
Saeima. _ _ .
Dļkojums visam pašvaldības iestādēm.
Rīkojums par farmaceitu un aptieku prak-

tikantu — ārzemnieku reģistrēšanos.
Rī kojums par pārgrozībām „Pag. tarifā

an noteikumos N° 27" pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai.

SAEIMA.
Sēde 25. februārī.

Sēdi atklāj pulksten 5.15. priekšsēdē-
tājs Dr. P. Kalniņš, kurš pāris dienu
atpakaļ atgriezies no sava ceļojuma pa
ārzemēm.

Ministru kabineta iesniegto papildinā-
juma projektu likumam par aizdevumu
procentu normu nodod finansu un juri-
diskai komisijai.

Tad turpinās debates par finansu mi-
nistra atbildi uz pieprasījumu lauksaim-
niecības ' grūtā stāvokļa lietā. Runā
R. K a 1 n i n g s, K. Ķ ū ķ i s, M. K a ļ i-
s t r a t o v s, R. B ī 1 m a n i s, O. No-
nācs, J. Opincans un S. Jubu-
lis. Pēc tam sēdi slēdz.

Nākošā sēde piektdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

visām pašvaldību iestādēm.
Sakarā ar kara ministra š. g. 9. febru-

āra rakstu N° 529/Go, iekšlietu ministrija
uzdod reģistrācijas iestādēm (pagastu,
miestu un tām pilsētu valdēm, kur nav
policijas priekšnieku) nepielaist š. g.
marta mēnesī priekšā stāvošā zirgu un
transporta līdzekļu apskatē trūkumus un
nepareizības, kādi bij novēroti pie 1923.
gadā izdarītās apskates un tādēļ stingri
izpildāmi likuma un instrukcijas notei-
kumi par zirgu un transporta līdzekļu
apskati, kā ari

1) Zirgus un transporta līdzekļus ap-
skates komisijai stādīt priekšā tādā kār-
tībā, kādā tie ievesti sarakstos (instruk-
cijas 13. pants).

2) Uz apskati vest ari reģistrētos ku-
meļus.

3) Pec apskates izvešanas katrā ap-
skates punktā 5 dienu laikā iesūtīt at-
tiecīgam kara apriņķa priekšniekam to
personu parakstu, kuras nav noteiktā
lai ka nogādājušas uz apskates punktiem
z»gus un aizjūgus (pēc formas N° II).

4) Par zirgu un aizjūgu nenogādāšanu
apskates punktos noteiktā laikā bez li-
kumīga iemesla vainīgie īpašnieki sau-
cami pie atbildības nevis uz 1903. gada
s<>du likuma 194. panta pamata, kā tas
norādīts instrukcijas 14. pantā, bet gan
uz 1903. gada sodu likuma 139. panta
Pamata.

Piezīme. Instrukcijas 20. pantā
minētie saraksti reģistrācijas iestā-
dēm nav jāsastāda un apskates ko-
misijas priekšsēdētājiem nav jā-
iesniedz.

R}gā, 1927. g. 23. februārī. >fs 101246.
'ekšlietu ministris M. S k u j e n i e k s.

^«valdības departamenta
direktorsJ. Zankevics.

Rīkojums.

p ,kā daudzļ farmaceiti un aptieku
ska - ^ ~ arzemu pavalstnieki, sa-
maņa ar rīkojumu , izsludinātu „Valdības
p2tela" 1926. g. 255. numurā, nav

taut ireŽistreties - farmācijas valde ar

ternfS
labklā Jības ministra piekrišanu šo

Jinu pagarina līdz 1927. g. 1. mai-

noš a ~^eC ^n0*ecēšanas visa s nodar-

un *]* ,atJiasizsniegtas farmaceitiem
aPtieku praktikantiem, tiek anulētas.

? m 1927. g. 23. februārī.
Vācijas valdes priekšnieks

D.K i k a n s.
Darbvede E. R ū t e n b e r g.

Maksa pat .Valdība» Vistnegi":

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

,. Ls 22,- gadu . . . Ls 18,—

/ gadu . . . 12.- '/? «»<»? • • 10-

?° ... 2,- 1 . .. . 1,70

Pie atkalpār- Par atieviSķu

devējiem . . - .12 numuru . . —.10

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

Rīgā, pilīNs2. Tel. Ne 20032
Runas stundas no 11—12

oficiais laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, Pilī Jfc 1. Tel. Ns 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslējlgām

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

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslējīgu rindiņu —,20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

Valdības iestāžu paziņojumi.
Atsaukums.

Zemkopības ministrija atsauc sekošu
nekustamu īpašumu ieskaitīšanu valsts
zemes fondā:

1) Daugavpils apriņķa. Pustinas pa-
gasta, Zareki folvarku, publicētu 1923. g.
14. jūnijā „Valdības Vēstneša" 125. nu-
murā, pēc saraksta tekošā numura 844.

2) Daugavpils apriņķa, Vārkavas pa-
gasta, Svolbišku iolvarku, publicētu
1923. g. 24. decembra_ „Valdības Vēst-
neša" 287. numura, pec saraksta tekoša
numura 2101.

Zemkopības ministra biedrs
P. K o t a n s.

Zemju pārvaldes priekšnieks
E.Maciņš

Latgales zemes ierīcības daļas
vadītājs J. E r t e 1 s.

Paziņojums.
Sākot ar otrdienu 1. martu Rīgas-

Ļeņmgradas, caur Rītupi bezpārsēšanās
vagonu grupu vilcienos N° 3 un 4 ap-
grozīsies vienīgi trīs reizes nedēļā, t. i.
no Rīgas un Ļeņingradās aties pa otr-
dienām, ceturtdienām un svētdienām un
pienāks Rīgā un Ļeņingradā pa pirm-
dienām, trešdienām un piektdienām.

Vilciens N« 4 no Rīgas atiet pulksten
18.30 un vilciens N° 3 Rīgā pienāk
pulksten 11.00.

Eksploatacijas direktora vietā
J. K ļ a v i ņ š.

Pasažieru nodaļas vadītājs v. i.
J. Šv a r c s.

Iecelšanas.
Pavēle Ns 46.

1927. g. 15. februārī.
Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku

atalgojumu noteikumiem, muitas resora zemāk
minētie darbinieki ieskaitīti sekošās algas pa-
kāpēs: Rīgas muitā: noliktavu pārziņi Jānis
Kauliņš, Jēkabs Z e m ī t s, Jānis Pauze
un Fricis Grinbergs — XI amatu kategorijas
2. pakāpē; II šķiras darbveži Heinrichs Vītols
un Indriķis Strazdiņš — XII amatu kate-
gorijas 2. pakāpē; II šķiras grāmatveži Rūdolfs
R ā c e n s un Amandus B i t a n s —.XII amatu
kategorijas 2. pakāpē; noliktavu pārziņa palīgi
Vilhelms Š m i d t s , Eduards Zariņš un Vol-
demārs Kauliņš — XIII amatu kategorijas
2. pakāpē un vifsuzraugi Pēteris Č a r i ņ š , An-
tons Balodis, Kārlis Uzraugs, Edgars
Leimans, Nikolajs Miškins, Teodors
Ša r i ņ š , Zamuels Veco, Indriķis T i n e I s ,
Mārtiņš Lielturks un Jānis L i p n i c k i s —
XVI a 'matu kategorijas 2. pakāpē; Ventspils
muitā : vecākais eksperts Arnolds Fricsons —-
IX amatu kategorijas 2. pakāpē; Meitenes
muitā: jaunākais eksperts Jānis Šenfelds —
XI amatu kategorijas 2. pakāpē; Zilupes muitā:
jaunākie eksperti Kārlis Sancbergs un Bruno
VMIau'8— XI amatu kategorijas 2. pakāpē
un Neretas muitā: III šķ. darbvedis Alberts
Ciruls — XIII amatu kategorijas 2. pakāpē.

Visiem pavēlē minētiem darbiniekiem aprādīto
pakāpju izdiena skaitāma no 1927. g. 16. fe-
bruāra un alga pēc tām izmaksājama no š. g.
1. marta.

Pavēle N° 47.

1927. g. 15. februāri.

Zilupes muitas jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpildītājs Staņislavs Kam pans, sa-
karā ar viņa iesaukšanu aktivā kara dienestā,
atlaists no ' dienesta, skaitot no š. g. 25 februāra,
ar kādu datumu to ari dzēst no minētās muitas
darbinieku sarakstiem.

Pamats. Zilupes muitas š. g. 12. februāra
raksts Ns 341 un St. Kampaņa š. g. 11. fe-
bruāra ziņojums.

P a v ē 1 e Ns 48:
1927. g. 15. februārī.

Reņģes muitas III šķiras darbvedis Jānis
M u s'k a r s paaugstināts par tās pašas muitas

I šķiras darbvedī, skaitot no š. g. 16. februāra.
A *lga pēc XI amatu kategorijas 1. pakāpes,

ar izdienu no 1927. g. 16. februāra.
Pamats. Reņģes muitas pr-ka š. g. 11. fe-

bruāra raksts 'N° 666.

Pavēle N° 49.

1927. g. 16. februāri.

Antons Nores d. Šermaks pieņemts Zilupes
muitas dienestā par jaunākā muitas uzrauga
vietas pagaidu izpildītāju, skaitot no š. g.
22. februāra. ..

Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes.

Pavēle Ns 50.
1927. g. 19. februārī.

Rīgas muitas nodokļu aprēķinātāja palīgs
Jānis Kreicburgs dienesta labā pārcelts uz
Rucavas muitu par kandidātu uz eksperta
amatu, skaitot no š. g. 1. marta, piekomandējot
viņu pagaidām, bez komandējuma naudas sa-
ņemšanas pie Eglaines muitas.

Alga pēc līdzšinējās XIII amatu kategorijas
2. pakāpes, ar izdienu no 1926. g. 7. maija.

Pavēle Ns 51.
1927. g. 19. februārī.

Muitas departamenta 111 šķiras grāmatvedis
Jānis B a u k e štatu samazināšanas dēj pārcelts
uz Rīgas muitu par nodokļu aprēķinātāja palīgu,
skaitot no š. g. 1. marta.

Alga pēc līdzšinējās XIII amatu kategorijas
1. pakāpes, ar izdienu no 1924. g. I. septembra.

P a v ē 1 e Ns 52.
1927. g. 19. februārī.

Muitas departamenta dienestā uz brīva līguma
pamata, saskaņā ar civildien. lik. 10. p. notei-
kumu, sastāvošā mašinrakstītāja Emilija Vac-
v a g a r e pārcelta uz Rīgas muitu par štata
virsuzraudzi, skaitot no š.g. 1. marta.

Alga pēc XVI amatu kategorijas 1. pakāpes,
ar izdienu no 1927. g. 1. marta.

Pavēle Ns 53.

