
Valdības rīkojumi un pavēles.

Jaunu amatu saraksts karaspēkā.

(Izdots uz noteikumu par valsts darbinieku
atalgojumu 64. p. pamata.)

Karaspēka amatu sarakstā neparedzē-
tiem zemāk minētiem amatiem noteikt
atalgojumu pēc sekošām kategorijām:

VIII kategorija.
Flotes instruktoru skolas priekšnieks.

IX kategorija.
Zemgales divizijas staba sevišķu uzdevumu

virsnieks.
X kategorija.

Daugavgrīvas artilērijas starumetēju sta-
cijas priekšnieks.

XV kategorija.

Virsdienesta vai brīva līguma ' vecākie
aptiekas asistenti.

Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Ministru prezidents P. Juraševskis.
Kafa ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.
Tautas labklājības ministris V. Rubulis.

*
Jaunu amatu saraksts civīlresoros.
(Izdots uz noteikumu par valsts darbinieku

atalgojumu 64. panta pamata.)
IV kategorija.

Zemkopības ministrijā: Lauksaimniecības
pārvaldes priekšnieks.

Iekšlietu ministrijā: Robežapsardzības
priekšnieks.

VI kategorija.
Zemkopības ministrijā: Mērniecības daļas

vadītāja palīgs (Latgales lietās)
VII kategorija.

Iekšlietu ministrijā: Robežapsardzības
staba priekšnieks.

Satiksmes ministrijā:
Pasta un telegrāfa departamentā:

Dalās vadītājs galvenās darbnīcās.

VIII kategorija.

Iekšlietu ministrijā: Robežapsardzības
apgabala priekšnieks.

IX kategorija.
Iekšlietu ministrijā: Robežapsardzības

štāba adjutants.
Finanču ministrijā: Valsts spirta un deg-

vīna I šķ. noliktavas pārzinis
XI kategorija.

Finanču ministrijā: Valsts spirta un deg-
vīna II šķ. noliktavas pārzinis.

XII kategorija.'
Iekšlietu ministrijā: Robežapsardzības

grupu priekšnieks-virsnieks.
Finanču ministrijā: Valsts spirta un deg-

vīna III šķ. noliktavas pārzinis,
valsts spirta un degvīna I šķ. nolik-
tavas pārziņa palīgs.

XIII kategorija.

Satiksmes ministrijā:
Dzelzceļu virsvaldē: V klases stacijas

priekšnieks.

XIV kategorija.
Finanču ministrijā: Valsts spirta un deg-

vīna IV šķ. noliktavas pārzinis,
valsts spirta un degvīna II šk. no-
liktavas pārziņa palīgs.

Satiksmes ministrijā:
Dzelzceļu virsvaldē: V klases stacijas

priekšnieka palīgs.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.

Ministru prezidents P. Juraševskis.
Tautas labklājības ministris

V.Rubulis.

Noteikumi
par sevišķu piemaksu dažiem
pierobežu darbiniekiem par

svešvalodu prašanu.
1. Sekošie darbinieki izraugāmi pēc

iespējas no personām, kuras bez valsts,
vācu un krievu valodas prot arī franču
vai angļu valodu:

Dzelzceļpolicijas robežapsardzības ra-
jonu priekšnieki, Meitenes, Reņģes, Va'lkas,
Indras, Zilupes un Rītupes muitnīcu un
dzelzceļu staciju priekšnieki, Daugavpils
muitnīcas priekšnieks, Zemgales dzelzceļu
stacijas priekšnieks, kā arī paskaidroju-
mos pie budžeta noteikts skaits muitas
ekspertu un dzelzceļpolicijas uzraugu,
kuri nodarbināti pierobežas punktos un
dzelzceļu virskonduktoru, kuri apkalpo
tiešas satiksmes vilcienus uz minētiem
punktiem.

Piezīme. Šaī pantā minēto uzraugu
un virskonduktoru skaitu tekošam
1928./29. saimniecības gadam nosaka
attiecīgo resoru vadītāji.

2. Franču vai angļu valodā darbinie-
kiem jāiztur sevišķs pārbaudījums kommi-
sijā pie izglītības ministrijas. Pārbaudī-
jumu kommisija sastāv no izglītības
ministra iecelta priekšsēdētāja un diviem
locekļiem — attiecīgo valodu pratējiem,
no kuriem vienu,sūta izglītības ministrija,
bet otru attiecīgā resora vadītājs. Pro-
grammas apjomu nosaka izglītības mini-
stris saziņā ar ieinteresētiem resoriem.

3. Iepriekšējos pantos minētie darbi-
nieki, ja viņi izturējuši pārbaudījumu
franču vai angļu valodā, saņem par vienas
vai abu šo valodu prašanu sevišķu pie-
maksu 25 latu apmērā mēnesī.

4. Tiesība uz piemaksu izbeidzas, ja
attiecīgo darbinieku pārvieto uz tādu
dienesta vietu, kur piemaksa nav pa-
redzēta, vai ja viņam uzlikti pienākumi,
kuru izpildīšanai franču vai angļu valodas
zināšanu neprasa.

Šie noteikumi stājas spēkā ar 1928. g.
15. maiju.

Rigā, 1928. g. 15. maijā.

Ministru prezidents P. Juraševskis.
Tautas labklājības ministris V. Rubulis.

Rīkojums.
Finanču ministrija paziņo, _ ka preču

izcelšanās apliecības Latvija ražotam
precēm var izsniegt finanču un zem-
kopības ministrija un to iestādes un
sekošas organizācijas un iestādes:

1) Rīgas biržas komiteja
^2) Liepājas biržas komiteja,

3) Ventspils biržas komiteja,
4) Latvijas rūpnieku un amatnieku

savienība,
5) Rīgas fabrikantu biedrība,
6) Liepājas fabrikantu apvienību,
7) Latvijas tirgotāju savienība,
8) Rīgas tirgoņu kamera.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.

Finanču ministris R. Liepiņš.
Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu.

1928. gada 19. maijā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JV° 255.
Maksa par dzelzceļu tiltu lietošanu privātai
satiksmei un maksa par tiltu pacelšanu

peldošu līdzekļu caurlaišanai.
Uzdodu pagaidu noteikumu un tarifa

preču pārvadāšanai 799. § beigās ievietot
sekošu jaunu paragrāfu:

79"). §.
Maksa par dzelzceļu tiltu lietošanu
privātas satiksmes uzturēšanai.

Par Daugavas dzelzceļa tilta Daugav-
pilī un Lielupes dzelzceļa tilta Buļļos
vienreizēju lietošanu privātai satiksmei
dzelzceļi ņem sekošu maksu:

Ls
a) no automobīļa —,50
b) „ zirga ar vai bez pajūga . —,10
c) „ motocikleta. . . . . . — ,10
d) „ liellopa —,06
e) „ sīklopa, velosipēda vai

rokas ratiem —,02

. Atsvabināti no maksas par dzelzceļu
tiltu lietošanu ar visāda veida satiksmes
līdzekļiem:

1) Saeimas locekļi, uzrādot deputāta
apliecības.

2) Valdības locekļi (ministri un to
biedri), uzrādot personas apliecības.

3) Valsts iestāžu darbinieki, braucot
dienesta darīšanās, uzrādot šim no-
lūkam izdotas dzelzceļu virsvaldes
apliecības, kuras tā izsniedz valsts
iestādēm pēc vajadzības

Karaspēka daļas un tām piederoši pa-
jūgi, zirgi, lielgabali, jātnieki, automobīļi
un citi satiksmes līdzekļi pārlaižami pār
tiltu bez maksas, bet militārpersonas,
kuras lieto privātus vai vispārējos sa-
tiksmes līdzekļus, padotas maksas ziņā
vispārējiem noteikumiem.

Maksa par Daugavas dzelzceļa
tilta Rigā pacelšanu.

Par Daugavas dzelzceļa tilta paceļamās
daļas vienreizēju pacelšanu Rīgā, kuģu,
liellaivu un citu peldošu līdzekļu caur-
laišanai no katras vienības ņem maksu
Ls 10, - apmērā.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 1. jūniju.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. Leitis.

Apstiprinu.
1928. g. 16. maijā.

Finanču ministra biedrs
J. Bokalders.

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī JMs 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

RĪKOJUMS JVs 159.
1928. g. 19. maijā.

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muitošana, saskaņā ar muitas tarifu vispārējo no-
teikumu 10. pantu.*)

!. Preču saraksts:
40) Skārda izstrādājumi ar iespiestiem (štancētiem) izgrezno-

jumiem 154. p. 1. pkts.
41) Dažādi dzelzs āķi, caurmērā līdz 6V4 mm 156. p. la. pkts.
42) Formalīna pastiles 112. p. 9a. pkts.
43) Papīrs vai pape pārklāti ar līmi 177. p. 3i. pkts.
44) Tīklveidīgi izstrādājumi no dzijām vai diegiem ar mezglu

veidīgiem sējumiem . 204. p. attiecīgais
. punkts liti burts.

