
SAEIMA.
Sēde 8. marta.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kal-
niņ š pulksten 5.5.

pārgrozījumus un papildi-
nājumus Lāčplēša kara _ or-
deņa statūtos treša lasījuma visā
visumā pieņem vienbalsīgi.

Apspriešana nak likums par
apriņķu pašvaldību.

^
(Referents

P. Ulp 'e.) Vispārējās debates piedalās:
K. Gulbis, J. Šterns, E. Jaun-
zemis, J. Opincans, O. Nonācs,
L. Šp o 1 a n s k i s, S. J u b u 1i s, P.
Juraševskis, E. Grants kalns,
J Veržbickis un M. Kaļistra-
to vs.

Uz E. Grantskalna un citu
priekšlikumu likumprojektu nodod at-
pakaļ pašvaldības komisijai pārstrādāša-
nai ar noteikumu, ka pārstrādāšana jā-
veic divu nedēļu laikā

Grozot dienas kārtību, steidzamības
kārtā pieņem pārgrozījumus li-
kumā par meža likvidēšanu
uz piešķirtas fonda zemes

Tad sēdi slēdz
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5 pēc

pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Papildu rīkojums

par Jēkabpils pilsētas admini-
stratīvām robežām.

Papildinot iekšlietu ministrijas 1923. g.
14. aprija Ns 104071 rīkojumu par Jēkab-
pils (Jēkabmiesta) pilsētas administratīvām
robežām (sk. 1923. g. „Vald. Vēstn."
N? 79), iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments saskaņā ar iekšlietu mini-
stra š. g. 4. marta rezolūciju paziņo
sekošo:

Ar minēto rīkojumu Jēkabpils pilsētas
admin. robežām pievienotā agrākā pareiz-
ticīgo dzaudzes zeme nosaukta vēlāk par
.Dzintarzemi". Minētā zemes platība
senāk piederējusi pie valsts Mālukalna
pusmuižas un pārņemot valsts fondā
koroboreta uz valsts vārdu kā „Dzintar-
zeme". Līdz ar to visa zemes platība,
«as ietilpst gabalā „Dzintarzeme", ir pie-
vienota jau_ sākot ar 1923. g. 14. aprija
rīkojuma spēkā stāšanos Jēkabpils pilsētas
administratīvām robežām.

Rīgā, 1927. g 8. martā. N<> 101572.
Pašvaldības departamenta

vicedirektors P. Radziņš.
Pilsētu nodaļas vadītājs Rob. Ķelle.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Rīkojums Nr. 4.

R'gas ostas valde aizrāda, ka satiksme
P a Jedu pār Daugavu ostas rajonā
augšpus dzelzs tiltiem līdz _Jumpravas
muižai vietām nedroša un pārtraucama,
1° šinīs dienās paredzēts ledu uzlauzt.

Ostas valde.

Pasta ziņas.
,J- Vilces telefona palīga nodaļa,
eigavas apr., pārveidota par pasta un
nona palīga nodalu ar visam pasta

°Peracijām. !

JgLeimaņu pasta palīga nodaļā,
eKabpiis apr., iekārtotas visas pasta
°Peracijas.

„ ,: S. g. 1. martā slēgta Staru pasta
p

ga nodaļa, Jelgavas apriņķī.
Pasta-telegrafa virsvaldes

galvenais direktors A. A u z i ņ š.
N°daļas vadītāja vietā A. Dreksiers.

Ziņojums
par izsniegto zaudējumuatlīdzību
par sērsu dēļ nogalinātiem un
sērgās kritušiem lopiem 1927. g.

februāra mēnesī.
(Lik. kr. 1920. g. " l75. un 1922. g. 22.)

1. Madonas apriņķī, Sarkaņu Ls
pagasta Caurvēderos Jē-
kabam Šeperam — par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi . . . 62,50

2. Cēsu apriņķī, Gatartas pag.
Sila-Kuistos Rūdolfam Ber-
natam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi-teli . ? 27,25

3. Valmieras apriņķī, Alojas
pagasta Vec-Lauros Erne-
stam Krūmiņam — par tra-
kuma sērgā kritušo govi . 112,50

4. Rīgas apriņķī, Lauberes
pagasta Jaun- Plintēs Kārlim
Dābolam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto bulli 49,—

5. Rēzeknes apriņķī, Dricānu
pagastu Lizdiķu ciemā Da-
duļam Babram — par ļauno
zirgu galvas ienāžu (mal-
leus) dēļ nogalināto ērzeli. »450,—

6. Daugavpils apriņķī, Līvānu
pagasta Sēļu ciemā Zuzanai
Seil — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi .... ' .... 29,—

7. Cēsu apriņķī, Jaun-Raunas
pagasta Tirziešos Valfridam
Zariņam — par trakuma
sērgā (Lyssa) kritušo zirgu 375,—

8. Cēsu apriņķī, Jaunpiebalgas
pagasta Lejas-Pentuļos An-
nai Šutel — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi ...... 48,50

9. Bauskas apriņķī, Vecumuižas
pagasta Maz-Vācberģos Ka-
sparam Askevičam — par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi . . . 71,50

10. Talsu apriņķī, Matkules
pagasta Koguļos Kristjānim
Legzdiņam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 75,70

11. Tukuma apr., Engures pag.
Jostos Ādolfam Zauermanim

— par liellopu ļaunā kar-
sonī nogalināto un iznīci-
nāto govi . 90,—

12. Liepājas apr., Kalētu pag.
Kalētu muižas jaunsaimnie-
cībā Pēterim Veitam — par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi . . . 51,75

13. Kuldīgas apr., Sātiņu pag.
Siguldos Ādolfam Maritām
— par trakuma sērgas dēļ no-
galināto zirgu 285,—

14. Daugavpils apr., Gorodisče
ciemā Piedrujas pagastā Bo-
ļeslavam Blazevičam — par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
galā nokauto govi. . . . 52,50

15. Rīgas apriņķī, Sejas pag.

Brīvnieku jaunsaimniecība
Jānim Kalniņam — par liel-
lopu ļaunā karsoņa deļ gaļa
nokauto govi 41,50

16. Cēsu apriņķī, Gatartas pag.
Kalna - Ješkos Pēterim Ka-
parkalējam — par liellopu
ļaunā karsoņa deļ gaļa no-
kauto govi 62,90

17. Madonas apr., Praulienas
pag. Liepskalpos Jānim Pa-
kalnam — par liellopu
ļaunā karsoņa deļ gaļā no-
kauto govi 62,50

18. Cēsu apriņķī, Gatartas pag.
Lējās Vieslavenos Kārlim
Lācim — par liellopu ļauna

karsoņa deļ gala nokauto
teli * . . . . 31 —

19 Valmieras apr., Katvares pag.
Juriņos Jānim Luste — par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto teli .... 18,25

20. Kuldīgas apr, Vārmes pag.
Kviešos Krišam Teteram —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 78,90

21. Valmieras apr., Svētciema
pag. Lipes pusmuižā Jānim
Zingeram — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi . . ... 70,—

22. Bauskas apr., Zālites pag.
Spožas-Valtos Arvidam Bēr-
ziņam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēl gaļā nokauto
govi _ . 59,25

23. Liepājas apriņķī, Priekules
miestā Nikolajam Vildgrū-
bem — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi .. 54,65

'24. Rēzeknes apr., Bērzgales
pag.AndženosFrancimStren-
gam — par trakuma sērgā
(Lvssa) kritušo govi . . . 45,—

Kopā 2304,15
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Dzēšami no nosacīti notiesāto
sarakstiem.

1) Sarakstā Ne 14 (sk. „Vald. Vēstn."
1922. g. 22. decembra 289. numurā)

Ņs 1237 — Rupeiks, Fricis-
Žanno Ernesta d.;

2) Sarakstā M> 17 (sk. „Vald. Vēstn."
1923. g. JO. februāra 33. numurā)

Ns 1515 — Klau manis, Eduards
Otto d«;

3) Sarakstā Ns 26 (sk. „Vald. Vēstn."
1923 g. 25

^
jūnija 132. numurā)

Ns 2332 _— Adģer, dzim. Balod,
Marija Jāņa m.;

4) Sarakstā Ne 41 (sk. „Vald. Vēstn."
1924. g. 2. maija 98. numura pie-
likumā) Ne 4144 — Bērt es, Jānis
Juliusa d.:

5) Sarakstā JNb 42 (sk. .Vaid. Vēstn."
1924. g. 3. jūnija 124. numura pie-
likumā) Ns 4388 — Gromovs-
Pertniks, Savelijs Jekima d.;

6) Sarakstā Ns 43 (sk. „Vald. Vēstn."
1924. g. 8. jūlija 150. numura pie-
likumā) Ns 4661 — Miķelsons,
Augusts Jāņa d.;

7) Sarakstā Ns 48 (sk. „Vald. Vēstn."
1925. g. 14. janvāra 10. numura
pielikumā) Ne 5608— Pētersons,
Augusts Mārtiņa d. un Ns 5627 —
Rutkovskis, Aleksejs Nikolaja d.;

8) Sarakstā Ns 49 (sk. „Vald. Vēstn."
1925. g. 12. februāra 34. numura
pielikumā) N'. 5686 — Alksnis,
Hermans Pētera d.;

9) Sarakstā Ns 50 (sk. „Vald. Vēstn."
1925. g. 14. marta 59. numura pie-
likumā) Ns 6098 — Kazlovskis,
Jānis Kazimira d.;

10) Sarakstā Ne 53 (sk. „Vald. Vēstn."
1925. g. 14. jūlija 152. numura pie-
likuma) Ns 6821 — Grundmans,
Kurts Eižena d.;

11) Sarakstā Ns 56 (sk. „Vald. Vēstn."
1925. g. 12. oktobra 228. numura
pielikumā) Ns 7776 — Troka-
čenko, Jānis Pētera d.;

12) Sarakstā Ne 60 (sk. „Vald. Vēstn."
1926. g. 20. apriļa 86. numura pie-
likumā) Ne 8439 '— Bāders, Jānis
Aleksandra d.;

13) Sarakstā Ne 62 (sk. „Vald. Vēstn/ 1

1926. g. 160. numura pielikuma)
Ns 9203 — Ceplīte-Paster,
Zelma Krišjāņa m., Ne 9277 —
Jansons, Arnolds Eduarda d. un
Ns 9299 — Kalniņš, Jānis Eduarda d.;

14) Sarakstā Ns 63 (sk. „Vald. Vēstn/'
1926. g. 208. numura pielikumā)

Ne 9892 — Lellis, Dāvis Ādama
(L, . Ne 9964 — O d i ņ š, Jēkabs
Jēkaba d. un Ne 10165 — Vasko,
Jegors Mikela d.;

15) Sarakstā Ne 64 (sk. „Vald. Vēstn."
1926. g. 251. numura pielikumā)
Ne 10328 — Matulevič, Lenore
Reiņa m.;

16) Sarakstā Ne 65 (sk. „Vald. Vēstn."
1927. g. 24. numura pielikumā)
Ne 10662 — Purīts, Jēkabs Pē-
tera d.;

Rīgā, 1927. g. 8. martā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. S a u 1ī t s.