1927. g. 19. februārī.
Muitas departamenta dienestā uz brīva līguma

pamata, saskaņā ar civildien. lik. 10. p. notei-
kumu, sevišķu ' darbu izpildīšanai sastāvošais
kandidāts uz ' eksperta amatu Edvins Vīti ņs
atlaists no dienesta uz civildiem lik. 38. p. pa-
mata, skaitot no š. g. 1. marta, izmaksājot
viņam uz tā paša civildien. lik. panta pamata
algu par divām nedēļām uz priekšu.

Muitas departamenta direktors E. D u n d u r s.
Administrativās nodaļas vadītājs D. Vilsons.

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š
*

Pavēle Ns 54.
1927. g. 21. februārī.

Līdzšinējo Rīgas muitas pasta nodaļas priekš-
nieku farmācijas maģistri Hugo Glazenapu
ieceļu par muitas departamenta revidentu, skai-
tot no š. g. 21. februāra.

Alga pēc VII amatu kategorijas 3. pakāpes,
ar izdienu no 1926. g. 3. septembra.

Finansu ministris V. Bastjānis.
. Departamenta vicedirektors L. V a g u 1 s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
1) Par lopkautuves lietošanu un

kārtību viņā,
2) par kaujamo lopu, gaļas un gaļas

produktu apskatīšanu un pār-
došanu,

3) par gaļas un gaļas izstrādājumu
pārdotavu iekārtu Vecgulbenes
miesta administrativās robežās.

Pieņemti domes 1926. g. 21. decembra sēdē,
prot. No 11 un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1927. g. 12. februārī " ar

rakstu Ns 100962.

I. Lopkautuves lietošana.

§ 1. Vecgulbenes miesta administra-
tivās robežās mājlopu kaušana tirdz-
niecības nolūkos un pašu vajadzībām,
atļauta tikai lopkautuvē.

§ 2. Miesta lopkautuvi pārzin vete-
rinārārsts, viņam promesot viņa palīgs
un kautuves vadītājs.

§ 3. Lopu kaušana lopkautuvē notiek:
no 1. septembra līdz 31. martam otr-
dienās, ceturtdienās un piektdienās no
pulksten 1 līdz 4 dienā, bet no 1. aprija
līdz 1 septembrim pirmdienās, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no pulksten 6
līdz 9 vakarā, bet piektdienās no pulk-
sten 12 līdz 4 dienā, izņemot gadījumus
ja minētās dienas iekrīt kāda svētku
diena. — Izņēmuma gadījumos, ar vete-
rinarpersonala un lopkautuves vadītāja
piekrišanu, lopu kaušanu var izdarīt ari
pārējās dienās un citā laikā, izņemot
svētdienas un svētku dienas.

§ 4. Ieeja lopkautuvē atļauta vienīgi
personām, kuras nodarbojas ar lopu kau-
šanu, veterinarpersonalam, kautuves va-
dītajam, policijai, miesta pašvaldības
amata personām un kaujamo lopu tiešiem
īpašniekiem.

§ 5. Kautuvē aizliegts tirgoties ar lo-
piem, gaļu, ādām u. t. t. un ievest
suņus.

§ 6. Lopu kaušanai jānotiek parastā
kārtībā. Žīdiem atļauts kaut lopus pēc
viņu pieņemtā rituāla, bet tie kaušanai
atvestos lopus nedrīkst ilgi sasietām kā-
jām guldīt uz grīdas un miesniekam jau
iepriekš visi kaušanai vajadzīgie rīki jā-
tur kārtībā. Vispār katra cietsirdīga ap-
iešanās ar lopiem, kā sišana ar kokiem,
speršana ar kājām, astes griešana u. t. t.
ir stingri noliegta.

$ 7. Lopkautuvi aizliegts apmeklēt un
izdarīt lopu kaušanu personām, kuras
atrodas zem alkohola iespaida, tāpat
stingri noliegta katra miera un kārtības
traucēšana lopkautuvē.

§ 8. Visi atkritumi, mēsli, embrioni
(augļi), kufi atrasti nokautos lopos, ne-
skatoties uz viņu lielumu vai vecumu
un zarnu saturs, paliek lopkautuvē bez
atlīdzības.

§ 9. Gaļu uzpūst ir stingri noliegts.
§ 10. Ar visiem lopkautuvei piedero-

šiem darba rīkiem un instrumentiem jā-
apietas uzmanīgi un ja tos ļaunā nolūkā
vai aiz nolaidības bojātu, tad zaudējumi
jāatlīdzina viņu bojātajiem.

§ 11. Katram lopkautuves lietotājam
bez pretrunas jāpadodas veterinarperso-
nsla un lopkautuves vadītāja rīkojumiem
un viņu rīkojumu neizpiļdītāji ir no lop-
kautuves izraidāmi un nododami poli-
cijas rīcībā. "

§ 12. Lopu kaušana ne zem kādiem
noteikumiem netiek ātrāk atļauta, pirms
nav samaksāta pēc takses noteiktā maksa
un lopi no veterinarpersonala apskatīti.
Pēc takses noteiktā un reiz samaksātā
nauda nekādā ziņā netiek atmaksāta.

§ 13. Miesta valde neuzņemas ne-
kādu atbildību par dzīviem un nokau-
tiem lopiem, kā ari par citām miesnie-
kiem piederošām mantām.

§ 14. Par kārtību un tīrību lopkautuvē
augstāko valdības iestāžu, miesta valdes
un domes, kā ari policijas priekšā, at-
bild veterinārārsts un kautuves vadītājs.

II. Kaujamo lopu un gaļas ap-
skatīšana.

§ 15. Lopkautuvē atvesto kaujamo
lopu apskatīšanu kā pirms, tā ari pēc
kaušanas, lopa veselības stāvokļa un ga-
ļas derīguma noteikšanu, izdara veterinar-
personals, saskaņā ar pastāvošiem liku-
miem par lopu un gaļas izmeklēšanu.

§ 16. Kaujamo lopu apskatīšanai jā-
notiek _ pirms viņu iedzīšanas kaušanai
nolemtās telpās un neapskatītus lopus tui
iedzīt aizliegts.

§ 17. Ar sērgām saslimušu lopu kau-
šana lopkautuvē aizliegta un ar lipīgām
slimībām slimu lopu nobeigšanās gadī-
jienā, tieiznīcināmi pēc veterinarperso-
nala norādījumiem uz lopu īpašnieku rē-
ķina.

§ 18. Pirms nokautā kustoņa gaļas
apskatīšanas no veterinarkontroles *—
aizliegts to pārvietot citur vai sacirst ga-
balos. Ir atļauts_ vienīgi cūkām rumpi
pārcirst uz divām daļām tā, ka abas
daļas pie _ galvas turas kopā. Lopu
iekšas un adas jānovieto tā, lai nebūtu
iespējams viņas ar citu lopu iekšām un
adām samainīt.

§ 19. Ja veterinarkontrole no nokauiā
kustoņa gaļas kādu ķermeņa daļu vai
iekšējo orgānu atzīst par nederīgu, tad
tādas ķermeņa daļas bez kādas atlīdzības
atsavina un nodod iznīcināšanai. Atlī-
dzību neizsniedz ari par veselu ķermeni,
ja to veterinarkontrole atrod uzturam ne-
lietojamu.

§20. Iegūto no kautiem lopiem gaļu,
ja taizrādāspar derīgu cilvēku uzturam,
pienācīgā kārtā apzīmogo. Tikai pēc
apzīmogošanas, gaļas īpašnieks var ar
gaļu un iekšējiem orgāniem rīkoties pēc
saviem ieskatiem.



§ 21. Vecgulbenes miestā aizliegts
ievest un pārdot, vai ari pirkt paša vaja-
dzībām gaļu un gaļas pārstrādājumus,
kuri nav apskatīti gaļas izmeklēšanas
stacijā, atzīti par lietojamiem un apzī-
mogoti. Gaļas izmeklēšanas staciju
pārzin veterinārārsts.

§ 22. Liellopu un sīklopu gaļu var
ievest veselos ķermeņos, pusēs un atse-
višķos ceturkšņos.

§ 23. Visa ievestā gaļa, priekš kā un
kādam mērķim tā ari nebūtu, nekavējo-
ties jānogādā gaļas izmeklēšanas stacijā
apskatīšanai un apzīmogošanai. Neap-
zīmogotu gaļu uzglabāt skārņos

^
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bos, preču noliktavās, iebraucamas vietās
u. t. t. ir stingri noliegts. Par_ gaļas
apskatīšanu un apzīmogošanu jāmaksā
pēc takses noteiktā maksa, kura nomak-
sājama pirms gaļas apskatīšanas un sa-
ņemtā kvīte jāuzrāda veterinarkontrolei.
Samaksātā nauda nekādā gadījuma netiek
atmaksāta.

§ 24. Tirgus dienās ievestās gaļas
apskatīšanu un apzīmogošanu izdara no

pulksten 6 līdz 10 rītā, gaļas izmeklē-
šanas stacijā pie tirgus laukuma. Pā-
rējās dienās gaļas apskati izdara lopu
kautuvē darba laikā.

§ 25. _ Gaļas īpašniekiem nav tiesības
celt nekādas ierunas pret veterinarkon-
troles noteiktu gaļas apskatīšanas kār-
tību.

§ 26. Par ievestās un izmeklēšanai
nodotās gaļas drošību miesta valde un
izmeklēšanas stacijas veterinarpersonals
nekādu atbildību neuzņemas un uzrau-
dzība par to piekrīt vienīgi pašiem gaļas
īpašniekiem.

§ 27. Gaļu atļauts pārvadāt tikai rū-
pīgi ietītu tīros baltos palagos. Sēdēt
uz gaļas, kaut ari tā būtu ietīta — ir
aizliegts.

§ 28. Ar gaļu un gaļas izstrādāju-
miem Vecgulbenes miestā ir atļauts tir-
goties no miesta valdes un veterinar-
kontroles atļautās telpās, kā ari uz
tirgus laukuma miesta valdes norādītās
vietās.

_§ 29. Veikalos, kuros pārdod citus
pārtikas produktus ir atļauts tirgoties
vienīgi ar sālītu, žāvētu vai vārītu gaļu,
desām un citiem konzervētiem gaļas pro-
duktiem. Svaigu gaļu šādos veikalos
pārdot ir stingri aizliegts.

III. Gaļas pārdotavu iekārta.
§ 30. Gaļas pārdotavu telpās jāievēro

vislielākā tīrība._ Telpām jābūt pietiekoši
plašam un gaišām un tās nedrīkst būt
savienotas ar dzīvojamām telpām. Sie-
nam jabutkrāsotām gaišā eļļas krāsā.
Gtīdai jābūt no cementa, asfalta vai no
koka cieti spundētiem dēļiem, pie tam
beidzama gadījienā nokrāsotai eļļas
krasā. Telpās aizliegts smēķēt, uzglabāt
vecu gaļu lopu adas un drēbes vai ari
ierīkot guļamvietas kalpotājiem. Gaļas
pakaramiem āķiem, svariem, gaļas trau-
kiem un instrumentiem jābūt tīriem un
spodr-iem.

