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obligatoriskos noteikumos
iedzīvotājiem lopu mutes un
nagu sērgas apkarošanas

apvidū,
kas iespiesti š. g. .Valdības Vēstnesī"

16. numurā.
Pamats: Noteikumi par zemkopības

ministra tiesību izdot saistošus no-
teikumus lopu sērgu apkarošanai.

Obligatoriskos noteikumos iedzīvotā-
jiem lopu mutes un nagu sērgas ap-
karošanas apvidū pielaižam šādus gro-
zījumus :

1, Saimniecībām, kuras ietilpst sērgas
rajonā un apdraudētā joslā ziemeļ-
austrumu daļā no Apšupes muižas līdz
Bērzmuižai un kuru galvenais ienākumu
avots ir pļavkopība, atļaujam ar sērgas
rajona pārziņa piekrišanu siena izvešanu
no pļavām un lauku šķūņiem pārdošanai.

2, Saimniecībām, kur pēc pēdējā
dzīvnieka izveseļošanās pagājušas 5 ne-
dējas un attiecīga dezinfekcija izdarīta,
atļaujam piena izvešanu uz tām tvaika
koppienotavām, kur notiek vājpiena pa-
sterizēšana un kannu plaucēšana.

3, Šie grozījumi stājas spēkā ar š. g.
i martu.

Rīgā, 1927. g. 2. martā.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Zemkopības ministra biedrs
A. Fridbergs,

Administratīvā departamenta
direktors Šlosbergs.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Pārgrozījumi noteikumos
par vidusskolu gala pārbaudī-
jumiem 1926./27. mācīb. gadā.

Šo noteikumu (publ. „Vald. Vēstn."
l926. g. 283. num.) 4. pantu un 9. panta
Piezīmi izteikt šādi.

*? Arodu skolu zemākās klasēs iekār-
tojami sekosi pārbaudījumi:

Pārbaudījumu rakstu darbi noteicami
a) skolotāju institūtu IV klasē

ģeometrijā ar trigonometriju un
. algebrā;

komercskolu III klase ģeo-
metrijā ar trigonometriju;

Pārbaudījumi vārdiem noteicami
a) sķolotājuinstitutu IV klasē

trigonometrijā un vēsturē un viens
pārbaudījums pēc izglītības mini-
strija^ izvēles dabas zinātnēs, ģeo-
grāfija ar ģeoloģiju vai fizikā;
III klase psicholoģijā;

komercskolu III klasē trigono-
metrija, fizikā un saimniecības
ģeogrāfijā;

p." klase ķīmijā,
'ezīrne. Pārbaudījumi technikumos
?ij'vidusskolu sagatavošanas klasēs
iekārtojami saskaņā ar attiecīgu rī-
k°]urnu. Skolas, kuj-as strādā pēc
atsevišķi apstiprinātiem stundu plā-
niem , var grozīt pārbaudījumu sa-
lkstu ar skolu virsvaldes piekrišanu.

9
Piezīme. Atsevišķos gadījumos skolu

virsvalde var palielināt pārbaudījumu
skaitu.

Izglītības ministris J. Rainis,
Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš
Vidusskolu direktors K. Ozoliņš
Arodu skolu direktors I. Zubans.

Piekrīt u.
1927. gada 25. februāri.

Tautas labklājības ministris
A. R u d e v i es.

Paskaidrojumi
pie noteikumiem par piede-
rības vietas noteikšanu sociāli

apgādājamiem.
(Lik. krāj. 1923. g. 113).

Pašvaldību starpā bieži rodas domstar-
pības jautājumā par bērnu sociālo apgā-
dību, sevišķi attiecībā uz izdevumu seg-
šanu par bērnu uzturēšanu patversmēs.
Uzskatu dažādība šinī jautājumā rada
nevēlamus sarežģījumus un pārpratumus.
Lai to novērstu, tautas labklājības mini-
strija, saziņā ar iekšlietu ministriju, atrod
par nepieciešamu sniegt sekošu paskai-
drojumu pie noteikumiem par piederības
vietas noteikšanu sociāli apgādājamiem
(public. 1923. g. „Vaid. Vēstu." JVsl86):

Par sociāli apgādājamu uzskatama tā
persona, kurai tiek izlietots pabalsts. Ja
ģimenē tiek apgādāts bērns, tad ari bērns
ir sociāli apgādājamā persona. Tā kā
bērni, līdz 17 gadu vecuma sasnieg-
šanai, nevar iegūt patstāvīgas sociālās
apgādības piederības tiesības, tad līdz
minētam laikam viņi piederības ziņā at-
karīgi no tēva vai mātes. Ja tēvs vai
māte ari ir sociāli apgādājami tad bērna
piederības vieta paliek visu laiku tā pate,
kāda ir viņa vecākiem, bet ja tēvs vai
māte nav sociāli apgādājami, tad mainot
viņiem dzīves vietu, var mainīties ari
bērna piederības vieta, t. i. ja vecāki
pāriet dzīvot citas pašvaldības robežās,
un, saskaņā ar noteikumiem, iegūst tur
sociālās apgādības piederības tiesības,
tad no tā laika bērna apgādība pāriet uz
to pašvaldību.

Pieturoties pie šāda uzskata, pašvaldī-
bām būs iespējams stingrāki sekot bērnu
vecāku materiāliem apstākļiem un līdz
ar to bērnu nodošanai viņu likumīgiem
apgādniekiem — vecākiem. Lai sacīto
varētu sekmīgāki veikt, pašvaldībām,
kuras apgādā trūcīgus bērnus, gadīju-
mos, ja pēdējo vecāki pāriet uz dzīvi
citās pašvaldības robežās

^
jāpaziņo paš-

valdībai, kur/as robežās pārgājuši uzdzīvi
bērna vecāki, ka tiem ir ari sociāli ap^
gādājams bērns, kurš pēc vecāku _ soci-
ālās apgādības piederības tiesību iegūšanas
jaunā dzīves vietā apgādājams no šīs vietas
pašvaldības. Paziņošana izdarāma, pie-
turoties pie noteikumos par piederības
vietas noteikšanu sociāli apgādājamiem
11. pantā un tā piezīmē minētos termiņos.

Sociālās apgādības departamenta
direktors O. Silis.

Sociālās apgādības nodaļas
^vaditajs Ā. Š n o r i ņ š.

Rīkojums
kokrūpniekiem un koku plu-
dinātājiem pa Ogres, Juglas

un Gaujas upēm.

Jūrniecības departaments paziņo, ka
gadskārtējās koku pludinātāju apspriedes
tiks noturētas Rīga, Jūrniecības depar-
tamenta telpas, Valdemāra iela Ni la,
sekošās dienās:

1) pa Ogres upi — 8. marta, pīkst. 10.
2) pa Juglas upi — 11. marta, pīkst. 10.
3) pa Gaujas upi — 17.marta, pīkst. 16.

Visiem kokrūpniekiem, kuriem saga-
tavoti koki vaļējai pludināšanai pa
minētām upēm, tie jāpieteic līdz ap-
spriedes dienai.

Rīgā, 1927. g. 1. martā.
Jūrniecības departaments.

Apstiprinu.
1927. g. 26. februāri.

Satiksmes ministris
K.Krievs.

Pasta krājkases noteikumi.

I. Vispārējie noteikumi.
1. Pasta krājkases mērķis ir —sekmēt

iedzīvotājos taupību, dodot tiem iespēju
kaut ari nelielas sumas nodot valsts gla-
bāšanai, lai iekrājušos naudu līdz ar
augļiem izlietotu nopietnām dzīves va-
jadzībām.

2. Noguldījumus pieņem un izmaksā
pasta krājkase Rīgā un visas pasta iestā-
des, kas izdara naudas operācijas.

3. Noguldījumu suma nav aprobežota,
bet pirmais noguldījums nevar būt ma-
zāks par vienu latu.

4. Naudu var noguldīt kā uz fiziskas,
tā ari uz juridiskas personas vārdu. Uz
izdomātiem vārdiem un anonimi naudu
noguldīt nevar.

5. Maz- un nepilngadīgie var nogul-
dīt naudu līdzīgi pilngadīgiem.

6. Noguldījumi uz sevišķiem notei-
kumiem, izņemot 17. pantā minētos, nav
pielaisti.

7. Par noguldījumiem pasta krājkase
maksā 40/0 gadā Augļus aprēķina no
pilniem latiem un par pilniem notecēju-
šiem kalendāra mēnešiem. Santimu da-
ļas pie augļu aprēķināšanas strīpo. Au-
gļus pieskaita noguldītam kapitālam katra
nākošā kalendāra gada sākumā.

8. Ziņas par noguldījuma sumu sniedz
noguldītājam, viņa pilnvarotiem, viņa
likumīgiem mantiniekiem un, attiecīgos
gadījumos, tiesas iestādēm. Par šo ziņu
izpaušanu citām personām pasta krāj-
kases darbinieki atbild tiesas priekšā.

9. Pirmā noguldījuma iemaksātajam
izdod krājgrāmatiņu, kura jāuzrāda katras
turpmākās iemaksas un izmaksas at-
zīmēšanai. .

10. Noguldītājam ir tiesība katrā laikā
visu savu noguldījumu, līdz ar augļiem
vai viņa daļu atprasīt.

11. Par noguldītāju sauc to per-
sonu, uz kuras vārda krājgrāmatiņa
izdota.

12. Krājgrāmatiņas, pasta krājkases
darbvedība, dažādi raksti un atbildes
attiecībā uz noguldījumiem, brīvi no
zīmognodokļa. Krājgrāmatiņas un vaja-
dzīgos formulārus noguldītājiem izsniedz
bez maksas.

13. Uz vienas personas vārdu nevar
izdot vairāk kā vienu krājgrāmatiņu.

14. Pasta iestādes pieņem un izmaksā
naudu pēc krājgrāmatiņām tajās pašās
dienās un stundās, kādas noteiktas pasta
naudas operācijām.

15. Darba laiks pasta krājkasē Rīgā
saskaņots ar darba laiku Latvijas bankā.

II. Noguldījumu pieņemšana.

16. Pie pirmā noguldījuma iemaksas
pasta ierēdnim vai naudas iemaksātajam
jāizpilda 2 pieteikumi. Noguldītājs var
ievietot pieteikumos norādījumu, kam
nauda jāizmaksā pēc viņa nāves. Šo
norādījumu noguldītājs var katrā laikā
atcelt, bet ja viņš vēlas viņu mainīt, tad
noguldījums jāatprasa uh jāiemaksā no
jauna. Ja iemaksātājs neprot rakstīt,
tad pieteikumos ievietoto ziņu pareizību
apliecina ierēdnis, kas noguldījumu pie-
ņēmis.

17. Ja vecāki nogulda naudu uz sava
nepilngadīgā bērna vārdu, tad _ pie-
teikumos jāuzrāda, kurš no vecākiem
rīkosies ar noguldīto sumu lidz bērna
pilngadībai.

18. Papildu noguldījumus var iemaksāt,
uzrādot grāmatiņu, katrā pasta iestādē,
neatkarīgi no tā, kur krājgrāmatiņa izdota.
Noguldījuma pieņemšanu pasta ierēdnis
apliecina krājgrāmatiņā ar parakstu, pie-
liekot iestādes zīmoga nospiedumu.

III. Noguldījuma atmaksa.
19. Noguldītājs var pieprasīt visa no-

guldījuma, vai noguldījuma daļas at-
maksu katrā pasta iestādē, neatkarīgi
no tā, kur grāmatiņa izdota.

Noguldījumus atmaksā, uzrādot krāj-
grāmatiņu:

a) pasta krājkase Rīgā, visu kapitālu
līdz ar augļiem vai kapitāla daļas
bez sumas ierobežojuma;

b) pasta iestāde, kas izsniegusi krāj-
grāmatiņu — noguldījuma daļas
līdz Ls 100,—, ja iestādē atrodas
pieteikums ar noguldītāja parakstu ;

c) visas pasta iestādes — noguldījuma
daļas līdz Ls 50,— dienā.

1. piezīme. Noguldījumu daļu
pieprasījumus par sumu, kas pār-
sniedz punktos b un c minētās
normas pieprasījumus par visa

kapitāla atmaksu līdz ar augļiem,
pasta iestādes nosūta pasta krāj-
kasei (Rīgā), kura pieprasījumu sa-
ņemšanas dienā izsūta naudu pa
pastu vai uz noguldītāja rēķina —
pa telegrāfu.

2. piezīme. Uz valsts un paš-
valdības iestāžu un amata personu
noguldījumiem punktos b un c mi-
nētie aprobežojumi neattiecas, ja
noguldījumu daļu atmaksas pieprasa
tajā pasta iestādē, kas izsniegusi
krājgrāmatiņu.

3. piezīme. Pie noguldījuma daļas
atmaksas noguldījuma atlikums
krājgrāmatiņā nedrīkst būt mazāks
par Ls 1,—.

20. Katru izmaksāto sumu pasta
ierēdnis ieraksta krājgrāmatiņā un ap-
liecina ierakstu ar savu parakstu, pie-
liekot iestādes zīmogu. Sumas, kas pie-
prasītas izmaksai saziņā ar pasta krāj-
kasi Rīgā, tāpat ieraksta krājgrāmatiņā,
rakstot vārda «izmaksāts" vietā vārdus:
„Piepr. no centrāles".

21. Atprasot visu noguldījumu ar
augļiem, krājgrāmatiņa jāatstāj pasta
iestādē pret kvīti, kura derīga līdz no-
guldījuma saņemšanai.

22. Pie noguldījumu atmaksas pasta
iestādēm ir tiesība pieprasīt pases vai
citas personas apliecības uzrādīšanu.

23. Ja noguldītājs viena mēneša
laikā, pieprasīšanas mēnesi neieskaitot,
nav ieradies pasta iestādē saņemt no
pasta krājkases izsūtīto naudu, tad pasta
iestāde sūta šo naudu atpakaļ, ierakstī-
šanai no jauna noguldītāja rēķinā. At-
tiecīgo ierakstu var ievest krājgrāmatiņā
vienīgi pasta krājkase Rīgā.

IV. Augļi.

24. Noguldītāja rēķinam pierakstītos
augļus noguldītājs kairā laikā var likt
ierakstīt savā krājgrāmatiņā. Krājgrāma-
tiņa tādā gadījumā jānodod pret kvīti
tuvākā pasta iestādē, kur to pēc dažām
dienām, uzrādot kvīti, var saņemt at-
pakaļ.