Paziņojums.
Ar attiecīgu amatpersonu vai tiesu

iestāžu lēmumu no 1926. g. 26. maija
līdz 1927. g. 3. martam konfiscēti sekosi
iekšzemes poligrāfisko iestāžu ražojumi:

73. Žurnāls « Proletāriskā Vienība"
Ne 1, 1926. g., redaktors Alvine Lācis,
izdevēja Latvijas ādu apstrādātāju strād-
nieku arodu biedrība, E. Pīpiņa un
J. Upmaņa spiestuve, Rīgā.

74. Skrejlapa „ Ekstra telegrama",
autors Kārlis Štrauchs, izdevējs žurnāls
spiestuve „Svari", Millera Rīgā.

75. Brošūra «Kolektīvs darbs", izde-
vējs Rīgas arodu biedrību centralbirojs,
spiestuve „Latvju kultūra", Rīgā.

76. Brošūra „Padomijas beidzamās
dienas", izdevēja Latvijas kara invalidu
savienība, spiestuve „Atmoda", Rīgā.

77. Uzsaukums „Biedri strādnieki un
strādnieces", izdevējs Rīgas arodu biedrību
centralbirojs, spiestuve ,.Dzintars ", Rīgā.

78. Žurnāls „Jugend Hamer" 1926. g.
(žīdu valodā), redaktors īd. Foker, iz-
devējs Īd. Foker, spiestuve „Splendid",
Rīgā.

79. Brošūra « Strādnieku jaunatne",
izdevēja Latvijas strādnieku jaunatries
kultūras biedrība, E. Pīpiņa un J. Upmaņa
spiestuve, Rīgā.

80. Žurnāls «Darba Vienība" Ns 3,
1926. g., redaktors Jānis Gutmans, iz-
devēja Tirdzniecības un rūpniecības
strādnieku arodnieciskā biedrība, E. Pī-
piņa un J. Upmaņa spiestuve, Rīgā.

81. Žurnāls « Darba Vienība" Ns 5,
1926. g, redaktors Jānis Gutmans, iz-
devēja Tirdzniecības un rūpniecības
strādnieku arodnieciskā biedrība, E. Pī-
piņa un J. Upmaņa spiestuve, Rīgā.

82. Laikraksts „Pa6omīH Fo.ioc",
redaktors R. Mn^pnuaH, izdevējs Jļ. Hh-
npHuaH. spiestuve «Dzintars", Rīgā.

83. Žurnāls «Darba Vienība", Ne 7,
1926. g., redators Jānis Gutmans, iz-
devēja Tirdzniecības un rūpniecības
strādnieku arodnieciskā biedrība, E. Pī-
piņa un J, Upmaņa spiestuve, Rīgā.

84. Žurnāls « Darba Vienība", Ns 8,
1926. g., redaktors Jānis Gutmans, iz-
devēja Tirdzniecības un rūpniecības
strādnieku arodnieciskā biedrība, E. Pī-
piņa un J. Upmaņa spiestuve, Rīgā.

85. Brošūra «Ko ieceļotājiem jāzin
par Brazīliju", izdevējs kuģu kantoris
French Line, lielā Smilšu ielā Ns 20,
Rīgā, spiestuve „Extra", Rīgā.

86. Rakstu krājums «Vienots Darbs"
no 14. janvāra 1927. g., autors J. Ku-
ņiekis, izd. Tirdzniecības un rūpniecības
strādnieku arodnieciskā biedrība, E. Pī-
piņa un .1. Upmaņa spiestuve, Rīgā.

87. Rakstu krājums « Vienots Spēks"
no 21. janvāra 1927. g. autors Peters
Sproģis, izdevēja Latvijas kokstrādnieku
arodbiedrība, E. Pīpiņa un J. Upmaņa
spiestuve, Rīgā

88. Žurnāls «Jaunatnes Darbs" Ns 1,
1927. g., redaktors Jānis Kochs, izdevēja
Latvijas strādnieku jaunatnes kultūras
biedrība, E. Pīpiņa un J. Upmaņa spie-
stuve, Rīgā.

Saeima.
Ministru kabineta sēde š. g. 8. marta,

papildu rīkojums_ par Jēkabpils pilsētas
administrativām robežām.

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, Pilī Mal. Tel. Ns20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 viensiējlgām

rindiņām , . . . Ls 4,—
b) par katru tālāku rindiņu —,15

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslējīgu rindiņu —.20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,?0

Latvijas valdības
iznāk katru,dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pili Ns2. TeLNs20032
Runas stundas bo 11—12

Maksa par «Valdības VSstaesi":

«r piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot ekeped.) par:

. . Ls 22,— gadu , . Ls 18,—
?,.%. ' • «- JA**»- • 10,-
p :::! :-? T : : : 5s
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . . -12 numuru . , —.10



89. Uzsaukums „Biedri!" īpatnējos
apstākļos. E. Pīpiņa un J. Upmaņa spie-
stuve, Rīgā.

Rīgā, 1927. g. 4. martā Ns 180807.
Iekšlietu ministrijas preses un

biedrību nodaļas vadītājs K. Vilde.
Darbvedis A. L i e p i ņ š.

Iecelšanas.
Pavēle Na 7.

Austrumu nodaļas vadītāju Emilu V ī g r a b u ,
sakarā ar viņa iecelšanu diplomatiski-konsularā
dienesta 3. pakāpē, ieskaitu, sākot ar š. g.
22. janvāri, VI kategorijas pirmā pakāpē ar
izdienu no 1927. g. 22. janvāra.

Rīgā, 1927. g. 4. februārī.
Ārlietu ministris F. C i e 1 e n s.

Administrativi-juridiskā departamenta_
direktora vietā L. E ķ i s.

Pavēle Na 8.
Administratīvās un protokola nodaļas I šķiras

stenografisti-korespondenti Valliju Kalniņ pār-
vietoju dienesta labā uz Romu par sūtniecības
brīva līguma darbinieci, skaitot no š. g. 10. fe-
bruāra, ar algu 2C00 lir. mēnesī.

Sakarā ar to izmaksāt V. Kalniņ pārcelšanas
pabalstu un atlīdzināt viņas tiešos* ceļa izdevu-
mus par bagāžu un 111 klases biļeti no Rīgas
līdz Romai saskaņā ar noteikumiem par ceļa iz-
devumu atlīdzināšanu ārlietu resora darbiniekiem.

Rīgā, 1927. g. 7. februāri.
Ārlietu ministris F. C i e 1 e n s.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle N° 9.
Tautu savienības nodaļas 1 šķ. stenografisti-

korespondenti Lidiju A m a t n i e k pārvietoju
dienesta labā uz Parizi par sūtniecības brīva
līguma darbinieci, skaitot no š. g. 10. februāra,
ar algu Ls 350,— mēnesī.

Sakarā ar to izmaksāt L. Amatniek pārcel-
šanas pabalstu un atlīdzināt viņas tiešos ceļa
izdevumus par bagāžu un 111 klases biļeti no
Rīgas līdz Parizei saskaņā ar noteikumiem par

. ceļa izdevumu atlīdzināšanu ārlietu resora dar-
biniekiem.

Rīgā, 1927. g. 7. februārī.
Ārlietu ministris F. C i e 1 e n s.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle Na 10.
Juridiskās nodaļas sekretāra palīgu Emiliju

Alksni ieceļu par I šķ. stenografisti-korespon-
denti tautu savienības nodaļā, skaitot no š. g.
10. februāra, ar algu pēc XI kategorijas 1. pa-
kāpes un izdienu no tā paša datuma.

Rīgā, 1927. g. 7. februārī.
Ārlietu ministris F. C i e 1 e n s.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.

Pavēle Na 11.
Uz brīva līguma pamata pieņemto 1 šķ. radio-

telegrafistu Vili H a u s m a n i, sakarā ar minētā
posteņa likvidēšanu, atbrīvoju no dienesta,
skaitot no š. g. 5. marta, izmaksājot viņam algu
par divām nedēļām uz priekšu.

Rīgā, 1927. g. 11. februārī.
Ārlietu ministris F. C i e 1 e n s.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L, i e p i ņ š.
*

Pavēle Na 12.
Sūtniecības Stokholmā atašeju Voldemāru

G u t m a n i ieceļu par ģenerālkonsulāta Stok-
holmā sekretāru, skaitot no š. g. 1. marta, ar
algu Zv. kr. 500,— mēnesī no ģenerālkonsula
S. Loven'a līdzekļiem.

Rīgā, 1927. g. 24. februārī.
Ārlietu ministris F. C i e 1 e n s.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēl e Ne 13.

Sūtniecības Londonā brīva līguma darbinieci
Mariju R o I pārceļu dienesta labā uz ministriju
un ieceju par administratīvās un protokola no-
daļas 1 šķ. stenografisti-korespondenti, skaitot

no š. g. 4. marta, ar algu pēc XI kategorijas
pirmās pakāpes un izdienu no tā paša datuma.

