
Maksa par .Valdība» Vēstnesi':

af piesfitfšasr i htt ņ!esū tīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

.„ . Ls 22,— gadu . , . Ls 18,—

?? * ' ? ll'~ ?*£" • ? ,0 ,'-
i mēn. . ? 6>— 3 men. 5—jfflen. 2_ ,.

m . . .. 170

ne atkalpar- * P^ atsevišķu
āvējiem . . -,«2 numuru . . -,10

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu linumu:

par
pašvaldību nodokli no kravām, kuras ieved Latvijas ostās

ar kuģiem ārzemju braucienos.
1. No kravām, kuras ieved Latvijas ostās pa jūru ar kuģiem ārzemju brau-

cienos, ņemams svara nodoklis par labu attiecīgai ostas pilsētas vai miesta pašval-
dībai tādos pat apmēros un pēc tādiem pašiem noteikumiem, kādi paredzēti valsts
svara nodoklim.

2. No 1. pantā minētā pašvaldību svara nodokļa brīvas sekošas preces:
a) visas tranzitpreces;
b) akmeņogles, kokss, briketes, nafta;
c) labība graudos, sāls, siļķes;
d) lopbarības rauši, klijas, mākslīgi mēsli.

3. Nodokli iekasē attiecīgas muitas iestādes. Iekasētā nodokļa ienākumi par
katru notecējušo mēnesi nododami attiecīgai ostas pilsētas vai miesta pašvaldībai.
Pašvaldībām par ostās pa jūras ceļu ārzemju braucienos ievedamām un izvedamām
kravām nav tiesība ņemt citu kravas nodokli.

Rīgā, 1927. g. 10. februārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Likums par pašvaldību nodokli no kravām, kuras ieved Latvijas ostās ar kuģiem
ārzemju braucienos.

Likums par nodokli no kravām, kuras ieved Latvijas ostās pa jūru piekrastes
braucienos.

Likums par nodokli no peldošiem līdzekļiem un pa iekšējiem ūdensceļiem pār-
vadājamiem materiāliem.

Valsts Prezidenta pavēles armijai un flotei.
Pap ildinājums skolu sarakstā, kuru apmeklēšana dod tiesību atlikt iesaukšanu

dbligatoriska aktiva kara dienesta.
Pap ildinājumi un pārgrozījumi instrukcijā par kinofilmu cenzēšanu.
Ministru kabineta sēde š. g. 8. februārī.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

par
nodokli no peldošiem līdzekļiem un pa iekšējiem ūdensceļiem

pārvadājamiem materiāliem.
1. Par peldošiem satiksmes līdzekļiem, kurus lieto pa iekšējiem ūdensceļiem,

kā ari par koku materiāliem, kurus pludina vai laivās pārvadā pa šiem ceļiem,
jāmaksā nodoklis par labu valstij un pašvaldībām saskaņā ar sekošo pantu
nosacījumiem.

2. No peldošiem satiksmēs līdzekļiem valstij par labu ņemams gadskārtīgi
šāds nodoklis:

1) no vilcēju tvaika un motofkūģiem, no mašinu indicēta z. sp. . . Ls 0,15
2) no upes preču un pasažieru tvaika un motorkuģiem un motor-

laivām, no mašinu indicēta z. sp „ 0,20
3) no liellaivām, prāmjiem un preču laivām, sākot no 10 kub. metru

tilpības un vairāk, no katra kub. mtr. tilpības . . . .. . ,\ „ 0,10,
bet ne mazāk kā Ls 1,—;

4) no buru jachtām, par katru buru laukuma kvadrātmetru ... „ 0,10,
bet ne mazāk kā Ls 3,—;

5) no motorjachtām, par katru zirga spēku . „ 0,50,;
bet ne mazāk kā Ls 3, — .'

Piezīme 1. Airu sporta jachtas no nodokļa atsvabinātas.
Piezīme 2. Nodoklis neattiecas uz. pārceltuvēm.
3. Par materiāliem, kurus pārvadā, vai pludina pa iekšējiem ūdeņiem (upēm,

:zeriem, kanāliem), jāmaksā nodokļi valstij un attiecīgai pašvaldībai par labu pēc
;ekošas tabeles:

Nodokļi latos.

Valstij par labu, rēķinot Pašvaldībai
,, . , , pec attāluma klm. par labu par
Materiālu nosaukums. ievestiem ma-

līdz 100 no no201un terialiem, ne-

Hm 101—200 vairāk atkarīgi no
Klm' klm. klm. attāluma.

Baļķi, kapbaļķi, telegrāfa un telefona
stabi, pāļi, masti, brusas, mūrlatas
un t. t, gabalā. ... . . . . . 0,04 0,05 0,06 0,015

!. Malka, dedzināmā, no kub. ass . . . 0,10 0,15 0,20 0,10
ļ, Stutmalka, papīrmalka un t. t., no

1 _kub. ass .". .. . ", ,V '.; • . . 0,30 0,35 0,40 0,10
Dēļi, plankas u. c. zaģeti kokmateriāli,
nestandarta. . ... ' . ' . . . . 0,20 0,25 0,30 0,10

i. Ķieģeli un dakstiņi, par 100 gab. . . 0,01 0,01 0,01 0,05

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

par
nodokli no kravām, kuras ieved Latvijas ostās pa jūru

piekrastes braucienos.
1. No kravām, kuras ieved Latvijas ostās pa jūru piekrastes braucienos,

ņem kravas nodokli, aprēķinot to:
A) no kravas brutto svara par katriem 100 kg: Latos.

1) par akmeņoglēm, cementu, darvu, drāti, dzelzs sārņiem, dzelzi
un tēraudu (vecu), dzirnakmeņiem, ģipšu (maltu vai dedzinātu),
glaubersāli, kaļķiem (dedzinātiem), kaolinu, klorkaliju, koksu,
krītu, kūdru, labību (graudu un pakšu kravām, izņemot rudzus),
miltiem (izņemot rudzu miltus), naftu jēlu un tīrītu, naftas atliekām,
petroleju, putraimiem, rūdām, sāli, sēklām visādām, zalpeteri . . 0,05

2) par celulozu, gudronu, finiera dēļiem, iesalu, koku izstrādājumiem
pusgatavā veidā, koku oglēm, koku vilnu (Holzv/olle)^ krēslu sēda-
miem, mannu un rīsiem un citiem tiem līdzīgiem ārzemju pro- !
dūktiem, marmoru neapstrādātu, naglām visādam, pakuļam, papi
un papiru ruļļos un plāksnēs, sērkociņu stiebriņiem, harpiusu, i
sveķiem, zivju konzerviem . 0,10

3) par visām pārējām šai likumā neuzskaitītām kravām ..... 0,20
B) no kravas tilpuma par katru 7' X T X T kub. asi:

1) malkas dedzināmās,- stutmalkas, papīrmalkas, stenceļu, mietu un
kāršu 0,60

2) dēļiem, dēļu galiem-un plankām, par standartu 0,50
G) no gabalu skaita:

1) baļķiem, brusām, kapbaļķiem, mastiem, murlatam, pāļiem, tele-
fona un telegrāfa stabiem un tamlīdzīgiem materiāliem, par gaoalu u,uo

Piezīme. 2 botmasti, 2 galotnes, 2 timberi, 3 slīperi, 3 bluķi,
6 gulžņi, 6 pusslīperi, 8 kārtis un 8 gab. papir- vai stut-
malkas skaitāmi par vienu baļķi.

2) dakstiņiem un ķieģeļiem visādiem, par 100 gabaliem 0,06
3) krāsns podiem, par 100 gabaliem 0,10 (
4) liellopiem un zirgiem, par gabalu 0,60 <
5) teļiem, kumeļiem un pārējiem kustoņiem, par gabalu 0,20 -

Piezīme 1. Mazākais nodoklis par visu ar kuģi vai plostu, vai
laivu vienā iebraucienā ievesto kravuir viens lats, izņemot gadī-
jumus, ja ievestās kravas kopsvars nepārsniedz 300 kilogramus, kad
kravas nodoklis nav jāmaksā.

. Piezīme 2. Maksājot kravas nodokli no svara, nepilnie 100 kg
noapaļojami: 50 un vairāk — skaitāmi par 100 kg, mazāk par
50 kg — atmetami.

Piezīme 3. Svara nodoklis no jēlvielam viņu dabiska stāvokli -
nedrīkst pārsniegt svara nodokli no izstrādājumiem, kup izgatavoti 1
no šīm jēlvielam.

«• No kravas nodokļa atsvabināti:
1) pasažieru bagāža, kas atrodas pie pasažiera un nav ievesta kj-avas /

dokumentos; ... '
2) pasta sūtījumi; "? _ , , . ' ,
3) balasts, kurināmie materiāli un smērvielas kravu pārvadājoša kuģa vai 4

laivas vajadzībām, kuģa personāla un pasažieru uztura Jīdzekļi;
4) kravas, kuras kara resors pārvada tieši savām vajadzībām ;

5) kuģi un laivas, kurus ved saliktā vai izjauktā veidā uz cita kuģa klāja
vai tilpnē;

6) kravas, par kurām kādā Latvijas ostā jau reiz nomaksāts piekrastes
kravas nodoklis, ja pēc nomaksas pagājuši ne vairāk kā 3 mēneši ;

7) vienkāršie laukakmeņi un granitakmeņi (apstrādāti un neapstrādāti),
kramakmeņi, ģipša un kaļķakmeņi (nededzināti un nesasmalcināti), ne-
apstrādātie trinamie akmeņi, vienkāršās kaļķu zemes, māli, grants un
smiHis; visāda zeme ;

8) kravas, kuras iznīcināmas saskaņā ar valsts likumiem;
OV.kravas, kuras boiāiuma dēl lietošanai neder ne kā eatavs izstrādājums.

ne kā materiāls;
10) kravas, kuras pārvadā ostas rajonā;
11) kravas, kuras sagatavotas saimnieciskā ceļā uz Finansu ministrijas

rīkojumu ostu izbūvju vajadzībām;
12) sekošas pārtikas vielas:

a) rudzi graudos un miltos;
b) mājlopu un mājputnu gaļa, svaiga, sālīta un žāvēta ; zivis svaigas,

žāvētas un sālītas (ari siļķes); dzīvi putni; piens, krējums, sviests,
siers un citi piena produkti; kartupeļi, sakņu un augļu dārzu
ražojumi, sēnes un meža ogas, izņemot ārzemju augļus un ogas;

c) ledus;
13) salmi, siens, āboliņš un līdzīga lopbarība, kā ari dažādi lopbarības

rauši un klijas;
14) mākslīgi mēsli un mēslojamas vielas (ari jūras mēsli);
15) zārki ar un bez līķiem, baznīcu un kapu zvani, kapu krusti un pieminekļi ;
16) kravas, kuras avārijas vai vētras dēļ ievestas citā ostā un pēc tam

izvestas pa jūras ceļu uz agrāk adresēto ostu, ja šādi iemesli pierādīti
ar izrakstu no kuģa žurnāla vai citiem dokumentiem.

3. Finansu ministrim ir tiesība šai likumā neuzskaitītās preces ierindot kate-
gorijās ar zemāku kravas nodokļa likmi, vadoties no kravas vērtības.

4. Kravas nodokli iekasē attiecīgas muitas iestādes vai uz finansu ministra
rīkojumu — citas viņam padotas iestādes.

5. Ja kuģa kapteinis, kuģa īpašnieks, plostnieks. vai aģents neuzdod vai
nepareizi uzdod kravas svaru, tilpumu vai gabalu skaitu, sodāms administratīvā
kārta ar naudas sodu līdz 100 latiem un piedzenams nenomaksātais kpavas nodoklis.

6. Laiku, no kura šis likums piemērojams jaunierīkojamām ostām, nosaka
finansu ministris.

7. Puse no šī nodokļa ienākumiem ieskaitāma valsts ienākumos, bet otra
puse par katru notecējušo mēnesi nododama attiecīgo ostas pilsētu pašvaldībām.
Pēdējām nav tiesības par ostās pa jūras ceļu piekrastes braucienos ievedamām un
izvedamām kravām ņemt citu kravas nodokli.

8. Instrukcijas šī likuma piemērošanai dzīvē izdod finansu ministris.
Rīgā, 1927. g. 10. februārī,

Valsts Prezidents J. Čakste.

Latvijas valdības m% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot J^žJ^^^B^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija: ^I^^K^^^^^ Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī Jfe 2. Tel. te 20032 VJĒ^^^^^ Rīgā, Pilī Xs 1. Tel. Jfc 20031
Runas stundas no 11—12 e^'saMJļgp^M Atvērts no pulksten 9—3

\

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 v.enslējigām

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

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



Piezīme 1. 2 botmasti, 2 galotnes, 2 timberi, 3 slīperi, 3 bluķi, 6 gulžņi,
6 pusslīperi, 8 kartes un 8 gabali papir- vai stutmalkas skaitāmi par
1 baļķi.

Piezīme 2. Nodokli aprēķinot, vienība, kas mazāka par pusi, atmetama,
bet puse un vairāk — skaitāmi par pilnu.

Piezīme 3. Par materiāliem, par kuriem nodoklis vienreiz samaksāts,
tas otrreiz nav jāmaksā, ja tos pārvieto, kaut ari apstrādātā veidā, tās
pašas ostas teritorijas rajonā.

4. Nodoklis no peldošiem satiksmes līdzekļiem par katru tekošo gadu jāno-
maksā līdz 1. jūlijam, pretējā gadījumā to piedzen divkārtīgā apmērā valsts neap-
strīdamu prasību piedzīšanas kārtībā.

5. Nodokļa samaksas kārtību nosaka finansu ministris. Reiz samaksāto nodokli
atpakaļ neatmaksā.

6. Peldošo satiksmes līdzekļu un pārvadājamo vai pludināmo materiālu
īpašniekiem vai to pilnvarotiem jāsniedz attiecīgām amatpersonām visi ROdokļa
aprēķināšanai vajadzīgie dati.

7. Par pārvadājamam precēm un pludināmiem materiāliem jāizdod sevišķa

pavadzīme, kurai pastāvīgi jāatrodas uz peldošā līdzekļa vai plosta, pie to vadītāja.
Gala punktā pavadzīme tūliņ jānodod vietējā ūdensceļu vai ostas rajona kantorī.

8. Ja peldošo līdzekļu vai pārvadājamo materiālu īpašnieks pavisam nav
pieteicis sūtījumu nodokļa aprēķināšanai, vai iesniedzis nepareizus datus, tad
nodoklis par neuzdotiem vai mazāk uzdotiem materiāliem piedzenams pieckārtīgā
apmērā.

9. Nodoklis pašvaldībām par labu par katru notecējušo mēnesi nododams
attiecīgai pilsētas pašvaldībai.

10. Instrukciju šī likuma izvešanai dzīvē izdod finansu ministris.
Ar šo likumu atvietoti 1922. g. 14. janvāra noteikumi par nodokli no

peldošiem līdzekļiem un pa iekšējiem ūdensceļiem pārvadājamiem materiāliem
(Lik. kr. 38.).