V. Krājgrāmatiņas un kvītes
nozaudēšana.

25. Par krājgrāmatiņas nozaudēšanu:
noguldītājam rakstiski jāziņo tuvākai
pasta iestādei. Uz šī ziņojuma pamata
pasta krājkase 10 dienas pēc ziņojuma
saņemšanas nosūta uz attiecīgo pasta
iestādi krājgrāmatiņas dublikātu, no-
rakstot tā pretvērtību Ls 0,50 no nogul-
dījuma. Agrākā krājgrāmatiņa, ja tā at-
rastos

^
nav vairs derīga; viņa jānodod

tuvākā pasta iestādē, vai tieši pasta krāj-
kasē Rīgā.

26. Kad nozaudē ieturētās krājgrāma-
tiņas vietā izdoto kvīti, tad tas rakstiski



jāziņo pasta iestādei, kura kvīti izsnie-

gusi. Krājgrāmatiņu izsniedz pēc min.
ziņojuma pārbaudīšanas.
VI. Atbildība par noguldītām

s u m ā m.
27. Par sumām, kas noguldītas pasta

krājkasē, pasta resors atbild pilnā mērā.
28. Pasta krājkase Rīgā piesūta valsts

saimniecības departamentam savas mē-
neša bilances un gada pārskatus, sa-
skaņā ar 1923. g. 9. novembpa likumu
par kredītiestāžu norēķiniem (lik.kr. 150),

Pasta-telegrafa virsvaldes
galvenais direktors A. A u z i ņ š

Eksploatacijas direktors V. Krūmiņ š,
Tekošu rēķinu un krājoperaciju

vadītājs J. K r a u 1 e.

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 93*\
(110. turpinājums. )

« Apgabal-
?z ,& tiesas nosau- Apriņķis un Nekustamu īpašumu
„ x kurni un
*zemes grām. pagasts nosaukumi

'g. reģ. JVaNs
Latgales apgablt. Rēzeknes apr.

7656. 6128 Maltas pag. Spēļu muižas ne-
atsavināmā dala
Ņs I.

7657. 6129 „ „ Spēļu muižas ne-
atsavināmā daļa
M3.

7658. 6130 „ „ Spēļu muižas (Šu-
barevkas folvark.)
atstātā neatsavi-
nāmā daļa Ns 3.

7659. 6131 „ „ Spēļu muižas (Ma-
tečkas folvarkā)

, atstātā neatsavi-
nāmā daļa N° 4.

Vitebskas
7660. 2760 XIII sēj. Līvānu pils. Līvānu pilsētas ap-

būves gabali uz
mūža činšu, tie-

' - sībām : Ne 42.
7661. 2762 „ „„ „ Ns407a<
7662. 2763 „ „ „ . Mi 407 a.
7663. 2818 XIV sēj. „ „ NsNa 231, 232a un

133a.
7664. 2810 „ ,

7665. 2832 „ „ „ , Ns 448.
7666. 2863 „ „ „ „ Ne 44.
7667. 2886 . „ Ne 95.
7668. 2890 „ „ „ Ne 452.
7669. 2943 , „ „ „ Ne 85.
7670. 3022 . „ „ „ Ne 343 a,
7671. 3197 XV sēj. „ „ Ne 28.
7672 3198 „ „ „ „ Ns 28b,
7673. 3201 „ „ „ Ne 451.

7674. 3204 „ , „ Ne 357a.

7675. 3205 . „ „ Ne 357b.
7676. 3206 „ „ „ Ne 462.
7677. 3207 „ „ „ Ne 390.

7678. 3208 XV sēj. Līvānu pils. Līvānu pilsētas ap-
būves gabali uz
mūža, činšu tie-
sībām Ne 464.

7679. 3209 „ „ „ „ Ne 107, 108a.

7680. 3211 w „ „ Ne 107b, 108.
7681. 3212 „ , „ Ne 107a.

7682. 3213 „ „ „ , Ne 280.
7683. 3215 , „ „ „ Ne 466.

7684. 3245 „ „ „ „ Ne 449.
7685. 3248 „ „ „ Ne 189.
7686. 3249 .. ... , Ne 463.
j.

i7687. 3286 n „ „ Ne 460.
7688. 3287 „" , „ „ Ne 458.
7689. 3288 „ „ „ „ Ne 470.
7690. 3318 XVI sēj. „ „ Ne 450.

7691. 3319 „ „ „ Ns 284.

7692. 3350 , „ „ Ne 454.
7693. 3351 „ „ , „ Ne 18.

7694. 3352 „ „ ; „ Ne 71.
7695. 3459 XVII sēj. „ „ Ne 459.

7696. 3460 „ „ „ Ne 178.

7697. 3461 „ „ „ Ne 178b.

7698. 3925 XIX sēj. „ . Ne 456.
7699. 3926 ļ - „ „ „ Ne 6.
7700. 3929 „"??-, „ „ N° 469.
7701. 3928 XIX sēj. „ „ Līvānu pils. apbūv.

gab.. uz mūža
činšu tiesībām
Ne 190.

7702. 3969 , , „ Ne 453.
7703. 3931 , „ „ „ N«_ 1 a.
7704. 3989 XX , „ Ne 6V. ? ? >>
7705. 3990 „ „ „ Ne 6 b.
7706. 2759 XIII „ Krustpils pils. Krustpils pils. ap-

būves gabali uz
mūža činšu tie-
sībām Ne 374.

7707. 2761 . „ „ „ No 69.
7708. 2819 XIV „ . „ Ne 75.
7709. 2872 „ „ „ „ Ne 39 a.
7710. 2873 „ „ „ ,.„ No. 87 b.

7711. 2887 „" „ „ „ No. 140^140a.
:—žtt

*j Skat. '..Valdības Vēstneša" 1927. gada 3. un 4. numurā.

Atsavināto nekustamo
īpašumu bij. īpašnieka
uzvārds, vārds un tēva

vārds

Salimons Ģermāņa dēls
Steinga (ieguvis no Mag.
dalenas Kārļa m. Hān)

Agate Kārļa m. Rennen-
kampf, dzim. Hān.

Movša Geršena d. Šteinga
(ieguvis no Marijas Gusta
meitas Han, dzim. Šta-
kelberg) .

Cecelija Hān, dz Zuko.

Šefer, Elizabete Vilhelma
meita.

Delle, Indriķis Miķeļa dēls.
Šveifert, Johanna Ādama m.
Rabuhin, Girša Ābrama d.

Puidi, Jānis Jura d. un Ilze
Osipa m.

Zalak, Jānis Jāņa dēls.
Kikauk, Juris Jura dēls.
Treilon, Kārlis Ernesta dēls.
Ancāns, Albions Jegora d.
Lurja, Hana Ābrama m.
Mikelan, Ansis Miķeļa dēls.
Revut, Aleksandris Osipa d.
Kazuļ, Jēzups Andreja dēls.
Landzan, Ieva Varfolomeja

meita.
Kreiš, Roberts Kārļa-Jūlija

dēls.
Botteņ, Juris Jēkaba dēls.
Ļaper, Antons Ādama dēls.
Bertulani, Pēters Ādama d.

un Jūlija Jāņa_meita.
Leikuč, Antons Ādama d.

Lāc, Jānis - Aleksandris Jē-
kaba d.

Lāc, Matilde Jēkaba m.
Briško, Antons Jura d. un

Alvine Jēkaba m.
Naislos, Girš Icika-Geceļa d.
Nikons Mikitovs, Andrejs

Mikitovs, Kantons Būri,
Jānis Mikitovs, Arhipovs
Mikitovs, Fedots Jakov-
ļevs, Platons Šeršnevs un
Jānis Radionovs.

Čeičis, Jēkabs Jēkaba d.
Spungin, Honon Josela d.
Godlevskij, Kazimirs Pē-

tera d. un Magdalina
Juj-a m.

Pavel, Mārtiņš Jāņa d.
Zariņ, Andrejs Miķeļa d.
Bekker, Alfrēds Jēkaba d.
Skrupskij, Antons Kārļa d.

un Helēna Jāņa m.
Movšovičs, Mendels Zāla-

mana d.
Skruzman, Tekla Pētera m.
Strazdiņš, Reinholds Er-

maņa d.
Psjuk, Zālamans Movša d.
Ručevskis, Staņislavs Mar- .

tina d.
Toman, Liga - Marija Jē-

kaba m.
Stroms, Josels - Morduchs

Leiba d.
Dimperan, "Jānis Vijuma d.

Masan, Jozefa Jāņa m.
Kliman, Jānis Ādama d.
Brakovskij, Josifa Pētera u.

Viļmenivteidors.Ādama "d.

Levenštam, Elja Icika d.
Masans, Kazimirs PStera o.
Vilde, Kristjāns Jāņa d.

Sproģis, Jakovs Ādama 0.

Alekseičik, Apejs Nikitina d.

Ipugdina, Nehama Bēra rn-

Civjans, Nohums Judeļa o-

Birkenfeld, Basa-Taube
Morducha m. sl

Vesterman, Tirca V"5*'
Icika m.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Nodokļu departamenta Spirta
un degvīna monopola nodaļa
ar šo atgādina aptieku, ķimiski-farma-
ceitisko laboratoriju un slimnīcu turē-
tājiem, ārstiem, zobu ārstiem un vec-
mātēm jau laikā iesniegt Spirta un deg-
vīna monopola nodaļai Rīgā, Noliktavas
ielā Ne 1, lūgumus dēļ apliecību izdo-
šanas spirta saņemšanai no 1927. g.
I. apriļa līdz 1928. g. 31. martam, kas
it sevišķi svarīgi lauku aptiekām, jo
pretējā gadījumā tām var zust viena mē-
neša spirta norma. Lūgumiem jābūi
apliktiem ar 80 santimu zīmognodokli.

Rīgā, 1927. g. I. martā.
Departamenta direktora

vietā Ed. R u d z ī t i s.
Darbvedis K- A p e n ī t s.

Paziņojums.
Nodokļu departaments paziņo, ka sa-

karā ar bijušo Tiešo un Netiešo nodokļu
departamentu apvienošanu vienā N o -
dokļu departamentā, turpmāk visi
raksti, kuri attiecas uz bijušo Tiešo no-
dokļu departamentu, adresējami Nodokļu
departamenta nodokļu daļai Rīga, lielā
Pils ielā Ne 13/15 un raksti, kuri attiecas
uz bijušo Netiešo nodokļu departamentu,
izņemot Linu monopola pārvaldi, adre-
sējami Nodokļu departamenta akcizes un
spirta monopola daļai Rīgā, Noliktavas
ielā N° 1.

Rīgā, 1927. g. 28. februārī.
Nodokļu departamenta direktors

T. Ke mpels.
Nodaļas vadītājs P. Liepiņš.

Lielupes ūdensceļu rajona
pārzinis

uzaicina uz apspriedi koku materiālu
īpašniekus, kuriem būtu sagatavoti ma-
teriāli vaļējai pludināšanai šā gada na-
vigācijā pa Mēmeles upi un tās^ietekām,
š. g 10. martā pulksten 10 no rīta Jel-
gavā, Lindes viesnīcā.

Personām, kuras nodomājušas pa Mē-
meles upi koku materiālus pludināt
plostos, līdz tam pašam datumam jā-
uzdod pēc šķirām pludināmo materiālu
daudzums gabalos un kub. mēros, no
kurienes un uz kurieni materiāli tiks
pludināti, kā ari materiālu īpašnieka uz-
vārds, vārds un pilnīga adrese.

Apspriede par pludināšanu Lielupes
pietekās tiks sasaukta atkarība no ienā-
kušiem kokrūpnieku paziņojumiem.

Jelgavā, 1927. g. 28 februārī.
Lielupes ūdensceļu rajona pārziņa v, i.

J Bērziņš
Darbvedis A. R i c h t e r s.

Paziņojums
Pāles Lācī (Valmieras apriņķī) dzīvo-

jošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo' ka
J. G o 11i b a aptieka, Pāles Lācī uz-
ņemta tautas labklājības ministrijas
aptieku sarakstā, kuras izsniedz zāles
valsts darbiniekiem, pret valsts darbi-
nieku ārstu parakstītām receptēm.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Paziņojums
Saikavā un Lubānes apkārtnē dzīvojo-

šiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka Dr.
Gedin jaunkundze ir pieņemta par
valsts darbinieku ārsti ar dzīves vietu
Saikavā.

Departamenta direktors O. Sīlis.
.Valsts darbinieku ārstniecības

nodalās vadītājs Dr. Dribba,

Paziņojums
Ludzā un apkārtnē dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka prov.
V. I v a n o v a aptieka, Ludzā, Tirgoņa
ielā No 16, uzņemta tautas labklājības
ministrijas aptieku sarakstā kuras izsniedz
zāles valsts darbiniekiem pret valsts
darbinieku ārstu parakstītām receptēm.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Iecelšanas.
Lēmums.

1927. g. 2. martā. W° 1235.
Apstiprinu inženieri-ķimiķi Borisu Brūžu,

skaitot no š. g. 2. februāra par privātdocentu
pie fizikālās ķimijas katedra, saskaņā ar Latvi-
jas Universitātes padomes lēmumu. '

Izglītības ministris J. Rainis.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

K. M e 1n a 1k s n i s.
*

Rīkojums >fe 99.
Rīgā, 1927. g. 18. februāri.

t. §.
Meža techniķi Andreju Ozolu pieņemu die-

nestā kā mežziņa amata kandidātu Grīvas virs-
mežniecībā uz brīva līguma pamata, ar XV ka-
tegorijas 1. pakāpes algu, skaitot dienestu no
tās dienas, kad viņš stāsies pie minētā amata
pienākumu izpildīšanas.

2. §.
Grīvas virsmežniecībā uz brīva līguma nodar-

bināto mežziņa amata kandidātu Rūdolfu
K a 11 a pu atsvabinu no dienesta uz paša lū-
gumu, skaitot no 1927. g. 26. februāra.

Mežu departamenta direktors K- M e 1 d e r i s.

Rīkojums JN2 100.

Rīgā, 1927. g. 22. februārī.
Nīcas un Gulbenes virsmežniecībās uz brīva

līguma nodarbinātos pirmās šķiras iecirkņa mež-
ziņa vietas Izpildītājus Vilhelmu Leju un
Antonu Riekstiņu ieskaitu valsts civildie-
nestā un apstiprinu ' amatā, skaitot no 1927. g.
1. februāra.

Zemkopības ministris A. M i t u 1 i s.
Mežu departamenta direktors K. M e 1d e r i s.

*
Rīko j u m s JV° 101.

Rīgā, 1927. g. 22. februārī.
Zemāk minētos darbiniekus, nodarbinātus uz

brīva līguma pamata, ieskaitu valsts civildienestā
un apstiprinu amatā, skaitot no 1927. gada
1. februāra:

1) mežu departamenta pirmās šķiras mērnieka
vietas izpildītāju Jūliju Bērziņu;

2) mežu departamenta trešās šķiras darbveža
vietas izpildītāju Emiliju Laukevic;

3) mežu departamenta vecākā kanclejas ierēdņa
vietas izpildītāju Mildu Damberg;

4) Smiltenes virsmežniecības pirmās šķiras
iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju Robertu
Kaimiņu.

