
SAEIMA.
Sēde 11. marta.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kal-
niņ š pulksten 5.10.

Deputātam A. K 1 ī v e m atvēl atva-
ļinājumu no 12. līdz 30. martam brau-

cienam uz ārzemēm.

Ministru kabineta ļesniegtos likumpro-
jektus nodod attiecīgās komisijās.

Redakcijas komisijas ziņojumu par
pieņemtiem likumprojektiem sniedz G.
Milbergs.

V. F i r k s s, J. Hans un citi iesniedz
ministru prezidentam jautājumu par
valdības atbildi Tautu Savienībai uz
agrāko muižu īpašnieku peticiju muižu

atsavināšanas lietā. Jautājumu, kuru
motivē V. F i r k s s, virzīs tālāk noteiktā
kārtībā.
Grozot dienas kārtību, apspriež un

pieņem vispirms «Pārgrozījumus
valsts budžetā 1926./27. s a i m -
niecības gadam", redakcijas ko-
misijas ziņojumu par tiem atliekot uz
nā-;ošo sēdi.
Steidzamības kārtā pieņem „Pār-
grozījumus un papildināju-
mus noteikumos par neku-
stamu īpaš u m u atsavināšanu
un apgrūtināšanu".
Tad nāk apspriešanā .Likums par

algotu darbinieku apdroši-
nāšanu nelaimes un arodu
slimību gadījumos". Referē
Briedis. Vispārējās debatēs piedalās
K. Bachmanis, N Kalniņš,
A. Alberings un Fr. L i n d i ņ š.
Debates turpināsies vēl nākošā sēdē,
otrdien pulksten 5 pēc pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr. 45.

1927. g. 10. martā.
Papildinājums pie 1922. g. , Valdības
Vēstneša" 102. numurā izsludinā-
tiem noteikumiem ievedmuitas iere-
ķināšanai par eksportējamo preču
«gatavošanai izlietotām ārzemju izej-

vielām.

Ievedmuitas atmaksa sabiedrībai
„Vārpa" par ārzemju žāvētiem
augļiem, kas eksportēti pārstrā-
dātā veidā.

1 f~

zervn tu auSlu Pārstrādāšanai kon-
>\ kurus eksportējot sabiedrība> «pa veļas saņemt ievedmuitas atmaksu

stāvi tiera au gJ»em. jānotiek zem p'a-
lūbm ramtas uzraudzības, kādam no-
irJr muitas departaments uz sabiedrības
oiit« Pamata Piekomandē fabrikai
t»in i 'eredni uz visu laiku, kamēr tāazo ^sportam.

"Jvieb "'!38 ierē_(l.p.) uzdevums ir
fcri ' »ņstatet no ārzemēm ievesto
ievjeti zavet0 augļu daudzumu, kāds
Muita, atsevišķu lielumu bundžās
Andžam

,erednim_ jāseko ari, lai uz
r, osauk7n, "f^PiMtas etiķetes ar augļuKtiesām atbilstu viņu saturam.

^nirrf ._.onzervu eksporta muitas
skaits ģl- ]a 0n!tate_ izvedamo bundžu

Un u»i *°]°t tas nec auplu nosaukuma

'evedm uT' UD iāaPreķina atmaksājama
Parti]a nn-« SUIna- Attiecīgā konzervu
Noium a Ri§as muitai, plombētās
to Pa^T

u VIetas vai uzrauga pavadībā
ai!as Dļ lmes> k "ra uzrādītās minētās

- šan
S muita Plc konzervu parti-

*'eķiūu
nas uz ārzemēm izdod attiecīgo

4ļ.- Ierēķinu apliecības izdodamas tikai
uz tādu ievedmuitas kvīšu pamata, kurās
ievestie augļi apzīmēti _ar tirdzniecisko
nosaukumu un tikai tādos gadījumos,
ja kvītes uzrādītais nosaukums atbilst
izvestiem konzerviem, kādēļ pie augļu
ievešanas, kuri tiks izlietoti eksportējamo
konzervu izgatavošanai, ievedējam jā-
griežas attiecīgā muitā ar lūgumu atzīmēt
kvīte augļu tirdzniecisko nosaukumu.

5. Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvītes pamata izdodama ierēķinu
apliecība par_ sumu, kas līdzinās 85%
no kvīte uzradītās ievedmuitas nodokļu
sumas. Par to eksportēto daudzumu ko
nevar segt ar ievedmuitas kvītēm, ierē-
ķinu apliecības nav izdodamas.

6. Visi izdevumi, kas saistīti ar muitas
uzraudzības ierīkošanu un ierēdņa ko-
mandējumu, jāsedz sabiedrībai „ Vārpa",
kartība, kādu nosaka finansu ministris.

Finansu ministris V. Bastjānis.
Muitas departamenta direktors

E. Dundur s.

Valdības iestāžu paziņojumi.
iecelšanas.
Pavēle Jfe 287.

Saskaņā ar ministru kabineta š. g. 8. marta
sēdes lēmumu, atsvabinu no amata uz likuma
par civildienestu 36. panta pamata dzelzsceļu
virsvaldes eksploatacijas direktoru Teodoru
Dumpi, skaitot no 1927. g. 16. marta.

Rīgā, 1927. g. 11. martā.
Satiksmes ministris K- Krievs.

Sekretārs E g 1 ī t s.
*

Lēmums N° E 592.
1927. g. 7. martā.

Pamatojoties uz noteikumu par privātām mā-
cības iestādēm 1. pantu un saskaņā ar apstipri-
nātiem attiecīgiem skolas statūtiem, atjauju
biedrībai Ezra" ar 1927. g. 1. augustu atvērt
Rīgā privātu vidusskolu ar nosaukumu: „žīdu
privāta „Ezras" vidusskola".

Izglītības ministris J. Rainis.
Žīdu izglītības pārvaldes priekšnieks

J. L an d au s.
Pārvaldes sekretārs L. Hočhmanis.

Lēmums JNs 1374.
1927. g. 10. martā.

Papildinot pag. g. 16. novembra lēmumu
JVTs 5543, apstiprinu uz vienu gadu par Tēlojošo
Mākslu Komisijas locekļiem Latvijas Mākslas
Akadēmijas prof. Richardu Z a r r i ņ u , Valsts
Mākslas Muzeja direktoru Burkardu Dzeni un
mākslinieku Otto Skultni.

Izglītības ministris J. Rainis.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks

K- Melnalksnis.

Valmieras apr. 2. iec. miertiesnesis
meklē apvainotu uz s. 1. 581. p. Jevgeņiju
Alekseja m. Miroļubovu, dzim. 1902. g.,
pase JVe 2192, izdota no Kacēnu pag. valdes,
Jaunlatgales apr., 1921. g. 27. septembrī.

Atrašanas gadījumā apcietināma un novedama
pie miertiesneša.

Valmierā, 1927. g. 8. martā.
Miertiesnesis K- Pētersons.

Saeima.
o;kniums par ievedmuitas atmaksu sa-

biedrībai .Vārpa".

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Noteikumi

par pierakstīšanos un izrakstīšanos
Siguldas miestā.

Pieņemti Siguldas miesta domes 1927. g.
14. janvafa sēdē un apstiprināti ar

iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta 1927. gada 26. februāra

rakstu X° 101315.

§ 1. Visiem nekustamu īpašumu
īpašniekiem, kas nedzīvo miestā, uzliek
par pienākumu paziņot miesta valdei
tās miestā dzīvojošas personas uzvārdu,
vārdu un adresi, kura_ pilnvarota viņa
vietā izpildīt viņa pienākumus pret miesta
valdi un policiju.

§ 2. Par katru atsevišķu nekustamu
īpašumu Siguldas miesta vedama mājas
grāmata pēc iekšlietu ministrijas noteikta

parauga, kurā ierakstāmi visi iedzīvotāji,
atzīmējot grāmatā prasītās ziņas uz per-
sonas dokumentu pamata.

Piezīme. Par katru viesnīcu, pan-
ziju un mēbelētu istabu uzņēmumu
vedama atsevišķa mājas grāmata.

§ 3. Katrs iebraucējs jeb ienācējs
dzīvokļa saimniekam jāieved mājas grā-
matā un jāpieraksta miesta valdē 24 stundu
laikā pēc ierašanās miesta robežās; pie
kam jāmaksā pierakstīšanās nodoklis:
iebraucējiem Ls 0,20 un pastāvīgiem
iedzīvotājiem Ls 0,06.

Piezīme: a) Otrā panta piezīmē
minētiem uzņēmumiem iebraucēji
nekavējoties jāieraksta mājas grā-
matā.

Piezīme: b) No nodokļa atsvabi-
nāti: 1) personas, kas iebraukušas
valsts amata darīšanās, 2) bērni
jaunāki par 15 gadiem, 3) trūcīgu
bērnu vasaras kolonijas, 4) trūcīgu
bērnu patversmes, 5) slimnīcas, sa-
natorijas un patversmes nespējnieki
un trūcīgie.

§ 4. Katram iebraucējam jeb ienācē-
jam jāizpilda pierakstīšanās formulārs.
Pēdējo kopā ar personas apliecību,
mājas grāmatu un attiecīgu nodokli,
mājas īpašnieks jeb pilnvarnieks, nosūta
miesta valdei. Pierakstīšanās formulāri
pret attiecīgu maksu dabūjami miesta
valdē un tie par katru personu izpildāmi
vienā eksemplārā.

§ 5. Atstājot dzīvokli, katram izceļo-
tājam jeb aizgājējam par to jāpaziņo
mājas īpašniekam jeb pilnvarniekam,
pie kam izpildāms izrakstīšanas formu-
lārs, kurš kopā ar mājas grāmatu
24 stundu laikā pēc izceļošanas jeb aiz-
iešanas iesniedzami miesta valdei attie-
cīgas atzīmes taisīšanai.

Piezīme. 2. panta piezīmē mi-
nētiem uzņēmumiem pierakstīšanas

un izrakstīšanas dokumenti jānodod
miesta valdei.

§ 6. Nodokli par pierakstīšanos iekasē
miesta valde pēc 3. pantā paredzētām
normām pie dokumentu reģistrēšanas.

§ 7. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu piekrīt miesta valdei un vie-
tējai policijai.

8. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā no viņu izsludināšanas dienas
"Valdības Vēstnesī".

Siguldas miesta valdes
priekšsēdētājs Dr. A. R u b i n s.

Sekretārs V. Roze-Rozīts.