Rīgā, 1927. g. 10. februārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei
1927. gada 8. februārī

Nr. 242.
Sekošus rezerves un zemessargu virsniekus un kara ierēdņus, kuri nav izturējuši

pārbaudījumu valsts valodā, kā valsts valodas nepratējus pārskaitīt kareivjos, attiecinot
uz viņiem likumos paredzētos noteikumus par kareivjiem:

Ne 1 pulkvedi Jēkabu Reintālu ieskaitot 34. kategorijā.
Ne 2 pulkvedi-leitnantu Leonidu Kaminski „ 31. ,,
Ne 3 pulkvedi-leitnantu Juri Dudicki „ 38.
Ne 4 pulkvedi-leitnantu Heinrichu Bārtu . ,, 34. ,,
JVfo 5 kapteini Pāvilu Novikovu ,, 31. ,,
Ne 6 kapteini Otto Cellinskiju „ 34.
Ne 7 kapteini Kurtu Hagenu ,, 37.
Ne 8 kapteini Borisu Mironovu „ 31. ,,
,Ni> 9 kapteini Nikolaju Trofimovu . . . . ,, 34. ,,
Ne 10 kapteini Ivanu Semenovu . . ,, 31. ,,
Ne' 11 kapteini Nikolaju Korsaku ,, 31. ,,
Nņ 12 kapteini Anatoliju Pliševsku ,, 37. ,,
Ne 13 kapteini Klementu Didorovti . ,, 31. ,,
Ne 14 kapteini Nestoru Rogozinu ,, 31.
Ne 15 kapteini Pēteri Gaudecu . . , „ 37.
Ne 16 kapteini Konstantīnu Leimaņi ,, 31.
Ne 17 kapteini Fridriclui Vilhelmu Hofmani ,, 31. ,,
Ne 18 kapteini Džonu Veberi ,, 37.
Ne 19 kapteini Alfrēdu Kornu ,, 34. ,,
Ne 20 kapteini Egonu Rautenfeldu ,,37. „
Ne 21 kapteini Rūdolfu Štrombergu ,, 34. ,,
Ne 22 kapteini Vladimiru Večeiju ,, 34. ,,
Ne 23 kapteini Borisu Pavlovski ,, 34.
Ne 24 virsleitnantu Pauli Baehru ,, 37.. ,,
Ne 25 virsleitnantu Konstantīnu Jezovitovu ...... ,, 31. ,,
Ne 26 virsleitnantu Grigoriju Zubovu ,, 31. ,,
Ne 27 virsleitnantu Ēriku Otto Knodtu ,, 34. ,,
Ne 28 virsleitnantu Voldemāru Veisu-Burkeviču ... ,, 31. ,,
Ne 29 virsleitnantu Voldemāru Ruttu ......... ,, 31.
Ne 30 virsleitnantu Herbertu Miratnu. ,, 34. ,,
Ne 31 virsleitnantu Jāni Kovaļevu ,, 31. ,,
Ne 32 virsleitnantu Jāni Vitti . . , 31. ,,
Ne 33 virsleitnantu Kārli Peitanu . ,,31. ,,
Ne 34 virsleitnantu Alfrēdu Prenclau'u ,, 31. ,,
Ne 35 virsleitnantu Herbertu Straussu 31. ,,
Ne 36 virsleitnantu Pāvilu Petersenu „ 34.
Ne 37 virsleitnantu Emili Kupferu ,, 34. ,,
Ne 38 virsleitnantu Aleksandru Varzuginu-Renaru ... „ 34. ,,
Ne 39 virsleitnantu Eduardu Sabērtu ,, 31.
Ne 40 virsleitnantu Ābramu Margolisu ,, 34.
Ne 41 virsleitnantu Grigoriju Moisejevu ,, 31. ,,
Ne 42 virsleitnantu Alfrēdu Randu ,, 31.
Ne 43 virsleitnantu Igoru Beļskiju 31. ,,
Ne 44 virsleitnantu Johanu Pauli Kludtu ,, 31. ,,
Ne 45 virsleitnantu Gustavu Goešelu ,, 31. ,,
Ne 46 virsleitnantu Herbertu Frišu ,, 31.
Ne 47 virsleitnantu Nikolaju Aleksandrovu ,, 34.
Ne 48 virsleitnantu Teodoru Brandtu ,, 31.
Ne 49 virsleitnantu Ļevu Niķi tinu ,, 31.
Ne 50 virsleitnantu Ernestu Hilbichu ,, 31. ,,
Ne 51 virsleitnantu Konstantīnu Bekļešovu ,, 34.
Ne 52 virsleitnantu Borisu Ļebedevu , . „ 31. ,,
Ne 53 virsleitnantu Vladimiru Masļeņikovu ,, 31.
Ne 54 virsleitnantu Apolinariju Pavlovski ....... ,, 31.
Ne 55 virsleitnantu Terentiju Babkovu , 31.
Ne 56 virsleitnantu Grigoriju Karpušenko ,, 38.
Ne 57 virsleitnantu Jēkabu Karpušenko , 38.
Ne 58 virsleitnantu Aleksi Petrovu ,, 31.
Ne 59 virsleitnantu Ernestu Gleicmani 31.
Ne 60 virsleitnantu Heinrichu Grošu 34.
Ne 61 virsleitnantu Jēkabu Seļionovu 31.
Ne 62 virsleitnantu Jāni Ulasu , . ,. 31.
Ne 63 virsleitnantu Aloiziju Jermolajevu ,, 31.
Ne 64 virsleitnantu Miķeli Djačenko . „ 31.
Ne 65 virsleitnantu Jāni Zarutskiju , 31.
Ne 66 virsleitnantu Alfrēdu Georgu Teodoru Štolceru . ,, 37.
Ne 67 virsleitnantu Hamilkaru Lambsdorfu „ 37.
Ne 68 virsleitnantu Volfgangu Zellheimu „ 37.
Ne 69 virsleitnantu Vladislavu Pazaucu „ 31.
Ne 70 virsleitnantu Pēteri Lomašu „ 31. „

Ne 71 virsleitnantu Vladimiru Kavinski ieskaitot31 . kategorīj j
Ne 72 virsleitnantu Apolinariju Zukulu » J'.
Ne 73 virsleitnantu Aleksandru Deboa - JO.
Ne 74 virsleitnantu Georgiju Tizengoldtu » «I.

4

Ne 75 leitnantu Aleksandru Braunsteinu J.

Ne 76 leitnantu Aleksandru Greineru
^Ne 77 leitnantu Jāni Sirotinu *j-

Ne 78 leitnantu Magnusu Laurentcu • • >•
^

?
Ne 79 leitnantu Maksi Bertelu ' » -}
Ne 80 leitnantu Aleksandru Heitmani » ?*
Ne 81 leitnantu Pauli Beutneru » ?* .
Ne 82 leitnantu Sergeju Sinkeviču >< JJ.
Ne 83 leitnantu Emanuēlu Traubu » 3j-
Ne 84 leitnantu Pēteri Henningsonu > 31.
Ne 85 leitnantu Ervinu Andersu - 3 .
Ne 86 leitnantu Aleksandru Gisleru -_j_ " 31

Ne 87 leitnantu Ludvigu Cughausu - 3.
Ne 88 leitnantu Johanu Roemeru » 34-,
Ne 89 leitnantu Ēriku Milleru . . .' - ^2.

^
Ne 90 leitnantu Arnoldu Hertvigu . • » 31.
Ne 91 leitnantu Akseli Inge .» 34,,?: „
.Ne 92 leitnantu Ivanu Vlasovu • • - 31
Ne 93 leitnantu Hermani Loevensonu ? ., 31. -
Ne 94 leitnantu Otto Hentceltu » 31.
Ne 95 leitnantu Eduardu Meijeru .» 31.
Ne 96 leitnantu Teodoru Alfrēdu-Neppertu , 31.
Ne 97 leitnantu Alfrēdu Neppertu „ 31.
Ne 98 leitnantu Aleksandru Loešu ». 31. „
Ne 99 leitnantu Georgiju Usačevu . „ 34.
Ne 100 leitnantu Konstantīnu Kamkinu . - . „ 34.
Ne 101 leitnantu Volfu Rit 'ovu 31.
Ne 102 leitnantu Maksi Ostvaldu „ 37.
Ne 103 leitnantu Atminu Vildi-Vildemanu „ 31.
Ne 104 leitnantu Leonardu Sabērtu „ 31.
Ne 105 leitnantu Aleksandru Hagenu „ 31.
Ne 106 leitnantu Robertu Sabērtu ,, 31. „
Ne 107 leitnantu Hansi Borku ,. 31.
Ne 108 leitnantu Zamueli Neimarku „ 31.
Ne 109 leitnantu Vikentiju lamanu Ji.

Ne 110 leitnantu Grigoriju Golicinu ,31.
Ne 111 leitnantu Arturu Jakobsonu „ 31.
Ne 112 leitnantu Kārli Torchiani . „ 31.
Ne 113 leitnantu Gustavu Mengdenu „ 31.
Ne 114 leitnantu Michailu Zaicevu „ 3L „,
Ne 115 leitnantu Ernestu Freiju „ 31.
Ne 116 leitnantu Kārli Hoffertu „ 31.
Ne 117 leitnantu Meletiju Kallistratovu „ 31.
Ne 118 leitnantu Georgu Treimani ,, 31. „
Ne 119 leitnantu Hermani Kiršteinu , ,, 31. „
Ne 120 leitnantu Jāni Stolbikovu ,, 34. „
Ne 121 leitnantu Polikarpu Bochanovu ,, 38. „
Ne 122 leitnantu Josifu Donatu Stankeviču '". ,, 31. „
Ne 123 leitnantu Jevstafiju Surmoņinu ,, 31. „
Ne 124 leitnantu Aleksandru Krutovu ,, 31. „
Ne 125 leitnantu Pauli. Hermani Kregeru ,, 31. „
Ne 126 leitnantu Gustavu Lambsdorfu ,, 31. „
Ne 127 leitnantu Pauli Ulmani „ 34.
Ne 128 leitnantu Teodoru Lakševicu ,, 31. „
Ne 129 leitnantu Gustavu Klemanu ,, 31. ,,
Ne 130 leitnantu Erichu Kupferu , 37. „
Ne 131 leitnantu Jāzepu Rimvidu-Mickeviču „ 31. „
Ne 132 virsleitnantu Otto Eisleru . . . ,, 37. „
Ne 133 leitnantu Vilhelmu Vitekopfu ,, 31. „
Ne 134 leitnantu Voldemāru Šilleru 31.
Ne 135 leitnantu Valteru Freimani , 31. „
Ne 136 leitnantu Adalbertu Teofilu Leo Dreijeru .... ,, 31.
Ne 137 feitnantu Persiju Kazimiru . „ 3i. „
Ne 138 leitnantu Aleksandru Gutfeldu . ,', 31.
Ne 139 leitnantu Rūdolfu Filchaberu . ' 31. „
Ne 140 leitnantu Maksi Johansonu "

3i. „
Ne 141 leitnantu Leopoldu Freimani . . . , 31. „
Ne 142 leitnantu Jāni Nikitinu . ' 31. „
Ne 143 leitnantu Michailu Nikulinu " 31. „
Ne 144 leitnantu Sergeju Smorodovu ' " 31. „
Ne 145 leitnantu Kondratiju Dulbišu ..." " 31.
Ne 146 leitnantu Miķeli Baranovski 31

'
Ne 147 leitnantu Vladimiru Žoržu ' "31."Ne 148 leitnantu Filaretu Akaševu .' .' .' . 3L "
Ne 149 leitnantu Aleksandru Pankovu 31

' „
Ne 150 leitnantu Vladimiru Pankovu 31.
Ne 151 virsleitnantu Jēkabu Timošenkovu ' 31.
Ne 152 leitnantu Sergeju Žuravļevu ' 3L
Ne 153 leitnantu Pimenu Petunovu ....... 31
Ne 154 leitnantu Nikolaju Dubovskiju . .

'
. . . . . 34.

Ne 155 leitnantu Jāzepu Gajevskiju ....... " 31 '„
Ne 156 leitnantu Konstantinu Suchiju . . . . . 34

"
Ne 157 leitnantu Vladislavu Sosnovski..!!' 31 ',' ,
Ne 158 leitnantu Kazimiru Kačanu 31

"
Ne 159 leitnantu Antonu Klagišu .... .. " 31 ', ',
Ne 160 leitnantu Broņislavu Svilu ...... 31Ne 161 leitnantu Arkādiju Gotšalku. . 37 '
Ne 162 leitnantu Kārli Mērnolu " ?i
N? 163 virsleitnantu Persiju Cimmermani . 34Ne 164 virsleitnantu Nikolaju Sizovu . 33' '„
Ne 165 virsleitnantu Gerdu Akermani . . . " 3\

" <
Ne 166 virsleitnantu Georgu Terentjevu " 38

'
Ne 167 deķ-leitnantu Konstantinu Klimovu " 62Ne 168 vakts-leitnantu Georgu Klimovu " 62Ne 169 komand-kapteini Nikolaju Nordšteinii " 62

",
Ne 170 komand-leitnantu Ēvaldu Kleistu . . " 62 '«
Ne 171 jūraskapteini Nikolaju Rennenkampfu " 62Ne 172 kara ierēdni Maksimu Vorožunu " ".'
Ne 173 kara ierēdni Grigoru Nikuli nu

• • „ 01.
Ne 174 kara ierēdni Vasiliju Cibuliņ'u • • • „ oj-
Ne 175 kara ierēdni Vladimiru Vinokurovu • • - -ļ
Ne 176 kara ierēdni Feodoru Lemešovu "". "' . " oj"
Ne 1.77 kara ierēdni Vladimiru Matorinu " ^1Ne 178 kara ierēdni Vladimiru Aristovu " i\
^r !S ,r!!ka ierēdni Nikolaju Barinovu '

. ' ' " 3
' "„Ne 180 karala.ka ierēdni Semjonu Cerasimovu- 'Petrušinu " 31 »



ļ8l karalaika ierēdni Zamueh Kovarskiju ieskaitot 31. kategorijā
- igo karalaika ierēdni Viktoru Kondrašovu 31.

Jf «3 karalaika ierēdni Vilhelmu Kresleru ,, 31. "

Nj§4 karalaika ierēdni Dementiju Klimovu 31. "

vb 18^ kara iert' dni PauIi Zubovu Fi 3i.
v! 186 karalaika ierēdni Edgaru Franku. . . „ 3i.
\ļ |87 kara ierēdni Pēteri Zguromaliju „ 31.
!l 188 karalaika ierēdni Nikolaju Demidovu „ 31.
'ļf |89 karalaika ierēdni Arkādiju Trofimovu ,, 31.
]1 190 karalaika ierēdni Valentinu Fridbergu „ 31.
Vb 191 karalaika ierēdni Vasiliju Bļinu „ 31.
ļļ 192 karalaika ierēdni Jāni Karnaču „ 31.
\rā 193 karalaika ierēdni Miķeli Oļchovski „ 31.
ļl 194 karalaika ierēdni Ādamu Pontušu ,, 31. „
\ļ ļč)5 karalaika ierēdni Jevstichiju Litkinu ,, 31.
Vā 196 kara ierēdni Andreju Tkačevu „ 31.
ļ| ļ§7 karalaika ierēdni Pēteri Boikovu ., 31. „
'̂ č 198 karalaika ierēdni Jāni Ozerovu „ 31. ,,
'̂ č 199 karalaika ierēdni Nikolaju Villeku ,, 31.
vč »(V) karalaika ierēdni Juliusu Augustu Hermani Dom-

keviču , 31.
Nfo >0I pulkvedi-leitnantu Teodoru Mattisenu , 31.
jV» 202 pulkvedi-leitnantu Sergeju Gegello ,., 31.
$ 203 kapteini Ivanu Gološčapovu „ 37. ,,
v« 204 kapteini Herbertu Anatoli Vulfiusu . ,, 37. ,,
ļķ 205 virsleitnantu Ervinu Meijeru „ 3L ,,
jvš206 virsleitnantu Georgu Lelukeviču „ 34.
*{§ 207 virsleitnantu Ernestu Neimani ,, 34. ,,
Nf? 208 virsleitnantu Alekseju Vosčiņinu „ 31.
Nb 209 leitnantu Valteri Zelheimu „ 31.
1* 210 leitnantu Ernestu Kerkoviusu - . „ 34.
N? 2H leitnantu Reinhardu Vegezaku "... „ 31.
j\i212 leitnantu Sergeju Klīvi „ 38.
}ķ 213 leitnantu Terentiju Kuzņecovu ,, 31. „
}ķ 214 leitnantu Jāni Engelmani „ 31.
Ns 215 deķ-leitnantu Sevestjanu ļakovļevu ... ..... „ -62. ,,

Augšminētie virsnieki un kara ierēdņi ieskaitāmi par jaunu Latvijas armijas vai
flotes virsnieku un kara ierēdņu kategorijā ar agrāko dienesta pakāpi pēc pārbaudījuma
izturēšanas valsts valodā.