45) Ēveles koka spalos 161. p. 2. pkts.
46) Katlu darbu un citos 152. p. minētos izstrādājumos iegrieztās

vītnes nav uzskatāmas par tālāku apstrādājumu.
47) Rozīnes ar kauliņiem 8. p. 4. pkts.
48) Žāvētas vīnogas ķekaros 8. p. 3. pkts.
49) Dažādu materiālu mēri garuma mērīšanai ar mēru iedaļām,

izņemot dzelzs un tērauda pēc materiāla.
50) Dzelzs un tērauda mēri garuma mērīšanai ar mēru iedaļām . . 161. p. 2. pkts.
51)*Pēc 102. p. 2, pkta muitojams tikai teehniskais ūdeņraža

superoksids uz rūpniecības nodaļas, katrā atsevišķā gadījumā
izsniegto apliecību pamata, kurās atzīmēts attiecīgas firmas
nosaukums un techniskām vajadzībām ielaižamais ūdeņraža
superoksida daudzums. Visos pārējos gadījumos ūdeņraža
superoksids 112. p. 9a. pkts.

52) Auzu milti (Knorr HafermehI) 3. p. 7. pkts.
53) Alumīnija piena trauķj, piensaimniecības vajadzībām uz

katrreizēju zemkopības dep-ta eksportsviesta un moder-
niecību kontroles apliecību pamata 167. p. 4b. pkts.

54) Stikla, fajansa un porcelāna izolatori ar dzelzs āķiem .... pēc izolatoru mate-
riāla.

55) Kino reklāmas fotogrāfiju veida 178. p..2. pkts.
bet pastkaršu (skatu karšu) veidā 177. p. 3h. pkts.

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
Pamats: Muitas tar. vispār, noteik. 10. pants.

Finanču ministris R. Liepiņš.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

*) Skat. ..Valdības Vēstneša" 1928. g. 104. numuru.

Rīkoiums Jfe 157.
1928. g. 16. maijā.

Maksājumu tarifs par pasta paku
piegādāšanu Rīgā adresātiem mājās.

Par pasta paku piegādāšanu Rīgā adre-
sātiem mājās muitas artelis saņem sekošu
atlīdzību :

I.
Ja vienā reizē adresātiem piegādā tikai

vienu paku : Ls
1) līdz 2 kg smagu 0,20
2) virs 2 kg līdz 5 kg smagu . 0,40
3) virs 5 kg līdz 10 kg smagu . 0,60
4) virs 10 kg līdz 20 kg smagu . 1,—

II. _
Ja vienā reizē adresātiem piegādā vai-

rākas pakas: Ls
1) līdz 2 kg smagu 0,15
2) virs 2 kg līdz 5 kg smagu . 0,30
3) virs 5 kg līdz 10 kg smagu . 0,45
4) virs 10 kg līdz 20 kg smagu . 0,75

Paku piegādāšana nav obligātoriska un
tiek izdarīta rajonā, kuru ieslēdz dzelzceļu
līnija no Rīgas Krasta stacijas gar Braslas
staciju līdz iestādei, līdz Gaisa tiltam,
dzelzeeļu pārbrauktuvei Rumpmuižas ielā*,
pilsētas gāzu iestādei, Krievu-Baltijas
vagonu fabrikai un pa Daugavpils un
Grebenčikova ielu līdz Daugavai.

Departamenta direktors E. Dundurs.
Nodaļas vadītājs V. G a n š 0 v s.

Jaunu amatu saraksts karaspēkā.
Jaunu amatu saraksts cīvilresoros.
Maksājumu tarifs par pasta paku piegā-

dāšanu Rīgā adresātiem mājās.
Noteikumi par sevišķu piemaksu dažiem

pierobežu darbiniekiem par sveš-
valodu prašanu.

Rīkojums par preču izcelšanās apliecībām.
Maksa par dzelzceļu tiltu lietošanu privātai

satiksmei un maksa par tiltu pacel-
šanu peldošu līdzekļu caurlaišanai.

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muito-
šana, saskaņā ar muitas tarifu vis-
pārējo noteikumu 10. pantu.

Rīkojums visām apriņķu un pilsētu valdēm.

Maksa par ,,Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18,—
> 2 gadu . . „ 12,— r/3 gadu . . „ 10 —
3 mēn. . . „ 6— 3'mēn. . . . „ 5 —
I ,. . . „ 2,— 1 „ . . „ 1,70
Pie arkalpār- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru * . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejfgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
viensleļiiiu rindiņu „ —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) . .' . ... .' . „—,25

ā) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80



Rīkojums
visām apriņķu un pilsētu valdēm.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
taments ziņo, ka valsts statistiskā pār-
valde tekošā gada vasarā, laikā no
25. jūnija līdz 2." jūlijam, izvedīs sējumu
un mājlopu reģistrāciju, kuru, saskaņā ar
,,Noteikumiem par sējumu-mājlopu reģi-
strāciju" („Vald. Vēstn." M° 112—1926.)
jāizdara pagastu un pilsētu valdēm.
Augšējo ievērojot, valsts statistiskā pār-
valde piesūtīs ' caur apriņķu valdēm
visām pagastu pašvaldībām vajadzīgos
reģistrācijas formulārus līdz ar at-
tiecīgu instrukciju, pie kam līdz š. g.
5. jūlijam visiem pagastos izpildītiem
materiāliem jābūt jau nosūtītiem apriņķu
valdēs, kuras tos pēc galīgas pārbaudī-
šanas un sakārtošanas līdz 10. jūlijam
piesūta valsts statistiskai pārvaldei.—
Pilsētu valdes formulārus saņems tieši no
statistiskās pārvaldes, kup izpildāmi un
līdz 10. jūlijam piesūtāmi tieši valsts
statistiskai pārvaldei.

Pie šī departaments uzdod stingri rau-
dzīties uz noteikto termiņu ievērošanu,
par reģistrācijas izpildīšanu ziņojot de-
partamentam.

Departamenta direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. Klinklavs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Apstiprinu.

1928. g. 30. aprīlī.
Finanču ministra biedrs

J. Bokalders.

Paziņojums.
Finanču ministrijas nodokļu departa-

ments paziņo atklātībai, ka rīkojuma par
zīmognodokli 74. p. kārtībā dota atļauja
Latvijas spirtrūpniecības akciju sabiedrībai
Rīgā ar nodaļām provincē nomaksāt zī-
mognodokli naudā Latvijas bankā par
izdodamiem dokumentiem (finanču mi-
nistra rikoj.: JMbJST» 28, 32, 34, 35, 38, 39,
41, 48, 49, 52 un 73), par ko publicēts
1922. g. „Valdības Vēstneša" 119., 147.,
154., 177., 195., 231., 237. numurā, 1923.g.

„Valdības Vēstneša" 121., 127., 165. nu-
murā un 1924. g. ,,Valdības Vēstneša"
127. numurā — ar finanču ministra š. g.
30. aprīļa lēmumu ir atcelta.
4597 Direktora v. E. Loske.

Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Paziņojums.
Mežu departamenta administratīvās

darbības pārbaudīšanas un dažādu sūdzību
izmeklēšanas kommisija pieņems sūdzības
tikai līdz š. g. 15. jūnijam.

Rīgā, 1928. g. 21. maijā.
Kommisijas sekretārs P. Drinks.

Izlabojums.
„Valdības Vēstneša" 1928. g. 2. aprīļa

76. numurā iespiestā nekustamas mantas
sarakstā, kuru īpašniekiem, vai viņu tie-
sību ņēmējiem ir jāpiedalās
Vecmuižas pagasta Vīksniņas meliorācijas
sabiedrībā ir ieviesusies
kļūda.

JNIe 6 Andrejs Audze Jaunrepšu 87a —
darbu izmaksa pēc projekta: kur stāv
Ls 52,— jābūt Ls 174—

JVņ 45 Ludvigs Audze Repša-Kalna 87 —
darbu izmaksa pēc projekta: kur stāv
Ls 174,— jābūt Ls 52,—.

1928. g. 21. maijā.
Kulūrtechniskās daļas vadītājs J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.

Izlabojumi.
Š. g. ,.Valdības Vēstneša" 109. nu-

murā iespiestā muitas departamenta rīko-
jumā N° 138 ievesušās sekošas kļūdas:

1. Izejvielu nosaukumos apavu šķirām
N°N° 13—16 iespiests :

„Kokvilnas trikko audumi pēc
204. p. 2. pkta (206.p. 1. pkts)";
vajaga būt ,, Kokvilnas triko
audumi pēc 204. p. 2. pkta (205. p.
1 c . pkt.)".

2. Izejvielu nosaukumos apavu šķirām
]\jbj\(o 92—95 iespiests:

a) ,,Benzins p c 85. p. 1. pkta (85. p.
3. pkts)"; jābūt „Benzins pēc 85. p.
1. pkt. (85. p. 3. pkts)".

b) ,,Harpiuss pēc 82. p. 1. pkta
(82. p.)"; jābūt ,,Harpiuss pēc
82. p. 1. pkt. (82. p.)".

Nodaļas vadītājs Kļāviņš
Eksperts M. Zībarts.