Zemkopības ministris A. M i t u 1i s.
Mežu departamenta direktors K- Melderis.

Rīkojums JV° 102.

Rīgā, 1927. gada 23. februārī.
1- §?

Meža techniķus Jāni S t r a d u un Gustavu
Skudru pieņemu dienestā kā mežziņa amata
kandidātus, pirmo — Bebrenes un otro —• Stā-
merienes virsmežniecībā, uz brīva līguma pamata,
ar XV kategorijas 1. pakāpes algu, skaitot
dienestu no tās dienas, kad viņi stāsies pie
amata pienākumu izpildīšanas.

2. §•
Atsvabinu no dienesta: 1) Stāmerienes virs-

mežniecībā uz brīva līguma nodarbināto mež-
ziņa amata kandidātu Elmāru Gaili — kā
iesauktu aktivā kara dienestā, skaitot no 1927. g.
20. februāra;

Bebrenes virsmežniecībā uz brīva līguma no-
darbināto mežziņa amata kandidātu Jāni Dra-
gūnu — uz paša lūgumu, skaitot no 1927. g.
25. februāra.

3. §.
Bērz-Sīpeles virsmežniecības trešās šķiras

iecirkņa mežzini Pēteri Št r a u c h m a n i * pa-
augstinu par otrās šķiras iecirkņa mežzini, ar
XII kategorijas 1. pakāpes algu, skaitot no
1927. g. 1. marta.

Mežu departamenta direktors K. M e 1 d e r i s.

Rīkojums Mi 103.

Rīgā, 1927. g. 21. februārī.
1. §•

Ugāles virsmežniecības pirmās šķiras iecirkņa
mežzini Jāni Ozoliņu pārceļu uz Viļaka virs-
mežniecību par pirmās šķiras mežzini, ar X ka-
tegorijas 1. pakāpes algu, skaitot no 1927. g.
1. marta.

2. §.
Atsvabinu no dienesta: 1) Cīravas virsmežnie-

cības pirmās šķiras mežzini Jāni P r u n t i —
uz paša lūgumu; skaitot no 1927. g. 25. februāra;

2) Kalsnavas virsmežniecībā uz brīva līguma
nodarbināto mežziņa amata kandidātu Arvidu
Lejnieku -r- uz paša lūgumu, skaitot no
1927. g. 28. februāra.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 25. februāra lēmumu,
atsauc š. g. ,.Valdības Vēstnesī" 23. numurā
iespiesto sludinājumu par uz s. lik. 522. p.
1. pkt. pamata apsūdzētā Rīgas pilsoņa Roberta-
Andrēja Jāņa dēla Romaševska meklēšanu,
jo minētais Romaševskis atrasts.

Rīgā, 1927. g. 28. februārī.
Priekšsēdētāja biedrs T. Bergtals.

Sekretārs K r e i c b e rg s.
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Apriņķis
un

Nekustamu īpašumu

** zemes grām. pagasts nosaukumi
& reg, K°X°

~9 2889 XIV sēj. Krustpils pils. Ne 388.
7 713 2916 „ „ „ „ Ne 286.

77 j 4 3006 „ „ . „ Ne 39.

7715 3007 „ „ „ , Ne 222.

7716 3008 „ „ „ „ Ne 48.
7717 3009 „ „ „ „ No 174.

7718 3021 „ „ „ „ Ne 323.

77J9 3195 XV „ „ „ No. 127.
7720. 3196 „ „ . „ Ko 127a.

7721. 3199 . „ „ „ Ke 301 b.

7722 3200 „ „ „ Ke 183.

7723 3202 „ „ » „ Ke 321.

7724. 3203 „ „ „ „ Ne 45.

7725. 3210 „ „ „ „ Ne 7a, 7 b.
7726. 3216 „ „ „ „ Ne 283, 283 b.

7727. 3246 „ „ „ „ Ne 289.

7728. 3247 „ „ ' -> „ Ne 65, 65a.

7729. 3251 „ „ „ „ Ne 283a.

7730. 3924 XIX „ „ „ Ke 291a,

7731. 3927 „ „ » . „ Ne 276, 297.
7732. 3930 „ . ,_, „ „ Krustpils pils. ap-

būves gabali uz
mūža činšu tie-
sībām Ke 21.

7733. 3932 ,, „ „ „ Ke 5-3.

Rēzeknes apr.

7734. 4582 „ „ Maltas pag. No Antonopoles m.
atdalīts „Sauļiki"
folvarks.

(Turpmāk vēl.)

Zemkopības ministris b. P. Kotans.
Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maci ņš.

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

Atsavināto nekustamo
īpašumu bij. īpašnieka
uzvārds, vārds un tēva

vārds.

Stūreniek, Eda Indriķa m.
Rusonok, Šahno Movša d.
Feļs, Movša Jankeļa d.
Dreimans, Juris Andreja d.
Gradis, Leiba Meijera d.
Moreins, Haims Girša d.
Kuziks, Oskars Augusta d.
Senberg, Ginda Izraēla m
Ziediņš, Kārlis Pēteja d.
Buškina, Feiga-Leja Nohu-

ma-Leiba m.
Lats, Dāvids Šlioma d.
Cipurs, Jānis Pētera d.
Skuj, Morduh Haima d. un

Birk, Beiļa Abrama-Mei-
. jēra m.
Zak, Šapša Icika d.
Cimbel, Solomons Haima

dēls un Feiga Simena m.
Ginzburg, Feiga-Roha Ābra-

ma meita.
LipmanL Ābrams-Iciks Izra-

ēla dēls
Cimbeļ, Zālamans Solo-

mona d.
Blūms ari Lapiņš, Pēteris

Anša d.
Brainins, Gerc Ābrama d.
Mihelson, Itta - Rasa Joseļa

meita.

Fraibergi, Pēteris Fridricha
dēls un Jūle-Lavize Ka-
spara m.

Nikoļska, Helene Pāvila m.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Sakarā ar Daugavpils apriņķī parādī-
jušos trakuma sērgu, pamatojoties uz
obligatoriskiem noteikumiem par trakuma
sērgas apkarošanu (public. „Vald. Vēstu."
1927. g. 7. numurā) 3. pantu, izsludinu
Krāslavas pilsētu un Krā-
slavas pagastu par trakumsērgas
apdraudētu rajonu.

Uzdodu Krāslavas pilsētas valdei un
Krāslavas pagasta valdei steidzami pa-
sludināt iedzīvotājiem šinī nolūkā izdotos
obligatoriskos noteikumus par trakum-
sērgas apkarošanu 1., 2., 4., 5., 6., 7.,
«-. 9., 10. un 12. pantu „Vald. Vēstn."
!927. g._ 7. numurā, kuri iedzīvotajiem
stingri jāievēro.

Ātrākai sērgas apkarošanai uzdodu
Policijai spert visus no viņas atkarīgus
soļus un attiecīgu rīkojumu un notei-
kumu neievērotājus saukt pie stingras
atbildības.

Apriņķa priekšnieka v. (paraksts).
Darbveža v. (paraksts).

Pārskats par Upīšu slimību izplatīšanos Latvijā
no 1927. g. 1. līdz 31. janvārim.
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Apriņķu un pilsētu § - „ I 1 1 £"
t» « S -c « «o o u 3 «a tora "nosaukums ««? £--£« = = š:£m
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Rīgas pilsēta. ... — 19 2 75309 30 28 — 3 — 220 14 — - —
Rīgas apr — 1 - — - —| 18 4 3 — — — 26 1 — — —
Cēsu apr — 1 — 2, 11 — 1— 2 — 16 1 — 1 —
Valmieras apr. ... — 9--— 1; 10 2 1— 3 - 14 2
Valkas apr — 1 — 4157 6 1 1—41 3 —
Madonas apr. ... — 1 - — — 11] 1 1 2— 2 - 14 2
Liepājas pilsēta. . . ___._— 4j 5, 2 13 — — — 10 1 — — —
Liepājas apr — — --— —|lj — 81 1 1—51 — 1 —
Aizputes apr. ... — — - — - 2 2 2 30— _ _ ___
Kuldīgas apr. ... — 1 — — — — - 2 24 — 1 1 .— .-.— . _
Ventspils apr. ... — 3 — — - 1 7 1 _— — ._ — _ 14 — _ _
Talsu apr — 2 — - - — 5 - _ _ _ 1 _ _ 1 _ — _
Tukuma apr — 1 ļ— — — — —— — .. i_ — 1 — — —
Jelgavas pilsēta. .. — 1 — - 119 1 — — 4— 6— — ~ —
Jelgavas apr — 1 _ _ 1 _' _ 9 1 _ _ i_ 3_ — — _
Bauskas apr.. ... — 5 — — — 43 — _,._-___ 2 — — —" —
Jēkabpils apr. ... 2 1 1 — - - 16 4 1— 1— 6 1— — —
Ilūkstes apr — 1 — — — 38 5 — - — — ____ _ _ _
Daugavpils apr.... — 6— — — 55 12 6 — — — 1— 1—33— — —
Rēzeknes apr. .., — 1 — — — — 9 — — — — — — — —
Ludzas apr. ..,. .— _ — —• — 1 14 — 12 — 1— 3 — — — —
Jaunlatgales apr. . . 1 9ļ 3 1 47 4 - 2 _5

I I I I ! !
Kopā 2 55 4 196461 69 232 49 4 2— 27 -380 33 — 2 5

Epidemioloģiskās nodaļas vadītājs Dr. J. S e n t e 1 s.
Darbvede B ū j e.

Rīga.
Valsts Prezidenta veselības

stāvoklis.
Temperatūra pusdienā 36,7, pulss 140,

elpošana 40— 42, sirdsdarbības, vājums
pieņemas.

Pilī, 1927. g. 2. martā, pulksten 14.30.
Dr. A. B u t u 1 s.
Prof. M. Zīle.
Dr. J. Feiertags.
Dr. Kurt H a c h s.
Prof. K ļ i m e n k o.
Prof. J. Alksnis.

Temparatura vakarā 36,9, pulss 132—
140, elpošana 36—40. Vispārējais stā-
voklis bez pārmaiņām.

Pilī, 1927. g. 2. martā, pulksten 21.30.
Dr. A. B u t u 1 s.
Dr. J. Feiertags.

Valsts Prezidentam tempera-
tūra pulksten 9 — 36,9, pulss 130—140
elpošana 36—40. Pārmaiņu nav.

Pilī, 1927. g. 3. martā, pulksten 12.
Dr. A. B u t u 1 s.
Prof. M. Zīle.
Dr. J. Feiertags

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 3. martā.

Devīzei
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 99,30—100,30
100 Itālijas liru 22,45—22,85
100 Zviedrijas kronu 138,10—139,15
100 Norvēģijas krānu .... 134,15—135,15
100 Dānijas kronu 137,75—13880
100 Čechoslovaķljas krānu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 207,00—208,55
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 litu 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli!
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

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

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

Zvērināts biržas māklera M. Okmiani.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Tallinā, 2.. martā. Igauņu-
krievu sarunas par neuz-
brukšanas pakta noslēgšanu
šodien atjaunotas. Padomju sūtnis
iesniedzis ari Igaunijai jaunos priekšli-
kumus, kurus Latvija saņēmusi jau agrāk
un kuros izteikta gatavība nodibināt
konfliktu nokārtošanai izlīgšanas komi-
siju ar neitrālu priekšsēdētāju (Igaunijas
prasītās šķīrējtiesas vietā).

Latvija un citas valstis.
Latvijas un Igaunijas ārlietu ministru

apspriede Tallinā
28. februārī un 1. martā.

Mūsu ārlietu ministris F. C i e 1 e n s
Par to ziņoja sekošo:

Mans brauciens uz Rēveli bija kartēja
aDU sabiedroto valstu ārlietu ministru sa-
lšanas. Pēdējo reizi Akela kungs bija
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dienām aizkavēsies.

Pārrunājām ar Akela kungu jautājienu,
kā sastādīt muitas ūnijas līgumā
paredzēto pastāvīgo jaukto
komisiju. Igaunijas valdība vēl nav
taisījuse galīgu lēmumu šinī lietā, bet
no savas puses ierosina šādu komisijas
sastāvu: 12 personas no katras pases,
pie kam šai sastāvā ieietu kā parlamenta
deputāti, tā valdības pārstāvji un saim-
niecisko organizāciju pārstāvji. Igau-
nijas valdība provizoriski izraudzījuse
jau attiecīgās personas, starp kupām būtu
minami no deputātiem Laidoners, ārlietu
komisijas priekšsēdētājs, Strandmans,
bijušais ministru prezidents, deputāts
Martna un daži citi. Bez tam ex officio

piedalītos finansu ministris un ārlietu
ministris. Par šo jautājienu būs jāpanāk
vienošanās, jo mūsu ārlietu komisijā
dominē domas, ka jaukto komisiju vaja-
dzētu sastādīt no parlamentāriešiem uz
tādas atslēgas pamata, kā dibinās visas
Saeimas komisijas, pie kam attiecīgo
saimniecisko organizāciju un attiecīgo
resoru pārstāvji varētu piedalīties apakš-
komisijās, kuras veic_ visus priekšsaga-
tavošanas darbus. Tādā kārtā pastāvīgās
jauktās komisijas darbībā būtu savienota
ir praktiska lietderība ir maksimāli iespē-
jama saskaņa ar attiecīgiem parla-
mentiem.

2. Pārrānājam, kā pasteidzināt a u ?
tonomo muitas likmju ie-

priekšējo saskaņošanu starp
Latviju un Igauniju.Kāzinamsmūsu Saeimas finansu komisija jau otra
lasījumā ir pieņēmusi muitas tarifa li-
kumu un tā trešo lasījumu atlika vienīgi
tāpēc, lai gaidītu uz iespējamību saskaņo!
maksimālā veidā muitas likmes ar Igau-
niju. Akela kungs paziņoja, ka Igau-
nijas delegācija šai muitas likmju sa-
skaņošanai ir jau sastādīta, un tā vis-
tuvākā laikā dosies uz Rīgu, lai šo darbu
veiktu. Igaunijas delegācija ieejot depu-

tāts Martna (soc.-dem.), deputāts Gil-
mans (zemn. sav.), deputāts Leimans
(jaunsaimn.), deputāts Veilers (darba
partija), Mikvics un daži citi.

3. Pārrunājam ari jautājumu par

pagaidu saimniecības lī-
guma noslēgšanu, kujam jā-
stājas spēkā priekš mušu [aunā muitas
tarifa pieņemšanas, jo pretējā gadījumā
mūsu sabiedrotais pakļutu zem maksi-
mālām likmēm.