§ 31. Izkārt gaļu pie tirgotavu dur-
vīm vai arējam sienām ir stingri no-
liegts.

§ 32. Uz tirgus laukuma tirgus dienas
atļauts gaļu pārdot no galdiem un ievedēju
ratiem, ievērojot sekošo: 1) gaļas grie-
šanai lietojamam nazim vai cirvim jābūt
tīram un spodram, 2) rīkojoties ar gaļu,
gaļas pārdevējs nedrīkst pīpot, 3) gaļai
jābūt novietotai uz tīriem palagiem_ vai
galdiem, kuri apsisti ar cinkotu skārdu,
4) ratiem jābūt tīriem, izklātiem ar tīru
baltu drēbi.

§ 33. Šo noteikumu neizpildītāji sau-
cami pie likumīgas atbildības.

_ § 34. Uzraudzība par šo noteikumu
kārtīgu izpildīšanu piekrīt vietējai por-
cijai un sanitārkomisijai.

§_35. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laika no viņu publicēšanas « Val-
dības Vēstnesī".

Lopkautuves lietošanas un
gaļas apskatīšanas takse.

§36. Par lopu kaušanu _ un gaļas
apskatīšanu miesta lopkautuve, ka arl
gaļas izmeklēšanas stacijātiekņesekoša maksa:

Rīkojums Nr. 76.

Ar ministru kabineta piekri-
šanu apstiprinu.

1927. g. 21. februārī.
Satiksmes ministris K- Krievs.

Par pārgrozībām ,,Pag. tarifā un noteikumos Ns 27
pasažieru un bagāžas pārvadāšanai".

„Pag. tariiu un noteikumus _ Ns 27 pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai", kuri publicēti 1919. g. „VaIdī-
bas Vēstneša" 62., 63., 66.-69. numuros un „Satiksmes
un Darbu ministrijas Vēstneša" 6. numura, papildināti
un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem un 1926. g. iespiesti
atsevišķā izdevumā, uzdodu grozīt sekosi:

I. 15. paragrāfā:

1) pirmo un otro teikumus strīpot un to vietā
ierakstīt: „maksa par pasažieru braucieniem II un
III klases vagonos nosaka zemāk ievietotās tabeles,
kurās tā uzrādīta latos. Par braukumu I klases vagonos
maksu ņem III klases biļetes cenas trīskārtīga apmēra".

2) A nodalījumā — a) pirmo rindiņu strīpot un
tās vietā ierakstīt: „maksa par braucieniem II un III
klasē ar vienas reizes biļetēm, ieskaitot 3% kultūras
fonda piemaksu un Sarkanā krusta nodokli;" b) tabeles
iedales apzīmējumu: „maksa ar 3°/0 kultūras fonda
piemaksu un Sarkanā krusta nodokli" izlabot par —
.maksa III klasē" un c) iedali: „maksa bez kultūras
fonda piemak. un Sarkanā krusta nodokļa" strīpot un
un tanī vietā ievietot sekošu jaunu iedali:

Attālums Maksa II klasē Attālums Maksa II klasē

km Pieauguš. Bērniem km Pieauguš. Bērniem

1-8 0,50 0,25 57 2,25 1,15
9 0,50 0,25 58 2,30 1,20

10 0,50 0,25 59 2,35 1,20
11 0,50 0,30 60 2,40 1,20
12 0,55 0,30 61— 64 2,60 1,30
13 ? 0,55 0,30 65- 68 2,70 1,40
14 0.60 0,35 69— 72 2,90 1,50
15 0,65 0,35 73— 76 3,00 1,60
16 0,70 0,35 77- 80 3,20 1,60
17 0,70 0,40 81— 84 3,30 1,70
18 0,75 0,40 85— 88 3,50 1,80
19 0,80 0,45 89—92 3,60 1,90
20 0,85 0,45 93- 96 3,80 1,90
21 0,90 0,45 97—10® 4,00 2,00
22 0,90 0,50 101—110 4,30 2,20
23 0,95 0,50 111-120 4,60 2,40
24 1,00 0,55 121—130 5,00 2,60
25 1,05 0,55 131—140 5,40 2,80
26 1,05 0,55 141—150 5,80 2,90
27 1,10 0,60 151-160 6,20 3,10
28 1,15 0,60 161-170 6,60 3,30
29 1,20 0,65 171—180 7,00 3,50
30 1,20 0,65 181—190 7,40 3,70
31 1,25 0,65 191-200 7,70 3,90
32 1,30 0,70 201-210 8,10 4,10
33 1,35 0,70 211-220 8,50 4,30
34 1,40 0,70 221-230 8,90 4,59
35 1,40 0,75 231—240 9,30 4,70
36 1,45 0,75 241—250 9,70 4,90
37 1,50 0,80 251—260 10,10 5,10
38 1,55 0,80 261—270 10,40 5,30
39 1,55 0,80 271—280 10,80 5,50
40 1,60 0,85 281—290 11,20 5,70
41 1,65 0,85 291—300 11,60 5,80
42 1,70 0,90 301-320 12,30 6,20
43 1,75 0,90 321-340 13,10 6,60
44 1,75 0,90 341-360 13,80 7,00
45 1,80 0,95 361—380 14,60 7,40
46 1,85 0,95 381-400 15,40 7,70
47 1,90 0,95 401-420 16,20 8,10
48 1,90 1,00 421—440 16,90 8,50
49 1,95 1,00 441—460 17,70 8,90
50 2,00 1,05 461-480 18,50 9,30
51 2,05 1,05 481—500 19,20 9,70
52 2,05 1,05 501-520 20,00 10,10
53 2,10 1,10 ! 521-540 20,80 10,40
54 2,15 1,10 | 541—560 21,60 10,80
55 2,20 1,15 J 561-580 22,30 11,20
56 2,25 1,15 581-600 23,10 11,60

3) B nodalījumā — a) iesākumā, pirmā rindiņa,
pēc vārdiem: „Maksa par turp un atpakaļ brau-
cieniem III" ievietot »un II", b) tabeles iedales _apzī-
mējumu: „Maksa" izlabot par «Maksa III klase" un
blakus šai iedalei pievienot sekošu jaunu iedali :

Attālums Maksa II klasē Attālums Maksa II klasē'
km Pieauguš. Bērniem km Pieauguš. Bērniem

1—8 1,00 0,50 44 3,50 1,80
9 1,00 0,50 45 3,60 1,80

10 3,00 0,50 46 3,60 1,90
11 1,00 0,50 47 3,70 1,90
12 1,00 0,60 48 3,80 1,90
13 1,10 0,60 49 3,90 2,00
14 1,20 0,60 50 4,00 2,00
15 1,20 0,70 51 4,00 2,10
16 1,30 0,70 52 4,10 2,10
17 1,40 0,70 53 4,20 2,10
18 1,50 0,80 54 4,30 2,20
19 1,60 0,80 55 4,30 2,20
20 1,60 0,90 56 4,40 2,30
21 1,70 0,90 57 4,50 2,30
22 1,80 0,90 58 4,60 2,30
23 1,90 1,00 59 4,60 2,40
24 1,90 1,00 . 60 .4,70 2,40
25 2,00 1,10 61— 64 5,00 2,60
26 2,10 1,10 65- 68 5,30 2,70
27 2,20 1,10 69— 72 5,70 2,90
28 2,30 1,20 73— 76 6,00 3,00
29 2,30 1,20 77- 80 6,30 3,20
30 2,40 1,20 81—84 6,60 3,30
31 2,50 1,30 85— 88 6,90 3,50
32 2,60 1,30 89— 92 7,20 3,60
33 2,60 1,40 93—96 7,50 3,80
34 2,70 1,40 97—100 7,80 4,00
35 2,80 1,40 101— 110 8,40 4,30
36 2,90 1,50 111-120 9,20 4,60
37 2,90 1,50 121—130 10,00 5,00
38 3,00 1,60 131—140 10,80 5,40
39 3,10 1,60 141—150 11,50. 5,80
40 3,20 1,60 151— 160 12,30 6,20
41 3,30 1,70 161—170 13,10 6,60
42 3,30 1,70 171— 180 13,80 7,00
43 3,40 1,80

4) C nodalījumā — a) pirmā rindiņā, pēc vār-
diem : „Maksa par braucieniem III" ievietot „un II",
b) „a)" un „b)" tabeles iedaļu apzīmējumus: BMaksa"
izlabot par „Maksa III klasē" un blakus šai iedalei „a)"
tabelē pievienot sekošu jaunu iedali:
Attālums Maksa II klasē ļ Attālums Maksa II klasē

km Pieaug. Bērniem km Pieaug. Bērniem
1—8 9,40 4,70 40 46,40 23,30

9 10,50 5,30 41 47,60 23,80
10 11,70 5,90 42 48,80 24,40
11 12,80 6,50 43 49,90 25,00
12 14,00 7,00 44 51,10 25,60
13 15,20 7,60 45 52,20 26,20
14 16,30 8,20 46 53,40 26,70
15 17,50 8,80 47 54,60 27,30
16 18,60 9,40 48 55,70 27,90
17 19,80 9,90 49 56,90 28,50
18 20,90 10,50 50 58,00 29,10
19 22,10 11,10 I 51 59,20 29,60
20 23,30 11,70 ' 52 60,30 30,20
21 24,40 12,30 53 61,50 30,80
22 25,60 12,80 54 62,70 31,40
23 26,70 13,40 55 63,80 32,00
24 27,90 14,00 i 56 65,00 32,50
25 29,10 14,60 ' 57 66,10 33,10
26 30,20 15,20 58 6?,30 33,70
27 31,40 15,70 59 68,50 34,30
28 32,50 16,30 60 69,60 34,90
29 33,70 16,90 61— 64 74,20 37,20
30 34,90 17,50 65— 68 78,90 39,50
31 36,00 18,10 69- 72 83,50 41,80
32 37,20 18,60 73— 76 88,20 44,10
33 38,3) 19,20 77— 80 92,80 46,40
34 39,50 19,80 81— 84 97,40 48,80
35 40,60 20,40 85— 88 102,10 51,10
36 41,80 20,90 89 - 92 106,70 53,40
37 43,00 21,50 93- 96 111,30 55,70
38 44,10 22,10 97—100 116,00 58,00
39 45,30 22,70

c) Bb" tabele, iedalei — „Maksa III klasē" nj.
vienot sekošu iedali:

Attālums Maksa II klasē Attālums Maksa II klasē
km Pieauguš. Bērniem km Pieauguš. Bērniem

1-8 15,50 7,80 40 77,30 38 70
9 17,50 8,80 41 79,30 39*70

10 19,40 9,70 42 81,2040*11 21,30 10,70 43 83,10 4i 'n
12 23,30 11,70 44 85,10 42* 60
13 25,20 12,60 45 87,00 4350
14 27,10 13,60 46 88,90 44* 50
15 29,10 14,60 47 90,90 4550
16 31,00 15,50 48 92,80 46*

