
Likums par vardu un uzvārdu rakstību
rakstību dokumentos.

pārgrozījumi Latvijas bankas statūtos.
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Noteikumi par kārtējas satiksmes kuģiem.

Rīkojums akciju un savstarpējām apdro-
šināšanas biedrībām.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1927. gada 28. februārī

Nr. 250.
§ 1-

Armijas komandiera staba priekšnieku
ģenerāli Airē, dienesta labā atsvabinot
no ieņemamā amata, pārvietoju uz Kara
ministriju un ieceļu par sevišķu uz-
devumu ģenerāli pie manis.

§ 2.
Par Armijas komandiera staba priekš-

nieka vietas izpildītāju ieceļu tā
paša staba apmācības daļas priekšnieku
L. k. o. kav. pulkvedi Kalēju.

Valsts Prezidents J. Čakste.
Kara ministris, ģenerālis

Bangerskiš.
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Li ku m s
par

vārdu un uzvārdu rakstību
dokumentos.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

1. Visos valsts valodā sastādāmos do-
kumentos personas vārds un uzvārds
rakstāms latviešu pareizrakstībā.

2. Vīrieša vārds un uzvārds rakstāms
ar latviešu valodas galotni.

Latgaliešu vārdi un uzvārdi rakstāmi
viņu izloksnē.

3. No svešas valodas ņemts vārds un
uzvārds rakstāms kā izrunā latviešu va-
lodā, pieliekot lokāmam vārdam un uz-
vārdam attiecīgu galotni.

4. Uz vēlēšanos ikkatras personas
vārds un uzvārds iekavās rakstāms viņa
parastā rakstībā. _

.5. Sievietes uzvārds rakstāms tāpat,
kā attiecīgas dzimtas vīrieša uzvārds ar
nominatīva galotni. - Uz vēlēšanos sie-
vietes uzvārds iekavās rakstāms ar sie-
viešu kārtas vārda galotni.

6. Ikkatrai personai ir tiesība parak-
stīties ari dokumentos viņai parastā veidā,

7. Instrukciju šī likuma izvešanai
dzīvē un atsevišķu uzvārdu rakstības no-
kārtošanai izdod iekšlietu ministris.

Ar šī likuma spēkā stāšanos atcelts
.Pārgrozījumu likumā par civilstāvokļa
aklu reģistrāciju" pirmais pants (Lik. krāj.
1922. g. 254.)!

Rīgā, 1927. g. 1. martā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Pārgrozījumi
Latvijas bankas statūtos.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Latvijas bankas statūtu (Lik. kr. 1923. g.
?) 59,, 62., 64. un 66. pantus izteikt
šādi:

59- Latvijas bankas padomes locekļi
saņem atlīdzību tikai par padomes sēdēm,
kurās tie piedalās. Atlīdzību nosaka
"nansu ministris. Valdes locekļi, ierēdņi
ļļkalpotāji saņem atalgojumu uz brīva
"guma pamata, pie kam valdes locekļu,
valdes pilnvaroto, nodaļu un aģentūru
adītāju un pilnvaroto algas, uz padomes

Priekšlikumu , noteic finansu ministris,
.Pārējoierēdņu,kāarikalpotāju
'gas — bankas padome.

am t
^atviias bankas padomes locekļa

amr
nav jaunojams ne ar kādiem

"latiem citās kredītiestādēs vai uzņē-
mos, kas kreditējas Latvijas banka,

ņemot kooperativās oreanizaciias. Val-

tājj ek!iem > nodaļu un aģentūru vadī-

va j
m un pilnvarotiem aizliegts piedalīties

Vai les'āties personīgi, caur pilnvarnieku
ņem°trešo P ersonu » veikalos un uz-
' numos, kuru intereses saduras ar
Da"kas interesēm.

jama i^° bankas tiras Pelnas izrnaksā-
rāļA- ikS_adeja tantjema, bet ne vai-
- vie menešu algas apmēros: valdei
-.n s Pr°cents un bankas darbiniekiemPieci procenti.

revj 2jj Bankas darbību pārbauda sevišķa
stāviī nl0misiJa. kura ieiet divi priekš-
stāji °ļsts kontroles un viens priekš-

no Finansu ministrijas. Viens no

Valsts kontroles priekšstāvjiem ir revi-
zijas komisijas priekšsēdētājs. Valsts
kontrolei ir jiesība tās reglamentā pare-
dzēta kartība katrā laikā izdarīt faktiskās
revīzijas banka un tās nodaļās.

Rīgā; 1927. g. 1. martā.
Valsts Prezidents J. Č a k s t e.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par kārtējas satiksmes kuģiem.
1. Par kārtējas satiksmes jūras tirdz-

niecības kuģiem uzskatami kuģi, kuri
uztur satiksmi starp vienām un tām pa-
šām ostām, noteiktos starpbrīžos, pēc
jūrniecības departamentam iepriekš pie-
teikta braucienu saraksta.

2. Kuģu īpašniekiem un aģentiem,
kuri vēlas lai uz viņu kārtējas satiksmes
kuģiem attiecinātu ostas nodokļu likumā
paredzētos atvieglojumus tonažas no-
dokļa maksājumos, jāiesniedz jūrniecības
departamentam šo kuģu braucienu sa-
raksts pēc jūrniecības departamenta iz-
strādāta parauga. Braucienu sarakstos
jānorāda: kuģa vārds, valsts, pie kādas
kuģis pieder, īpašnieks vai aģents, kuģa
netotonaža, starp kādām ostām kuģis uz-
turēs satiksmi un kādos datumos izies no
Latvijas ostām.

3. Par kuģiem, kuri kārtēju satiksmi

uztur visu gadu, braucienu saraksti jā-
iesniedz par katru pusgadu uz priekšu,
bet ne vēlāk par pirmo janvāri un pirmo
jūliju. Par kuģiem, kuri satiksmi atklāj
pēc ūdeņu atbrīvošanās no ledus un no
jaundibināmām kārtējas satiksmes kuģu
linijām, saraksti jāiesniedz desmit dienas
pirms satiksmes uzsākšanas. Norakstus
no iesniegtiem kuģu braucienu sarakstiem
jūrniecības departaments piesūta : muitas
departamentam, valsts kontrolei un at-
tiecīgām muitas valdēm.

4. Pārgrozījumi kuģu braucienu sa-
rakstos, sakarā ar kuģu vai iziešanas
dienas datuma maiņu, jāpieteic jūrnie-
cības departamentam tuvbrauceju un tāl-
braucēju preču kuģiem trīs dienas, preču-
pasažieru kuģiem divas dienas un kuģiem
Latvijas piekrastes braucienos vienu dienu
pirms pārgrozījumu ievešanas. Pār-
grozījumus ar atzīmi, kad pieteikums
saņemts, jūrniecības departaments savu-
kārt paziņo tālāk 3. pantā paredtetam
iestādēm.

5. Par kārtējiem braucieniem uzskatami

tie braucieni, kurus kuģi izdara saskaņa
ar jūrniecības departamentam iesniegtiem
braucienu sarakstiem un to grozījumiem,ka
ari tie braucieni, kad kuģa iziešana no
ostas notikusi: tuvbraucienos un Latvi-
jas piekrastes braucienos ne vairāk ka
vienu darbdienu, tālbraucienos ne vairāk kā
divas darbdienas un okeāna braucienos
ne vairāk kā trīs darbdienas velak par
iesniegtā braucienu sarakstā uzdoto
datumu.

6. Braucieni, kuros kuģis nav apme-
klējis visas savas braucienu sarakstā uz-
dotās ostas, par kārtējiem braucieniem
neskaitās. Kā izņēmums pielaižami vie-
nīgi gadījumi, kad ostu neapmeklēšana
izsaukta augstākas varas (force majeure)
apstākļu dēļ.

7. Ja kārtējas satiksmes kuģis, bez
braucienu sarakstā uzdotām ostām, savā
braucienā apmeklē vel citas nepieteiktas
resp. -braucienu sarakstā neminētas ostas,
tad šādi braucieni ieskatāmi par "kārtē-
jiem braucieniem, ja kuģa iziešana no
sarakstā minētās Latvijas ostas notikusi
saskaņā ar 5. pantā minēto termiņu.

8. Ja kārtējas satiksmes kuģa brau-
ciens nokavējies ilgāk par 5. pantā
paredzēto termiņu augstākas varas (force
majeure), vai ostas strādnieku, jūrnieku
streika, vai ledus apstākļu dēļ, tad ne-
atkarīgi no nokavējuma ilguma šāds
brauciens tomēr uzskatams par kārtēju,
ja kuģa īpašnieks vai aģents iesniedz
attiecīgai muitas valdei paziņojumu līdz
ar notarieli apliecinātu izrakstu no kuģa
klāja žurnāla un ar to pierāda, ka no-
kavēšanās notikusi augstākas varas dēļ.

Piezīme. Ja izraksts no kuģa
klāja žurnāla nav notarieli aplie-
cināts, tad to var apliecināt muitas
iestāde. Apliecinātais izraksts pie-
vienojams muitas norēķinu doku-
mentiem. Iesniedzot paziņojumu,
tajā jānorāda, vai turpmākos brau-
cienus kuģis uzturēs pēc agrāk
iesniegtā braucienu saraksta, vai citā
kārtībā. Ja citā kārtībā, tad muitas
valde par to ziņo jūrniecības un
muitas departamentam un valsts
kontrolei.

9. Kārtējas satiksmes kuģiem tonažas
nodoklis jānomaksā par katru tekošo
kalendāra gadu, katrā braucienu sarakstā
paredzētā ostā atsevišķi, tuvbraucienu
kuģiem un kuģiem Latvijas piekrastes
braucienos par astoņiem un tālbraucējiem
par četriem pilniem braucieniem, pie
kam vienā ostā izdarītos tonažas no-
dokļa maksājumus neieskaita maksā-
jumos citās ostās. Kā izņēmums pie-
laižami vienīgi gadījumi, kad kārtējas
satiksmes kuģi, kuri uztur satiksmi starp
Rīgu un ārzemju ostām, nākot no ār-
zemēm ar pasažieriem, ledus apstākļu
dēļ Rīgas jūras līcī ir spiesti ieiet Vents-
pils vai Liepājas ostā, no kurienes iziet
atpakaļ uz ārzemju gala ostu. Šādos
gadījumos tonažas nodokļa maksājumi,
izdarīti Ventspilī vai Liepājā, ieskaitāmi
maksājumos kīgas ostā.

10. Ja kārtējas satiksmes kuģis izlaiž
vienu jeb vairākus no sarakstā paredzē-
tiem braucieniem, kam par iemeslu nav
bijuši augstākas varas (force majeure)
apstākļi un ja kuģa īpašnieks vai aģents
par braucienu izlaišanu nav šo noteikumu
4. p. paredzētā termiņā paziņojis jūrnie-
cības departamentam, tad, neatkarīgi no
izlaistā braucienu skaita, pirmo brau-
cienu pēc izlaiduma par kārtēju brau-
cienu neskaita.

11. Ja kārtējas satiksmes kuģis, kurš
vienā kalendāra gadā atsvabināts no
tonažas un bāku nodokļu maksāšanas,
pāriet no vienas kārtējas satiksmes linijas
uz otru, tad tāds kuģis atsvabināts no
tonažas un bāku nodokļu maksāšanas
ari uz otras linijas, ja vien sakarā ar
pāriešanu uz citas linijas netiek mainīta
Latvijas osta, no kuras tas atiet, izņe-
mot gadījumos, kad kuģis pāriet no
tāļbraucienu linijas uz tuvbraucienu
līniju. Pēdējā gadījumā kārtējas satiks-
mes kuģis tuvos braucienos atsvabināts
no tonažas un bāku nodokļu maksāšanas
tai pašā kalendāra gadā tikai pēc tam,
kad par viņu šie nodokļi nomaksāti vēl
par četriem pilniem braucieniem.

12. Ja uz kārtējas satiksmes kuģu
linijas mazāka kuģa vietā uz dažiem
braucieniem nāk lielāks kuģis, tad star-
pība ostas nodokļos, kāda radusies sa-

karā ar kuģu resp. tonažas maiņu, pē-
dējam jāpiemaksā tikai par faktiski izda-
rītiem braucieniem mazākā kuģa vietā.

13. Ja kārtējas satiksmes kuģis, kurs
vienā kalendra gadā atsvabināts no tona-
žas nodokļa maksāšanas par ārzemju
braucieniem iziet no sarakstā paredzētās
gala ostas Latvijā uz sarakstā paredzēto
gala ostu ārzemēs, caur kādu sarakstā
neparedzētu Latvijas ostu, un ja kuģa
iziešana notikusi saskaņā ar 5. pantā
paredzēto termiņu, tad par iziešanu no
Latvijas gala ostas tonažas nodoklis pēc
piekrastes braucienu likmes un krastu
aptīrīšanas nodeva nav jāmaksā, bet par
ieiešanu nepieteiktā ostā jāmaksā tonažas
nodoklis pēc piekrastes braucienu likmes
un krastu aptīrīšanas nodeva. Par iz-
iešanu uz ārzemēm tonažas nodoklis

jāmaksā pēc Latvijas-Igaunijas ostas no-
dokļu konvencijas. Gadījumā, kad kuģis
nākot no ārzemes gala ostas apmeklē
kādu sarakstā neparedzētu Latvijas ostu,
tad tonažas nodoklis par ienākšanu ne-
paredzētā ostā jānomaksā pēc ārzemju
likmes un par iziešanu uz sarakstā pa-
redzēto gala ostu jānomaksā krastu ap-
tīrīšanas nodeva un tonažas nodoklis
pēc piekrastes braucienu likmes. Par
ienākšanu un iziešanu no - gala ostas
tonažas nodoklis nav jāmaksā, ja kuģa
iziešana notikusi saskaņā ar 5. pantā
paredzēto termiņu.

14. Ja kārtējas satiksmes kuģis, kurš
vienā kalendāra gadā atsvabināts no
bāku nodokļa maksāšanas tālos braucie-
nos, iziet tāļbraucienā caur kādu ostu
tuvbraucienu rajonā, tad par šādu kuģa
iziešanu bāku nodoklis nav jāmaksā.

15. Kārtējas satiksmes kuģu braucie-
nus kontrolē un jautājumus par brau-
cienu ieskaitīšanu vai neieskaitīšanu par
kārtējiem, kā ari jautājumus par kuģu
atsvabināšanu no tonažas nodokļa mak-
sāšanas izlemj attiecīgas muitas valdes.

16. Gadījumus, kuri šajos noteikumos
nav paredzēti, izlemj komisija, sastāvoša
pa vienam pārstāvim no jūrniecības un
muitas departamenta un valsts kontro-
les. Apspriedes pēc vajadzības sasauc
jūrniecības departaments.

17. Kuģu braucienu saraksti un pa-
ziņojumi par grozījumiem apmaksājami
ar zīmognodokli uz vispārējiem notei-
kumiem.

18. Šie noteikumi stājas spēkā 1927. g.
15. martā un līdz ar šo tiek atcelti:
1) noteikumi par kārtējas satiksmes ku-
ģiem (1925. g. „Vald. Vēstn." 116. n.)
un šo noteikumu papildinājumi (1925. g.
„Vald. Vestn." 179. n.); 2) paskaid o-
jumi pie Latvijas-Igaunijas ostas nodokļu
konvencijas 4. un 5. panta un notei-
kumiem par kārtējas satiksmes kuģiem
(1925. g. .Vaid. Vēstn." 255. n).

Rīgā, 1927. g. 26. februārī

Finansu ministris V. Bastjānis.
Jūrniecības departamenta

direktors A. Ozols.

Rīkojums
akciju un savstarpējām apdro-

šināšanas biedrībām.
Pamatojoties uz 1920. g. 23. marta

„Valdības Vēstneša" 68. numurā publi-
cētiem noteikumiem, finansu ministris
paziņo akciju un savstarpējo apdrošinā-
šanas biedrību ievērībai un izpildīšana»
sekošo:

1. Lai novērstu dažādas nevēlamas
parādības, kuras novērotas apdrošināšanas
biedrību darbībā, aizliedzu apdrošinā-
šanas akciju un savstarpējām biedrībām
izsniegt apdrošinātājiem ugunsapdroši-
nāšanas nozarē ārzemju apdrošināšanas
biedrību, vai pēdējo vidutāju firmu iz-
dotus certifikafus (apliecības).

2. Tāpat noliedzu vietējām apdroši-
nāšanas biedrībām izdot par ugunsapdro-
šinājumiem bez polišu vai pagaidu



apdrošināšanas apliecībām vēl kaut kādus
paziņojumus vai apliecības, kuru nolūks
atvietot augšā minētos ārzemju biedrību
certifikatus.

Rīgā, 1927. g. 26 februārī.

Finansu ministris V. BastJānis.
"Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.
Apdrošināšanas nod. priekšnieks

V.Perlbachs.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Igaunija.

Uz Latvijas ārlietu ministra F. Cie-
lēna apsveikšanas telegramu Igaunijas
ārlietu ministrim republikas gada svētkos
no Igaunijas ārlietu ministra Dr. Ak e ļ a
saņemta sekoša telegrama:

.Man ir tas gods Igaunijas val-
dības un personīgā vārdā pateikties
Jūsu ekselencei par draudzīgiem
laimes vēlējumiem sakarā ar Igau-
nijas devītiem gada svētkiem un
izteikt Jums igauņu tautas dziļās
simpātijas un tuvās draudzības jūtas
draudzīgai un sabiedrotai Latvijai.

Akels,
ārlietu ministris."

Tallinā, 28. februārī. Latvijas ārlietu
ministris C i e 1e n s šodien priekšpus-
dienā ieradās Tailinā, lai atbildētu ar
pretvizīti uz Igaunijas ārlietu ministra
pēdējo apciemojumu Rīgā un lainotu-
rētu ar Igaunijas ārlietu vadību kārtējas
apspriedes par abu sabiedroto valstu
ārpolitisko stāvokli. Stacijā viņu sagai-
dīja Igaunijas ārlietu ministris Dr. Akels,
Latvijas sūtnis Igaunijā Seskis un
Igaunijas ārlietu ministrijas augstākie
ierēdņi. Ārlietu ministrijā vēlāk no-
tika abu ārlietu ministru apspriede,
kurā pārrunāja tekošos jautājumus. Va-
karā Dr. Akels sarīkoja Latvijas ārlietu
ministrim par godu dineju. Sarunā ar
laikrakstu līdzstrādniekiem ārlietu mi-
nistris Cielens izteicās, ka pārrunāti
galvenam kārtām divi jautā-
jumi: pirmkārt, Igaunijas-
Latvijas muitas ūnijas iz-
vešana dzīv ē u n , otrkārt,sav-
starpēja informēšanās par
sarunām ar Padomju valdību
par neuzbrukšanas līgumu.
Latvijas ārlietu ministris no Tallinas
izbrauks rītvakar.