Sakarā ar to izmaksāt Marijai Rol pārcelšanas
pabalstu un atlīdzināt viņas tiešos ceļa izdevumus
par bagāžu un II klases *biļeti no Londonas līdz
Rīgai, saskaņā ar noteikumiem par ceļa izdevumu
atlīdzināšanu ārlietu resora darbiniekiem, izņemot
braucienu ar kuģi, kurš atlīdzināms pēc I klases
tarifa.

Rīgā, 1927. g. 24. februārī.
Ārlietu ministris F. C i e 1e n s.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.

Pavēlei 18.
Līdzšinējo bij. netiešo nodokļu departamenta

tieslietu nodaļas vadītāju Augustu Freibergu
pārdēvēt par nodokļu departamenta akcīzes no-
daļas vecāko sevišķu uzdevumu ierēdni ar algu
pēc VIII amatu kategorijas 5. pakāpes, skaitot
no š.g. 1. marta, izmaksājot viņam algas starpību
starp VII amata kategorijas 3. pakāpi un
VIII amatu kategorijas 5. pakāpi par 3 mēne-
šiem uz priekšu.

Rīgā, 1927. g. 8. martā.
Finansu ministris V. B a s t j ā n i s.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 4. marta lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstnesi" 1927. g. 16. fe-
bruāra 37. numurā iespiesto sludinājumu par
Aleksandra Eduarda d. M u r a n a meklēšanu,
jo minētais Murans ir atrasts.

Daugavpilī, 1927. g. 5. martā.
Priekšsēdētāja vietā V. G r e i e r s.
Sekretāra palīga v. i. K.' I k o v n i e k s.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 2. marta lēmumu,
atsauc ,.Valdības Vēstnesī" 1927. g. 28. fe-
bruāra 47. numurā iespiesto sludinājumu par
aps. uz sod. lik. 613. p. 1. d. un 2. d. pam.
Viļā Jāņa d. Jumiķa meklēšanu, jo minētais
Vilis Jāņa d. Jumiķis ir atrasts.

u Daugavpilī, 1927. g. 7. martā.
Priekšsēdētāja vietā P. Bluķis.
Sekretāra' palīgs Fr. Baumanis.

Meklējamo personu saraksts Ns 305.
23334. Aleksejevs, Harlampijs Jāņa d., 23 g.

vecs, pied. pie Višķu pag. — Paziņot dzīves
vietu Daugavpils 3. iec. miert. uz Na 131 no
19. febr. 1927. g. (26-1,-27). Apv. uz s. I. 581. p.
1. d.

23335. Brinkman, Hermine-Lilija Pēter/a m.,
dz. 22. okt. 1900. g., pied. pie Skultes pag. —
Rīgas apgt. svarīgu lietu izmekl. tiesn. M. Krēs-
liņa raksts Na 101 no 14. febr. 1927. g. (2-111-27).
Apv. uz s. 1. 102. p. I., d. — Ievietot Rīgas
termiņu cietumā, ieskaitot meklētāja rīcībā.

23336. Čistjakovs, Jeliferijs Trofima d., 40 g.
vecs, pied. pie Kaunatu pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rēzeknes 2. iec. miert. uz Na* 712 no
22. febr. 1927. g. (2-111-27). Apv. uz sodu lik.
581. p.

23337. Čubrevič, Anna Antona m., apm.
32—33 g. v. — Paziņot dzīv. vietu Krāslavas
1. iec. miert. uz Ns 193 no 12. febr. 1927. g.
(25-11-27). Apv. uz s. 1 581. p.

23338. Gromovs, Savelijs Jakima d., dzim.
1906. g., pied. pie Makašānu pag. — Paziņot
dzīv. vietu Rīgas 1. iec. miert. uz Ns 1481 *no
19. febr. 1927. g. (3-111-27).

23339. Jeļisejevs, Semjons Michaila d , dz.
1907. g., pied. pie Daugavpils. — Subates iec.
miert. raksts Ne 298 no 23. februāra 1927. g.
(3-III-27). Apv. uz sodu lik. 581. p. — Ap-
cietināt.

23340. Krauklis, Jānis Ievas d., 60 g. v.,
pied. pie Tukuma. — Jelgavas apr. miert. raksts
Ne 186 no 26 febr. 1927. g. (3-111-27). Apv. uz
s. 1. 581. p. 1. d. — Apcietināt

23341. Kuliševs, Alberts Ādolfa d., dzim.
11. janv. 1901. g. (pēc citām ziņām 1899. g.),
pied. pie Rēznas (Rozenmuižas) pag. — 4. iec.
kara izmekl. tiesn. raksts Na 623 no 24. febr.
1927. g. (3-111-27). Apv. uz k. s. I. 128. p.
1. d. un 133. p. — Apcietināt.

23342. Klamans, Antons Andreja d., dzim.
21. maijā 1904. g., pied. pie Ungurpils pag. —
Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka raksts no 23. febr.
1927. g. (26-11-27). Apv. piesavināšanā. — Ap-
cietināt.

23343. Kalniņš, Arvids Andreja d., 22 g. v.,
pied. pie Skujienas pag. — Rīgas apgt. svarīgu
lietu izm. tiesn. M. Krēsliņa raksts Na 101 no

14. febr. 1927. g. (2-111-27) Apv. uz sodu lik.
102. p. 1. d. — Ievietot Rīgas centrālcietumā,
ieskaitot meki. rīcībā.

23344. Kancīts, Juliuss Jura dēls, dzimis
27. jūlijā 1890. g., piederīgs pie Salas pagasta. —
Paziņot dzīves vietu Daugavpils 3. iecirkņa
miertiesnesim uz Na 409 no 8. janvāra 1927. g.
(1-II1-27.) Apvainots uz sodu lik. 475. p.

23345. Kancit, Valentine Semjona meita,
dzimusi 17. novembri 1899. g., piederīga pie
Voroņežas pilsētas. — Tas pats.

233* 46. Lau, Augusts Kārļa d., dzimis 1901. g.
24. augustā, piederīgs pie Rīgas. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas apgabaltiesas 2. kriminal-
noda|ai uz Nē 21969/6 no 19. ianvara 1927. g.
(26-11-27.) Piedzenami Ls 10,07 tiesu izdevumi.

23347. Lapiņš, Jānis Mārča d., dzimis 1899. g.,
piederīgs pie Valmieras pagasta. — Paziņot
dzīves vietu Cēsu apriņķa 2. iecirkņa mier-
tiesnesim uz Ns 19 no 7. februāra 1927. g.
(25-11-27.) Apvainots uz sodu lik. 574. p. 1. d.

23348. Murans, Ignats Jāņa d., dz., 1909. g.,
piederīgs pie Izvoltas pagasta. — Paziņot dzīves
vietu Krāslavas 2. iecirkņa miertiesnesim uz
Ns 231 no 19. februāra ' 1927. g. (25-11-27.)
Apvainots uz sodu lik. 581. p. 1. d.

23349. Olševskis, Vikentijs Dementija dēls,
dzimis 1888. g., piederīgs pie Daugsvpils. —
Daugavpils 1. iecirkņa miertiesneša raksts
Na 329/k/26 no 24. februāra 1927. g. (3-111-27.)
Apvainots nz sodu lik. 574. p. 1. d. — Apcietināt.

23350. Znamenskij, Leo, dzimis 3. martā
1907. g. Igaunijas pavalstnieks. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka raksts no
23. februāra 1927. g. (3-111-27.) Apvainots
zādzībā. — Apcietināt.

23351. Slovins, Zamuels Abo d., 20 g. vecs,
Latvijas pilsonis. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
10. iecirkņa miertiesnesim * uz Na 127 no 21. jan-
vāra 1927. g. (3-111-27.) Apvainots uz sodu
lik. 574. p.

23352. Sujetova, Marianna Tichona meita,
22 g. veca, Latvijas pilsone. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 10. iecirkņa miertiesnesim uz Na 41
no 11. februāra 1927. g. (25-11-27.) Apvainota
uz sodu lik. 581. p. 1. d.

23353. Šlachats, Viktors Kazimira d., 35 g.
vecs, piederīgs pie Rīgas. — Rīgas apgabaltiesas
2. kriminalnodaļas raksts Ne 22033/6 no 23. fe-
bruāra 1927. (I-III-27.) Sodīts pēc sodu lik.
51. p. 591. p. 1. d. ar 3 mēneša cietuma. —
Apcietināt.

23354. Timofejevs, Ivans Michaila d., 30 g.
vecs, piederīgs pie Maļinovas pagasta. — Pa-
zinot dzīves vietu Viļaku iecirkņa miertiesnesim
uz Na 837 no 25. februāra 192 *7. g. (3-III-27.)
Apvainots uz sodu Iik._ 284., 49. un 507. p.

23355. Valenieks, Ādolfs Franča d., dzimis
9. decembri 1903. g., piederīgs pie Sakstagales
pagasta. — Rīgas 11. iecirkņa miertiesneša
raksts Na399 no 17. februāra 1927. g. (3-111-27.)
Apvainots uz sodu lik. 581. p. 2. d. —Apcietināt.

Izlabojums.
.Valdības Vēstneša" 1927. g. 38. numurā

meklējamo personu sarakstā Ne 30, 2. pkt,
Na 23280, meklējamais Vilhelms Šmemans ir
dzimis 29. jūnijā 1886. g.

„Valdības Vēstneša* 1927. g. 38. numurā
meklējamo personu sarakstā Na 30, '2. pkt.,
Ns 23272, meklējamā Amālija Peterson dzimusi
nevis 1925. g., bet gan 1895. gadā.

Kriminālās pārv. priekšn. G. Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1927. g. 8. martā.