40
17 32,90 16,50 49 94,70 47*40
18 34,90 17,50 50 96,70 48*

40
19 36,80 18,40 51 98,60 49

*
30

20 38,70 19,40 52 100,50 5030
21 40,60 20,40 53 102,40 5L3Q
22 42,60 21,30 54 104,40 52*

20
23 44,50 22,30 55 106,30 53 *20
24 46,40 23,30 56 108,20 54*

20
25 48,40 24,20 57 110,20 55*

10
26 50,30 25,20 58 112,10 5610
27 52,20 26,20 * 59 114,00 57* 10
28 54,20 27,10 | 60 116,00 58* 00
29 56,10 28,10 : 61— 64 123,70 61*90
30 58,00 29,10 ! 65- 68 131,40 65*

80
31 60,00 30,00 i 69—72 139,10 69*60
32 61,90 31,00 : 73-76 146,90 73,50
33 63,80 32,00 : 77— 80 154,60 77 30
34 65,80 32,90 81—84 162,30 8120
35 67,70 33,90 ; 85— 88 170,00 85

*
10

36 69,60 34,90 i 89— 92 177,80 88,90
37 71,50 35,80 93— 96 185,50 92 80
38 73,50 36,80 97-100 193,20 96>0
39 75,40 37,70 |

II. 18. § līdzšinējo redakciju strīpot un šo para-
grāfu ievietot sekošā jaunā redakcijā:

«Pasažieriem ir tiesība ceļojuma laikā, vilcienam
stacijā stāvot, pāriet no augstākas klases vagona zemā-
kas klases vagonā, pie kam braucamā biļete nav jāpār-
maina. Turpretim, pāreja no zemākas klases vagona
augstākas klases vagonā atļauta tikai tad, ja pasažieris
samaksājis starpību starp attiecīgo klašu biļešu cenām
par to attālumu, kādu viņš nodomājis nobraukt augstā-
kas klases vagonā.

AktivI dienestā esošiem Latvijas armijas un flotes
virsniekiem, sanitarvirsniekiem un kara ierēdņiem,
kuriem nav tiesības braukt I klasē ar II klases biļetēm
vai kuri nevar uzrādīt attiecīgas apliecības, ka viņiem
ir minētās tiesības, pārejot ar II klases biļeti I klasē,
jāsamaksā biļešu cenu starpība starp II un I klases
biļetēm. Bet pārejot ar III klases biļeti pirmā klasē,
biļešu cenu starpība starp II un I kl. biļetēm.

Virsniekam, kuram ir tiesības braukt I klasē ar
II klases biļeti, pārejot I klases vagonā ar III klases
biļeti, jāsamaksā biļešu cenu starpība starp II un III
klases biļetēm.

Braukuma maksas starpība samaksājama, iegādā-
joties braukšanai attiecīgā vilcienā līdz tai stacijai, līdz
kurai pasažieris nodomājis braukt augstākā klasē, derīgu
braucamo biļeti, kura segtu braukuma maksas starpību
vai ari samaksājot to pret dažādu ieņēmumu kvīti.

Šī paragrāfa noteikumi par aktivā d'enestā esošo
virsnieku braukšanu 1 klasē attiecas ari uz atvaļinātiem
virsniekiem, kuriem piešķirts formas tērps, un atvaļinā-
tiem virsniekiem — Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem".

Rīkojums speķa ar 1927. g. 1. aprili.

Dzelzsceļu galvena direktora pal. K. Sprinģis.

Finansu direktors Mazkalniņ š



Litviias bankas nedēļas pārskats
uz 23. februāri 1927. g.

AKTĪVĀ. Lati. S. PASĪVĀ. Lati. S
7«.its lējumos un monētās kase un Bankas naudas zīmes apgrozībā. . 27,854,530 —

oie ārzemju emisijas bankām . . 23,623,724 70 Pamata kapitāls 13,446,905 58
ceroju valūta 29^55,233 65 Rezerves kapitāls 2,236,778 67
sl.draba nauda 2,879,315— Speciālas rezerves 2,500,000 —
valsts kases zīmes u.sikametflla nauda 9,652,514 25 Noguldījumi. 15,327,203 65
L termiņa vekseli . . . . . .70,596,416 12 Tekoši rēķini 42,981,77653
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 53,048,593 16 Valsts rēķini un depozīti 81,230,344 24
rjti aktivi ? 13,187,436 63 Citi pasivi ...... . . . 16,565,694 84

202,143.233 51 202,143,233 51

piezīme: uz 23. februāri 1927. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 27,854,530 —
kuras nod rosinātas:

n ar tīru zeltu 2500 klg (divi tūkstoši pieci simts klg), kas pēc paritāte» 1 klg =
ls 3444,44 nodrošina 8,611,100 -

ļ\ ar S 2 400.000,— (divi miljoni četri simti tūkstoši dolāriem), kas pēc pa-
ritates $ 1,— = 1.5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 12,438,288 -

o) a £ 269.815,—/- (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piec-
padsmit angļu mārciņu), kas pēc paritātes £ 1,—= 7,32238 gr. tīra zelta =
Ls 25,22155, - nodrošina . . 6,805,142 -

r ī gā, 23. februārī 1927. g. Ls 27,854,530 -

Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnlngs.
26747 Galvenais direktors K. Vanags.

ļ Rīga.
Valsts Prezidenta slimības

gaita.
Sākot jau no dažām dienām atpakaļ

pie Valsts Prezidenta konstatējamam
plaušu saslimumam, kuram vakar bij
zināma tieksme uzlaboties, šodien ir
tendence progresēt.

Pulss 114-120, elpošana 34—38, tem-
peratūra vakarā 37,7, 37,8. Stāvoklis
turpina būt nopietns.

Rīgas pilī, 25. februārī 1927. gadā,
pulksten 21.30.

Dr. A. B u t u 1 s ,
Prot. M. Zīle,
Dr. J. F e i e r t a g s.

1) Lopkautuve par kautuves lietošanu
un gaļas apskatīšanu no kaušanai ieve-
stiem 'lopiem:

a) Par katru liellopu — Ls 3,50.
b) Par katru sīklopu (teļi, kazas, aitas,

sivēni) — Ls 1,00.
c) Par katra cūku — Ls 2,50.
d) Par katru zirgu — Ls 2,00.
Piezīme. Kaujamo cūku īpašnie-

kiem malka ūdens sildīšanai, kura
vajadzīga cūku plucināšanai, jāpie-
gādā pašiem uz sava rēķina, bet ja
tiek lietota kautuves malka, tad par
katru kaujamo cūku jāpiemaksā
Ls 1,00.

2) Par ievestās gaļas apskatīšanu un
apzīmogošanu, tiklab gaļas apskatīšanas
stacija, ka ari lopkautuvē.

a) Par katru kilogramu — Ls 0,02.
3) Par svēršanu uz miesta valdes

svariem.
a) Par katriem 10 kilogramiem —

Ls 0,02
b) Par katru svērienu līdz 50 kilo-

gramiem — Ls 0,10.

Miesta valdes priekšnieks (paraksts).
Sekretārs (paraksts).

Māksla.
Nacionālā opera. „Ch o v a n š č i n a s" pirm-

izrāde galvenā diriģenta Emila Kupera vadībā
šovakar, ar Liberti, Olandi, Lamberti, Va-
siljevu, Kaktiņu, Muški, Vētru, Miķelsonu, Nīci
un c. — 27. tautasizrādē; svētdien, ' 27. februāri
pulksten 2 dienā baletV .Gulbju ezers'.
Piedalās Aleksandra Feodorova un visa baleta
trupa. Diriģents Jānis Mediņš. — Pulksten 7.30
vakarā ,,Chovanščinas" otrā izrāde. — Pirmdien,
28. februārī pulksten 8.30 vakarā V simfo-
niskais koncerts, galvenā diriģenta Emiia
Kupera vadībā.

Nacionālā opera. Ar .Chovanščinas"
uzvedumu Nacionālā opera atzīmē savā reper-
tuāra 50-to operjaunuzvedumu. Pussimts
operu uzvedumu astoņos operas pastāvēšanas
gados — ir mūsu lielā mākslas institūta intensīvā
darba rezultāts, šinī skaitlī baletuzvedumi ne-
ietilpst.

Nacionālais teātris. Sestdien, 26. februārī,
pulksten 7.30 vakarā, Bizona drāma „Ne pa-
zīst a m ā". — Svētdien, 27. februāri, pulksten
2 dienā Annas Brigader pasaka „L o 1 i t a s
brīnumputn s". Pulksten 7.30 vakarā, Kārļa
Ieviņa komēdija „Putras Dauka pre-

cības" . — Pirmdien, 28. februārī, pulksten
7.30 vakarā, J. Akuratera komēdija .Apvie-
nosimies" . — Otrdien, 1. martā, pulksten
7.30 vakarā pirmo reizi tautas izrādē
M. Lengieļa komēdija ,,N akts serenad e". —
Trešdien, 2. februārī, pulksten 7.30 vakarā Annas
Brigader pasaka .Lolitas brīnum-
putns" . — Dabūjamas biļetes tuvākai novi-
tātei — franču lugai «Mans mācītājs pie
bagātiem", kuru pirmo reizi izrādīs sestdien
5. martā.

Dailes teātris. Sestdien, 26. februārī, pulksten
7.30 vakarā ,,S a 1m u sieva s". — Svētdien,
27. februāri, pulksten 2 dienā strādnieku izrādē
„Oals labs— viss labs". — Pulkste*
7.30 vakarā, .Salmu sievas", — Ortdien,
1. martā, pulksten 6 vakarā, kareivju izrādē,
„Salmu sievas". — Trešdien, 2. martā
pulksten 7.30 vakarā ,,Uz nezināmo ostu".

KURSI.
Rīgas birža, 1927. gada 26. februāri.

Devīze*
1 Amerikas dolārs 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,14—25,22
100 Francijas franku 20,10—20.50
100 Beigas 71,85—72,55
100 Šveices franku 99,35—100 35
100 Itālijas liru 22,50—22,90
100 Zviedrijas kronu 138,10—139,15
100 Norvēģijas kr»nu .... 133,80—13480
100 Dānijas kronu ......137,80—138 85
100 Čechoslovaķljas krānu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 207,05—20865
100 Vācijas marku 122,45—123,65
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku ...... 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 58,00—64,00
100 Lietavas Utu 50,70—51,70
1 SSSR červoņeci

Dārgmetāli i
Zelts 1 kg . 3425—3445
Sudrabs 1 kg 95—103

Vērtspaplrlt
5% neatkarības aizņēmums . . 98—10f
4% Valsts prem. aizņēmumi . 98—100
6% Zemes bankas ķlfu zīmes . 92—93
BP/o Hipotēku bankas ķīlu zīme» 96—97

Rīgas biržas kotacljas komisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c s.