Latvija un Krievija.
Jaunieceltais SSSR sūtnis Latviļā Lo-

rencs dzimis 1890. gadā Lodza. No-
beidzis Peterpils universitātes juridisko
fakultāti, pēc kam izpildījis zvērināta
advokāta palīga pienākumus pie Peter-
pils tiesu palātas. Diplomātisko darbību
Lorencs uzsācis Brestas miera sarunas,
kā Padomju Krievijas miera delegācijas
tulks. 1918. gadā viņš bija Padomju
Krievijas sūtniecības sekretārs. Berlīne
piedalījies miera sarunās ar Lietuvu , La-

tviju un Poliju kā ģeneral-sekretars.
1921.-23. gadam bija pirmais sekretārs

un pec tam sūtniecības padomnieks va

savā. No 1923.—25 gadam bij P»,"'
rotais pārstāvis Kauna un kopš ļ^o- f
— Helzingforsā. Piedalījies

^
ka_ b»R

delegācijas priekšsēdētājs Varšava starp
tautiskā sanitārā konferencē un kā d
gacijas loceklis — sarunās ar Rurn|^ o
1924. gadā Vinē. Jaunieceltais Sg"
sūtnis Latvijā Lorencs 26. februāri stauij

^priekša ārlietu ministrim F. C i e 1 e n a

Valdības iestāžu paziņojumi.
Mājlopu sērgas konstatētas
1927. gada janvāra mēnesī

sekošās saimniecībās.
I. Mutes un nagu sērga

(Aphthae epizooticae.)
Jelgavas apriņķī: a) Bērzmuižas pag,

1 punktā, b) Sīpeles pag. 13 punktos,
c) Dobeles pag. 1 punktā, d) Džūkstes
pag. 2 punktos un dz) Līvbērzes pag
3 punktos.

II. Trakuma sērga (Lyssa).

1. Rīgas apriņķī: a) Babītes pag.
Vikuļ-Kasparos, b) Vidrižu pag. Muldās
un Bričās un c) Sējas pag. Bitniekos.

2. Cēsu apriņķī: Jaun-Raunas pag.
Tirziešos.

3. Madonas apriņķī: Vecgulbenes pa-
gasta Dumpjos.

4. Valmieras apriņķī: a) Viļķenes pag.
Lībiešos, b) Vitrupes pag. Blomes, c) Tū-
jas pag. Ķerru ciemā, d) Pociema pa-
gastnaraāun dz) Alojas pagasta Gūt-
maņos.

5. Valkas apriņķī: a) Blomes pagasta
Strēlniekos un b) Rauzas pag. Caunēs.

6. Jelgavas apriņķī: a) Bērzmuižas
pag. Lielzariņos, b) Džūkstes pag. Pan-
ceros un c) Naudītes pag. Pastaros.

7. Talsu apriņķī: Pastendes pagasta
Spaniekos.

8. Kuldīgas apriņķī: a) Lutriņu pag.
Krimpjos, b) Cieceres pag. Dumpju kroga,
c) Saldus pag. Saldus muižā un d) Sā-
tiņu pag. Siguldu mājās.

9. Daugavpilī: 1 punktā.
10. Daugavpils apriņķī: Asūnes pag.

Šnucinovas sādžā.

11. Rēzeknes apriņķī: a) Rēzeknē
2 punktos, b) Bērzgales pagasta Annas
muižā, c) Kaunatu pag. Bukatiņu ciemā
un d) Ozolmuižas pag. Tēviņu ciema.

12. Jaunlatgales apriņķī: Gauru pag.
Bleivas viensētā.

III. Influenca catarrhalis
e q u o r u m.

Madonas apriņķī: Stāmerienas pagasta
Putnukalnos.

IV. Kumeļu ienāši (Adenitis
equorum).

1. Rīgas apriņķī: a) Daugmales pag.
Ticos un Ziemeļos, b) Baldones pag.
Plodēs un c) Mālpils pag. Valdheimu
mājās.

2. -Valmieras apriņķī: Rūjienas pag.
Rūjienas muižā.

3. Valkas apriņķī: Launkalnes pag.
Kalna-Žīguros.

4 Jelgavas apriņķī: a) Zaļenieku pag.
Lācīšos, b) Bērzmuižas pag. Vikmaņos,
c) Bēnes pag. Liekņos un d) Sniķeres
pag. Dzeršos.

5. Talsu apriņķī: a) Laidzes pag.
Kaupiņos, b) Nurmuižas pag. Baltsaros,
c) Pastendes pag. Veckauļos un d) Sa-
bilē 2 punktos.

6. Tukuma apr.: a) Tukumā 1. punktā
un b) Matkules pag.: 1) Rušenos, 2) Ka-
jagās un 3) Gābelēs.

7. Bauskas apr.: a) Mežotnes pagast-
namā un b) Īslīces pag. Maz-Spradžos.

8. Kuldīgas apr.: a) Kurmalas pag.
Kurmalas muižā, b) Griķu pag. Mež-
muižā, c) Planecas pag. Mežgaļos,
d) Skrundas pag. Grautiņos, dz) Lutriņu
pag. Jaunā muižā un e) Ezeres pag.
Garozes muižā.

9. Ilūkstes apriņķī: a) Raudas pag.
1. punktā, b) Prodes pag. Pūpolos un
Kamantiškos un c) Gārsenes pagastā
Viļānos.

10. Daugavpils apr.: a) Līvānu pag.:
Grave.ru ciemā un Lackaju mājās un
b) Piedrujas pag. Butkuņi sādžā.

11. Rēzeknes apr.: a) Ružinas pag.
Rukšenu ciemā, b) Andrupenes pag.
Putrīšu ciemā, c) Siljaņu pag. Kazimi-
rovas muižā, d) Varakļānu pag. Sile-
nieku ciemā un dz) Barkavas pagastā
1. punktā.

12. Ludzas apriņķī: a) Ciblas pag.
Audzaņu viensētā, b) Zvirgzdienas pag.
Zvirgzdiņu viensētā un c) Ludzā 1 punktā.

V. Cūku roze (Ervsipelas suis).

1. Rīgas apriņķī: Ikšķiles pagasta
Kalna-Kraučēs.

2. Cēsu apriņķī: a) Cēsīs 1 punktā
un b) Cēsu pagasta 1 punkta.

3. Valmieras apriņķī: a) Nabes pag.
Aizgalkrogā, b) Alojas pag. Krūmiņos
un c) Naukšēnu pag. Lejas ^

Konku mājas.
4. Valkas apriņķī: a) Ēveles pagasta

Ozoliņos un Ēveles II pamatskolā un
b) Trikates pagasta Lejas-Lībiešos.

5. Jelgavas apriņķī : a) Zaļenieku
pagasta Smukās, b) Aucē 1 punktā un
c) Bēnes pagasta Luģeniekos.

6. Talsu apriņķī: Virbu pag. Blankas.
7. Bauskas apriņķī: a) Vecsaules pag.

Vecsaules muižā un b) Islices pagasta
Galzemniekos.

8. Kuldīgas apriņķī: a) Kuldīga Ipunkta,
b) Snēpeles pagasta Jumu mājas un
c) Skrundas pagasta Spaļos.

9. Jēkabpils apriņķī : Jaunjelgavā
1 punktā.

10. Ilūkstes apriņķī: a) Lašu pag.
1 punktā, b) Asares pagasta Amunos un
c) Aknistes pagasta Striķos.

VI. . Cūku.mēris (Pestis suum).

Jelgavas apriņķī: Mežmuižas pagasta
Tīreļos. ...? -.

VII. Cūku sērga
(Septicaemia haemorrhagica suis).

Liepājas apriņķī: Tāšu pag. Vecvagaros.

VIII. Ļaunais.galvas karsonis
(Corvza gangraenoza bovum).

1. Rīgas apr.: a) Mālpils pag. Vana-
gos, b) Kastranes pag. Jaun-Krusparos,
c) Turaidas pag. Kaln-Bestēs un d) Sējas
pag. Brīvniekos.

2. Cēsu apr.: a) Liepas pag. Artupos,
b) Gatartas pag. Sīļa-Kniķstos.un c) Jaun-
piebalgas pag. Lejas-Pentuļos.

3. Madonas apr.: Sarkaņu pag. Caur-
vēderos.

4. Valmieras apr.: Brenguļu pag.
Rēsa mājās. «

5. Valkas apr.: Lugažu pag. Silmur-
niekos.

6. Jelgavas apr.: Tērvetes pagastā
Smukās.

7. Bauskas apr.: Vecmuižas pag.
Vācberģos.

8. Liepājas apr.: Kalētu pag. Kalētu
muižā.

9. Kuldīgas apr.: a) Remtes pag.
Mūrniekos un b) Skrundas pag. Bez-
zobos un Mazskudrās.

10. Jēkabpils apr.: Ābeļu pagastā
Mīstrās.

11. Ilūkstes apr.: Pilskalnes pag.
Valpeteros.

12. Daugavpils apr.: Līvānu pag,
Sīļu ciemā.

i3. Rēzeknes apr.: Makašānu pag.
Veco-Gaiļumu ciemā.

IX. Asins mīšana (Piroplasmosis),
Cēsu apr.: Dzērbenes pag. Šķesteros

X. Kašķis (Scabies).

1. Jelgavas apriņķī: 2 punktos.
2. Ventspils apriņķī: 1 punktā.
3. Kuldīgas apriņķī: 2 punktos.
4. Rēzeknes apriņķī: 2 punktos.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Iecelšanas.
Rīkojums Na 816/2.

1. §?
Daugavpils apriņķa mērnieku Andreju Grasi

uz paša līīgumu, pārskaitīt no š. g. 1. marta
par mērnieku-revidentu ar algu pēc VIII kate-
gorijas 2. pakāpes Ls 220,— mēnesī, atkomandēt
Mērniecības daļas rīcībā, bez pārcelšanas pabalsta
izmaksas un atsvabināt no Latgales apgabaltiesas
šņoru zemju komisijas locekļa pienākumu izpil-
dīšanas no augšminētā datuma. Izdienu VIII ka-
tegorijas 2. pakāpē skaitīt no 1926. g. 1. janvāra.

Pamats. A. Graša lūgums.
Pārlieksme. Rīkojuma m 720/2 3. 6.

2. §.

Mērnieku-revidentu Jūliju Riekstiņu no
š. g. 1. marta iecelt par Daugavpils apriņķa
mērnieku ar algu pēc VIII kategorijas 1. pa-
kāpes Ls 210,— mēnesī, izmaksājot, saskaņā ar
pastāvošiem noteikumiem, pārcelšanas pabalstu
un iecelt par Latgales apgabaltiesas šņoru zemju
komisijas locekli no š. g. 1. marta'. Izdienu
VIII kategorijas 1. pakāpē skaitīt no 1926. g.
1. jūlija.

Zemkopības ministris A. M i t u 1 i s.
Zemkopības departamenta direktors

P.Grāvs.
Mērniecības daļas vadītājs Ž. Krūmiņš.
Latgales zemes ierīcības daļas vadītājs

J.Ertels.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi,
par tirgošanās laiku Ogres miestā.

Pieņemti domes 1926. g. 13. maija un
6. novembra sēdēs un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1926. g. 31. decembra rakstu

Nb 110338.
1. Tirgotavas un citus tirdznieciskus

uzņēmumus atļauts atvērt darbdienās no
pulksten 7 rītā līdz 8 vakara. Tirguā
dienās tādus atļauts atvērt no pulksten
6 rītā.

2. Svētdienās tirdzniecības uzņēmumus,
kā ari apakšā pievestos pantos uzskai-
tītos uzņēmumus atļauts atvērt nopulk-
sten 1 dienā līdz pulksten 6 vakara.

3. Visiem veikaliem ļābūt pilnīgi
slēgtiem: 1. janvārī, liela piektdiena,
pirmās lieldienas, vasaras un ziemas
svētku dienās, 26. janvārī, 1. maija,
22. jūnijā un 18. novembrī.

4. Bārddziņu veikalus atļauts atvērt
ari svētdienās ņp puļkten 7 rīta līdz
pulksten 11 dienā.

5. Kafejnīcas, konditorejas, maiznīcas,

ēdienu namus un tējnīcas bez_ reibino-
šiem dzērieniem atļauts atvērt darb-
dienās no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10
vakarā.

6. Gaļas veikalus atļauts atvērt svēt-
dienās no pulksten 7 rītā līdz pulk-
sten 11 dienā.

7. Kioskus un laikrakstu pārdotavas
atļauts atvērt kā darbdienās tā ari svēt-
dienās no pulksten 7 rītā līdz pulksten 12
naktī.

8. Iebraucamās vietas, viesnīcas, pan-
sijas, dzelzsceļu bufetes un aptiekas var
būt atvērtas katrā laikā.

9. Izrīkojuma dienās izrīkojumu bu-
fetes var būt atvērtas pa visu izrīkojuma
laiku.

10. Reibinošu dzērienu tirgotavas, kā
traktieri, vīna tirgotavas u. t. t. slēdzami
un atverami, piemērojoties likumam par
žūpības apkarošanu.

11. Attiecībā uz apkalpotājiem ir jā-
ievēro likums par darba laiku.

12. Uzraudzība par šo noteikumu iz-
pildīšanu piekrīt vietējai policijai.

13. Vainīgos par šo noteikumu pār-
kāpšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma 138. p. pamata.

14. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā no viņu publicēšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Priekšsēdētājs K. K1 ā v i ņ š.
Sekretārs Ozoliņš.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos un kārtības uzturēšanu
nedēļas un gada tirgos Ogres miestā.

Pieņemti Ogres miesta domes 1926. g.
13. maija un 2. oktobra sēdēs un apsti-
prināti ar iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta 1927. g. 20. janvāra

rakstu N° 100375.

1. Tirgošanās uz tirgus katru nedēļu
atļauta trešdienās un sestdienās cauru
gadu, izņemot svētku un svinamās
dienās, vasaras laikā no pulksten 5 rītā
līdz 3 dienā, pārējā laikā no pulksten 6
rītā līdz 2 dienā. Gada tirgos no saules
lēkta līdz saules rietam.

2. Tirgošanās uz ceļiem, ielām, sētās,
iebraucamās vietās uz stingrāko aizliegta.

3. Par tirgošanos uz tirgus tiek ņemta
no miesta domes apstiprināta maksa,
kuru iekasē miesta valdes pilnvarotas
personas.

4. Kārtību uz tirgus laukumu uztur
policija un miesta valdes pilnvarotas
personas — tirgus uzraugi, kuru rīkoju-
miem visiem tirgus apmeklētājiem jāpa-
dodas bez iebildumiem.

5. Uzbraucējiem uz tirgus jānostājas
no tirgus uzrauga norādītās vietās, pie
kam zirgi novietojami ar galvām preti
un kodēji zirgi pret košanu nodrošināmi.
Zirgus atstāt bez uzraudzības aizliegts.

6. Tirgotājiem ar galdiņiem un citām
tirgotavām jāieņem vietas pēc tirgus uz-
rauga norādījuma. Virs katra galdiņa
jābūt piestiprinātai redzamā vietā iz-
kārtnei ar skaidri salasāmu tirgotāja
vārdu un uzvārdu. Pēc tirgus beigām
visi galdiņi un citi tirdzniecības piede-
rumi ir tūliņ jānovāc no tirgus laukuma.

7. Uz tirgus laukuma atstātos tirdz-
niecības piederumus miesta valde uz
īpašnieka rēķina noved no laukuma.

8. _ Tirdziniekiem ar pārtikas vielām
jāievēro _ vislielākā tīrība un kārtība.
Tirgošanās ar pārtikas vielām padota

miesta sanitāriem un pārējiem saistošiem
noteikumiem par pārtikas vielām.

9. Tirgotāj iem,_ kuri tirgojas pastāvī gi
tirgus būdas, jabut uz būdas izkārtnei
ar numuru un īpašnieka vārdu un uz-
vārdu. Būdu numerācijas kārtību noteic
miesta valde. Tirgus būdas ceļamas
vienīgi ar miesta valdes atļauju.

10. Sīktirgotājiem aizliegts stai gāt
apkārt pa tirgus laukumu un pārdot
sīkpreces, tiem jāieņem ierādītās vietas
Tāpat tirgošanās ar pārtikas vielām , ja
tā nenotiek no vezumiem, atļauta tikai
noteiktās vietās.

11. Svēršana tirgū izdarāma uz miesta
svariem, visas uz tirgu uzvestās pārtikas
preces, izņemot dzīvus lopus, pret
domes noteikto maksu.

12. Visiem uzpircējiem-atkalpārdevē-
jiem aizliegts pirkt pārtikas vielas un
labību tirgu līdz pīkst. 9 dienā.

13. Uzraudzībā par šo noteikumu pa-
reizu izpildīšanu piekrīt miesta valdei un
policijai. .. . ...

14. Vainīgie par šo noteikumu ne-
izpildīšaanu saucami pie atbildības uz
sodu likuma pamata.

15. Šie noteikumi stājas spēkā 2 ne-
dēļu laikā pēc to publicējuma ,,Valdības
Vēstnesī".

Priekšsēdētājs K. K1 ā v i ņ I.
Sekretārs Ozoli ņš.
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RĪKOJUMS Nr. 77

Ar Ministru kabineta piekrišanu apstiprinu.
1927. g 21. februārī.

Satiksmes ministris K. Krievs.

ar pārgrozībām ..Noteikumos Nr. 52 par pārvadājumiem pa šaursliežu dzelzsceļiem" un „preču alfabētiskā nomenklatūrāp un klasifikācijā".

[. Noteikumos JV? 52 par pārvadājumiem pa šaursliežu līnijām, kuri publicēti
1920 g- ..Valdības Vēstneša" 40. un 41. numura _ un «Satiksmes un darba mini-
strijas vēstneša" 9. numurā, grozīti un papildināti ar vēlākiem rīkojumiem un
evietoti arī „_pagaidu noteikumu un tarifa preču pārvadāšanai" (1926. g. izdevuma)

\\f nodalījuma, uzdodu 4. § papildināt, ierakstot paragrāfa beigās sekošo:
«Preču alfabētiskās nomenklatūras un klasifikācijas piezīmju 13. § pare-
dzēto sugu un apmēru neapstrādātiem kokiem, pārvadājot tos pa lauku

ceļiem tikai vietējā satiksmē, piemērojams II kategorijas koku pārva-
dājumu izņēmuma tarifs ar 15% paaugstinājumu, ja veduma maksu
aprēķina ne mazāk kā par 4 tonnām."

11. „Pa dzelzsceļiem pārvadājamo preču alfabētisko nomenklatūru un klasifi-
kāciju", kura iespiesta 1925. g. „Valdības Vēstneša 242—253. numuros un atse-
višķā izdevumā, lieku priekšā ievietot sekošus pārlabojums un papildinājumus:

1 A. Pārlabojumi.
Izlabojamās pozīcijas līdzšinēja redakcijā

; . : \

Kravas norma ton-
nās uz

Nosaukums y Krievu p
:=• .2, un Lauku
8, g Ē v normai vedu
J5 £. <u w ...