Pamats: 1924. g. 17. novembra Likums par virsnieku un kara ierēdņu pār-
baudīšanu valsts valodas prašanā.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

Valsts Prezidenta pavēle
armiiai un flotei

1927. gada 9. februārī
Nr. 243.

§ I-
Ieskaitu aktivā kara dienesta ar š. g.

15. janvāri 7. Siguldas kājnieku pulkā
no kara dienesta atvaļināto virsleitnantu
L. k. 0. kav. Leo B e r g m a n i ar iz-
dienu no 1921. g. 10. oktobra.

§2.
Atvaļinu uz paša vēlēšanos no aktivā

kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Galvenā štāba administrativās daļas leit-
nantu Jāni T e p f e r u.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministris, ģenerālis

Bangerskis.

Valdības rīkojumi un pavēles
Papildinājums skolu sarakstā,
to.ru apmeklēšana dod tiesibu atlikt
iesaukšanu obligatoriskā aktivā kara
dienestā, saskaņā ar karaklausības

lik. 35. pantu. '
Skolu saraksta (Lik. kr. 1927. g. 9)

"odalījumu „Garīgie semināri" papildināt
sekosi:

»132a. Rīgas pareizticīgo garīgais
seminārs".
Rīga, 1927. g. 8. februārī.
Ministru prezidents M. Skujenieks.

Kara ministris, ģenerālis
Bangerskis.

Papildinājumi un pārgrozījumi
instrukcijā

P«r kinofilmu cenzēšanu.
(Izdoti saskaņā ar likuma par kinemato-

grāfiem 17. pantu.)
Instrukcijas par kinofilmu cenzēšanu

4C) Pantu (.Valdības Vēstneša" 1926. g.
f- numurā) papildināt ar 2-a un
"Pantu šādā veidā :

iietās pārsūdzības instance kino
kiūor P'e iz8litibas ministrijas pastāv
vienr

nZUr -komisija šādā sastāvā: pa
hm*v , Pārstāvim no Rakstnieku un
b iedrīK -arodbi edrības, Aktieru arod-
1 at

Das - Ārpusskolas izglītības padomes,
skolnt-8 bērūu draugu biedrības, Latvijas
taju Ji.ienības, Vidusskolu skolo-
nības le°ri°as un Kinoīpašnieku savie-
cerj7ur ^omisiJas sastāvā ieiet ari kino-
s«dētanT leŽ'ia> bet komisijas priekš-
ar ipiii- !ece! 'zglītības ministris saziņā

pilētu ministri.

sw?-l- e' Par komisijas priekš-
kāju var būt ari persona, kas

neietilpst komisijas sastāvā. Komi-
sija notur sēdes pēc vajadzības, bet
ne vairāk kā divreiz mēnesī.

2 b. Komisija izspriež jautājumus, ko
viņai uzdod izglītības ministris vai iekš-
lietu ministris, sazinoties ar izglītības
ministri.

2. panta piezīmi attiecināt ari uz 2 a
un 2 b pantiem un izteikt šādi: vajadzī-
bas gadījumā izglītības ministrija pie-
aicina kolēģijā vai komisijā attiecīgus
speciālistus.

3. un 6. pantos vārdu: „Skolu virs-
valdes" vietā likt „ Vispārējo lietu pār-
valde". . '

7. pantu izteikt šādi:
Viens no izglītības ministrijas ieceltiem

kolēģijas locekļiem un techniskie darbi-
nieki, ja tie nestāv citā valsts dienestā,
saņem kārtēju atalgojumu, bet pārējie
kolēģijas darbinieki, kā ari komisijas
locekļi (izņemot kolēģijas algoto locekli
un kinoīpašnieku savienības pārstāvi)
resp. pieaicinātie speciālisti par piedalī-
šanos filmu cenzēšanā saņem atlīdzību
par katru darba stundu. Atlīdzības ap-
mēru noteic izglītības ministris, saskaņa
ar pastāvošām normām.

Piezīme. Kolēģijas resp. komisijas
darbinieki, kas sastāv cita valsts
dienestā, saņem atlīdzību tikai par
darbu, kas notiek ārpus parasta darba
laika.

13. pantu izteikt šādi:
Likuma 10. pantā noteiktie reklāmas

priekšmeti iesniedzami kolēģijai cenzē-
šanai līdz ar šīs instrukcijas 8. panta
un viņa piezīmē minēto pieteikumu,
nomaksājot pēdējo ar attiecīgo zīmog-
nodokli.

16. pantu izteikt šādi:
Par filmas cenzēšanu un atļaujas iz-

rakstīšanu ņemama atlīdzība par katru
tekošu metru: pus santima apmēra par
dabas skatiem, kroniku, zinātniskam un
techniskām filmām _; pieci santimi apmēra
no reklāmu filmam,_ trīs santimi par
visām pārējām filmām. Par divertis-
mentu tekstu cenzešanu_ ņemama atlī-
dzība 80 santimu apmēra par katru
loksni. Par reklāmas priekšmetu cenzē-
šanu ņemama atlīdzība pieci santimi par
katru izsniedzamo eksemplāru. Visas
saņemtās sumas iemaksājamas valsts
ieņēmumos.

Šie papildinājumi un pārgrozījumi
stājas spēkā ar viņu izsludināšanas dienu.

Rīgā, 1927. g. 9. februārī. Ks 903.

Izglītības ministris J. Rainis.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Paziņojumi jūrniekiem Noticēs to Mariners
jūrniecības departamenta hidrogrāfiskās

daļas izdots.
Rīgā, 1927. g. 8. februārī. N° 2.

Pozīcijas uzrādītas pēc vācu kartēm.
Peilungas par. rad. no 0° līdz 360° un
uguns sektora robežas uzdotas no jūras.
Uguns saredzamība skaidrā laikā no-
teikta pēc uguns stipruma.

3) Ledus signāli pie Ovižu
bākas.
Sākot ar š. g. 15. februāri NW pusē
pie Ovižu bākas, uz apmēram
570 34,2' N, 210 43,3' o tiks uz-
vilkti sekosi ledus signāli:

published by the Hydrographic Section
of the Marinē Department.

Riga, 8th Februarv 1927. JV° 2.

Positions frorn German charts. Bearings
are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to lights are from
seaward. Visibilitv of lights in ciear weather
as limited by the intensity of light.

3) Ice signāls on the Oviži
(Lyserort) lighthouse.
From the 15th February 1927 on
the NW side of Oviži (Lvserort)
lighthouse approximate position
570 34,2' N, 210 43'3' e will be
hoisted the following ice signāls:

Signāls. — Signal.

Dienā Noz īme. — Sign if ication.
Nakti. — Bvnight.

By day.
}

Ledus nav vai viegls ledus. Kuģnie-

1 sšh, Zaļa uguns. čība iespējama bez ledlaužapalīdzības.
A|||§ ' Free oi ice or thin ice. Navigation is
^m. -^ ureen ngni. possible without assistance of the ice-

breaker.

Stiprs ledus. Kuģniecība tikai ar led-

t

J
^

Sarkana uguns. lauza palīdzību iespējama.

^p Red light. Thick ice. Navigation is impossible
without assistance of the icebreaker.

Ledus apstākļi nav ziņoti jeb miglas

^
W ^>. Balta uguns.

un
sniega dēļ nenoteikti.

^p\JWhite light. The ice condifion is impossible to
discern.

Pastāvīgi tiek uzvilkti uz rājas, kura Two of these signāls will be shovvn
piestiprināta pie bākas, divi signāli, pie simultaneously. The upper signal indi-
kam augšējais signāls norāda ledus ap- cated the ice condition in the westhern
stākļus no Ovižiem līdz Kolkai un apak- entrance the Gulf oi Riga (from Lvserort
šējais Rīgas jūras līcī no Kolkas līdz i to Domesness) and the lower signal
Rīgai. indicated the ice condition in the Gulf

of Riga (from Domesness to Riga).
Piemērs: Esample:

Signāls. — Signal.

Dienā Nozīme. — Signification.
Naktī. — By night.

B y d ay.

No Ovižiem līdz Kolkai: ledus apstākļi
miglas un sniega dēļ nenoteikti.

From Lvzerort to Domesness: the ice
^t /"N Baltā uguns. condition not to discern.
V ( ) White light.
..T ^CT

No Kolkas līdz Rīgai : stiprs ledus, kuģ-
^W HH Sarkanā uguns. niecība tikai ar ledlauža palīdzību

J t Red light. iespējama.
From Domesness to Riga: thick ice.

Navigation is impossible without
assistance of the icebreaker.

4) Salacgrīvas bāka uz ap- 4) The Salacgrīva light appro-
mēram: ximate position:

570 45,4' N Lat. 57» 45,4' N
240 21,3' O , Long. 240 21,3' E

pa ziemas laiku izdzēsta. is extinguished for the winter.
Rīgā, 1927. g. 8. februārī.

Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.
Darbvedis K. Veidenbergs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Saimniecības departamenta
patentu valdes paziņojums.

(1. turpinājums.)

Patentu valde paziņo, ka izdotas se-
košas apliecības par preču nozīmju re-
ģistrēšanu:

.Ne 3327. Kārlim Linardam, Čiekurkalnā
— vārds „Zilais Brīnums" — veļas zi-
lumiem.

M? 3328. Firmai „E. Taeschner, „ķi-
miski-farmaceitiska fabrika, Berline, Vā-
cijā — vārds „Pertussin" — farmacei-
tiskiem preparātiem.

JSfe 3329. E. Gordonam, Liepājā — zī-
mējums (govs) ar uzrakstu „Zelta govs"
— konfektēm.

Ns 3330. Ķimiski-techniskai labora-
torijai „Flora"', Liepājā — etiķete ar
uzrakstu „Palm Soop Flora" — ziepēm.

N° 3331. Akc. jsab. „Lakas fabr. J. C.
Koch", Rīgā — vārds „Waxolin" — da-
žādām lakām, pernicai, eļļām.

M> 3332. Krievu Balt. _Lakas fabr.
„W. Hjordt", Rīga — zīmējums (ronis)
ar uzrakstu „Ronis" — lakām, emaljai,
adas tīrīšanas, spodrināšanas līdzekļiem.

Ne 3333. Firmai „Karlsruher Parfue-
merie Seifenfabrik F. Wolff & Sohn",
sab. ar apr. atb. Karlsruh'ē, Vācijā —
vārds „Kaloderma" — ārstniecības lī-
dzekļiem, ķīmiskiem produktiem, eļļām,
taukiem, smērvielām līdzekļiem traipu
izņemšanai.

M? 3334. Tab. fabr. Muendel & Co",
Rīga — zīmējums ar uzrakstu „Patent"
— tabakas izstrādājumiem.

JS2 3335. Firmai „Arnold Soerensen",
Rīgā — zīmējums aruzrakstu„Merkur— konserviem.

N° 3336. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu „Merkur" — konzerviem.

N° 3337. Akc. sab. Liepājas ādu fabr.
„Korona", Liepājā — zīmējums (kronis)
ar uzrakstu „Viens kronis" — ādām.

N° 3338. Tam pašam — vārds „ToH-
kosa" — ādām.



N° 3339. Akc. sab. Liepājas ādu fabr.
„Korona", Liepājā — zīmējums (2 kroņi)
— ar uzrakstu „Divi kroņi" — ādām.

N« 3340. Tam pašam v- vārds
„Slaiko" — ādām.

JV's 3341. Tam pašam — zīmējums
(trīs kroņi) ar uzrakstu „Trīs kroņi" —
ādām.

N° 3342. Firmai „Kar!sruher Par-
fiimerie und Toiletteseifenfabrik E. Wolfi
& Sohn", sab. ar apr. atb., Karlsruhē,
Vācijā — zīmējums ar uzrakstu „Auxo-
line Pomade" — parfimerijām un kos-
mētiskiem līdzekļiem.

Ns 3343. Firmai „N. V. Machinale
Nettenfabrik en VVeverij vorheen von
Zeppelin & Co.", Holandē — zīmējums
(zivs) — audumiem no kokvilnas un
vilnas.

Ne 3344. R. Ašmaņa valču dzirnavām,
Rīgā — vārds „Avena" — miltiem.

?M 3345. Tam pašam — vārds „Ideal"
— miltiem.

J\fs 3346. Akc. sab. Lakas fabrika
J. C. Koch, Rīgā —; vārds „Bonera" —
dažādām lakām, pernicai, eļļai.

.Nb 3347. Tam pašam — vārds „Alu-
minol-Feuerbronce" — tām pašām
precēm.

Ns 3348. Firmai „Dr. Paul Meyer".
akc. s ab. Berlinē, Vācija — vārds
„Tepro"-elektriskām slēguma ietaisēm,
mērīšanas instrumentiem, pulksteņiem,
pulksteņu dalām.

JVb_3349. Tam pašam burti „M P."
— vēdināšanas aparātiem un rīkiem, at-
slēdznieku un kalēju izstrādājumiem.

Ne 3350. Firmai „Hermann Nier",
Beiersfeldā, Vācijā — vārds „Feuerhand"
— aparātiem vārīšanai, apkurināšanai,
apgaismošanai, petrolejas vāramiem apa-
rātiem.

No 3351. Tam pašam — zīmējums
(roka ar liesmu) — tām pašām precēm.

Ne 3352. Akc. Biedr. L. V. Gegginger,
Rīgā — zīmējums (pupas) — konzervē-
tām pupām.

Ne 3353. Tam pašam — zīmējums
(pupas) — tām pašām precēm.

Ne 3354. Tam pašam — zīmējums
(pupas) — tām pašām precēm.

Ne 3355. Firmai „Fr. Kuettner" Pirnā
p. Elbas, Vācija — vārds „Kasema" —
mākslīgam zīdam, vērpjamām šķiedrām,
visāda veida drānām.

Ne 3356. Firmai „Ernst Lambert &
Cie", Francija (Neuilly sur Seine) —
zīmeiums ar uzrakstu .Plantation" —

rumam.
Ne 3357. Firmai „J. D. Dominicus &

Soehne G. m. b. H., Berlinē, Vācijā —
līmējums (sirds) ar burtiem „D. & S." —
lielākam vairumam dažādu preču.

Ne 3358. Firmai „Steinholzfabrik
„Fama" G. m. b. H." Hanoverā, Vā-
cijā — vārds „Fama" —veidmasai, izo-
lējamai masai, mākslīgo akmeņu masai,
kā ari no šīm masām pagatavotiem
priekšmetiem.

Ns 3359. Firmai „Naamloze Ven-
nootschap Van den Bergh's Fabrieken",
Holandē, Roterdamā — vārds „Blue
Band" — margarinam un citiem ēdamiem
taukiem un eļļām.

(Turpmāk beigas.)

Rūpniecības nodaļas priekšnieks
J.Vāge 1 s.

Patentu valdes priekšnieks J. Pūri es.

Iecelšanas.
Pavēle Ns 9.

Grozot savu š. g. 1. februāra pavēli Ns 5, 3. p.
pagarinu bij. netiešo nodokļu departamenta vlce-
direktora Leo Dīriķa atlaišanas termiņu līdz
š. g. 7. februārim (ieskaitot).