Zvērināts biržas maklers Th. Šutnmerj.

Redaktors: M. Arons.
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sbīdinajumi.
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Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas

sēdē 1927. g. 10. martā attaisīs
un nolasīs 1926. g. 9. jūlija
miruša An?a Anša d. Rens-
bfirga testamentu.

Jelgavā, 22 februārī 1927. g.
L: >& 157/127.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

tf580 Sekrelars M i 11 e 1h o I s.

sastāvošu no mēbelēm un rakstām-
mašīnas un novērtētu par Ls 1600.

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

Rīgā, 14 itbruari 1927. g.
26757 Tiesu izn. Ed. K a 1n i ņ š

Rīgas apgabaltiesas II lec,
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 4. martā 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Rīga, Dzirnavu
ielā I* 33, dz. 1, pārdos Otto
Rutenberga kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un cita
un novērtētu par Ls 5292.

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

Rīgā, 9. februārī 1927. g.
26758 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas IV lec.
tiesu Izpildītājs,

kura _ kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura iela Ml, pa-
ziņo, ka 7. martā 1927. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā
Ns 6, dz. 7, pārdos Ramazana
K i r i m o v a kustamo mantu, sa-
stāvošu no pianīno iirm. .Bekker*
un novērtētu par Ls 460.

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

Rīgā 24. iebr. 1927 g L.Ns756
26763 Tiesu izp. V P o ža r i s k i. «.

mann un Ko.* lietā pārdos
Elgas 0 a r n kustamo mantu, sa-
stāvošu no runafona un novērtētu
par Ls 580.

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

Rīgā, 1. februāri 1927. g.
26768 Tiesu izpild J Z i r ģ e I s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 1. martā 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Reveles
ielā Nš 79, pārdos Pētera
Gora kustamo mantu, sastāvošu
no 160 dučiem koka papēžu un
novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 7 februārī 1927. g.
26771 Tiesu izp

^
J Grinios

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. martā 1927. g,
pīkst. 1 diena, Rfgā, Artilērijas
ielā Ns 49, p ā r d o s II torgos
Herberta J a n s o n a kustamo
mantu, sastāvošu no transmisijas
un cit. un novērtētu p*_r L<! 515.

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

Rīga, 24. februārī 192/. g.
26772 Tiesu izp. J O r i n i os.

dinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pec minētā
termiņa notecēšanas, lūgumus iz-
pildīs.

Rīgā, 1927. g 4. februāri.
N*25745

Administr. dep. vicedir.
V. Ludiņš.

Nodaļas vadītāja v.
25000 P. Kurzemnieks

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 1. martā 1927. g,
pīkst. 12 dienā, Rīgā. m. Mini-
strijas ielā Ns 5, dz. 3,

pārdos vairāksolīšanā
Zalmana Šenkmana kustamu
mantu, novērtētu par Ls 509,—
un sastāvošu no fliģelklavierēm
un trauku bufetes, viņa 1924
un 1925. g. ienākuma nodokļ i
parāda segšanai.

Rīgā, 25. februāri 1927. g.
26778 Piedzinējs T r e i 1 o n <=

Liepājas apgabaltiesa
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē
1927. g. 24. martā, pīkst. 10 rītā.
pasludinās 1925. g. 27. novem-
brī miruša Ernesta Inta d S i ra-
jona testamentu.

Liepājā, 23 febiuarī 1927. g.
M> 896 m/26.

Priekšs b. V. B i e n e n s t a m s.
26682 Sekretārs A. J a n s o n s.

Latgales
apgabaltiesas priekšsēdētājs
ar šo paziņo vispārībai, ka notārs
Antons D r i ķ i s atvēris š. g.
12. iebtuarī Viļēnu miestā, Rē-
zeknes ielā Ks 2 notāra kantori.
Darba laiks no pl« st. 10 rītā
iīdz 4 p. p.

Daugavpilī , 1927. g. 23. febr.
J* 5576.

Latgales apgabaltiesas
„„... Priekšsēdētājs (paraksts).
it»84 Sekretārs (paraksts).

Latgales
apgabaltiesas priekšsēdētājs
fJ° Paziņo vispārībai, ka notārs
vikenijs Dukaļskis atvēris
?',?' I2 fet"uarī Zilupe, Dzimaru
ļelļ. Uikļinska nama notāra kan-
;«! Darba laiks no pīkst. 9
"lita 3 p. p.
Daugavpil'. 1927. g. 23. febr.

N? 5578
Ugāles apgabaltiesas

ififioc Pfiekšsēdētājs (parafots).
-6686 Sekretārs »p.raksts)

R'gas 4. iec. miertiesnesis,
T'? f, uz civ. ties. kārt.

56-1960. pp. ar g0 paziņo,

nf ^
1927. gadā, pīkst. 12

<fc D
atk,ata tiesas šēdē (An-

«iS p -febru«- 192S-«• RIgl

fJent'''"Ca dKupČe
97 Miertiesnesis (oaraksts).

jukuma notārs Pēters Valters
Pnl°kL-.-.el8avas apgabaltiesas
W,,

deta a Pakrišanu, ar š g.
vietok notara kantotis tiek pār-
Tirgus , "° l«g«d jam telpām
ieļlaukuma Ns n, uz Pils

T,r 26711kumā - 24- februārī 1927. g.
m apgabaltiesas II lec.

tUsu izpildītājs
Pulksten i, ,'? maitā '927. g.
'elā ja U dlenā. Rīgā, Dzirnavu
Jankela k-i ' dz - 6- Pārdos1 Meina kustamo mantu,

Rīgas apgabaltiesai IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, An-
dreja Pumpura iela Nš 1, paziņo,
ka 1927 k- 11- martā ' Plkst 10
rītā, Rīgā, Parka iela Ns 6, dz. 2
pārdos Konstantīna H_o f I -
maņa kustamo mantu sastāvošu
no mēbelēm un n.vēttēta pai
Ls 318 50.

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

Kiga, 24 febr. i927. g. L. Ns 2n2
2fi7fil Tiesu izp. V PoŽariskis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, An
dreja Pumpura iela I* 1, paziņo,
ka 1927. g 10. marta, pulksten
10 rītā, Rīga, Brīvibas bulv.
Ns 1, dz. 3, pārdos Jāņa
Goldmaņa kustarr o mantu,
sastāvošu na mebe:em un nover
tētu par Ls £00.

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

Rīgā, 24. Iebr. 1927. g. L. Ns 581
26762 Tiesuizp. V Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas II lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka A._ maitā 1927. g,
pīkst. 11 diena, Rīgā, Antonijas
ielā Ns 14a, dz. 18, pārdos
Korinnas V e i n b e r g kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 560.

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

Rīgā, 21. februārī 1927. g.
26759 Tiesu izp E d. K a 1 n i ņ š

Rīgas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 10. martā 1927. g.,
pulkst. V2dienā, Rīgā, Vidze-
mes šosejā ielā Nš 85. pārdos
Jāņa Z ā ģ e r a kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un cita un
novērtētu par Ls 256.

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

Rīga, 17. februārī 1927. g.
26760 Tiesu izp. Ed Kal ninž.

Rīgas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, An-
dreja Pumpura iela Ns 1, paziņo,
ka 1927. g. 11. martā, pulksten
10 rītā, Rigā, liela Ķēniņu ielā
Ks 32, veikalā, pārdos Mozesa
H a 1 p e r i n a kustamo mantu,
sastāvošu no 4 komplekt. volont
kārstuvēm un novērtētu par Ls 900.

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

Rīgā, 24. febr. 1927 g. L.NŠ285
26764 Tiesu izp V. P oža rļsk^s

Rigat apgabaltiesas IV lec.
tiesa izpildītājs.

*ata kancleja atrodas Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā J* 1, paziņo
<t 1927 g. 11. maita, pulksten
10 rītā, Rīgā, Aspazijas bulv.
Ns 4, veikalā, pārdos Borucha,
lija un Leizera G1 i k s m a ņ u
kustamo mantu, sastāvošu no
grāmatžm un novērtētu par Ls 1509.

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

Rīgā, 24. febr. 1927. g. L. Ns 304
26^65 Tiesu izo. V.Požaiiskic

Rīgas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5. marti_ 1927. g.
pulkst. 10 dienā, Rīga, Jelgava_
š sējā Ns 13a, Fiiča Breiera lista
Iltorgispā rdosMāitiņaB a u m
g a r t a kustamo mantu, sa; tā-
vošu no pasažieru automob'ļa un
novērtētu par Ls 4000.

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

Rīga, 25 februāri 1927. g.
2676? Tiesu iz'"d J Zirģcls

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5. martā _ 1927. g.
pīkst. 12 dienā, Rga, Abavas
elā Ns 12, Mendeļa Nevel-

s o n a un citu lietās pārdos
Jura Brenča kustamo mantu,
sastāvošu no kolonialprecēm un
novērtētu par Ls 215.

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

Rigā, 14. februārī 1927. g.
26"'66 Tiesu izp. J. Z i r ge 1 s.

Rīgas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5. martā 1927 g.,
pīkst 2 diena, Rīgā, Kuģu ielā
Ns 13, dz. 36, a,s .Arnold Neu-

> >

^Citu iestāžu
sludinājumi.

??

Mšiio nstiijii
ir iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas
pilsoņi:

1) Hugo Pichlap, dzīvojošs
Valkas apr., Grundzāles pagasta,
Palejās, korš veļas ssukties uz-
vārdā .Ceriņš".

2) Ansis B e z b i k s, dzīvojošs
Rīga, Matisa ielā Nš 123, dz. 5,
kurš vēlas saukties uzvārda .Kal-
niņš* .

3) Antons B o r b a 1 s, dzīvo-
jošs Rēzeknes apriņķī, Barkavas
pagastā, Silagala sādžā, kujs vē-
lās sa klies uzvārdā .Večans*

4) Jānis R o ž i c k i s, ari Gro-
širiskis ai sievu Alīdi un dēlu
Jāni-Viļumu, dzīvojoši Rīgas apr.,
Ola nes pagastā, Petrņus, kuri
vēlas sauktes uzvārda .Grošin-
skis".

5) Lizete-Una Rutenberg,
dzīvojoša Jelgavas apriņķī, Auce,
Je'gavas ielā Ns 3, kura vēlas
saukties uzvārdā .Feils".

6) Marija Mauceklis,. dzī-
vojoša Rīgā, Polockas ielā Ns 1,
dz. 11, kura vēlas saukties uz-
vārdā .Šiliņš".

7) Ina Ernestine Mauceklis,
dzīvojoša Rī ^ā. Polockas ielā Ns 1
dz. 11, kura vēlas sauktes uz
vārdā .Šiliņš".