1. Pieņem noteikumus par valsts pa-
balstiem ārpusskolas izglītības vajadzībām
un nolemj tos izdot pārvaldes kārtībā.

2. Ieceļ Alfrēdu Strazdu par Dau-
gavpils I iecirkņa miertiesnesi.

3. Apstiprina tarifus valsts zemes
fonda piešķirto un piešķiramo apbūves
gabalu novērtēšanai un izpirkšanas mak-
sas noteikšanai pilsētās, miestos un
bieži apdzīvotās vietās.

4. Pieņem likumprojektu par aizde-
vumiem augstskolu studentēm un nolemj
to iesniegt Saeimai.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
par izpriecu sarīkošanu Viesītes

miestā.
Pieņemti miesta domē un iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
apstiprināti 1927. g. 17. februāri ar

rakstu Na 101110.

1. Nodoklis tiek ņemts no visiem
izrīkojumiem un priekšnesumiem, sarīko-
jamiem Viesītes miesta teritorijā, kuriem
ir noteikta apmeklēšanas maksa jeb ari
ieeja tajos ir pret labprātīgiem ziedo-
jumiem.

2. Miesta pašvaldībai par labu ņe-
mamā izpriecas nodokļa apmēru noteic
miesta dome pastāvošo noteikumu atļau-
tos apmēros.

3. No izpriecas nodokļa atsvabināti:
a) ziniskas lekcijas, b) politiskās un
reliģiskās sapulces, ja viņām nav izprie-
cas raksturs.

4. Uz ieejas biļetēm jābūt uzrādītai
vietai, cenai, viņu numerācijai, rīkotāja
apzīmējums un datums, kad izrīkojums
tiek sarīkots. Biļetēm jābūt apzīmo-
gotām ar miesta valdes attiecīgu zīmogu.
Biļetes nododamas miesta valdei apzīmo-
gošanai ne vēlāk kā dienu iepriekš iz-
rīkojuma.

Biļetes bez miesta valdes attiecīga
zīmoga izrīkojumā nav derīgas.

5. Pārdoto biļešu pasakņus, kā ari
nepārdotās biļetes jānodod miesta valdei
pie nodokļu nomaksas.

6. Brīvbiļetes, jeb citas nozīmes

bezmaksas ieejai izrīkojuma, ir derīgas
tikai, ja uz tām ir apzīmēts izrīkojuma
rīkotājs, datums, uz kura biļete jeb zīme
dota un brīvbiļetes jeb zīmes lietotāja
vārds.

7. Lai nodrošinātu izpriecas nodokļa
kārtīgu un savlaicīgu nomaksu miesta
valdei, miesta valde var pieprasīt no iz-
rīkotājiem drošības naudas iemaksu līdz

sumai pēc miesta valdes ieskatiem, bet

ne vairāk par miestam pienākošos iz-

priecas nodokļa sumu nopieteiktaiz"kojuma apzīmogotām ieejas biļetēm.

8. Miesta valdes pilnvarotai personai
ir tiesība katrā laikā apmeklēt izn eoju-

mus un kontrolēt ieejas biļetes, pie »
izrīkojuma sarīkotājiem, to pilnvarotam
personām, kā ari telpu īpašniekam "ez
pretrunām jādod vajadzīgas ziņas un P
skaidrojumi uz miesta valdes_pļlnvaro«
personas pieprasījumu un jabut izp
dzīgiem pie biļešu kontroles. M«»

valdes pilnvarotai personai-kontroīre^
ieeja izrīkojumos ir brīva, t. i-
maksas.

9. Ja izrīkojums notiktu bez nu»

valdes ziņas, t. i. bez pieteikšanas nu

valdē jeb ar miesta valdes neapzlmogo
biļetēm, tad miesta valdespilnvar0"jeb miesta valde var pieprasīt izrīko)
slēgšanu caur vietējo policiju.

10. Miestampiekrītošaisizpriecas*doklis jānomaksā miesta valdei:
a) vietējiem izrīkojumu sari

^La
divu dienu laikā no iz»«°J
dienas, _ _ ^ilb) iebraucējiem ne vēlāk ka «

ļ5
dienā pēc izrīkojuma līdz P^_ļjen)r
pretējā gadījuma no iebraucej

Ziņas par lopu mutes un nagu sērgas gaitu Jelgavas apriņķī no 1927. g. 22. februāra līdz 8. martam.

Lopu skaits Liellopi Aitas un kazas Cūkas KOPĀ
sērgas punktos

Apriņķis, pagasts Sērgas _.

un
1Z" 8 3 3 3

celšanās g <S , 3! g £ : >3 I 3 !§. .5 I g .8 .« < 1 £
saimniecība riipna ^

§ ? |«4-S"J g .a-S M J«a3 M l g o:'|='--

'ā 5 £ § § P'I.I _ 1'Sg'8-S'_iS Sis.|s33-«

Jelgavasapriņķī: ļ
Bērzmuižas pag.:

1. Maz-Zariņos 25./I27. g. 11 — 15 2 j — '' 2 — — — — - . — — — — — — — 2 — j 2 j — _

Sīpeles pag.: ;
2. Vallītēs 20./I 27. g. 6 3 4 1— II— —

_'___i ______1_ 1 — _ .
3. Griezēs 10./II 27. g. 25 29 19 1 — 1 .___ _ , __ ļ ______ 1 . — 1 ; _ ! __
4. Pūcēs ? . . 23./1127. g. 20; 5 17— 1 ; 1 ļ — — — — — — — — — — — — — 1 i ļ

I i i i I ļ
Kopā 62 37 £5 4 15 ___________,_— 4 1 5 - _
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Uz 1927. g. 8. martu slimu ar mufes un nagu sērgu lopu nav, bet karantina vēi turpinās. Veterinarvaldes priekšnieka vietā, veterinārārsts K. Ā t r e n s.

Darbvedis Graudiņš.



uz miesta valdes lēmuma pamata,
p iedzenams miestam piekrītošais
izpriecas nodoklis līdz ar visiem
piedzīšanas izdevumiem.

jl. Par šo noteikumu neievērošanu
va;nīgie sau ami pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

12. Šie noteikumi stājas spēkā 14
dienu laikā no viņu izsludināšanas dienas
Valdības Vēstnesī".

Viesītes miesta valdes
priekšsēdētāja v. D o n d e.

Sekretārs Bagātais.

i '^l

(Tiesu
sludimaļumi.

*
Rigas apgabali. 4. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
paziņo, ka tiesa 1927. g. 16. _ febr.
Krrļa Kaspara prssbas lietā pret
Helēni Kaspar, dzini. Dom-
'orovski, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: slēgtu
1915. gada 11. oktobrī (v. st.)

Rīgas Pētera draudze laulību
starp Kārli Kaspar un Helēni
Almu Kaspar, dzimušu Dombrovski
šķirt.

Ja Atbildētājs civ. proc. lik.
728,, 731 un 748. p. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1927. g. 1 martā. Ns 492.
Priekšsēd.b. v. i. L. B r u e m me rs.
27189 Sekretāra v. Stūre.

un sastāvošu no 1441,91 kv. asīm
zemes, kujš atrodas Ventspilī,
IV kvartālā un ierakstīti Vents-
pils pilsētas zemesgrāmatu nodaļā
zem krepost Ns 2.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 3000 un tiek pār-
dots dēļ Emīla Frišenbtudera un
citu prasības apmieiināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi par Ls 3070.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no priekšrocīgu
prasību sumas, _ kāda izrādīsies
pārdošanas dienā.

Personām, kufas _ vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 300 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 raksti _ un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ipašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltie-
sas civilnodaļas kanclejā vai pie
tiesu izpildītāja. 27270

Liepājā . 28. febr. 1927. g
Tiesu izpild. A. Ko ržeņeckis.

Māksla.
K. Mār-Koester gleznu izstāde pilsētas mākslas

muzejā sarīkota un apskatāma jau kopš kādas
nedēļas un to ieteicams apmeklēt katram mākslas
mīļotājam. Izstāde bīis atvērta līdz 21. martam.

Nacionālā opera. Ceturtdien 10. martā, balets
„Gulbju ezers". Piedalās baletmeistare
Aleksandra Feodorova un visa baleta trupa.
Diriģents Jānis Mediņš. Cenas lētas: parketā no
I. līdz 9. rindai un I balkonā Ls 2,—, II bal-
konā un parketā no 10. līdz 18. rindai Ls 1,—,
III balkonā un stāvvietās 50 sant. — Piektdien,
II. martā, pirmo reizi šajā sezonā, gandrīz pil-
nīgi jaunā sastāvā uzvedīs. .Hofmaņa stā-
stus" . Cik lielu interesi šai romantisko'Hof maņa
mīlasdēku operai, kūjā vieglas melodijas plūst
no bagātajiem avotiem, veltījusi publika, re-
dzams no tā vien, ka nedaudzu sezonu laikā
Hofmaņa stāsti* izrādīti pie mums jau 51 reizi.

Izrādē piedalās: I reizi: Mariss Vētra — Hof-
manis, Natālija Ūlande — Džuljete, Eduards
Miķelsons — Lindorfs, Kopeliuss, Dapertutto un
Mirakls, G. Neimanis — Krespels, pārējās lomās
Zelma Gothard-Bergkinde, Helene Berzinska,
Vilija Lamberte, Kārlis Nīcis, Richards Pelle
u. c. Diriģents Jānis Mediņš.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 10. martā,
pulksten 7.30 vakarā A. Lorda un P. Šēnakomēdija
,,Mans mācītājs pie bagātiem". —
Piektdien, 11. martā, pulksten 7.30 vakarā, pirmo
reizi A. Gulbja traģēdija ,,A v an t u ris t e".
Biļetes dabūjamas. Abonentiem 4. biļete. —
Sestdien, 12. martā, pulksten 7.30 vakarā Lili-
jas Štengel pēdējā viesošanās M. Lengieļa
komēdijā „Nakts serenade".

Dailes teātris. Ceturtdien, 10. martā, pulksten
7.30 vakarā par tautas izrādes cenām .Spā-
niešu dejotāja".— Piektdien, 11. martā,
pulksten 7.30 vakarā ,,S a 1 m u sieva s". —
Sestdien, 12. martā, pulksten 7.30 vakarā pirmo
reizi Aspazijas .Madlienas baznīcas
torņa cēlējs".