Senāta lēmums
par Ventspils pilsētas domes
lēmuma atcelšanu vīntirgotavu

municipalizēšanas lietā.
Senāts, caurlūkojis Teodora Švederska,

Jāņa Petrova un citu pilnvarnieka zvērin.
advok. palīga A. Lapiņa sūdzību par
Liepājas apgabaltiesas 1926. g. 13. no-
vembra spriedumu viņa pilnvardevēja
sūdzībā par Ventspils pilsētas domes
lēmumiem privāto vīntirgotavu slēgšanas
lietā, izklausījis virsprokurora biedra at-
zinumu, atrod: Teodors Švederskis, Jānis
Petrovs, Johans Egerts un citi 1926. g.
5. oktobri iesnieguši Liepājas apgabal-
tiesai sūdzību par Ventspils pilsētas
domes 1926. gada 7. augusta un 4. sep-
tembra lēmumiem, paskaidrojot, ka ar
minētiem lēmumiem Ventspils pilsētas
dome sākot ar 1927. g. 1. janvāri saņem
visu vīntirdzniecību Ventspilī pilsētas
rīcībā. Atrodot minētos lēmumus par
nelikumīgiem, prasītāji lūdz apgabaltiesu
atcelt tos. Kā redzams no attiecīgiem
Ventspils pilsētas domes sēžu protoko-
liem, Ventspils pilsētas dome 1926. g.

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 94 ).
(111. turpinājums.)

« Zemes gra-
Nekustamo īoašumu Agrākā īpašnieka

£« matu nodaļas ... - . . iNeKustamo īpašumu
o, -* J Atrašanas vieta uzvārds, vārds un tēva
£nosaukums nosaukums . ,

'£. un reģ. JV9.N0 varcls

Cēsu-Valkas Madonas apr.

7735. 2430 Bērzaunes pag. Bērzones krogs. Briedē, Erna Aleksandra m.,
dzim. Ottensen.

Tukuma- „ .
Talsu , Talsu aPr-

7736. 617 Strazdes pag. Strazdenieku mājas. Firks, Adda Otto m.
7737. 260 Tukuma pils. Zemes gabals. —
7738. 261 „

Ventspils-
Kuldīgas

7739. 800 Kuldīgas pils. No Veckuldīgas mui- MencendorLMarija-Amalija-
žas izdalīts zemes Auguste Heinricha m.
gabals

Jēkabpils- nūkstes anrIlūkstes nuKstes apr.

7740. 2575 Silenes pag. Zemes gabals „Miku- Pētersens, Hermans Leva d.
lina".

7741. 2576 „ „ Mostovkas krogs. „ „ „ „
7742. 2613 „ „ Silles ezera daļa „ „ ? „
7743. 2939 „ „ Zemes gabals N° 141 „ „ „ „

(izdots dzimtsnoma).
Jēkabpils apr.

7744. 1281 Neretas pag. Zemes gabals (izdots Neretas ev.-luter. draudze.
dzimtsnoma)

Liepājas- Aiznutes anrAizputes Aizputes api.

7745. 606 Klosteres pag. Skrēju (Skregu) māju Rekke, Otto.
zemes gabals platībā
17 prv 18 kapes,

kas no mājas sa-
stāva nav izdalīts.

Liepājas apr.

7746. Dunikas pag. Luknes mežniecība. Pieder valstij
(Turpmāk vēl.)

Zemkopības ministris M i t u 1 s.
Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maciņš.

Zemes vērtēšanaz daļas vadītāja v. K. Š n o r n i e k s.

*) Skat. „Valdības Vēstneša" 1927. gada 50. numurā.

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslējlgām

rindiņām ...,La 4,—
b) par katru _ tālāku rindiņu —,18

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) —,26

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

oficiais laikraksts
svētdienas unsvetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

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

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rigā, pili Ks 2. Tel. Ng 20032
Runas stundas no 11—12

Maksa par .Valdība* Vl*tneai*:

oiesutišanu bez piesūtīšanas
81„? (saņemot eksped.) par:

V ' Ls 22— gada • • Ls 18,—
t*L ' . 12 — '/' gad« . . . 10,—, . gadu . g 3 mēn . . . 5_

j men. • ; 2_ i p . . m j70
'«mlnār- Pm »t«evi3ķu

"aSST. . -. 12 —» - -.10



7. augustā nolēmusi: sākot ar 1927. g.
1. janvāri vīntirgotavas saņemt pilsētas
rīcībā un samazināt uz 2, bet tā paša
gada 4. septembrī, caurskatot šo jautā-
jumu otrreiz, nolēmusi atstāt spēkā do-
mes 7. augusta lēmumu. Liepājas ap-
gabaltiesa, caurskatot šo lietu un atzīstot,
ka pilsētas domei bij. tiesības lemt par
vīntirgotavu skaita samazināšanu, un ka
pilsētai uz Pils. nolik. 2. p. 15. punkta
pamata ir tiesība atvērt savas vīntirgo-
tavas, 1926._g. 13. novembrī nolēmusi
sūdzību atstāt bez ievērības. Par apga-
baltiesas spriedumu prasītāju pilnvarnieks
zverin. advok. palīgs Lapiņš iesniedzis
pārsūdzību, kurā aizrāda, ka pārsūdzē-
tais Ventspils pilsētas domes lēmums
saņemt visas pilsētas vīntirgotavas savā
rīcība, runājot pretim 1920. g. 17. au-
gusta likumam par alkoholu saturošu
vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu 191. un 192. p. p., pēc
kuriem tiesība pārdot spirtu un degvīnu
pieder valstij, bet pārējo ar akcizes no-
dokli aplikto dzērienu pārdošana atstā-
jama brīvā tirdzniecībā, kādēļ pārsūdzē-
tais Ventspils pilsētas domes lēmums,
kā ari Liepājas apgabaltiesas spriedums
esot atceļams; un ņemot vērā: ka likums
par alkoholu saturošu vielu ražošanu,
aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu
pielaiž divējāda veida dzērienu
pārdotavas: valsts un privātas
(205. p.); ka pēc tā paša likuma 191. p.
tiesība pārdot spirtu un degvīnu pieder
tikai valstij, bet pēc 192. p. pārējo ar
akcizes nodokli aplikto dzērienu pārdo-
šana atstājama brīvā tirdzniecībā,
pie kam atļauju uz to izdod netiešo no-
dokļu departaments, saziņā ar policiju
un pašvaldības iestādēm (turpat 210. p.);
ka pilsētas pašvaldībai pieder tiesības
uzraudzīt tirgošanos tajās robežās, kuras
pilsētu sabiedriskām pārvaldēm nosaka
attiecīgie uzstāvi un citi likumnoteikumi
(pilsētu nolik. 63. p. 20. pkt. 108. p.
28. un 29. pkti., 109. p.), un lemt ikga-
dus par izdodamo atļauju skaita samazi-
nāšanu (lik. par alkoholu saturošu vielu
ražošanu etc. 219. p.); ka pievestie
likumu noteikumi nepiešķir pilsētas paš-
valdībai tiesību municipalizēt, t. i. sa-
ņemt pilsētas rīcībā dzērienu pārdošanu,
kura pēc likuma par alkoholu saturošu
vielu ražošanu etc. 192. p. atstājama
brīvā tirdzniecībā; ka šinī gadī-
jumā Ventspils pilsētas dome ar pārsū-
dzētiem lēmumiem, kā redzams no viņu
satura, faktiski nolēmusi sākot ar 1927. g.
1. janvāri vīntirgotavas saņemt pilsētas
rīcībā un privattirgotavu vietā atvērt
divas pilsētai piederošas vīntirgotavas;
ka pārsūdzētie Ventspils pilsētas domes
lēmumi runā preti likuma par alkoholu
saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar
nodokļiem un pārdošanu 192. p., kādēļ
abi šie lēmumi, kā ari Liepājas apgabal-
tiesas spriedums šinī lietā nav atstājami
spēkā, — nolemj: Liepājas apgabal-
tiesas 1926. gada 13. novembra sprie-
dumu un Ventspils pilsētas domes 1926.g.
4. septembra un 7. augusta lēmumus šinī
lietā atcelt.

Rīga.
Valsts Prezidenta veselības

stāvoklis.
Temperatūra 35,9, pulss 132—130,

mazs un nevienāds, elpošana 32—30.
Neskatoties uz visiem līdzšim asinscir-
kulācijas uzlabošanai izlietotiem līdze-
kļiem, sirds darbība nelabojas.

Rīgas pilī, 1927. gada 11. martā,
pulksten 14,30.

Dr. A. B u t u 1 s.
Prot. M. Zīle.
Dr. I Fe i e r t a g s.
Prof. V. Kl ime n ko.
Dr. K. Hachs.

Stāvoklis bez pārmaiņām. Pulss 130 līdz
132, mazs, nevienāds, elpošana 32, tem-
peratūra 36,3.

Rīgas pilī, 1927. gada 11. martā,
pulksten 21.

Dr. A. B u t u 1 s.
Prof. M. Zīle.
Dr. I. Feiertags.

Valsts Prezidentam temperatūra pulk-
sten 8 no rīta 36,4, pulss 130—126,
pārmaiņus vairāk vai mazāk nevienāds,
elpošana 30-28. Nakti pavadīja ar
maziem pārtraukumiem puslīdz apmieri-
noši.

Rīgas pilī, 12. martā, pulksten 8.30.
Dr. A. B u t u 1 s.
Dr. I. Feiertags.

Māksla.
Nacionālā opera. Šovakar slavenā basa, ievē-

rojamā bij. Pēterpils Marijas operas zolista
L. M. Sibifakova viesizrāde operā „Ži-
diete". Viesis dziedās kardināla Bronji partiju.
Pārējās lomās: Vilija Lamberte (Raele), Rūdolfs
Bērziņš (Eleazars), Zelma Gothard-Bergkinde
(Eidokija), G. Neimanis (Budžjero), A. Spenners
(Leopolds). Diriģents Teodors Reiters. —
29. tautas izrādē, svētdien, 13. martā, pulksten
2 dienā .Traviata" ar Adu Benefeldi, Marisu
Vētru, Emilu Mauriņu un c. Diriģents Jānis
Mediņš. — Svētdien vakarā .Karmen*,
120-to reizi. „Karmen" ir pie mums visvairāk
izrādītā opera; tās izrāžu skaitam pat ne lielākā
attālumā netuvojas neviena Cita opera. Galve-
nās lomās_ Amanda Liberte, Nikolajs Vasiljevs,
Natālija Ulande, Alberts Verners, Eduards Mi-
ķelsons un c. Diriģents Teodors Reiters. —
Otrdien, 15. martā .Hofmaņa stāsti". —
Ceturtdien, 17. martā kareivjiem „Pasaka
par caru Sa Itanu".