Rīgā, 1927. g. 7. februāri.
Finansu ministris V. B a s t i ā n s.

_
(tiesu

sludinājumi.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pec i919. gada 23. decembri
Grašu pag. mirušā .Prikne ?N&SO'
mājas lidzīpašnieka Petera-Teo-
dora Jāņa d. C u r i k a (Curuka)
ir palicis mant. un uzaic, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to tiesības, kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, iideikomisatijiem, kre-
ditoriem un 1.t., pieteikt šis tie-
sības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas
tiesibas augšā uzrādītā termiņa
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 4. janvāri 1927. g
22211 L. N» 2182

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

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1927. g. 8. februārī.

1. Pieņem papildinājumu skolu sa-
rakstā, kuru apmeklēšana dod tiesību
atlikt iesaukšanu obligatoriskā aktivā
kara dienestā, un nolemj to izdot pār-
valdes kārtībā.

2. Atļauj Latvijas Tautas namu bie-
drībai sarīkot mantu loteriju par Ls 12.500.

3. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, Saldus iecirkņa miertiesnesi Jāni
Krauli.

4. Nolemj iesniegt Saeimai ratificē-
šanai līgumu par muitas ūnijas izvešanu
starp Latviju un Igauniju.

Māksla

Nacionālā opera. Šovakar balets .Rai-
monda" . Piedalās: Aleksandra Feodorova,
H. Plucis, V. Komisārs, M. Lence, N. Cvei-
berģe, E. Ļeščevskis, L. Ļvovs, O. Lēmanis u. c.
Diriģents Teodors Reiters. — Rītvakar „Sprī-
d ī t i s" ar Amandu Liberti, Adu Benefeldi, Vi-
liju Lamberti, Elzu Žubīti, Helēnu Berzinsku,
Kārli Nīci, Richardu Pelli, Rūdolfu Tunci u. c.
Diriģents Jānis Mediņš. — Teiko Kivas
viesizrādes izvērtušās par vienu no spožākiem
šās sezonas mākslas dzīves notikumiem. Izrādes
apmeklēja ari valsts prezidents, ministru prezi-
dents, izglītības ministris un ministru kabinets.
Pēdējās izrādēs nebija iespējams apmierināt pla-
šās publikas pieprasījumus pēc biļetēm , tāpēc
Teiko Kiva uzstāsies vēl vienā „M-me B u t-
te rf lv" izrādē sestdien, 12. februārī. Linker-
tonu šinī izrādē dziedās Nikolajs Vasiljevs.

Nacionālais teātris. Ceturtdien , 10. februāri,
pulksten 4.30 pēc pusdienas, karavīriem
O. Vailda komēdija .Ideālais vīrs". —
Piektdien, 11. februārī, 7.30 vakarā , tautas
izrādē J. Akuratera komēdija .Apvieno-
sim! es". — Sestdien, 12. februāri , pulksten 7.30
vakarā, Urvanceva drāma .Vera Mircev '

a"
ar Liliju Št e n ge 1 titula lomā. — Svētdien
19. februārī, pulksten 2 dienā, K. Ieviņa ko-
mēdija „Putras Dauka precības" —

Pulksten 7.30 vakarā, A. Upīša komedijj
.Kaijas lidoju'ms". — Otrdien, 15. ft
bruari, pulksten 7.30 vakarā tautas izradi
Sardū komēdija .Madame Sāns Gtne".

Dailes teātris. Ceturtdien, 10. februāri, pulk-
sten 7.30 vakarā, pirmo reizi Suttona Vēna ,t)i
nezināmo ostu". — Piektdien . 11.februaii,
pulksten 7.30 vakarā .Gals labs —viss
labs*. — Sestdien, 12. februārī, pulksten".!
vakarā .Uz nezināmo ostu".

-»• i - -x . i ? ? - 4M7 r, 1 februāra līdz 8. februārim.
Ziņas par lopu mutes un nagu sērgas gaitu Jelgavas apriņķi no 1927. g. i. 'cp ')a

Lopu skaits Liellopi Aitas un kazas Cūkas KOPĀ
sērgas punktos r ____

Apriņķis, pagasts Ser§as
- g J

UD
celšanās ļ g ,S ,2 1 s * ,8 J g a # f ; 3' I „ I| | !

saimniecība diena & § l-aSl-^ ls-SS^ -igfSl a-jJ^ iļ'

3 S ī3- .=> IS>oS:S. g Sio5^«Sz< mw^g~-

Jelgavas apriņķī:
Bērzmuižas pag.: 2 9

1 Būdās 26./XI126.g. 15 14 3 2-2 — — — — — — — — -"" _ 3 _ __
2 Maz-Zariņos 25./I27.g. U — 15 3— — — ļ" 3 — —.;. — — . ' .— .'"-. ~" "" ~ 3

Sīpeles pag.: _
3. Maz-Tikliņos. 36/X1126.g. 17 7 6 - 3 — — 3 -*? — — ļ — — 3 ~ 3 ~~ ? _ 7 ~ " 3
4 Meln-Rukšos ļ 25./KII 26. g. 15 7 13 3i— 1— 2 — — -'— — — — — —

= _ i ~ 2
5 Kundzinos 29/XH26.g. 23 7 10 5i— 5_ — __— i— — — — — — ~ o , ~" -
6 Līkājos l./I 27. g. 17 13 8 3 ! — 3 — — — — — — — — ~ "7 ~~ ~l ,o t

~ ~~
7. Liel-Tikliņos 2./1 27. g. 19 — 22 4 ! — — — 4 — — — I — — 8— 6— i ^ b- 6
8 Poķos 6/1 27. g. 13— 8 5l— 4— i__ — — - — — - —

\ ' \ ' ~ 1
9 Legzdiņos 16/1 27. g. 7i— 6 4 ! — 4 — — __ — — — — — — — "~*

^
„ * ~ -

10. Vallītēs 20./I 27. g. 6 i 3 4 2;2 — — 4 — — — — — — ~ ""
_
~^

Dobeles pag.:
11. Birzniekos 15/127. g. 9; 6 6 9 -f- 9___ļ__ — — 4.— 4 — — ^ M— _

i i

Džūkstes pag.:
12. Ertuk-Rambās 12./I 27. g. 23 7 18 23 i ^- 23 — — — — — — — 8 — 8 "" " ?« ?I ~ "~

13. Plamšās 12./I 27. g. 16 5 10 16 — 16 — — — — — — — — — — — — ,0 ib ~ \ -
Kopā 191 69 129 79 5 67 — 17 — — — — — 23 — 21 — 2 102 5 88 - 19

I li

Piezīme. Pārskata laikā lopi pārslimojuši, bet karantīna vēl pastāv sekošas 7 saimniecībās:
a) Bērzmuižas pagasta : Būdās.
b) Sīpeles pagasta: 1) Kundzinos, 2) Līkājās, 3) Legzdiņās.
c) Dobeles pagasta : Birzniekos. _

d) Džūkstes pagasta: i) Ertuk-Rambās, 2) Plamšās. Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrulis.
Uz 1927. g. 8. februārī sērga pastāv vel 6 saimniecības ar 19 slimiem lopiem. Darbvedis Graudiņš

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 10 februāri.

Devīzes
1 Amerikas dolārs 5,184-5,194
1 Anglijas mārciņa, 25,14-25,22
100 Francijas franku 20,25-20,65
100 Beigas .........71,85-^72,60
100 Šveices franku 99,35-100, 35
100 Itālijas liru 22,00-22,45
100 Zviedrijas kronu ..... 138,00-139,09
100 Norvēģijas kronu .... 133,00-134, 00
100 Dānijas kronu 137,85-138,»
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,25-15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,90-208,45
100 Vācijas marku ..... 122,40-123,80
100 Somijas marku 12,97-13,17
100 Igaunijas marku ..... 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 54,00-64, 00
100 Lietavas litu 50,70-51,70
1 SSSR červoņecs .;....

Dārgmetāli!
Zelts 1 kg 3425-3445
Sudrabs 1 kg ....... . 96-104

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . - ' 98—'*
4% Valsts prem. aizņēmum* . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes.92~8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96-9"

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevta

Zvērināts biržas maklers M. Okmia _ļļļ

Redaktors: M. Ārons. ^????imnnHHamHEaaMaMM^*
Šim numuram 8 lapas puses

Šīs_ dienas „Vald. Vēstn." numuram
iet ka pielikums līdz mežu departaments
sludinājums par augošu mežu pārdošanu
jauktā izsolē 1927. g. 24. iebruarī R#

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pec
1924. g. 23. martā Rīgā, mituša
Jāņa Pētera dēla Vaidus
ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības ka
mantiniekiem, legatariem, fideiko-
isariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

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

Rīgā, 1927 g. 4. janvārī.
22208 L. J* 2469

Priekšsēd. v. A. Veidners
Sekretāra A. K a 1 v <?

Rigas apgabalt. 3. civilnod..
omo'°'' 201L' 2014- un

Tnoc P' P' Pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 31. maija Aizkraukles
pagasta .Plešu" mājās mirušā
Jāņa Jāņa d. Spelčuka
ari Spelte ir atklāts man
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem , legatari-
iiem, Iideikomisatijiem , kredito-
riem u, t. t„ pieteikt šīs tiesības
mmetai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .ValdībasVēstnesī".

Ja minētās personas savastiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad ziņas atzīs kā
sis tiesības zaudējušas.

Rīga. 4. janvārī 1927. g
L. Nš 2205. B

<w,Iiekšsēd- v - A. Veidners.22212 Sekretārs A Ka lv»

nieka Pētera Andreja J
Sirmo ārda ir atlg

mantojums un uzaicina , * .
ir uz šo mantojumu, va, .?L
ar to, tiesības kā mantiņu*

legatarijiem, fideikomisanj»»
kreditoriem un t. t, Pj „
šis tiesības minētai tiesai ļ
mēnešu laikā, skaitot ";
sludinājuma iesp iešanas "' ""

Ja minētās penonai »
^tiesības augšā uzradīta va
^nepieteiks, tad viņas atzi»

šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 25. janvārī 1927- %?

L. JN9 2397. J
Priekšsēdei, v. A. Veid»«

23995 Sekretārs A. K»

Rīgas apgabalt. reģ.*Ai22i"paziņo,_ ka at viņas sī gaū"Ktje ((
vajā lēmumureģistrēti.krāj-aizdevu 1871. gada "ļ #
binātās kases" biedru p»'- p |f
pulcē 12. janvatī 1927; s-
ņemtie statūtu grozījunu-

23911 Nod.pārz.Eg"Sekretārs Fridr.chso

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pam. paziņo, ka pēc
1921. g. 8. jun Meiranu pag. Ozol-
salās mit. Ernesta Matisa d. Grīve
ir atklāts mant. un uzaic, kam ir
uz šo mant. vai sakarā ar to, tie-
sības ka mantiniek, legatarijiem,
lideikomisarijiem, kreditoriem u
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdibas Vēstnesi."

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

Rīgā, 1927. g. 4. janvārī.
' L. Nš 2435.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
22213 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. (.roc. lik. 2011., 2014. un
2019. p p. pamata paziņo, ka
pēc 1926. g. 10. novembri Rīga,
mirušā Mikeļa Juja d E g 1 ī š a
ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā at to, tiesībaska man-
tiniekiem, legatarijiem, lideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesi".

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

Rīgā, 1927. g. 4. janvārī,
22210 L. Ns 2482

Priekšs. v. A. Veidners.
Sekretārs A K a 1 v p

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
ai civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka
pec 1926. g. 23. maija Jaungul-
benes pagasta Lieczemniekos mir.
Jāņa Otto dēla E z e r n i e k a
ir atklāts mantojums un uzai-

cina, kam ir uz so mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatarijiem, lideiko-
misarijiem, kreditoriem _ u. t. t.,
pieteiktšls tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi'.

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

Rīgā, 1927. g. 4. janvāri.
22209 L. J*2425

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

R»gas apgabaltiesas 3. civilnodala,
9n,o

Vpr0C - lik - 2011., 2014. un
f:„ P- Pa,"ata > Paziņo, kapec 1915. g. 30. septembri Bēr-zaunes draudze mirušā Viesienaspag., .Kalna-Sesku" mājas īpaš-



Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Nikolaja Doroteja Smirņova
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no tiesībām uz 3 des.
zemes viensētas zemes gabala Ns9
ar nosaukumu ,,UJjanovka ", pla-
tība 6 des. 2160 kv. asis, atrodošās
Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk
Ostrovas) apr., Augšpils (bij.
Višgorodas) pag. pie Jaškovo
ciema, uz kura īpašuma pārējo
daļu kā līdzīpašnieks skaitās
Ivans Pēteja d. Petrovs, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzai-
cina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekusta-
mo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas ideālās daļas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām. JVs 1245
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
23664a Sekr.-darbv. I. Strads

.apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

,fiv pr0c. lik. 2011., 2014. un
S,o p pamata, paziņo, ka

-1924- g- 7. decembrī Babī-
3€C „,» Dzilnu Kurzemniekos
* iruf"jāna Jēkaba d. Poga
r atklāts mantojums un uzaicina,

rri ir i"z š0 mantojumu, vai
akarā ar to, tiesības kā manti-
skiem, legatarijiem, fideikomi-
friilem, kreditoriem u. t. t.,
't'iikt šis tiesības minētai tiesai
:£, mēnešu laikā, skaitot no
$sludinājuma iespiešanas dienas.

ia minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
Loieteiks, tad viņas atzīs ka

īs tiesības zaudējušas.
!lSRigā, 25. janvārī 1927. g.
, x° 2623.

Priekšsēdei, v. K 1 o t s.
24082 Sekretārs A. Veidners.

Rigas apgabt. 3. civilnod.,
pamatojotiesuz 10. jūnija 1926. g.
U un civ. proc. lik. 2060. un
2062 p P-> ievērojot Valsts zemes
bankas lūjumu un savu 1927. g.

25 janvāra lēmumu
^

paziņo, ka
oarādnieks Jānis Kārļa d. Tortns
Lādu pēc astoņām (8) obligā-
tām apstiprinātam 1898. g

1 nov. ar N»Ns 1559-1566, izd.
n0 Jēkaba Kraukļa pat labu bar.
Aleksandram Voliam, ka pirk-

šanas sumas atlikuma nodrošinās
pirmās piecas, katra par 200 rbļ.
„nedējās trīs, katra par 300 rbļ.,

it samaksājis, bet šis augšā mi-
nētfs obligācijas nevar tikt iz
sniegtas atpakaļ parādniekam

dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ, ka ir gājušas zudumā.

Tāp ēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augša
aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā,
skaitot nn dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēst-
nesī", un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteikta laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs pat iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1927. g. 27. janv. Ns2668.

Priekšsēd. v. A. Veidners
24108 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt.3. civilnod.,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926 g.
lik. un civ. ptoc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1927. g. 25. janv. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Pēteris Jē-
kaba d. Gtiķ.s patādu pēc obligā-
cijas pat 1500 rbļ., apstiptin.

1891. g. 18. jun. ar Ns 173 uz
nekustami īpašumu Madonas apr.
Tiizas pilsmuižas zemnieku zemes
,0.rike Šķērst Ns 74" mājām at
zemes grāmatu reģ. Ns 2 68 par

labu mir. barona Voldemāra Cei-
merna mantiniekiem, kā pirkšanas
atlikuma sumas nodrošināšanai,

kas saskaņa at 1896. g. 3. dec,
1898. g 12. janv. un 1908. g.