4. Lai varētu labāki sagatavot ap-

rēķinus un statistiskos datus, kas nepie-

ciešams muitas priekšdarbu izvešanai,
tad abu valstu statistiķu konference, kas
notiek šinīs dienās Tallinā, ievēlēs pa-
stāvīgu kopēju statistiķu ko-
misiju.

5. Parakstīto papildinājumu pie ro-
bežu līguma steidzīgi ratificēs abu
valstu parlamentos, lai galīgi ro-
beža varētu stāties spēkā
no š. g. 1. apriļa.

6. Pārrunājām saimniecisko lī-
gumu politiku, iztirzājot kā nesen
noslēgtos saimnieciskus līgumus, tā ari
projektējamos tirdznieciskus līgumus ar
ārvalstīm.

7. Bez šīs ārējās tirdzniecības poli-
tikas pārrunājām ari vispārējos
abas valstis interesējošos
ārpolitikas jautājumus, atarp
kuriem centrālo vietu ieņem neuz-
brukšanas līgumsstarp Bal-
tijas valstīm un Padomju
Krieviju. Aralovs bija pārvedis no
Maskavas jaunus priekšlikumus, kuros
var konstatēt diezgan nopietnu Padomju
Krievijas pretimnākšanu mūsu viedoklim.
Igaunijai šie priekšlikumi vēl nebija no-
doti. Tāpēc abu valstu ārlietu ministri
pārrunāja jauno stāvokli, kāds radies
šinī jautājumā, un no savas puses izstrā-
dāja dažas propozicijas, kūpasliks priekšā
Padomju Krievijai. Varu konstatēt, ka
labu gribu uz līguma sarunu novešanu
līdz pozitīvam galam izrāda visas trīs
valstis (Padomju Krievija, Igaunija un
Latvija), un tāpēc izredzes uz līguma
noslēgšanu ir ievērojamā mērā pieau-
gušas.

Māksla.
Nacionālā opera. Šovakar „Žīd i e te' pirm-

izrādes sastāvā (Meta Laube, Ada Benefelde,
Rūdolfs Bērziņš, Jānis Niedra, Alvils Spenners

un c). Diriģents Teodors Reiters. — Rītvakar
.Pasaka par caru Saltanu" Ierēdņiem
un privātai publikai. Galvenās lomās Milda
Brechman-Štengele, Helēna Berzinska, Jūlijs
Muške; Gvidona lomā pirmo reizi tenors Jānis
Vītiņš. Diriģents Teodors Reiters. — Sestdien,
5. martā „Žīdiete . — 28. tautas izrādē
svētdien, 6. martā, pulksten 2dienā .Zalome-
ar Brechman-Štengeli, Žubīti, Bērziņu, Miķelsonu,
Vītiņu un c. Diriģents Teodors Reiters. —
Pulksten 7.30 vakarā japāņu dziedātājas
Teiko Kivas pēdējā viesizrāde ,,M a d a m e
Butterf Iy".

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 3. martā,
pulksten 7.30 vakarā Sardū komēdija „Ma-
dame Sāns G ē n e". Interesanto Fušē lomu
tēlos Arveds Michelsons. — Piektdien, 4. martā,
pulksten 7.30 vakarā, Lilijas Štengel
viesu izrādē Urvanceva drāma „Vera Mir-
c e v a". — Sestdien, 5. martā, pulksten 7.30 va-

karā pirmo reizi Lorda un Sena .Mans
mācītājs pie bagātiem". Starp tēlo-
tājiem pirmie spēki. Abonentiem 3. biļete. —
Sagatavošanā bez tam A. Gulbja drāma „A v a n
tūriste" A. Mierlauka režijā.

Dailes teātris. Ceturtdien, 3. martā, pulksten
7.30 vakarā ,,Salmu sievas". — Piektdien,
4. martā, pulksten 7.30 vakarā „Uz nezi-
nāmo ost u". — Sestdien, 5. martā, pulksten
7.30 vakarā .Spāniešu dejotāja".—
Svētdien, 6. martā, pulksten 2 dienā strādnieku
izrādē „Grafs Montē Kristo". — Pulk-
sten 7.30 vakarā „S a 1m u sieva s".

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 6 lapas puses.



r~ —"
(Tiesu

sludinājumi.
Rīgas opgabaltles. 3 civllnod.
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Kārlis
Heinricha d. Volksdorf (Folks-
dorf) un Olga-Marija Jura meita
Volksdorf (Folksdbrf) dzim.
Lielais noslēguši savstarpīgc
laulības līgumu pie Rīgas notāra
M. Čulkova 2. februārī 1927. g.
reģistra N° 13/2076, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 22. februārī 1927. g.
L. Ns 2974.

Priekšsēdētāja v. A.Veidners.
26455 Sekretārs A. Ka 1ve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
1917. gada 14. martā Bauņu pa-
gastā miruša Otto M i g 1 a u
ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
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 termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927 g. 10. febmarī.
25365 L. Nt 2781

Priekšsēd. v. A. Veidners
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011. lidz
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p pamata,
uzaicina visas personas, kur/ām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1927. gada
25. janvāri publicēto 1926. gada
26 novembri Kraukļu pagasta
.Jaun-Norās" mirušā Jāņa Jāņa d.
Kaloša, 1924. g. 16. jūlijā mājas
kārtiba taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kuram ir kautkā-
das tiesības uz mirušā Jāņa
Kaloša mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,

legatarijiem, fideikomisarijiem, pa-
rāddevējiem un t. t, piet;ikt sa-
vas tiesības, pretenzijas un ie-
runas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma _ iespiešanas dienas
,Valdības Vēstnesi".

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1927. g. 1. februārī.
L. Nš 2722.

Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
24619 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vļspirībai, ka laulātie draugi
Jānis Fridricha d. Bergmans

un Antonija Andreja m. Berg-
man, dzim. Korst, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra A. Meikes 7. februārī
1927. g. reģistra Nš 10/2771, ar
kūju viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79_ . un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā 22. februārī 1927. g.
L Nš 3001.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
26464 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavu apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309'. p. p. pamata uzacina Lati
G o s, dzim. Nolman, kuras
dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laiki ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņas vīra
Ernesta-Ludviga G o s, iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot
savu dzives vietu Jelgavas pil-
sētā.

Ja minētā laiki aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.

īrnuM—m^^̂ W

Ja ieradīsies, bet savu dii esvietu Jelgavā neuzdos , aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus parēj„"
papirus a'stās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 1927.g 7. februārī
25139 LNē 222/27

Priekšsēdētāja v. Veiss
Sekretāra p. F. Kāps.

Rīgas apgabalt. I civilnod.,
uz clv. prot lik. 293, 295., 298.,
301. 309. un 311. p.p. pamata,
uz Johana Morei lūgumu, viņa
prasības lietā pret Alekseju D a-
n i 1o v u par pirkšanas-pārdoša-
nas līguma atzīšanu par spēkā
esošu un tepiķu nodošanu, uz-
cina Alekseju Danilovu, kura dzī-
ves vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no ši sludinājuma iespieša
jias dienas .Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti pilnvara pa-
raksts, notāra Čulkova apliecība
un noraksti priekš atbildētāja.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1927. g. 17. februārī.
Priekšs. b. P. L e i t a n s.

26116 Sekretārs J. Smeils

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. tik. 1967., 2011. līdz
2014. un 207» p p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451 p pa-
mata, uz Anetes Ķauķis pilnv.
zv. adv. K. Eglīša lūgumu, uzai-
c'na visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 1927. g. 4. jan-
vāri publicē o 1926. g. 21 sep-
tembrī Rīgas Jūrmalā, Majoros,
mirušā Jāņa Jēkaba dēla Kauke-
Dauge, 1926. g. 3. martā pie Rī-
gas Jūrmalas notāra A. Jansona
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz miruša Jāņa Kauke-
D a ug e mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
paraddevējiem u. t. t, pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs Mā _ atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1927. g. 3. febr L. Ne2466
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24715 , Sekretārs A Kalve.

tflgas apgabalt. 3. civilnod.,
ui civ. ties. lik. 1»67., 2011.—2014.
un 20/9 p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451 p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1922. gada
2. maijā publicēto 1922. gada
28 janvārī Ku«as pagasta .Kalna-
Rubenos" mirušā Andreja Andreja
dēli Anžjana, 1921. g. 5. ok-
tobrī mājas kārtībā taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kuram ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Andreja Anžjāna manto-
jumu vai sasarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fi-
deikomisarijiem, paraddevējiem un
t. t., pieteikt savas tiesības, [!.'-
tenzijas un ierunas minētai ties ii
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesi*.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts tadminētāspersonas atzīs
ka atteikušas no ierunām un zau-
dējušas savas tiesības, bet testa-
mentu pasludinās par likumīgā
speķa gājušu.

Rīgā, 1927. g. 3. februārī.
21716 L. Nš 2771
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s

Sekretāra A Kalve.

Rīgas apgabaities. 3.civilnod.
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispārī-
bai, ka laulātie draugi Vilis
Jāņa dēls Dravnieks un
Erna Gustava meita Dravniek,
dzim. Jakobson, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra K- Sumberga
8. februārī 1927. g. . reģistra
JVc 4/477, ar kūju viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcē' luši vietējo civ.
lik. 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 22. februārī 1927. g.
L. N° 2994.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
26460 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pec 1926. gada 22. aprilī Trikates
draudze miruša Vijciema pagasta
Jaun-Kairu" mājās īpašnieka Jū-
lija (Juliusa) Pētera d. Berta ir pa-
licis ma te jums un uzaicina, kam ii
uz šo man'ojumu, vai sakarā ai
to tiesības, kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t, pieteikt šis tie-
sības minētai tiesai sešu mē
nēšu laika, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī.

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

Rīgā, 10. februārī 1927 g.
25364 LNs2139

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

Rīgas apgabaities 3 tiviinoo".
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispārī-
bai, ka laulātie draugi Niko-
lajs Emila d. H o r n s un Mar-
got Matilde Luize Augusta m.
Horn, dzim. Pīpke, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra R. Voigta 2. febr.
1927. g. reģistra Ns 12/1339, ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 22. februārī 1927. g.
L. Ns 2976.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
26458 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties.S.civilnod.
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Her-
mans Leiba dēls Minskers un
Bettv Faibeļa meita M'insker,
dzimusi Janšitc, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra M.Čulkova 3. febr.
1927. g. reģistra Ns 15/2351,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši
vietējo civ. lik. 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 22. februārī 1927. g.
L. Ns 2975.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
26459 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Eduards Anša dēls
Zariņš un atraitne Anete-
Emilija *Friča m. Vilks, dzim.
Stankus - Stankevič - Stankovski
noslēguši priekšlaulības līgumu
pie Rīgas notāra E. Trautsolta
27. janvārī 1927. g. reģistra
N° 5/406, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civ. lik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 22. februārī 1927. g.
L. K» 2961.

Priekšsēdētāja v. A.Veidners.
26456 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas Dpgabaltles. 3.clvilnod.
uz Latvijas civillikumu kop.36.p.
piezīmes pamata, paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Johans
Johana d.Kineraan s(Kuhne-
mann) un Berta Eižena meita
Kīneman (Kuhnemann) dzim.
Vitinski, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta 29. janvārī 1927. g.
reģistra JVs 11/1199, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgts
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 22. februārī 1927. g.
L. Ns 2995.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
26457 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pam. paziņo, ka pēc
1919. gada 19. februārī Lubānas

pag. Jaun-Kančos mirušā Jāņa
Matisa dēla Osīša (ari Usīts)
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šomantoj., vai sa-
karā ar to tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem u. t t.. pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi".

Ja minētās personas savas
tiesības augša uzradīta termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 9. februārī 1927. g.
L.Nš2796

Priekšsēd. v. A. Veidners.
25367 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. prec. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. gada 13. maijā Vis-
kaļu pagastā mirušā Martina
Kārļa d. Vītola ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo man
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fi-
deikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājumā iespie-
šanas dienas,

Ja minētās personas savas tie^
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā sīs
tiesības zaudējušas.

Rīga, 9. februārī 1927. g.
L. Ns 2854

Priekšsēd' v. A. Veidners.
25368 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014
un 2079 p p un Bal privāttie-
sību kop. 2451 p. pamata, uz
Emilijas Rācen pilnv. zv. adv.
A. Bočagova lūgumu, uzaicina vi-
sas personas, kurām ir kaut kā-
das pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1927. gada 1. fe-
bruāri publicēto 1921. g. 19. fe-
bruatī Maioros mirušās Karlīnes
Jāņa m. Garoza, dzim. Bren-
s o n, 1916. g. 24. marta pie Rī-
gas notāra P. Guseva taisīto te-
stamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kautkādas tiesības uz
mirušās Karlīnes Garoza man-
tojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, paradde-
vējiem u t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā
kaitot no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas .Valdības Vēstn.".
Ja tas minētā termiņā nebūs

izdarīts, tad minētās personas at-
zīs, ka atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1927. g. 1. februārī.
L. Nš2756.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
24618 Sekretārs A. Ka 1ve.

Rīgas apgobaltles.3.clvllnod,
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispārī-
bai, ka laulātie draugi Leonids
Jāņa d. R a m a n s un Lūcija
Mārtiņa meita Raman, dzimusi
Veglis, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
A. Meikes 7. februārī 1927. g.
reģistra Ns 9/2728, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši ' vietējo civillik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 22. februārī 1927. g.
L. JMā 3000.

Priekšsēdētāja v.A. Veidners.
26463 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019 p. p. pamata pazjņo, ka pec
1926. gada 6 augusta R ga mi-
rušā Jāņa Kārļa d. Grinberga
(Giunbergaī ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, legatari-
jiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
Iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

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

Rīgā, 9. februārī 1927. g.
25371 L. Nš 2795

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

Rīgas apgabaities. 3.clvīlnod.
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vispārī-
bai, ka laulātie draugi Boris
(Boruchs) Moiseja dēls G 1 i k s -
mans (Glūcksmann) un Haja
Cecīlija Zalmana m. Gliksmane
(Glūcksmann i dzim. PiteI, no-
slēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra E.
Trautsolta 5. februārī 1927. g.
reģistra JVs 7/570, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civillik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 22. februārī 1927. g.
L. Ns 2987.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
26462 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. lik. 2011., 2)14. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec
1919. gadā (diena un mēnesis no

lietas nav redzami) Katlakalna
draudzē mirušā Jēkaba Pētera
dēla _ V e i t c a (Sveica) ir
atklāts mantojams un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar
to tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem,. fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šis tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesi" .

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

Rīgā, 9. februārī 1927. g.
L. Nš 2853

Priekšsēd. v. A. Veidners
25369 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014 un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
1926. gada 2 janvāri Doles
.Pārupēs" mirušā Jura Jāņa
dēla K ā r k 1 i ņ a ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai se-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem, kreditortem _ un t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Val-
dibas Vēstnesī".