?k & a. S< dzelzsceļiem

|

I 7 „Bietes, vienkāršās" — III 12,5 10,5 4,5
UI 1 «Biezpiens, izņemot kaltētu" .....§ 1 II 10 8,5 4

XV . 1 „Bļodas, dzelzsskārda, ari emaljētas" . . — II 10 8,5 4

X(V 1 „Izdegumi (pelni, slaka, sārņi), dzelzs,
tērauda un čuguna" ........ §2 V ^ 12,5 5

XIU 7 « Izstrādājumi, stikla, izņemot nomenkla-
tūrā sevišķi minētos" ........_ I 17 12,5 5

1 3 „Kaņepes" . . . . _ III 10 8,5 4

XV 1 „Kannas, dzelzs" _ II 12,5 io,5 4,5
XV 1 ,.Kannas, dzelzsskārda" _ II 10 8,5 4

XV 1 „Kannas, piena" _ II 12,5 10,5 4,5
XV 1 .Ķipji, dzelzs un skārda" — II 12,5 10,5 4,5

X 1 Koki, II kategorija, 1. p.
„Baļķi, garumā vairāk par 4,30 metriem,

gobas, kļavas, ozola un oša .... — IV 17 12,5 5
dažādu koku sugu, izņemot gobas,

kļavas, ozola un oša: resnumā tiev-
gali vairāk par 310 m/m — IV 17 12,5 5

resnumā tievgali 310 m/m vai mazāk" — IV 15 12,5 5

X 1 Koki, III kategorija, 7. p.
„Biuki, kluči un stimbani otra labuma

apses" §15a V 15 12,5 5

%V 1 „ Krūzes un krūzītes dzelzsskārda, ari emal-
jētas" — II 10 8,5 4

XXI 2 «Lokomotīvju daļas, koka" § 18 II 10 8,5 4

^' 2 „ Lokomotīvju daļas, dzelzs, tērauda un
čuguna". — II 12,5 10,5 4,5

XV 3a ļ «Mašinas, kulturtechn., lauksaimniecības
3b ļ un rūpniecības, viņu daļas un pie-

derumi, izņemot noai. sev. minētās" . § 20 II 10 8,5 4

?™ 7 « Merģelis (maisījums no ģipša un māla)" § 2 V 17 12,5 5
" 4 «Padibenes, degvīna ražošanas" .... § 2 V 10 8,5 4

KVin 3 „Papirs, ietinamais" . . . - II 12,5 10,5 4,5
1 5 .pupas- - 111 15 12,5 5

XI 1 « Saku Koki:
a) smalka izstrādājuma — I 10 8,5 4
b) vienkārši, neiztrādāti" — 11 10 8,5 4

ļ 8 \ « Sēklas: āboliņa,koku,lucernas,saulpuķu
J 3 f (sauigriežņu) un timotiņa" — III 10 8,5 4

IV 4 „Siļķes, izņemot konzervos un marinētās" — II 15 12,5 5
XV 1 «Spaini, dzelzsskārda, ari emalj." ... - II 10 8,5 4

V ! «Spoles, stiepula, dzelzs, tērauda un
čuguna" . . ' . - II 12,5 10,5 4,5

1 «Stiepulis, dzelzs un tērauda, ari dzeloņa: §28
a) alvots un cinkots — 'I 12,5 10,5 4,5

b) izņemot alvotu un cinkotu .... — III 12,5 10,5 4,5

c) nealvots un necinkots, lietots saru-
sējis § 2 V 12,5 10,5 4,5

d) lūžņos, sk. lūžņi" — ~ ~

X1 .Stopi" .' .... ' ? I 12,5 10,5 4,5
3 «Šļirces (šļūtenes), ugunsdzēšanas, izņ.

v nom. sev. min." — » »". ? °> 5 4

VIII 2 } »Tūba, augu" — " 10 8,5 4

XV 1 «Virves, dzelzsstiepuļa un dzelzs" ... — H 12,5 10,5 4,5

XII 7 «Vizuļi, stikla" I., 17'- 12'5 5
V 2 «Zarnas, dzīvnieku un putnu, — svaigas

un sālītas" • • • " m U>10> 54
'V 2 «Zarnas, dzīvnieku un putnu, žāvētas" . I 12,5 10,5. 4,5

Pozīcija izlabotā redakcija vai izlabojumi, kādi izdarāmi pozīcija vai piezīmes

Kravas norma ton-
nās uz

I
Nosaukums Krievu pje. I

$a S ,§ <u normai vedu
«ļ P. KJ to
ro 2 .0, 2, !
^ O o. « . dzelzsceļiem

I 7 „Bietes (izņemot cukura)" — III 12,5 10,5 4,5
III 1 «Biezpiens (svaigs)" § 1 II , 10 8,5 4

XV 1 «Bļodas, dzelzsskārda, ari emaljētas un
cinkotas" — II 10 8,5 4

— — «Izdegumi, izņemot nomenklatūrā sevišķi
minētos" . § 2 . V 17 12,5 5

XIII 7 «Izstrādājumi, stikla, izņemot nomenkla-
tūrā sevišķi minētos — I 10 8,5 4

I 3 «Kaņepes (izņemot spiestās)" — III 10 8,5 4
I 3 «Kaņepes, spiestās (kaņepju sviests)" . . — II 10 8,5 4

XV 1 «Kannas, dzelzs, ari emaljētas un cinkotas" — II 12,5 10,5 4,5
XV i «Kannas, dzelzsskārda, ari emaljētas un

cinkotas" — II 10 8,5 4
XV ' i „Kannas, piena" — II 10 8,5 4
XV 1 .Ķipji, dzelzs" — II 32,5 10,5 4,5
XV i .Ķipji, skārda" — II 10 8,5 4

X i Koki, II kategorija, 1. p.
«Baļķi, garumā vairāk par 4,30 metriem:

a) gobas, kļavas, ozola un oša . . . — IV 17 12,5 5
b) dažādu koku sugu, izņemot gobas,

kļavas, ozola un oša:
aa) resnumā tievgali vairāk par 310 m/m — IV 17 12,5 5
bb) resnumā tievgali 310 m/m vai

mazāk" — IV 15 12,5 5

X i Koki, III kategorija, 7. p.
„Bluķi, kluči un stimbani § 2 ļ y jc 225 5

otra labuma apses un turpat blakus, § 15a ļ
piezīmju iedalē,nomenklatūras atsevišķā
izdevumā ierakstīt „§ 2. sk. 7. lapp."

XV 1 «Krūzes, krūzītes, litri un stopi, dzelzs-
skārda, ari emaljēti un cinkoti" ... — II 10 8,5 4

— — Visu šo poziciju strīpot.
XXI 2 « Lokomotīvju daļas, dzelzs, tērauda un

čuguna" § 18 II 12,5 10,5 4,5
XV 3a| «Mašinas, kulturtechn:, lauksaimniecības

3b ļ un rūpniecības, viņu daļas un transmi-
sijas, ari piederumi, izņemot nomen.
sevišķi minētās" § 20 II 10 8,5 4

XII 7 «Merģelis (māla, ezera kaļķu, smilts)" . § 2 VI 17 12,5 5
Visu šo poziciju strīpot.

XVIII 3 «Papirs, drukas un ietinamais" .... — II 12,5 10,5 4,5
I 5 «Pupas (izņemot kafejas un kakao)" . . — III 15 12,5 5

XI 1 «Saku koki:
a) smalkā izstrādājuma — I 10 8,5 4
b) vienkāršā izstrādājumā — II 10 8,5 4

I 8 KSēklas: āboliņa,koku, lucernas, saulpuķu
I 3 / (sauigriežņu), timotiņa un cukurbiešu" — III 10 8,5 4

IV 4 «Siļķes (izņemot konzervos un marinētās)" — II 15 12,5 5
XV 1 « Spaiņi, dzelzsskārda, ari emaljēti un

cinkoti" - II 10 8,5 4
XV 1 « Spoles, dzelzs, tērauda un čuguna" . — II 12,5 10,5 4,5

XV 1 «Stiepulis, dzelzs un tērauda, ari dzeloņa: § 28
a) alvots, cinkots un kaparots (ar varu

pārklāts) . - , ...- .. - II 12,5 10,5 4,5
b) pārklāts ar kādu citu a punkta ne-

minētu metālu — I 12,5 10,5 4 5
c) nepārklāts ar citu metālu (jauns). . — III 12,5 10,5 4,5

d) nepārklāts ar citu metālu, lietots vai
sarūsējis . ._ § 2 V ,12,5 10,5 4,5

e) lūžņos, sk. Iužņi" — — —

— — „Stopi, sk. krūzes" — — — j — —
XI 3 « Šļirces (šļūtenes), izņemot nomen. se-

višķi minētās" . . — I 10 8,5 4

vii! 2 }-Toba" - 11 10 8,5 4

XV 1 «Virves, striķi, tauvas un valgi, — tērauda,
dzelzs un ' dzelzsstiepuļa" — II 12,5 i 10,5 4,5

XII 7 «Vizuļi, stikla" — I 10 8,5 4
V 2 «Zarnas, svaigas un sālītas" — III 12,5 10,5 4,5

ļ
V 2 «Zarnas, žāvētas" . . . — I 12,5 10,5 4,5



B. Papildinājumi:
P o z i c i j a, pec kuras ievietojama jauna pozīcija. Ievedama jauna pozicija.

Kravas norma ton-
nās uz

& Nosaukums ? Krievu Pie- i, ,
o -2. un ļ Lauku
£° g. ,S i) normai vedu ;
ed Ē <f JH I i
^ ° ^_ * dzelzsceļiem

Atkritumi un atliekas:
II 2 «cukura vārīšanas" — III 10 8,5 4

? III 1 «Biezpiens (svaigs)" § 1 II 10 8,5 4
XV 1 «Cemmes, dzelzs un tērauda" — II 12,5 10,5 4,5

II 5 «Cukurs" — I 17 12,5 5
XIV 2 . Jaunsudrabs" — I 17 12,5 5

I 7 «Kāļi" ..- III 12,5 10,5 4,5
XVI 1 «Kaļķi, borskabie .dubultserainskabie,etiķ-

skābie, klora un vīnskābie" ....' . — I 10 8,5 4
XII 3 «Kaļķi, hidrauliskie" ........... § 2 V 17 12,5 5
XII 1 «Labradors (laukakmeņu suga)" .... § 2 VI 17 12,5 5

XVI 3 « Mēsli, ari mākslīgi" §2 V 12,5 10,5 4,5

11 7 Milti:
„c) iesala" — II 10 8,5 4

XX — «Pelni, miroņu" — I 10 8,5 4
— — «Radzes, sk. akmeņi, kaļķi" — — — — —

XV 1 «Renes — dzelzs, tērauda un čuguna, ari
cinkotas" — II 12,5 10,5 4,5

XI 1 «Toveri, koka:
a) jauni . . — II 10 8,5 4
b) lietoti" — III 10 8,5 4

Bez tam nomenklatūras piezīmju iedalē izdarāmas sekošas pārgrozības:
a) pie pozīcijas «cukurs, jēls (jēlcukurs)" ievietot sekošu jaunu piezīmi:

„§ 30. Ar nosaukumu «jēlcukurs" saprotama cukura jēlviela, kuru ne-
lieto barībai, bet kura ir izejviela cukura iegūšanai".

b) pie pozicijas «Koki, II kategorija, 2. p. — bluķi, kluči un stimbani"
§ 13. teikuma beigās, sākot ar vārdiem «ja veduma maksu", grozīt,
ievietojot sekošā jaunā redakcijā:
ja veduma maksu aprēķina par sūtījumiem, kurus pārvadā pa krievu,
normalplatuma vai pievedu dzelzsceļiem, ne mazāk kā par 10 tonnām,
bet pa lauku ceļiem — ne mazāk kā par 4 tonnām".

c) pie pozicijas «Siens, salmi, āboliņš u. t. t." § 26. otro teikumu strīpot,
ierakstot tā vietā sekošo:

Kravas norma ton-nas, uz

CGO

§ Nosaukums " Kr*| Pie.
I « i «i normal ļ vedu Lauku

Jf f
£ * "'~~ toto^lfr„ __

Atkritumi un atliekas:

II 4 « degvīna ražošanas" § 2 V 10 8,5 4
III 1 « Biezpiens, kaltēts un kazeins" .... — II 10 8,5 4

XV 1 «Cepeškrāsnis" — II 12,5 10,5 45
II 5 «Cukurs, jēls (jēlcukurs)" §30 III 17 12,5 5'— — « Jēlcukurs, sk. cukurs jēls" — — — — __

XII 3 «Kaļķi, avotu" § 2 VI 15 12,5 5

XII 3 «Kaļķi, dedzināti" § 2 V 15 12,5 5
XII 3 «Kaļķakmeņu milti" §2 V 15 12,5 5

I 5 « Lāčauzas" — III 12,5 10,5 45
XVI 3 «Mēsli, lupatu pārstrādāšanas" § 2 V 12,5 10,5 45
XVI 3 « Mēsli, ģipss" § 2 V 15 12,5 5

— — „c) kaļķakmeņu sk. kaļķakmeņu milti" . — — — — __
I 5 « Peluškas (peluški)" — III 17 12,5 5

XV 1 «Radzes, pakavu" — II 12,5 10,5 4,5

XV 1 «Renes — dzelzsskārda, ari cinkotas" . — II 10 8,5 4

— — «Transmisijas, sk. mašinas" ...... — — — — _

«Sienu, salmus, āboliņu u. t. t. iesaiņotus nevien maisos, masās vai
kādā cietā tarā, bet ari kaut.kādā citā iesaiņojumā, var pārvadāt ari
kā sīksūtījumus, ar gabalu skaita uzrādīšanu; veduma maksu neat-
karīgi no tā, vai sīksūtījumos pārvadājamais siens, salmi, āboliņš
u. t. t. ir presēti, vai nepresēti, arvienu aprēķināma, kā par nepresētu,
t. i. pēc tarifa II klases".

Šis rīkojums spēkā no 1927. g. 1. marta.

Dzelzsceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.
'Finansu direktors: Mazkalniņš.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Papildinājums saistošos noteikumos
par Kuldīgas pilsētā pārdošanai ievesto
(caurvesto) dzīvu lopu un gaļas ap-

skatīšanu,
Pieņemts pilsētas domes 1927. g. 20. jan-
vāra sēdē un apstiprināts no iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta ar
1927. g. 17. februāra rakstu JVs 101088.

§ 3 papildināt ar piezīmi: Ar veterinār-
ārsta piekrišanu cūku rumpji var tikt ap-
skatīti bez iekšām.

Šis papildinājums stājas spēkā divu
nedēļu laikā, skaitot no viņa publicēša-
nas «Valdības Vēstnesī".

Kuldīgā, 1927. g. 21. janvārī.
Kuldīgas pilsētas valde.

Nedējas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1927. g. 16. līdz 22,
februārim Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojumiem.

Rīga.
Valsts Prezidenta veselības

stāvoklis.
Pulss šovakar 120—108, elpošana

30—28, temperatūra rītā 37,6, pus-
dienā 37,6, vakarā 37,2. Stāvoklis ob-
jektīvi un subjektīvi salīdzinot ar vakar-
dienu mazliet labāks.

Rīgas pilī, 1927. gada 28. februārī,
pulksten 21.

Dr. A. B u t u 1 s ,
Prof. M. Zīle,
Dr. . I. F e i e r t a g s,
Dr. Kurt Hachs,
Prof. K ļ i m e n k 0.

Valsts Prezidentam tempera-
tūra šodien pulksten 8 no rīta 37,3,
pulss 118—108, elpošana . 30—28.
Nakti slimnieks pavadīja mierīgāki.

Pilī, 1. martā, pulksten '/29.
Dr. A. B u t u 1 s.
Dr. J. F e i e r t a g s.

Vakar pēcpusdienā Valsts Prezidents
pirmoreiz savā slimības laikā parakstīja
dažus likumus un citus dokumentus,
gultā gulēdams.

Birojs darba devējiem.
Iekšlietu ministrija (admin. depart.

1927. g. 26. februārī apl. N° 5297) atvē-
lējusi bijušam Latvijas vecākajam darba
inspektoram Lu dvīgam Vējiņam
atvērt Rīgā (Lāčplēša ielā 35) «biroju
darba devējiem darbinieku
lietās".

3_

Slimības nosaukumi i§11
Vi

Paratvphus ; ; . . —
Tvphus abdom Vēdera tifs 5
Tvphus esanth. . Izsitumu tiis —
Febris recurrens . Atgulās drudzis —
Febris interm. Purva drudzis —
Morbus Heine Medin —
Encephalitis letharg. . —
Variola et variolois . . Bakas . -.,' —
Morbilli . Masalas . , 38
Scarlatina . ... Šarlaks . 86
Tussis convulsiva . . Gajais klepus . 9
Diphtheritls Dilterits 1
Iniluenca Intluenca 428
Cholera asiatica .... Āzijas koliera
Ervsipelas .... . Roze . 2
Dvsenteria . ... Asinssērga . . —
Parotitii epidemica . . Ģīmja satūkum»

(Mumps) —
Trachoma. . -. ........ 1
Mening. cerebrospm. epid. ........—
Lvssa .... ... —
Lepra Spitālība ... 1

Māksla.
Nacionāla opera. Šovakar trešo reizi „C h 0 -

v a n šč i n a", kuras abas pirmās izrādes nori-
sinājās ar izciliem panākumiem. Kritika „Cho-
vanščinas" uzvedumu pieskaita pašiem ievēro-
jamākiem Nacionālās operasiestudējumiem. Tā kā
galvenais diriģents Emils Kupers trešdien izbrauc
uz Barselonu, .Chovanščinas šīvakara izrāde būs
pēdējā līdz viņa pārbraukšanai. — T e i k 0
K i v a , kura jau devusi 6 izpārdotas izrādes
Nacionālā operā, dziedās vēl divās „M a d a m e
Butterflv" izrādēs trešdien, 2. martā un
svētdien, 6. martā. Lai darītu slavenās viešņas
izrādes pieietamas visplašākai publikai, cenas no-
liktas zemas: I balkonā un parketā Ls 4,—,
II balkonā Ls 2,—, stāvvietās un 111 balkonā
Ls I,—.

Nacionālais teātris. Otrdien , 1. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē M. Len-
gieja komēdija „Nakts serenāde". —
Trešdien, 2. martā, pulksten 7.30 vakarā Annas
Brigaderpasaka ,Lo 1 i t as brīnumputns'.—
Ceturtdien, 3. martā, 18. un 41. pamatskolai
pārlabu Sardū komēdija .Madame Sāns
GēneV — Piektdien, 4. martā, pulksten 7.30
vakarā, Urvanceva drāma .Vera Mirceva"
ar Liliju Štengel titula lomā. — Sestdien,5. martā, pulksten 7.30 vakarā pirmo reizi
Lorda un Sena komēdija .Mans mācītājs
pie bagātiem" E.Feldmana režijā. Bijetes
jau dabūjamas. Abonentiem 3, bliete.

Dailes teātris. Ortdien, 1. martā, pulksten
6 vakarā, kareivju izrādē, «Salmu s i e v a s". —
Trešdien, 2. martā, pulksten 7.30 vakarā „U z
nezināmo ostu". — Ceturtdien, 3. martā,
pulksten 7.30 vakarā «Salmu sievas". —
Piektdien, 4. martā, pulksten 7.30 vakarā „Uz
nezināmo ost u". — Sestdien, 5. martā,
pulksten 7.30 vakarā .Spāniešu dejo-
tāja*. — Svētdien, 6. martā, pulksten 2 dienā
strādnieku izrādē dēku drāma „Grafs Montē
Kristo".

Tirdzniecība un rūpniecība.