Izglītības ministra runa Saeimā.
Saeimas 15. maija sēdē, atbildēdams uz

pieprasījumu par pārgrozībām izglītības
ministrijā, ministris A. Tenteris sacīja
sekošu runu:

Augsti godātie deputātu kungi: Ministru
prezidenta uzdevumā un valdības vārdā
centīšos dot atbildi uz 2. maijā iesniegto
steidzamo pieprasījumu, kas galu galā
izrādās tik steidzams nemaz nebij, kā tas
sākumā likās. Viņa pirmais parakstītājs
ir K. Dišlera kungs. Kad tagadējā koa&cija
bija nodibinājusies un es biju uzaicināts
tajā par izglītības resora vadītāju, tad
Dišlera kungs, kad es stājos savā amatā
sua sponte, solīja man vislabāko labvēlību.
Tiešām, labvēlību es saskatu arī viņa
tagadējāsolī, jo tas dod man iespēju valsts
svarīgākā vietā un kompetentās iestādes
priekšā noskaidrot dažu labu pārpratumu,
ko radījušas ir avižu ziņas no nevienmēr
drošiem . un pārbaudītiem avotiem; ir
dažādas tenkas un dažādi protesti, kas
viļņo vienu sabiedrības daļu; ir daži pār-
pratumi, kas radīti ar pieprasījuma moti-
vēšanu. Arī no Dišlera kunga puses tādi
var celties, bet arī no turpmākiem runātā-
jiem tie ir radīti. Dišlera kungs gan, moti-
vēdams šo pieprasījumu, aizrādīja, ka to
nevar motivēt ar likuma burta pārkāpšanu.
Bet tomēr jāsaka, ka tiesību princips ir
pārkāpts un vēlāk viņš pāriet pie tā, ka
ir arī kaut kādas nelikumības bijušas, Ne-

gribu strīdēties šai dziļi juridiskā jautā-

jumā un arī ne ar Dišlera kungu, jo es
neesmu jurists, bet vēsturnieks, kas ir
ņēmis un ņems vērā to, kas ir arī iepriekš
noticis. Tāpat arī es ņemšu to vērā, runājot
no šī augstā katedra par likumību.

Tālāk piegriezīšos faktiem. Ar ministru
kabineta 1928. gada 17. aprīļa lēmumu ir
likvidēta izglītības ministrijas skolu virs-
valde un viņas vietā ir dibināts skolu
departaments saskaņā ar 30. marta Saeimā
pieņemto likumu par ministriju iekārtu.
Tur taisni sacīts: ,,Ja par to sevišķi pa-
redzēts atsevišķā iekārtā". Otrā nodaļa:
,,Ministrijas atsevišķas iestādes, ja tās
paredzētas attiecīgas ministrijas iekārtā".
10. pantā mēs lasām: ,,Sevišķus nosacīju-
mus par ministriju un viņu iestāžu sastāvu,
uzdevumiem un darbības apjomu, kā ari
izņēmumus no šiem vispārējiem noteiku-
miem paredz atsevišķu ministriju iekārtas."
Tā tad tādas paredzētas un nebūt nav no-
liegtas. Šinī gadījumā, kas paredzēts
izglītības' ministrijas iekārtas projektā,
kas iesniegts ministru kabinetam un kas
pēc būtības reāla dzīvē ir vienīgi iespēja-
mais. Bez tam man šeit jāpiezīmē, ka bi-
jušās Skujenieka valdības laikā — jau
mazajā kabinetā bija pieņemts izglītības
ministrijas iekārtas projekts, kurā tāpat
bija paredzēts sadalījums direkcijās un
ne departamentos. Tas man vēl vairāk
deva pārliecību, ka šis sadalījums arī pie
socialdemakratiem neatradīs ne mazāko

pretestību. Ari valsts amatu sadalījuma
līdz šim pastāvošā likumā skaidri noteikti,
atsevišķi minēti attiecīgu direktoru posteņi.
Bez tam jāuzsver, ka direkciju pastāvē-
šana ari pēc lietderības atzīstama par
nepieciešamu un uzturamu. Arī Saeimas
publisko tiesību un valsts pārvaldes iekār-
tas kommisija akceptējusi departamentu
sadalīšanu pārvaldēs un daļās, tā tad arī ne
nodaļās. Satiksmes ministrijas iekārtas
projektā dzelzceļu virsvalde sadalīta di-
rekcijās, pasta-tēlegrafa departaments pār-
valdēs, šoseju un zemesceļu departaments
— daļās, tā tad ir trijādi nodalījumi. Kā
redzat, visā ministrijas iekārtā departa-
mentos mēs neredzam nevienu nodaļu.
To prasa ministrijas īpatnības, un tās ir
ievērotas. Šādu satiksmes ministrijas
reorganizāciju izdarīja jau bijušā valdība
pirms ministriju iekārtas likuma pieņem-
šanas Saeimā un es neesmu dzirdējis, ka
Dišlera kungs vai kāds cits šīs interpelācijas
iesniedzējs būtu protestējis likumības vai
tiesisku principu vārdā. Bez tam bijušās
valdības izdotie noteikumi par satiksmes
ministrijas pasta-tēlegrafa departamentu,
ar kupem atcelti 1920. g. 2. janvāra no-
teikumi par pasta un telegrāfa virsvaldi
un noteikumi par satiksmes ministrijas
šoseju un zemesceļu valdi. Tos varētu
nolasīt, man tie ir klāt. Ir redzams, ka ir
likvidētas virsvaldes un valdes un nodibi-
nāti departamenti. Bet nu jāprasa, uz
kāda pamata tie tika nodibināti. Notei-
kumi par šādiem departamentiem nav
izdoti Latvijas republikas satversmes 81.
panta kārtībā, tā tad viņi nav tādā kārtā
likums, bet tikai noteikumi, bez likuma
pamatojuma, jo likums par ministriju
iekārtu pieņemts tikai 1928. gada 30. martā.
Arī budžeta kommisija tas nav izstrādāts,
jo budžeta līdzekļi atvēlēti pasta un tele-
grāfa virsvaldei un šoseju un. zemes ceļu
valdei, bet ne departamentiem.

Tālāk, pieprasījumā atzīmēts, ka mini-
striju iekārtas papildinājumi vai grozījumi
ar administratīvu akti pielaižami tikai
ārkārtējos apstākļos. Es prasīšu: kādi
ārkārtēji apstākļi bija, kas spieda agrāko
valdību administratīvā ceļā pārgrozīt sa-
tiksmes resora pasta un telegrāfa virsvaldi
un šoseju un zemes ceļu valdi par departa-
mentiem. Tagadējā valdība pārkārtojumu
izglītības ministrijā izdarīja uz likuma par
ministriju iekārtu pamata, kas no Saeimas
pieņemts un izsludināts. Bet kāds pamats
bija bijušai valdībai uz satiksmes resora
reorganizāciju, pec ta Saeima nav prasījusi.
Apspriežot pieprasītāju aizkārto budžeta
jautājumu, jāpaskaidro, ka likvidējot skolu
virsvaldi un vispārējo lietu pārvaldi, visu
šo iestāžu uzdevumi, pienākumi un tiesības
pāriet uz skolu departamentu un ministri-
jas kanceleju, kāpēc pats par sevi sapro-
tams,ka attiecīgie līdzekļi pienākas tai iestā-
dei, kas turpmāk izpildīs likvidētās iestādes
pienākumus un uzdevumus. Līdzekļus
valsts budžeta kārtībā taču atvēl nevis
kādas iestādes darbinieku eksistencei vai
pastāvēšanai, bet gan attiecīgu pienākumu
un darbu veikšanai. Iestādes un darbi-
nieki taču rodas darba un pienākumu dēļ.
nevis otrādi. Šī pieprasījuma iesniedzē-
jiem varētu uzstādīt jautājumu, kur tad
pasta un. telegrāfa un šoseju un zemesceļu
departamenti ņēma līdzekļus un kur pa-

lika bijušie attiecīgās virsvaldes un attie-
cīgās valdes līdzekļi. Kāpēc šī pieprasījuma
iesniedzēji nenāca toreiz Saeimā ar attie-
cīgu pieprasījumu, bet gan visiem spēkiem
pabalstīja toreizējās valdības rīcību. Saei-
ma nereaģēja ari negrozot jaunos budžetus
šī administratīvā kārtībā radītā iestāde.
Vēlreiz jautājumu, kāpēc tāda divējāda
izturēšanās no vienām un tām pašām per-
sonām līdzīgos gadījumos?

Tālāk, sakarā ar skolu virsvaldes un
vispārējo lietu pārvaldes likvidēšanu, at-
brīvoti daži no līdzšinējiem darbiniekiem
un, proti, uz noteikumu par civildienestu
62. panta kārtībā. Visiem šiem darbinie-
kiem izmaksāts viņiem pienākošais atalgo-
jums un tāpat' piešķirts atvaļinājums. No
dienesta atlaisti sekosi darbinieki. Vis-
pirms skolu virsvaldes direktors Reinis
Liepiņš, kurš atlaists sakarā ar minētā
amata likvidēšanu un ņemot vērā to, ka
viņam nav attiecīga zinātniska grāda,
nav augstskolas izglitības. Pie tam bijušais
skolu virsvaldes direktors nav nokārtojis
savas cenza lietas, neskatoties uz to, ka
jau 1922. gadā izglītības ministrija pie-
prasīja, lai viņš iesniedz dokumentus par
savu izglītību, tas tomēr līdz šai dienai
nav ticis darīts.