23. janv. ierakstiem Ns Ns 332,
16 un J8 min. obligācija pārgā-
jusi nodibinātā Tirzas pil muižas

ai Vīndedžiem fideikomisa sa-
stāvs, kura valdīšanas lies bas
toreiz piederēja baronam Alfrēdam

Voldemāra d. Ceimetnam, ir sa-
maksājis, bet ši augšā minētā
obligācija nevar tikt izsnieg a
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes gram tās . tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 111 civiJno-

Mļa uzaicina visas personas,
tolam būtu tiesības uz augšā ap-
«Mto obligāciju pieteikties tirsā
ļļiena m. laikā, skaitot no tienss
vu sludinājums iespiests
valdioas Vēstnesī' un aizrāda,
»J l,a sisļ personas noteiktā laikā
"'Pieteiksies, obligac. atzīs pat
«mcmatu un lūdzējam dos«esību prasīt parāda dzēšanuzemes grāmatā.
m 1927. g. 27. janv.

Ns 266 ,9.
24^ekŠSldēt- V-A.

Veidners.
li°3_ Sekretārs A. Kalve.

J$M apgabalt. 3. civilnod.,
ļ ^ļa tiesas sēdē 1927. gada
wT?izklausii™ mir. Jo
R/ eteta d ' Rebis (Rabis >Ķ) mantošanas lietu, no-

TtodnrL i £ar Prombūtne esošā,Soha^ d.Rabis(Rabus)
% tC!!iecelt a'"zgādnie-

Bt 'p» t£arēiipazi
'%, 1927. g. 21. janvāri.

L- Ns 2060.

23729 oPr ,iekšsēd. v. Klots.

^
l__Sekretars A. K alve

^
SS ?

Pgabalt- 3- civilnod.,
P- anv!sēdē 1927- gada
Johana Ps! i2kla«s'jusi mirušā

?S S-' Rebis ^'15 '. mantosaeas lietu, no-
^itobete»

8
! PIornbutnē esošās

««āto man i!™» m- Rābis
Par ko™™ ^celt aizgādniecību,
Pagast a tie8a?aVeli paziņot Bejas
Rfel^.g. 21. janvārī.

„ pri .,. - Ns 2060-
23728 ?'ek fed. v. Klots.

ietais A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. gada
11. janv. izklausījusi Vladimira
Geort»a d. Pluchar.ova lūgumu
deļ otygaciju atzīšanu par zudušu,
n o 1 ēTn a : atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 13000 rbļ., apstipr.
19 4. g. 17. maijā ar Ns 1194 uz

nek»st. īpašumu Rīgas pilsētā,
2. _ hipotēku iecirknī ar zemes
gram. reģ. Ns 694 un izdotu no
Marianna Vladislava d, Pesļjaka
par labu Benediktam (BeneaHKī)
Ivana d. Seznevam (CesueB), jo
minētais Benedikts Seznevs šo
obligāciju it cedēji? blanko un
viņa pārgājuii uz Viadimnu Plu-
chanovu kā blanko cesionaru, ka
minētā obligācija 1926. gada
19. oktobrī dzēsta uz šis te>ai
1926. gada 24. augusta lēmuma
pamata.

Rīgā, 1927. g. 21. janv. Ns 1228
Priekšsēd. v. Klots.

'3731 Sekretārs A K a i v r.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1926. 22. maijā Stienes
pagasta Kaln - Klāvos mirušās
Emmas - Luizes Jēkaba meitas
K u š k e , dz. Kurzemnieks
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī-sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 25. janvārī 1927. g.
L. JVs 2695.

Priekšdēdēt. v. Klots.
24087 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt.3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1922. g. 18. augustā * Ogres
pag., mir. Jāņa Jāņa d.Laždiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 25. janvārī' 1927. g.
L. Ne 2697.

Priekšsēdēt. v. Klots.
24086 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1916. g. 4. dec. Rīgā mir.
Orieas Roman. dz. Rudlap
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot nošī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 25. janvārī 1927. g.
L. Ns 2714

Priekšsēdēt. v. Klots.
24085 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 20.11., 2014. un
2019. p. pamata, pa/.iņo, ka
pēc 1921. gada 25. jaanvarī
Rīgā mirušā Efima Matveja d.
Ž arikova ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un 1.1, pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteikt, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 25. janvārī 1927. g.
Priekšsēdēt. v. Klots.

24083 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1918. g. 23. maijc Rīgā mir.
Ipnata Voišviilo ir atkl. mantoj.
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 25. janvārī 1927. g.
L. Ns 2706.

Priekšsēdēt. v. Klots.
24084 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pam. paziņo, ka pec
1926. gada 4. janvārī Rīgā mitu-
šas Dorotejas -Katrīnas - Johanas
Dav da m itas Purving, dzim.
Krauze, ir atklāts mantoj. un uz-
aicina, kam ir uz šo mantoj., vai sa-
karā ar to tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, Iideikomisatijiem, kre-
ditoriem u. t t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vestnci".

Ja minētās petsonas savas
tiesibas augšā uzrādītā termiņa
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas

Rīgā, 25. janvārī 1927. g.
L.NŠ268S

Priekšsēd. v. A. Veidners
24076 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc
(918

^
g. 16 augustā Lubanes pa-

pasta mirušā Mārtiņa Ferdinanda
deja M e i e r a (Majora) ir at-
klāts mantoj nns un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t.,pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības vēst-
nesi*.

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

Rīgā, 25. janvārī 1927. g.
L. Ms 1752

Priekšsēd. v. Klots.
24077 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. prec. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. gada 29. februārī Liel-
vārdes pagastā mirušā Jāņa Jāņa
dēla Ozola ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fi-
deikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas,

Ja minētās petsonas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīga, 25. janvārī 1927. g.
L. Ns 2719

Priekšsēdētāja v. Klots.
24078 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
«z civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014., 2079. p. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1918. g.
18. novemārī mir. Neretas pag
„Gala-Pakulu-Čaru" māju īpaš-
nieka Jorģa Ceriņa alias
Cara atstāto mantojumu
kādas tiesības, kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,\ a!d. Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskaitīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g 25. janv.
l Nu 1459 27 g

Priekšsēdēt. v. E. F e 1d m a n s.
24215 Sekretārs Mittilhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011 —
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas
->ret 1926. g. 8. oktobrī mirušā
Dobeles pag. „Tiņu" māju īpaš-
'ieka Kārļa Vernera 1926. gada

6. augustā notarielā kārtībā
sastādīto savstarpīgo testamentu
pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēn. laikā,
«kaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas,
tiesa nekādas ierunas nepieņems
xn nepieteiktas tiesības atzīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 25. janvārī 1927. g.
L. Ns 1528

Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.
24130 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ptoc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1926. g. 14, jūlijā miīušā
Jāzepa Fianča d. S p a 1 v e_n a
1926. gada 19. jūnijā mājas
kārtībā sastādīto testamentu, pie-
pieteikt savus strīdus un ierunas
lai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi'

Pēc minētā termiņa notecēšanas
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktas _ tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g 24. janvāri.
L. Ns 1234/27.

Ptiekšsēdētāja v. P. E1 f e r t s.
24212 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. proc. lik. 1967., 2011 —
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1926 3. jūlijā mirušā
Niklāva Kristapa d. Ciniusa
(Cinis) 1922. g. 25. febr. pubt.
kartībā sastad. testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī".

Pēc minētā tetmiņa notecēš/tnas,
tiesa nekādas ierunis nepieņems
un _ nepietelktās _ tiesības atzīs par
speķu zaudējušām.

Jelgavā, 1927 g. 25. janv.
L. J*1272/27.

Nodaļas pārz. P. E f 1e r t s.
24131 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2979. pppamata uzai-
cina visus, kam būtu uz 1918.g.
29. novembrī mirušā Kurcuma
pag. .Skrutuļu" māji! īpašn: Jāņa
Jakutisa atstāto mantojumu(kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas .Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 25. janv.
L. Afe 1494/27

Priekšsēdēt. v. P. Efferts.
24132 Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uzai-
cina visus, kam būtu uz starp
1897—1900. gg. mir.LaurasFišer,
dz. Mellenberg, atstāto mantojumu
kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatariem, fideiko-
misariem, kreditoriem u, t. t.,
pieteikt savas tiesibas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma _ iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927.g. 25, janv.
l. J* 1265/27

Priekšsēd, v. P. Efferts.
24133 Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p.p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924. g.
30. decembri mirušās Mavras
Trofima meitas M u r e v i č
atstāto mantojumu kādas tie-
sības ka mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, kreditor
u. t. t, pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid bas_ Vēstnesī".

Termiņa nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 25 janv.
L. Ns 1402 27.

Priekšsēd. v. P. Efferts
24135 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
» dv. pro- lik. 1967., 2011.
2014. mi 2079 p. _ pamata uza-
ina visus, nam būta uz 1925. g

26. okt. mirušā Jura Urpena atstato
mantojumu kādas tiesibas ki
mantlri. tegat., tideikom., ttredit.
u. t. t„ pieteikt savas tiesībai
lai tiesai sešu mēnešu laikā
ikaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs »«ar spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 25. janv.
L. J*827/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts
24134 Sekretārs iMittelhof

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
2014. un 2079. pj>. pamata uz
aicina visus, kam būtu uz 1924. g
10 aug. mirušā Jēkabpils apr.
Salas muiž. .Babran-BebrisNs40"
māju īpašn. Jāņa Jāņa d. Bebrs
atstāto mantoj. kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideiko-
misariem, kreditoriem u. 1.1., pie-
teikt savas tiesibas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdibas Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktas tiesibas
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 25. janv.
L.Ns 1515/27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
24136 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2314. un 2079. pppamata uzai-
cina visus, kam -būtu uz 1891. g.
18. martā miruša Ilūkstes apriņķa
Belmonta muižas .Višnerka II"
māju īpašnieka Vikentija Oece-
viča atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu_ mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-

spiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesī".

Termiņā nepieteiktas_ tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 25. janv.
L. J*U9L27

Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.
24138 Sekretārs M111 e 1h o f s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011,
2014. un 2079. p. p. pamata uzai-
cina visus, kam būtu uz 1926. g
4. septembrī mirušā Jēkabnieku
pag, .Pumpuru" māju īpašnieka
Dāvus Spuja (Spme) atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kredit.riem u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
ast; ņu_ mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma _ iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi".

Termiņā ne pieteiktās _ tiesības
ieskatīs par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g.25. janv.
L.Ns1500 27

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
24137 Sekretārs Mittelhofs

Liepājas apgabalt,
saskaņā ar savu 1927. gada
20. janvāra lēmumu, uz Līzes
K ļ a v i ņ lūgumu un pamato
joties uz civ. proc. lik. 293.,
301. un 309. p. p., uzaicina
atbildētāju Kārli Kļaviņu, kura
dzīves vieta nezināma, č e t. u
mēnešu laikā, ierasties šai
tiesā saņemt norakstu no viņa
sievas Līzes Kļavlņ iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un uzdot savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā.

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

Liepājā, janvāri 1927. g.
Ns 124/27

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
23819 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabalt.,
saskaņā ar 20. Janvāra 1927. g.
lēmumu, uz Antona Kokina (Ko
kana) lūgumu un pamatojoties uz
civ. pr. lik. 293, 301. un 309. p. p.,
uzaicina atbildētāju Annu Kokin
(Kokan), kura dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā
ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstu no viņas vīra Antona
Kokina (Kokana) iesūdzības
raksta viņu laulības šķir-
šanas lietā_ un uzdot_ savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais
neieta tos, lietu noliks uz ter-
miņu un izspriedīs bes viņa
klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuz-
dos, aicinājumu uz tiesas sēdi
un visus pārējos papirus atstās
tiesas kanclejā.

Liepājā, 21. janvārī 1927. g.
L. Ns 123/26

Priekšs. b. V. Bienenstams
23820 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabalt.,
uz sava 9. decembra 1926. g
lēmuma pamata uzaicina 19. janv
1924. Jg. Valtaiķu pagastā mi-
tušās Annas Miķeļa m. Daukut
mantiniekus, kreditorus, legstarus,
fideikomisarus un visas citas pet-
sonas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz viņa at-
stāto mantojumu, vai kuras vē-
lētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas

Minētā laikā nepieteiktās tie-
sības un prasības tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem
un pēc aizrādītā termiņa notecē-
šanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 30. dec. 1926. g.
Ns 1133-m/26.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
21894 Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1927. g! 13. janvāra lē-
muma pamata uzaicina 1926. g.
7. janvārī Kuldīgā mitušā Er-
nesta Sīmaņa d. Vecpūļa manti-
niekus, kreditorus, lēgatarus,
fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības jeb prasības uz viņa at-
atstāto mantojumu, jeb kuras
vēlētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tiesai savas tie.-ības un
prasības s e š u_ mēnešu laikā
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tie
sības un prasības tiks atzītas pat
zaudētām uz visiem laikiem un
pēc aizrādītā termiņa notecēšana»
testamentu _ pasludinās par liku-
mīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 1927. g. 24. janv.
Nš 1140-m./26

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
21020 Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 20. janv. 1927. g. lēmuma
pamata uzaicina 5. apr. 1926. g.
Sarkanmuižas pagastā mirušā
Pētera Jēkaba d. Kaudzes
mantiniekus, kreditorus, lēgata-
rus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
24030 Sekretārs A. ļansons.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Donata Jura d. Cibla lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no Kazimirovo, ari Aleksan-
drovskoje selo, muižas atdalītā
,,Zacharovkas" folvarka, platībā
390,42 des. (pēc 30,60 des. atsa-
vināšanas), atrodošās Rēzeknes
apr., Silajāņu pagastā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzai-
cina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tiesības skaitī-
sies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs var tikt ievests Latgales
zemes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
22719a Sekr.-darbv. ļ. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Jāņa Pētera d. Brieža (ari
Briedsa) lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Aleksan-
dropoles muižas'izdalītās zemes
gabala, ar nosaukumu ,,ferma
Lukusala Ns 10", platībā 33 des.
1248 kv. asis, vairāk vai mazāk,
atrodošās Jaunlatgales (bij. Lu-
dzas) apr., Rugāju (senāk Balvu)
pag., ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, —
iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
22720a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Ģederta Kristapa d. Neret-
nieka lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Ukru mui-
žas atdalītās zemes gabala pēc
plāna ar Ns 5, tagad ar nosau-
kumu ,,Neretnieki", platībā 18
des. 1800 kv. asis, atrodošās
Jelgavas apr., Ukru pag. (senāk
Kaunas gub., Šauļu apr., Žagares
pag.), ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to paziņoju-
mu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs var tikt
ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām. N°1253
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
23663a Sekr.-darbv. J. Strads.



Rigas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. februārī 1927. g,
pīkst. 12 dienāRīgā, Turgēņeva
ielā Ns 14, pārdos Jāņa Pur-
ž e ļ a kustamo mantu, sastāvošu
no smagā automobiļa un novērtētu
par Ls 300.

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

Rīgā, 1. februāri 1927. g.
2"217 Tiesu izp. J. O r i n i o s

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. februārī 1927. g..
pīkst. 1 dienā, Rīgā. Matīsa ielā
Ns 27. dz. 63, pārdos Ale-
ksandra P r u f f e r t a kustamo
nantu, sastāvošu no oša koka
drēbes skapja un ēdamistabas
galda un novērtētu pat Ls 230.

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

Kltfā, 1. februārī ivi7 a
252 3 Tiesu izp. J. O r i n i o s.

Rīgas prefektūra

izsludina par nederīgām zemāk
minētas pases un personas ap-
liecības, kuras pieteiktas pat
nozaudētām:

Latvijas pases:
1) Ns 127519, izd. no Rīgas

pref. uz Otto Reina d. Leimaņa v.;
2) Ns 170524, izd. no Rīgas pref.
1921. g. uz Marijas Jēkaba m.
Plaudes v.; 3) Ns 16851, izd.
no Daugavpils pref. 20. apr.
1922. g. uz Annas Pētera m.
Bogdanovič v.; 4) Ns 176311.
izd. 26. febr. 1921. g. uz Ber-
narda Bernarda d. Dalvit v.;
5) Ns 100554, izd. no 4. pol. iec.