Nacionālais teātris. Sestdien, 12. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā Lilijas Štengel pēdējā
viesošanās M. Lengieļa komēdijā ,,N a k t s
serenāde". Svētdien, 13. martā, pulksten 2
dienā Annas Brlgader pasaka .Lolitas brī-
numputns". — Pulksten 7.30 vakarā Lorda,
Šēna, Voteļa luga „Mans mācītājs pie
bagātiem". — Pirmdien, 14. martā, pulksten
7.30 vakarā, Olava komercskolas trūcīgo sko-
lēnu palīdzības biedrībai par labu Šekspīra
,,Vētra ". — Otrdien, 15. martā, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē J. Akuratera komē-
dija ,,Apvienosimie s". — Trešdien,
16. martā, pulksten 7.30 vakarā, A. Gulbja jaunā
luga ,,Avanturist e". Biļetes visām izrādēm
dabūjamas.

Dailes teātris. Sestdien, 12. martā, pulksten
7.30 vakarā pirmo reizi Aspazijas dramatiskā
teika 3 cēlienos, 9 ainās ar epilogu .Madlienas
baznīcas torņa cēlējs". — Svētdien,
13. martā, pulksten 2 dienā strādnieku izrādē
.Preilenīte". — Pulksten 7.30 vakarā ,M a d-
lienas baznīcas torņa cēlējs". —
Otrdien, 15. martā, pulksten '<! vakarā kareivju

izrādē „Madlienas baznīcas torņa
cēlējs". — Trešdien, 16. martā , pulksten 73ovakarā, par tautas izrādes cenām ..Spāniešu
d e j o tā j a".

KURSI.

Rīgas birtā, 1927. gada 12 martā.

Devīzei

1 Amerikas dolāra 5,184—o 194
1 Anglijas mārciņa ..... 25,145—21522
100 Francijas franku 20,10—2oio
100 Beigas 71,85-72,55
100 Šveices franku ..... 99,35—10035
100 Itālijas liru 22,85—23 35
100 Zviedrijas krānu 138,20—139 20
100 Norvēģijas krānu .... 135,25—13630
100 Dānijas kronu 137,70—138 75
100 Cechoslovaķljaa krānu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu....206,90—208.100 Vācijas marku 122,50—123,70
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 58,00—64,00
100 Lietavas Utu 50,70—51.T0
1 SSSR červoņeei

Dārgmetāli*

ZeitB 1 kg 3425—3449
Sudrabs 1 kg 91—99

Vērtspapīri i

9% neatkarības aizgtmumi . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
i% Hipotēku bankas ķīlu zīmei 96—97

Rīgas biržas kotacljas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts birtas mākleraTh. Šummert

Literatūra.
Latvju Raksti. XXV. Rīgā, Valstspapiru

spiestuves izdevums. Zīmējumu saturs: Erg|u
pagasts — sievas un jaunavas tautas uzvalks ,
Tirzas pagasts — vaiņagu raksti, Lēdmanes
pagasts — 1 sievas cepures raksts un 2 prievītes,
Rucavas pagasts — 2 krekla raksti, Gārsenes
pagasts — krekla raksts, Svētes pagasts — alus
kauss, Viļānu pagasts — krusts ceļmalā un
lukturi, Varakļānu pagasts — krēsli, Durbes
pagasts — krogi.

Atpūta. No 123. — 1927. g. 11. martā.

Redaktors: M. Arons.

Iekšzeme.
Neizlietota atvaļinājuma vietā pašval-
dību darbiniekiem atlīdzību naudā

nevar izmaksāt.
Vairākkārt ir pieņemti* un arvien vēl

atkārtojas pašvaldību lēmumi par atlī-
dzības izmaksu saviem darbiniekiem ne-
izlietotā atvaļinājuma vietā. Ari Rē-
zeknes apr. valde lūdza pašvaldības de-
partamenta atļauju izmaksāt apr. slim-

nīcas žēlsirdīgai māsai K- atlīdzību par
2 gadu kārtējā atvaļinājuma neizlietošanu,

jo māsa bijusi viena pati _ nodaļā un
vietnieka trūkuma dēļ atvaļinājumu viņai
nav bijis iespējams piešķirt. Pašvaldības
departaments paskaidrojis, ka uz apr.
pašvaldību darbiniekiem attiecas visi
valsts darbiniekiem izdotie dienesta no-

teikumi, bet civildienesta likums ne-
paredz naudas atlīdzību neizlietota
atvaļinājuma vietā. Ja kārtējais
gada ' atvaļinājums palicis neizlietots
dibinātu iemeslu dēļ, to var izlielot nā-
košos gados, bet ar noteikumu, ka kopē-
jais atvaļinājuma laiks nedrīkst pārsniegt
6 nedēļas gadā (lik. par civildien. 23. p.).
To prasa ari lietderība, jo atvaļinā-
juma mērķis ir atpūta un to
nevar uzskatīt kā darbu, par
kuru maksā papildu atlīdzību.
Tādēļ jāiekārtojas tā, lai atvaļinājumu
var piešķirt katram darbiniekam. Ja
darbinieku atlaiž no dienesta, pirms at-
laišanas viņam piešķirams neizlietotais
atvaļinājums, un darbinieka atlaišanas
diena skaitāma pēc atvaļinājuma izbeig-
šanās (darba min. paskaidr. 1923. g.
„Vald. Vēstn." J\T° 19). Ari darba laika
likums paredz strādniekiem naudas atlī-

dzību par neizlietotu atvaļinājumu tikai
tādā gadījumā, ja strādniekam
uzteikts darbs un likumīgais atva-
ļinājums palicis neizlietots bez viņa
vainas. Augšminētos likuma noteikumus
derētu ievērot pašvaldības darbiniekiem,
lai novērstu nelikumīgus lēmumus un vel-
tīgas sūdzības.

f x

(tiesu
sludinājumi.
^'

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p, paziņo, ka 1927. g.
22. maita minētas nodaļas atklāta
tiesas sēdē nolasīs 1926. gadā
2. oktobrī mirušā Skultes pag.
. Jaun-Krastiņu* mājas īpašnieka
Oskara Jāņa d. B i 11 e tes;amentu

Rīgā, 10.martā 1927. g. L. NŠ3253
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

27P2S Sekretārs A. K a 1 v e.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaja,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p. paziņo, ka 22 martā
1927. g. minētās nodaļa? atklāta
tiesas sēde nolasīs 19/6. g.
11. jūlijā Rīgā, mirušā namsaim-
nieka Androna Po-.oiontija (Fo:o-
panta, Feroponta) d Miche-
j e v a notarielo testamentu.

Rīgā, 10.martā 1927. g. L 1*3271
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27927 Sekri'tar* A Kaive

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p, paziņo, ka 1927. g

22. martā minētās nodalās atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1927. gada
2. janvārī mirušā Ziemeru pag.,
Ziemeru muižā Kāiļa Jāņa d.
Št e i n b r i k a notarielo testa-
mentu.

Rīgā,10.maitāl927.g. L. J*3320
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27928 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņoka 1927. g.
22. martā minētas nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1918. g.
9 novembrī mirušā Mēdzūlas
pag. .Adin-Ozolin J\6 XIII un XIV
māju īpašnieka Pētera Jēkaba d.
Zvirgzdiņa testamentu.

Rīgā, 10. martā 1927. g. L.NŠ2958
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27923 Sekretārs A. Kalve.

Rigaa apgabaltiesas I lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. maitā 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā. Kungu
ietā Ns 3, L. A. Silk akc. sab.
un citu kreditoru prasibas par-
i o s Paula Aleksejeva kustamo
mantu, sastāvošu no gatavām
drēbēm, manufakt.ras un mēbe-
lēm unnovsrtētu par Ls 12o5,5J.

Izzināt sarakstu, novērtējamu,
ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdos nas dienā uz vietas.

Rīgā, 12 martā 1927. g.
28019 Tiesu izp.J.Orinlelds

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

Rīgā . 5. marti 1927. g.
27915 Tiesu izp E d. K a 1n i ņ š.
Rigas apgabaltiesas IV iec.

tiesu izpildītājs,
kura kancleja atrodas Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā 16 1, paziņo,
ka 1927 g. 24. marfā, pulksten 10
rīta, Rīgā, Raiņa bulv. JMš 4 dz. 8,
pārdos Juliusa Veidemaņa
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 545.

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

Rīgā 10 martā 1927. g. L.Jsfe 454
27916 Tiesu izp. V Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. Burtī \927. g.
pulksten 10 diena, Rīgā. L. Kslēju
iela Nķ 63, veikalā, K. Salmiņa
prasibā, pārdos Izidoia Joffe
kustamo mantu, sastāvošu no
koka pinalem un pogām un no-
vērtēt^ par Ls

220,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. maitā 1927. g.
28020 Tiesu izp. J. G r i n i e 1d s.

Rigas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 21. martā 1927. g.,
pīkst. 1 dienā, Rīgā, L. Ķēniņu
iela Nk 21, pārdos Morducha
Rubaņenko kustamo mantu,
sastāvošu no zobu pastas, matu
tīkliņiem, lūpu pornades un cita
un novērtētu par Ls 341.

Rigas apgabaltiesas V !«

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 22. martā 1927 g.. Pļ^
9 rītā. Rīgā. Brīvības bulv. * *
pārdos KI'l» Meija kost»»
mantu, sastāvošu no viena naJ"
skapja un novērtētu par Ls * ?

Izzināt sarakstu, novertejaou
kā ari apskatit pārdodamo man*

varēs pāi došanas diena uz viei

Rīgā. 3. martā 1927. g-
2 9̂50 Tiesu izp. E. Smeil<L

Rīgas apgabaltiesas VI I*

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 25. martā 1927 *
pulkst. 10 diena, Rig* ; ^V
ielā Nš 14, eksprešu kant.

^I.ktavāa/s. .Osram'uni:''"''.
II torgos pārdos Abrām' »

senči ka kustamo ,?*"!„. »•
stāvošu no veikala '«"""i&tar.
kiem, decimalsvariem un novc.

par Ls 680,65. srtsiuB*
Izzināt sarakstu novērtēj u

kā ari apskatīt pārdodam0 *
varēs pārdošanas diena u*

Rīgā, 1. martā 1927. g-
27954 Tiesu izpild i Z"

Rigas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas R'ga, An-
dreja Pumpura ielā Mfe 1, paziņo.
ka 1927

^
g. 24 martā, nīkst 10

rītā, Rīgs, Raiņa bulv hk 4, dz. 8,
pārdos Juliusa Veidemaņa
kustamo mantu, sastāvošu no
kājminamās šujmašīnas, skapīša,
galdļņiem, portjeras u. c. un no-
vērtētu par Ls 660.