K U R 8 I.
Rīgas biržā, 1927. gada 1. martā.

Devīzes
1 Amerikas dolārs 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,14—25,22
100 Francijas franku 20,10—20,50
100 Beigas 71,85—72,55
100 Šveices franku 99,35—100,35
100 Itālijas liru 22,50—22,95
100 Zviedrijas kronu 138,15—139,15
100 Norvēģijas kronu .... 134,25—135,25
100 Dānijas kronu 137,80—138 85
100 Čechoslovaķljaa kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 207,00—208,60
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

Vērtspapīri 1
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

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

Zvērināts biržas maklers M. Okmiam.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Tallinā, 1. martā. Līdzšinējais
valstsvecākais Teemants pagājušo
nakti oficiāli pieņēmis pilnvaro-
jumu sastādīt Igaunijas jauno
valdību.

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Sakas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Lat-
vijas iekšzemes pasi, izd. no
Sakas pag. valdes 26. maijā
1920. g. Ns 439 uz Ernesta In-
driķa d. Galina vārdu. 24343a

Aulejas pagasta valde izslu-
dina par nozaudētu un nederīgu
karaklausības apliec. JM° 13058,
izd. 1924. g. 11. jul. no Daugav-
pils kara apr. pr-ka uz Jāņa
Osipa d. Viguļa vārdu. 24337a_

Kosas pagasta valde izslu dina
par nederīgu, kā nozaudētu, Ko-

sas pag. valdes 25. jun. 1920. g-
JV° 247 izd. zirga pasi uz Pētera
Galina vārdu. 24250a

Literatūra.
Paskaidrojumus

par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šādiem
vārdiem: pedelis (ar īsu e saknē!), pe-
dels (īpašībasvards), pedulis, peikoties,
peipums, peiset, peizerēt, peiza, peize-

rītis jeb peizerīte, peizāt, pekls („pekla
upē" Nīcā), rudzu pekse, pekstiņi, pekša,
pekoties (Zaļeniekos), pelane, pelāda
(sikspārņa nozīmē; pirmās zilbes ešaurs,,
vai plats?), pelēde jeb peleda („kur liek:
lopu ēdamo"), peleksnīšu cepurīte, pē-
lējas, peliķas, pelkans, pelšķoties, pe-
lukšņot, pembari, pemeži, pempele, pern-
pucīte, penčenīca, penes, pengaža, penēt,.
penka, peņģelēt, pepele (vāczemes apse),
perēja (= perīga) vista, pernīt, perpt,.
peršas (pastalu nozīmē, Karvā), pese
Startos, peses, pesele, peska „kāja".
pestis jeb peslis, dzeguzes pestiņi, pešāi
(Ludzā, kāds putns), pest (kā tagadne?)
un pesties (kā tagadne?), petecis (Jaun-
Gulbenē), petriņš, pets, pezere, pezerēt,
peternes, peterājs jeb pēterājs, pencīgs,
peksēt, pesteles, peskas, perda (paniju
nozīmē), kaula perē jeb pēre, penkšķet.
peņa, pellainīši, pecere.

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. fc. n d z e 11 n s.

Ilustrēts Žurnāls. Mākslas un rakstniecības-
mēnešraksts. N° 2. Februāris. 1927.

Vispārīgs grāmatu rādītājs. Rīgā, 1926. Iz-

devusi Latvijas Grāmatu Tirgotāju un Izdevēj u-

Biedrība.
Prof. M. Lazersons. Revolūcija un tie-

sības. 1927. Izdevējs „Leta".
Jānis Mednis. Torņi pamalē. Dzejas.

Rīgā, 1926. „Letas" izdevums.
Oļģerta Liepiņa. Četras mīlestības-

Stāsts, izdevējs „Leta" 1926.
Kārlis Zariņš. Stokāns meklē taisnību-.

Stāsts. 1926. Let'a, Rīgā.
Kārlis Zariņš. Pēdējais cēliens. Stāsts,

1926. Lēta, Rīgā/

Jānis Sudrabkalns. Trīs vilšanās.

Sofija Svētā. Laivinieks. Ģenerāla Dombrovska
nāve. 1918.—1920. Rīgā. izdevējs „Lēta" 19^-



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

Liepījā, 9. februāri 1927. g
Ns 1179-m/2o

Priekšs. b. V. Bienenstams
9.^-370 Qalrro+ars A I a n 0 n n c

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iecirkņa miertiesnesis, pamato-
damies uz civilproc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 31. janvāra:
1927. g. lēmumu uzaicina 1926.g.
16. nov. mirušā Andreja Pētera cl.
Stikana mantiniekus pieteikt sava
mantošanas tiesības miertiesneša
kamerā, Viļēnos, uz kustamo un
nekustamo īpašumu, atrodošos
Ružinas pag. Mežajuru miestā,
6 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,.Val-
dības Vēstnesī". Pēc minētā ter- .
miņa notecēšanas nekādas prasī-
bas netiks pieņemtas.
24747a Miertiesn. (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. lik. X sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 140!. p.
uzaicina 1923. g. 7. septembrī
mirušā Ontona joņa d. Ušpeļa
mantiniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz nel. atstāto
Varkovas pag. Zabludnieku s.
kustamu un nekustamu īpašumu
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".
24743a Miertiesnesis (paraksts).

(Tiesu
sludinājumi.

oms apgabaltiesas 3. civilnodaja,

S -iesas sēdē 1925. gada

f ^tembri izklausījusi Rīga,

Labaltiesas prokurora iesnieg.

j-i aizgādniecības iecelšanas

bezvēsts prombūtne esošā
!f--iāna Kreplina mantu, no-

i -iiii- par bezvēsts prombūtnē
li Kriša Kreplina mantu iecelt

Radniecību, par ko paziņot

sfoW p ilsētas bangu tiesai.

oļgā, 1927. g. 16. febr.
Kg ' L.Ks 39:8.

Priekšsēd. v. A. V e i d n e i s.

25896 Sekretar. * K « 1 v .

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja,

,ātā tiesas sēde 1927. gada

ī februāri izklausījusi mir. An-
i'rēia šmidta .mantošanas lietu,
nolēma: ar tiesas 1922. gada
14 novf mbra lēmumu par prom-

būtnē esošā Voldemāra Andreja
Jēla Šmidta atstato mantu, ie-

celto aizgādniecību atcelt, par ko
pazinot Rīgas pilsētas bāru tiesai

Rīgā, 1927. 2- 15. februārī.
S851/23.

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s
«80i Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011 —2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.pamata uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1926. g. 9. dec.
mir. Jēkabnieku pag. ,,Rubeņu "'
māju jaunsaimnieka Jāna Puk-
stēs pie Jelgavas notāra F.
Braunfelda 1925. g. 17. novembrī
notarielā kārtībā sastādīto
testamentu , pieteikt savus strī-
dus un ierunas šai tiesai astoņu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas „Vald.
Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 8. februārī.
L. N° 1584/27. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
25233 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, pamatodamās uz
civ. proc. lik. 146071 . panta paziņo
ka minētā tiesa civilnoda|as
1927. g. 24. janvāra atklātā sēdē
nolēma: kooperatīvu sabiedrību
reģistra pirmā daļā, 129. numurā,
otrā nodalījumā atzīmēt, ka ar
Blīdenes piensaimniecku sabie-
drības 1926. g. 5. dec. nolēmumu
pārgrozīti šīs sabiedrības statūti
saskaņā ar klātpieliktiem statut.

Jelgavā, 1927. g. 5. februārī.
25058a L. No 213/21. g.

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

Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodala, pamatodamās uz
civ. proc. lik. 1460. panta pa-
ziņo, ka minētā tiesa 1927. g.
31°. janv. civilnodalas atklātā sēdē
nolēma: kooperatīvu sabiedrību
reģistra pirmā lajā, 304. numurā
otrā nodalījumā atzīmēt, ka ar
Elejas savstarpējās ugunsapdro-
šināšanas biedrības 1926. g. 28.
marta pilnas biedru sapulces
nolēmumu pārgrozīti šīs biedrības

statūti saskaņā ar klātpieliktiem
statūtiem.

Jelgavā, 1927. g. 5. februāri.
25059a L. J* 46/23. g.

Reģistr. nod. pārz. P. Efferts.
Sekr. paL pJLP. Kup ševics.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, pamatodamās uz
civ. proc. lik. 146071 . pantu, pa-

ziņo, ka minētā tiesa civilnodalas

1927. g. 31. janv. atklātā sēdē
nolēma: kooperatīvu sabiedrību
reģistra pirmā daļā, 688. numurā,
otrā nodalījumā atzīmēt, ka ar
Šenbergas savstarpējās ugunsap-
drošināšanas biedrības 1926. g.
19. dec. nolēmumu pārgrozīts šīs
biedrības statūtu § 19, saskaņā
ar klātpielikto protokola izrakstu.

Jelgavā, 1927. g. 5. februārī.
25060a L. Ns 40/26. g.

Reģ. nod. pārz. P. Efferts.
Sekr. oal. n. i. P. Kunševics.

Liepājas apgabali reģ. nod
uz lik. par biedrībām, savienībām
un politiskām organizac. 17. p
pamata paziņo, ka ar viņas
1927. 18g. 4. februāra lēmumu
reģistrētā : Lejas-Kuizemes meln
raibo lopu audzēšanas biedrība
ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra I daļā,

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā
Liepājā, 10. februāri 1927. g.

Ns 9/27.
25389 Pārzinis (paraksts).

Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabalt. reģ. nog.
uz likuma par biedrībām , savie
nībam un politiskām organizā-
cijām 17. panta pamata paziņo
ka ar viņas 1927. gada 4. febr.
lēmumu reģistrētā: Lejas - Kur-
zemes putnkopju biedriba
ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 1927. g. 10. janvārī.

N2 11/27. g.
Pārzinis A. Kiršfelds.

25390 Sekretārs v. (paraksts).

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaja,

atklātā tiesas sēdē 1. februārī
1927. g. izklausījusi mir. An-
dreja Šmidta mantošanas lietu,
nolēma: ar tiesas 1922. gada
14. novembra lēmumu par prom-
būtnē esošās Lidijas Andreja m
šmidt atstāto ļmantu iecelto aiz-
gādniecību atcelt, par ko paziņot
Kigas p ilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 1927. g. 15. febr.
L J* 851/23.

Priekšsedet. v. A. V e i d n e r s.
25890 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 15. februārī
1927.g. izklausījuse mir. Kristapa

Slava mantošanas lietu, no-
lēma: iecelt aizgādniecību par
prombūtnē esošā Žaņa Vila Kri-
stapa d. Slava atstāto mantu,
par ko paziņot izpildīs f nai
Rigas pilsētas bāriņu tiesai.
Rīgā, 16. febr.l927.g. L.Ns 2898.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
25893 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1915. g.
3. janv. mir. Minnas Ozolupes
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fi-
deikomisariem, kreditoriem u. 1.1.
pieteikt savas tiesības šai- tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 31. janvārī.
24828 L. M> 1132/27. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2019. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1912. g.
3- aprilī mirušā Pētera Petrov-
ska _ atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem,
legatariem , fideikomisariem, kre-
mtariern u. t. t., pieteikt savas
'esības šatiesai sešu mēnešu
!»«, skaitot no sludinājuma
Kspieduma dienas. Terminā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
sPekti zaudējušām.

Jelgavā , 1927. g. 31. janvārī.
«829 L._ 1555/27. g.

Priekš«ēd. v. p Eif ērts
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
f fiv. proc. lik. 1967., 2011.,
*J4. un 2079. p. p. pamata uz-
mina visus, kam būtu uz 1925. g.ou -decembrī mirušā Kajetana
Kaaeja dēla Rinkeviēa
ti«-i - mar>tojumu kādas'ēsmas kā mantiniekiem, lega-wem , fideikomisariem , kredi-
tie īh"i .*?' P'eteikt savas
lailf- sai tiesai sešu mēnešu
jp„- kaitot no sludinājuma
£u

ma dienas- Terminā ne-
», s tiesIbas ieskatīs par«u zaudējušām.

248wgavā1927- §- I-februārī
' L. N° 1357/27. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
sekretārs Mittelhofs.

uz 19
Jelgavas apgabaltiesa

Par i, i-,.8" 'februara likuma
Sk 35" " 50"J6 - civ - P roc -
un 7u? 366-' 41L, 698., 700.
Pamata PantU

-> h Pl,nkta P-
Zelmai a ar so dara zināmu
ka tLVooV^',^"' Maz5t >
mugurac 26- g' 19' aPrili aiz"
ar lrn»\no,sprieda vina« laulībut- nestu-Vili Avotiņu šķirt.

ggvā, 1927. g. 9. '
februārī.

PrL- ** 77/26. g.
7pffēd.v.' P. Efferts.
^kretara pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, pamatodamās uz
18. jūlija 1923. g. lik. par biedrī-
bām savienībām un .politiskām
organizācijām 17. panta paziņo,
ka minētā tiesa civilnodalas 20.
janvāra 1927. g. atklātā sēdē
nolēma: reģistrēt Ebreju tautas
klubu, ievedot viņu to biedrību
reģistra pirmajā daļā, kurām nav
peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atro-
das Talsu pilsētā. 25061a

Jelgavā, 1927. g. 5. februārī.
Reģistr. nod. pārz. P. Efferts.
Sekr. pal. p. i. P. Kupševics.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, pamatodamās uz
18. jul. 1923. g. lik. par biedrībām,
savienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta paziņo, ka mi-
nētā tiesa civilnodalas 20. janvāra
1927. g. atklātā sēdē nolēma:

reģistrēt lopkopības pārraud ī-
bas biedrību ..Jāčuni", ie-
vedot viņu to biedrību reģistra
pirmajā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

'Biedrības va ' ldes sēdeklis atro-
das Jelgavas apr., Lielvircavas
pagastā.
25062a L. JV° 14/27. g.

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

Jelgavas apgaba t.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1920. g. 3. jūnijā
mirušā Reiņa Freimaņa
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai astoņu mēn.
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas „Vald. Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības ' atzīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 12. februārī.
L. N° 176/1927. g.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
25571 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., civ. proc. lik.
339., 366., 438., 698., 706. un
711. pantu pamata, ar šo dara
zināmu Aleksanderam Cinkam
ka tiesa š. g. 10. janvārī aiz-
muguras nosprieda viņa laulību
ar Emiliju C i n k, džim. Osis
šķirt.

Jelgavā, 1927. g. 4. februārī.
25056 L. N° 59/27. g.

1 Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Liepājas apgabalt.,
uz sava 1927. g. 3. februaj;
lēmuma pamata uzaicina 1926- g
24 decembri Pērkones pag. mir
Katrines Mārtiņa meitas Piķē
mantiniekus, kreditorus, iegatarus
iideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības jeb prasības uz atstātc
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kū-
jām nebūs paziņots tiesai minēti
laikā, tiks atzītas par zaudētārr
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1927. g. 9. februārī.
Ns 582m/27

Priekšsēd. b. V. Bienenstams
25386 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 3. februāra 1927. g
lēmuma pamata uzaicina 24. janv
1916. g. Skrundas pag. mirusī

Jāņa Inta d. Stepena mantiniek.
kreditorus, Iegatarus, iideikomis
un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu _ mēneši
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kū-
jām nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 9. februārī 1927. g.
Ns545-m'27

Priekšs. b. V. B i e ne n s t a m s
25381 Sekretārs A. J a n so n s

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 3. februāra 1927. g.
lēmuma pamata uzaicina 1. nov
1917. g. mirušā Anša Kārļa d.
Pulmaņa ari Vollmaņa mantiniek.
kreditorus, Iegatarus, iideikomi-
sarus un visas citas personas,
Kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
rām nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. .

Liepājā, 9. februārī 1927. g.
Ms 589-m/27.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
25383 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 3. febr. 1927. g. lēmumu
pamata uzaicina 1925. g. 25. aprilī
Aisteres pag mir. Niklāva Dā-
vida d. Zālita mantiniekus, kre-
ditorus, Iegatarus, fideikomisarus
un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstato mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasibas, par kuram
nebūs paziņots tiesai minēta laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem.

Liepājā, 9. februārī 1927. g.
J*593m 27.

Priekšs. b. V. B i e n e n s t a m s.
25384 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabalt.,
uz sava 1927. g. 27. janvira
lēmuma pamata uzaicina 1925. g.
24. maijā Alšvangas pag. mirušas
Marijas Ādama m. Malderes man-
tiniekus, kreditorus, legriarus,
fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu but kādas tie-
sības vai prasības uz viņa at-
stāto mantojumu, vai kuras ve-
lētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tiesai savas tiesības un
prasibas sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Liepājas apgbaaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, uz likuma par bie-
drībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g. 29.
janvāra lēmumu reģistrētā : Vēr-
gali! mājturības veicināšanas bie-
drība ,,Saulcerīte" ievesta bez-
peļņas biedrību un viņu savienību
reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Vēr-
galu pagastā. JVs 10/27. g.

Liepājā, 2. februārī 1927. g.
Pārzinis A. Kiršteins.

24634a Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, uz likuma par bie-
drībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g. 29.
janvāra lēmumu reģistrētā bie-
drība ar nosaukuma : ,,Liepājas
ebreju klubs", ievesta bezpeļņas
biedrību un viņu savienību re-
ģistra 1. daļa.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā
Liepājā, 2. februārī 1927. g.

24635a ' N° 8/27. g.
Pārzinis A. Kiršteins.
Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabalt. reģ. nod
uz civ. proc. lik. 1460. p.
pamata paziņo, ka ar viņas 1927_ g.
11. februara lēmumu reģistrēta'
Purmsātu ktāj-aizdevu sabiedrība
ir ievesta kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību reģistra I. d.

Valdes sēdeklis atrodas Purm-
sātu pagastā.

Liepājā, 17. februārī 1927. g.
N» 16/27. g.

Pārzinis- (paraksts).
26007 Par sekretāru (paraksts)

Liepājas apgabaltiesa
uz lik. par laulību 77. p. pamata
dara zināmu, ka 1927. g.
27. janvārī aizmugurē nospriests:
starp Mārtiņu Kristapa Šnipke-
Šneppe un Elzi - Alvini - Olgu
Šnipke-Šneppe, dz. Vizbul 1921. g
19 novembrī caur Cīravas drau-
dzes mācītāju slēgto laulību
šķirt.

Liepājā, 17. februārī 1927. g.
J6 255-1/26.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
2S134 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1927. g. 3. febr.
lēmumu, uz Marijas Bērziņ lūgu-
mu un civ. proc. lik. 2081. un sek.
p. p. pamata uzaicina obligāciju
turētāju, kuras izd. par 1) 1200 un
2) 1000 rbļ. uz 1) Ventspils sabie-
drības bankas un 2) Ventspils
latviešu krāj-aizdevu sabiedrības
vārdiem un 1) 1905. g. 17. aug.
un 2) 1910. g.8. okt. nostiprinātas
uz Marijai Bērziņ piederošas ne-
kustamas mantas Ventspilī,
1. kvart. ar krep. .Ne 405, sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā līdzņemot minētās obligā-
cijas. Pie kam tiek aizrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas
ari obligācijas turētāju neiera-
šanas gadījumā, parādus atzīs
par samaksātiem un obligācijas
par iznīcinātām, piešķirot lūdzē-
jai tiesību pieprasīt parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. februārī 1927. g.
25147a ' Ne 294/27. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabalt. reģ. nod.,
uz sava 1927. g. 17. janvāra lē-
mumu pimata paziņo, kā saskaņā
ar tiesas palātas 1926. g. 2. dec.
lēmumu atcelts Liepājas apgult,
reģistr. nod. 1926. g. 23. augusta
lēmuma par Liepājas ,Zidu kre-
dītbiedrības" stāt. 49. un 51. §§
pārreģistrēšanu, par ko ari Ievesta
atzīme reģis'r. nod. kooperatīvu
sabiedr. un viņu savien. reģistra
1922. g. 1. d. 40. lapā.