Tirdzniecība un rūpniecība.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. |ada 10. martā.

Devīzei

1 Amerikas dolārs 5,184—5,194
I Anglijas mārciņa 25,15—25,225
100 Francijas franku ..... 20,10—20,50
100 Beigas 71,80—72,55
100 Šveices franku 99,40—100,40
100 Itālijas liru 22,85—23,35
100 Zviedrijas krenu ..... 138,15—139,20
100 Norvēģijas krānu .... 134,30—135,3»
100 Dānijas kronu 137,70—138 70
100 Čechoslovaķlja» krtnu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,90—208,45
100 Vācijas marku 122,45—123 f 5
100 Somijas marku 12,97—13,1;
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 58,00—64,00
100 Lietavas litu 50,70—51,70
I SSSR Cervoņect

Dārgmetāli!

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 91—99

Vērtspapīri!

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

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

Zvērināts biržas māklera T h. Šuramer»

Literatūra.
Ekonomists JNi> 5. — 1927. g.

Redaktors: M. Arons.

Ārzemes.
Tautu Savienības sesija.

Berlinē, 7. martā. Par Tautu Sa-
vienības _ sesiju Žeņevā, kuru pirmo reizi
vada Vācijas delegāts un pie tam vācu
valoda, Berlines laikraksti izsakās, ka
ta, cik paredzams, noritēšot mierīgi un
nenesīšot nekādas sensācijas. LTA.

Rīga.
Valsts Prezidenta veselības

stāvoklis.
Valsts Prezidents nakti pavadīja ne-

mierīgāki. Šorīt ap pulksten 10 piepeši
izceļas atkal akūts sirds vājums. Pulss
nevienāds 150—140, elpošana 32, tempe-
ratūra 37,3—37,1. Stāvoklis atkal ļoti
nopietns.

Rīgas pilī, 1927. gada 8. martā,
pulksten 12,30.

Dr. A. B u t u 1 s.
Prof. M. Zīle.
Dr. I. F e i e r t a g s.

Valsts Prezidenta stāvoklis
9. martā pret pulkten 19-20 vakarā pa-
lika ļoti kritisks. Tas turpinājās
līdz pulksten 3—4 rītā 10. martā. Pulss
ļoti irregulars, mazs, pa laikiem nesa-
skaitāms. Pret rītu 10. martā ap pulksten
5—7 pulss 136—132, elpošana 36-34,
temperatūra 36,6.

Rīgas pili, 1927. gada 10. martā,
pulksten 10.

Dr. A. B u t u 1 s.
Dr. I. F e i e r t a g s.

Latvijas Sarkanā Krusta gadskārtējā
pilnā sapulce

notiks 24. martā š. g. pulksten 7 vakara
Galvenās valdes telpās, Skolas ielā JNTe 1,
ar sekošu dienas kārtību: 1) sapulces

amata personu vēlēšanas; 2) Galvenās
valdes darbības pārskats un revizijas
komisijas ziņojums; 3) Turpmākā dar-
bība; 4) vēlēšanas; 5) jautājumi un
priekšlikumi saskaņā ar statūtu 21. §.

Ja šī sapulce nesanāktu, tad otrreizējā
sapulce notiks turpat 31. martā š. g.
pulksten 7 vakarā ar to pašu dienas
kārtību un šī uz statūtu pamata būs
pilntiesīga pie katra dalībnieku skaita.

Latvijas Sarkanā Krusta
galvenā valde.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Igaunija.

Tallinā, 8. martā. Latvju-igauņu
robežlīnijas palīgās_ nokārtošanas sub-
kornisija noturējusi sēdes Tallinā piektdien
un sestdien. Ta paguvusi izspriest tikai
apmēram pusi no visas robežas, kādēļ
sanāks drīzumā uz jaunu sesiju Rīgā",
lai likvidētu vēl atlikušos jautājumus.
Subkomisija uz robežkartes un citu ma-
teriālu pamata cenšas nospraust galīgo
robežlīniju tā, lai viņas uzturēšana iz-
maksātu abām valstīm vienādi. LTA.

Latvija un Anglija.
Londonā, 7. martā. „Times"

sniedz interviju ar Latvijas
sūtni Londona Fr. Vesmani,
kurā pēdējais noraida dažu laikrakstu
izteiktās domas, it kā pašreiz notiekošās
latvju-krievu sarunas par neuzbrukšanas
līguma noslēgšanu nozīmētu kādu maiņu
līdzšinējā Latvijas ārējā politikā. Pie
tam Vesmanis uzsvēris, ka Latvija gribot
stingri pildīt visus savus pienākumus
Tautu savienībā. Latvija vienmēr esot
orientējusies uz Rietumiem un labākie
Latvijas izvedpreču noņēmēji esot Vācija,
Skandināvija un Anglija. LTA.

Rigas apgabaltiesas I lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. maitā 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā. liela
Kalēju ietā Ns 9/11, eksprešu
spīķeri, Sv. Gara konventā,
"ārdos firmas ,K. Uliņ un
K Bauman" kustamo mantu, sa-
stāvošu no kolonialprecēm un
svariem un novērtētu par Ls 2101.

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

Rīgā, 8. martā 1927. g.
27756 Tiesu izp. J. O r i n i e 1 d s

Rigas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 15. martā 1927. g.,
pīkst 10 dienā, Rīgā, 1 Ķēniņa
ielā Ne 21, kalpotāju artelī ,Eks-
pres* pārdos Leizera C e i t -
lina kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un novērtētu par
Ls 870_

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

Rīgā, 8. maitā 1927. g.
27755 Tiesu izp. J. Grinields.

Jelgavas , apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šis tiesas
sēde 1927. g. 17. martā attaisīs
«n nolasīs 1919. g. 13. novembrī,
krusas Aleksandras Gervasija m.
Crnssak testamentu.

Je|gavā, 5 martā 1927. g.
Priekšsēdētāja v. V e i s s.

27664 Sekretārs M i 11e 1 h o f s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
™?- P paziņo, ka šīs tiesas«de 1927. g. 17. martā attais'sm nolasīs 1926. g. 9. maijā
Jjnusa Jāņa Friča d. Birkhana
«stamentu.

Je'gav5, 5. marlā 1927. g

,7fic .Prie kšsēdētāja v. Veiss
"**> Sekretārs M i 11 e 1 h o f s.

Jelgavas apgabaltiesa,
Pamatojoties uz civ. proc lik.
*rts iL Pazino, ka šīs tiesas
*fel927. g. 17. martā attais os

mmi laV?26- g- 12. janvārī
F i „ 0ustava Gotliba d.riū nclia testamentu

J%»vā, 5. ma.tā 1927. g.

27fiK7iekSsēdē4āi a v- Veiss.
-'°' Sekret ārs Mittelhofs.

^labojums.
iiāiumfVas EPgaba»iesas sludi-
skas Vmr AnastasiJa« ^avad-
apstirJr-1-"Jissan . testamenta
,£ «prinasanas lietā, iespiestā
X, ]fi,8- 24. jūlija .Vaid. Vēstn.*
.Jas«l' . neDareiz

' iespiests vārds
«n BLr"^os-on -
Šana* „ * . te,tamenta sastādī-
«S^

jaat. . . .I925.
^rtmP b - de cembrī mājas

? -
??"* 27687

~ Priekšsēd. Veiss.^ekreiars M i 11e 1 h 0 i s.

Rīgas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 17. martā 1927 g., pīkst.
9 rītā, Rīgā, Matīsa ielā Ns 23,
otros torgos pārdos Hilleļa
P101 ņ i k a kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, svariem un
vecām dzelzim un t. t. uri no-
vērtētu par Ls 532,—.

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

Rīeā, 3. martā 1927. g.
2^768 Tiesu izp. E. S m e i 1 s

Rīgas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 21. martā 1927. g.,
pulksten 9 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Ns 50, otros torgos pārdos
Peizscha Levensteina kust
mantu, sastāvošu no kājminamās
šujmašinas, galda krēsliem u. 1.1.
un novērtētu par Ls 202.

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

Rīgā, 7. martā 1927. g.
27754 Tiesa izp. E. S m e i 1 s.

Rīgas apgabaltiesas VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. martā 1927. g.,
pulksten 11 dienā, Rigā, Akas
ielā Ns 10, Rīgas eļļas spiestuves
akc. sab. sen. Vm. Hartman lietā,
pārdos Mārtiņa P o 11 r a k a
kustamo mantu, sastāvošu no
krāsas katla, galda un cita un
novērtētu par Ls 235.

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

Rīgā, 21. februārī 1927. g.
27764 Tiesu izpild. J. Zirģels

Rīgas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 18. martā 1927. g.,
pīkst. 11 dienā, Rīga, Dzirnavu
ielā Nš_ 15, I. un II. ūtrupe pār-
dos Bertuļa B i r z 1e j a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
galdnieku darba rīkiem ua cita
un novērtētu par Ls 504,75 _

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

«leā, 8. marti 1927. g.
27763 Tiesu izr» E d Kalniņš.

Izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

II. iec. tiesu upildītīja sludinā-
jumā .Valdības Vēstneša" š. g.
7. marta '3. rumuiā par Pēteja
un Jāņa Rostoku mantu pārdos,
lietu ieviesusies kļūda: iespiests
ka tiks pārdots 25 pāri kartupeļi,
kas nepareizi, vajaga būt un jā-
lasa: 25 pūri fioffupelu
un t. t. 27442

Migas apgabaltiesas IV lec.
tiesu izpildītāja,

*ura kanclejā atrodas Rīgā, An-
dreja Pumpura iela J* 1, paziņo
ka 1927 g. 21. martā, pulksten
10 rītā, Rīgā, Brīvības bulv. Nš 3,
veikalā, pārdos Kārļa Meija
kusiamo mantu, sastāvošu no
čemodāniem un adu rokas so-
miņām un novērtētu par Ls 320

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

Rīgā, 7. martā 1927 g. L.Nsl21
2762-t Tiesn izp V Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura iela N« 1, pa-
ziņo, ka 18. martā 1927. g., pulkst.
10 rītā, Rīg«, Elizabetes ielā

Ns 20 a, pārdos Mozesa
Alberta kustamo mantu, _ sa-
stāvošu no 800 m kleitu dreies
un novērtētu par Ls 10D0

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

Rīgā 8.maitā 1927. g LNs753
27753 Tiesu izp. V. P 0 ž a r i s k i s.