Ja minētas personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā_ ne-
pieteiks, tad viņas atzis kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 9. februārī 1927. g.
L. Ni 2850.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
25370 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 8. martā
1927. g. minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1926. g.
15. oktobrī Rīgā mirušās Marijas
Friča m. Z a 1c m a n, dz. Menek,
notarielo testamentu.

Rīgā, 26 febr. 1926. g. L. NŠ3118

Priekšsēd. v. A. Veidners.
26884 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g
8. marta minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēde nolasīs 1927. g.
3. janvārī Rīgā mirušā Fridricha
Augusta d. Vutke (Vuttke)
notarielo testamentu.

Rīgā, 25 febr. 1927.g. L.Nš 3136
Priekšsēd. v. A. Veidners

26885 Sekretārs A. K a 1v e

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p, paziņo, ka 1927. g.
8. martā jnlnētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1926. gada
19. septembrī mirušā Saikavas
pag. .Purmal-Auseklis Ns 80"
mājas īpašnieka Andreja Andreja
dēla A1 d e r a testamentu.

Rīgā, 25. febr. 1927. g. L. Ns3079
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26886 Sekretārs A^
Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 8 marta
1927. g._ minētas nodaļas atklāta
tiesas sēdē nolasīs 192/. gada
5. februārī Rīgā mirušas atraitnes
Jūlijas Kārļa m. Šakel (Sakal),
dzim. Bārtuševič (Bartaševitc)
notarielo testamentu.

Rīgā, 23. febr. 1927. g L.Nš3147
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26887 JSekretars A. Kalve.

. Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958 p. paziņo, ka šis tiesas
sēdē 1927. g. 10. martā attaisīs
un nolasīs ly26. g. 15. novembrī
mirušasEmilijas Otto m. Freln-
b e r g testamentu

Jelgavā, 25. februārī 1927. g.
L. Ns 1711|27. g.

Priekšsēd. v. P. E f f e r t s.
26930 Sekretārs Mi 11e 1 h o f s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p paziņo, ka šis tiesas
sēdē 1927. g. 10. martā attaisīs
un nolasīs 1926. g. 23. mt-ija
mirušā Gustava Didricha dēla
Zieberga-Ezerkauķe te-
stamentu.

Jelgavā, 25. februārī 1927. g.
L. Ns 1710/27. g.

Priekšsēd. v. P. E f f e r t s.
26931 Sekretārs M i 11e 1 h o f s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šis tiesas
sēdē 1927. g. 10. martā attaisīs
un nolasīs 1927. g. 15. februārī
mirušā Reinholda Jāņa d. Za-
1ī t a testamentu.

Jelgavā, 25. februāri 1927. g.
L. Nš 1709/27. g

Priekšsēd. v. P. E f i e r t s.
26931 Sekretārs M i 11 e 1h o I s.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. l.k. 1967., 2011,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz 1926. g.
3J. janvārī mir. Miķeļa Miķfļa d.
B uc i n i e k a atst. mantoj. kādas
tiesib. kā mantin., legatariem, fi-
deikomlsariem, kreditoriem un
t t, pieteikt savas tiesībai šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi'.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g 11. februārī.
L. Nš 1420,27. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
25573 Sekretārs Mittelhofs

Rigas pils. 1. raj. īres valde,
saskaņā ar civ. proc lik. H '*
29 i , 2*>, 298, 301, 3i9< ««

311. p p. uz Friča un Manjas

Činkuru Pilnv. zv. adv. pa'-
Kēlbrandta lūgumu Činkuru pra-

sības lietā pret Leonu Aize»

št e i n u par īri un izlikšanu , »z

aicina atbildētāju Leonu A«e»

šteinu, kura dz.ves . vieta pra"

tājiem nav zināma, četru mēnešu

laikā, no ši sludinājuma iesp "j
šanas dienas .Vald.b. Vestne i ,

paziņot res valdei savu WP
izvtlēto dzīves vietu vai uz"

Rīgā dzīvojošu personu, Kur»
bild tājs pilnvaro saņemt yi?
vietā no īres valdes pi«u«?
rakstus. Pie prasi iaja lug»'

raksta pielikti p ilnvara un pa»

kvitē. „. . . „„-
Ja atbildētājs Aizenšte.n w>

teiktā laikā aug šminēto PjfV
jumu neiesniegs, tad visas p

vestes un raksti uz atbildēta a

vārda tiks atstāti īres vaiu
kanclejā un atbildētajam ^"
tiesība aizbildinoties ar i" r

vēstu un rakstu nezināšanu.

Rīgā, 22. februāri 1927. g.

26675 Priekfsēd. (paraksts)-

Jelgavas apgabaltiesas reģi-
strācijas nodaļa,

pamatodamās uz 18. jūlija
1923.. g. !ik ; par biedrībām, sa-
vienībām uri politiskām organi-
zācijām 17. panta paziņo, ka
minētā tiesa civilnodaļas 31.
janvāra 1927. g. atklātā sēdē
nolēma: reģistrēt Bauskas rūp-
nieku un amatnieku biedrību,
ievedot viņu to biedrību reģistra
pirmā daļ'ā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas — Bauskā.

ļelgāvā, 12. februārī 1927. g.
25683 L. Ne 21/27. g.

Reģistr. nod.pārz. P. Efferts.
Sekr. pal. p.i. P. Kupševics.

Rēzeknes 3. iec. miertiesn.
saskaņā ar savu 24. februāra
1927. g. lēmumu, izsludina par
nederīgu apliecinātu Īd. oktobri
1923. g. pie Rēzeknes notāra
Merkulova pilnvaru, izd. Ivanam
Klimentija d. Pur malām no
Domenika Andreja d. L u b g i n a
visu pēdējā lietu vešanai.

Rēzeknē, 25. iebruarī 1927. g-

26835 Misitiesn. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesas reģi-
strācijas nodaja,

pamatodamās uz 18. jūlija 1923-
gada lik. par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizaci
jām 17. parīta paziņo , ka minētā
tiesa civilnodaļas 24. janvāra
1927. g. atklātā sēdē nolēma-
reģistrēt Skaistkalnes jaunatnes
biedrību „Nākotne", ievedot
viņu to biedrību reģistra pirm ajā
daļā, kurām nav peļņas iegūša-
nas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atro-
das — Skaistkalnē.

Jelgavā, 1927. g. 5. februārī.
25241 L. Ns 16/27. g.

Reģistr. nod. pārz. P. Efferts.
Sekr. pal. p.i. P.Kupševics.

Jelgavas apgabaltiesas reģi-
strācijas nodaļa,

pamatodamās uz civ. proc. lik.
146071 . panta paziņo, ka minētā
tiesa civilnodaļas 24. janvāra
1927. g. atklātā sēdē nolēma;
kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmā daļā, 14. numurā, otrā
nodalījumā atzīmēt, ka ar Beb-
renes patērētāju biedrības
,.,Straume" 1926. g. 12. dec.
nolēmumu pārgrozīti šīs sabiedrī-
bas statūti saskaņā ar klātpie-
liktiem statūtiem.

Jelgavā, 9. februārī 1927. g.
25242 L. Ns 17/20. g.

Reģistr. nod. pārz. P. Efferts.
Sekretāra pal. p. i. P. Kupševics.

Migas apgabaities. 3-clvlinod.
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Roberts
Andreja d. S t ū ī s un Aline-
Konkordija Jāņa meita S t ū 1,
dzim. Antonovič, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie
Rigas notāra A. Meikes 4. febr.
1927. g. ret. Nš 8/2501, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
lik. 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 22. februārī 1927. g.
L. Ns 3002.

Priekšsēdētāja v. A.Veidners.
26461 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
nz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pē
1893. gada 22. augustā Rīgā mi-

rušā Johana (Joana) Eduarda
Ēvalda dēla L a n g e ir
atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības ka man-
tiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t-,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
9 sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī*.

Ja minētas personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs ki sīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927. g. 10. februārī.
25"66 L. Ns 2332

Priekšs. v. A. Veidners.
Sekretāra A. K a 1v e.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai , ka garaslimīs Lotes Preipič personai unmantai nodibināta aizgādnība.

Jelgavā, 1927. g. 16. februārī
L Nš 621/ 926. g.

Priekšsēdētāja v. V e i s <:
26000 Sekretārs Mittelhefs.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka prom
esošās Aneles Vulfson mantībai
nodibināta aizgādnība.

Jelgavā, 1927. g. 16. februārī
L. Ns 1146/24. g.

26001 Priekšsēd. v. Veiss
Sekretārs Mittelhofs.



Vitu iestāžu
sludinājumi.

toiiMi ministf ]as adii-m-
itratnali departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15 sep-
tembja likuma par uzvārdu maiņu,10. p. dara zināmu, ka uz: 1) Fiiča
Vepre, 2) Rūdolfa Pcdnieka,
3) Lizes Peiža, 4) Mades AnnasPeiza, 5) Annas Emilijas Kakta
bulle, ari Bulle, 6) P.teja Kagana
- attiecīgiem uzvārdu maiņas

lūgumiem, kuri izsludināti pag.
gada 11. novembra .Valdības
Vēstnesī" Ns 255 un p-et kufiemtriju mēnešu laika iebildumi nav
celti, iekšlietu mini?tris

nolemo .-
I. lūdzējiem turpmāk

saukties:
1) Fricim Ver/re — uzvārdā

.Vārpa";
2) Rūdolfam Podniekam — uz-

vārdā .Pūriņš";
3) Līzei Peiža — uivārdā

.Kļaviņa";
4) _Madei Annai Peiža — uz-

vārda .Kļaviņa";
5) Annai Emīlijai Kaktabulle,

ari Bulle — uzvārdā ,Iaun-
ze me";

6) _ Pēlējam K'ganam — uz-
vārda .Lācis"

II. Visi dokumenti kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
les u t. t., kas izdoti lidz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm , ka arivalsts amata un
Arivatām personām ir skaitāmi kā
(izdoti i'z lūdzēju jaunajiem uz-
vārdiem.

III. Šie lēmarni stījulies spēkā
š g. 11 februārī 261b8

kīgā,1927.g.l7.f.br. Ns26C04
Administratīvā departamenta

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

Ri2as aPga^j^ l iec-
m tiesu izpildītājs

, ķa 8. martā 1927 g„
p3
^ ten 10 dienā R'Sā > *«!'

Pl- i* 13. veikflā, V Mende
iela -uā ' p ārdos Eduarda
P''kustamo mantu, sasta-

"i no evelmašinām un uguns-

dzēsēju spricēm un novērtētu pai

U bzmāt sarakstu, novērtēj: mu.
-ap katīt pārdodamo m nt,

.«* pārdošanas di' nā uz vietas

Ēa 2 rna tā 1921 g.

971 Q7 Tiesu izp I O r i n f e I d s.

Rigas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

in0, ka 10. martā 1827. g.
Sen 10 dienā, Rīgā, Rātuža
almā Ns 3, H Kaulmana
nrasibā,p ā i d o s Iz'aeļa Stein-

l !da kustamo mantu, sastā-
vošu no mebe:ēm un novērtētu
nar Ls 891,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

«nres pārdošanas dienā uz vietas.v
Pigā, 3 martā 14-27. g.

2711 9 Tiesu iztv .1 G r i n f el_ d_s.

Rigas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. ma tā 1927. g.
pīkst 10 diena, Rīga, 1 Kalejj

felā Ns U/16, dz 4, Latvijas
bankas un citu kredtoru prasībās
pārdos otrreizēja izsole Vasi-
liaZieva kustamo mantu, sa-

stāvošu no mēbelēm un no
vērtētu par Ls 6933,50.

Izzināt sarkstu,' novērtējumu,
kā ari apskatit pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 2. martā i927. g.
27108 Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīga ; apgabaltie as III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. marti 1927. g.,
pīkst. 10 diena, Rīga, Daugavpils
ielā Ns 48, dz. 74, pārdos
Averjana S e _r g e j e v a kr stamo
manu, sastāvošu^ no dažādām
kastēm un novērtētu par ls 215

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

Rīgā, 21. Lbr 1927. g. 27091
Tiesu izn. J. Karubiems

Rigas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. martā 1927. g.,
pīkst. 10dienā,Rīgā, Ģertrūdes iela
M 61, dz. 5. a /s. „Lat ijas Lloids
prasiba pārdos Nochuma Kap
lāna kustamo man u, s .stāvošu no
pianīno un nevērtētu par Ls 54 >

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

Rīga, 2o. iebr. ,927. g. 27,92
Tiesu izp. J. Kszubierns

Rigas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 11. martā _ 1927 g.,
pulkst. '/2 11 dienā, Rīga, Lfčplēša
ielā N°24, Latvijas mazsaimnieku
sabiedr. littā, pārdos firmas
.Luk tiņš un b drs" kustamo
mantu, sastāvošu no drātējamās
mašīnas un novērtētu par Ls 55J.

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

Rīgā, 10. itb.uari 1927. g.
gMl Tiesu izpild J. Z i r ģ e 1 s.

Rigas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

Paziņo, ka 11. martā 1927. g.,
P'kst. 12 diena, Rīgā, Dzrnavu
iela Ns 66, dz. 8, F mas .Rad'auer
™ Ko " un citu līstas, pārdos
Voldemāra Liepiņa kustamo
rnantu, _ sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 637,—._Izzināt sarakstu, novērtējumu,
« sri ar skatīt pārdcdamo mantu
vmp» of, došanas dienā uz vietas.

R'gā. 11 februārī 1927. g.

?I11!L Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s.

Rigas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

l'}o ka 23. martā 1927. g„
Pulksten 1 dienā Rīgā. Marijas
el1 Ns 70, pārdos II toigos
ankeja Kana kustamo mantu,

-astavLsu no 83 m. vat.es un
" PfU dāmu zeķēm ui novērtētuPar Ls 220.

izzināt sarakstu , novērtējumu,
ļ* an apskatīt pārdodamo mantu

nes Pārdošanas dienā uz vietas.
* <*? 28. februaiī lt*2/. g

£!!? 3__ Ti
^

uj? p_j Grinios
R>gas apgabaltiesas VIII iec.

tiesu izpildītājs
DlkT'ii"" mart * 1927. g.
ielY\r„r dien3' R'8 - Mari J*
?jj,/* 95, pārdos Osvalda
vn«, kustamo mantu, sasta-
tētu "° Tri 5ķa trepēm un novēr-re™ Par Ls S60.
ks ari nāt ,sarak stu, novērtējumu,
var/,aPskatH Pārdodamo mantu

D,„P™°5anas dienā uz vietas.
27 r

2ifebruari iy>?- *31 Tiesu izp. J. Grinios.