Liesajā, 14. februatī 1927. g.
K° 119/22. g.

25694 Pārzinis (paraksts).
Par sekretāru (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, uz civ. proc. lik.
146071 . p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1927. g. 29. jarlvara lēmumu
reģistrētā Skrundas piensaim-
nieku sabiedrība ,,Kolpaks" ir
ievesta kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Skrun-
das pagastā.

Liepājā, 2. februārī 1927. g.
24636a Ni 7/27. g.

Pārzinis A. Kiršteins.
Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, uz likuma par bie-
drībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g. 22.
janvāra lēmumu reģistrētā:
Kursīšu II lopkopības pārrau-
dzības biedrība, ievesta bez-
peļņas biedrību un viņu savienību
reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Kur-
sīšu pagastā. M 6/27. g.

Liepājā, 2. februārī 1927. g.
Pārzinis A. Kiršteins.

24637a Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, uz likuma par bie-
drībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g. 22.
janvāra lēmumu reģistrētā : Kur-
sīšu I lopkopības pārraudzības
biedrība ievesta bezpeļņas bie-
drību un viņu savienību reģistra
1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Kur-
sīšu pagastā. .Ne 5/27. g.

Liepājā, 2. februārī 1927. g.
Pārzinis A. Kiršfeids.

24638a Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, uz likuma par bie-
drībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g. 22.
janvāra lēmumu reģistrētā : Sakas
lopkopības pārraudzības biedrība
ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību ' reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Sakas
pagastā. JVa 4/27. g.

Liepājā, 2. februārī 1927. g.
Pārzinis A. Kiršfeids.

24639a Sekretārs v. E. Speķis.

Rīgas 4. iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 58., 581.,
294., 298., 301., 309. un 311. p.
uz Milijas Ulman lūguma viņas
prasības lietā ar Helēnu Hornig
par Ls 749,98, uzaicina atbildē-
tāju Helēnu Hornig, kuras dzīves
vieta prasītājai nav zināma, četru
mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī", paziņot mier-
tiesnesim savu Rīgā izvēlēto
dzīves vietu, vai uzdot Rīgā
dzīvojošu personu, kuru atbildē-
tāja pilnvaro saņemt viņas vietā
no miertiesneša rakstus.

Ja atbildētāja Helene Hornig
noliktā laikā augšminēto pazi-
ņojumu neiesniegs, tad visas
pavēstes un rakstus uz atbildētāja
vārdu atstās miertiesneša kanclejā
un atbildētājai nebūs tiesība aiz-
bildināties ar to pavēstu un
rakstu nezināšanu. 25068a

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. un saskaņā
ar savu 1927. g. 18. janvāra lē-
mumu, paziņo, ka pēc 1926. g.
4. oktobrī mirušā Antona Je-
zupa d. Rubina ir palicis manto-
jums, kurš atrodas Daugavpils
apriņķa, Asūnes pag., Žurovku
sādžā, kādēļ uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to kādas tiesības, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā, Dagdas miestā, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas dienas,.Val-
dības Vēstnesī".

1927. g. 19. janv. Bl. 1. Ks 18.
24640a Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
3. iec. miertiesnesis uzaicina
mirušā 15. oktobrī 1917. g.,
Dricēnu pag., Jaun-Ramaškas
ciemā, Stepana Jēkaba d. Divana
mantiniekus pieteikt viņam savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu, sešu mēnešu,
laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn."

Rēzeknē, 3. februārī 1927. g..
24745a Miert. (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
X sēj. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. uzaicina 1927. g. 22.janv.
mirušā Pētera Dementija d. Der-
jagina mantiniekus pieteikt sa-
vas mantošanas tiesības uz nel..
atstāto Livānu pag. Žogu s-
kustamu un nekustamu īpašumu,
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas „VakL
Vēstnesī". 24744a

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. un saskaņā
ar savu 1927. g. 15. janvāra
lēmumu, paziņo, ka pēc 1925. g.
10. maijā mirušā Antona Josifad.,
Varpachovska ir palicis manto-
jums, kurš atrodas Daugavpils
apr. Pustinas pag., Pustinas mui-
žā Ns 34, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas tiesības, pie-
teikt tās minētam miertiesnesim
viņa kamerā, Dagdas miestā, —
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

1927. g. 16. janv. Bl. 1. N°. 17.
24646a Miertiesn. (paraksts),

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iecirkņa miertiesnesis, pamatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1927. g. 15. janv.
lēmumu, paziņo, ka pēc 1923. g.
14. martā mirušā Donata Alek-
sandra d. Koļada ir palicis man-
tojums, kurš atrodas Daugavpils
apr. Pustinas pag., Mikovo s.,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, Dagdas miestā, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

1927. g. 16. janv. BL I. JVs 17.
24647a Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1927. g. 1. februāra un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p., uzaicina 5. augustā
1913. g. mirušās pilsones Annas
Jāņa (Ivana) m. Ivanovas man-
tiniekus pieteikt savas manto-
juma tiesības uz nel. mantojumu,
kas palicis Daugavpils pilsētā,
Ziemeļu ielā JMā 12.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".
24746a Miertiesn. K- Avens.

Liepājas apgabalt,
oz sava 3. februāra 1927. g.
lēmuma pamata uzaicina 20. aug.
1921. g. mirušas Henrietes-
Elizabetes E 1 s n e r man-
iniekus, kreditorus, legatatus,
fideilomisarus un vfsas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mant. pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kū-
lām nebūs izziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 9. februārī 1927 g.
*6 588-m/27.

Priekšs. v. V. Bienenstams.
25382 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz „sava 3. februara 1927. g
lēmuma pamata uzaicina 17. dec.
1920. g. mirušā Fr ča Jēkaba
dēla Š u 1 c a mantiniekus, kre-
ditorus Iegatarus, fideikomisarus
un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kū-
jām ne us paziņots tiesai mi-
nēta laikā, tiks atzītas par zau-
dētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 9. Iebruarī 19*>7 g.
Jft 576 m 27

Priekšēd b. V. Bienenstams
253H5 Sekretārs A Jansons

Liepājas apgabaltiesas
š. g. 3. febiuarī nolēma:
iecelt aizgādniecībj promesoša
Jēkaba Jēkaba a. Vērnieka-Ju-
kuma mantībai, kura sastāv no
viņam un citām personīm piede-
rošu Liepājas nekustama īpašuma
zem krep. Ns 3668. Jēkaba Vēr-
nieka dzīves vieta 1-915 g. bija
Liepājas pilsētā.

Liepājā, 5. februārī 1927. g.
Nš 264 /27.

Priekšs. b. V. Bienenstams
20S3 Sekretārs A. Jansons



Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iecirkņa miertiesnesis saskaņā
ar savu 31. janvāra lēmumu
un uz civ. proc. lik. 1401. un civ.
lik. X. sēj. I. d. 1239. p. pamata,
paziņo, ka pēc 1926. g. 14. febr.
Kaunatas pag., Lobovkas folv.,
mirušā Romāna Jāņa d. Roma-
nova ir atstāts mantojums, kurš
atrodas Kaunatu pag., Labovkas
folv., kādēļ uzaicina visas per-
sonas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar viņu būtu kādas
tiesības, ka mantiniekiem, pie-
teikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā pēc piekritības, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 4. februārī 1927. g.
24851a Miert. (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Miroņa Nikita d.
Sudņika lūgumu, kā ari civ. lik.
X sej. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p., uzaicina mirušā 1920. g.
20. dec. Nikita Jēkaba d. Sud-
ņika mantiniekus, pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas tie-
sības uz nelaiķa atstāto manto
jumu Aiviekstes pag., Vesetsalas
mājās, sastāvošu no viensētām
MM 92, 93 un 88, kopplatībā
37 deset, — sešu mēnešu laikā no
ši sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī". 25070a

Krustpilī, 1927. g.7.febr. Ml09.
Aliertiesnesis (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1239.p.
uzaicina 1918. g. 3. novembrī
mirušā Ontona Jura d. Spula
mantiniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz nel. atstāto
Vārkavas pag. Kaupernieku s.
tuvumā kustamu un nekustamu
īpašumu augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".
24552a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ. lik.
X sēj. I. d. 1239. p. un saskaņā
ar savu 1927. g. 18. janvāra
lēmumu, paziņo, ka pēc 1914. g.
mirušā Fadeja Kirila d. Kiplova
ir palicis-mantojums, kurš atrodas
Rēzeknes apr., Bukmuižas pag.,
Zaščirino folvarkā, kādēļ uzai-
cina visus, kam būtu uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, kādas
tiesības, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā, Dag-
das miestā, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

1927. g. 19. janv. Bl. I. M 20.
24642a Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesai Rēzeknes
2. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 31. janvāra lēmumu un
uz civ. proc. '.ik. 1401. un civ.
lik. X. sēj. I. d. 1239. p. pamata,
paziņo, ka pēc 1875. .. 16. jūlijā
Rēzeknē, Janapoles ielā mirušās
Hajas (Haikas) Oerca m. Jefun
ir atstāts mantojums, kurš at-
ridas Rēzeknē, Janapoles ielā,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar viņu būtu kādas tie-
sības, ka mantiniekiem, pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laikā,
pēc piekritības, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 4. febr. 1927. g.
24848a Miert. (paraksts).

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik'. sakop. X sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1927. g.
3. febr. lēmumu, paziņo, ka pēc
1912. g. 12. febr. (pēc v. st.)
Daugavpilī mirušā Ādama Pētera
d. Kuzmicka ir palicis manto-
jums, un uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības, pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Valdības Vēst
nēsī". 24946 C. I. M i 17.

Daugavp., 1927. g. 3. febr.
Miertiesn. p. P. Grinvaids.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. pr. lik. 1401. panta un
saskaņā ar savu 1927. g. 31. janv.
lēmumu, uzaicina 1926. g. I. nov.
mirušā Albina Mateisa cl. Skāba
ari Brona mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības mier-
tiesneša kamerā, Viļēnos, uz
viensētas 15,201 hek. platībā ar
saimniecības ēkām, dzīvo un ne-
dzīvo inventāru, līdz ar tiesībām
sādžas viensētnieku kopīpašuma'
gabala M 30, atrod. Rēzeknes
apr., Vidsmuižas pag. Ereļu
ciemā, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādas prasības netiks nienem-
tas. 24748a

Miertiesn. v. (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Jāņa Anša d. Glomes
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Vecžagares (Sta-
rije Žagori) muižas atdalītās
2 zemes gabaliem pēc kopējā
muižas plāna ar MM 11a un
11b, platībā 24 des. 1392 kv.
asis, atrodošās Jelgavas apriņķa
Ukru pag. (senāk Kaunas gub.
Šauļu apriņķa Žagares pagastā),
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai
par jo paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs var tikt ievests attiecīgā
zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām. M 4418
Daugavpilī, 1927. g. 15. februārī.
Kom. priekšsēd. v. J. Dāvis.

26025 Sekr.-darbv. J. -Strads.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Pētefa Donata d. T r o p i ņ a
(viņš aii Trups) Fgum i pir
nekustamas mantas, sastāvošas no
zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas M 49 platībā 7 de et
107 kv. asis, atrodošās Rēzeknes
apr Bāikavas pagasta Ossa^oli
sādžas zemes robežās, ievešanu
zemes grāmatu reģistri. _—
uzaicina visas personas, kuram
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par to paziņojumi 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tie-ība< s«aitī
sie> par iznciiātān un lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašniek ;
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpili, 1927. g. 15- februārī.
M 4408.

Komisijas priekšsēd. v.
26026 J. Dāvis.

Sekret-darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Eduarda Pāvela d. C a u n e
(Cavņa) lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemnie-
kiem piešķirtās zemes viensētas
M 13, platībā 9 des. 669 kv. asis,
atrodošas Rēzeknes apr. Bārkaves
pag Trizeļnieku ciema zemes rob.,
ieveš. zemes grām. reģistri, — uz
aicina visas personas, kūjām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienai
.Valdības Vēstnesī*, pretējā ga-
dījuma nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs var likt ievests attiecīgi
zemes grāmatu reģistri par no-
rādītas nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927.g 15 februāri
M 4375.

Komisijas priekšsēdētaja v.
26030 J. Dāvis.

Sekretar>-dirbvedis J Strads.

Latgales apgabalt. vec.notar s
paziņo, ka uz }927. g. 5. febr.
apstiprināta pirks -pārdošanas lī-
guma pamata Antons Donata d
Brokovskis ieguvis no An-
tona Jāņa d. V i 1 m e n i ša par
Ls 2.000,— nekustamu īoašumu
pastāvošu no zemniekiem pie-
šķirtās šņoju zemes 6 des. 344 kv.
saž platībā un tiesībām koplieto-
jamos objektos bez dalu nor di-

šanas: pļavas, kuru platība1850 kv. saš. un mežos un ohl
2662/s kv. saž. platībā , DaujS?
apr. Vārkavas pagastā Brakovsku
sādžas zemes robežās.

Daugavp. 1927 g. 7. februārī.
JNS <j")l1.

Vec notāra v. pal. E. Kriku
25251 Sekr. pal. A. Neikene

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. nn civ. lik. X sēi.
1239. p. uzaicina 1919. ģ.
29. aprilī mirušā Jura Jezupa d.
Anspoka mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz
nel. atstāto Preiļu pag. kustamu
un nekustamu īpašumu augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no ši sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".
24554a Miertiesnesis (paraksts.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1927. g. 7. febr. un pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. un 1402.p.
p. un civ.lik. X sēj. 1. d. 1239. p.,
uzaicina 18. sept. 1924. g. mirušā
pils. Matisa Jura d. Daukstes
mantiniekus pieteikt savas mant-
to . iuma tiesības uz mantojumu,
kas palicis Daugavpils apr., Lī-
vānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
01^1^
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Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1927. g. 7. febr. un pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401., 1402.p.p.
un civ. lik. X sēi. l.d. 1239. p.,
uzaicina 21. okt. 1926. g. mirušā
pils. Pētera Andreja (Andriva)
Sališa mantiniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz mantoju-
mu, kas palicis Daugavpils apr.,
Kolupes pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī".
25155a Miertiesnesis K- Avens.

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
un saskaņā ar savu 1927. g.
18. janvāra lēmumu, paziņo, ka
pēc 1924. g. 14. aprilī mirušā
Nikifora Jakova d. Klučkova ir
palicis mantojums, kurš atrodas
Rēzeknes apr., Bukmuižas pag.,
Zaščirino folvarkā, kādēļ uz-
aicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
kādas tiesības, pieteikt tās minē-
tam miertiesnesim viņa kamerā,
Dagdas miestā, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas dienas ,.Valdī-
vas Vēstnesī".

1927. g. 19. janv. B. 1. M 19.
24641a Miertiesnesis(paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1239. p.
uzaicina 1919. g. 9. februārī mir.
Andriva Andriva d. Prikula man-
tiniekus pieteikt savas manto-
juma tiesības uz nel. atstāto
Varnavas pag. Kaupernieku s.
tuvumā kustamo un nekustamo
īpašumu augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".
24553a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1927. g. 3. febr. lēmumumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pēc 1925. g.
7. jūnijā mirušā Pētera Ludvigad.
Leišavnieka ir palicis nekustams
mantojums, kurš atrodas Jaun-
latgales apr., Balvu pag. pie
stacijas amatnieku gab. M 164
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā Balvu
muižā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 1927. g. 3. febr.24881
Miertiesu, v. i. V. Šlēziņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 14. janvāra lē-
mumu un saskaņā ar Fedora
Karpa d. Lebedeva-Bogdanova
iesniegumu, paziņo, ka izdotā
no Fedora Karpa' d. Lebedeva-
Bogdanova pilnvara, apliecināta
Rēznas pagasta valdē 1925. g.
20. februārī ar M 786, anulēta.

Rēzeknē, 4. februāri 1927. g.
24849a Miert. (paraksts).

Latgale» apgabaltiesas Rēzeknes
2. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 31. janvāra lēmumu un
uz civ. proc. lik. 1401. un civ.
lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata.
paziņo, ka pēc 1924. g. 14. maijā
Sakstigalas pag., Subinaites cie-
mā mirušā Pētera Kupra ir
atstāts mantojums, kurš atrodas
Sakstigalas pag., Subinaites c,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu, vai sakarā
ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt šīs tie-
sības sešu mēnešu laikā pēc pie-
kritības, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas, ,,Valdības
Vēstnesī".

Rēzeknē, 4. februārī 1927. g.

24850a Miert. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1927. g. 3. februāra lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pēc 1918. g.
21. nov. mirušā Staņislava Jāņa
d. Šūpulnieka ir palicis manto-
jums, kurš atrodas Jaunlatgales
apriņķī, Balvu pag., Elkšņenas
ciemā un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar
viņu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt tās minē-
tam miertiesnesim viņa kamerā
Balvu muižā sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas „Valdības Vēst-
nesī". 24883a

Balvos, 1927. g. 3. febr.
Miertiesn. v. i. V. Šlēziņš.
Latgales apgabaltiesas Balvu

iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1927. g. 3. februāra lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pēc 1907. g.
24. janvārī mirušā Juļa Jēkabad.
Kivkucana ir palicis nekustams
mantojums, kurš atrodas Jaun-
latgales apr., Rugāju pag.,Medņu
ciemā un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības, kā mantinie-
kiem, pieteikt tās minētam mier-
tiesnesim viņa kamerā Balvu
muižā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 1927. g. 3. febr.
Miertiesn. v. i. V. Šlēziņš.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Korneja Grigorija dēla Smir-
nova (viņš ari Kornejs Grigorjevs)
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāv, no 2 zemes gabaliem ar
M M 4 un 5, plati oā: JMā 4 —
16,12 des. un M 5 — 16,26 des..

vairāk vai mazāk, atrodošās Jain-
latgales (bij. Ludzas, .<en. Ostrovas)
apriņķa Linavas (bij. Tolkovas)
pagastā Sokolova pūstošas dačā
Ļevaškova -Novinki muižas daļā,
ieveš. zemes grām. reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām i
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu četru mē-
nešu laikā no izsludināšanas
dienas _ .Valdības Vēstnesī",
pretēja gadījumā nepieteiktās
tiesjbas skaitīsies par iznīci-
nātam un minēt ris lūdzējs var
tikt ievests Latgales zemej grā-
matu reģistri par norādītās
nekustamas man'as īpašnieku
bez radiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpilī 1927. g. 15. februāri.
M43ri.

Komisijas priekšsēdētāja v.
26028 J. Dāvis.