Liepājai apgabali*, tin izpil-
dīfāis par Llepejas pilsēf. 1.lec,
kufa kanclejā atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo, ka
20. maijā 1927. g. pīkst. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,

pārdos pirmā

poliliilia fairlIsolišaDi
nekustamu īpašumu,
piederošu Kristam Jāņa dēlam

Galviņām

pārdos iilrāRsolišanā
D i m a n t š te i n a Elija kustamo
mantu, novērtētu par Ls 247 _un
sastāvošu no dažādām mēbelēm,
viņa 1926. g. proc. peļņas nedokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 3. februāri 1927. g
27750 Piedzinējs (paraksts}.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ke 15. martā 1927. g.,
pulksten 1 diena, Rīga, Matīsa
ielā Ns 40/42, dz 9,

oardos vairāksolīšanā
Dimantšteina Geseļa ku-
stamo mantu, novērtētu par Ls 269
un sastāvošu no bufetes, viņa
1926. g. proc peļņas nodokļa
par?da segšanai.

Rīgā, 3. februārī 1927. g.
27749 Piedzinējs (paraksts).

t \
T&tu Iestāšu
stiātīimmļumt.

*? J

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ke 15. marlā 1927 fadā,
pulksten 1 dienā, Rīgā, 1. Peldu
ielā Ns 20, veikalā,

pārdos ualrāksolfianfl
Zaras Zeidenberg kustamo
mantu, novērtētu pir Ls 255,35 un
sastāvošu no veikala iekārtas, dēļ
viņas 1925. un 1926. g. proc
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 8. martā 1927. g.
27752 Piedzinējs T r e i 1 o n s.

Nodokļu departamenta
dažādu maksāiumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 15. martā 1927. g., pulk-
sten 2 dienā, Riga, liela Grēcinieku
ielā Nš 29, veikalā,

pārdos oalrflksolīšiinfl
Atcna Straž un Lāpi dus ku-
stamo mantu novēitētu par
Ls 599 un sastāvošu no dfžādkm
apaviem, dēļ viņa 1925. un 1926. g.
proc. peļņas nod. segšanas.

Rīgā, 8. martā 1927. g.
27751 Piedzinējs T r e i 1o n s.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 15. martā 1927. g.,
pulkst. 12 diena. Rīga, Matīsa
ielā Ns 36, dz. 40,

Bruno G a b r i e 1a kustamo
mantu, novērtētu par Ls 64 un
sastāvošu no veikala iekārtas,
viņa 1925. un 1926. g. proc. peļņas
nodokļu segšanai.

Liepājā, 7. martā 1927. g
27700 Piedzinējs (paraksts)

Sniķeres pag. tiesa
pamatojoties uz savu lēmumu no
25. februāja š. g., dara zināmu,
ka 25. maitā 1927. g, pīkst. 10
no rīta, ša pag. Ģirdžu mājas

alki izsolē miios
pret tūlītēju samaksu nel. Zaraeļi
Lešinska dažādu kust. mantu,
sastāvošu no zirgiem, govīm un
cita lauks. Inventāra.

Manta apskatāma izsoles dienā.
Sniķerē, 2. martā 1927. g. N? 13

Priekšsēd. P. H e i m a n i s.
27369̂ Darbvedis R_ i _d d e r s,

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 15. marta 1927. g, pulkst.
1 dienā, Rīga, Antonijas ielā Ns 8,
dz. 6,
pārdos vairāksoliēanā
Dimanta Zeisela kustamo mantu,
novērtētu par Ls 430 un sastā-
vošu no fliģeļa, viņa 1926. g.
pioc. peļņas nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 8. martā 1927. g.
27748 Piedzinējs R. Knochs.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 15._martā 1927. g., pīkst.
1 dienā, Rīga, Antonijas ielā Ns 9,
dz 8,
pārdos vairāksolīšanā
Z o 1 o t o n o s _a Jēkaba kustamo
mantu, novērtētu par Ls 208 un
sastāvošu no pianino, v.ņa 1925 g
ienākuma nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 8. martā 1927. g.
27747 Piedzinējs R. K n o c h s.

Latvijas Sarkanā Krusta
gadskārtēja

pilna sapulce
notiks_ 24. maita š. g., pulkst. 7
vakara, galvenās valdes telpās ,
Skolas ielā Ns 1, ar sekošu

Dienas kārtību:
1) Sapulces amata personu vēlē-

šanas.
2) Galvenās valdes darbības pār-

skats un revizijas komisijas
ziņojums

3) Turpmākā darbība.
4) Vēlēšanas.
5) Jautājumi un priekšlikumi sa-

skaņā ar statūtu 21. §.
Ja šī sapulce nesanāktu, tad

otrreizējā sapulce notiks turpat
31. martā š. g., pulkst. 7 vakarā,
ar to pašu dienas kārtību un šī
uz statūtu pamata būs pintiesīga
pie katra dal bnieku skaita. 2*
27741 L. S. Kr. galv. valde.

Gavieznes pag.
Šukteros 21. martā š. g., pulkst.
12 dienā

paidos vairāksolīšanā
vaislai nederīgu vaislas stacijas
bulli .Taurs" LR 26. 27728

Jelgavas pilsētas valde
uzaicina firmas iesniegt valde
piedāvājumus uz

elektriskas centrāles
strāvas sadalīta as

ietaisi.
Maksas aprēķini sadalīšanas

ietaisei iesniedzami lidz 1927. g.
15. martam.

Tuvākas ziņas un plāni pie-
prasāmi elektrības uzņēmunā Jel-
gava, Elekt ības ielā Ns 11», darb-
dienas ro pīksi. 9—3 dienā.
27702 2* Jelgavas pilsētas valde.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 15. martā 1927. g., pīkst.
3 dienā, Liepājā, Graudu ielā Nš42,

pārdos vairāksolīšanā
Teodora Brensona kustamo
mantu, novēitētu ;iar Ls 2120 un
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas,
viņa 1925. g. ienākuma nodokļa
segšanai.

Liepājā, 7. marti 1927. g.
27701 Piedzinējs T. Ruduls.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 17. _ martā 1927. g ,
pulksten 2 diena, Liepājā, Vakza es
ielā Nš 43,
pārdos va'raksolišanā



Valmieras apr. priekšnieka
palīgs

paziņo, ka 1927. g. 14. marta,
pulkst, 10 rīta,

izsolē pārdos
Rencēnu miestā pie lauksaimnieku
biedribas Annai un Eduardam
Bērziņiem piederošo kustamo
mantu sastāvoša no vienas tumši
brūnas krāsas ķēves, novēitētu
par Ls 100, dēļ Ls 120 līdz ar%
piedzīšanas, par labu procentuāla
peļņas nodokļi un soda naudas
valstij, saskaņā ar nodokļa depar-
tamenta rakstiem Ns 34545 un
34882 un Valmieras 1 iec miera-
tiēsneša 19. janvāra 1927. g.
Ns 755.

Pārdodama manta apskatāma
ūtrupes dienā uz vietas. 27694

Maaones apr. priekšn.
palīgs I iec.

paziņo, ka 15 maitā š. g., pulkst.
10 diena, pie Lubejas pag. nama,

piiis vairāksolīšana
pils. Birnbaumam, Pēterim
Pēteia d., piederošu kustamo
mantu, sastāvošu no viena galda,
novērtētu par Ls 5,12, izpildot
Tiešo nodokļu departam. 15. dec.
1926. g. rakstu ar Nš 33305.

Izzināt sarrksta, atsevišķas man-
tas novērtējumu, ka ari apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 27711

Valmieras apr. priekšn. pal.
paziņo, ka 14. martā š g., pulkst
10_ no rit?, Ķieģeļu pag., Agenu
mijās,

pārdos
Kar'im Ozolam piederošu ku-
stamo mantu, sastāvošu na dažā-
dām lauksaimniecības mašinām,
kamanām, atspeju ratiem un la-
bības un novērtētu par Ls 1052,
dēļ Ls 220 nomas parāda piedzī-
šanas līdz ar proc, par labu val-
stij, saskaņā ar Valmieras apriņķa
valsts zemju inspiktora rakstu
6. oktobrī 1926. g. ar Ns 2110.

Pārdodamā manta apskatāma
ūtrupes dienā uz vietas. 27693

Bauskas apr. pr-ka pal. II iec.
š. g. 23. martā, pulkst. 10 rītā,
Taurkalnes pag., Tapinu mijās

pārdos atklāta vairāksolīšanā
pilsonim Voldemāram Šļuka
piederošas vienas ragavas un
vienas mazās _ baļķu vedamās ra-
gaviņas, novērtētas par Ls 12,21,
dēļ lecinieku naudas piedzīšanas,
līdz ar piedzīšanas izdevumiem,
saskaņā ar Jaunjelgavas iec. mier-
tiesneša rakstu Ns 3969, 23. dec.
1926. g. 27707

Liepājas-Aizputes apriņķa
priekšnieks

šī gada 28 martā, pulksten 10
dienā, Pāvilosta, pie bij. robež-
sargu kordona 27351a

alilā iafl giidis
vairāksolītājiem robežpolictjui ne-
derīgā inventāru : vienu zirgu, no-
vērtētu par Ls 40,—; 6 koka
laivas, vienu dzelzs laivu, 8 dzelzs
eultas. un citus priekšmetus.