Varbūtēji iebildumi pret pie
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie
dzatni iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šā slu-

norema.
I. lūdzējiem turpmāk

s aukties:
1) Kristapam Paulam Jasukenas-

Ješkenam — uzvārdā .Ozols";
2) Olgai Jasukenas — uzvārdā

.Ozols";
3) Vi.helmam Gulbim - Niedre,

viņa sitvai Almai Annai un meitai
Rītai Vilhelminei — uzvārdā
.Gulbis";

.) Aituiam Leit.in — uzvārdā
,Līc is'.

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

III. Šie lēmumi stājušies speķa
š. g. 25. jan/ari. 25^48

Rīgā, 1927.g. 14.febr. Nš25900/V
Administratīva departamenta

vicediiektois V. Ludiņš.
Nod. vad. v. P. Kurzemnieks.

Dzelzsceļu virsvald.
materiālu apgāde 2

izsludina rakstiskas konkurences
14. martā 1927. g. uz šmirģej
ripām — 298 gab.; 14. martā
1927. g. uz me.ejiem, impregnēta
brezenta — 1455 gab. Sacensību
sākums pulkst. 11 no rta. Sa-
censību dalioniekiem jāiemaksā

0°/o drošības naudas no piedā-
vājuma vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzsceļu virsvalde, Gogoļa iela
» 3, i>t. 102 Ns477» 267?6

Iekšlietu raloistr jas liilil-
strativais departamenti,

pamatojoties uz 1920. g. 15. sep-
tembra likuma par uzvārdu maiņu,
10, p. dara zināmu, ka uz: 1) Kri-
stapa Paula Jasukenas-Ješkena,
2) Olgas Jasukenas, 3) Vilhelma
Gulbja-Niedies, viņa sievas Almas
Annas un meitas Ritas Vilhelmines,
4) Artura Leiša — attiec, uzvārdu
maiņas lūgumiem, kuri izsludināti
pag. g 25. oktobra .Valdības
Vēstnesī" Ns 240 un ptet kubiem
triju mēnešu laikā iebildumi nav
celti, iekšlietu ministris

Dzelzceļu virsvaldes materiālu
apgāde izsludina rakstiskus torgus
7._martā 1927. g. uz podiem at-
ejās fajansa, Petrozolina sistēmas
— 90 gab. un rakstiiku konku-
renci 10. maitā 192'. g uz stie-
nīšiem, elektriskai sametinašan?i
— 3225 kgr. 26108

Sacensību sakums pīkst. 11 rītā.
Sacensību dalībnitkiem jāiemaksā
lC°/o drošības naudas no piedā-
vājumu vērti as. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā
Nš 3, ist. 101. 1* Nš 4597

Rīgas polic. II iec. priekšn.
paziņo, ka š. g. 8. mErtā, pīkst.
10 ritā, Kārļa iela Ns3

pārdos uairraljšans
Ilutrūpē Il"a Za m u elsena
Kustamo mantu sastāvošu no
1 piena zepaiatora, 10 gab. riņķa
zāģiem, 8 gab šķēiszšģiem,
550 gab. pļaujamāsmašinas nažiem,
1 tvaika stikla caurules, 39 gab.
tvaiku katlu stikliem un 43' > kg
mašīnu pakājama materiāla, kop-
vērtībā par Ls 1752. 26749

Kalvenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 7898,
izd. no Liepājas apr. pr-ka 2. iec.
palīga 10. jūlijā 1927. g. uz Jana
Jana d. Vecvagara vardu. 241R3a

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

pa'iņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 15. februārī ir apstipri-
nājis Vilķenes-Svētciem* meliorā-
cijas sab.edribas .Dzirnupīte"
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
84. I. p. ar Nš 234.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Viļķenes pag. namā, c. Limba"icm.

Nod vad. A Ķ u z e.
2"63 ī Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 15. februārī ir apstipri-
nājis Ances meliorācijas sabiedrī-
bas.Mālvalki' statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II. daļas
79. 1. p. ar Nš 229.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ances pagasta namā, c. Dundagu.

Nodaļas vadītājs A. Ķuze.
26633 Darbvedis Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 15. februāri ii apstipri-
nājis Līvbērzes I meliorācijas sa-
biedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
83 1. p. ai Ns 233.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apr., Līvbērzes pagastā,
c. Līvbērzi.

Nodaļas vad. A. Ķuze.
26634 Darbvedis F.Briedis



Jēkabmiesta pirmās krāj
aizdevu sabiedrības

pilna kārtēja

sapulce
notiks 1927. g. 13. martā, Dulksten 3 pēc pusd, Izglītības bednb« telpas, Jēkabpilī, Lļ £

Dienas kārtība.
1) Sapulces darbinieku vēlēšana,2) Pārskats tar 19:6. g. un ™ ;

deata ziņojums.
3) Peļņas izdalīšana.
4) Priekšlikums statūtos grrzīt s.biedrības nosaukumu un Dani1

~
dināt § 44. ar piezīmi. "

5) Priekšlikums grozīt instrukci-
jas § 19.

6) Budžets 1927. gadam.
7) Velēšanas.
8) Priekšlikums pi edalīties jaun-

dibināmā Jēkabpils kulturēla
apvienībā.

Ja uz sapulci neieradīsies pure
no visa biedru skaita, kas ir va-jadzīgs sakara ar dienas kārtības
4. punktu, sapulci nemaz neno-
turēs, bet tiks izsludināta otrrei-zēja sapulce ar to pašu dienas
kārtību, kura būs plinti tsīga pie
jebkura ieradušos biedru skaita.

Jēkabpilī, 1927. g. 24. febr.
26715 Valde.

Andrupenes pagasta valde ar
šo izsludina pai nedeiīgiem se-
košus dokumentus, kuri pieteikti
par nozaudētiem:

1) Iekšzemes pasi, izdotu no
Maltas iec. policijas priekšnieka
13 martā 1921. g. Nš 10101 uz
Jezupa Pāvela d. Hmelnicka v.
2) Atvaļinājuma apl. (vec, par.),
iziotu no Rēzeknes kafa apriņķa
Nš 14.2, uz Aloisa Pētera d.
Stepiņa v. 3) _ Iekšzemes pasi,
izdotu no Rēzeknes apr. 111
iec pol. pr-ka 2. aprilī Nš 11187
uz Mārtiņa Ignata d. Kraula v.
4) Iejcšzemes pasi, izdotu no Rē-
zeknes apr III iec. pol. pr-ka
5858 uz Jezupa Fēliksa d. Lai-
zana v. 5) Iekšzemes pasi, izdotu
no Dagdas pag. valdes 31. aug.
1921. g. Nš 1721 uz Gelenas Vi-
kentija m. Kraula v. 6) Iekšze-
mes pasi, izdotu no Rēzeknes
apr. III iec. pol. pr-ka 3. febr.
1921. g Ns 7371 uz Jevdokija
Aianasija d. Kondratovič vārdu.
7)_ Atvaļinājuma apl., izdotu no
Rēzeknes kafa apr. pr-ka Nš 377c
uz Jezupa Staņislava d. Gineviča
vardu, 8) Iekšzemes pasi, izdotu
no Rēzeknes apl. III iec. pol.
pr-ka 22. decembri 1920. g.
Nš 5859 uz Silvestra Silvestra d.
Platača v. 9) Iekšzemes pasi, iz-
dotu no Rēzeknes apr. III iec.
pol. pt-ka 22. decembri 1920. g.
Ns 5822 uz Vladislava Alekseja
dēla Libiņa v. 10) Kara klausības
apl, izdotu no Rēzeknes kara ap-
riņķa pr-ka 12 janvārī 1921. g.
Nš411, uz Jsiiora Donata dēla
Gribusta v. II) Kara klausības
apliecību, izdotu no «.ēzeknes
kara apr. pr-ka Nš 7065 uz Osipa
Andreja d\ Teirumnīka vārdu.
12) Atvaļinājuma apl., izdota no

Rēzeknes kāļa apr. pi-ka Ns 1161
uz Aleksandia Miķeļa d. Pop
lavska v. 13) Iekšzemes pase, iz-
dota no Andiupenes pag valdes
7. sept. 1922. g. Ns 2468 uz
Klementja Ignata d. Tenča v.
14) Iekšzemes pase, izdota no
Rēzeknes apr. 111 iec. policijas
pi-ka 10. janvāri, 1921. gadā
Ns 7049 uz Antona Augusta d.
Stepeņa v. 15) Kara klausības ap-
liec, izdotu no Rēzeknes kara
apr. pr-ka no 1923. g. Ns 1898 uz
Antona Jezupa d. Butkcna v.
16) Iekšzemes pase, izdota no
Rēzeknes apr. III iec. pol. pr-ka
no 3'J. marta 1921. g. Nš 10923
uz Vasilija Andieja d. Senčenko
vardu. 17) Kara klausības apliec
(vec. par.), izdota no Rēzeknes
kāja apr. pr-ka Ns 485c uzSte-
pana Kazimira d. Kulko vārdu.
18) Kara kļaus, apliec, (vec. par.)
izdota no aizputes kājnieku pulka
komandiera Nš 1680 uz Aloisa
Staņislava d. Vasilevska vārdu.
19) Zirga pasi, izdotu no Andru-
penes pagasta valdes 19. jūlijā
1920. g. Ns 199 uz Jāņa Ignata
d. Trubača v. 20) Zirga pasi \z-
dotu no Andrupenes pag. valdes
26. jūlijā 1920. g. Ns 815 uz Ti-
lipa Jāņa d. Beleviča v. 21) Iekš-
zemes pasi izdotu no Rēzeknes
apr. III iec. pol. piiekšn. 16 maijā
1921. g. Ns 1448 uz Pētera Ig-
nata b. Mileiko v. 22) Zirga pase
izdota no Andiupenes pag. valdes
10 augustā 1920. g. zem Ns 1067
uz Aloisa JJonata d. Onbusta v
23) Iekšzemes pasi, izdotu no Rē
zeknes apr. III iec. polic. priekšn.
20. decembrī 1920. g. Ns 5765 uz
Ignata Meikuļa d. Tilčika vārdu.
24) Kara kļaus, apliecību, izdotu
no Rēzeknes kafa apr. priekšn.
19. aprilī 192.j. k. Ns 2829 uz
Alo.sa Donata d. Gribusta v.
25) Iekšzemes pasi, izdotu no
Andrupenes pag. valdes 12. fe-
bruārī 1921. g. Ns 794 uz Teo-
filas Ieliksi m. Belevič vārdu.
26) Iekšzemes pasi, izdotu no
Rēzeknes apr. III iec polic. pr-ka
31. msrtā i921_ g. Ns 1092i uz
Vasilija Andreja d. Senčenko v
27) Iekšzemes pasi, izdotu no Rē-
zeknes apr. 111 iec. pol. pr-ka no
29. novembra 1921. g. Ns 625 uz
Kazimira Pētera d. Zuja vardu
28) Zirga pasi, izdotu no Andru-
penes pag. valdes 23. jūlijā
1920. g. Nš 692 uz Antona Jē-
kaba d. Rinkeviča v. 29) Zirga
pasi, izdotu no Andrupmes pag.
valdes 8. ianvaiī 1923 g. Ns 8
uz Aloisa Antona d. Ostiovska
vārdu. 33) Iekšzemes pasi, izdotu
no Andiupenes pag. valdes
24. oktobri 1921. g. Ns 607 uz
Ambrozija Lavrentija d. Astiča v.
31_ ) Iekšzemes pasi, izdotu no
Rēzeknes apr. III iec. pol. pr-ka
28. februārī 1921. g. Ns 10058 uz
Jāņa Jezupa d. Skripko vārdu.
32) Zirga pasi, izdotu no Andru-
penes pag. valdes 16. janvārī
1923. g. Ns 18 uz Karpa Kirila
dēla Sorokina v, zirgs vēlāk pār-
gāja Jāņa Antona d. Gribusta
īpašumā. 33) Iekšzemes pasi, iz-
dotu no Rēzeknes apr. III iec. p
pr-ka 10. janvāri 1921. g. Nš9l07
uz Akulinas Avdeja m.Trofimovas
vardu. 34) Iekšzemes pasi. iz-
dotu no Rēzeknes apr. līt iec. p
pr-ka Nš5861 uz Donata Ignata
dēla Gin;viča v. 3ī) Atvaļināj.
apl. (vec. par.) izdotu no Rēzek-
nes kara apr. pr-ka Nš 9155 no
1923. g. uz Josipa Stepana dēla