Tālāk atlaists tautskolu direktora otrs
biedrs Taivans šī posteņa likvidācijas dēļ
un pie tam ari kā maz piemērots savam
Līdzšinējam uzdevumam. Bez tam atlaists
tautskolu direkcijas darbvedis Voldemārs
Auziņš, kā viens no jaunākiem darbinie-
kiem. Pie tam šis postenis ar šī gada
1. aprīli likvidēts. Tā tad viņš tur nevarēju

palikt. Bet par II šķiras darbvedi apstipri-
nāta Olga Poriņa. Man vēl jāsaka, ka
augstāku amatu Auziņam nevarēja pie-
šķirt, ņemot vērā viņa spējas un līdzšinējo
darbību. Pārējie darbinieki atstāti līdz-
šinējos amatos, izņemot Poriņu, kura, kā
jau teicu apstiprināta dienesta labā kā
II šķiras darbvede (K. Dēķena starpsau-
ciens). Poriņa bija paaugstināta X katego-
rijā šī gada 16. aprīlī, skaitot viņu šai
kategorijā no 1. aprīļa. Tas bija izdarīts
bez manas ziņas un pretēji manam rīkoju-
mam, neizdarīt nekādas pārgrozības ierēd-
ņu sastāvā bez manas ziņas. Bijušais
skolu virsvaldes direktors, neskatoties uz
šādu manu rīkojumu, Olgu Poriņu tomēr
bija paaugstinājis X kategorijā.

Līdz sī gada 1. aprīlim 0. Poriņa ieņēma

darbvedes vietu pēc XI kategorijas; šāds
postenis, kā jau aizrādīju, tagad ir likvidēts
un šī gada budžetā vairs nav paredzēts.
Tādēļ ari viņu iecēla par otrās šķiras darb-
vedi, kāds postenis paredzēts budžetā, ar
algu pēc XII kategorijas, 5. pakāpes, kas
iznāk par 4 latiem vairāk nekā 0. Poriņa
saņēma līdz š, g. 1. aprīlim. Tā tad te
nevar runāt par kādu algas pazemināšanu,
bet par paaugstinājumu. Dēķena kungs
viņu godina par dzīvo enciklopēdiju.
Varbūt, man nav bijusi izdevība par to
pārliecināties. Tāpat ar ministru kabineta
1928. gada 17. aprīļa lēmumu ir likvidēta
vispārējo lietu pārvalde. Jūs, varbūt, jau-
tāsit, kāpēc vispārējo lietu pārvaldes
vietā nav nodibināts departaments vai
arī kāda nodaļa. Pēc būtības šo vispārējo
lietu pārvaldi nevarēja pārvērst par de-
partamentu. Tas bija tāds ērmots radī-
jums. — Kāds IV kategorijas ierēdnis un
no viņa tā patālu bija kanceleja ar 4 ierēd-
ņiem. Gan vispārējo lietu pārvaldē skaitī-
jās grāmatvedība, statistika un juriskon-
sults, bet viņai ar tiem nebija ne organiskas,
ne dabiskas saites; tādas organiskas un
dabiskas saites bija drīzāk ar skolu depar-
tamentu. Ka tas tā, to paskaidro sekosi
apstākļi. Skolu departamenta lietas grā-
matvedībā iztaisa 98°/0, turpetim atlikušās
ir vispārējo lietu pārvaldes lietas, proti,
kas attiecas uz pašu izglītības ministrijas
namu. Tādi paši apstākļi " ir arī ar statistiku.
Kāpēc tad viņus atraut no vienas iestādes,
kurai tās dabiski piekrīt un ievietot gluži
svešā iestādē, lai tikai pildītu šīs iestādes
tukšumu? Lai tādu stāvokli izbeigtu,
izglītības ministris uz 19. panta pamata
ieveda ministra sekretāra amatu, kas reizē
pārzin arī ministrijas kanceleju. Te Dēķena
kungs jautāja, vai ministrim pietiks ar
sekretāru. Varbūt būs grūti, bet es domāju,
ka taču varās iztikt. Ja te saka, ka vajadzē-
tu, varbūt, nodibināt arī ģenerālsekretāra
amatu, tad tāds pēc likuma nav paredzēts.
Kas attiecas uz personu, kas varētu ieņemt
šo ģenerālsekretāra vietu, tad Melnalksnis
nav tas vīrs, kas šo vietu varētu ieņemt.
Tā tad vispārējo lietu pārvaldes likvidā-
cija notikusi pēc lietderības un būtības,
kā arī budžeta ietaupījumu nolūkā. Sa-
karā ar minēto likvidāciju, ar visu nupat
teikto, atbrīvots no ieņemamā amata ari
vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks Krišs
Melnalksnis, jo viņa postenis likvidēts.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1928. g. 12. maija lēmumu,

izbe 'idz pēc sodu lik. 51., 595. p. apvainotā
Kriša Simana d. Ozoliņa meklēšanu. (Skat.
,.Valdības Vēstneša" 1923. g. 195. numurā.)

1928. g. \9. maijā. JVs 4.733.
Tiesas loceklis M e 1 v i 1 s.

Sekretārs (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 15. maija lēmumu,
mek 'lē pēc sodu lik. 442. p. 2. d. 2. pkt.
apsūdzēto Trofiliju Vasilija d. Mi'trošenko,
dzim. 1908. g., pied. pie Rēzeknes apr. Ružinas
pag. Meklējamā Mitrošenko pēdējā dzīves vieta
bija Ružinas pag. Kruķu ciemā.

Atrašanas gadījumā no minētā Mitrošenko
pieprasāma drošības nauda divdesmit piecu (25) latu
apmērā, līdz kādas iemaksai Mitrošenko apcie-
tināms un ieskaitāms Latgales apgabaltiesas
rīcībā.

Daugavpilī, 1928. g. 16. maijā.
Priekšsēdētāja vietā (paraksts).

Sekretāra vietā L. Drozdovskij.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 16. maija lēmumu,
atsa'uc „Valdības Vēstnesī" 1926. g. 14. aug.
179. numurā iespiesto sludinājumu par Stepanu
Pētera d. Volnobajeva meklēšanu, jo mi-
nētais Volnobajevs ir atrasts.

Daugavpilī, 1928. g. 18. maijā.
Priekšsēdētāja vietā (paraksts)

Sekretāra palīgs L. Drozdovskij,

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis
izbeidz Augusta Antona dēla Butlera
meklēšanu, viņa atrašanas dēļ. (Skat. „Val-
dības Vēstneša" 19* 28. g. 38. numurā.)

Miertiesneša vietā (paraksts.)

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis
izbeidz Elmāra Freiberga meklēšanu,
viņa atrašanas dēļ. (Skat. ,,Valdības Vēstneša"
1928. g. 55. numurā.)

Miertiesneša vietā (paraksts.)

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis
izbeidz Lidijas Puntuš meklēšanu,
viņas atrašanas dēļ. (Sk. ,,Valdības Vēstneša"
1928. g. 94. numurā.)

Miertiesneša vietā (paraksts).

Kuldīgas iec. miertiesnesis
pamatodamies uz saviem lēmumiem un uz kr.
pr. lik. 71., 841.—846. p. meklē sekošas personas:

1) Jēkabu Andreja d. Pfire-Pūrīti (tuvākas
pazīmes trūkst), aps. pēc s. 1. 581. p. (kr. lieta
Na 153/28. g.).

2) Jozefu Zamueļa d. Mendelsonu (tuvākas
pazīmes trūkst), aps. pēc s. I. 574. p. (kr. 1.
Ns 113/28. g.).

3) Matildi Mārtiņa m. Vītoiiņ, 26 g. v., fri-
ziere, agr. dzīv. Kuldīgā, Baznīcas ielā N° 21,
aps. pēc s. I. 138. p. (kr. I. Na 922/27.).

4) Nikolaju Nikolaja d. Fiļipovs, 38 g. v.,
pied. pie Daugavpils, agr. dzīv. Kuldīgā, Policijas
ielā Ns 12, aps. pēc s. I. 284. p. (kr. 1. N° 153/27. g.).

5) Mārtiņu Stepanu (tuvākas pazīmes trūkst),
aps. pēc s. 1. 138. p. (kr. i. N» 197/27. g.).

6) Krišu Pirvicu (tuvākas pazīmes trūkst),
aps. pēc s. I. 138. p. (kr. 1. Ng 197/27. g.).

7) Miķeli Stepanu (tuvākas pazīmes trūkst),
aps. pēc ' s. 1. '138. p. (kr. 1. Ng 197/27. g.).

8) Teodoru Zavicki (tuvākas pazīmes trūkst),
aps. pēc s. 1.. 138. p. (kr. lieta Ns 807,27. g.).

9) Jāni Jāņa d. Ķešbers, 50 g. v., pied. pie
Kuldīgas pils., agr. dzīv. Kuldīgā, Kaļķu ielā
Na 12, aps. pēc s. 1.581. p. 1. d. (kr. lieta Ns 2/25.g.).

Visām iestādēm un personām, kurām meklēja-
mās personas vai viņa piederošo mantu atrašanās
vieta būtu zināma, nekavējoties jāziņo mierties-
nesim Kuldīgā vai tuvākai policijas iestādPi.