Paziņojums.
1927. g 16. februārī finaris.

ministrs apstiprinājis
Latvju-angļu kuģnie-
cības akciju sabiedr
statūtu § 7. grozījumu, saskaņā
«r kuru sabiedrība izlaiž 1175
jaunas otrā izlaiduma akcijas pai
Ls 203,— katru, kopsuma par
Ls 2J5.000,-, tā ka viss pamat-
kapitāls iztaisa Ls 435.0.0,— ui
sādžas 2175 akcijas par Ls 200,-
kitra.

Izlaiduma noteikumi sekosi: _
1) Saaiedrība izlaiž 1175 jiunas

II izlaiduma, akcijas par Ls
23 .000,— nominalvērt ba.

2) Priekšrocība iegūt jaunas ak-

cijas pieder veco akciju
īpašniek. proporcioneli viņiem
piederošām vecam akcijām.

3) Jaunās akcijas sadalāmas un
pilnīgi apmaksājamas viena
mēneša laika, skaitot no šo
noteikumu izsudinašan. ,Val
dibas Vēstnesī".

4) Jaunās akcijas piedalās pie
dividendes sakot ar 1927. g

1 jinvari
5) Parak-tīš:nās uz jaunam

akcijām iedarāma sabiedrības
valdē Rīgā, Basteja bulv. 11.

Tirdzn. un banku nod pr. v.
26425 V. Oailits.

Revidents A. Zalpeters.

muti mioiitii
ir iesnieguši lūgumus deļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas
p.lsoņi:

1) Jānis Andris Ozoliņš (psei-
donīms Buit iekš), dzīvojošs Rigi,
1. Kalēju ielā Ns 33, dz. 4, kur.
veļas saukties uzvārdā „Burt-
ni eks';

2) Lonija Žigur, dzim. Sietiņ
(laulība šķirta), dzīvojoša Rīgā,
Kalnciema ielā Ns 129, dz. b,
kura veļas saukties uz/ārdā
„Dzilstraum e ;

<>) Kārlis Rebiņš-Rebinka ar
sievu Annu, dēliem: Zgridu,
Kāli un meitu Loniju, dzvijuši
IIū« fes apriņķī, Salienas pagastā,
Sudrabos, kufi veļas saukties uz-
vāidā .Rebiņš";

4) Pēters Vo dernars Jurevics,
ari i ūce, dzīvojošs Jelgavas apr.,
Garozes pagasta, Runduļos,

^
kurš

ēJas sauk ies uzvārda .Pucc;
5) Jānis Pulie (laulība šķirta)

ar dēlu Kristapu, dzīvojoši Rīgā,
Beberbeku ielā Ns 5, lin jā 2
KU[i vēlas saukties uzvārdā
.Pūpols";

6) Jānis Borbals ar sievu Jūliju
un dēlu Jāni, dzīvojoši Rēzeknes
apriņķī, Borkovas pag., Malsalas,
kufi veļas saukt es uzvārdā
.Platais.

Varbūtēji iebildumi, pret pie
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laika, skajtot no šā slu-
dinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lugunus iz-
pi.dis.

Kīgā, 1927. g 17. febrmrī.
Administr. dep. vhedir.

V. Ludiņš..
Nodaļas vadītija v.

26166 P. Kurzemnieks

8. Daugavpils k^nieln pulks
izdos

uti'H w HbliiH iznli
svaisas liellopu salas

piejiMianu
pulka tekošām vajadzībām
Cēsis un Valmierā no 1.aprīļa

līdz 30. jūnijam 1927. g.
apmērām 18 tonnas.

Piegādāšanu var uzņemties kopā
par abām pilsētām, vai katru ft-
sevišķi

hsolē rotiks Cēsī', pul'*a štāba
saimniecības daļā, Cēsu pilī
15. martā š. g., pīkst. 12 dienā.

Rakstiski p'edāvājumi slēgtas
aploksnēs ar uzrakstu .uz svaigas
liellopu gaļas izs >li 15. m a r t ā
1927. g.* un lūgumi dēļ pielai-
šanas mutiskā izsolē, nomaksāti
ar attircīgu zīmognodokli, iesnie-
Izami līdz izsoles dienai pulka
saimniecības priekšniekam, vai iz-
soles dienā izsoles komisijai.

Izsoles da'ībniekiem pirms pie-
dalīšanās izsolē jāiemaksā pulka
kaaē drošības nauda 15% apmērā
no visas darījuma sumas.

Ar kondicijātn un sīkākiem no-
teikumiem var iepazīties pulka
štāba saimniecības daļā. darb-
dienā s no pīkst 9-15 1* 26 7( 9

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs ra
ziņo. ka 5 martā 1927. g., pulkst
12 dienā, Rīgā, Rēveles ielā 1* 15,
dzīv. 1,
pārdos vairāksolīšanā
Edmunda Pēca kustamu mantu
no>/prtetu par Ls _ 464,53 un sa
stāvo?u no mēbelēm, viņa 1925. g.
ienākuma nodokļa parada seg-
šanai.

Rīgā, 2. martā 1927. g.
2709J Piedzinējs (paraksts).

Rīgas polic. VII iec. priekšn

pilot valstu
š. g. 21. marta, pulksten 10 lītā,
Avotu ielā Jsls 23 b, veikala pil-
sonim Kārlim Kreke piederošas
sekošzs mantas: 1 naudas skapi,
I rakstam galdu, 1 pulti, 2 vei-
kala bufet:s, 1 naudas kontroles
kasi un 6 da bnīcas galdus. —
Mantas novērtētas par Ls 600 un
aosicatamas pārdošanas diena uz
vietas.

Pamats: Rīgas pils. valdes
tirdzn. nod r. Ne 676 no 18 janv.
192?. g. 27102

Rīgas pol. VIII iec. priekšn
paziņo, ka 11. martā _ š. g., pulkst.
II dienā, Rēveles ielā Ns 60,
pārdos vairāksolīšanā
Fricim Indriksonam piederošās
mantas, sastāvošas no 1 ķēves,
1 izbraucamiem vāģiem un 1 ka-
manām novēitētsm kopsumā par
1 s 413 slimokašu parāda dzēšanai,
sask. ar darba insp. slimokašu
lietās p. g. 23. dec. r. Ns 92529.

Pārdodamās mantas apskatāmas
pārdošanas dienā uz vietas. 27101

liii UiiKls iinaii
Rīgas grupa, Citadelē JsTs 24, iz-
sludina 21. mar ā 1927. g, p 12,
jauktu galīgu izsoli

bez pēcizsiles uz Jaunlatgales
kara apriņķa priekšnieka dzīvokļa
zbūvi Bolvos. Ns _4858

Rakstiski piedāvājumi slēgtas
aploksnēs ar uz a stu ,Uz izsoli
21. martā 1927. g, oulkst. 12,"
kā ari lūgumi piedalīts mutiskā
izsolē, apmaksfti ar 40 s. zimog-
nodck'i, iesniedzami Rig^s grupas
<anc;ejā, Rīgā, Citadelē 2i, iz-
olēs dienā līdz pulk*t. 11,3i).

Par piedaīsanos izsolē j iemaksā
dtoš. nauda Ls 600 (var ari ie-
<ni gt Lat/ijas bandas garantijas
raksiu) kafa būvniecības pārvalaes
kasē, pievienojot kvīti par ie-
maksu, pie iesniegtā piedāvājuma.
Tuvāki noteikumi, kā a i da bu
apraksts atrjdas Rīgas grupas
kar clejā, ar kujiem iepazīiies var
?0 p. 9 15, katru dienu 27HI4

Purvma'as pag valde izsludina
par nozaudē'iem un tāpēc nede-
rīgiem sekošus dokumentus:

1) z rga pasi Ne S-3, izdota no
Tolkovas pag valdes 20. dec.
:920. g. uz NikoUja Ivanova v;

2) iekšz pasi Ns 544, izd. no
Tokovas pag valdes 2rj. au^.
1921. g. uz Pti;kina, Jeiima
Jāņa d. v;

3) iekšz pasi Ns 2093, izd. no
Tolkovps pag 11. jan. 1921. g.
uz Leščevas, Domnas Jāņa m v.;

4) kara 1.lausības apliecīau
Ns 164S1, izdetu no Ludzas kafa
apr pr-ka 8. maitā 1923. g. uz
Rumjatceva, Josiia Kuzminad. v.;

5) ie.šz pasi Ne 2-9/ , izd. no
Tolkovas pag valdes 11. janv.
1922 g. uz Rikova, Jegora Timo-
teja d. v.;

6) iekšz. pasi Ns 2935, izd. ro
Tolkovas pag. valdes 8. arrilī
1922. g. un zirga pasi Ns 125,
izd. no Boi<ovas pag. valdes
26 martā 1924. g uz Blažnova,
Stepana Ivana d v;

71 zirga pasi Ne 83, izdotu no
Dagdas pag. valdes 17. a-g.
19^0 g uz Bebricha Alekseja
Pete[a d. v, ku[u 1925 g. pircis
Vas ilj<>v3. Filips Dmitrija d. 22904

Gaujienas pagasta valde jz-
slud na par nederīgu nozaudēto
La vijas iekšzemes pasi Jsfs (20,
zdotu ro Siāmerie~;as pagasta
valdes uz Emilijas Reiņa m.
Gailītes v. 24442 „

Nodokļu departamenta
iažādu maksTjumu piedzinējs pa
ziņo, ka 1927. g: 10. marti
pulksten 2 dienā, Rigā, Marijas
ielā Ne 39, dz. 7,

pārdos vairāksolīšanā
Engelberga Elijas _ Vulfa d
kustamo mantu, novērtētu par
Ls 894 un sasUv >šu ro dažādām
mēbelēm, viņa 1925 g. %% peļņas
nodokļu segšanai.

Rīgā, 3. martā 1927. g.
27112 Piedzinējs P e t e r s 0 n s

Rīgas polic. VIII iec, pr-ks
pazno, ka 1927. g.. 18. mutā
palkst. 11 d ena, Rumpmuižas
ielā Ne 12, 27100

pārdos va rāksolišans
M. Halperinam piederošos 100 kg
pakulu dzijas nevērtēt is par
Ls 250 slimokašu paiādi dzēšanai
saskaņā ar darba insp. slimokašu
lietās p g. 29. nov un 31. dec.
rakstem NsNe 9^627 un 5-2721.

Pa-dodaunas mantas apstatāmas
pārdošanas dienā uz vietas.

Jūrniecības departamenta
Kuģniecības nodala

uz kuģniecības firmas .Brāļi Seeberg*, Rīga, īpašnieka Artura Seeberga lūgumu par
Latvijas jūras tirdzniecības tvaikoņa

«SIGULDA",
agrākais .General Skobelew", agrākais ,Texel, kufš būvēts Ratterdamā 1801. g. ui ku[a
tilpība 1998,68 reģ. tonna' bruto unl259,68 reģ, tonras neto, ievešanu Finansu ministrijas Jūrniecības
departamenta Latvijas kuģu reģistri, paziņo, ka saskaņā ar Artura Seeber a kuģniecības ne daļai
iesniegto deklarāciju šā tvaikoņa īpašuma dokumenti 1917. g. gājuši zudibā Pēt rpili tn

tagadējie tvaikoņa īpašnieki ir sekošie pilsoņi:
Katram līdzpašnekam piederošās

kuģa ideelSs daļas:
1) Latvijas pilsonis Kārlis Heimichs Andreja d. S e eb er gs , dzī- sešpadsmit divdesmit piektās

vojošs Badenvveilera, Vācijā (I6/2s) d ļas
2) Latvijas pilsonis Arturs Kārļa d. Seebergs; dzīvojošs Rīgā, viena divd.smīt piektā (i/V) daļa

Skolas ielā Ns 20, dz. 7
3 Latvijas pilsone Mary Ludviga m. Blossfeldt, dzīvojoša viena divdesmit pitktā (W) daļa

Rīgā, Teātra ielā Ns 3
4) Latvijai plsone Lydia Ludviga m. Blossfeldt, dzīvojoša viena divdesmit piektā (i/25) daļa

Riga, Teātra ielā N° 3
5) Latvijas pilsoīis Hany Ludviga d. Blossfeldt, dzvo;ošs viena divde'-mīt piektā (i/,0 dala

Rīgā, Tea'ra ielā M> 3
6) Latvijas pilscne Viihelmine Bengson, dz Osoling, dzī- viena divdesmit piektā (i/ 25) daļa

vojiša Berline
7) Anglijis pilsone Margarete Dāvida m. Mac-lntosh, dūvo- viena divdesmit piektā (i/2B) daļa

joša Rīgā. Eksporta ielā Ns 4, dz. 8
8) Vācijas pilsonis Erichs Vilhelma d. Heum, dzīvojošs Kaunā, viena divdesmit piektā (i/ 25) daļa

Lietuva
9) Vācijas pilsonis Kārlis Oskara d. Oelzner, dzīvojošs Rīgā, viena divdesmit piektā (i/ 25) daļa

Sikumu iela Ns 3, dz 1
'.0) Beļģijas pilsonis Ludvigs Georgs Voigt, dzīvojošs Gent", viena dvd:smīt piektā (i/ 25) da'.a

Beļģijā

Kuģniecības nodaļa uzaicini visas šai sludinājumā neuzskaitītās personas, kūjām
ir kādas Jiesības vz tvaikoni .SIGULDA", tāpat tās no uzskatītām persoāro, knju tiesības nesaskan
ar

^
pubilcelam ziņām, iesniegt lūrniecibas departamenta kuģniecības nodaļai psr to paziņojumu 4 mē-

nešu laika no izsludināšanas dienas .Valdībai Vēstnesī", pretējā gadījumi nepieteiktās ttes bas skai-
tīsies par iznuinatām un uzskaitītie kuģa līdzīpašnieki var tikt ievesti Jūmiecbas depsrtame-ita La'vi-
jas kuģu reģistri par tvaikoņa .SIGULDA*, agrākais .General Skobelew", lidz pašniekiem bez jebkā-
diem ierobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekariski apgrūtinājumu tiesībām.

R^1927. g. 26 februārī.
Kuģniecības nodaļas vadītājs K. Liepiņš.