'
Seļavina vārdu. 36) Atvaļinājuma
apl., izdota no intendanti;ras Val-
mieras nolikt, pr-ka Nš 818,
31. janv. 1921. g. uz Sinicina
Geoigija d. Georgija v. 37) At-
vaļināj. apl., izdotu no Rēzeknes
kara apr. pr-ka 19. aprilī 1926 g
Ns 1578 uz Eduarda Pētera dēla
Kondra'oviča v. 38) Atvaļināj.
apl., izdota no Rēzeknes kara apr.
pr-ka Nš 1401 uz Jāņa Jezupa d
Skripko v. 39) Kara kļaus. apl.
izdotu no Rēzeknes kara apr.
pr-ka Nš 9146 uz Markeļa Gau-
rila dēla Miščenkova v. 4<») Iekš-
zemes pase, izdota no Andrupe-
nes pag. valdes 22. sept. 1923. g
Ns 1337 uz Jāņa Augusta dēla
Pīzana v. 41) Iekšzemes pasi, iz-
dotu no Andiupenes pag. valdes
16. dec. 1921. g. Nš 663 uz An-
tona Jezupa d. Sleseia vārdu.
42) Iekšzemes pasi, izdotu An
drupenes pag. valdes 4. oktobri
1923. g. Ns 2487 uz Amālijas
Jāņa m. Dtiksna v. 43) Ziiga
pasi, izdotu no Daugavpils apr.
OSūnes pag. valdes no 12. jūnija
1923. g. Nš 2582 uz Pētera Jāņa
dēla Truskovska v. 44) Iekšzemes
pasi, izdotu no Andrupenes pag.
valdes 4. sept. 1924. g. Nš 272
uz Irinijas Timoteja m. Raklin-.
skas v. 45) iekšzemes pasi, iz
dotu no Andiupenes pag. valdes
6. maijā 1924. g. Nš 125 uz Fi-
linijas Archipa m. Raklinskas v
46) Atvaļinājuma apl., izdotu no
Rēzeknes kāja api. priekšnieka
Nš 6008 uz Jāņa Iļjas d. Baita-
seviča v. 47) Ziiga pasi, izdotu
no Andrupenes pag. valdes
19.. augustā 1920. g. Nš 248 uz
Ignata Nikolaja d. Mundas vardu.
25840

Stopiņu pag. valde, Rīgas apr.,
ziņo, ka Rīgas apriņķa priekšn.
palīga I. iec. izdota iekšz. pase
ar Ns 2520 uz Agates Viktora m.
Skaiul vardu pieteikta pai no-
zaudētu un tāpēc uzskatama pai
nederīgu. 26737

Stopiņu oag valde, Rīgas api.,
ziņo, ka Rigas prefektūras izdota
iekšzemes pase at Ns 250281 uz
Kuzma Vasila d Arefjeva vārdu
pieteikta par nozaudētu un uz-
skatama oar nede'īgu 26738

Strenču miesta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ar Ns 1346, izdotu
no Jērcēnu pag. valdes 1926. g.
uz Karlīnes Jāna m. Suttas
vārdu. 23709a

Rīgas pol. II iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 7. maitā, pīkst.
10 rītā, Brīvības bulv. Nš 2/4,

pīta vairāksolīšanā
kafejn. ' .Modēm" īpašn. J. Matcika
kustamo mantu, sastāvošu no
200 gab, sarkanbrūnas krāsas,
mazlietotiem, vīnes krēsliem, ko i-
vēilībā pat Ls 229*9. 26748

Madonas apr. priekšn.
palīgs I iec.

paziņo, ka 5. martā 1927. g,
pulkst. 10pie Bērzaunas pagasta
nama, izpārdos

vairāksolīšanā
pilsonim Akmenim, Pēlējam
Jāņa d piederošo kustamo mant,n,
sastāvošu no 1) viena zitga un
2) vienām raeavām, nocenota
par ls 50, izpildot Madonas apr
I iec. mieitiesneša 5. lebruaia
1927. g. spriedumu Nš 138426/
128426.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas n?cenojumu, ka ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas diena m. vietas 26732

Rīgas prefektūra
paziņo, ka 10. martā š. g., pulkst.
10 tītā, Piefektuia 25. istabā, publ.

vairāksolīšanā pārdos
dažādas atiastas mantas
un nolietotu inventāru.

Dzelzceļu vlrsv. mot. apgāde
;z ludina Š. g. 10. martā, pulkst.
12 die ā, rakstiskus tdrgus uz
stutu un papīrmalkas pārdošanu :
a) ar nooošfnu Rīgā apm 1600
kub. metrus, b) ar nodašanu
Ventspilī apm. 1200 kub. me'ius.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā
diošibas nauda 10°/o apmērā no
līguma sumas. Tuvākas ziņas iz-
sniedz dzelzsceļi virsvaldes 118.
istabā. Nš 4787 26775
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Jaunlatgales apr. pr-ka pal.
1. iecirknī

ar šo uzaicina sešu_ (6) mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī'
ierasties iecirkņa kancleja, Jaun-
latgalē, Grigoriju M a t j u šo vu
vai viņa likumīgus mantin'ekus,
saņemt šai ieciiknī glabājošos un
viņam piederošo lakatu.

Neierašanās gadījumā lakats
pēc noiādīta termiņa notecēšanas
tiks izoārdots vaiīāksolīšanā. 26745

Vijciema pag, valdei,
Valkas apiiņķī, caui Stienčiem,
tūliņ vajadzīgs iestrādājies

pagasta valdes un tiesas

kanclei. ierēdnis
Kandidāti, kuri vē>tos šovietu

pieņem^, tiek uzaicināti ierasties
pie šīs pagasta valdes personīgi
vai pieteikties rakstiski (vēlams
oeisonīgi) līdz š. g. 10. martam
katru_ dienu no pulkst. 9 rītā līdz
4 pēc pusdienas, vislabāk 10
msrtā personīgi no pulksten 12
līdz 2 dienā uz nolīgšanu līdz-
ņemot dokumenlus par izglītību
un līdzšinējo darbīku. Priekšroka
tiem, kuri pašulaik darbojas vai
darbojušies min. kancleja.

Alga pēc vienošanos pie brīva
dzīvokļa, apgaismošanas un ap-
sildīšanas.
3 Priekšs. A. R o ž 1a p s.
26741 Darbv. P. K i ū m i n š.

Likuma un ministra kabineta
noteikuma krājams.

1927. gada 1. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pie-

prasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu ,, 0,24

Saturs:
1) Papildinājums kreditlikumos.
2) Noteikumi par baptistu drau-

dzēm.
3) Latvijas Sarkanā Krusta statūti.
4) Pārgrozījumi un papildinājumi

li<uma par pagastu pašval-
dību.

5) Pārgrozījums likumā par valsts
zemes fonda piešķirto un pie-
šķiramo zemju novērtēšanu un
pa dišanu dzimtsīpašumā vai
atdošanu dzimtsnomā.

6) Noteikumi par zemkopības mi-
nistra tiesību izdot saistošus
noteikumus lopu sērgu apka-
rošanai.

7) Pārgroz-jumi un papildinājumi
noteikumos par karavīru un
valsts _ ierēdņu un kalpotāju
pensijām.

8)- Noteikumi par statistisku ziņu
ievākšanu attiecībā uz pār-
maiņām nekustamas mantas
tiesiska stāvoklī.

9) Skolu saraksts, kuru apmeklē-
šana dod tiesību atlikt iesauk
sanu obligatoīiska aktivā kara
dienesta, saskaņā ar kāja
klausības lik. 35. pantu.

Viju un darba riku fabr.
akc. sab. ,,Otto Erbe",
pamatojoties uz savu sludinā-
jumu „Vald. Vēstnesī" Ns 181
no 16. aug. 1926 g. par pazuduš.
akc. sab. vīļu un amatlietu iabiika
Otto Erbe akcijām un ievērojot
to, ka pa_ izsludināto laiku ne-
viens nav celis prasības uz akcijām
Nš 425, 426, 501, 502, 595-612,
833—852, 1937-1944; 1959 līdz
1978: akciju sab edr. vīļu un
amati eta fabr. Otto Etbe direk-
cija daraar šo zināmu, ka zudušo
anc. vieta viņa izd. jaun. akcijas.

Rīgā, 25. febiuarī 1927. g.
26753 Direkcija.

Rīgas pretubagošanas biedr
sasauc š.g. 8 martā, pīkst. 6V2 v.,

Vilandes ielā 3, dz. 17.

56. kārtējo pilno milti.
Dienas kartība:

1) gada pārskats pai 1926. g.;
2) revidenta ziņojums;
3) budžets 1927. g;
4) priekšnieka un kandidātu ve-

lēšanas;
5) valdes un komisijas locekļu

velēšanas;
6) jaunu biedru uzņemšana;
7) valdes un biedru dažādi priekš-

likumi un
8) dažādi jautājumi.

Gadījumā, ja š. g. 8. maitā uz-
aicinātā pilnā sapulce nebūtu piln-
tiesīga, tad otid en, š.g 22. maitā,
pīkst. 6\av. m. Jāņa ģildē notiks
otia pilna sapulce, kura pēc st.
26. § bus pilntiesīga, nelūkojoties
uz sanākušo biedru s'iaitu.

26777 Vntrfp

» 1

SJazāāi
sludinājumi.

^"*™—^————«
Maksātnespējīgu prrādnieku

Oskara Ziediņa un Augusta
Zamueja

konkursa valde ar šo uzaicina
maksātnespēj. parādnieku Oskara
Ziediņa un Augusta Zamueļa kre-
ditorus uz pilnu
kreditoru sapulci
15. marta š. g, pulksten 6,30 vak.
Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 4, dz. 4,
konkursa valdes telpās.