Kuldīgā, 1928. g. 11. maijā.
Miertiesnesis (paraksts).

Sekretārs (paraksts).



Man jāatzīmē, ka Melnalksnim nebija
iespējams dot citu attiecīgu posteni pašā
ministrijā, ievērojot viņa zemo izglītības
cenzu. Viņam ir tikai pamatskolu skolotāja
tiesības. Gribētu jautāt, kur tad te nu ir
izrēķināšanās un vai vispār šinī ministrijas
rīcībā saskatāms kāds cits politisks solis
vai akts. Man jāaizrāda,ka arī iepriekšējās
valdības laika izdarīta attiecīga reorgani-
zācija satiksmes resorā, kur notikusi līdzīga
valsts darbinieku atlaišana, proti, līdz ar
pasta un telegrāfa virsvaldes likvidāciju
atlaists no amata uz 1927. gada 29. septem-
bra lēmuma pamata šīs nodaļas direktors
Alfrēds Auziņš un vēl citi. Sakāt, vai var
Šādu rīcību kvalificēt par izrēķināšanos,
kā to darījuši pieprasījuma iesniedzēji sa-
karā ar skolu virsvaldes likvidāciju un
skolu departamenta nodibināšanu. Par
skolu departamenta direktoru ir iecelts

līdzšinējais vidusskolu direktors Kārlis
Ozoliņš, viņam ir akadēmiska paidago-

ģiska izglītība un ir ilggadīgs izglītības
resora atbildīgs darbinieks. Viņš bija
tautskolotājs, tautskolu inspektors, tad
arī arodu un vidusskolu direktors un tā

tad skolu lietas viņš labi pārzin. Es
nezinu, pie kādas politiskas pārliecības
viņš turas, jo neesmu to viņam prasījis.
(Starpsaucieni pa kreisi.) Neesmu to viņam
prasījis un nezinu. Tik daudz varu teikt,
ka viņa darbībā izglītības resorā neesmu
saskatījis, pie kādas politiskās partijas
viņš pieder.

Ar to ari gribētu apmierināties, attēlojot
apstākļu faktisko pusi. Man nebūtu patī-
kami kvalificēt līdzšinējo izglītības resora
darbību. Personīgi tas man nav patīkami,
bet tomēr esmu spiests par to runāt.
Man pārmet, ka es esmu atlaidis vecus
ministrijas darbiniekus, iestrādājušos dar-
biniekus. Man jākonstatē, ka pie skolu
departamenta darbības uzsākšanas pār-
ņemtas skolu virsvaldes lietas, kuru starpā
atrodamas ļoti daudz vecas, nenokārtotas,
neizpildītas un nenoskaidrotas lietas. Ne-
kāda lietu nodošana un pārņemšana nav
notikusi. Laiks netika noteikts, kā es
dažkārt esmu dzirdējis to pārmetām. Kad
bijušais virsvaldes direktors izteica savu
nemieru, ka neesot dots laiks lietu nodoša-

nai, tad es prasīju, cik ilgs laiks būtu
vajadzīgs priekš šīs operācijas. Toreiz viņš
pats minēja ,,līdz sestdienai", t. i. 3 dienas.
Es tam piekritu. Bet patiesībā nekāda
lietu nodošana un pārņemšananavnotikusi.
Gan viss atstāts un atrasts tādā stāvoklī,
kā attiecīgā momentā tas atradies. Virs-
valdes direktors nodeva departamenta
direktoram tikai galda atslēgas un sekre-
tāra vietas izpildītājs atstājis savam pēc-
nācējam vairākus pakas papīru pilnīgā ne-
kārtībā bez kaut kādiem paskaidrojumiem.
Skatot atrastās lietas cauri, konstatētas
daudzas nepilnības un nenokārtotas lietas.
Tādu man ir vesela rinda atzīmēts. Minēšu
tikai dažas. Piemēram, ārlietu ministrijas
ģenerālsekretāra 1. marta raksts — bez
reģistrācijas un rezolūcijas. Sesavas baznic-
valdes raksts no 10. marta bez rezolūcijas,
no virsvaldes direktora no 12. aprija —
atstāts bez izpildīšanas. Dreiberga 18. fe-
bruārī iesniegtais lūgums bez reģistrācijas
un izpildīšanas. Viļēnu pilsētas valdes
3. aprīļa lūgums bez reģistrācijas. Skolo-

tāja K. Gulbja 5. februāra raksts bez
reģistrācijas. Mācitāja Edmunda Bekera
raksts no 3. marta 1927. gada — bez reģi-
strācijas un rezolūcijas. Uz viņu atdūros
tikai tad, kad pats mācītājs bija atnācis
prasīt, kā stāvot ar viņa cenzēšanas lietu,
jo 'priekš gada viņš esot iesniedzis doku-
mentus un lūgumu un vai kas ir noticis.
Tāpat ari no vispārējo lietu' pārvaldes
laikiem ir pārgājuši ministrijas kancelejā
daudz vecas nenokārtotas un neizpildītas
lietas. Darbvedis diemžēl esot grūti sa-
slimis un nevarot jau no marta mēneša
ministrijā strādāt. 'Arī te varētu atzīmēt
vienu otru rakstu. Piemēram, valsts biblio-
tēkas 1927. gada oktobra raksts — arī bez
reģistrācijas un izpildīšanas u. t. t.
Un cik ātri lietas ir gājušas, tas arī man tā
nejauši uzpeldēja, kad griezās pie manis ar
prasībām' un sūdzībām. 3 janvārī virs-
valdes direktors atzīmējis pie lietas, bet
neturēja par vajadzīgu dot zināmus pa-
skaidrojumus, pēc kā griezās pie manis.

Piezīmējams, ka arī šeit viņš nav turējis

par vajadzigu savas lietas nodot, bet
atstājis kur ' nu katru, — dažas galda
atviktnē, citas uz galda u..t. t.;, pat triju
zvaigžņu ordeņi, kas nebija vēl izsniegti
attiecīgām personām, bija atstāti 'neaiz-
slēgti atvilktnē.

Sakarā ar deputāta Dēķena kunga runu
man būtu piezīmējams sekošais. Dēķena
kungs saka, ka tagad skolu departamentā
esot 4 direktori, bet ministru kabineta

iekārtā neesot teikts, ka vienā departa-

mentā varot būt 4 direktori. Uz to man nu
jāsaka, ja var teikt, ka skolu virsvaldē
var būt 4 direktori, bet skolu departamentā
nevar būt 4 direktori, viņi visi nav departa-
menta direktori. Viens tik ir departamenta
direktors, viens tautskolu direktors, viens
vidusskolu direktors, viens arodskolu
direktors.

Bez tam Dēķena kungam jāpaskaidro,ka
autonomas iestādes, kā universitāti, māk-
slas akadēmiju, konservatoriju, muzejus,
operu, teātrus u. c. nevar pārzināt ne
8., ne 4. kategorijas ierēdnis. Šīs iestādes
ir padotas pašam ministrim un atrodas
viņa pārziņā. Piegriežoties Dēķena kunga
pārmetumiem, it kā ministris pārkāpis
savas tiesības, atbrīvodams un ieceldams
III kategorijas ierēdni, kas pieder ministru
kabineta kompetencēm, tur man jāaizrāda,
ka Dēķena kungs, nolasot attiecīgo „Vald.
Vēstn." rīkojumu, ir noklusējis pirmos
rīkojuma vārdus.

No tā redzams, ka ir konstatēti tikai
fakti, , kas stāv sakarā ar ministru kabineta
lēmumu, bet pats ministris personīgi ar
savu vārdu nav izdarījis nekādu .ne atbrī-
vošanu, ne iecelšanu (starpsaucieni pa
kreisi). Nav tāda vārda! (Starpsaucieni pa
kreisi). Te ir teikts: ,,Ar ministru kabineta
piekrišanu atsvabinu no amata". Bet manā
rīkojumā nekur nav sastopams ne ,,atsva-
binu no amata", ne ,,ieceļu" (starpsaucieni
pa kreisi). Es tūliņ paskatīšos, te man tie
dati ir. Te stāv ,,iecelts" un ,,atbrīvots "
Sakarā ar skolu virsvaldes likvidēšanu un
saskaņā ar ministru kabineta š.'g. 17. aprīļa
lēmumu atbrīvots no amata skolu virs-
valdes direktors Reinis Liepiņš uz civil-
dienesta likuma tāda un tāda panta pamata
sākot no tās un tās dienas. Tā tad es

personīgi savā vārdā neesmu rīkojies.
Tāpat 1928. g 26. numurā „Vald. Vēstn."
publicēts ministni kabineta š. g. 17. aprīļa
lēmums par attiecīgo reorganizāciju. Šis
ministru kabineta lēmums man piesūtīts
18, aprīlī un tas man bija saistošs. Tur