Sekretars-darbvedis J Strads.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanaskomisija

uz Donata Pāvela d. C a u n e s
(Cavna) lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemnie-
kiem piešķirtās zemes viensētas
M 12, p'atībā 9 des. 6 kv. asi-,
atrodošās Rēzeknes apriņķa Bār
kavas pagasta Trizeļnieku sādžas
zemes robežās, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, Kurām ir kādas tie-
bas uz minēto nekustamo mantu
iesniegt komisijai par to pazi-
ņojuma 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī",pretējā gadījuma nepie-
teiktās tiesības skafthies par
iznīcinātam un minētais lūdzējs
var tikt ievests Latgales ?emes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1927.g.. 15 februārī.
N° 4383

Komisijas priekšsēd v.
26029 J. Dāvis.

Sekretars-darbvedis J. Strads,

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Siivestja Laduša d. Caunes
(Cavņaj lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemnie-
kiem piešķirtās zemes v.ensētas
jvfe 24, platībā 3 deset. 2304 kv.
asis, atrodošas Rēzeknes apriņķa
Barkavas pagasta Trizeļnieku
sādžas zemes robežas, ieveš. zemes
grām. reģ, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komfcijai par to pazi
ņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretēja gadījumā ne-
pietiektās ties'bas skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūd.ējs
var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1927. g. 15. februārī.
M 4367.

Komisijas priekšsēd. v.
26031 J Dāvis.

Sekret.-darbvedis J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Aņisjas Kuzmas m. Uļja-
novas, * Nadeždas Kuzmas m.
Blažnovas, Ksenijas Kuzmas m.
Liberovas un Jevdokijas Kuzmas
m. Golubovas lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no
zemes gabala ar nosaukumu
,,pustoš Poddubno", platībā
9 des. 420 kv. asis, atrodošās
Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk
Ostrovas) apr. Purvmalas pag.
,,Sazoni" sādžā, kuru īpašumu
lūdzējas mantojušas no Kuzmas
Ivana d. Blažnova, ievešanu
zemes grām. reģ. — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie : lūdzēju mantojuma
devējs Kuzma Ivana d. Blaž-
novs un pēc tam ari pašas
lūdzējas var tikt ievestas Latgales
zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927. g. 15.februāri.
M 4399.

Kom. priekšsēd. v. J. Dāvis.
26027 Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Donata Andreja dēla Sar-
kana lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Ale-
ksandropoles muižas atdalītās
zemes gabala ar nosaukumu
„Biškan M 10", platībā 18 des.
2304 kv. asis, vairāk vai mazāk,
atrodošās Jaunlatgales (bij. Lu-
dzas) apr.ņķa Rugāju tsenāk
Balvu) pagastā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un min. lūdzējs var tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām. M 4359
Daugavpilī, 1927. g. 15. ebruarī.

Kom. priekšs.v. J. Dāvis.
26032 Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu at-
jaunošanas komisija,

uz Olgas Nikolaja m. Drodzovas
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala ar
nosaukumu ,,Vaskovo-Fomkino"
pūstoša, platībā 32 desetinas, at-
rodošos Jaunlatgales (bij. Ludzas,
senāk Ostrovas) apriņķa Purv-
malas (bij. Bokovas) *pagastā,
kuru īpašumu lūdzēja mantojusi
no sava tēva Nikolaja Spirido-
nova, ievešanu zemes grāmatu
reģ., — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minē-
to nekustamo mantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu 4
mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie: lūdzējas mantojuma
devējs Nikolajs Spiridonovs un
pēc tam ari pate lūdzēja var tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu
reģ. par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.
Daugavpilī, 1927. g. 21. janv.
23925a M 1836.
Komisijas priekšs. E. Hellvichs.

Sekretars-darbvedis J. Strads

Latgales zemes grāmatu at-
jaunošanas komisija,

uz Antona Michaiļa d. Sarkana
lūgumu par nekustamas mantas
sastāvošas no Voveru sādžas
zemniekiem piešķirtas zemes vien-
sētas zemes plāna zem M 5,
platībā 9 desetinas 552 kv. asis,
atrodošās Rēzeknes apr. Bērz-
gales pag., Voveru sādžā, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas
,Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs var tikt ievests Latgales
zemes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem ierobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdoša-
nas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.
Daugavpilī, 1927. g. 27. janv.
24218a" M 2253.
Komis. priekšsēd. E. Hellvichs.

Sekretars-darbvedis J. Strads.
Latgales apgabaltiesas vecākais

notārs paziņo, ka uz 1927. g. 27.
janvārī apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata An-
tons Jāņa d. Muktepavels iegu-
vis no Jēzupa Mārtiņa d. Sola
par Ls 2000,— tiesības uz pusi
nekustamā īpašumā 15 des. pla-
tībā, pastāvoša no Varkovas
muižas ar folvarkiem atdalītā
zemes gabala ar nosaukumu ,,An-
tonovo" Daugavpils apr., Vār-
kavas pagastā. M 2655

Daugavpilī, 1927. g. 29. janv.
Vec. not. v. pal. E. Krikis.

24521a Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g. 27.
janv. apstiprināta pirkšanas-pār-
došanas līguma pamata Sergejs
Pētera d. Aleksandrovs ieguvis
nu I eizera Icika d. Pokermana
par Ls 1550,— " dzimtslieto.šanas
tiesības uz pilsētas gruntsgabalu
84,375 kv. asis platībā ar ēkām
Daugavpili, 3. iec. 176. kvart.
M 4 iit. ,,B" Viļņas ielā, ar pol.
M 5. M 2671.

Vec. not. v. pal. E. Krikis.
24529a Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g. 27.
janvārī apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata Pēte-
ris Jāņa d. Pinkans ieguvis no
Ādama Staņislava d. Pinkana
par Ls 1200,— tiesības uz pusi
nekustamā īpašumā 8,381 ha
platībā, pastāvoša no zemniekiem
piešķirtās zemes viensētas JN° 6
Rēzeknes apr., Bērzgales pagastā,
Sakšeniku sādžas zemes robežās.

Daugavpilī, 1927. g. 29. janv.
24530a M 2673.

Vec. not. v. pal. E. Krikis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g. 29.
janv. apstiprināta dāvināšanas
līguma pamata Jānis Ustina d.
Zeils ieguvis no sava tēva Us-
tina An+ona d. Zeila nekustamu
īpašumu Ls. 500,— vērtībā, pa-
stāvošu no Rušonu muižas Oļ-
ehovkas un Berezovkas zasten-
kiem izdalītā zemes gabala N° 3,
platībā 20 des. 984 kv._ sāž.,
Daugavpils apr., Kapiņu ' pag.

Daugavpilī, 1927. g. 29. janv.
24531a M 2675.

Vec. not. v. pal. E. Krikis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g. 25.
janv. apstiprināta pirkšanas-pār-
došanas līguma pamata Josifs
Andreja d. un Dominika Ādolfa
m. Trupaņi ieguvuši no Pētera
Dementija ' d. Lurana par Ls
2000,— nekustamu īpašumu
10,002 ha platībā, pastāvošu no
zemniekiem piešķirtā zemes ga-
bala ar nosaukumu ,,Bērzaiņu
viensēta" Ludzas apr., Nirzas
pag., Marļino sādžas zemes robež.

Daugavpilī, 1927. g. 31. janv.
24532a M 2671.

Vec. not. pal. A. Bergs.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgalis ipgabiltlsiamāMi notai»
paziņo, ka uz 1927 g. 4. febr.
apstiprināta pirkšanas-pardo« anas
iīguma pamata Kazimirs Lūkasa o.
Sarkans ieguvis no Jura Jāna d.

Sarkana par Ls 400— tiesības
uz 21,850 ha nekustamā īpašuma
pastāvoša no zemniekien pie-
šķirtās šņoru zemes 49 desa.
IzO kv. saž. platībā Jaunlatgales
apriņķa Balvu pagasta Pilskalna
sādžas zemes robežas.

Daugavpilī, 1925. g. 5. februāri.
M 3593

Vecākā not. v. pal E. Krikis-
25244 Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. i febapstiprināta pirkš.-pardošanas li 'gurna pamata Hiršs Ābrama dO e t c s ieguvis no Šlioma-
Movsas Nafteļa d. Zilbe-maņa patLs 16.000,— diimtsīpašuma pilsgruntsgabalu 160 kv. saž platībā
ar ēkām Daugavpilī, I iecirkni
15. kvartāla M° 1 1it A, 3. jan
vara iela ar polic Ms 24.

Daugavpilī, 1927. g. 7. februārī
M 3615.

Vecākā nota a pal. E. Krikis
2i253 Sekr. pal. A. Neikene!

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g. 25
janv. apstiprināta pirkšanas-pār-
došanas līguma pamata Haja-
Sora Sendera m. un Morduchs-
Leizers Haima d. Jakobsoni
ieguvuši no Josifa ņn Genocha
Kalmana d. d. Jakobsoniem par
Ls 13600,— dzimtslietošanas tie-
sības uz pilsētas gruntsgabalu
190,46 kv. sāž. platībā ar ēkām
Daugavpilī, 1. iec. 19. kvart. No4
Cietokšņa ielā, ar policijas JNs 35.

Daugavpilī, 1927. g. 31. janv
24528a JY° 2669.

Vec. not. v. pal. E. Krikis.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.

notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 4. febr.

apstipr pirkš.-pārdoŠanas Ugun™

pamata Jānis Jēkaba d. Ori-
ma ns un Lavize Krišjana »?

Orīmane, dz. Židel, ieguvusi n»

Pētera Pētera d. Medel-Grifflana
līdzīgās daļās pir Ls 4.000,--
nekustamu īpašumu , pastāvošu nu

zemniekiem piešķirtas zemes g

bāliem MM 8, 37, 38, 33 UB

40 kopUtībā 18 des. 105 kv. saz-
un kopīšuma tiesības uz purvu,

kua platība 3 des. 1968
^saž. Daugavpils apriņ ķa Krusip'

pagastā Deviņ-Podnieku saož»

zemes robežas.
Daugavpilī, 1927. g. 5. febm»-

M 3596 . js
Vecākā not. v. pal. E. K.rnj

252 5 Sekret pal A.Neiken



izdosizdos

i„aies apgabaltiesas vecākais

gfjSi«o,kauzl927.g.22.
" rT apstiprināta dāvināšanas

iZpamata, Kuzma Andreja
^nrii'ovs un Nikolajs Andreja
dKaiin ins ieguvuši līdzīgās

£«Vno sava tēva Andreja Jefre-
dal h Kurdova, ari Jefremova
SSnat »z 14'

68 des 'Ls 600,~
"-Thā nekustamā īpašumā pa-

S» no zemesgabaliem MM
ff so 36 un 37 Jaunlatgales
31purvmalas pag. pie Piškovas
a.rV M 2657.

Vec not. v. pal. E. Krikis.
-u«2a Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1926. g. II. dec.
apstipr. pirkšanas - pātdošanas ii
gurna pamata Staņislavs Jēzupa d.
K 1i ša n s ieguvis no Oreivuļu
sādžas sabiedrības p r Ls 5.400,—
nekustamu īpašumu 3,590 'ha
p'atība, pistavošu no zemes ga-
bala M 28, Rēzeknes apriņķa
Makašenu pag. Greivuļu sādžas
zemes robežas,

Daugavpili, 1927. g. 7. februārī.
M 3601.

Vecākā not. v. p. E. Krikis.
25247 Sekretāra pl. A. Neikene.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 10_ martā 1927. g.,
pulkst. 10_ diena, Kokneses pag.
.Daudzišenos" pārdos Reinim
un Jānim Ozoliņiem piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
divām govīm un novērtētu par
Ls Z01_

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

Rīgā, 26. februāri 1927. g.
27000 Tiesu izp. A. Ozoliņ š

Rīgas apgabalt. Rīgas apr.
I iec. tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 10. martā 1927. g.,
pīkst. 1 dienā, Bebru pagasta
.Piepos' pārdos PēteramŠla-
k a n a m piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no piecām go-
vīm un novērtētu par Ls 750.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mautu
varēs pārdr šinas dienā uz vietas.

Rīgā, 26 februāri 1927. g
26999 Tiesu jzp. A.J3z o 1 i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 10. martā 1927. g.,
pulkst. 3 dienā, Meņģeles pag.
.Traktieru' mājā pārdos otra
ūtrupe Henecham C i b u ļ a m
piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas ķēves un dzelzs-
asu vāģiem un novērtētu par
Ls 210_

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienī uz vielas.

Rīgā, 26. februārī 1927. g
2? 998 Tiesu izp. A Ozoliņš.

Rīgas polic. VII lec. priekšn.
paziņo, kaš. S- 18. martā, pulksten
10 rītā, Lāčplēša ielā M 76,
fabrikā,

tik nMUH
p'lsonim Ābramam Gēni seram
pjederošas 100 kg šķeterētas pe-
lēka» vilnas dzijas, novērtētas par
Ls 401

Apskatāmas pārdošanas dienā
uz vietas.

P-ma's: Dirba in p. slimo kasu
lietās raksts M S2723, 3'. dec.
1926 g. 2S872

Rīgas policijas VII iec. pr-ks
paziņo, ka 1. ap-ili š. g., pulkst
10 rītā, Lāčplēša ielā M 76, fabr.

pārdos ii.tiolii.oi
pilson. Ābramam Genišeram
piedarošu 1 šķērmašinu pilnā sa-
stāvā, novērtētu par Ls 1550.

Apskatāma pārdošanas dienā
uz vietas.

Pamats: Rīgas pils. I raj. īres
valdes izpildu raksta Ks 749
22. novembri 1926, g. 26871

Elejas policijas pr-ks izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:

1) karaklausības apl., izd. no
3. Jelgavas kājn. pulka k-ra
27. maijā 1925." g. M 4877 uz
Ādolfa Jāņa d. Beržinska vārdu,
2) Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no -Elejas pag. valdes J8. maijā
1920. g. M 528 uz Teodora Jāņa
d. Letcis vārdu, 3) Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no Kuldīgas apr.
pr-ka pal. 1. iec. 17. maijā 1922. g.
M 4905 uz Jura Jēkaba d. Frei-
mana vārdu, 4) Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no Penkules pag.
valdes ' 13. apr. 1920. g. M 449 uz
Kārļa Miķeļa d. Vilciņa vārdu,
5) Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no Zaļenieku pag. valdes 6. nov.
1920. g. M 508 uz Elizes Jāņa m.
Goldberg vārdu, 6) Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no Sesavas
pag. valdes 14. sept. 1921. g.
M 1324 uz Jāņa Kaspara d.
Današevitca vārdu, 7) Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no Bauskas
apr. pr-ka pal. 1. iec. 15. maijā
1923. g. M 3185 uz Jēkaba
Andža d. Dāvus vārdu, 8) at-
sauc savu sludinājumu, iespiestu
„Vald. Vēstn." M 273 — 1926. g.
tlinas Klāva m. Kān pases lietā,
ļo pase atrasta. 23943a

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēt»
Latvijas ārzemes pasi, izd. 9. jun.
1926. g. M 297 no Daugavpils
prefektūras uz Movša Šmui'a d.
Šolka vārdu. 24151a

Alūksnes iec. polic. pr-ks iz-
sludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no Mālupes pag. valdes
17. nov. 1923. g. M 1784 uz
Martas Otilijas Sīmaņa m. Truk-
man vārdu. 24150a

Bārbeles pagasta valde izslu-
dina par nederīgu karaklau-
sības apliec, uz Rūdolfa Jāņa d.
Priedits vārdu, izd. no 3. Robež-
sargu pulka k-ra 1. febr. 1921. g.
M 2852, kurš to pieteicis par
nozudušu. 23596a

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

Paziņo, ka uz_ 1927. g. 4 febr.
apstiprinātā dāvināšana < līguma
Pamata Vladislavs Aleksandra d.
kārtus ans ieguvis no JRņa
vikentija d, Roskoša nekustamu
īpašumu Ls 800— vērtībā pa-stāvošu no zemniekiem piešķirtās
zemes viensētas M 14 ar nosau-
f jnu „Salaņa « 23 deset. 127akv.
«? Platībā Jaunlatgales apriņķa
fer2P''s Pagasta Golvaru šādas*emes robežā -.

Daugavpilī , 1927. g. 5. februārī
M 3599.

9M«n.not- v- Pal- E- Krikis.
tgjg_Sekretara p

^
A. Neikene

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

Paziņo, ķuz 1927. g. 5. febr.
PMiprmata pirkšanas-pārdošanas
IcS1 Pomata Vasil,JAleS. Stepana d. d. Stepa-
*»aVpH

no
Teodora tFe"

na . ^.
rda d- P ļ a v i n s k a

En, 140°'J'- nekustamu īpa-
sādž' P.as!āv°šu no .Varino'
bah, at8nezuma ar zemes ga-
pustošf ,Rr-Lugovaja"
laS 101,34 ha Plat'bā, Jaun-'«Rales apriņķa Gauru pagastā.

u">gavpffi, 1927. g. 5. februārī.
_ M 3608.

SaKif not - Pal E. Krikis.«*» Sekret. pal. A. N e i k e n e.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g. 25.
janv, apstiprināta pirkšanas-pār-
došanas līguma pamata Mārtiņš
Andreja d. Kins ieguvis no
Ferdinanda Vikentija d. Staļi-
govska par Ls 5100,— dzimts-
lietošanas tiesības uz pils. grunts-
gabalu 299'/4 kvadr. sāž.
platībā ar ēkām - Daugavpilī,
3. iec., 180. kvart. M 9, Viļņas
ielā ar policijas M 132. M 2665.

Daugavpilī, 1927. g. 25. janv.
Vec. not. v. pal. E. Krikis.

24526a Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g. 22.
janvārī apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata Bene-
dikts un Pēteris Domenika d.
Kroiči līdzīgās daļās ieguvuši
no Aloiza Pētera d. Zepa par
Ls 4000,— nekustamu īpašumu
pastāvošu no zemniekiem pie-
šķirtās zemes viensētas M 3,
platībā 7,50 des. un kopīpašuma
tiesības: pļavas gabalā M 19,
Platībā 4,805 des. un M 20, pla-
tībā 15,14 des. Rēzeknes apr.,
Varakļānu pagastā. M 2667.

Daugavpilī, 1927. g. 31. janv.
Vec. not. v. pal. E. Krikis.

f*527a Sekret. pal. A. Neikene.

' r *teales apgabaltiesas vecākais

Jant paziņo, ka uz 1927. g. 15.

,m/arī apstiprināta dāvināšanas

Cw pamata Ippolits Pētera d.

7aaorskis ieguvis no savas
māsas Aneles Pētera m . Petkevič,
Zm Zagorska dzimtsipasuma

Su gruntsgabalu Ls 2400,-
vērtibā, platībā 392 kv. asis ar
ši/ām Rēzeknē, Zosu šķērsiela ar
SjasM3. M2659.

Daugavpilī. 1927. g. 31. janvārī.

Vec. not. pal. v. E. Krikis.
24523a Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g. 21.
janvāri apstiprināta dāvināšanas

līguma pamata ' Iciks Nisona d.
Maiofis ieguvis no savas sievas
Musjas Sp lomona m. Maiofis
dzimtslierošanas tiesības uz pils.
gruntsgabalu Ls 5180,— vērtībā,
platībā 139L- 2 kv. sāž. ar ēkām,
Daugavp ilī, 1. iec, 217. kv. M 2,
Vidtis un Baseina ielās ar pol.
jf. 1310. M 2661.