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

Rīgā, 10. martā 1927.g. L 1*630
27949 Tiesu izp V. P o ž a r i s k i s.
Kigas apgabaltiesas IV iec.

tiesu izpildītājs,
kara kancleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumoura ielā N> 1, pa-
ziņo, ka 1927. g 25. martā

pulkst. 10 rītā, Rīgā, Brīvības

bulv 1*1, pārdos Jāņa Gold-
man a kustamo mantu, sastāvos»
no mēbelēm u. c. un noveriet»
par Ls 1385.

Izzināt sarakstu, novērtejum»,

kā ari apskatīt pārdodamo manto
varēs pārdošanas diena uz vietas.

Rīgā, 10.martā 1927. g LJ*^
27948 Tiesu izp. V. Požariskis-

Bejas pagasta tiesa
(Valkas apriņķī), pamatodamās
uz savu 1. februāra 1927. g. lē-
mumu un pagasttiesu likuma 108.
un 109. p. p. dara zināmu, ka šā

pagasta pilsonis Hermans Rein-
cholds Augusta d. Kavacs, kuram
bērnu nav. vēlas pieņemt bērna
vietā — adoptēt Veltu Efrosinijas
meita Spirka, dzimušu 1925. g
10. oktobrī, piešķ'rot adoptējamai
visss likum'ga bērna tiesības un
dodot viņai vārdu .Velta Efrosi-
nijas meita Kavacs".

Personām, kuram pret šo adop-
ciju būtu kādas ierunas, titk uz-
aicinātas pieteikt tādas šai tiesai
sešu mēnešu laikā no sludi
nājuma ies liešanas .Valdības
Vēstnesī". Pēc termiņa iesnieg-
tos iebildumus neievēros un adop-
cija skaitīsies par likumīgā spīkā
gājušu. 2 24949

Elkšņu pag. tiesa
pamatodamies uz sava 1927. gada
1. februāra lēmuma dara zināmu

ka šī pag. fondu gruntē .Ns 2 dzī-
vojošie bezbērnu laulātais pāris
Andrejs Indriķa d Budens un
Minna Mārtiņa m. Buden. dzim
Pavār, pieņem bērna vieti (adoptē)
Vlli-Aleksandru Brenča d. Bu-
denu. dz. IX oktobri 1901. g. ar
visam miesīga bērna mantošanas
un citām tie ībām.

Personām, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādas pretrunas vai ie-
bildumi jāpieteic šai tiesai se'Eu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas , Valdības
Vēstnesi*, jo pēc šī termiņa no-
tecēšanas adoptacija tiks apstip-
rināta un pēc tam pieteiktos ie-
bildumus tiesā neievēros. 26290

Rankas pag. tiesa
pamatojoties uz savu 23. febr.
1928 g. lēmumu un pagasttiesu
likumu 109. pantu, izsludina vis-
pārībai, ka Nikolajs Grigoriia d.
Grinvalds un viņa sieva Anna
Pavīla m Grinvald, dz. Kupce,
dzīv. Rankas pag. .Saliņkrogā",
adoptē Alvīnes Kristīnes meitas
Bāliņ ārlaulībā dzimušo puisēnu
Herbertu-Edvinu Bāliņ, dzim.
1926. g 25. janva i, doJot \iņam
uzvārdu .Grinvalds".

Personām, kurām pret šo adop-
tacju būtu kādi iebildumi, tie
jāpieteic seša mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešana Vēl?ki
iebildumi netiks ievēroti un adop-
cija skaitīsies par likumīgu.

Pagasttiesas priekšsēdētājs
27553 J. M a r t i n s o n s.

Raks'. v. O. R e i n v a 1d s.

Latvijas bankas nedējas pārskats
us 9. martu 1927. g.

AKTĪVĀ. Lati. S. PASĪVĀ. Lati. sZelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā. . 29.290 4?o
_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,628,416 32 Pamata kapitāls 1344i'<mt ^l
Aiz».raju valūta 29,733,5'U i7 Rezerves kapitāls .

'
2,'236't78 k?Sudraba nauda 2,869,539 — Soecialas rezerves 2'0"i 'oGOValsts kaseszīmes u.sīka metāla nauda 9,914,750 03 Noguldījumi ... 1514401o «īsa termiņa vekseļi 70,995,260 06 Tekoši rēķini 4o',838 3 t uAizdevumi pret nodrošinājumiem . 53.645 .2C9 60 Valsts rēķini un depoziti . . . 85985 s<;n 7?

Citi aktivi . 14,386,465 46 Citi pasivi i5'^ jļ
20M74.201 73 205^7A2oT7-,

Piezīme: uz 9. martu 1927. g. Latvijas bankas naudas zimes apgrozībā par Ls 29,290 <t20kuras nodrošinātas:
1) ar tīru zeltu 2500 klg (divi tūkstoši pieci simts klg), kas pēc paritātes 1 klg

Ls 3444,44 nodrošina _ ._ . . . 8,611 īoo2) ar S 2 400.000,— (divi miljoni četri simti tūkstoši dolāriem), kas pec pa-
ritātes S 1,— = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 12,438 288 -3) ar £ 326.746,—/— (trīs simti divdesmit seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit
sešām angļu mārciņu), kas pēc paritātes £ 1,— = 7,32238 gr. tīra zelta =
Ls 25,22155, — nodrošina ?. . 8,241,032

R ī g ā , 10. martā 1927. g. }^Jp ^Ķ~
Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnlngs.

28015 Galvenais direktors K. Vanags.



D;aas apgabaltiesas VI iec.
Rig

tieīu izpildītājs

.«no ka 21 m?rt* 1927- ž'
P*f?''H dienā' Rīgā. Ciertrudes
p \- V

_
24 dz. I? Anša Kalniņa

! ?5 pārdos Ziņa Dekše-
ka kustamo mantu, sasta

"-T. no o zolkoka bafe'es un no-
vSStS par Ls 7 IP.

īsināt saiakstu, novērtējumu,
«ri apskatīt pārdodamo mantu,

varēs padošanas dienā uz vietas.
%

Rīgā. 22 februārī 1927. g.

37055 Tiesu izp. J Z i r ģ e 1i.

Higas apgabaltiesas VI iec.K g
tiesu izpildītājs

nazino, Ka 22. martā 1927 g,2,1 dienā, Rīgā. Br.vi as

? lā J* 28, Markusa Kāna un ci:u
! etās pārdos Aizika G o c h i na
tuitamo mantu, sastāvošu no vei-

k3 U iekārtas un apaviem un no-

vērtētu par Ls 340.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2 martā 192/. g.
97053 Tieru i?pild J Z i r £ e I .<- .

Rlfls apgabaltiesas VII iec.
Nesu Izpildītājs

p£?V"h 19 ma,ā 1927 8-
«« J*io V*' Rigā ' m- KalēJu
«oi B " . "," " Ūtrupē P"
kostan,. harda t I b r i c h t a
«lekt i

maatj - sastāvošu no

*Sl!S' c ' un novērtētu
kā a?i anii?^5411' novērtējumu,
viX,VIt ' tpāl'dodarno mantu

«Pārdošanas dienā uz vietas.
279»'T.mar,ā 1927-8-? ~ T'Mn izp. L lakstiņš

'§as apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

*sLl9H-- martā 1927. g,
1116 D5?/ RiRā ' 1 Smilšu ielā
k'tn0

ard °s Jēkaba Kleina
' .,antlJ . sastāvošu no

Alžiem lamPam un p'.et-
14 1383 U" novertetu par

Rigas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

saziņo, ka 22. martā 1927. g.
pulksten. 1/2 " dienā. R'žā Br'-
vfbas ielā Ms6, _ Otto Kiekuma
an citu lietās, pārdos Jevgraia
<]olubova kustamo mantu, sa-
stāvošu no baltas ķēve?, 2 karie-

iēm važoia ratiem, divr teņu vā
ģiem un mēbelēm un novertetu
par Ls 86J.

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

Rīgā, 24. februārī 1927. g.
27952 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 19. martā 1927. g.,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Bramberģes
ielā ?* 18, Mķeļa Bernšteina
lielā pārdos Emilijas D r e « -
n a n kustamo mantu, sastāvošu
no vienstāvu mūļa dzīvojamas
mājas noplēšanai un novertetu
par Ls20l0.

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

Rigā, 19. februārī 1927. g.
27951 Tiesu izn J Zirģels.

Rigas apgabaltiesas VII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. martā 1927. g,
pulkst. 12 dienā, Rītā, m. Ka-
lēju ielā Ms 10/12, pārdos
Stieņa Giebelhauzena ku-
stamo mantu, sastā ošu nos naudās
skapja u. c. un novērtētu par
Ls 645(1.

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

Rigā, 28 febr. 1927. g.
27956 Tirsu izp. L. J a k s t i n š

Rīgas apgabaltiesas VII lec.
tiesu izpildītājs

PMioo, ka 19. maitā 1927. g,
pulksten 12 dienā. Rīgā, m. Jaunā
[ela J* 2, pārdos Kārļa G r i n-
"agena kustamo mantu, sastā-
vošu no mebalem un novērtētu
par Ls 240.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,«ari apskatīt pārdodamo mantu
^res pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. martā 1927. g.
27957 Tiesu izp L. J a k s t i ņ š.
Ri Sas apgabaltiesas VII iec.

tiesu izpildītājs
Paziņo ka 19. marā 1927. g
™ 10 dienā. Rīgā, Torņa ielā
J"«i . Pārdos Pētera Tupinakustamo mantu, sastāvošu no.na darītavas iekārtas un novēr-le™ Par_ Ls 700
k!il«lnat .sarakstu . novērtējumu,
vai*,skatlt Pārdodamo mantu
""» Pārdošanas dienā uz vietas.
««». 2. ma.tā 1927. g.
958 Ti«u izpild L. lakstiņš. ?Dbliskos top i'rin

parādnieka Ernest* Viļuma dēla
L a z d i ņ a un līdzīpašnieku Jāņa

un Viļuma Lazd i ņ u

nekustamoļīpašumu,
ku(š atrodas Madonas apr, Li-
<enes pagtsta un HMāv no
.Dreimaņu J* 47" mājām, ar
zemesgr malu re\ Mš 1448, kuras
kopplatība ir 158 32 pūrvietas ar
128,2: taksācijas ienākumu rubļu
vērtibu;

2) īpašums priekš pārdošanas
torgos novērt f ar Ls 3r00, no kuras
sumas sāksies solīšana;

2) bez minētās prasības īpašums
apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 1860;

4) personām, kuras vejas torgos
ņemt dalību jāiemaksā Ls 3.0
drošības n-udas un jāiesniedz ap-
liecība par to, ka no Tieslietu
ministrijas puses nav iebildumu,
ka minētās personas iegūst šo
īpašumu;

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 19. martā 1927. g.,
pīkst 11 dienā, Mangaļu pagastā,
Rinužos, Krasta iela N° 38, pār-
dos Jāņa S t a k a kustamo mantu,
sastāvošu no lašu vadiem un
spailes, reņģu tīkliem un novēr-
tētu par Ls 540

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

Rigā, 2. martā 1927. g.
27970 Tiesu izv. E L i e p i ņ š

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs,

kura ksncleja atrodis Madoā
Augu ielā M° 8, paziņo, ka:

1) izpildot Madonas apriņķa
2. iec. miertiesneša spriedumu
Latvijas bankas prasības par
Ls 1472 ar 0% un izdevumiem,
2. jūnijā 1927. g., pīkst. 11) rita.
Rīgas apgabaltiesas civlnodaļ's
sēžu zālē,

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 23. martā 1927. g.,
pulksten 10 rītā, Lēdurgas pag.,
Lēdurgas dzirnavās, pārdos
līņa Lapiņa kustamo mantu,
sastivošu no ziiga un novērtētu
par Ls 3"0.