bija teikts: „Sakarā ar skolu virsvaldes
likvidēšanu atsvabināts no amata uz no-
teikumu par civildienesta likuma pamata
līdzšinējais skolu virsvaldes direktors Rei-
nis Liepiņš, sākot ar š. g. 17. aprīli un
iecelts par skolu departamenta direktoru
Kārlis Ozoliņš, sākot no š. g. 18. aprīļa
ar III amata kategorijas algu". Tālāk —
likvidēta izglītības ministrijas . vispārējo
lietu pārvalde, nododot tās lietas ministrijas
kancelejai un nodibinot ministra sekretāra
amatu. Protams IV kategorijas ierēdni
ministris nevarēja atsvabināt savā vārdā.
Jāaizrāda, ka bijušais valdības laikā ir

bijušas līdzīgas atbrīvošanas un iecelšanas.
Tādi fakti ir konstatējami. No tiem vienu
es jau nolasīju un varēti nolasīt arī vairākus
Tur stāv ,,atsvabinu" un ,,ieceļu ", ja ne-
maldos (starpsaucieni pa kreisi). Sakarā
ar izdarīto pārorganizēšanu izglītības mini-
strijā jau šinī budžeta gadā, kur budžets
bija tiktāl jāsamazina,ka ar tiem 3 mēnešiem
ir diezgan prāvi ietaupījumi, kuri uz priekšu
būs vēl lielāki: viņi ir vairāk kā 5000 latu

gadā. Man jāsaka, ka izglītības ministrijā
notikušā reorganizācija izdarīta lietderības
un arī taupības nolūkos, un saskaņā ar
attiecīgu likumu un noteikumiem, t. i.
likumu par ministrijas iekārtu un noteiku-
miem par civildienestu. Te Dēķena kungs
brīnījās, ka vienam lēmumam ir pirmais
numurs, bet otram 2012. Tas ir tāpēc, ka
pirmais numurs ir pirmais skolu deaprta-
mentā, kas nodrukāts mūsu lēmumu grā-
matā, bet otrs ir reģistrācijas numurs.
Tad Dēķena kungs sacīja, ka informācija
esot vāja, neesot neviena, kas ministri
varētu informēt. Man jāsaka, ka nav ne-
viena, kas mani būtu informējis, sevišķi
kultūras fonda un ārpusskolas izglītības
lietās. Beigās Dēķena kungs saka, kā lai
strādājot inspektori, no kuriem viena
trešā daļa ieskaitīta atlaižamos. No ku-
rienes ņemtas tādas ziņas? Pati ministrija
par to neko nezin, par ne pat vienu nezin,
kurš tiktu atlaists, un nav par to runāts.
Tikai to es esmu novērojis un jau agrāk,
bez inspektoru kvalificējuma, esmu iztei-
cies, ka 22 inspektori mūsu mazai Latvijai
ir par. daudz, kur agrāk tas skaitlis bija
3—4 reizes mazāks.

Tad vēl jāaizrāda'uz dažiem pārmetu-
miem, kurus esmu dzirdējis par reformu
kornniisiļu. Tā ir tāda kommisija, kuras
galus un darbību neesmu līdz šai dienai
sadzinis, neraugoties uz to, ka daudzkārt
esmu prasījis un ir man daži iesniegumi
bijuši. Man jāsaka, ka visi tie papīi un
arī protokoli, kas uz viņu attiecas, pazuduši
un nav dabūjami rokā. Taivans bijis viņas
sekretārs un solījās tos nodot, bet . līdz šai
dienai tas nav izdarīts. Gribēju informē-

ties par sim lietam pēc tiem protokoliem,

kurus sastāda sēdēs. Griezos grāmatvedībā
un arī pie intendanta un varēju sadzīt tikai
no marta mēneša. Ko viņi darījuši
līdz martam, to es nezinu. Pie tarn marta
mēnesī viņi arī nodarbojušies, cik varēja
spriest no nedaudziem uzrakstiem, ar
tiem pašiem jautājumiem, ar kuriem no-
darbojamies programmu un skolu mācības
plānu izstrādāšanas kommisija. Arī par
to man netika ziņots. Beidzot, pēc vairāk-
kārtīgiem pieprasījumiem nāca Liepiņa
kungs un nodeva man 2 papīrus. Pirmo
viņš man iedeva jau marta sākumā un tur
bija teikts, ka reformu kommisija noturē-
jusi 22 plenārsēdes un vienu paplašinātu
sēdi. Vēlāk es saņēmu otru papīri, kurā
bijušais virsvaldes direktors, minētās re-
formu kommisijas priekšsēdētājs, deva pār-
skatu par reformu kommisijas darbību.

Te bija teikts, ka reformu kommisija
vākuši materiālus par mūsu sasniegumiem
izglītības laukā. Otrkārt, reformu kommi-
sija vākuši materiālus par Vakareiropā un
Ziemeļamerikā izdoto skolu literatūru.
Tās abas ir labas lietas, bet kad es Liepiņa
kungam lūdzu, lai man tos rezultātus
iesniedz, tad viņš to nevarēja darīt un gluži
nokaunējies atbildēja, ka vēl neesot uz-
rakstīts. Tālāk bija teikts, ka reformu
kommisija izstrādājusi skolu reformas gal-
venos principus un konkrētos uzdevumus.
Ceturtkārt, izstrādāti temati, darba plāni
un norādījumi par, darbības organizēšanu
un darba apvienībām. Tā kā šīs divas
pēdējās lietas mani interesēja, tad es lūdzu,
lai Liepiņa kungs man viņas nodotu, lai
es varētu inforraēties un kaut ko varbūt

no tam mācīties. Uz to Liepiņa kungs
man atkal atbildēja, ka neesot uzrakstīts.
Tālāk bija aizrādīts, ka reformu kommisija
sagatavojusi vairākus rakstus iespiešanai
par skolu reformas jautājumiem, pie kam
viens raksts bija no paša Liepiņa kunga.
Bet arī tie nebija uzrakstīti, pie kam
Liepiņa kungs rakstam nebija pat virs-
raksta, neskatoties uz to, ka bija teikts,
ka tas sagatavots iespiešanai. Kā jau
teicu, līdz šim man nav bijis iespējams
sadzīt ne reformu kommisijas protokolus,
ne arī kādus citus papīrus par viņu darbību.
Cik sniegtai informācijai un vispāri tam
darbam varēja uzticēties, tad atļaujat
man pievest pāris illustrācijas, lai neaiz-
kavētu pārāk ilgi jūsu uzmanību. Nedēļu
vai ari 2 nedēļas atpakaļ pie manis ieradās
kāds zvērināts advokāts un rādīja 2 doku-
mentus un proti, kāda privāta skola
bijušās valdības laikā bija lūgusi atzīt
viņu vai nu par rīta vai vakara skolu.

Vienu rakstu paraksta -Melnalksnis un at-
bild, ka ministrija piekrīt tādam lū-
gumam, un atļauj to skolu ierīkot par
rīta vai vakara'skolu, kamēr uz cita pa-
pīra ir rrtinistj;a paraksts un rezolūcija,
kas to lūgumu noraida. Nu tas zvērinātais
advokāts jautā,kuram papīrim viņš lai tic:
vai tam, kas nāk no Melnalkšņa, vai pa-
pīrim, kuru parakstījis ministris. Tā-
lāk — ministrijai bija uzdots izstrādāt
savu iekārtu. Uzdevu to . izstrādāt vis-
pārējo lietu pārvaldes priekšniekam, kā
to lietderība prasa, bet viņš pretojās
tādai pārstrādāšanai, beidzot paņēma pro-
jektu, kas bija izstrādāts pagājušās val-
dības mazā kabinetā; pēc pāris dienām
viņš man to atdeva atpakaļ, un teica:
„es nevaru". Protams, man bija iekārta
jāizstrādā pašam. Cik labi ir informēts
ministris, to liecina šāds fakts. Iet runa
par latviešu izstādi Prāgā. Ir saņemts uz-
aicinājums piedalīties Prāgas izstādē, bet
ministrim par to nekas nav zināms. Tā-
pat par mākslas lietu aizsardzības kon-
gresu. Par to es dabūju zināt tikai 3. maijā.
lai gan attiecīgais raksts ir pienācis!. martā,
pie kam viņam pievienoti novilkumi;
uz tiem minētas iestādes, kurām tie pie-
sūtāmi. Tāpat pagājušā gadā ministrija
bija uzaicināta uz ,,Premier salon de
Penfant". Tur lūdz dot atbildi lidz
februāra beigām 1928. gadā. Tāpat ir

ziņots, ka Latvijai ir piešķirti izstādē
8 kv. metri telpas. Tā tad sarakstīšanās
ir notikusi, bet par to es dabūju zināt tikai
7. maijā, kad atbildei vajadzēja būt no-
sūtītai 'februāra beigās. Ja man nebūtu
bijusi pārliecība par lietderību, tad reor-
ganizācija nebūtu notikusi pirms šis
Saeimas sesijas, bet vasarā pēc sesijas slēg-
šanas. Valdība ir gribējusi Saeimas pie-
krišanu un ari approbāciju. Viņa to
droši arī dabūs, jo lietderība ir saprotama.
Tāpat lietderība ir pierādāma ar to, ka
minētos , posteņos nav iecelta neviena
persona no politiskām grupām, bet šais
posteņos iecelti darbinieki ar piemērotu
Izglītību un arī zināmu stāžu, kamēr po-
litiskā izrēķināšanās paredz taču iecelt
savas partijas vīrus.. Tas šeit nav noticis.