Daugavpilī, 1927. g. 31. janv.
Vec. not. v. pal. E. Krikis.

24524a Sekret. pal. A. Neikene,

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs paziņo, ka uz 1927. g. 25.
janvārī apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata An-
tons Ignats un Izidors Ādama d.d.
Kalvani ieguvuši no Izidora
jura d. Kalvana par Ls 1800,—
nekustamu īpašumu, pastāvošu
no zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas M 1, platībā 5,63 des.
Daugavpils apr., Līvānu pag.,
Kalvan-Litaunieku sādžas zemes
robežās. M 2663.

Vec. not. v. pal. E. Krikis.
24525a Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 3. febr
apstiprināta pirkšanss-pārdošanas
līguma pamata PēLris Jāņa dē's
Dombrovskis ieguvis no
Sidora Semjona d. Kali nov a
oar Ls 100,— nfkustamu īpa-
šumu 15,185 ha platībā, pastāv.
no Krustpils muižas zemes gabala
Ks 163 atdalītā zemes gabali ar
nosaukumu .Priedaine Mi> 163-a',
Dtu^avpils apr. Līvānu pag.

Daugavpilī, 1926 g. 5. febr.
M 3603.

Vecākā not. v. pal E. Krikis.
25248 Sekretāra p A Neikene

Rīgas apgabaltiesas I lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 9. martā 1927. g.,
pulksten 10 diena Rīgā, Kungu
ieja J* 3, Baltijas kokvilnas
vērptuves un auit. akc, sab. un
citu kreditoru prasibas pārdos
Paula Aleksejeva kustamo
mantu, sastāvošu no gatavām drē-
bēm, manufaktuas un mēbelēm
un novērtētu par Ls 1510,50.

Izzināt sarakstu, novērtējamu
ka ari apskatīt pārdodamo m»ntu
varēs pārdošanas dunā uz vietas.

Rīgā, 28. februāri 1927 g.
27010 Tiesu izn I G r i n f e I d s.

Rigas apgabaltiesas VI lec.

mmmmmm^SSJ^S^^L-^mm
pazTgo, ka 10 marti 1927™" g.,
pīkst. 12 diena, Rīgā, Stabu ielā
Ks 30, dz. 20, Voldemāra Bēr-
ziņa lieta, pārdos Jēkaba
Zarogocka kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 540.

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

Rīgā, 15. Lbruarī 1927. g.
26991 Tiesu izpild J Z i r £ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas VI iec
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 10. martā 1927. g.,
pulkst 11 dienā, Rīgā. Terbatas
IelāKs 37, akc. sab .Agronoms"
lietā, pārdos DJlurbšanas ;ab
.Aka' kustamo mantu, sastē-
voŠu no ūdenspumpjiem un no-
vērtētu par Ls 4JO.

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

Rīga, 15 februāri 1927. g
26932 Tieru izpild J 7,i r f> e I s

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 10. martā 1927. g.,
pīkst. 1/2 12 diena > R'gā- Terbatas
ielā Ks 41/43, dz. 5, Mfrtiņa
Lukstiņa lieta pārdos Ernsta
B1 ū m e n t a 1 a kustamo mantu,
sastāvošu no rre elēm un novēr-
tētu par Ls 400

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

Rīgā, 15 februārī 1927. g.
26993 Tiesu izp. J. Z i r i e 1s.

Rīgas polic. I iec. priekšn.
paziņo, ka š. g. 11. martā, pīkst.
10 rītā, mazā Jaunielā Ks 4/6,

pārdos ualrSKsoliionfi
Fēliksam Prostarn piederošo
kantora iekārtu, sastāvošu 110
naida» skapļa, raks'amgaldiem,
rakstāmmašīnām un t. t., novēr-
tētu par Ls 385, Kerkoviusu un
cifu prasību segšanai, saskaņā ar
Rīgas pilsētas I raj. īres valdes
izpildu rakstu š. g. 14 febr. Ks 108

Rīgas pol. VII iec. priekšn.
paziņo, ka 17. martā š. g, pulkst.
10 rīti, Marijas ielā M 28, dz. 8,

pārdos vaiiseln
pils. Morducham M u s s e 1a m
piederošas sekošas mantas: vienu
pianino, lietotu; divas «zolkoka
birietes, vienu ozolkoka skapi,
vienu spoguli _un _ zāles mēbeles.

Mantas novērtētas oar Ls 2352
un apskatāmas pārdošanas dienā
uz vietas.

Pamats: Rīgas pilsētas 1 raj.
īres valdes izpildu raksts M 7,
13. janvārī š. g. 26870
— Kosas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, no
Kosas pag. valdes 27. nov.
1925. g. M 216 izd. zirga pasi uz
Artura Britča vārdu. 24249a

Rīgas apgabaltiesas VI iec ,
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 10. _martā _ 1927 _p.
pulkst. 10 diena, Rīga, Lāčplēša
ielā Ks 14, dz. 3, Feiseļa Dimanta
lietā pārdos Izraēla G e r šu n i
kustamo mantu, sastāvošu no
vekseļiem un rokas šujmašīnas
un novērtētu oar Ls 357.

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

Rīgā, 22 februārī 1927. g.
26944 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu Izpild.
paziņo, ka 11. martā 1927. g.,
pulkst 12 dienā. Stukmaņu pag _
„Kazu]os" pārdos otra ūtrupe
Kārlim un Madei Mežveve-
r i e m piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no 40,000 izdedzinātiem
mālu ķieģeļiem, 6 govīm, 2 zir-
giem, viena zāģa gatera ar ža-
giem un truļiemun vienas kuļ-
mašīnas ar siksnām un novērtētu
par Ls 5140

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

Ķieģeļi iepriekš apskatāmi Mež-
vēvera ķieģeļnicā.

Rīgā, 26. februārī 1927. g.
26996 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka"T l. _ ma?ā^ l92?. g.,
pīkst. 10 diena, Pļaviņas pag
.Kalna Purniņu* mājā pārdos
A1e sandr'm Purniņam piede-
rošo kustamo mantu, sastāvošu
no viena zirga un novērtēta par
Ls 3001#tk#HK»

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari anskatīt pārdo'amo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Pīgā, 26. februāri 1927. g.
26997 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 5._ martā 1927. g„
pulkst. 12 diena, Doles pag Ķe-
kavā uz Daugavas krasta un pie
Kalna kroga pārdos Hermanim
L i n d e m piederošo kustamo
mantj , sastāvošu no vienas liel-
laivas un viena .Ševrolet" firmas
autobusa un novērtētu pat Ls 1800.

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

Rīga, 17. februārī 1927. g.
25995 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

» 1

€itu iestāžu
siudtinajumi.

- -

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 21. februārī ir apstipri-

nājis Užavas upes meliorac. sabied-
rības .Liekne' statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
86. 1. p. ar M 236.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ventspils apr., Ēdoles pag. caor
Kuldīgu

Nod vad. A Ķuze.
2H780 Darbvedis F. Briedis.

8. Daugavpils kājnieku pulki

?fliH on iikfliAl Izsolē
svalios liellopu salaspiejidSJanu '_
pulka tekošām vajadzībām
Cēsīs un Valmierā no 1. aprija

līdz 30. jūnijam 1927. g.
apmērām 18 tonnas

Piegādāšanu var uzņemtieskopā
par abām pilsētām, vai katru at-
sevišķi. .;,- ?«njattjļf Itjģ ;lļ igSfV

Izsolē notiks Cēsīs, pulka štāba
saimniecības daļa, Cēsu pilī
15. marta š. g., pīkst. 12 dienā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās
aploksnes ar uzrakstu .uzsvaigss
liellopu gaļas izs li 15 martā
1927. g." un lūgumi dēļ pielai-
šanas mutiska izsole, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, iesnie-
dzami līdz iz-oles dienai pulka
saimniecības pr ekšniekatn, vai iz-
soles dienā izsoles, komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms pie-
dalīšanās izsolē jāiemaksā pulka
kase drošībai n?uda 15%apmērā
no visas darījuma sumas

Ar kindicitām un sīkākiem no-
teikumiem var iepazīties pulka
štāba saimniecības daļā, da>b-
dienās no pīkst 9-15. 2* 26709

Latgales artilērijas pulks
izdos mazākprasītā-
jiem apm. 10.900 kg
svaigaslieliopugaļas

piegādi
pulka vajadzībām par laiku no
1927. g. 1. aprīļa lidz 30. jūnijam
Sacensības notiks pulka štābā
Krustpils muižā š g 15. mart',
pīkst. 14

Ar uzņēmuma noteikumiem un
gaļas kondicijām vaiepazīties
pulka saimniecības daļī, darba
dienās no pīkst 9—16 2P864

Dzelzceļu virsvalde techn.
direkcija

izdos izsolē š._ g. 15. marts,
pulksten 12 dienā, ar pecizsoli
18. martā sekošus būvdarbus:

1) Dzelzceļu virsvaldes ēkas
piebūves izbūvi, drošības nauda
Ļs 5300._ 2) Dzērb:n s stacijas
ēkas izbūvi, droš. nauda Ls 1000.
3) Lāčplēša stacijas ēkas izbūvi
drošības nauda Ls 1000. MM82)

Tuvākas ziņss izsniedz Gogola
ielā NT»3 i.t 311, darba la !kā. 2/007

Vecgulbenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliec, izd. no
Valkas apr. apsardz. pr-ka 1920.g.
26. aug. JVs 6430 uz Ernesta
Kārļa d. Skendera vārdu. 24257a

Ķēču pagasta valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no Kēču pag. valdes
18. martā 1920. g. JVs66 uz Jēkaba
Viļuma d. Āķīts vārdu, kura
pieteikta par nozaudētu. 24248a

Višķu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi, izd. no Višķu pag.
valdes 1920. g. N°825 uz Mārtiņa
Brenča d. lekalna vārdu. 24346a

Sakas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Lat-
vijas iekšzemes pasi, izd. no
Sakas pag. valdes 27. janv.
1922. g. .No 1638 uz Kārļa Jāna
d. Lins vārdu. 24342a '

Trapenes pagasta valde, Valkas
apr., izsludina par nederīgiem,
kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus: iekšzemes pasi JY° 1866,
izd. no Gaujenes pag. valdes
10. dec. 1920. g. un ieroču
atļauju Ni 569/1883, izd. 17. jun.
1926. g. no Valkas apr. pr-ka
uz Jāna Jēkaba d. Kleper
vārdu. " 24259a

Daugavpils apr. Aglones iec.
polic. pr-ks izsludina par nede-
rīgiem, kā nozudušiem, sekošus
dokumentus:

1). Latvijas iekšzemes pasi
N° 7008, izd. no Izvoltas pag.
valdes 18. martā 1924. g. uz
Donata Ignata d. Sarguna vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi
JN"° 2893, izd. no Izvoltas pag.
valdes 3. apr. 1921. g. uz Annas
Jāzepa m. Stivrin vārdu;

3) Latvijas iekšzemes pasi
Ne 656, izd. no Izvoltas pag.
valdes 30. dec. 1920. g. uz
Gaspera Butāna vārdu;

4) Latvijas zirga pasi Ne 60,
izd. no Aulejas pag. valdes
23. jun. 1923. g. uz Jāzepa Jāņa
d. Vanaga vārdu;

5) Latvijas zirga pasi Na 2009,
izd. no Višķu pag. valdes 9. dec.
1924. g. uz Matisa Jāzepa d.
Ptidnika vārdu. 24334a

Zvārdes pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:

1) karaklausības apliec, izd.
no 7. Siguldas kājn. pulka k-ra
1922. g. Ne 16571 uz Jūlija
Origorija d. Meikšans vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi. izd.
no Blīdenes pag. valdes 1920. g.
Ne 322 uz Margrietas Kārļa m.
Lēnerts, dzim. StafOī vārdu:

3) Latvijas iekšzemes pasi, izd.
nu Zvārdes pag. valdes 1923. g.
Ne 1799 uz Kārļa ErismundaKārļa
d. Orantovska vārdu;

41 zirga pasi, izd. no Zvārdes
pag. valdes 1920. g. JVfs 415 uz
Kārļa Dannenberga vārdu. 24060

Mēdzūlas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu pasi, izd. no šīs
pag. valdes 3. martā 1920. g.
Ne 199 uz Rūdolfa Andreja d.
Ozoliņa vārdu. 24058a

Neretas pagasta valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus, izd. no šīs
pag. valdes:

a) iekšzemes pases:
1) 16. nov. 1925. g. Ne 1915

uz Donata ļāna d. Lapera vārdu;
2) 4. jun, 1920. g. Ne 549 uz

Annas Jāna m. Aven vārdu;
3) 8. okt. 1922. g. Ne 1437 uz

Roberta Mārtiņa d. Verova v.
b) personas apliecību:
4) 29. jul. 1925. g. Ne 235 uz

Minnas Jorģa m. Krišjān vārdu.
c) zirga pasi:
5) 1. apr. 1925. g. Ne 10652 uz

Borucha Haima Leiba Dāvida d.
Novomisla vārdu.

d) kumeļa reģistr. zīmi:
6) 27. janv. 1926. g. JVs 20 uz

Jura Ozoliņa vārdu. 23798a
Preiļu pagasta valde izsludina

par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi Ne 1013,
izd. 1920. g. un zirga pasi
Ne 117/07817, izd. 1926. g.
29. janv. no Preiļu pag. valdes
uz Jura Jāzepa d. Mašinska
vārdu;

2) iekšzemes pasi Ne 5178, izd.
no Preiļu pag. valdes 1922. g.
20. martā uz Ādama Mārtiņa d.
Mežinska vārdu;

3) iekšzemes pasi Ne 771, izd.
no Preiļu pag. valdes 1920. g,
14. okt. uz Antona Jēkaba d.
Utinana vārdu;

4) iekšzemes pasi Ne 2282, izd.
no Preiļu pag. valdes 1921. g.
13. apr. uz Elenas Jāņa m.
Otinan vārdu. 24345a

Tūjas pagasta valde, Valmieras
apr. izsludina pa'nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Ne 711, izd. no Vecmuižas pag.
valdes 16. martā' 1921. g. uz
Zelmas Etelvinas Eduarda m.
Ķirš vārdu. 23857a

Salacas pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā pieteiktus par
pazudušiem, sekošus dokumentus.

1) Latvijas iekšz. pasi Ne 1593,
izd. no Salacas pag. valdes
5. maijā 1920. g. uz Aleksandra
Jura d. Vildes vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi
Ne 939, izd. no Salacas oag.
valdes 26. martā 1920. g." uz
Alides Niķa m. Birk vārdu.

Madlienas pagasta valde, Rīgas
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto karaklausības apliec, izd.
no Kurzemes I inženieru rotas
k-ra 11. sept. 1920. g. JVs 6309 uz
Jāņa Veidemaņa vārdu. 23948a

Madlienas pagasta valdē iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudē-
tu, Latvijas iekšzemes pasi uz
Kristīnes Dāvā fn. Rozenblat
vārdu, izd. no Cēsu pag. valdes
192Q.g.31.aug.JVo617 _23950a

Madlienas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu, kā nozaudē-
tu, Latvijas iekšzemes pasi uz
Staņislava Antona d. Sudņika
vārdu, izd. no Jasmuižas pag.
valdes 26. febr. 1922. g. Ne 2662.

Likumu un ministru Muti
noteikumu krājums.

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.
1-2) Papildinājums likumā par cie-

tušo karavīru un viņu ģime-
nes locekļu pensijām.

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

141 Likums par TaLu pihētas
administratīvām robežšm.

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

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

171 Pārgrorijumi likumā par vaMs
zemes fonda ieskaitīto zemju
hipotekarisku parādu nolīdzi-
nāšanu un dzēšanu

18) Pārgrozījumi Latvijas konser-
vatorijas satveismc.

19) Valsts papildu budžet-s
1926./27. saimniecības gadam
ar kredita kopsumu 4.000.000
lati.

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

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

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

23) Likums par nndokli no kravām,
kūjas ieved Latvijas ostās
p\ jūru p'ekrastes braucienos.

24) Slimību un fizisku trūkumu
>arak>ts.

25) Jaunu amatu saraksta kara-
spēka papildinājums.

26) Noteļkumi par Latgales lietu
pārvaldīšanu.

27) Papildinājums skolu sarakstā,
ki-fu apmeklēšana dod nesibu
atliktjesaukšanu obligaloriskā
aktivā kara dienestā, saskaņā
ar karaklausības lik. 35. pantu

(Rīgas apriņķa ceļu inženiere
š. g. 15. martā, pl. 12, Ādažu pagasta valdē,

plis Hzēii gali iaui izsolē
no Strēlnieku tilta būves pārpalik. koka materiālus: 1) 5,38 kb. m
dažādas plankas, droš. n. Ls 10,—; 2) 50,69 kub m dažādus baļķus
un pusbaļķus, droš.n. Ls 40,—; 3) 40 kub. m dažādus vecus kokus,
droš. n Ls 3,—. Pec augšā minētas izsoles noturēs konkurenci par
veko „Landavu" iilta nojaukšanu un Landavu upes gultnes iztīrīšanu.
Droš. n'uda Ls 5,— 4830 22004



Rigas pilsētas valde.
Pamatojoties uz vērtspapiiu

mortiiikacijas pagaidu noteiku-
miem no 23. apriļa 1920. g.
(„ Valdības Vestn." 97. numura
29. aprilī 1920. g.) Rīgas pilsētas
valdes finansu nodtļn uzaicina
apakšā pievesto Rīgas pilsētas
valdes obligacliu nezināmos turē-
tājus, kuru īpašnieks uzdod, ka
tās pazaudējuši, iesūtīt minētas
obligācijas 6 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
Rīgas pilsētas valdes finansu no-
daļai.

Ja pēc sešu mēnešu laika no-
tecēšanas neviens ar obligācijām
nepieteiktos, tad pievestās obli-
gācijā ?* izsludinās par nederīgām
un samaksās mortiiikacijas lūguma
iesniedzējam. 27001

XX liste
5% VI. izlaidums 1907. g. ā 500

1224 1225

5% VII izlaidums 1910. g. ā 1000
2091

Finansu nodaļas vaditājs pils.
galvas biedrs Sadovskv.

Sekretārs: L. H e i d e.
Galv. grāmatved.: H. Lucht.

Izlaboiums.
Bukmuižas pag. valdes, Rēzek.nes apr. sludinājuma .Valdība.

Vēstnesī- 1926. g. Kš 102 parJāņa Andžana nozaudēto zirgapasi, ieviesusies kļūda: nozaudētās
pases numurs apzīmēts ar Ks 255
kas nepareizi, vajaga lasīt Jfe 254*

I

I Akcizes valde
aizrāta, ka konfiscētās 3840 pu-
celes ar iesala kvasu

piīdos īiiittioiiDi
š.g. 7. un 8. martā, pulkst. 10 rīta,
Rīgā, Dzirnavu iela Ks 42,
bet ne Bruņinieku ielā Ks 2, ka
bija minēts I Akcizes valdes ie-
priekšējā sludinājumā, ievietota
š.g. 19. febr. ,Vald. Vēstn." Ks 40.