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

Rpgā 2 martā 1927. g.
27971 Tiesu izp. E L i e p i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas VIII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24 martā 1927. g.,
pīkst 12 diena, Rīgā, 1. Maskavas
iela N» 106, pārdos II torgos
Slioma Barkana kustamo
mantu, sa tāvošu no kolonial-
precēm un novērtētu par Ls 272,50.

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

Rīgā, 28. februTi 1927. g.
27968 Tiesu izo. 1. G r i n i o a.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

pazi o, ka 29. martā 1927. g„
pīkst. 10 diena, Rīga, Reveles ielā
N? 23, p ā r d o s II torgos Ale-
ksandra Miķeisona kustamo
mantu, sastāvošu no 10 maisiem
miltu un 2 maisiem cukura un
novērtētu par Ls 720.

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

Rīgā, 28 Iebruarī 1927. g.
27967 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

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

Rīgā, 12. martā 1927. g.
27960 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 23. maitā '927. g.
pulkst. 1 di-na, Rīga, Ekspoitostā
pie saldētavas (.Ķieģ.lrūpn. sab,
aukumā) pārdos firmas .Br-ļi

Z o m m e r u" kustamo mantu, sa-
stāvošu no drenu caurulēm un
novērtētu par Ls 1820

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

Rigā, 12. martā 1927. g.
27963 Tiesu izn L. J a k s t i ņ š

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23 martī 1927. g.,
pulkst. 4 diena Rīgā, Lejas ielā
J* 5, dz. 10, pārdos II torgos
Kārļa Z a 1ī š a kustamo mantu,
sastāvošu no virsdrēbēm un mē-
belēm un novērtētu par Ls 208.

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

Rīgā, 28. februārī 1927. g.
27969 Tiesu izp. .1. G r i n i o s.

5) zemesgrāmatas par šo īpa-
šumu tek vestas Cēsu-Va'kas
zemesgrāmatu nodaļā

Personām, kuiām ir tiesības
nepielaist šā īpašuma pārdošanu,
ir tādas tiesības jāpierāda līdz
ūtrupes dienai. Visi raksti un
dokumenti, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, ir ieskatāmi Rigas
apgabaltiesas 3. civilnod kancleja.

Madonā, 9. martā 1927. g.
27972 Tiesu izpild. J. Liepiņš

llepāla. apgabalt. tini izpil-
dītā» par Liepājai pilsēt. l.lec,
kura kancleja atrodas a-gabal-
tiesa, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.-H49. p. p paziņo, ka
17. jūnijā 1927. g. plksL_ 10 rītā .
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē.

4) Šmuels K a g a n .« , saukts
Zauls Kāns .-r sievu Reginu. dē-
liem : Nātanu un Ma ku, dzuo
jo5i Jelgavā, Kr. Barona ielā
Ms 5, kun' vflas stukties uz-
vārdā .Kāns" ;

5) Fricis Savals- PikSe
(laulība šķirta) ar dēlu Frici
dzīvojoši Rigā — Čiekurka'nā,
1. garā stigj Nš 8, kuri vēlas
saukti*s uzvārdā .Strautiņš'.

Varbūtēji iebildumi, pret pie
vesto lūgumu ievērošanu, iesnīe
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laik?, skaitot no šā slu-
dinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lūgumus iz-
pildīs

Rīgā, 1927. g 26. iebr. .K» 26297
Administr. dep. viredir.

V. L u d i ņ š.
Nodaļas vadītāja v,

27048 P. Kurzemnieks

Cfjfu iestāšu
sludinājumi.

lemto Hislrijii
ir iesnieguši lūgumu dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas
pilsoņi:

1) Marta Melnbikse ar
m;itu Amu. dzīvojošas Rīgā
Elizabetes ielā Jsfs 9, dz. 8, kuras
vēlas saukties uzvārdā .Mētra";

2) Jevdokims (Eduards) Buls,
dzīvojošs Valkas apriņķī, Ēveles
pag., Lauksaimu'ecibis nauā, kurš
vēlas saukties uzvārdā .Buliņš";

3) Paulis K a r t u p e 1 i s, dzī-
vo ošs Rigā, Talsu iela Nš 7,
kurš vēlas saukties uzvīrdā
.Austrums";

4) Jānis Činkurs"-Stan-
kevies, dzīvojošs Daugavpils
apriņķī, KrustpiU pagastā, Dauk-
stu mājās kufš vē as saukties
uzvā.-dā .Činkurs";

5) Eilimons A n i š č u k s ar
sievu Minnu, dzīvojoši Jēkabpils
apriņķi, Sērenes pagastā, Ar-
šauska mājā k'jri vēlas saukt'es
uzvā dā „Vurv.ņš";

6) Jānis T a m p e ar sievu
Minnu un dēlu Robertu, dzīvo-
joši Rīgā, Kr. Barona ielā 16/18
di. 1, ku'i vēlas saurties uz-
vārdā .Straume".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma publicēšanas dienas,
pretējā gadījumā, pec minētā
termiņa n. tecēšanas, lūgumu iz-
pildīs.

Rigā 1927. g. 17 febr. M» 26005
Atministrativā departamenta

vicedirektors V. L u d i ņ š
Nodaļas vadīt. v.

26167 P. Kurzemnieks.

pārdos otrā

panā lairihoHo
nekustamu īpašumu,
piederošu Teodoram Kristapa d.
Grube un sastāvošu iz Maz-
Gu'enu mājas, kufš atrodas Aiz-
putes apr., Sakas pagastā un
ierakstīts Aizputes-Grobiņas zemes-
grāmatu nodaļā zem krepost
X» 885 — II reg.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 16,000 un iek pār-
dots dēļ Aleksandra Jagže pra
sības apmierināšanas Bez minētās
pra.Mbas uz šonekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
9000 krievu cara rbļ. un Ļs 2200.

Solīšana sāksies saskaņa ar civ.
pioc. lik 1885. p. no priekšrocīgu
prasību sumas, _ kāda izrādīsies
pārdošanas dienā.

Peronam, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 1600 drošības naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses minētām
personām nav šķēršļu iegūt neku-
stamu īpašumu

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž tādas tiesības
ir jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi āksti un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltie-
sas civilnodaļas kancleja vai pie
tiesu izpildītāja 27977

Liepājā, 10. martā 1927. g 380
Tiesu izpild. A. Ko ržeņeckis.

Risas muita
6. aprilī 1927. gadā pulksten 10
Rīgā, Valdemāra ielā JVe 1 — M. 8.
noliktavas telpās, pārdos atklātā

vairāksolīšanā
konfiscētās manufaktūras, galan-
tērijas, tabakas preces un alko-
holiskus dzērienus.

Pārdodamās preces apskatāmas
ūtrupes dienā.

Muitas priekšnieka v. Rubis.
Kontrabandas nod. pārzinis

27998 A. Bruss.

Priekules policijas iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka saskaņā ar tiešo no-
dokļu departamenta rakstiem no
1926. g. 27. novembra, JVTs 51350
un 51349, 1927. g. 25. martā,
pulksten 12 dienā, 'Priekules
miestā uz tirgus laukuma pārdos

otrreizējā
atklātā vairāksolīšanā

Ernestam Fridricha d. Strau-
tiņam piederošos zirgus: 1 dūkas
spalvas, 12 g. vecs, vērtībā
Ls 150,— un 1 melnas spalvas,
10 g. vecu, vērtībā Ls 150,—.

Priekules policijas iecirkņa
priekšnieks

paziņo, ka saskaņā ar Priekules-
Vaiņodes iecirkņa miertiesneša
1927. g. 19. februāra JMā 28 iz-
pildu rakstu, 1927. g. 26. martā,
pulksten 12 dienā, Purmsātu
pagastā. Dīcmaņa mājās, pārdos

atklātā vairāksolīšanā
Ernestam Didri chsonam pie-
derošas divas govis, 2 g. vecas,
kopvērtibā Ls 50,—. 28003

Nodok]u departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, k^ 18. mart' 1427. $.,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, T īd niecības
pag. Jsfa 39,
oardos vairāksolīšanā
PētejaK airis kustamo mantu,
novērtētu par Ls 428,^6 un sastā-
vošu no mēbelēm viņa dažādu
nodnkļa parda segš-nai.

R gī, 3 manā 1927 ņ.
20818 Piedzinējs Vimba

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī

atsauc savu sludinājumu .Val-
dības Vēstneša' š.g. 55. numurā
par Annas-Stanislavas Franča m.
L e j n i e k iekšz pases M? 1357 no-
zaudēšanu, jo pase ir atrasta un
izsniegta pēc piederības. 28014

Sējas pag padome
28. martā 1926. g., pīkst. 3 dienā

Sējas muižā
izdos mazākprasītājiem

iibtisti id itiiki izsolē
bez pēcizsoles

karā nopostītā Sējas pagasta nama
atjaunošanas otrā paņēmienā iz-
vedamos darbus (t. i. būves
pabeigšanu). Drošibas nauda
Ls ĪOUO,— iemaksājama iepriekš
izsoles skaidrā naudā, valsts
vērtspapīros, vai ari kredīt-
iestāžu garantijās. Vietējie var
iesniegt ari no pagasta padomes
par drošiem atzītu 2 galvinieku
galvojuma rakstu, pie kam gal-
vinieku parakstiem jābūt oficiāli
apliecinātiem.