Bauskas apr. pr-ka pal. II iec.
š. g. 23. martā, pulkst. 10 rītā ,
pie Taurkalnes pagasta nama

pārdos atklātā niiibilH
pilsonim Andrejam A b e 11i ņ a m
piederošu vienu zirgu-ķēvi, 7 g v.,
melnas spalvas, novērtētu par
Ls 10,21 deļ soda naudas piedzī-
šanas, saskaņā ar Jaunjelgavas
iec. miertiesneša izpildu rakstu
Ns 316 2. fsbruaral927. g. 27706

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo visparībaika 25 martā š.g,
pīkst. 11, Eglaine, tirgus laukumā
pārdos
atkl. vairāksolīšanā

pils. Vilim_D ū d e 1 i m piederošs
zirgs, apķīlāts scda naudas Ls 25
piedz šanai. Zirgs apskatāms pār-
došanas dienā uz vietas

Parāds skaitās kā valsts. 27712

Valmieras apr. priekšn. pal.
paziņo, ka 14. mana š. g., pulkst.
10 no rīta, Rencēnu m ēstā, pie
Lauksaimnieku biedrības,

pārdos
Kārlim Martin sonam piede-
rošu kustamo mantu, sastāvošu
no vienas gaiši bruņas krāsas
zirga, 6 g. veca un novērtētu par
Ls 210, dēļ„ Ls 210 ienākuma
nodokļa par 1925. g. piedzīšanas,
par labu valstij, saskaņa ar
Nodokļu departamenta rakstu
28. jūlijā 1926. g. ar Nš 76290.
_ Pārdodama manta apskatāma
ūtrupes diena uz vietas 27695

Līvāuu pag. _ valde, izsludina
par nederīgu, ka nozaudētu, La
tvijas iekšzemes personas pasi
Ns 1089, izdotu no Līvānu pag.
valdes 4. martā 1921. g. uz Mi-
kitovas, Adeles Jēkaba m. vārdu.

25631

Litenes pagasta valde,
Madonas apriņķī, caur st. Liteni,

iznomās
jauktos torgos 21.martā 1927. g.
pīkst. 12 dienā, vairāksolīšana uz
laiku līdz 10 gadiem divstāvu
mūra ēku nodeiigu rūpniecības,
tirdzniecības vai c ta kāda sa-
biedriska uzņēmuma ierīkošanai
līdz ar augļu dārzu un ap 1 ha
strādājamas zemes.

Interesantus lūdz pieteikties vai
nkstiski iesūtīt ar attiecīgu zīmog-
nodokli apmaksātus slēgtus solī-
jumus jeb ierasties uz mutisku
sacensību minētā dienā.

Eka atrodas apdzīvotā vietā,
lielceļa malā, pagasta pašvaldības
iestādes tuvumā un D/8 km at-
tālumā no dzelzsceļa stacijas.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz
pagasta valde uz katur pieprasī-
jumu. 2* 27721

Madonas apr. prieKsn.
palīgs I iec.

paziņo, ka 14. martā 1927. g
pulksten 10 rītā, pie Lauteres-
Viesenas muižas,

pirtos liUišaii
pils. R a i z e i Elizai piederošu
kustamo mantu, sastāvošu no
1 skapja, novērtētu par Ls 20,21,
izpildot Rigas apgabaltiesas II kri-
minalncdaļas 12 februafa 1927. g
rakstu ar Nš 23445'6.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo manlu varēs

pārdošanas dienā uz vietas. 27710

Saikavas pag. valde
Madonas apriņķī,

iznomā:
1927. g. 17. martā, pīkst. 12
dienā, Saikavas pagasta namā
Saikavas bijušās .Lejas skolas*
2 stāvu mūra ēku ar vajadzīgām
saimniecības ēkām augļu dārzu
un 5 pūrv. zemes uz 1 jel»
vairākiem tiadtemn
Eka atrodas apdzīvotā vietā, liel-
ceļa tuvumā un ir noderīga rūp-
niecības-tirdzniecības uzņēmumu
ierīkošanai _ Tuvāki noteikumi
pag. valdē dzelzsceļa stacija
.Madona", pasts .Saikava".
27719 Pagasta valde.

Rīgas rūpn. savst.
kreditbiedrības

Pilna
biedru sapulce

notiks š.g. 25. marta, pl. 2 diena,
kreditbiedrības telpās, Valdemāra

ielā Ns 8.
Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēs;
2) valdes ziņojums par kredit-

biedrības darbību;
3) reviz. komis. ziņojums gada

pārskata apstiprināšana;
4) budžeta apstipr. par 1927. g
5) valdes priekšlikumi u.r norm.

stāt. pieņ. uz vaid. rīk. pam.;
6) vēlēšanas: valdes, padome»,

revizijas komisijas locekļu
un viņu kandidātu

Uz statūtu 35. § pam., gadī-
jumā, ja neieradīsies pietiekošais
biedru skaits, otra galīga sa-
pulce notiks 8. apr š.g., pl. 6 v.,
Rīgas nsmīpašn, klubā, Brīvības
bulv. 2/4 _ un būs pilntiesīga pie
katra sanākuša biedru skaita.
27733 Valde.

Rīgas un Pārdauga-
vas savst. kreditb.

kārtēja visp
SAPULCĒ

notiks svētdien, š g. 27. martā,
pīkst. 3 p.p, kreditb:edr . telpV,

Kaļķu ielā 1.
Dienas kārtība:

1) sapu'ces darbin. vēlēšanas.
2) 1926. g. darb b. pārskata ap-

stiprināšana un revizijas komisijas
ziņojums,

3) 1926. g. pelņas sadalīšana,
4) budžets 1927. gadam,
5) valdes un padomes žiņoj.,
6) pieprasījumi un
7) vēlēšanas
Piezīme: 1) biedru prieks! k.

iesniedzami saskaņā ar stāt. 41 §,
2) pie ieejas sapulcē jāuzrāda
biedra dalības zīme.
27744 Valde.

Latvuas
zemnieku Mi
valde uzaic'na biedrus ierast'es uz

ļlIlHuli
1927. g. 28. martā, pīkst. 18,

Rīgā, Lāčplēša īe'a 24, di. 2.

Dienas kartība:
1) sapulces vaditaja, sekretārs

un balsu skait. vēlēšanas ,
2) valdes, padomes un revizij-

komis. ziņojumi par 1926. g. «ļarb.,
3) 192o. g. pārskata aps'tprm-

un peļņas sadalīšana.
4) 1927. g. budžeta pieneņu"»

5) vēlēšanas. ' ..
27745 Valde_

Rīgas
transp akciju sab

..HANZA'
uzaicina akcionārus ierastie» »? &

2. aprili, pīkst. 4 p.p., sabļedi'^
telpās, 1. Smilšu iela l'/ 1-' ",

ipii0
Dienas kāitiba:

1) sapulces vadītāju velēja*-
2) gada pārskats par W°J-

valdes un reviz komis _. ziņop
3) budžeta apstiprināšana ,

4) vēlēšanas un
5) dažādi. 7] s.
Saskaņā ar sabiedr. st. <

uzrādītāju akciju turētāji »e -at-
aicināti iesniegt savas ak5^,..
valdei 7 dienas iepriekš sb»

piinas sapulces..,j27737 va '

.

Pirmās Latv, apdroš,
un transp. akc. sab.

vispārējā

nkcion. sapulce
notiks sabiedr telpas, Rīgā, Šķūņu
ielā 15, š. g. 28. martā, pl st. 6 p.p.

Dienas kārtība:
1) vispār, sap darbin. vēlēšan.,

2) 1925. g. pārskats, reviz. ko-
misijas ziņoj. un peļņas sadalīs.,

3) 1927. g. izdev. budžets,
4) nekustamu īpašumu iegūs.,

atsavināšana un apgfūtinašana ar
parādiem,

5) statūtu grozīšana,
6) valdes ziņojumi un priekšli-

kumi "un-
7) sab. valdes un reviz. komis.

locekļu vēlēšanas.
27743 ? Valde.

, Otto Erbe'
viļu un darba rīku
fabr. akciju sabiedr.

kartēja alicloaaru
pilno sapulce

notiks otrdien, š. g. 29 maitā,
pl 6 p. p., firmas .Ke'kovius un
Intelmam" birojā, Rīgā, Mazā

Jaunielā Ns 6.
Dienas kārtība:

1) valdes' ziņojums un norēķi-
nāšanās pārskats pat 1926. g.;
2) budžets 1926. gadam; 3) revi-
zijas komis. ziņojums; 4) velēs;
5) priekšlikumi un citi jautājumi.

Varbūtēji akcionāru priekšlikumi
rakstiskā veidā jāiesniedz valdei
vismaz 7 dienas pirms pilnas sa-
pulces. Sapulces dalībniekiem
vismaz 7 dienas pirms pilnas sa-
pulces jāiegulda valdē savas
akcijas jeb depo zīmes.
27734 Valde.

Akc. sab.
,Mich. Kuzņecovs*

māksi. izol. un būv-
materiālu fabr. valde
izsl, ka piektd., Š. g. 25. martā,
pl. 4 dienā, valdes telpās, Rīgā,
Pēterbaznīcas lauk. 25, uz stāt.

46. § pamata notiks

vispārēja sapulce
Dienas kartība:

1) 1926. g. dara. pārskats caur-
skatīš. un pieņems.; 2) 1927. g.
budžeta pieņēmi.; 3 dažādi jau-
tājumi un priekšlikumi. Valde.

SfaMādi
stuāināļumi.

*?

Maksātnesp. .Rigas kastu rūp-
niecības akciju s-bas" konkursa
kurators zv. adv. J. E1 j a še v s
uzaicina min akciju s-bas kredi-
torus uz

sapulci,
krifa notiks š. g. 19. martā, pl. 7
vakarā, Rīgas apgabaltiesas telpās.

Dienas kārtība:
1) zv. kuratora ziņojams;
2) visuma aprēķina pieņems.;
3) par _ algas izmaksās strādn.;
4) dažādi jautāj. un priekšlik.