26782 Sekrēta s K. Me inerts.

Iiiito departamenta IļiīiSu nodaļa
uz kuģniecības firmas .Brāļi Seeberg", Rīgā, īpašn'eka Artura Seeberga lūgumu par
Latvijas jūras tirdzniecības tvaikoņa

JRIHIILDA",
agrākais .General Dragomi r o v", agrākais .S om er f j o r d", kurš buvets Biytb'e 1899. g.
un k»(a tilpība 1969,59 reģ. tonnas bruto un 1150,17 reģ tonnas neto, ievešanu Finansu ministrijas
lūrniecibas departame ta Latvijas kuģu reģistri, paziņo, ka saskaņā ar Artura Seeberga kuģ ie:ības
nodaļai iesniegto deklarāciju šā tvaikoņa īpašuma dokumenti 1917. g. gījuši zudibī Pēterpilī un

tagadējie tvaikoņa īpašnieki ir sekošie pilsoņi:
Katram līdzīpašniekam piederošās

kuģi ideelās daļas:

1) La'.vijas pilsvris Kāris Heinricks Andreja d. Seebergs, dzī- desmit divrlevsmīt piektās O/^
vojošs Badenweilerā, Vācijā daļas

2) Rumānijas pilsone Gertrūde Drog, dzīvojoša Rumānijā četras divdesmit piektās (4/25")
dalīs

3) Latvijas pilsone Hilda Anša m. P u k n a, dzīvojoša Rīgā, Puķu divas divdesmit piektās t,2/25)
ielā Ns 7 daļas

4) Latvijas pilsone Anna Ludviga m. Blossfeldt, dzīvvjoša viena divdesmit piektā (Vs) daļa
Rigā. Teātra ielā Ns 3

5) Latvijas pilsone Ērika Ludviga m. Petersen, dz. Bloss- viena divdesmit piektā ('/25) daļa
f e 1 d t, dzīvojoša Rīgā, Teātra ielā J* 3

6) Latvijas pilsone Vilma Ludviga m. Blossfeldt, dzīvojoša vi.na divdesmit piektā C/25) daļ 1
Rigi, Teātra ielā Ns 3

7) Anglijas pilsone M:rgareta Dāvida m. Mac-lntosh, dzīvo- viena divdesmit piektā C/25) daļa
jnsa Rīgā, Ekspotta ielā Ns 4, dz. 8

8) Latvijas pilsone Jenny Anša m. Goebel, dz. Straut- viena divdesmit piektā C/25^
da

lmann, dzīvojoša Rīgā, Daugavgrīvas ielā Ns 28
9) Latvijas pilsone Margareta _ Anša m. Strautmann, dzīvo- viena divdesmit piektī C/25)-8la

joša Rīgā Daugavgrīvas iela Ns 28
10) Vācijas pilsonis Erichs Vilhelma d. Heum, dzīvojošs Kaunā, viena divdesmit pie ;ta C/25) d?ļi

Lietuvā
li) Beļģijas pilsvnis Ludvigs Giorgs Voigt, dzvījošs Gentē, viena d.vdesmīt piektā C/25ļ daļa

Beļģijā
12) Anglijas pilsonis Jacob Keenlyside, dzīvojošs Galloway, viena divdesmīpiektā C/25) daļa

N. B.

Kuģniecības nodaļa uzaicina visas šai sludinājumā neuzskaitītās personas, kufām
ir kādas tiesibasuz tvaikoni .KR1MULDA", tāpat lās 10 uzskaitītām personām, kufu tiesības ne a
skan ar publicējām zinām, iesniegt Jūrniecības departamenta Kuģnecibas nod'ļai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas ,Vaid.bas Vēstnesi", pretēja gsd jumī nepieteitās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un ki-ģa Hdzīpašnl.'ki var tikt ievesti Jūrniecības departamenta Latvijas kuģu
reģistri par tvaikoņa .KR1MULDA", agrākais .General Dragomirov", līdzīpašniekiem bez jebkādiem
ierobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipote carisku apgjutinā,umu tiesībām.

Rigā, 1927. g. 26. februārī.
Kuģniecības nolaļas vadītājs K. Liepiņš.

26781 Sekretārs K. M e i n e r t s.



liiii Dils Dl sēias
laliieSu otrās mi\MM

1927. g. 23. februāra

mantu izloze.
Pi'nu biļešu NsNs: 5 17 18 2'

75 89 99 176 "78 322 326 401
442 625 696 706 713 824 1018
1061 1108 1177 1190 1270 1311
1539 1554 1562 1623 1771 1794
1838 1862 1870 1895 1902 2106

2127 2 82 2309 2361 2580 2596
2599 2625 2653 274S 2821 2824
2846 2931 2950 3196 3201 3369
3 24 3731 3781 3804 3846 3920
3987 4000 4021 4142 4161 4222
4247 4335 4410 4444 4450 4537
4-05 4708 473i 4864 48R7 4939
4965 5060 5151 5167 5262 5271
5290 5359 5419 5515 55:i7 5609
57a2 5730 5750 5776 5863 5896
5911 5984 5985 6731 630 ' 639
6408 6464 661 6618 f626 6716
6720 6748 6828 6905 6946 6974
7012 7038 7139 7221 '316 7348
74'6 7484 7528 i 586 7598 7631
637 7685 7730 77r>2 7852 7914

7918 8070 8132 8285 8375 8476
8 08 8574 8687 8765 8 80 881 *
8877 8949 9025 9149 9214 9249
9283 9458 9466 9543 9t>57 9787
9817 9877 9965

Vinnestus izsniedz kairu dienu
('zņemot svētdienas) Daugavpi's
pils. latv. II pamatskolas telpās,
Valdemāra ielā 32, no p. 17—18

Vinnesti, kuri netiks izņemti
1 dz š g. 20. martam, tiks uz-
skatīti ka ziedoti skolai par labu.
27033 Skolas padome.

Akc sab „Latv. Privātais Lombards'
vai Je, Rīgā, Teātra ielā Ns9, tājr. 2-3-2-6 9. Darba laiks no 9—4 p P-
nolikusi ūtrupi uz 7 martu š. g.. nlfzst 1 dienā-

Pārdošanā nāks akc. sab. Latvijas Privātais lombards telpīs, Teātra
iela }* 9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna k-gu. ieķīlātas, bet ne-
izpirktas vai nepagarinātas ķīlu zīmes līdz Ne 25S074, sastāvošas
no briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma lietām. .gai fl ļ
sudrabu dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem un 1.1 uz
ūtrupi nozīmēto ķīlu pagtrināš jāizdara ne vēlāk par G mottu
š. ?&. pulksten 2 dienā. Zelta un sudraba lietu pagarināšana vai
izpirkšana tedarama 3 dienos pirms ūtrupes. V**™
gadījuma jāmaksā proves valdes izdevumi. Ūtrupes dien2, 7.ffl8I
š. g., lombards tiks priekš visām operācijām slēgts pulkst. 12 diena.

27103 Valde.

Riaos prefektūra
izsludina par nederīgām zemāk
minētas pases un personas ap-
liecības, kūjas pieteiktas par
nozaudētām:

Latvijas pases;
1) Ns 121772, izd. no Rīgas

prefektūras 1922. g 14. septemori
uz Kārļa Kāiļa d. Krusieša v.;
2) Ns 252E62, izd. no Rīgas pret.
1926. g. 18. janv. uz Līnas Jāņa
m. Turk v.; 3) Ns 6017, izd. no
Rīgas V pol. iecirkņa uz Jēkaba
Paula d. Zeibota v.; 4) JMe 175886,
izd. no Rīgas pref. 1921. gada
3 aug uz Emilijas M ķeļa m
Jasinskas v; 5) Ns 107557, izd
no Rīgas pref 1920. g 24. apr.
uz Gustava Alekandra d Va-
naga v.; 6) Ns 59120, izd. no
Rgas VI pol. iec 1920. g 23. jan
vari uz Benjamiņa Haima d.
Maizela v.; 7) Ns 1834, izd no
Slokas pol pr-ka uz Olgis Kriš-
jāņa m Gross v.; 8) Nš 36.6 3
izd. no Liepājas pref. uz Annas
Jāņa m. Buteniek v.; 9) Ns 263030,
izd. no Rīgas pref. 1925. gada
28. dec. uz Goldes Haima m
Šneideres v.; 10) Ns 252391, izd
no Rīgas pref. 1925. g. 17. febr.
uz Trīnes Pāvila m. Žombf rg v;
11) Ns 50! 1, izd. uz Marijas
Anrfasm Berziņasv.; 12)Ns 129150,
izd. no R'gas pref. 192c. gada
5. aug. uz Varvaras Piokofijasm.
Pantelejevas v.; 13) Ns 2;6, izd.
no Lēdurgas pag. valdas 1920. g.
15. apr. uz Zelmas Jāņa m. Ze-
buliņas v.; 14) Ns 639, izd. no
Lielvircavas pag. valdes uz An-
tona Antona d. Kaminska vārdu,
15) Ne 413V8, izd. no Rīga-
polic XII iec. 1919. g. 12. cec.
uz Annas Mārtiņa m. Rozītes v.;
16) Ns 238115, izd no Pigas pref
uz Marijas Heinricha m Berģ v.;
17) Ns 232776, izd. no Rigas
pref. 1920. g. 18. okt, uz Fēliksa
Kārļa d. Veličko v.; 18) Ns 253186,
izd. noRgas pref 1925. gada
26. marta uz Paulīnes Jāņa m.
Feizak v; 19) Ns 1642, izd. no
Paies pag. vsldes uz Augusta
Pētefa d. Magones v.; 20. , Ns 7082,
izd. no Rigas pref. uz Hildas
Jāņam.Garbanasv; 21) Ns 31512,
izd. no 9. pol. iec. uz Amālijas
Jēkaba m Salniek v.; 22) Ns 384,
izd. no Seja? pagasta valdes uz
Alīdes Annas m. Kalniņas v.;
23) Ns 211050, izd. no Rīgas
pref. uz Hindes Haima m Šoks v.;
24) M 126262, izd no R gas pref.
1920. g. 6 jūlijā uz Minnas Mār-
tiņa m. Greizinas v.; 25) Ns ne-
zinām? , izd. r.o Raunas pagasta
valdes 1920. g. uz Voldemāra
Aleksandra d. Sprinča vārdu;
26) Ns 35584, izd. no R.gas
7. pol. iec 1919. g. 6. dec. uz
Margrietas Ādolfa m. Mil.us v;
27) Ns 135725, izd. no Rīgas
pref. uz Alises Jāņa m. Hazen-
lus v; 28) Ns 70052. izd no
Rīgas 7. pol. iec. 1920. gada
9 maijā uz N kolaja Voldemāra d.
Piivica v.;

personas apl.; 29) Ns 1004, izd.
no Rīgas pref. 1925. g. uz Frīdas
Zalmaņa m. Jutiovskas vārdu;
30) Ns 9968, izd. no Rigas pref
1921 g 8. maijā uz Otto Kārļa d
Aišmaņa v.

Pamats: Rīgas pref. raksts
no 1927. gada 22., 24, 25. un
27. janv. Ns 1011.

Rīgas pref. pal. Simanovičs.
Pasu nodaļas

24590 darbv. Grinbergs.

Purvmales pagasta valde
izsludina par nozaudētiem un
tāpēc nederīgiem sekošus doku-
mentus:

1) Zirga pasi Ns 780, izdotu
no Ozolmuižas pagasta valdes
1. maitā 1922. g., kuru zirgu pircis
Fedors Michaila d. Čivikins, dziv.
Paņkovas s.

2) Iekšzemes pasi Ns 57 96,
izdotu no Tolkovas pag valdes
6. oktobrī 1922. _g uz Orlova
Ivana Nikandra vardu.

3) IekSzemes pasi Ns 5936,
izdotu no Tolkovas pag. valdes,
7. oktobrī 1922. g. uz Mal.nova
Pētera Semena d. vārdu.

4) Iekšzemes pasi Ns 2957, izd.
no Tolkovas pagasta valdes
26. aprilī 1922. g. uz Kononova
Sergeja Semena d. vārdu.

5) Zirga pasi Ns 605, izdotu
no Tolkovas pag. valdes, 29. d?c
1921. g. uz Višnekova Alekseja
Pavli d. vardu.

6) Iekšzemes pasi Ns 4710 un
zirga pasi Ns 147, izootu no Tol
kovas pag. \ aldes, 8. septembri
1922. un 20. decembrī 1920. g. uz
Bab šnikova Nikolaja Vasilija d.
vārdu.

7) Iekšzemes pases Ns 553 un 554,
izdotas no Gavru pagasta valdes,
28 februāri 1922. ģ uz Ilarionova
Ivana Ilariona d. un sievas Ilario
novas Annas Aleksandra m.vārd.

8) Iekšzemes pases NsNj 4 31,
47.^2 un 47 33, izdotas no Višgo-
rodaspag valdes, 12 aug. 1922. g.
uz Pavlovska Ivana N kandra d.,
sievas Pavloskas Annts Timoteja
m. un māsas Pavlovskas Agafiias
Makara m. vārdu. 25950

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

pārdos vairāksolīšanā
kafejn. .Modern' īpašn. J. Mat
cika kustamo mantu, sastāvišu
no 50 restorāna gsldiņiem, kor>
vērtibī par Ls 131,15. 27084

Maksātnesp. parādn. Vija Vagara
zvērinās kurators uzaicina -parādnieka kreditorus uz

Sl

breditovu sapufeikura notiks 1927. g. 15. 'pulkst
te.«,jf4Brt'*

Dienas kārtība:
1) Zvēr. kuratora darb pār«kaf.2) Zvērināta kuratora ataVol™!'3) Ķoļķu na valdes velēšana ''

4) Jautājums par V.ļa Vagara '.„
cietināšanu uz ti rdzn. pro

P
c'lik. 410 -p pamata.

27085 Zvērināts kurators.

10. Aizputes kājnieku pulks

uzaicina personai
kam btitu no pulka kādas prasības,
tādas pi. teikt līdz š. g. 12. mar-
tam Vēlāk iesniegtas prasības
netiks ievēiotas. 26963

Jelgavas apr. pr-ks izsludina
par _ nederīgām sekošas nozau-
dētas iekšz. oses:

1) Ns 137158, izd. no Rīgas
i'ref uz Līzes Jana m. Udris v.;
2) Ne 23860. izd. no Jelgaves apr
pr-ka uz Davida-Alek« andra-Zig-
frida Juliusa d. Lēruma vārdu;
3) Ns 12987, izd. no Jdcavas
pref uz Margrietas Indriķa m.
Lukovskas v.: 4) Ns 20199. izd
no Je'gavas pref uj Ernesta
Jāņa d. Baloža v.; 5) Mš 885,
izd. 10 Svētes pag va'des uz
Alireda Anša d. Sproģi vārdu;
6) 24795, izd. no Jelgavas apr
or-ka uz Šeines Taubes Ben m.
ludelovič v.; 7) Ns 103^8, izd. no
Jelgivas pref. uz Ainas-Renate>
Aleksan dra m. D l'en vārdu;
8) Ns 23270, izd. no Jelgavas apr
pr ka uz Margeretes Jāņi m St 1-
berg - Skaiberg v.; 9) Ns 23426,
i?d. no Jelgavfs apr. pr-ka uz
Jāņa Mārtiņi d Krastiņa v.;
10) Ns 488, izd no Jelgavas pref
tz Ģederta Dāvida d. Brachmarja
vsrdu; 11) Ns 24757, izd. no Jel-
gavas apr. pr-ka uz Jāņa Trīnes
dsla Grcsfogela v.; 12) Ns 1383,
izd. no Ozolnieku pag. valdes uz
Augusta Jura d Fogela vārdu;
13) Ns 12815, no Jelg. pr f. uz
Jāņa Jurad Ordelov-ka vardu;
14) Ne 22070, izd. no Jelgavas
pref. uz Jāņa Jāņa d. Miezīša
vārdu. 24439

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
zsludina par nederīgiem sekošus

nozaud. dokumentus:
1) Latv. iekšz pasi Ns 4360,

izdotu no Jaunjelgavas apr. pr-ka
pal. 2. iec. 1922. g 14. oktobri
in kajaklaus. apl. Ns 4950, izdotu
no Jaunjelgavas-Ilūkstes kāja apr
pr-ka 1925. _g. 31. janvārī — uz
Krišjāņa Perēja d. Kļeviņa v.;
2) Latv. iekšz. pasi Ns 4690, izd.
no Jaunjelgavas apr. pr-ka pal.
2 iec 1923. g. 1. sept. uz Annas
Jāņa m. Kļeviņas v. 2443u

Likumi dd ministru kalluia
DDtttnni balini.