Pēc izsoles nosolītajam jāpa-
pildina drošības nauda iīdz
10 proc. no nosolītās sumas.
Dalībniekiem iepriekš izsoles jā-
uzrāda apliecības par agrāk iz-
vestiem būvdarbiem.

Pagasta padome patur sev tie-
sības izdot darbus vienam no pē-
dējiem 3 mazākprasītājiem, kufš
viņai izrādītos par drošu labāka
darba izvešanā un termiņa ietu-
rēšanā.

Lūgumi dēļ pielaišanas pie iz-
soles iesniedzami rakstiski, ap-
likti ar 80 santimu zīmognodokli.

Būvnoteikumus, darba dau-
dzumu aprakstu un būvprojektu
varēs apskatīt pagasta valdē
parastā darba laikā, sākot ar
š. g. 21. martu.

28010 Pagasta valde.

Mīļiem ministrijai
ir iesnieguši lugumis deļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas
p lsoņi:

1) Jūlija Dakša, dzīvojoša
Somijā, Borga Svenska KJub-
ben, kura vēlas sauk ies uzvārdā
.Dabe - ;

2) Jānis-Teodors Altermans-
E11 e r m a n s . dzīvojošs Jelgava,
l'zva'as iela .N» 18, dz. 5, kurš
ve'as saukties uzvārda ,Evens" ;

3) Reinholds S t a m p a, _ arī
Līviņ, ar sievu Minnu, mei am :
Zentu un Dzidru-Brigitu, diīvo-
joši Madonas apriņķī, Vecgulbe-
nes miestā, kuri veļas saukties
uzvārdā .Līviaš*;

Zemkopības ministrijas mežu
departaments

pārdos 1927. gada 25. martā, pulkst e i 12 dienā, Rīgā, Kalpaka
bulv. J* 6. dz. 10,

jauktā izsolē
bez pēcizsoles

bij. Slokas valsts autonomās kūdras fabri'ias

mašinas un citu inventāru,
kurš sadalīts sekošās torgu vienībās:

,0, i . -9 »
5 *OT S'o

^ Inventāra nosaukums. -2 „ "in-o-S

* īgs a |g

Mašinas.
.Malmstein'a" kūdras prese ar elevatoru un tran-

1 sportieri • • _ 1061 1C6
2 .Dolberg-Strenge' kūdras prese JM? 1 ar elevatoru 164 17
3 .Dolberg-Strenge" kūdras prese JVs 2 ar elevatoru 165 17

Ēkas noplēšanai.
4 Kantora baraka 76'x26' ......... 585 59
5!Strādnieku baraka 96'x21' ........ 340 34
6 Strādnieku baraka 110'x20' ar piebūvi atejas

„ vietai 375 38
7 Šķūnis 41x18' purvā 85 9
8 Šķūnis 37'xl7' 10 1
9 Šķūnis 87'x21' dzelzsceļa malā 219 22

Materiāli.
Dēļi, lietoti, no kūdras kaudžu paklājiem apm

10 500 gabali 20 2
Pirms torgusākuma mutiskās izsoles dalībniekiem jāiemaksā un

rakstiskiem piedāvājumiem jāpievieno drošības ņaudi kā minēts.
Piezīme. Ka drošības naudu pieņems ari vērtspapīrus saskaņā

ar finansu ministrijas paziņojumu, kurš publicēts 1925. gada
.Vaid. Vēstn 42. num.

Rakstiski piedāvājumi, slēgtas aploksnes ar zīmognodokli 40 sant.
un uzrakstu: ,Uz _ 1927 g. 25. mirta bij Slokas kūdras fabrikas in-
ventāra izsoli", ka ari lūgumi pielaist mutiskā izsolē ar zīmognodokli
40 sant., iesniedzami izsoles komisijai, vai iesūtāmi Mežu departa-
mentam Rīgā, Kalpaka bulvārī W° 6, ne vēlāk par 1927. gada
25. martu, pulksten 12.

Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam _ nav tiesības solīt mutiski
par tam vienībām, uz kurām viņš konkurē rakstiski. Inventāra pirk-
šanas līgums jāslēdz 7 dienu lakā pēc paziņojuma saņemšanas,
ka iz :ole apstiprināta, un iegūtais inventārs tādā stāvoklī, kādā viņš
atiodas līguma slēgšanai dienā, pāriet pircēja īpašumā. Pie l rguma
slēgšanas pircēļsnomaksā pilnu pirkšanas sumu Inventārs jāizved
no purva ne velak par 192". g. 1. janva'i.

Mežu departaments patur tiesību pēc sava ieskata izslēgt no
torgiem atsevišķas torgu vienības.

Izsoles noteikumus izsniedz Mežu departamentā, Kalpaka b. 6
dz. 10, ist. 8 ; ma5inas un inventāru var apskatit Slokas purvā kā
ari saņ;mt tuvākus paskaidrojumus no Slokas virsmežziņa Dubultos

4996 2* 28017 JfTeio departamenli

Taurkalna virsmežniecība
1927. g. 12. aprilī, virsmežniec. kancleja,

Taurkalna meža muižā

pārdos mutiskā izsolē
augošu mežu

I. iec. mežniecībā, Taurkalna novadā, pēc platības 6 vienības
no 0,38 — 1,35 ha, vērtībā no Ls 33,— līdz Ls 954,—.

II. iec. mežnienbā, Taurkalna novadā, pēc celmu skaita 3 vienī-
bas, no 26 līdz 316 kokiem, vē;tībā no Ls 23,— līdz Ls 128,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija
un 4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

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

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc no-
solīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/0 no sumas, par kuru
vienība nosolīta.

Kā drošībasnaudu 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
garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mež-
ziņiem.

Izsolē skaidrā naudā iemaksātas drošības naudas tiks ie-
skaitītas pēdējā maksājumā.

27997 TaurtzaltttM vfarsmexniecī6a.

Jūrniecības departaments
izdos 1927. g. 12. aprija sacensībā

Rīgas otsas padziļinās, darbus.
izsmeļamās zemes daudzums ir 600000 kub. mtr., no kuriem

200.0 0 kub. mtr. uzrefulējami
Drojbas nauda — Ls 20.000
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz katru darba

dienu no plk«t. 9—13 Jūrniecības departamenta techniskā daļā Rīgā,
Valdemārā ielā 1* la. 5000 2" 28016

Intendanturas salv. mantu noliktavā
pārdos

utkiātā vairāksolīšanā
25. martā 1927. g., pulkst. 10,

noliktavas n d-ļā. Marijas ielā Ns 00, sek. kafaspēkam nevajadzības
un nederīgas mantas: vilnas lupatss galdnieku līmi. labības pļā\ēju,
lokomobiļu monomet-u uzgriežamās atslēgas, stellējamās atslēgas,
ceļamo bloku, dažādos galdnieku amatrīkus kājminamās drēbnieku
un kurpnieku šujmašinas. ogļskābu kaulējamu, ziepju pulveri, laps-
ādas kažoku, vilkšņu striķos b?z dzelžiem, zābaku materiālu dažāda
lieluma zandaļu sprādzes un citas lietas.

Piiekšmeti apskatam 1, izņemot svinamas dienas, katru dienu no
p'.kit 9-15, Marijas ielā J* 100

Vairāksles noteikumi uzzinām: noliktavas kanclerā, Citadelē
N° 14, darbdienīs no pīkst. 9—15. 2* 28013



Tekstil tirdzn ecības - rūpniecības
„A. Morozoff un Co."
akciju sabiedrības valde

pamatodamies uz sabiedrības
46. § sasauc

Kartēju aJftc sapulci
1927.g. 5.aprilī, pulkst. 18, Rīgā,
valdes telpās, Kaļķu ielā 10, dz. 2.

Dienas k'ārtība:
1. Sabiedrības 1926. g. pārskata

un bilances caurskatīšana un
apstiprināšana.

2. Izdevumu budžeta caurskatī-
šana un apstiprināšana 1927.g.

3. Valdes locekju un kandidātu
izvēlēšana, saskiņā ar sabie-
drības statūtu §§ 24. uii 47.
un atalgojuma noteikšana
viņiem.

4. Revīzijas komisijas locekļu
izvēlēšana, saskaņā ar sabie-
drības statūtu § 47.

5. Peļņas sadalīšana par 1926. g.
6. Tekošie jautājumi.

Piezīme. Lai dabūtu tiesību
piedalīties kārtējā sapulcē un no-
dot viņā.balsi akciju īpašniekiem
jāiesniedz savas akcijas vai
kredītiestāžu kvītes par tādu
pieņemšanu glabāšanā vai ieķīlā-
šanu, valdei — Rīgā ne vēlāk, kā
7 dienas pirms kārtējas sapulces
(statūtu § 52.).

Ja us 1927. g. 5. aprili noteiktā
kārtējā sapulce neapmierinās sa-
biedrības statutu § 58. norādītās
prasības un tādēj nenotiks, tad
saskaņā ar § 60. tiks sasaukta
otra kārtēja sapulce, par ko tiks
atsevišķi publicēts.

Otrreizējā kārtējā sapulce skai-
sīsies par likumīgi notikušu un
viņas lēmumi par galīgiem, ne-
skatošies uz iesniegto dēj pie-
dalīšanās viņā akciju skaita.

27985 VALDE.

Rīgas lipoiii b-iai
š. g. 11. maita noturētā kšrtējā
pilnvaroto sapjlce taisiti šādi
lēmumi:

1. No valdes par 1926. gadu
sastādītais rn no revīzijas komi-
sijas paibairdītan gada pārskats
apstiprināts un valde atsvabināta
no atbild bas par šo gadu.

2. No valdes uz 1927. g. uz-
stādītais un no reviz. komisijas
pārbaudītais budžets atvēlēts.

3. No tek. gadā izsnLdzamiem
ķīlu z'mju aizdevumiem rezerves
kap'talam ņemamās m ksas no-
teica 2% uz min. azdevumiem.

4. Par valdes locekli atkal ie-
vēlēja Eug Schvvartza kungu.

5. Parreviz. komis locekļiem
atkal ievelēja A. Grubes, M. I.
lvanova J. Muškes un Alb. Vo-
gela kungus un ievēlē .a arehilektu
A. Vittes kungu.