20. nov. 1924. g. uz Vasilija
Grigora d. Buša v.; 6) Ns 75186,
izdotu uz Agafijas Romāna m.
Šapiro v.; 7) Ns 200714, izd. no
Rīgas pref. uz Helenes Jāņa m.
Misjunas v.; 8) Ns 3077, izd. no
Rozentovas pag. v. uz Aleksandra
Jāzepa d. Baranova v.; 9)
Ns 6731/12, izd. no Balvu pag. v.
uz Maksimiljana Jēkaba d. Peter-
sona v.; 10) Ns 7506, izd. no
8. pol. iec. 12. nov. 1920. g. uz
Kārļa Mārča d. Mauriņa v.;
11) Ns 14945, izd. no 8. pol. iec.
uz Lib 'as Kārļa m. Oeinert v.;
12) Ns 7180, izd. no Kalkūnes
pag. v. 5. maija 1925. g. uz
Jāna Pētera d. Cimod v.; 13)
Ns134680, izd. no Rīgas pref.
10. okt. 1923. g. u'z Andreja
Jura d. Cietes v.; 14) Ns 76624,
izd. no 11. iec. 21. janv. 1920. g.
uz Almas Pētera m. Dukur v.;
15) Ns 1626, izd. no Saikavas
pag. v. 20. jun. 1920. g. uz
Jura Andža d. Berkis v.;
16) Ns 216413, izd. no Rīgas pref.
uz Jāzepa Vikentija d. švereiko
v.; 17) Ns 2109, izd. no Pals-
manes pag. v. uz Eduarda
Donasd. Pusula v.; 18) Ns 1136,
izd. no Rundāles pag. v. uz
Viktora Ludviga d. Caura v.;
19) Ns 99895, izd. no 3. pol. iec.
10. martā 1920. g. uz Rolfa
Hermaņad. Hilbig v.; 20)Ns9145,
izd. no Balvu m. pol. pr-ka uz
Eteles Dāvida m. Minkin v.;
21) Ns 181803, izd. no Rīgas pref.
uz Viļā Klāva d. Nunava v.;
22) Ns 2969, izd. no Slokas pol.
pr-ka uz Ebelines Kārļa m.
Steinert v.; 23) Ns 121523, izd.
no Rīgas pref. uz Lilijas Kārļa m.
Vilciņ v.; 24) Ne 19103, izd. no
Liepājas pref. 27. jun. 1920. g
uz Ettes Vulfa m. Šen v.;
25) Ns 121472, izd. no Rīgas pref.
5. okt. 1920. g. uz Jāna Jāna d.
Krūmiņa v.; 26) Ns 203721, izd.
no Rīgas pref. uz Georga Dmit-
rija d. Jevstafejeva v.; 27)
Ns 210013, izd. no Rīgas pref.
16. jun. 1923. g. uz Baševas
Leizera m. Soņik v.; 28) Ns 196436
izd. no Rīgas pref. 27. janv.
1922. g. uz Kārļa Kristapa d.
Zaļkalna v.; 29) Ns 203587,
izd. no Rīgas pref. 20. janv.
1922. g. uz Minnas Jāņa m.
Jedrovic v.; 30) Ne 1510, izd. no
2. pol. iec. 11. martā 1921. g. uz
Katrines Dāvā m. Vigant v.;
31) Ns 812, izd. no Viļānu pag. v.
10. jul. 1925. g. uz Helenes
Domenika m. Nagla v.; 32)
Ne 193725, izd. no Rīgas pref.
27. janv. 1921. g. uz Emeljana
Kārļa d. Ratnieka v.; 33)
Ns 182686, izd. no Rīgas pref.
17. jun. 1925. g. uz Oskara
Augusta d. Sviķis v.; 34) Ns 226,
izd. no Alūksnes pol. pr-ka uz
Zelmas Pētera m. Raibekas v.;
35) Ne 1581, izd. no Budbergas
pag. v. uz Elzas Jāņa m. Zemrib
v.; 36) Ne 109, izd. no Aizputes
pils. pol. pr-ka uz Eižena Ernesta
d. Stengreviča v.; 37) Ns 101,
izd. no Stāmerienes pag. v.
5. jul. 1920. g. uz Mildas Ādama
m. Kalniņ v.; 38) Ns 184426, izd.
no Rīgas pref. 18. okt. 1921. g.
uz Friča Fridricha d. Freiberga v.;
39) Ns 207947. izd. no Rīgas pref.
I. jul. 1922. g. uz Emanuēla
Hugo d. Demidiva v.; 40)
Ne 168258, izd. no Rīgas pref.
31. maijā 1921. g. uz Augusta
Jura d. Jeger v.; 41) Ns 50886,
izd. no 5. pol. iec. 1920. g. uz
Benita Voldemāra d. Spengu v.;

Personas apliecības: 42) Ns 412,
izd. no Rīgas pref. 1925. g. uz
Haima Steina v.; 43) Ns 16006,
izd. no Rīgas pref. 13. jun.
1925. g. uz Alberta Aleksandra d.
Bļinova vārdu.

Pamats: Rīgas pref. raksts
no 1926. g. 17., 18., 20., 21., 22.
un 23. dec. Ne 11.
Rīgas pref. pal. v. J Kalnozols.

Pasu nodaļas
22058a darbv. Grinbergs.

Liepājas-Aizputes apriņķa
priekšn. I iec. palīgs '

pariņo, ka 1927. g. 22. ieoruarī,
pulksten 12 diena, Nīcas pagastā,
Sejeja mājas, izūtrupēs

9111111 mmm
dažādas mantas: saimniecības
rīki — arkli, rati, ragavas, labība,
mēbeles, lopi — 5 govis, 3 zirgi,
4 cūkas un 7 aitas, kopvērtībā
par Ls 1638,33, kontrabandas
soda piedz šanai no minēto mantu
īpašnieka Jēkaba Šūnas-Sē-
l'ēja- 25166

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Andreja Nikolajeva, tagad
saucās Andrejs Nikolaja dēls
Lisavietjins lūgumu par neku-
stamas mantas, sastāvošas no
zemes gabala pēc plāna Ns 25,
platībā 21 des. 290 asis, vairāk
vai mazāk, atrodošās Jaunlatga-
les (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apr., Kacēnu pag., Rodovoje dačā
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā
no izsludināšanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.
Daiigavpilī,1927.g.l8.janv.JM°1305
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
23657a Sekr.-darbv. I. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Jāņa un Toma Pētera dēla
Kuperu un Jura Andreja dēla
Meludrisa lūgumu par neku-
stamas mantas, sastāvošas no
zemes gabala 39 des. 1450 kv.
asis platībā, atrodošās Jaunlat-
gales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas
apr., Kacēnu pag., Pļešti-Michai-
lovas pūstošā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji var tikt ievesti
Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām. JN° 1297

Daugavpilī, 1927.g. 18. janvārī.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
23658a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Reinholda Jāņa d. Kalēja
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala 3 des.
platībā, atrodošās Jaunlatgales
(bij. Ludzas, senāk Ostrovas) apr.
Kacēnu pag. pie Razļivi sādžas,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs var tikt ievests Latgales
zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām. Ns 1289

Daugavpilī, 1927.g. 18. janvārī.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
23659a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Jāņa un Toma Pētera dēlu
Ķuperu un Jura Andreja dēla
Mel-udrisa lūgumu par neku-
stamas mantas, sastāvošas no
Otchožije-Siennije-Pokosi pie Ko-
stova-Slobodka sādžas zemes at-
griezuma un Zanogu pūstošas
daļas zemes gabala 53 des. platībā
atrodošās Jaunlatgales (bij. Lu-
dzas, senāk Ostrovas) apr., Ka-
cēnu pag., Otchožije-Siennije-Po-
kosi pūstošā pie Kostovo-Slobod-
kas sādžas, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsliudnā-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji var tikt ievesti
Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām. Ns 1281

Daugavpilī, 1927.g. 18. janvārī.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
23660a _Sekr.-darbv. J^ Strads.
Latgales zemes grāmatu atjauno-

šanas komisija,
uz Jāņa Indriķa d. Miķelsona
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Vec-Žagares (Sta-
rije-Žagori) muižas atdalītās ze-
mes gabala pēc plāna ar Ns 43
tagad ar nosaukumu „Lejāņi",
platībā 15 des. 1488 kv. asis,
atrodošās Jelgavas apr., Ukru
pag. (senāk Kaunas gub., Šauju
apr., Žagares pag.), ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ..Valdības

Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
var tikt ievests attiescīgā zeme
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.
Daugavp.,1927.g.l7.janv. JV°1271
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
23661a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Staņislava Ippolita d. Micke-
viča lūgumu par nekustamas
mantas,sastāvošas no zemniekiem
piešķirtas zemes gabala, platībā
7 des. 85,/i2 kv. asis ar koplieto-
šanas tiesībām Udinovo ciema
koplietojamos objektos: pļavas —
33 des., zem ceļiem, ielām, upī-
tēm u. t. t. — 4 des. 1944. kv.
asis, kādos koplietojamos ob-
jektos lūdzējam pieder lietošanas
tiesības — pļavas — pus daļas no
kopējām astoņām daļām, bet
pārējos objektos pēc Udinovo
ciema pieņemtiem noteikumiem,
atrodošās Daugavpils (senāk Dri-
sas) apr., Piedrujas pag., Udinovo
ciemā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to paziņoju-
mu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs var tikt ie-
vests Latgales zemes grāmatu
reģistri par nekustamās mantas
īpašnieku- bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām. Ns 1263

Daugavpilī, 1927.g. 18. janvārī.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
K3662a Sekr.-darbv. J. Strads.

Rigas apgabaltiesas II lec,

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 24. februārī 1927. g,
pīkst, '/all dienā, Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 12, otrreiz jā ūtrupē
pārdos Jāņa Lāča kustamc
mantu, sastāvošu no bojāta auto-
mobiļa un novērtētu par _ Ls 400

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

Rīgā, 3. februārī 1927. g.
25212 Tiesu izp E d. K a I n i ņ ž,

Rigas apgabaltiesas II lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22 iebruarī 1927. g.,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Elizabetes
iela Ns 3, dz. 5, pārdos
Eduarda von Magnusa kustamo
mantu, sastāvošu _ no mēbelēm
un cita un novērtētu par Ls 13>0

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

Rīgā, 4. februārī 1927. g.
25211 Tiesu izp. Ed Kalniņš.

Rigas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25. februārī 1927. g.,
pīkst. 11 dienā, Rīga, Valdemāra
ielā Ns 33, dz 42 c, pārdos
Emmas un Jēkaba Bērziņu
kustamo mantu, sastāvošu no
zāles garnitūras un novērtētu pat
Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pardoddmo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. februāri 1927. g.
25210 Tiesu izp. Ed. Kalniņš

Rigas apgabaltiesas II iec.
tiesu Izpildītājs

jāziņo, Ka 21. februārī 1927. g
pīkst il7 \\ dienā, Riga Pulkveža
Brieža ielā Nš 8, dz. 3, pārdos
Zel'ga O pe šk i n a kust. mantu
sa t vtšu no tepiķa un puķu
vāzes un novērtētu par Ls Jtli)

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

Rīgā, 31. janvārī 1927. g.
2 209 Tips» zp Ed Kalniņš.

Rigas apgabaltiesas VIII iec,
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23februārī 1927. g
alks» . 11_ dienā, Rīga, Lienes ielā
Ns 3, pārdos 2 torgos Arveda
Griķa kustamo mantu, sasjā-
vešu no 2 rospuskām un novērtētu
par Ls 380.

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

Rīgā, 1. februārī 1927. g.
25214 Tiesu izn J Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24. februārī 1927 g,
pīkst 10 dienā, Rīgā, Daugavpils
ielā Ns 57, pārdos Leontines
G i n n i s kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 390.

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

Rīgā, 1. februāri 1926 g.
25216

^
Tiesd izp. ' Grinios.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25. februāri 1927. g.,
pīkst. 10 diena, Rīga, Matīsa ielā
Ns 76/78, pārdos D. Liepa,
J. ŠvalbeunM. Libermaņa
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 2200.

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

Rīgā, 7 februārī 1927. g.
25215 Ti<*su izp. I Grinios

Rīgas apgabaltiesas Rīgas
apriņķa 2. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka 19. februārī 1927. g.,
pulksten 12 dienā, Babītes pa-
gasta .Geriņos", pārdos Jāņa
Bļod nieka kustamo mantu
sastāvošu_ no govīm, zirgiem
teļiem, vāģiem, dzīvokļa iekārtas,
šujmašīnas un t. t. un novērtētu
par Ls 1420.

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

Rigā, 4. februārī i927. g
25219 Tiesu izoild. E I. i e n i n š

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. II iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 19. februārī 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Babītes pagasta
,Jaun - Bļodniekos", pārdos
Andreja Bļo d n i ek a kustamo
mantu, _ sastāvošu no 8 govīm un
novērtētu par Ls 800.

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

Rīgā, 5. febtuarl 1927 g.
25218 Tiesu izp. E. L i e p i ņ š

'Citu iestāžu
sludinājumi.

?

? Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 15._ febtuatī 1927. g-,
pīkst. 11 diena, Rīgā Merķeļa ielā

pārdos vairāksolīšanā
K1 e c k i Mozes kustamo mantu,
novērtētu par Ls 306,56 un sa-
stāvošu no klavierēm viņr 1925 g.
ienākuma nod. parāda segšanai

Rīgā, 9. februārī 1927. g.
?522I Piedzin. P* t e r s o n s.

Jfzia&ojums,
Bruņniecības virsmežniecības

š. g. 28. janvārī .Vaid. Vēstnesī"
Nš 21 iespiestā sludinājumā mežu
pārdošanai II Aizupes iec. mež-
niecībā, vērtība izdota nepareizi
no Ls 34—272: jābūt un jālasa
no Ls 3*—292. 25'57

Rīgas pol. VIII iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 18. februāri,
pulksten 11 dienā, Rujienes ielā
Nš 2.

Baltinovas iec. polic. priekšn.
data vispārībai zināmu, ka š. g.
21. febiuarī, pulksten 10 rītā,

pārdos
pie Tilzas pag. valdes, pilsonei
Natālijai C i r u 1 piederošu ku-
stamo mantu, sastāvēšu no viena
zitga un vinnēs govs. novēttētu
par Ls 260, dēļ neapstrīdamo
parādu nomaksāšanas. 25 68

pārdos lalrākiolišaiā
otrreizējos torgos, par priekšā
likto cenu, V. Frišfeldtam
piederošas mantas, sastāvošas no
dažādiem metalapstrādāš. fabrikas
p ederumiem, novēitētiem kop-
sumā par Ls 2450, parāda dz'ē-
šanai, saskaņā ar Darba inspektora
slimokašu lietās p. g. 19. oktobri
un 7. aug. rakstu NsNs 89719 im
87055, Latv. apdrošin. sab. pret
strādnieku nelaimes gad jum. p. g
23. sept. rakstu Ns 10007 un Tiešo
nodokļu depaitamenta 16 oktobri
1926 g. rakstu Nš 243/1926 kr.