27729

Liepājas-Aizputes apriņķa
priekšnieks

šī gada 28. mzrtā, pulks»en 10
diena, Vaiņodē, Tirgoņu ielā 18,

atkiātā izsolē
vairāksolītājiem pārdos vienu
robežpolicijas dienestam _ nepie-
mērotu zirgu, novērtētu par
r«. k ovoGik

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 18. martā, pulkst.
10,30, Zilupes miestā, uz tirgus
laukuma,

pirdos
pils. Jāņa Petrovska kustamo
mantu, sastāvošu no viena sienas
spoguļa un viena niķeļa galda
pulksteņa, vērtība Ls 5, dēļ soda
naudas piedzīšanas par patvarīgu
meža ciršanu, saskaņā ar Zilupes
virsmežniecības rakstu 19. febr.
1927. g. ar Ns 1694. 27692

Ūtrupe.
Šīgada 24. martā, pulksten 3

diena, pārdos L. Pils ielā 17,
iirmas E. Oaibell uzdevumā, uz
attiecīgas penonas rēķina,

atklāta mmm
velosipēda daļas

(pa daļai nomuitotas). Pārdod,
priekšmeti apskatāmi sākot ar
20. martu firmas noliktavā, Jē-
kaba ielā Ns 24ļ ikdienas no
pulksten 10—5.

Zvēri nāis biržas mākleris
27759 T. Šu m m e r s.

Rīgas tirgoņu b-bas
(dib. 1881. g)

it. pilni sapulce
notiks š g. 25. martā, pl. V 87v.,
b-bas telpas, Anglikāņu ielā Ns 5,

Dienas kārtība:
1) visp. pārskats;
2) norēķināšanās pārskats;
3) revidentu paziņojums;
4) budžets 1927. gadam;
5) biedru naudas noteikšana

1927. g.
6) valdes locekļu izvēlēšana;
7) dažādas lietas un pieprasījumi.
Saskaņā ar darbības kārtības

3. paragr. vaidūtēji pieprasījumi
iesniedzami rakstiski priekšsēdē-
tajām vismaz 5 dienas pirms
pilnas sapulces. 27732 Valde.

Akciju sabiedrības
„Gust Kuntzendorff'

alus darītavas

aurtiia pilna sapeļu
notiks sestdien, š. g. 2. aprilī,
pl. 7 vak., valdes telpās, Matīsa

iela Nš 8, ar sek.
dienas kārtību:

i) statūtu 24. § pārgrozīšana;
2) jaunu akciju drukāšaaa un

jaunu akciju apmaiņa pret
vecām ;

3) priekšlikumi un vēlēs.
27735 Diiekciia.

i
Krievu Baltijas kuģ-
niecības sabiedrības

kirlēia
pilna sapulce

notiks trešdien, ?. g. 30. martā,
pl. 5 p. pusd., s-bas telpās, Lielā

Pili ielā Ns 21.
Dienas kārtība:

1) 1926. g. pārskats, rev. kom.
ziņoj. un lēmums par peļņas iz-
dalīšanu; 2) 1927. g. budžets un
darbības plāns; 3) valdes priekš-
likumi, ^ kuģu pirkšana un pardoš".;
4) velēšanas; 5) akcion. priekš-
likumi. 27651 Valde.

••spiests Valsts tipogrāfija.

LATI/IEŠU ZEMNIEKU BANKA
sasauc savu akcionāru

tirlili vispārīga sapulci
ceturtdien, 1927. gada 31. mart?, pulksten 3 dien?, Latviešu
nieku savienības biroja telpās, Elizabetes ielā Ns 14-a at t ??~

dienas kārtību.

1. Sapulces amata personu vēlēšanas.
2. Gada pārskats par 1926. gadu un revizijas komisiias 7inn-
3. Peļņas izdalīšana. "°JHrna,
4. Atlīdzības noteikšana pārvaldes orgāniem.
5. Nodokļu jautājums.
6. Vēlēšanas.
7. Dažādi priekšlikumi un ziņojumi.

Statūtu § 59. Uz uzrādītāju izrakstītas akcijas doJ tisību uz balsi tanī gadījuma, ja viņas ir priekšr stādītas bankas vlTdei ne velak *ā 14 dien s pirms vispārīgas sapulces un netuliņemtas atpakaļ līdz sapulces beigām. Pašu akciju vietā var sHd>priekš! apliecībasno valsts un valdības apstiprinātām iekšienes
ārzemju kredītiestādēm, ka akcijas pieņemtas glabāšanā vai iJ?latas: apliecība jabut a zīmētiem akciju numuriem. Uz vārdurakstītu akciju īpašnieki bauda vispārīgā sapulcē balsstiesību likAttanī gadījuma, ja viņi ierakstīti valdes grāmatā ne vēlāk kā vienmēnesi pirms vispārīgas sapulces, pie kam netiek prasīts, lai Tvārdu izrakstītās akcijas pr ekša stādītu.

Piezīme. Ja_ vispārīgā sapulcē 1927. gada 31'. martā nesanāks statūtos paredzētais akcionāru skaits priekš sapulces noturē
*

Šanas, tad otra sapulce tiks izsludināta šī gada 22. aprilī tam
'

paJas telpās pulksten 3 dienā, kūja kūs pilntiesīga pie kitra sānākušo akcionāru skaita.
27736 ' Valde .

ARSENĀLS
iegvias rakstiskā konkurencē šī gada 25. martā, pulksten 10 diena,

speciālo riku tēraudu
apm. 2.250 kg. Nš 4971

Piegādes laiks līdz 1927. gada 31. jūlijam. 2 27758
Konkurence! noteikumi saņemami Arsenāla saimniecības daļa,

Veca Nometņu laukā Ns84-a, katru darba dienu no pulksten 10—14.

Šoseju un zemesceļu valde
izsludina uz š. g. 22. martu, plkit. 11 dienā, rakstisku konkurenci

tatoleMi [n|u mtimH:
400 gab. gala posmu 0 0,60 m
700 . vidus . 0 0,61 .

2503 „ . 0 0,30 .
Drošības nauda Ls 3 000,—.
Tuvākas ziņas Gogoļa iela Nš 3, ist 403, darbdienas no pulk-

sten 10-14. - Ns 4968 27757

Piebalgas virsmežniecība
pārdos mutis&ā izsolē

1927. g. 24. marta virsmežniecības kanc'eja, Aulu meža muiža uz
jaunsaimniecībām un rentes māju piegriezumiem

dusošu mežu pēc celmu sitita un platības:
Vecdrustu Damakšas nav. Nš 8 apg. I vienība novērtēta Ls 1600.
Gatartas nov. Ns 12 apg. 1 v enība novērtēta Ls 338.
Jaunpiebalgas nov. NsNs 33 un 34 apg. 3 vienības no Ls 109

līdz 342.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija

un 4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidis personas, kur/as iemaksās izsoles komisijai 10%

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iec. mežziņiem.

27690 <?tt>f>ni£as vifsmeiniecfAa.

Gulbenes virsmežniecību
pazņo, ka š. g. 2. marta .Vaid. Vēstn.' Nš 49, izsludinātā mutiskā
izsolē uz iinieru un sērkiciņu klučiem tivtz pārnesto ux
% aprili 1027. 6

27689 0uI6enes virsmežniecif»a

Kandavas virsmežniecība

pārdos mutiska izsolē
1927. g. 28. martā, Kandavas sadraudzīgas b:edr.bas telpas, likvi-
dējamo uz jaunsaimniecībām mežu, 17. un 28. februaiī 1927- g.
izsolēs nepārdotās vieaības ar 6:% takses cenas pazeminājumu:

I iec. mežniecībā, Kandavas novadā 1 vienība, pēc platības
1,30 ha, vērtībā Ls 152.

II iec. mežniecībā, Aizdzires un Kukšu novados pec platības
6 vienības no 1,13 ha —2,90 ha, vēitībā no Ls 99 —Ls 356.

IV iec. mežniecība, Matkules, Kalnmuižas, Zemites un Aizdzires
novados pēc platības 28 vienības, no 0,23 ha — 2,68 ha, vērtībā no
i s 10 — Ls 493.

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

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kur/as iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no -attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 100/0 no sumas,
par kūju vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmuum 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 kanclejā un pie iec. mežziņiem.
27555 ^fandanos eirsmežniecē&a

Kt;a būinietfras pārvaldes Liepājas grupa.
Liepājas kara osta, Lačplēfa ielā Ns 24, 22. marta 1927. gada,

pīkst. 11, izsludina

jaufctu galīgu izsoli
uz centralapki rinašanas ierīkošanu anilerijas Laboratorijas ēkas
NšNs 17, 18, 19 un 20, Liepājas kāja ostā, par sumu apm. Ls 19.000.

Raksti;ki piedāvājumi _ slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi pielaist
piadalities mutiskā izsolē, apmaksāti ar 40 sant zīmognodokli, ie-
sniedzami grupai izsoles djenā līdz pīkst. 10,30.

Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības nauda Ls 1900.
Tuvākus paskaidrojumus sniedz kafa būvniecības pārvaldes Lie-

B'i's eruoas kamleiā. daiba dienās, no nīkst. 9—15. 2* 27727

Intendanturas Liepājas nolikta cā
21. martā 1927. g., pīkst. 10, Liepāja, ka[a o,tā, Zemitana ielā 41,

mutisku Izsolē vairāksolītājiem pārdos:
Kviešu klijas — 6680 klgr.
Miežu klijas — 18011 klgr.

Pārdodamās klijas apskatāmas darba laikā no pīkst. 9 līdz 15
noliktavā Zemitana ielā Nš 41

Sacensības nodrošināšanai nosolītā.iem _ jāiemaksā noliktavas
kasē drošības nauda 25°/° apmērā no nosolītās sumas.

Ar sīkākiem noteikumiem ieinteresētas personas var iepazīties
noliktavas kanclejā, kara ostā, Zemgales ielā 38, darba laikā no
pīkst 9 līdz 15. 27699
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