Inspektors (paraksts).
27003 Darbvedis (paraksts).

3. Jelgaios kBin. palus
motiiki un ralstisbs izsolē

izdos

apmērām 17 tonnas
svaigasliellopu gaļas

piegādi,
par laiku no 1 apriļa līdz 1. jul.
1927. g.

Izsole notiks pulka štābā, Jel-
gavā, Dambja ielā, š. g. 17. martā,
pl. 10 rītā.

Ar kondicijam un izsoles notei-
kumiem var iepazīties pulka
saimnircības daļā darbdienās no
Dl. 9—15. 26708

Saskaņā ar jūrniecības de-
partamenta rīkojumu

eksterņu pāHijui
uz III šķiras kuģu
mechaniķu tiesībām
tiks noturēti laikā no 28. līdz
30. aprilim š. g._ Krišjāņa Valde-
māra kuģu vadītāju un mechaniķu
skolā, Rīgā, Kuģu ielā Ks 25.
Tuvākas ziņas un programas da-
būjamas skolas kancleja.
26964 Skolas priekšnieks.

Vijciema pag, valdei,
Valkas apriņķī, caur Strenčiem,
tūliņ vajadzīgs iestrādājies

pagasta valdes un tiesas

kilej. ierēdnis
Kandidāti, kuri vel» tos šo vietu

pieņem", tiek uzaicināti ierasties
pie šīs pagasta valdes personīgi
vai pieteikties rakstiski (vēlams
oersonīgi) līdz š. g. 10. martam
katiu _ dienu no pulkst. 9 rītā līdz
4 pēc pusdienas, vislabāk 10.
rnsrtā personīgi no pulksten 12
līdz 2 dienā uz nolīgšanu līdz-
ņemot dokumentus par izglītību
un līdzšinējo darbīku. Priekšroka
tiem, kuri pašulaik darbojas vai
darbojušies min. kanclējā.

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

Akciju sabiedrības
„SYSTEMA' valde

sasauc 29. martā 1927. g., pīkst.
7 vakara, valdes teloas, lielā

Smilšu ielā 1/3,

Hītiiii atc.ii.
Dienas karlība:
1) Valdes ziņojums.
2) Revīzijas ziņojums.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.

26989 Valde.

Kooperatīvu
un

sabiedrisku iestāžu
darbinieku

slimo kases
dalībnieku

grāmatiņas
uz sekošiem vārdiem un KsKs

nozaudētas
un tāpēc skaitīs par nederīg ām;

1. Lidija Neiman Ks 3903
2. Mirdza Anson Ks 377c
3. Jānis Kai'dņš Ks 2827.
4. Eduards Čaibe Ks 1728.
5. Viļums Kārkliņš Ks 1953.
6. Elvira Vīksne Ks 279/.
7. Aleksander Kronbeigs Ks 3Ui,
8. Milda Jēkabson Ks 1928,
26986 Valde-

Baltijas savstarp. kredītbiedrība
sasauc 17. martā š. g., pulksten
2 diena, Rīgā, Meiķeļa ielā Ns 2,

kredītbiedrības telpās
kārtēju pilnu sapulci

ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces _ amatu vīru vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1926. g;

un revidenta ziņojumu.
3) Peļņas izdalīšana.
4) Budžets 1927. g.
5) Pāriešana uz normalstatutiem.
6) Velēšanas: 1 valdes locekļa ,

2 padomes locekļu, 3 revidentu
un 2 revizijas komitejas kan-
didātu.

Piezīme: Gadījumā, ja nesa-
nāktu statūtos § 35 paredzētais
biedru skaits, tad otrā sapulce
ar to pašu dienas kārtību no-
tiks 6. aprill _ š. g., pulkst. 7
vakara, Rīga, Elizabetes ielā
Ks 85a, .Rotas' telpās.

26S90 Valde.

Būvsabiedribas
„STRUKTOR" likvid. kom.
sasauc š g. 26. maitā, pulksten
6 vakara, lielā Jēkaba iela Ks 16,
dz, 5, wfistfāwējtM

akcionāru sapulci.
Dienas kārtība:

1) Likvidācijas komisijas pārskats
par 1926. g.

2) Likvidācijas komisijas ziņojumi.
Pēc statūtu § § 57. un 58. ek-

ci/as ir jāpieteic valdei līdz vis-
vēlākais š. g. 19. martam.
26988 Likvidācijas komisija.

Maksātnespējīgās parādniec

A. S. „ZEM1T$"

vip. liii. sapīto
notiks š. g. 8. marta , pīkst. 7 v

Kaļķu ielā Ns 30, dz. 2.
Dienas kārtība:
1) pretenziju pāibaudīšana,
2) konkursa valdes ziņojumi unt
3) dažādi jautājumi.

Konkursa valdes priekšsēdētājs
26987 zv. adv. M. Intelmans

Rīgas iiitājiin lūgoiekn laistiučjl MHMA
uzaicina biedrus ierasties 14. marta š. g., pulksten 1 dienā, kredi

biedrības telpās, Brīvības ielā Ks 9, uz

nārtēļu pilno saputei.
Dienas kārtība:

1) Pilnas sapulces daibinieku vēlēšanas.
2) 1926. g. pārskata nolasīšana, revidentu ziņojums,

gada pārskata pieņemšana un peļņas sadalīšana.
3) Budžets 1927. gadam.
4) Pāriešana uz normalstatutiem. 970025) Ziņojumi un priekšlikumi. i
6) Vēlēšanas. _..Piezīme. Ja šinī sapulcē nesanāktu statūtos paredzētais bie

skaits, tad 28. martā, prikst. 6 vak„ tap? sasaukta tajās p

telpās un ar to pašu dienas kaitibu, otra kartēja pilna ^P,rkura bus pilntiesīga pie katra sanākuša biedru skaita, vai* ?

Rīgas ostas valde
iznomās š. g. 14. martā, pulksten 10 rīta, Ostas valdes telpas,

mutlskfi vairāksolīšanā
ar pēcizsoli pēc trim dienām,

5 ha ūdenslaukuma un 1 5 ha zemes pie Kundziņsalas koku dārzu
ierīkošanai. 4827 27008

Tuvākas ziņas Ostas valde, Valdemāra iela 1-a, no pl. 9—15.

Kora Hecibas pārraides UepBlas jrupn,
Liepājas kāļa osta, Lāčplēša iela Ne 24, 15. martā 1927. g., pīkst. 11,

Izsludina jauktu galīgu izsoli
uz 1927./28. budžeta gadā (līdz 31. martam 1928. g.) izvedamiem

sīkiem remontāarkiem
uz atsevišķu uzdevumu pamata:

1) Podnieku darbi:
a) II un 111 grupas ēkas, par apm Ls 5000
b) IV un V giupas ēkās, par apm 7000
c) VI un laboratorijas grupas ēkās . - . -8000

2) Namdaru un galdnieku darbi:
a) IV, V, Vi un laborator grupss ēkās . . Ls 3000
b) bēniņu logu rements un atjaunošana II un III gr.

ēkās, par apm , 500
3) Mūrnieku un apmetēju darb!:

a) II un III grupas ēkas, par apm. , 1000
bi IV, V, VI un laborator. grupas ēkas . .... 5000

4) Krāsošanas darbi (izslēdzot jumtu krāsošanu):
a) II un III grupas ēkās, par apm Ls 2000
bl IV, V, VI un laborator. grupas ēkās 40C0

5) Skārdnieku darbi:
a) I grupas ēkās, par apm Ls 2000
b) VI un laboratorijas grupas ēkās . , ... 12000

6) Ēkas Ne 5, V grupā, jumta remontdarbi, par apm. . . Ls 2000
7) Papes jumtu labošana un darvošana dažādās ēkās,

Liepājas kara ostā, par apm. . Ls 3500
Katra augstāk minētā darba vienība tiks izdota atsevišķi. Darbi

tiks izvesti pēc apstiprinātām no kara būvniecības pārvaldes vienības
cenām 1927/28. budž gadam, kā ari apstiprinātām cenām uz darba
spēku un materiāliem. Pie piedalīšanos izsolē jāiemaksā drošības
nauda 10° o apmērā par katru no augšminēto darbu vienību. Rak-
stiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, pielaist pie-
dalīties mutiskā izsolē, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, ie-
sniedzami grupai izsoles dienā līdz pulkst. 10,30. Vienības cenas
un noteikumus var apskatīt grupas kanclējā, darba dienās no
pulksten 9—15. 2* 26880

Rīgas apriņķa ceļu inženiers
savā kanclējā, Lāčplēša ielā 24, dz, 8, izdos š.g. 8. martā, pīkst. 10,

mutiskā un rakst. izsolē Rīgas—Baldones
šosejas pagarinājuma būves nobeigšanu
no kim. 24,050 līdz klm. 28200. Drošības nauda Ls 1800. 1*

Tuvākas ziņas kanclējā. Ks 4725 26445

Kora ūūbū.paru. Liepojns srupo,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā Ks 24, 15. marta 1927. g., pīkst. 11,

izsludina jauktu galīgu izsoli
uz zemāk min. remontdarbiem, saskaņā ar darba maksas aprēķiniem:
1) Ēkā Xs _ 31, II grupā:

a) krāsošanas darbi, par apm Ls 400
b) podnieku darbi, par apm. , 1000
c) mūrnieku un apmetēju darbi, par apm , 250

2) Jaunu logu rāmju (.ieskaitot aribēniņu logus) pagata-
vošana ēkai Ks 53, II grupā, par apm 4000

3) St klošanas darbi ēkā Ne 53, 11 grupā, par apm 5000
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, pielaist

piedalīties mutiskā izsolē, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, ie-
sniedzami grupai izsoles dienā līdz pīkst. 10,30. Pie piedalīšanās
izsolē jāiemaksā drošības nauda 10°/o apmērā par katru no augš-
minēto darbu vienību. Tuvākus paskaidrojumus sniedz grupas
kanclējā, darba dienās no pīkst. 9—15 2* 26881

Kora būvn. pflrv. LiepBlas grapa,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša iela Ks 24, 16. martā 1927. g., pīkst. 11,

izsludina

jauktu galīgu izsoli
1) uz skursteņu slaucīšanas darbu izvešanu un
2) uz asenizācijas darbu izvešanu

kara resora ēkās Liepājas kāja ostā, laikā no 1. apriļa 1927. gada
līdz 1. aprilim 1928. gadam. _

Rakstiski piedāvājumi slēgtās apIok'nēs, _ kā ari lūgumi, pielaist
piedalīties mutiskā mazāksolišanā, apmaksāti ar 40 sant. zīmog-
nodokli, iesniedzami grupai izsoles dienā, līdz pulkst. 10,30. Pie
piedalīšanos izsolē jāiemaksā drošības nauda: 1) uz skursteņu
slaucīšanu Ls 100,—; 2) uz asenizācijas darbiem Ls 400,—. Uz
izsoli par asenizācijas darbu izvešanu tiks pielaistas vienīgi tās per-
sonas, kuras uzrādīs attiecīgu atļauju no Liepājas pilsētas valdes.
Tuvākus noteikumus sniedz kafa būvniecības pārvaldes Liepājas
grupas kancleja, darba dienā no pīkst. 9—15. 2* 26883

Kora būvniecības pārvaldes Llepfilas srupo.
Liepājas kara osta, Līčplēša iela Ks24, 16. marta 1927. g., pulkst. 10.

iznomās vairāksolīšanā
kara resoram piederošo spīķeri, atrodošos

Liepājā, Spīķeru ielā 19.
Pie piedālīšanāsvairāksolīšanā jāiemaksā drošības nauda Ls 20.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā arī lūgumi pielaist

piedalīties mutiskā vairāksolīšanā, apmaksāti ar 40 sant. zīmog-
nodokli, iesniedzami grupas kanclējā, izsoles dienā līdz pīkst. 9,80

Tuvākus paskaidrojumus sniedz kara būvniecibas pārvaldes Lie-
pājas grupas kanclējā, darba dienās, no pīkst. 9—15. 26882

Jirsenats
iegadās saskaņa ar paraugiem 19. m a r t ā š. g, pīkst. 11 diena:
1) Starpzoļu ādasapm. lOOOkg, 2) Cinkaskārduapm.2000kg

Piegādes laiks līdz 25. jūlijam 1927. g. Ks4804. _
Izsoles noteikumi saņemami arsenāla saimniecības daļā, Veca

Nometņu laukā No 84a katni darba dienu no olkst. 10—14. 2* 26876

Apriņķa ce|u inženiers Daugavpilī,
savā kanclējā, Šosejas ielā Nš 104, izdos

Jauktā izsolē*J*£X"
sekošu darbu:

Jēkabpils—Biržu II a šķiras ceļa remonts no klm. 9,520 līdz
klm. 14,780. garumā 5260 mtr.

Drošības nauda Ls 400.
Tuvākas ziņas kanclējā. Ks 4816 27005

jfrsenals
iegādās saskaņā ār techniskiem r.oteikumiem 15. martā š. g,
pīkst. 11 dienā

finieri aviācijas vajadzībām 52X36" apm. 550 loksnes.
Piegādāšanas termiņš līdz 15. jūlijam 1927. j». Techniskie un

izsoles nolekumi saņemami arsenāla saimniecībās daļā Rīga, V<-cā
Nomelnu laukā Ks 84a darbdienās no pīkst. 10—14. Nš 4800 2* 268 5

Zemkopības dep. zemju pārvalde
iepirks 1927. g. 14. nirtā pīkst. 11

mlistisliB saliju izsolē
papru, rakstāmlietas, dažādus zīmēšanas
un kanclejas piederumus un materiālus

kopvērtībā par apm. Ls 14000.
Sīkāks priekšmetu saraksts un piegādāšanas noteikumi uzzināmi

Zemju pārvaldes instrumentu noliktavā Rīgā, Noliktavas ielā Ks 1,
pagraba stāvā, darbd ēnās, laika no pīkst. 11—13. _ Turpat ari ie-
sniedzami piedāvājumi un paraugi. Pēdējais piedāvājuma iesnieg-
šanas termiņš 1927. g. 14. martā p. 10 ; paraugi jāiesniedz līdi
1927. g. 10 martam p. 10. Piedāvājumi nodrošināmi ar iemaksām
10"/o apmērā no piedāvāto priekšmetu kopvērtības. 4835 270i 9

Rušonu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1927. g. 14. martā, pīkst. 12 dienā,
Kostires muižā IV iec mežniecības kanclejas telpās, mežu pēc celmu
skaita no Kostires novada apgaitas Mš 50 jaunsaimniecību atgriezu
mos virs 3 ha — ozolus, 34 vienības ar takses pazeminājumu par

60°/o, vēitībā no Ls 0,67—15,29.
Pie izsoles pielaidis personas, kūjas iemaksās izsoles komisijai

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

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinā-
tās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclējā Eisbachovā un pie
iec. mežziņiem. 26960

Jāļtriņķa ceļu inženiers Stesefine
izdos jauktā galīgā izsolē

gsants piegādāšanu uz valsts pārziņā pārņemtiem ceļu gabaliem:
š g. 7. martā, pīkst. 10, Ludzā, apr. pašv. likv. valdes telpās :

1) Ludzas - Kārsavas ceļam 640 kub mt. Drošības nauda
Ls 240,—. 2) Ludzas-Pildas Bukmuižas ceļam 640 kub. mt. Droš.
niuda Ls 230,— . 3) Ludzas-Sebežas ceļam 640 kub. mt. Drošības
nauda Ls 270,—.

š. g. 8. martā, pīkst. 10, Rēzekne, apr. ceļu inž. kancleja :
1) Kēzeknes-Kaunatu ceļam 640 kub. mt. Drošības nauda

Ls 450,— . 2) Rēzeknes Stoļarovas ceļam 640 kub. mt. Drošības
nauda Ls 370,—. 3) Rēzeknes-Bikovas ceļam 800 kub. mt. Drsšīb.
nauda Ls 920,— .

Augšminētie darbi kuriem drošības nauda pārsniedz Ls 300 —
tiks sadalīti atsevišķās izsoles vun bās ar drošības naudu ne
augstāk par Ls 300,—.

Vietējiem zemturiem, kuri uzrāds pagasta valdes apliecību, ka
tie ir vietējie zemturi, tiks augšā minētas drošības ņaud s pazemi-
nātas uz pusi.

TuvāKas ziņas apriņķa ceļu inženiera kanc'.eji, Rēzekne, Atbrī-
vošanas alejā Ks 65. Ks 4824 27006

Bebrenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē
Bebrenes pag. valdes telpas, agrākas izsoles nepārdoto augošo mežu

pēc platības un celmu skaita ar takses pazeminājumu līdz 61°/o:
14. martā, 1927. gadā:

I Kaldabruņas iec: Kaldabruņas nov. 4 vien ro Ls 79—215,
Marjanovas nov. 3 vien. no Ls 91—1338, Dvietes nov. 1 vien.
Ls 257, Bebrenes nov. 13 vien. no Ls 40—429.

II Eglaines iec: Ancenes nov. 5 vien. no Ls 11—70, Kamenčas
nov. 1 vien. Ls 7, Šederes nov. 3. vien. no Ls 6—49, Lustbergas
nov. 1 vien. Ls 260, Lašu nov. 2 vien. no Ls 72—76.

III Dvietes iec: Dvietes nov. 5 vien. no Ls 18-35
IV Dunavas iec: Rubeņu nov. 6 vien. no Ls 30—675, Kalda-

bruņas nov. 8 vien. no Ls 78—173, Dunavas nov. 34 vien.
no Ls 32—846.

Mežu pārdos saskaņā ar Bebrenes virsmežn. 14. marta izsoles
sludinājumu publ. ,Vaid. Vēstn." Ks 36 š. g.
26956 Bebrenes virsmežniecība.

Krāslavas virsmežniecība

lifta otrreizējāiii izsolē
1927. g. 17. martā, Krāslavas pagasta valdes telpās,

augošu mežu pēc platības ar 60% takses
pazeminājumu

V iecirkņa mežniecībā, Liel-Bornes novadā 9 vienības, vērtībā
no Ls 10—411; Vecgeronimovas novadā 2 vienības, vērtībā Ls 309
un Ls 538; Matupku novadā 3 vienības, vērtībā no Ls 70—510;
Vec-Bornes novadā 16 vienības, vērtibā no Ls 102—812; Annas
muižas novadā 22 vienības, vērtībā no Ls 15—612; Rožupales no-
vadā 3 vienības, vērtībā no Ls 25—118; Varnoviču novadā 1 vienību,
vērtībā Ls 241.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija ap-
stiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulkst 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

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

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garan-
tijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclējā un pie V iecirkņa
mežziņa.

26863 Jffāslanas mirsmeMntecMba.

Izlabojums.
Sasmakas virsmežniecības sludinājuma š. g. .Valdības Vēstn.'

43. numura par meža izso'i pielaista drukas kļūda; iespiests:
,11 iec. mežniecībā: Sematu apgaitā', bet jābūt: ,11 iec. mežniecībā:
Jlmatu apgaitā". 26959

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Dažadti
sludinājumi.
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