6. Par protokola psrjkst la-
jiem ievēlēja Fr Bērziņa, J. Lan-
dau'a un V. Iršicka kungus.
28022 Valde.

Zvērādas tirdzn. un rūpn.
akciju sabiedrības

..Ziemeli
valde uzaicina akcionārus uz

1927. gada 6. aprilī, pulksten 5
pēc pusd., valdes telpās, Rīgā,

mazā Monētu ielā N° 16.
Dienas kārtība:

1. Valdes ziņojums.
2. Amatpersonu vēlēšanas.
3. Tekoši jautājumi.
27986 VALDE.

Zemkopības resora florDln.
krai-alza. soUiedrīDDJ

pilna fMeori» sapulce
notiks 24. martā, pulksten 3pec
pusdienas, lauksaimniecības pār-
valdes grāmatvedības telpās ar
sekošu dienas kārtību:

1) Sapulces prezidija vēlēšanas.
2) Valdes, revīzijas komisija»

un padomes ziņojumi.
3) 1927. gada budžets.
4) Statutu grozīšana.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi.

27984 Valde.

Rīgas pifs. pafrald. darbin
slimo kases valde

sasauc pirmdien, š. g. 14.maru.

pulksten 6 vakarā, Rīgas Latv.
biedrības mazā zālē, MerW
ielā Ne 13, statutu 80. panta
paredzēto kopējo

prieHšvālēšan. jopoll
Dienas kārtībā:

Valdes ziņojums par kases «r
bibu un pilnvarnieku veik-

šanas jautājums. _
Kases dalībnieki tiek l"gtt Pir

dalīties kuplā skaitā. .
Priekšsēdētājs (pa«M*

27983 Sekretārs (paraušu-

Saskaņā ar Rīgas komercban-
kas Jelgavas nodaļas atšautam»;
tiek izsludinātas par nedenfjp»
zemāk minētās bij. Kur**»
kreditbiedr. noguldījumu f»<

Ns 28230 par cara rbj. "VY
Ni> 27139 . - «»N? 28231 . - 200
Ns 28232 . - -
Ns 28229 , - ' TflO
N° 27140 ujļ
Ns 26209 -

Kļūdas HaMflir i
„Valdības Vēstneši

martā 55. numurā iesPie, lij*
dinājums ar virsrakstu J^j.
zemnieku kreditb.. kas nepar

vajaga būt un jālasa *?"*£.
jas Mnrnieftu^
sabiedrības »«";
aicina u. t. t.

Aiclio biedri!.!L. W. Goeaalnger
valde uzaicina šīs biedrības akcio-
nārus ierasties 1927. gada
5. aprilī, pulksten 5.30 dienā uz
akcionāru sapulci

valdes telpās, Rīgā, Sporta ielā 2.
Dienas kārtība:

1. Bilances, norēķina un peļņas
sadalīšanas par 1926. darbības
gadu caurlūkošana- un ap-
stiprināšana.

2. Valdes direktoru, viņu viet-
nieku un revīzijas komisijas
vēlēšanas un atalgošana.

3. Dažādi priekšlikumi.
Lai likumīgi notiktu sapulces

darbība, jāierodas akcionāriem
vai viņu pilnvarniekiem, kuri var
reprezentēt ne mazāk kā vienu
piekto daļu ('/s) pamatkapitāla.

Akcijas vai apliecības, kuras
ir akciju vietā, jāiesniedz valdei
7 dienas pirms kārtējās sapulces.

27987 VALDE.
Maksātnespējīgo parādnieku

Simona Packina un Nauma Fel-
mana konkursa valde (Kr. Ba-
rona ielā N° 4, dz. 4), uzaicina
maksātnespējīgo parādnieku Si-
mona Packina un Nauma Fel-
mana kreditorus uz pilnu kredi-
toru sapulci š. g. 25. martā,
pulksten 6 vakarā — Rīgā, Kr.
Barona ielā 4, dz. 4 konkursa
valdes telpās.

Dienas kārtība:
1) Pretenziju pārbaudīšana;
2) Jautājuma apspriešana par

maksātnespējīgo parādnieku
Simona Packina un Nauma
Felmana personīgo stāvokli
konkursa laikā un

31 dažādi saimnieciski jautā-
jumi. '27978

Konkursa vaid. priekšsēd.
zvēr. adv. G. Runinsteins.

Iekšlietu ministrijas ierēdņu

tratiitioitlaii konum-balie
šī gada 12. martā

nenotiks.
ievērojot Valsts Prezidenta grūto
slimības gaitu.

Nauda par ieejas kartēm sa-
ņemama atpakaļ no 16. lidz
21. martam iekšlietu ministrijas
15. istabā, darba laikā. 28023

Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks

pārdos vairāksolīšanā
š. g. 25. martā, pulksten 19rītā,
Gertrūdes ielā ~N° 119, dz. 1,
pils. Vijam Krēsliņam pie-
derošas 2 simti kilo nebalinātas
linu dzijas — novērtētas par
Lsl290. Apskatāmas pārdošanas
dienā uz vietas.

Pamats. Darba insp. slimo
kasu lietās r. NsNs 90477 no
p. g. 18. nov. un 92705 no 31.
dec. p. gada. 27917

Zaļenieku pagastā,
Jelgavas apriņķī,

darbveža (-«es)
vēlēšanas

notiks š g. 5. aprilī, pulksten 3
pēc pusd., Za|enieku pag. nama
Kandidāti (-es) var pieteikties mi-
nētā dienā pie padomes priekšse
dētāja, iesniedzot att'ecīgus do-
kumentus. Tuvāki nosacījumi ve-
lēšanas dienā turpat. 2 27932

Rugāju pag. valde izsl. pat ne-
derīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus:

11 karakl. apl. Ns 10470, izdotu
no Ludzas apr. apsardzības pr-ka
1921. g. iz Jāzepa Kazimira d
Leonova v; 2) karakl. apliecību
Ns 5734 izd. no Latgalei partiz.
pulka k-ra 1920. g. uz Jāzepa
Jāņa d Anča v.; 3> Latv. iekšz.
pasi Nš 3611, izd. no Domopoles
pag. valdes 1921. g. 16. oktobrī
uz Prinča Antona d. Stivka v.;
4) Latv. iekšz. pasi Ns 754/724,
izd. no Bolvu pagasta valdes
1920. g. 29. o'tt. uz Augusta
Jāņa d. Bluma v. 274 9)

Daugavpils pils., pol. 3. iec
priekšnieks dara zināmu, ka
14. decembrī 1926. g., iecirkņa

robežās, uz ielas atrasti Ls_ 70
bez maka. Naadas nozaudētajā
ipašnieks var pieteikties iec. kanc-
leja Daugavpilī, Šjsejas ielā Ns 96,
katru dienu no pulksten 9—15

Kurzemes diviz. štāba priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto personas apliecību Ms 81,
izdotu no Kurzemes divizijas
sakaru rotas komand. 1926. g.
15. dec. uz dižkareivja Arnolda
Milbreta v. 27991

Nozaudēta Rigas pils. 28. pa-
matskolas skolotāja Jēkaba Po-
ruka skolotāja pag. apliecība
Ns 3653, kuru izdevusi izglītības
ministrija. Skaitīt par nederīgu.

Skolas pārzinis A. Veidenbaums.

Elkšņu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, La-
tvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Elkšņu pagasta valdes 11. sep-
tembrī 1925. g. ar Ns 1442 uz
Annas Jāņa m. Zalit v. 24974

Pāles pagasta valde ar šo
izsludina par nederīgu Latvijas
pasi, izdotu no šās pagasta val-
des 16. aprilī 1920. g. ar JVs 1450,
uz Paulines Jāņa m. Berg v.,
kura to pieteikuse par nozu-
dušu. 24975

Tirzas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšze-
mes pasi, izdotu no Tirzas pag.
valdes 1920. g. 5. jūlijā ar
X° 106 uz Annas Andža m. Ro-
gu 1 vārdu. 25185

Līvānu pilsētas valde izsludina
nozaudētu un nederīgu karaklau-
sības apliecību N° 10373/6527,
izdotu no Daugavpils kara ap-
riņķa pr-ka 29. maijā 1923. g.
uz pilsoņa Punovska Andreja
Jēkaba d. vārdu. 25162

Cieceres pag. valde izsludina
par nederīgu nosaudēto kara
klausības apliecību JNs 12234, iz-
dotu no Aizputes Kuldīgas kafa
pārvaldes 1920. g. uz Krišus
Kriša d. Zīds vārdu. 24659

&ažādi
siudinajumi.

Maksātnespējīga parādnieka
Jāņa Friča d. Melkusa konkursa
valde uzaicina minētā Melkusa
kreditorus uz kreditoru sapulci,
kura nolikta uz šī gada 1. apr.
pulksten 6 vakarā Rīgas apga-
baltiesas namā, zvērinātu advo-
kātu telpi

Dienas kārtība:
1) Konkursa valdes ziņojums

par lietas stāvokli;
2) Pretenziju pārbaudīšana:
3) Maksātnespējīga rakstura

noteikšana-,
4) Konkursa valdes atalgojums;
5) Konkursa naudas sadalīšana

un
6) Konkursa slēgšana. 27979

Konkursa vaid. priekšsēd.
zvēr. adv. Freudenfelds.

Alfabētisks
satura radītājs
Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumam, 192a. g.,
1. līdz 24. burtnīcai (1. līdz

192. skaitlim).
Saeimas kodlikacijas nodaļas sa-

kārtojumā

Šis satura rādītājs maksā:
Ls 0,20, ar piesūtīšanu Ls 0. 22.

Ilihta aprīļa prletiitti
izsludina 1927. g. 25. martā,
pulksten 11 dienā, Grīvas pilsētā,
uz tirgus laukuma, pretī pilsētas
valdei, 28000

ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolī-
šanā nolietojušos robežpolicijas
inventāru: sedlus, iemauktus,
nakts apaušus u. t. t.

Pārdodamās mantas apskatā-
mas Ilūkstes apriņķa policijas
pārvaldē ūtrupes dienā pārdo-
šanas vietā.

1927. g. 8. martā. Ns 119/111.
ilūkstesapr.priekšn. N.Jansons.

