuma esošais papirs .... 408.85275
Kase: Ls 33.519,71, vērtspap. 488,40 34.008^11
Vekseļi portfelī . 38.733,09
Debitori un valdes ieķīlājums .... 720036,41 3.026.678,41

P a s i v ā:

Kapitāli: Pamata 600 00f>Rezerves 195 38s'l0Amortizācijas mlaoUO 966.684,4»
Kreditori, trates, obligācijas un valdes

ieķīlājums j ggn p,» ,..
Pienākošās dividend;s un tantjemas " 2 77106Pelņa 96.246,34 2.059 994JJ1

3 026 678
^
41

Izvilkums no kopējās sapulces protokola.
Kopējā sapulcē, noturētā 10. decembrī 1926. g. vienbalsīgi nolēma .

1) Apstiprināt norēķinu par 1925/1926. g. bilanci uz 30. jūniju
1926. g. un budžetu par 1926./1927. g.

2) Pēc pieņemtās kāifas izstājušos direktora Zālamana Zelma-
noviča kunga un direktora kand. Hartviga barona v. Bistrama
kunga vieta, valde vienbalsīgi ievēl atkal abus minētos kun-
gus savos līdzšinējos amatos.

2268i Vatde.

Valkas un Madonas apr. ceļu inzeniers

^Sr galīgā izsolē
liuts pi«i Jāšana u iilili ļānlgī lAm ti|i nabai m.

A. 1927. g. 2. īebr., pīkst. 12, Vecgulbenes pag. mājā:
T. Vecgulbenes—Jaungulbenes 320 kub. mtr.; drošības nauda Ls 250.
2. Vecgulbenes—Litenes 600 kub. mtr.; droš. nauda Ls 180—360.

B. 1927. g. 3. febr., pīkst. 12, Valkā, apr. pašv. likv.
valdes telpā :

1. Valkas-Erģemes 300 kub. mtr.; droš. nauda Ls 200.
2.Valkas—Smiltenes 320 kub. mtr.; droš. nauda Ls 200.
3. Alūksnes—Mālupes 320 kub. mtr.; droš. nauda Ls 180.

No vietējiem zemturiem pieņems kš drošību hrediliestažu
garantijas.

Tuvākas ziņas apr. ceļu inženiera kancleja, Smiltenē,
Vēvera teļā Ns 3 Nš 4369 23718

Kursīšu virsmežniecība
pārrf«s mutiskā izsolē 24. iebruarī 1927. g., Rubas pag. vaid. telpās,
augošu mežu pēc p atīb. un celmu skaita:
111 iecirkņa mežniecības Reņģu novadā, 1 vienība — 21,18 ha un

8->5 numurēti koki, vērtībā Ls 2230.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un

4. juaija apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai

18% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
jiar kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 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 tiesības izsludināto vienību no-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mež-
ziņa.

23620 Kursīšu virsmežniecība.

Rušonu virsmežniecība

pārdos mutisko izsole
1927. g. 7. febfuarī, olkst 12 diena, Zamostjes muižā I iec. mež-

niecības kanclejas telpās,

augošu mesu
uz jaunsaimniecības atgriežamiem virs 3 ha pēc platības ar takses
pazeminājumu par 60% 1 iec. mežniecība Zosnas, Maltas un II iec
mežniecībā Babru, Dorotpoles, .Andrepenes un Andzelmuižas noV.
pavisam 33 vienība», vērtībā no Ls 11—577.

Pie solīšanas pielaidīs personas, _ kuras iemaksās. izsoles komi-
sijai 10% drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolī-
šanas jāpapildina līdz 10% no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja Eisbachovā un pie
iecirkņu mežziņiem.

236»7 &t*MŠomm virsme£niecī6a.
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