1927. gada 3. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pie-

prasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesūtīšanu „ 0,30

Saturs:
11) Papildinājums likumā par

virsdienesta karavīriem.
12) Papildinājums likumā pārcie-

tušo karavīru un viņu ģime-
nes locekļu pen-ijām.

13) Likums par 1929. un 1930_ g.
lauksaimniecības skaitīšanām.

14) Likums par _ Tālu pilsētas
administratīvam robežām.

15) Pārgrozījumi likumā par
valsts zemes fonda piešķirto
un piešķifamo zemju novēr-
tēšanu un pārdošanu dzimts-
īpašumā vai atdošanu dzimts-
nomā.

16) Papilcinājums likumā par
priva'o un piešķirto valsts
fonda zemju atsavināšanu.

17) Pārgrozījumi l,k ,mā par valsts
zemes fonda ieskaitīto zemju
hipotekarisku parādu nolīdzi-
nāšanu un dzēšanu.

18) Pārgrozījumi Latvijas konser-
vatorijas satveisme.

19) Valsts papildu budžets
1926./27. saimniecības gadam

ar kredita kopsumu 4.000.000
lati.

20) Likums par dažu noziedzīgu
nodarījumu pastiprinātu ap-
karošanu.

21) Likurrs par pašvaldību no-
dokli no kravām, kūjas ieved
Latvijas ostās ar kuģiem ār-
zemju braucienos.

22) Likums par nodokli no peldo-
šiem līdzekļ em un pa iekšē
jiem ūdensceļiem pārvadāja-
miem materiāliem.

23) Likums par nodokli no kravām,
kūjas ieved Latvijas ostās
pa jūru piekrastes braucienos.

2-1) Slimību un fizisku trūkumu
saraksts.

25) Jaunu amatu saraksta kāja-
spēkā papildinājums.

26) Noteikumi par Latgales lietu
pārvaldīšanu.

27) Papildinājums skolu sarakstā,
kuru apmeklēšana dod tiesību
atlikt iesaukšanu obligatoriskā
aktivā kafa dienestā, saskaņā
ar karaklausības lik. 35. pantu

Finansu ministrijas nodokļu de-
partaments paziņo, ka Eduardam
Stirajam š. g. 4. janvārī ar Ns 9
izdotā II šķiras traktiera atļauja
tirgošanai ar reibinošiem dzērie-
niem Vecgulbenē, Tirgus ielā 9,
ugunsgrēkā sadegusi, kādēļ tādas
vielā minētām Stirajam šodien
izdots dublikāts ar Ns 2250.

Rīgā, 1927. g. 1. martā.
Cepart. dir. v. (paraksts).

27050 Nod vad. (paraksts)

Rigas polic. I iec. priekšnieks
paziņo, ka 1927. gada 15. marti,
pīkst. 10 rita, Kramu ielā Ns 6,
dziv. 1,

pārdos vairāksolīšanā
Inai Hautau piederošo vienu
ozola koka galdiņu vienu oša
koka trauku s^api un vienu oša
koka ēdamgaldu, notaksēti kopā
par Ls 25,70 Rigas kopējās slimo
kases prasības segšanai. 27ufe9

BaliiasiiitellSRļi
izsludina ka pamanoties uz šis
akcija sabiedrības statīta 48. pa-
ragrāfu tiek sasaukta

akcionāra vispār, sanuice
ar sekošo dienas kut bu:
1. Sapulces priekš.ēdētāja ievē-

lēšana
2. Akciju sabiedrības kapitāla pa-

lielināšana.
3. Jautājumi un ziņojumi.

Sapulce ro iks š. g. 22. martā,
pl''st. 6 p p„ Rīgā, Ķemeiejas
ielā Ns 7,9, dz. 2
2'(88 Valde.

Latgalis fliip lis
izdos

rakstiskā un mutiskā

IZSOLĒ
svaigas liellopu gaļas

piegādi
par laiku no 1. apr'ļa lidz 1. jū-
lijam 1927. g. 1300 kilogramus.

Izsole notiks divizijas štābā
Pļaviņās, Daugavas ielā Ns 27,
šī gada 15. maitā, pulks'.en 10
no rīta.

Ar kondicijām un izsoles ro-
teikumiem var iepazīt es štābā,
saimniecības daļā darbdienās no
pulksten 9-16. 2 27031

S^ažādi
sludinājumi.

i

Rigas 1jffiti tfnnlai
oilnvaroto kungi tek lūgti ie-
rasties biedrības telpās Miesnieku
ielā Ns 14, piektdien,. 11. martā
1927. g., pīkst. 7 pēcpusd. uz pēc

statūtu noteikumiem noturamo

Kārtējo DiMo ajtiL
Dienas kārtība:

1) Gada pārskats par 1926. g. un
revīzijas komisijas atzinums;

2) budžets par 1927 g.;
3) rezerves kapitabm par 1927 g.

iemaksājamas sumas noteik-
šana;

4) viena valdes locekļa vēlē'ana;
5) piecu revīzijas komisijas locekļu

vēlēšana un
6) 3 sapulces locekļu vēlēšana

piotokola psrakstīšanai.
Rīgā, 3. martā 1927. g.

27113 Reviz. knm priekšnieks.

Tirdzniecības un rūpniecības
a.s. „Bolderāja"

ārkārtēja

iii akcionāru njihi
notiks š. g. 25. marta, Rīga, Au-
sekļa ielā Ns 14, dz 2, pl. 5 v.

Dienas kārtība:
1. Valdes ziņojums par sabiedrības

da bbu.
2. WIršanas.
3. Dažādi priekšlikumi un ziņj'.'mi.
27098 Valde.

L|l pirmās pri atāls inMi
zūtrupēs 16. martā 1927. g., pulk-

sten 1 diena, Lombarda telpas,
paša namā, L. Kalēju iela Ns 18/20,
ieķilītās, bel nenokārtotas ķīlas
līdz Ns 150,000.

Ūtrupē
nozīmētās ķīlas nokārtojamas ne
vēlāk par 15 martu š. g., zelta
un sudraba lietu pagarināšana
vai izpirkšana izdarāma la'jļ3 '
pretēji jāmaksā p'oves valdes
kdev mi.

Pārdošanā nāks: briljanti,_zelts,
sudrabs, pulksteņi, uzvalki, zābaki,
kažoki, velosipēdi, šujmašīnas, ma-
nufaktūra, mēbeles un t, t.

27087 Valde.

Rīgas ziemeļu krājaizdevu
sabiedrības

kārt. pilnā iiledr. sapulce
notiks 18. martā 1927. g, pīkst
5 pēc pusd. Merķeļa ielā Ns 13
Rīgas Latv. biedrības mazajā zālē.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlē-

šanas 2) Par.-kāts par 1926 g,
padomes un revizijas komisijas
atsauksmes, pārskata apstiprinā-
šana 3) Peļņas sadalīšana 4)BU.
džets 1927. g. 5) Biedru izslēgšana.
6) Valdes un radomes priekš-
likumi. 7) Velēšanas.
27086 valde.

I. Rīgas maļu preču fabrikas
akc. sab.

ar šo uzaicina sauis akcionaius
piedalīties

miltu dIIdī saitē
kura notiks 23. marta 1927. g.,
pulksten 6 vakarā, Rīgā, lielā
Jaunielā Ns 25/29, dz. 8.

Dienas kārtība:
1) Darbības pTrskats no 1922. g.

līdz 1925. g.
2) Akciju sabiedrības likvidācija.
3) Likv dacijas konrsijas ievēlē-

šana un tās sēdekļa noteikšana.
4) Instrukcijas likvidac. komisijai.
5) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.

270*9 Valde.

Bauskas lauksaimnieku
krāj-aizdevu sabiedrības

pilna idu sai
notiks 18. martā 1927. g Du iks en_ 12, Ba skā, Sabiedriskā klubatelpas, ar sekošu dienas kārtību-

9^Q^'oHJ:^ieku
-vēlēšan^

2) 1926. g darbības pārskata pie.
„ n£!Lsana u" Pfl^as sadalīšana.
*\ iA

bud?eta Paņemšana.4) Sabiedrības pārvaldes un revi
zijas komisijas locekļu vēlē-sanas.

5) Kredītu jautājumi. 2*
6) Dažādi jautājumi.

Saskaņā ar statūtu § 85. sapulceir pilntiesīga , ja ierodas 10°fa nohiedru skaita. 26545 Valde

Zemes vērtēšanas daļa izsludina
par nederīgu nozaudēto kaman-
dtjuma apliecību uz vecākā
kanclejas ierēdņa Kārļa Paegliša
vardu, izdotu 5 janvārī 1927. g.
Ns 2022. 27051

Daugavpils artilērijas koman-
diers izsludina par nederīgu per-
.sonss apliecību Ns 4516, izdotu
no Daugavgrīvas artilērijas ko-
mandiera 3. jūlijā 1926. g. uz
virsd.vec. mantziņa Kārļa Indriķa
d Bērziņa vārdu. 25' 27

Jttentē
Krāslavas pag. valde meklē

Ignatu Pētera d. Veceli. Kam
būtu zināma viņa uzturēšanās
vieta, paziņot pag valdei 26977

JtCenlē.
Krāslavas pag. valde meklē

Donatu Vincenta d. P 1 i n t e un
Antonu Stan slava d. Plinte.
Kam būtu zināma viņu dzī es
vieta, pazinot pag. valdei. 26847

iespiests Valsts tipogrāfijā.

j£auftsaimiiiecīf»a$ pārvalde
š. g. 14. marta, p'kst. 10 Rīga, Torģeļu ielā Ns 1/3, pārdos
atklātā izsolē Ns 4854. 27,05

3 izbrāķētus vaislas buļļus.
£aufosaimniecī&as pārraide
š. g 18. marta, pīkst 10 rta, Ludzā, uz zi gu tirgus laukuma

iepirks vaislas ērzeļos
vaislfs_ punktu ierīkošanai.

Pārdevējiem jāņem līdz piedāvājuma ērzeļa ciltsraksti un ap-
liecības Ns 4852 271 f6

Jiūriiiec. departaments
izdos 1927. g. 21. maitā, pulkster 12 dieni, rakstiskā izsole,

Daugavas regulēšanas darbus
Bukaišu muižas rajonā, Rīgas ostā

Drošības nauda Ls 3 00,—. Tuvāki paskaidrojumi un noteikum
aņemami departamenta techni-kā daļā, Valdemāra ielā Ns 1 a,

kātu darba dienu no p'kst. 9—13 Ns4757 1* 26666

Valmieras opriņRa oalsftzemju \nm Wow,
15. martā š. g., pl. 10 rītā, Salacgrīvas miesta valdes telpās,

ohlStfi mutisks izsolē pārdos
btitišas ITecsafrice * mu'žas zaģ" faorifcas

efias *Mtfie&WM maferiafus
(koka un mūra daļas). Solīšana sāksies no sumas, kādu noteiks
vaiīāksoles komisija Solītājiem jāiemaksā 10°drošības naudu.

Visa nosolīto suma jāiemaksā lū iņ pr'c vairaksoles apstipiinā-
šanas; tāpat attiecīgo nodokli. 27097

llhšnu virsmežniecība
papildinot iesniesto š. g. .Valdības Vēstneša" Ns 38. sludina umu,
paziņo, ka 17. maitā š ģ, mutiskā izsolē, Viesītes rr.ie tā,
Viesītes pag, valdes telpās,

pdrdos vēl seikošas
28. februa-ī 1927. g. izsole nepārdotas

vienības ai paseminājumiein .
Vienību Ns 1, par Ls 834.
Vienību Ns 2, par Ls 989.
Vienību Ns 3, par Ls 123.

Tuvākas ziņas virsmežniec bas kanclejā un pie iec. mežziņiem.
27095 £ltkšņu virsmeīniec ba

Krustpils virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
19. martā š. g., Līvānu pag. valdes telpās,

augošu mežu pēc platības.
Jerzikas IV iec. mežniecībā:

Jtm takses ņaxcmināļutnu par 60"/c
30 apgaitā, 2 vienības, mvērtētas par Ls 40 un Ls 48.
Jir tanses pazeminājumu poi30>
31 apgaitā, 2 vienīaas, novērtētas Ls 131 un Ls 92.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maijā
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kujas iemaksās izsoles komisijai 10%

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc no-
solīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas, par kuru
vienība nosolīta.

Izsolēskaidiā naudā iemaksāto drošības naudu ieskaitīs pēdējā
maksājumā, ja ciršanu izdarīs Jpareizi un valstij zaudējumi nebm
nodarīti.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā Līvānos un IV iec.
mežniecībā Cargrades ciemā, caur st. Jerziku.
27096 3f£rustoils virsmežniecība.

Raņkis virsmežniecība
pārdos «Mēli mutlsKā Izsolē

4. aprilī 1927. g, Rudbāržu pagasta namā,

augošu un atmirušu mežu
un augošu virs 3 ha mežu no fonda gabaliem III un IV iecirkņu
mežniecībās no sekošiiem novadiem: Rudbāržu rovada 12 vienības,
virtībā no Ls 7—S89 ; Lēnu novadā 1 vienība, vērtībā Ls 67; Tāšu-

Padures novadā 1 vienība, vērtibā Ls 5 2.
Mežu pārdos uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi sludinājumā

no 25 janv. 19j7. g. Ns 1098 V. V. Ns 26.
19. febr. 1927. g. Ns 1198.

269S1 Raņķu virsmežniecība.
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