Mantas ap katamas pardošmas
dienā uz vietas. 2519U

Artilērijas laboratorija Liepājā, ka^iatīko 1. martā 1927. g, pulksten 11,

rakstisku izsoli
uz sekojam mašinath tin iekārtu:

1 univerzal-frezmašina ar elektromotoru ,iātrurbm»?1 sitienu dzirnavas un massuniķelēšanas
iekārtTTechniskos un izsoles noteikumus uz pieprasījumu i,,,-

» '
pastu. Pieg dāšsnas laiks — 3 mēnesi. Droš bas nauda ,,, - t,;
10°/o no piedāvājumi kopsumas, bet ne vairāk par Ls 3qq dI!S|1,!
vājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .uz izsoli 1927. g j *H
iesūtāmi artilērijas laboratorijai līdz 1. martam puUsten n,' ™^'

Apriņķi ceļu inženieri Dnugavņm
savā kanclejā, Šosejas ielā Ns 104,, izdos 1927. g. 15. iebr , pikst *

imiRtff izsolē HiozoKpriisitsjiei
koka tilta pastutešanu un nostiprināšanu par Ilūkstes upi, \\ļu .
Drošības nauda Ls 40. Tuvākas ziņas kanclejā 4572 25»

Rēzeknes virsmežniecība

pflrdoj mutisko izsoli
24. februārī 1927. g„ virsmežniecības kanclejā, Rēzeknē , Kolp»*J

iela Ns 32, .
iepriekšējā izsolē nepārdoto augošu mez»

pec platības ar novērtējumu zem takses 60 un 30°/o-

m»*. 1 Iec - mežn'ec'bā, Taunagu, Vec-Rikovas un Jaun-R' °
meža novados , pavisam 22 vienības, vērtībā no Ls 609 \f »• „,
7 viiltK "ežmecība, Ozolmuižas un Adāmovas meža nov*
2 vienības, vettiba Ls 210 un Ls 6U; _ .... Ls5/
un Ls 6' mezmecibā- Kaunatu novadā 2 vienības, vērtība

Izsole sāksies pīkst 12 dienā. .,„lS
l92s

Mzs *P;!°ls uz tiem Pašiem nosacījumiem ,kasi»""'^ V- -Vald-. Vestn ? Ns 257. . ,„ ^
ziņiem

S ZiņaS virsmežniecības kanclejā un pie tos**

25158 «ē*efine8 vitmmeinieei^

Cesu virsmežniecība

parīto; mutiska izsoli
24. februāri 1927. g, Cēsīs, Viesīgās biedrības telp ās,

vēja gāztos un lauztos kokus pēc celmu
skaita valsts mežā:

I. iec. mežniecības — Raiskum*, Lenči un Stalbes novados , pavisam
43 vien.bas, vērtībā no Ls 16 — Ls 239.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles konu 81)»

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vertmas,
pec nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sutnas,
par kuru vienība nosolīta.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iec. mežziņa
25159 C|su Virsmežniecil)a.

Priekuļos virsmežniecība

pBrtfej mutiski Izsole
16. februārī 1927. g., Priekules pagasta namā,

augošu mežu.
II iec mežniecibī, Mazdzeldas, Duisdurbes, Asites , Auderes, Me»

nieku un Nodegas nogādes,*nec celmu skaita 23 vienības f
3-148' kokiem, vērtībā no Ls 25-1638. s ™

III iec. mežniecībā, Lielgramzdes novada, pēc celmu skaita 1 v'enih.520 kokiem, vērtiba Ls 1063. m

IV iec mežni'dbā, Bates, Vfoirju un Dīseles novados, p *c nlatihi.
7 vienības <o 0. 5-14,00 h», v-rlibā no Ls 52-556.

V iec. m žniecībā, B'ii.ķu novadā, pe~ celmu skaita 3 vienībasnn
13-2 83 kokiem , vērtībā no Ls 147—8*0.
Izsole sāksies pīkst. 11 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sutnas , par
kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudas pieņems 1) Latvijas valsts iekšēju
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes 111
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem.
2.69t S'rie*ru*«s virsmežniecība

Rgas virsmežniecība

pirītos mutisko Izsoli
12. martā 1927. gad?, IV. ie;. mežniecības telpās, Ādažu pagasti

Baložu muiža

augošu mesu pēc platības:
I iec. mežniecība Remberģes novadā un IV iec. mežniecibā Ādažu
un Bukultu novados pavisam 8 vienības, vērtībā no Ls 229 līdz

Ls 1482.
Izsole sāksies pulkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidis personas, kuras iemaksrs izsoles komisijai

10°/o drošības naudas no novērtētās sutnas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītas sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās
vienības pec saviem ieskatiem

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkp
mežziņiem.
2^20 (ftičas Kirsmt>xnieaba
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Dzelzceļu virsvaldes materiālu
apgāde izsludina rakstiskus
torgus 1927. g 14. febiuaii uz

1) kāliju, dzelteno (piodanka-
liju» — 250 kg netto,

2) zods. veļas, — 2.50O kg net.,
3) skābi, sera, akumulatoriem —

4 500 kg netto,
4) vitriolu, vara, — 1.000kg net.
Torgu sakums pīkst. 11 no rīta.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā

10",o drošības naudas no iedalī-
juma vērtības. Tuvākas ziņas
Dzelsreļu virsvaldē, Oogoļa iela
Ns^ S. ist. 101. 1* 24292 Htabojuffis.

Daugavpils spt. ptiekšn. palīga
1 iecirkņa pag. gada , Vaid.Vēstu.'
Ms 200 iespiestā sludinājumā par
sadegušām pasēm ieviesusēs
kļūda: sadeguse nevis .Latv.
iekšz. pase Ns 870, izdotu no
Barkavas pag. valdes 1921. g.
31. jūlijā uz Fanijas Sveriņ
vārdu,* bet gan .Latvijas iekš-
zem 3 pase Nš 7453, izdota no
Rēzeknes apr. 4. iec. pol. pt-ka
lv*21 g. 28. janvāri uz Jūlijas
Vladislava m. Šverln v. 25174
Ozolmuižas pagasta valde,
Rēzeknes apr., izsludina pat ne-
derīgie, kā pazaudētus sekošus
dokumentus:

1) Apliecibu uz Teklas Mārtiņa
m Skuķa vārdu, izdotu Ozol
muižas pag valdes zirgu pases
vietā.

2) Zirgu pasi uz 17 g vecu
zirgu, baltas spalvas ar iesarka-
niem maziem ziediem, 2 aršinas
2 vērš. ajgsts, krēpes uz abām
pusēm un aste baltas spalvas, pie-
derošuZinovijam Kuzma d. B o g
danovam

3) Latvijas pasi uz Marijas
Jāzepa m. Rakovskas vātdu,
izdotu no Rēzeknes apr ptiekšn.
I iec. palīga 2S. lebruatī 1920. g.
Ns 13335. 21255

4) Latvijas pasi uz Jeretneja
Setgeja d. Varuškina vārdu,
izdotu no Ozolmuižas pagasta
valdes 17. okt 1924. g. Ns 1046

Rīgas pol. VIII iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
k. kl. apl Nš 37832, izd. no Rīg
kara apr. pt-ka uz Eduarda Kārļa
d Pūriņa vārdu, dzim. 30. jun.
1888 g, piederīgu pie Codes pag
Bauskas apr., dz. Bruņenieku ielā
NjJ 13-7. 25J89 _

Riges pol. VIII iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu pazaudēto
Rīgas kafa apr. pr-ka atv. apl.
Nš 16602 uz Hirmaņa Ludviga d.
Luc vārdu, dzim. 1888. g.. pied.
pie Iršu pag. Cēsu apr. un dzīv.
Lienes ielā Nš 23—13. 25188

Rigas policijas Jūrmalas iec.
priekš^ izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzem. pasi,
izCotu no Slokas pagasta valdes
Ns 175 uz Matldes Miķeļa m.
Bētzio, A* Binder, v. J25193
> Rīgas policijas Jūrmalas iec.
priekšn. izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzem. pasi,
izdotu no bij. Slokas pils_ pol.
pr-ka ar Nš 1256, uz Jāņa Mārtiņa
ti nrīvina v 9S104.

ļ.i. vairaUsae.
pie Tilzas pagasta valdes, pils.
Jānim Roskošam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
t govs, novērtētu par Ls 60, dēļ
neapsttīdamo parādu nomaksālan

Pamuts: Jaunlatgales valsts
zemju inspektota raksts 30. nov

92t> g. Ns490 25167

Elejas polic. priekšnieks
izsludina virspātības zināšanai, ka
22. lebruatī 1927. g., pulkst. 10rītā,
pie Mūrmuižas pils, Vilces pag.,
pātdos ottreizējā

aitl.li mmiui
pret tūlītēju samaksu tiks pārdoti
br. Z om m e r u 287 ,500 gab
gat _ dedzin. I labuma ķieģeļi
novērtēti par Ls 5750.

Ķieģeli apskatāmi pārdošanas
dienā uz vietas 25176

Jelgavas apr. pr-ka pal. I iec
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu iekšz. pasi, izd
20. apr. 1920. g. ar Nš 9 no Pra-
viņa pag. valdes uz Krišjaņa
Vija d. Sproģi s vātdu. 25085

Rīgas polic. XII iec. priekšn.
paziņo, ka 18. februārī š g,pulkst
10 tītā, Vid?emeš šosejā Nš 111
nārdos publiskā

Rīgas pol. III iec. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudēto III d.
tez apl. Nš 36842 no 26. okt.
1925. g., izd. no Rīg kara apr.
pr-ka uz Jāņa Bernharda d.
S v ē d e s vārdu. 25186

Rigas pol. Jūrmalas iec. pr-ks
izsludina par neder gu nozaudēto
apliecību, izd. 1923. g. no Ludzas
kara apr. pr-ka Nš 13442 uz dz.
1905. gadā Viktora Ludviga d.
Cauro v. 25192

Ventspils apr. priekšnieka pal.
par 1. iec. izsludina par ned.
nozaud. iekšzemes pasi Ns 1088,
izdotu no viņa 4. jūlijā 1921. g.
uz Krista Ortes d. Puķīt vārdu.

Daugavpils apriņķa Aglones iec.
policijas priekšnieks izsludina par
nederīgiem kā nozaudētus sek.
dokumentus: 1) Latvijas iekšz.
pasi Nš 6229, izdotu no Izvaltas
pag. valdes 1. okt. 1922. g. uz
Jāzepa Aloiza d. Meldera v.;
2) Latvijas iekšzemes pasi Ns 6221
izdotu no Izvoltas pag. valdes
7. okt. 1922. g. uz Izidora
Ignata d. Brenča vārdu un
3) Latvijas zirgu pasi Ns 1425,
izdotu no Izvoltas pag. valdes
5. dec. 1920. g. uz Jana Donata d.
Zvirblisa vārdu. * 22885a

Aizputes pagasta valde izslud.
par ned. nozaudēto Latvijas pasi
Ne 137, izd. no šis pag. valdes uz
Līzes Ādama m. Koks - vārdu
3. jūnijā 1920. g. 23141a

Ventspils pilsētas polic. priekš-
nieks izsludina par ned. nozau-
dēto kara klausības apliecību
Ns 12340, izdotu no Tukuma-
Talsu kafa apriņķa pārvaldes
30. sept. 1921. g. uz Jāņa Viļā d.
Bīriņš-Bimis vārdu. 23134a

Ventspils pilsētas polic. priekš-
nieks izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ns 11464,
izdotu no Ventspils apr. priekšn.
4. febr. 1924. g. uz Livijas Kārļa
m. Kārkliņ vārdu. 23133a

Ādažu pag. valde .Rīgas apr.,
izslud. par ned. sek. nozaudētus
dokumentus: 1) Mārtiņa Mārtiņa
d. Šiliņa zirga pasi Ns 468, izdotu
no šīs pag. valdes 14. aprilī
1921. g. un 2) Viļā Jāņa d.
Emsina karaklausības apliecibu
Ns 17864, izdotu 1. jūnijā 192!.g.
no Rīgas apr. apsardzības priekš-
nieka. 22747a

Ozolmuižas pag. valde, Rēzek-
nes apr. izsludina pat nederīgu
pazaudēto karaklausības apliecibu,
izd. no Rēzeknes kara apriņķa
priekšnieka ar Nš 23015 uz Jāņa
Ādama d. Ratnieka vārdu.

Jaunlatgales aizsargu pulka ko-
mandiera izslidina pat nederīgu,
kā nozaudētu, aizsarga personas
apliecību ar Nš 550/1535/1, izdotu
no viņa 1926. g. marta mēnesī
uz Antona Jezupa d. L e l e v a
vārdu 25075

vairāksolīšana
Zemgales sēklkopības sabiedrībai
piederošus: rindu sējmašinu, la-
bībfs pļaujmašīnu, zirgu grābekli
un tris zirgus un pirmā vairāk-
solīšanā: četrlemešu arklu-
atsperu ecēšas un sviesta kuļ,
mašinu, visi novērtēti pat kop-
sumu Ls 1310,29, dēļ valsts pa-
rāda nomaksas. 25173

Slokas pag valde
iepirks

atlietā muka miMmū
ceturtdien, 17. februārī 1927. g.,
pulksten >2 dienā, Slokas pagasta
nama, Kauguros,
7 kub. asis sausas malkas
Slokas pag. Lapmežciema 6 kl.
pamatskolas vajadzībām. Solīšanā
jāpiedalās personīgi.

Kauguros, 3. februāri 1927. g.
25181 Slokas pag. valde.

Jelgavas pils. pol. priekšn*
paziņo v spāribai ka 1927. g.
15 februāri, p dkst 10 d enā,
pārdos otrreizējā

vairāksolīšanā
darba sa-bai ,Oanymed* piede-
rošos traukus u. c. mantas. Rīgus
un apkāitnes ēdienu un dzērienu
uzņēmumu kalpotāju tlimo kases
prasiias apmierināšanai 2 175

Jelgavas apr. priekšnieka
pal. II iec.

dara vispārībai zināmu, ka 1927. g.
26. februārī, pulkst, 12 dienā,
Ozolnieku pagastā, Leļas-Benužu
mājis, Latvijas apdrošināšanai
biedrības ptet strādnieku nelaimes
gadījumiem un 1. Jelgavas sl.mo
kases prasību apmierināšanai

Dzelzsceļu virsv. mat. apgāde
izsludina 1927. g. 24 februārī,
pīkst 12 dienā 25226

taftstisftiis torgus
uzstutuun papiramalkas pārdošanu

a) ar nodošanu Riga, apmēra
1500 kub. mtr.; b) ar nodošanu
Ventspilī, ao>m 1200 kub. metrus.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā
drošības nauda lli°/o, apmērā no
līguma sumas. Tuvākas ziņas iz-
sniedz dzelzsceļu virsvaldes 118 ist.

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Rosās
Heller, dzim. Dlugac ārzemes
pasi Nš 1971, izd. 1924. g.27. okt
Liepāja, kura p. g. 4. nov. paga-
rināta mūsu ģeneralkonzulatā
Berlinē uz vienu gadu. 25222

vairāksolīšanā
iimiskās fabrikas .Jugla" mantu,
sastāvošu no naftas motora
.Pērkon*, novērtētu par Ls 405.

Pamats: Rīgas XIII iec. miert.
raksts p. g. 28. decembrī Nš330 un
Darba insp. slimokašu lietās raksts
o. e. 23 dec, Nš92544. 25191

Elejas polic. priekšnieks
izsludina vispārības zināšanai, ka
22. februārī š.g., pulksten 10 rītā,
p|e Mūrmuižas pils, Vilces pag.,
patdos otrreizējā

vairāksolīšanā
2anļm Miklonajn p'eJerošas
trīs govis, novērtētas kopsumā
par Ls 220, dēļ valsts nomas pa-
rāda nomaksas. 25172

Rigas pol. VIII iec. r.r-ks iz-
sludina par nederīgu pazaudēto
Rīgas kaj. apr. pr-ka kar. kl. apl.
Ns 37895, izd. 30 maijā 1926- g
uz Alberta Jāņa d. Jakovski
vārdu, dzim. 29. aug. 1904. g,
pied. pie Ikšķiles pag Rīgas apr.,
dz. Rēveles ielā Ns 83 -75. 25187

Baltinovas iec.polic. priekšn.
dara ar šo vispārībai zināmu, ka
š. g 18. februāri, pulksten 10 rītā,

»* jornīecības aepnrtaments ""
1927 g 19- februāri, pulksten 12 dienā, rakstiska konkurence

iīias eKsporfostas saldētavas durvju pīeoidi.
-Iri nsskaidrojumi un konkurences noteikumi saņemami dep-ta

hn d«ļā. Valdemāra ielā Nš la^atru
daba di-nu no p.