Rigas pel. 8. iec. pr-ks izslud.
par nederīgu nozaudēto karakl
apl. Ns 2411, izd. 16. jūnijā
1^26. g no Bruņoto vilcienu dv,
kom uz Pētera Kārļa d. /aurē
vardu, dzim 3). maijā 1904 g.,
pieder, pie Annas muižas pag.
Takuma apr. un iedzīv. Matīsa
ielā Nš 49— IK. 27726

Galvenās artilērijas noliktavas
priekšnieks izsludina ealv. art.
noliktavas kafa jerēdņa Šļapovlca,
idgara nozaudēto viņam izdoto
no tas paJas daļas personas apl.
Ns 4294/k no 7. apr. 1925. g. —
derīga līdz 1. jūlijam 192/'. g„
kura skaitīt kā nederīgu. 27723

Rīvas pBlfc.10. lec prieksīisfes
paziņo, ka 1927. g. 24. martā,
pulksten 10 rītā Rīgā, Indriķa
ielā Na 4, dz. 4, pārdos 28021

vairāksolīšanā
Zeligson Veinšteinam piederošās
zāles mēbeles, novērtētas par
Ls 50, soda naudas segšanai pēc
Rīgas apgabaltiesas 2. krimin.
nodaļas izpildu raksta Ns 3810
no 1926. g. 13. decembra.

Pārdodamās mantas apskatā-
mas pārdošanas dienā uz vietas.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkooības ministri»
1927. g. 3 martā ir apstipri-
nājis Baižkalna-Mārsnēnu melio-
rācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta me ioraci
ias sabiedrību reģistra 11 daļas
94. 1. p. ar Nš 241.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Cēsu apr., Baižkalna pagastā,
caur Raunu.

Nodaļas vad. A. Ķ u z e.
27919 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

pariņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 3. martā ir apstiprinājis
Ružinas pagasta meliorācijas sa-
biedrības .Ņivuški" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
95. 1. p. ar Ns 245.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Ružinas pagasta
Tiskādes sādžā, caur Antonopoli.

Nod vad. A Ķuze.
27920 Darbvedis F. Briedis.

Mūrmuižas pagasta valde dara
zināmu, ka dēļ pagasta un valsts
nodokļu piedzīšanas no Rūdolfa
Marovska, dzīvojoša Mūrmuižas
pagasta Lodziņu mājā, 24. martā
1927. g., pulksten 10 dienā, pie
Mūrmuižas pagasta nama,

atkl. vai āksolīšanā
pret tūlītēju samaksu pārdos
Marovskam piederošu ērzeli, 4 g.
vecu, melnas krāsas, nocenotu
par Ls 300. Pārdodamais ērzelis
apskatāms uz vietas pārdošanas
dienā. 28011

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 3. martā ir apstiprinājis
Vitrupes-Vilķenu meliorācijas sa-
biedrības statūtus.

Sabiedrība ir ieves<a meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
89. 1 p. ar Ns 239,

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr., Vitrupes pagasta
.Vec-Melbāržos' , caur Limbažiem.

Nodaļas vadītājs A. Ķuze.
27918 Darbvedis Briedis.

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Kurn bū niecības pārraides LlepBIas srupo,
Liepājas kara osta . Lāčplēša ielā J* 24, 24. martā 1927. g.. pīkst. 11,

izsludina jauktu galīgu izsoli
1) uz šaursliežu dzelzsceļa būvi, pie ēkām NŠJ& 65 un

66 a — I grupa Litpājas kara ostā, par samu apm. . Ls 1860
2) uz koka žoga jaunbūvi zemūdenslaivu bāza Liepā as

kara ostas 1 grupā, p:r sumu apm 3500
Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaišanai

piedalīties mutiska izsolē, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, ie
sniedzami grupai izsoles dienā līdz pulkst. 10,30. Pie p'edališanās
izsolē jāiemaksā drošibas nauda, par 1) Ls ISO un par 2) Ls 350.
Tuvākus p?_skaidrojumus sniedz kara būvn. pāiv. Liepājas gr. kancleja,
darba d.enas no pīkst. 9-15. 2* 27980

Bruņniecības virsmežniecība

Pārdos mutiska Izsolē
1927. g. 26. marta, Jaunpils pagasta nama,

augošu mežu.
A. 1927. g. 15. februāra izsole, Remtes pagasta nama, nepār-

dotas vienības, pazeminot novērtējuma par 6_0°/o:
II Aizuf.es iec. mežniecībā, Aizupes novada, pec platības 2 vien.

no 2.28 ha līdz 2,70 ha, vērtībā no Ls 700 lidz Ls 800
(vienības 2 un 3>.

III Grenču iec. mežniecībā, Bruņniecības novadā, pēc pla'.ības viena
vienība — 0,75 ha, vērtībā Ls 68 (vien. 6).

IV Jaunpils iec, mežniecībā, Struteles novada, pec platības viena
vienba — 1,07 ha, vērtībā Ls 93 (vien. 7); pēc celmu skaita
11 vienības no 32—258 kokiem, vērtība Ls 7 līdz Ls 33 (vien.
8. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17—20). Smukunovadā pec celmu
skaita 6 vienības no 55—140 kokiem, vērtība Ls 4 līdz Ls 17
(vien. 22-23, 25-28)
B. 1927. g. 19. februāra izsolē, Jaunpili pagasta namā, nepār-

dotās vienības:
1) ar 60° o pazeminājumu no takses cenas,

II Aizupes iec. mežniecība, Aizupes novada, p'c platibas viena
vieiiba 0,91 ha, vērtībā Ls 8i) (vien 48).

III Grenču iec. mežniecībā, Bruņniecības nevadā, pēc celmu skaita
1 vienību, 4 koki, vēr ībā Ls 7 (vien. 76).
2) par novērtējumu.

I Remtes iec. mežniecībā, Remtes novadā, pēc celmu skaita viena
vienība — 28 koki, vērtībā Ls 70 (vien. 8); Plāņu novadā, pēc
platības 6 vienības no 0,28 ha līdz 0,53 ha, vērtībā Ls 110 līdz
Ls 310 (vien. 13— \8\_ ,

III Grenču iec. mežnieciba, Bruņniecības novada, p<c plāt. viena
vienība — 0,48 Via, vērtība Ls 550 (vien. 66); pēc celmu skaita
2 vien bas no 29—35 kokiem, vērtībā Ls 145 līdz Ls 175
(vien. 79, 80)

IV Jaunpils iec. mežniecība Laukmuižas novada, pēc platības viena
vienība — 0,17 ha, vērtībā Ls 70 (vien. 92).
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. ma;ja un

4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
Iemaksātās drošības nauaas ieskaitīs pēdējā maksājumā, ja

ciršana izdarīta pareizi un zaudējumi valstij nav nodarīti.
Izsole sāksies pulkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10°'c

drošības naudas no attiecīgu vier.ību izslu.'inātas vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10/o no sumas, par
kuru vienība nosolīta.

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu
mežziņiem.

27993 bruņniecības virsmežniecība.

Ruskolovas virsmežniecība

pārdos otrreizējā mutiskā izsolē,
11. aprīlī 1927. g., virsmežniecības Kinclejā, Ruskolovas muižā,

agrākās izsolēs nepārdoto

augošu mežu
pec platības un celmu skaita ar 30% takses pazeminājumu.

A. Augošu malkas koku mežu pēc platības:
a) Kokorevas I iec. mežniecībā, Orlovas novadā jaunsaimnie-

cībās N°N° 62 un 58 — 21 vienību no 0,64 ha 1 dz 4,02 ha platībā,
vērtība no Ls 32 lidz Lz 343.

b) Ruskolovas IV iēc mežni čībā Silaražu, Mcžviduun Salnevas
mu žu jaunsaimniec.bās — 8 vienioas no 0,82 ha lidz 10 ha platībā,
vērtībā no Ls 16 lidz Ls 158.

B. Pēc celmu skaita numurētus kokus:
a) Kokorevas I iec. mežniecībā Orlovas novadā, jaunsaimniecībās

J* 14—23-138 augošas apses, sadalītas 2 vienībās, vērtībā Ls 100
un Ls 102.

b) Numemes 111 iec. mežnieciba. Ruskolovas un Baltinavas no
vados — 249 augošas apse?, sadalītas 3 vienībās, vērtībā Ls 95
Ls 160 un Ls 317.

c) Turpat — 474 augošus oša un kļava kokus, sadalītus 8 vie-
nībās, vērtībā no Ls 23 līdz Ls 90.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4 jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisija

10o/0 drošibas naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,

par kufu vienība nosolīta.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Ruskolovas virsmežniecība (Ruskolovas muižā

caur Kārsavu) un pie iecirkņu mežziņiem.
27995 Ruskolovas virsmežniecība.

Cesvaines virsmežniecība
š. g. 25. marta, virsmežn. kancleja, Cesvaine, pārdos mutiska izsolē

saimniec. kārtā sagatav. papīrmalku.
izvestu pie Cesvaines stacijas. Pārdodamās papīrmalkas vairums
41,45 stera, novērtējums Ls 268,50. Izsole sāksies palkst. 12 dienā.

Citi izsoles nosacījumi — parastie.
27992 Cesvaiues virsmežniecība.

Jiafsnavas virsmežniecība
paziņo, ka .Valdības Vēstneša* š. g. Jsfe 49. iespiestā sludinājumā
par meža pārdošanu no -V iecirkņa mežniecības nepareizi uzrādīts
pārdodamo vienibu krļķa skaits, un proti, sludinājumā uzrādītā koku
skaita .no 3—130' vieta jālasa .no 3—103 ftoiziem

27994 Kalsnavas virsmežniecība.

Ilhil-lllll illilH. itL Mtkt.
The Mtiflilish Steamshīp Co. i

kfirtēlo pilna sapulce
notiks sestdien, š. g. 2. aprilī, pulksten
6 vakarā, Rīgā, Basteja bulvārī 11, dz. 1.

Dienas kārtība:

1) 1926. gada pārskats, revīzijas komisijas ziņojums un lēmums parpeļņas sadalīsinu;
2) 1927. g. bulžets un darbības plāns;
3) valdes priekšlikumi;
4) akcionāru priekšlikumi:
5) dažādi jautājumi.

Ie riekšēj * sapulce, kura bija nolikta 5. martā 1927. g-. nenetka
jo nebija ieradies vajadzīgais biedru skaits. 28024 Valde.M^mmmĒ^B^^m^ĒKm^mmmĒ^m^imm^UĒĒUtm^^BmaĒmM^^

3£alsnavas virsmežniecība,
papildinct rāvu .Valdības Vēstneša' š. g. Ns 49. iespiesto izsoles
sludinājumu, paziņo, ka š. g._4. aprija izsole bez minēti sludinājuma
uzrīdītām vienibām tiks paidota ari g._ g. J4 februāra izsolē ne-
pārdoti vienība N» 29, platībā 4,46 ha. vērtība Ls 1766.

«27915 Kalsnavas virsmežniecība.
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