Neesmu par to ari nekādus pārmetumus
dzirdējis. Agrāk gan, varbūt, vienā otrā
gadījumā tādi bija saskatāmi. Visu no
manis teikto es lūdzu augsto namu ņemt
vērā, apspriežot šo pieprasījumu.

Ministru prezidenta runa Saeimā.
Saeimas 15. maija sēdē, debatēs par

valdības atbildi pieprasījuma lietā, mini-
stru prezidents P. Juraševskis sacīja
sekošu runu:

Godātie deputātu kungi! Es gribētu ne-
daudzos vārdos pastrīpot savu pārliecību
šai lietā un gribētu aizrādīt uz to, ka tādu
lietu apspriešanā neder pārspīlēt ne uz
vienu, ne uzotru pusi. Dišlera kunga vārdus,
kurus viņš sacīja, es varētu uzskatīt par
objektīviem, par tādiem, kuri ievērojami,
bet Dišlera kungam vajadzēja tos vārdus
pastāvīgi ievērot, sekojot pastāvīgi saviem
mērķiem un pārliecībai. Bet nav redzams,
ka līdzīgos gadījumos agrāki Dišlera kungj
būtu uztraucies un būtu iesniedzis interpo-
lāciju. Dišlera kungam taču labi bija*
zināmi šie notikumi tūliņ 17. aprīlī. Pagā-
jušo reizi viņš nepareizi aizrādīja, ja viņš
"tikai pašā pēdējā brīdī dabūjis to zināt un
tāpēc tik vēlu iesniedzis interpelāciju.
2. maija sēdē Dišlers pastrīpoja, ka ,,mēs
šo notikumu dabūjam zināt tikai pašā
pēdējā laikā". Ne, Jums jau 17. aprīlī to
vajadzēja zināt, jo Liepiņš un Melnalksnis
ir Jūsu centrālkomitejas locekļi. Vai tad
viņi Jums neko nesacīja? Tālāk, Dišlera
kungs pārspīlē arī tai ziņā, ka raksturo
iekārtu, kāda bijusi izglītības ministrijā,
par ļoti pareizu un iedalu. Te jau ministra
kungs aizrādīja uz procentuālo samēru,
kādā atradās lietas skolu valdē un vispārējo
lietu pārvaldē.

Vispārējo lietu pārvaldē atrodas tikai
pāris procentu no visām izglītības ministri-
jas lietām. Man liekas, ka nav lietderīgi,
ja šo pāris procentu dēļ uztur veselu pār-
valdi. Izglītības ministra kungs jau pa-
skaidroja, ka šī pārvalde ir bijusi ļoti
dīvaina pārvalde. Ir bijis pārvaldes direk-
tors, zem kura nav atradies neviens
augstāks vai zemāks ierēdnis, bet vēlāk
nākuši nedaudzi zemākie ierēdņi. Vispārējo
lietu pārvaldei vispār bijušas ļoti mazas
funkcijas. Viņa pārzinājusi archivu. Kungi,
kā Jūs paši zināsit, tad lielās iestādēs
archivā mēdz būt viens ierēdnis ar nevisai
augstu kategoriju. Es nu nezinu, vai izglī-
tības ministrija patiešām ir tik liela iestāde,
ka tur būs tik liels archivs, ka vajadzēs
vairākus darbiniekus.
, Tālāk Melnalkšņa pārziņā atradies arī
izglītības ministrijas intendants. Inten-
dants izglītības ministrijā ir diezgan ne-
saprotams postenis. Iepazīstoties tuvāk,
izrādījās, ka šis intendants ir vienkāršs
nama pārzinātājs.

Ja mes sai lietai pieejam tuvāki un
objektīvi apskatām, tad mums, un es
domāju katram, būs jānāk pie slēdziena,
ka vispārējo lietu pārvaldi vajadzēja likvi-
dēt. Dišlera kungs savā runā aizrādīja uz
tām nelikumībām, kuras ministra kungs
it kā esot pielaidis pie pārorganizēšanas, un
atsaucas uz ministriju iekārtu 9. pantu.
Bet jā mēs atsaucamies uz likumu, tad
mums vajaga nolasīt arī citus pantus, kuri
runā par to pašu lietu. Es tāpēc atļaušos
citēt pantus, kuri apskata minēto lietu.
Ministriju iekārtas 6. pants runā par to,
no kādām daļām ministrijas sastādās.
10. pants nosaka: ,.Sevišķus nosacījumus

par ministriju un viņu iestāžu sastāvu, uz-
devumiem un darbības apjomu, kā arī izņē-
mumus no šiem vispārējiem noteikumiem
naredz atsevišķu ministriju iekārtas".

Runājot par skolu departamenta radī-
šanu un par skolu virsvaldes izbeigšanu,
man jāatgādina, ka tas projekts, pēc kura
mēs izvedam izglītības ministrijas pār-
organizēšanu, izstrādāts iepriekšējās valdī-
bas laikā; un šis projekts, ar kuru skolu
virsvalde pārvērsta par departamentu,
pieņemts iepriekšējās valdības laikā, mazā
kabinetā. Kā teicu, tagadējā valdība te
nav izdomājusi neko jaunu un nav nekā
jauna ievedusi, bet ka tāda pārorganizēšana
bijusi vajadzīga, to pierādījusi iepriekšējā
valdība. Tālāk Dišlera kungs aizrāda uz
sekretāra nevajadzību. Par " šo sekretāru
jau laikrakstos bijā tāda pārliecība, ka
viņam būtu jāpārzin augstskola u.t. t., un
VIII kategorijas ierēdnis priekš šī amata
esot par mazu. .Man jāiebilst,ka sekretārs
nav domāts, lai pārzinātu aug
akadēmiju u. t. t., bet ka viņš ir izpildu
orgāns pie ministra. Ministrim bez sekre-
tāra grūti strādāt; tāpēc nodibināts sekre-
tārs kā izpildītājs-paiīgs ministrim. Šis
sekretārs atvieto vispārējo lietu pārvaldi
un Melnalkšņa kungu. Ticis aizrādīts, ka
par šo sekrel ētu iecelt Melna! 1



kungu. Es tomēr nezinu, vai tas būtu pa-
reizi, ja pārceltu Melnalksni uz Vili kate-
goriju. Tāpēc ministris nav iecēljs Meln-
alkšņa kungu šinī postenī; ir gan runāts
par to, ka Melnalksnim dodama cita vieta,
tiklidz tāda gadīsies. Tā tad ministrijas
iekārtas likums nebūt nav pārkāpts. Šī
valdība, kā jau man bija izdevība kādreiz
paskaidrot, grib ieturēt resoru darbībā un
arī ministru kabineta darbībā kontinuitātes
principu. Kabinets neko negrib lauzt tanīs
paņēmienos, kā kabineti agrāk strādājuši
un kā viņi agrāk rīkojušies. Es te pievedīšu
datus un izrakstus no ministru kabineta
sēdēm, kā domāta ministriju iekārtas pār-
kārtošana, pe kam pēc šī likuma 10. un
16. panta šīs iekārtas pārkārtošana ir
pilnīgi iespējama. Skolu departaments
nodibināts saskaņā ar šo likumu, ktiļ-u es
nupat minēju. To atļauj arī ministriju
iekārta. Kā tādās lietās rīkojušies agrākie
kabineti un resoru pārstāvji, par to es
atļaušos Jums citēt izvilkumus no ministru
kabineta sēžu protokoliem.