Dienaskārtība;
1) Pretenziju paibaudīŠana.
2) Konkursa valdes pārskats.
3) Oskara Ziediņa un Augusta

Zamuela maksātnespējības ie-
meslu apspriešana,

4) Oskara Ziediņa un Augusta
Zamuela iesniegtā miera līguma
apspriešana.

5) Atalgojuma noteikšana kon-
kursa valdei.

6) O. Ziediņam un A. Zamuelam
pied rošo mantu pāidošana.

7) Konkursa masas dalīšana.
8) Kcnkuisa slēgšana un
9) Saimnieciski jautājumi un da-

žādi jautājumi. 26752
Konkursa valdes priekšgēd.

zvērin. adv. G. Z.Rubinsteins

Akciju sabiedrības
„LATV1JAS TRANTITS"

kārtējā
pilna sapulce

pirmdien, 1927. gada 21. maitā,
pulksten 6 _p?c pusdienas, sabie-
drības telpas, lielā Smilšu ielā
Ns 15/17, dz. 8.

Dienas kartība.
1) Sapulces amatvīru vēlēšanas
2) Gada pārskats par 1926. gada

darbību, revīzijas k misijas zi-
ņojums un peļņas sadalīšana.

3) Budžets 1927. gadam.
4) Priekšlikumi un ziņojumi,
5) Vīlēšanas.

Piezīme. Uz statūtu § 52,
pamata uz vārdu iziakstīto
akciju īpašniekiem ir tikai tad
balsstiesības pilnā akcionāru
sapulcē, ja viņi savas akcijas
uzrādījuši valdei vismaz 7
dienu laikā pirms pilnas _sa-
pulces sanākšanas, atzīmēša-
nai sabiedrības grāmatās. Uz
uzrādītāja izrakstīto akciji:
īpašnieki? m ir tikai tad balss-
tiesība, ja viņi vismaz 7 die-
nas pirms pilnas sapulces sa-
nākšanas «āvas akcijas iesnie-
guši valdei un tās nav saņē-
muši, atpakaļ līdz pilnas sa-
pulces beigām.

26754 Valde.

Uz 1920. g. 23. aprija (.Valdī-
bas Vēstneša" Ns 97) un 1921. g.
20 aprīļa (,.Valdības Vēstneša"
Ns 93) likuma pamata,
Krievu-īranču gumijas, gu-
taperčas un telegrāfu rūp-

niecības fabrika
zem firma'

juimir
valde uzaicina augšminēto sa-
biedr akciju (par kurām paziņots,
ka viņas pazudušas)

neputamo iHttb.
uziādīt tas sabiediības va'dēsešt*
mēnešu laikā, skaitot na ši slu-

dinājuma it-sjiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī":

10 akcijas ai NĪNš: 28170-74,

108588-89, 1797^5-87,
394 pagaidu apl ecības ai WS*.

63121-25. 64S01-10, 360359-
67, 383021—700, 383371-420,
412231-270, 412641—740.

Gadījumā, ja šīs akcijas setu
mēnešu laikā netiks uzradīta» ?
viņas skaitīsies par nederīgam,
bet personām, ki'fas paziņojuša»
par viņu pazušanu, izdos jauna*

akcijas ar tiem pašiem nunaniem.

2675S Valde.

Rīgas biržas sabiedrība

uzaicina loce'uļus uz

Hīti iisparēji samīti
otrdien, 15. martā 1927. g-, pĶf'
12 d., Rīgas biržas komitejas zaie.

Dienas kārlība:
1) Revidētā Rīgas biržas ban«a>

1926. g. pārskata apstiprinā-

šana;
2) Vēlēšanas biržas bankai.

Ja sapulcēneierodasstaw»paredzētais locekļu skaits ( .m/j
tā skaitās par nenotikušu »»

otrreizējā vispārēja sapulce , ar
pašu dienas kārtību, tiek sasauM»
otrdien, 29. maitā, pulksten

£dienā; šī otrreizēja sapulce d

pilntiesīga, neatkarīgi no ierados»"
locekļu skaita. ... ,_
26755 Rīgas biržas komrtej»

Zemgales M\um
paziņo, ka

kārtēja pilna biedru

sapulce
tiks noturēta šī gada 12. martā ,
pulksten 1_ pec pusd., Jelgavā,
Katoļu iela Nš 44, Latv lauks,
ekonom. sabiedrības kursu zālē
ar sekošu dienas kārtī b u.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1926. gadu

ar padomes un revīzijas komi-
sijas ziņojumu.

3) Darbības plāns un budžets
1927. g.

4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi un ziņojumi.

Ja minētā dienā kredītbiedrī-
bas biedri nesanāks vajadzīgā
skaitā, tad otra un galīgā sa-
pulce tiks noturēta .ši gada
19. martā, pulksten 1 pēc pusd,
tai paša vieta un ar to pašu
dienas kartrbu, neskatoties uz sa-
nākušo biedru skaitu.

26608 1* Valde.

Zilupes iec. polic. priekšnieks
pa?iņo. ka 11. martā š. g, pulk-
sten 11, Zilupē, Nikolaja ielā Ns 18

pārdos
pils. Šoras F a i n š t e i n kustamo
mantu, sastāvošu no 2 kastēm
papirosu _ čaulīšu un 3 pakām
diegu, vērtībā Ls 90, dēļ procen-
tuāla peļņas nodokļa piedzīšanas,
saskaņa ar tiešo nodokļu dep
lakstu no 21. dec. 1926. g.
Nš 6664S. 267;8

Ludzas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī

dara zināmu, ka dēļ procentuālā
peļņas nodokļa piedzīšanas 10
pils. Uljana B a u s k i j a, dzīv.
Pildas pagastā, Gagaru ciemā,
10. martā 1927. g., pulksten
10 rītā, 26729
atkl. vairāksolīšanā

pret tūlītēju samaksu pārdos mi-
nētā pilsoņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no viena zirga (ķēves?.

Uzzināt novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamas mantas varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

D:elzce]n vlnralde? maferlalu ap?āde
paidod rakst. ftonfonence
10. martā š. g., stīpu dzelzi,
apm 50179 kg. Konkurencs sā-
kum? pulksten 11 dienā. Konku-
rtnees d lībn ek em jāiemaksā
10% diošibas naudas no piedā-
vājuma vērtīrias. Tuvākas ziņas
Dzelzceļu virsvaldē. Gogoļa ielā
Nš 3 ist. 101 N?4788 26774

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 11. martā,
pulksten 10,30, Zilupē, Nikolaja
ielā Ns 19,

pārdos
pil'. Michaila Feldmaņa ku-
itamo mantu, sastāvošu no 30 mtr.
melnas vfdmalasun 15 mtr. bru-
ņas vadmalas, vētībā Ls 120,
dēļ procentuāla peļņas nodokļa
I iedzišanas, saskaņā ar tiešo nod
dep. rakstu no 2i. dec. 1926 g
Nš 66656 ' ?6727

Jelgavas apriņķa II robež-
apsardzības rajona priekšn.
daia vispāiibai zināmu, ka 1927. g.
11. maitā, pīkst. 10 rītā,

pārdos atklātā valAlloā
pie Jasaišu pāiejas punkta Elejas
pag. Kazuš Kiiščunasam
piedeiošu zirgu un pajūgu, kopa
novēitētus par Ls 40, dēļ soda
naudas o'eckīšanas. 2f744

Lipnas iec. polic. priekšnieks
data zināmu, ka š. g. 16. msrtā,
plk?t. 12 dienā, Kacenu pag.,
Gorbunova-Goia ciema, notuies

TORGUS,
kui vaiīāksolīšanā piet tūlītēju
sama'<su pāidos tā paša pagasta
un c ema pils. Semjonam Golu-
b o v s k i m piederošo mantību,
sastāvošu no dažādām veikala
precēm, novērtētām par Ls 400 40
dēļ nodokļa un soda naudas
Ls 330 līdz ar °/0 piedzīšanas
valstij par hbu, saskaņa ar tiešo
nodokļu departamenta š. g
10. ļanvara rakstu Nš 71616.

Pārdodamo mantu varēs ap-
skatīt toreu dienā uz vietas.

Rīgas apr. Skrīveru iecirkņa
policijas priekšnieks

paziņo, ka 18. martā š. g., pīkst.
12 dienā, pie iecirkņa kanclejas
Skrīveros, Dance mājā,

atklātā izsolē pārdos
Kārļa L u d i ķ a, dzīv. Krapes
pag., .Stiebriņu' mājas, kustamo
mantu — divus ziigus, novēitētu
par Ls 320, valsts prasības pie-
dzīšanai.

Pārdodamos zirgus varēs ap-
skatīt izsoles diena, tāpat izzināt
katra novērtējuma. 26722

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Jūrniecības departaments
12. martā 1927. g., pulksten 12 dienā,

rakstiskā konkurencē Izdos
<umoni*Mtta un cnVor Kalcija piegādi Rīgas

Ekspoitostas saldētavas dzesinfšanas ietaises vajadzibam.
Tuvāki paskaidiojumi un konkurences noteikumi saņemami dep-ta

techniskā d^ļī, Valdemāra ielā Ns la, katiu daiba dienu no pulk-
sten 9-13 Nš 4734 -F 26446

Jfztafoojums.
Aizputes virsmežniecības sludinājuma š. g. Nš 33,

par mežu pārdošanu izsolē iz Aizputes virsmežniecības š.g. 21. maitā,
iespiests nepareizi: .Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g.
14. maija un 4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem. Izsole sāksies
pulksten 11 diena", jābūt: .Mežu pārdos uz zemkopības ministra
1924. a. 4. jūnijā apstiprinātiem nosacījumiem.ļ Izsole sāksies pulksten
12 dienā. 26704

Mviacijas uulns
izsl dtna ez 1927. g. 14. martu, pulksten 10 rītā, rafžsfisRu

RonRurenci uz vienu 26751

maiņstrāvas CĪefctvomotOTU
9—10 KW. Ar konkurences noteikumiem var iepazīties Aviācijas
pulkā, techniskā nozare, techniskās Jcazarmēs, Pulka sētas ielā, darb-
dienas no pulksten 10—14. Piedāvājumi, nomaksāti ai 40 sant.
zīmognodokli par katru loksni, iesniedzami Aviācijas pulkam slēgtās
aploksnēs ar uzra k stu: .Uz rak.tisku konkurenci 14 maitā 1927 tf

Auces virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
26. martā 1927. g., Bikstu pag. namā,

14. februāri 1927. g. nepārdotās vienības ar takses pazeminājumu
pēc platības.

II iec. mežniecības Arīšu un Upes novados, pavisam 9 vienības,
vērtībā no Ls 15—115.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10% no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec. mežziņiem.
26565 ./fatces arihrsmeSniectDa.
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