9-13.

tfecifiuižas virsmežniecība,
- labojot š. g- 25 februāra izsoles sludinājumu, iespiests .Vaid.

?/5dn" Nš 18 — 1927. g., paziņo, ka pec _ celma skaita pārdošanā
-ks nevis 41 vienība, bet 42 vienības, verlībā no Ls 3 — Ls 369.

.,.^ n Vecmuižas virsmežniecība.
25J0i^__ :^_:

^Tukuma pilsētas valde
dara vispārībai zināmu, ka

pilsētas krājkase
ar šā gada 1. februāri atklāja darbību pilsētas valdes

telpās, Tukumā, Lielā ielā Jfe 38.
Kase pieņem noguldījumus: a) no privātām personām, valsts

„ komunal-iestādem un citām jiridiskām personām uz krājgrāma-
tiņām, sākot no 1 lata un uz augļu augļiem — sakot no 2 latiem,

h) no bāiiņu tiesām — neaprobežota vairumā, c) uz noguldījumu

zīmēm — sākot no 20 latiem, d) uz tekoša rēķina ar čekiem.
Pat noguldījumiem uz nenoteiktu laiku maksa 6°/o gadā, uz no-

teiktu laiku ne īsāku par 6 mēnešiem — 8°/o gadā un uz tekoša
lēkina - 4°/o gada.

' Kase izsniedz aizdevumus privātam petsonam, valsts un paš-
valdību iestādēm un juridiskam personām, ņemot 12% gadā.

Darba laiks trešdienās un piektdienās no pulksten 10 rītā līdz
pulksten 1 dienā.

Kases valde darbosies sekosā sastāvā: priekšsēdētājs Jānis Cets,
sektetars Zamuels Ansons un valdes loceklis Jozefs Zeldovs.

Valdes sēdes notiks turpat trešdienās no pīkst. *i līdz 8 vakarā
o;i63 Tukuma pilsētas valde.



Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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Ventspils pilsētas polic. priekš-
nieks izsludina par ned. nozaud.
karaklausības apliec. JVs 4766,
izdotu no Ventspils kara apr.
priekšnieka 28. martā 1924. g. uz
Alfija Anša d. Anbauka vārdu.

Ventspils apr.priekšnieks izslud.
par ned. nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi JVs 12361, izdotu
16. aprilī 1925. g. uz Arvida-
Žano Friča d. Vekmana vārdu.

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par ned. nozaudēto
kvīti gada uzturas atļaujas iz-
došanas lietā JVs 10443, izdotu
22. jūlijā 1925. g. no Daugavpils
pilsētas prefekta uz Broņislava
Sinicina vārdu. 23131a

Jēkabpils apr. priekšnieka pal.
2. iec. izslud. par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 245,
izdotu no Jēkabmiesta pils. polic.
priekšnieka 18. martā 1920. g. uz
Jepistinijas Agurjana m. Va-
siljevas vārdu, un Latvijas iekšz.
pasi JVs 1264, izdotu no Sēlpils
pag. valdes 8. jūnijā 1922. g. uz
Kārla Mārtiņa d. Liepiņa vārdu.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām sekošas
pases un personas apliecības,
kuras pieteiktas par zudušām.

Latvijas pases:
1) JVs91591, izd. no Rīgas pref.

uz Līzes Mikeļa m. Janson v.;
2) Ne 193056, izd. no Rīgas pref.
30. dec. 1921. g. uz Šoloma Haja
d. Šulmana v.; 3) JVs 111965,
izd. no 8. pol. iec. 9. dec. 1920. g.
uz Jāna Kriša d. Silina v.;
4) JVs 247006, izd. no Rīgas pref.
23. sept. 1924. g. uz Ebeuras
Pētera m. Tūtes v.; 5) JVs 619,
izd. no Ludzas pils. pol. 28. jul.
1920. g. uz Borisa Zelika d.
Fanareva v.; 6) JVs 153941, izd.
no Rīgas pref. uz Augusta Rū-
dolfa d. Folkmaņa v.; 7) JVs269429
izd. no Rīgas pref. 3. aug. 1926. g.
uz Zigismunda Filipa d. Zim-
sona v.; 8) JVs 180915, izd. no
Rīgas pref. 16. sept. 1922. g.
uz Kārļa Andreja d. Drukis v.;
9) JVs 188737, izd. no Rīgas pref.
11. dec. 1921. g. uz Jāna Jēkaba
d. Enģej v.; 10) JVs 235845, izd.
no Rīgas pref. 11. dec. 1923. g.
uz Edgara Kārla d. Alberinga v.;
11) JSs 160961, izd. no Rīgas pref.
uz Jāņa Pētera d. Eklona v.;
12) JVs 4377, izd. no Osunas pag.
valdes 9. maijā 1923. g. uz Donata
Fadeja d. Tukišs v- 13) JVs2022,

izd. no Ungurpils pag. valdes
uz Paulīnes Kriša m. Vesel v.;
14) JVs 66738, izd. no 5. pol. iec.
19. janv. 1920. g. uz Līnas
Jāņa m. Ruķer v.; 15) JVs226402,
izd. no Rīgas pref. 27. apr.
1923. g. uz Annas Jāna m.
Kauliņ v.; 16) JVs 242662, izd.
10. jul. 1924. g uz Mikeļa
Otto d.Alšvanga v.; 17)JVs26603,
izd. no 9. pol. iec. uz Ananija
Mārtiņad. Liepiņav.; 18)JVsll591
izd. no 12. pol. iec. 11. dec.
1919. g. uz Karlines Anša m.
Zariņ v.; 19) Ns 71547, izd. no
8. pol. iec. uz Katrines Jura m.
Pakrast v.; 20) JVs 558, izd. no
Jaunsaules pag. valdes uz Artura
Jaņad. Podnieka v.; 21) JVs251779
izd. no Rīgas pref. uz Vladimira
Antona d. Pīmana v. 22)
JVs 120917, izd. no Rigas pref.
uz Kristapa Zamueļa d. Linder-
mana v.; 23) JVs 5212, izd. no
Rēzeknes pref. uz Juzefas Jāna
m. Japotov v.; 24) JVs 17272, izd.
no Liksnas pag. valdes uz Poļi-
narijas Tita m. Nikiforovas v.

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts no 1926. g. 24., 28., 29.,
30. un 31. dec. JVs 62.
Rīgas pref. pal. v. J. Kalnozols.

Pasu nodaļas
22254a darbv. Grinbergs.

Krāslavas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudētu
pasi JVs5697, no 8. apriļa 1925. g.
izdoto no Krāslavas pagasta
valdes uz Boleslava Staņislava d.
Vonoga vārdu 22548a

Vārmes pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izdotu no Vārmes
pag. izpildu komitejas 27. jūnijā
1920. g. uz Jura Lodiņa vārdu,
tagadējā īpašnieka Friča Lodina,
ar JVa_22822556a

Planicas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara-
klausības izpildīšanas apliecību
JVs400, izd. 1919. g. 5. novembri
no Kuldīgas apsardzības priekš-
nieka uz Anša Jēkaba d. Bārdiņa
vārdu. 22441a '

Ārlavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga
pasi 17 gadus vecam zirgam,
dūkas spalvas, 145 cntm. augsta,
krēpes uz labo pusi, baltu zī-
mīti pierē. Zem kāda JVs un no
kādas iestādes pase izdota nav
zināms. 22380a

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, se-
košus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 2015, izdotu no Sventes
pagasta valdes 25. aug. 1925. g.
uz Antona Jāzepa d. Skrabovska
vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 1681, izdotu no Prodes pagasta
valdes 13. jun. 1922. g. uz Annas
Pētera m. Lubert vārdu.

3) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 161329, izdotu no Rīgas
prefektūras 17. martā 1921. g.
uz Jāņa Jēkaba d. Sējana vārdu:

4) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 511, izdotu no Rubenes pag.
valdes 3. nov. 1920. g. uz Pau-
linas Jāņa m. Baltman, dzim.
Spročis vārdu;

5) 'Zirga pasi JVs 76/18376s
izdotu 1926. g. no Rubene-
pagasta valdes uz Paulinas Balt,
man vārdu. 22510a

Zālītes pagasta valde, Bauskas
apr., izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, Latvijas pasi uz
Jēkaba Mārtiņa d. Feldmaņa
vārdu, izdotu no Zālītes pagasta
valdes 8. nov. 1921. g. ar JVs 1189.

Skrīveru pagasta valde izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi JVs 205, izd. 9. martā
1921. g. uz Mārtiņa Jēkaba d.
Zemitana vārdu. 22383a

Lizuma pag. valde izsludina
par nederīgām trīs zirgu pases,
izdotas no šīs pag. valdes 1920. g.
26. martā: JVsJVs308, 309 un 310
uz Lizuma muižas valdes vārdu,
kuras pieteiktas par nozudušām.

Mēdzūlas pag. valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus,
izd. no šīs valdes dokumentus
uz Jāņa Bertuļa d. Zupana vārdu
1) pase JVs 174, izd. 3. martā
1920.g.un 2)zirga pasiJVsl21/14771
izd. 3. dec. 1925. g. 22385ā

Priekules polic. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgām, kā no-
zaudētas zirgu pases JVs 112/362
un JVs 113/02363, izd. no Vaiņodes
pag. valdes 1925. g. 16. dec. uz
Klāva Klāva d. Dambis vārdu.

Ventspils pilsētas policijas
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Rīgas 7. iec. polic.
pr-ka 12. janvārī 1920. g. uz
Hirša Jozefa d. Goldberga vārdu.

Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem, kā
pieteiktus par nozaudētiem, sek.
dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi JVs 3144,
izd. no Pildas pag. valdes
24. sept. 1922. g. uz Aleksandra
Jāņa d. Stanislavska vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 1807, izd. no Ciblas pag.
valdes (bijuš. Eversmuižas)
22. jul. 192'l. g. .uz Nikolaja
Gerasima d. Afanasjeva vārdu;

3) Latvijas iekšz. pasi JVs 1104,
izd. no Ciblas pag. valdes (bij.
Eversmuižas) 26 okt. 1922. g. uz
Jāņa Jezupa d. Sprudzana-Kuz-
mina vārdu;

4) Latvijas iekšz. pasi JVs 4028,
izd. no Pildas pag. valdes
17. apr. 1923. g. uz Salimona
Franča d. Korsaka vārdu;

5) Latvijas iekšz. pasi JVs 31,
izd. no Zvirgzdienes pag. valdes
27. janv. 1922. g. uz Osipa
Pietra d. Zmičerevskija vardu;

6) karaklaus. apl. JVs 23889,
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
30. okt. 1924. g. uz Stepana
Bernarda d. Pūriņa vārdu;

7) zirga pasi, izd. no nezināmas
iestādes uz zirgu ar sek. pazīmēm:
6 g. vecs, tumši bēras spalvas,
krēpes uz kreiso pusi, neliela
auguma, kurš pēdējo reizi no-
kļuvis pie Boleslava Melkuļa d.
Šverina pirkšanas ceļā. 22514a

Rēzeknes apriņķa pr-ka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederī-
giem, kā nozaudētus, sekošus
dokumentus:

1) Iekšzemes pasi JVs 4038,
izd. 23. janv. 1925. g. no Rēzeknes
apr. pr-ka pal. 2. iec. uz pilsoņa
Jēzupa Nikolaja d. Seimanova
vārdu un

2) Trešās daļas rezervistu ap-
liecību ar JVs 6298, izd. 31. dec.
1925. g. no Madonas kara apr.
priekšnieka uz tā paša Jēzupa
Nikolaja d. Seimanova Vārdu.

22740a

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgām, kā pieteiktas par
nozaudētām: Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Dundagas pa-
gasta valdes 1920. g. 11. nov.
ar Ns 3886 un zirga pasi, izdotu
ari no Dundagas pagasta valdes
1925. g. 27. oktobri ar JVs 270 uz
Kārļa Kriša d. Lokenbacha vārdu

22743a

Talsu apriņķa priekšnieka pa-

līgs 1. iec. izsludina par nederīgu
kā nozaudētu, Latvijas iekšzemes
pasi ar JVs 5920, izd. 26. jumja
1924 g- uz Edgara Anša d.
Zamerfelda vārdu, no Dundagas
pagasta valdes. 22513a
^V^tspiīs^pfisētas policijas
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Upesgrīvas pa-
gasta valdes 1. augustā 1921. g.
ar JVs 1 uz Jāņa Ernsta s. Krū-
miņa vārdu. 23318a

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirkni izsludina par
nederigu, kā pieteiktu par no-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Dundagas pagasta
valdes 1924. g. 19. jūnijā ar
JVs 5938 uz Jāņa Pētera d.
Fīrmana vārdu. 23322a
^Ventspihf TprTņķa priekšnieka

palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par sa-
degušu, Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Mazsalaces (Valten-
bergas) pagasta valdes 1922. g.
1. oktobrī ar Ne 1861 uz Lienes
Pētera m. Rein vārdu. 23321 a

Lielvārdes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu, kā no-
zaudētu iekšzemes pasi, izdotu
no Višķu pagasta valdes 1922. g.
26. septembri ar. JVs 4346 uz
Elizabetes Andreja m. Galvan
vārdu. 22759a

Latvijas skolotāiu kopējā slbTkase ziņo, ka nozaudēta LatvSskolotāju kopējas slimo ka»dalībnieka grāmatiņa flo 6112Jāņa Liepiņa vārdu. Skaitspar nederīgu. 25197

Latvijas skolotāju kopējā sita,kase ziņo, ka nozaudēta Latvji,
skolotāju kopējās slimo ka,
dalībnieka grāmatiņa Nš 51*9 „
Alftlda K r a u k 1 e s vārdu Škaintpar nederīgu.

^

Latvijas skolotāju kopējā slimo
kase ziņo, ka nozaudēta Latvijasskolotāju kopējas slimo kases L
lībnieka grāmatiņa JVs78 uz Martas
B a 11 k ā j a s vardu. Skaiti! par
nederīgu. 25195

Latviešu savstaiiā apdrošināšanas liii
dibināta 1906. g.,

uzaicina biedrus un akcionārus ierasties sestdien, 26. februārī 1627. g.,
pīkst. 1 pusdienā, biedrības telpās, Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 23112

otru galīgo biedru «Iii.
Dienas kārtība sekoša:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats.
3) Uzraugu un revizijas komisijas ziņojumi.
4) Budžets 1927. g.
5) Akciju dzēšanas nosacījumi.
6) Dažādi jautājumi.
7) Vēlēšanas.

Piezīme-. Tā kā uz 12. iebtuarī 1927.g. sasauktā prlnā sapulcē
nebija ieradies statūtu 24. p. paredzētais biedru un akcionāra
skaits, tad, šī otra sapulce būs spriedumu spējīga, neskatoties
uz sanākušo biedru un akcionāru skaitu. 25198

Akciju sabiedrība

„ĀDA"
sasauc 5. marta 1927. g „,.
vakarā, Rīga, BauskasIelā

hj,olsporēlu
akcionāru sapulci.

Dienas kārtība
1) Gada pārskati.
2) Sabiedrības likvidācija
3) Likvidācijas komis. vēlēžan,

25199 Valde
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