Man ir pie rokas kāds ministru kabineta
sēdes protokola izraksts no 1926. gada
30. novembra: ,,Ar visām balsīm Vladisla-
vam ' Rubulim atturoties, tiek nolemts
izdarīt sekošu pārveidošanu finanču mini-
strijas līdzšinējā iekārtā: 1) apvienot
tagadējo kredīta depaftamentuar rūpnie-
cības departamentu ar valsts saimniecī-
bas departamenta nosaukumu; 2) apvienot
līdzšinējos tiešo un netiešo nodokļu departa-
mentus vienā nodokļu departamentā un
beidzot linu monopola pārvaldi pievienot
valsts ? saimniecības departamentam".
Tālāk 1927. gada 25. janvāra sēdē nolemtas
atlaišanas, kuras izriet no iepriekšējiem
lēmumiem; nolemts atlaist kredīta departa-
menta direktoru Aleksandru Kārkliņu no
amata,tad tiešo un netiešo nodokļu departa-
mentu direktorus Vinteri un Kalniņu un
rūpniecības departamenta direktoru Juri
Vāgeli. Kā redzat, šīs pārmaiņas, kādas
notika toreiz finanču ministrijā, neizsauca
nekādu uztraukumu nedz ari interpeiāciju
šeit Saeimā. Arī tur toreiz notika zināma
departamentu apvienošana, bet par to
neviens toreiz neuztraucās, kaut gan gro-
zīja finanču ministrijas pastāvošo iekārtu.
Tālāk 1927. gada septembra sēdē pieņemti
noteikumi par satiksmes ministrijas pasta-
tē!egrafa departamentu, kuri izdoti pār-
valdes kārtībā, izdarot pārgrozījumus, par
kupem šeit jau minēja viens no iepriekšē-
jiem runātājiem, proti, toreiz atlaida
Auziņu, Krūmiņu un pārvietoja Jagaru.
Arī šī pārveidošana un atlaišana neizsauca
nekādus uztraukumus, nedz arī interpelā-
fcijas. Tālāk man rokās ir kāda raksta
noraksts, kurš skan sekosi: „Rīkojums
Ns 174. Lietderības, darbības vienkāršo-
šanas un atsevišķas darbības pārraudzības
labā uzdodu zemkopības departamentā
apvienot lauksaimniecības pārvaldes, zem-
ju pārvaldes, veterinārpārvaldes un centrā-
lās zemes ierīcības komitejas financiālās,
grāmatvedības un administratīvās lietas
pie departamenta pastāvošā administratīvi
saimnieciskā daļā, likvidējot pie minētām
iestādēm līdz šim atsevišķi pastāvošās,
nozares. Minēto lietu pārkārtošana, cik
tālu tas konkrēti iespējams, jāuzsāk ne-
kavējoties, iesniedzot man attiecīgu pro-
jektu, bet galīgi izvedama, sākot ar
nākošo budžeta gadu resp. 1927. gada
1. aprīli. Centrālās zemes ierīcības komi-
tejas lietu pievienošana administratīvā
departamenta daļai izvedama saziņā ar
šo komiteju, zemkopības -ministra v. i.
Krievs". Redziet, atkal viena spēja pār-
organizēšana, kur veselas pārvaldes likvidē
bez sāpēm. Tālāk nāk rīkojums N° 70,
kur zemkopības ministris likvidē zemju un
lauksaimniecības pārvaldes. Izrādās, ka
šī pārvalde likvidēta pat ne pārvaldes
kārtībā, ne caur ministru kabinetu, bet
Vienkārši no zemkopības ministra Kri< .a
ar viņa rīkojumu. Šī ir tā pati nelaimīgā
pārvalde, kura budžeta kārtība atkal
atjaunota. Ja tagadējais kabipfts kaut ko
dara resoru pārveidošanā, — un man
liekas, ka katra kabineta uzdevums ir
domāt, kā labāk un lietderīgāk iekārtot
darbu — tad šis kabinets rīkojas un mācas
no iepriekšējiem precedentiem, kādi bijuši
un par kuriem interpeiacijas nav iesniegtas.
Tās vajadzēja toreiz iesniegt 1927. un
1926. gadā. Tālāk Dišlera kungs savā
runā aizrādīja uz to, ka visi līdzekļi, kurus
ņem jaunā departamenta uzturēšanai, tie-
kot nelikumīgi ņemti, jo pēc budžeta
likuma patiešām līdzekļi būtu ņemami
tikai zināmam mērķim, priekš kura bu-
džetā ir zināms virsraksts, un tikai šim
mērķim šie līdzekļi arī izlietojami. 29.
pants budžeta likumā skan: ,,Kā mi-
nistru kabinets, tā atsevišķi ministri vai
viso'ār valsts iestādes un uzņēmumi nevar

izdot rīkojumus vai noteikumus, slēgt
līgumus vai uzņemties saistības, kas prasa
naudas izmaksas vai citu pienākumu
pildīšanu, ja šīm naudas izmaksām vai
citu attiecīgo pienākumu pildīšanai va-
jadzīgās summas nav paredzētas Saeimas
apstiprinātā budžetā vai sevišķos likumos."
Šinī gadījumā, Dišlera kungs, ir sevišķs
likums, jo ministru kabinets starpsesiju
laikā izdevis noteikumus, kuri uzskatāmi
par līdztiesīgu likumu tiem likumiem,
kurus izdod šeit augstais nams.

Tai rīkojumā, teikts, ka visas funkcijas,
kuras agrākām pārvaldēm bijušas, pāriet
uz skolu departamentu. Nekas jauns tur
ievests nav. Bet ir saīsināts viens otrs
ierēdņu štats, skolu funkciju pārraudzīšana
ir nodota skolu departamentam. Tā tad
nekas nav par jaunu radīts, ne arī nopostīts,
bet tikai nosaukums pārveidots. Bez tam,
Dišlera kungs, visi pārveidojumi nosau-
kumos, kuri notikuši satiksmes ministrijā,
finanču ministrijā, zemkopības ministrijā
rāda, ka tie nekādas ļaunprātības, ne domu-
starpības budžeta izpildīšanā nav izsaukuši.
Tā tad ari šinī gadījumā nevar būt dom-
starpību pie budžeta izpildīšanas.

Tad vēl aizrādīja uz to, ka nekādi
ietaupījumi nav panākti. Tomēr tādi
ietaupījumi pēc manas pārliecības ir.
Arī algu starpība, salīdzinot tās algas,
kādas bij agrākiem ierēdņiem, ar tām
algām, kādas ir tagad, manāma; ja sa-
līdzinām ar Melnalkšņa algu, tad šī starpība
ir ļoti liela. Bez tam ierēdņu štats sa-
mazināts.

Tagad, lai man mazliet atļauts paskaidrot
lietderības motivus, kādi šai lietā vērā
ņemti. Mēs, visi deputāti, itin labi zinām
to uztraukumu, kas pastāvēja līdz pašam
pēdējam laikam mūsu skolotāju aprindās.
Pie manis arī personīgi vairāki skolotāji
griezušies un sūdzējušies, ka. viņiem ar
skolotāju apliecību dabūšanu ļoti lielas
nepatikšanas. Un man liekas, ka skolo-
tāju kungi un arī tie deputātu kungi,
kuriem ir sakars un pārrunas ar skolotā-
jiem, zina daudzas nepatikšanas, kādas
viņiem bijušas ar apliecību dabūšanu.
Šī lieta vilkušies jau gadiem ilgi. Gadiem
ilgi nav nokārtots skolotāju apliecību

jautājums. Man liekas, ka par šo jau-
tājumu taču vajadzētu padomāt skolu
virsvaldei un vispārējo lietu pārvaldei.
Ja vecus skolotājus, kuri var pierādīt
skolotāju tiesības, nevietā ķircina, tas pie-
rāda, ka skolu vadītāji šinī ziņā ļoti maz
ievērojuši lietderību. Ja skolotājiem bija
jānoliek visādi eksāmeni — roku darbos,
vingrošanā un t. t., un ja tagadējās
ministrijas laikā šie liekie pārbaudījumi
atmesti, lieta atvieglināta, tad pēc manas
pārliecības mūsu skolu dzīve neradīsies
nekādi defekti. Vai patiešām šiem nabaga
skolotājiem vajaga likt eksāmenus, lai
dabūtu apliecību par tiesību pasniegt
roku darbus un vingrošanu? Kamdēļ
skolotājus ķircināt? Vai tā nav liet-
derība, ja tagadējais izglītības ministris
šo lietu vienkāršojis un skolotājiem izdos
vieglāki apliecības. Varētu būt runa par
jauniem skolotājiem, par kuru spējām
var šaubīties, par kuriem var šaubīties,
vai viņiem ir skolotāju stāžs, vai viņi
zin priekšmetus u. t. t. Bet apliecību
lietā cietuši galvenā kārtā vecie skolotāji.
Ministra kungs šeit aizrādīja vēl uz vienu
lietu, kas izglītības ministrijā atradās
ļoti dīvainā stāvoklī. Tā ir skolu reformas
kommisijas lieta — teorētiska (ieta, kas
nav devusi nekādas praktiskus panākumus,
izņemot to, ka šīs kommisijas uzturēšana
ļoti dārgi maksājusi. Savā laikā, kad
nodibinājās šī valdība, man bija saruna
ar izglītības ministra kungu par šo skolu
reformas kommisiju. Ministra kungs iz-
teica pārliecību, ka šai kommisijai neesot
eksistences tiesību. Es aizrādīju, ka var-
būt būtu nepareizi bez pamatīgas pārlieci-
nāšanās izšķirt jautājumu; būtu labāk
atļaut kommisijai pastrādāt, lai redzētu,
kā un ko tā strādā. Kā redzējām no
izglītības ministra kunga runas, šī kommi-
sija bija izstrādājusi visādus projektus un
sistēmas. Bet kad ministra kungs prasījis:
parādiet man tos, dodiet, lai es mājās varu
izlasīt, tad atteica: mums nav uzrakstīts.
Tā viņa strādājusi. Te man ir izvilkumi
par to, cik tā izmaksājusi. Te ir finanču
ministrijas iesniegums no 1927. gada
19. oktobra, kurš runā par naudas iz-
maksām skolu reformu kommisijai, kura
prasa naudu 8.672 latu apmērā. Par
sēdēm — 4032 latu, par komandējumiem —
640 latu, ceļa izdevumiem — 1000 latu,
drukas darbiem — 2000 latu un bibliotēkai
— 1000 latu. Bez skolu reformas kommi-
sijas paredzēta arī programas izstrādāša-
nas kommisija, kurai par sēdēm paredzēta
atlīdzība 6200 latu apmērā. Skolu re-

formas jautājums ir ļoti sāpīgs jautājums,
tāpat arī programmas izpildīšana atsaucas
slikti uz mūsu bērnu veselību. Par šo
finanču ministrijas iesniegumu kabinetam
dod valsts kontrole savu atsaukumi.
Valsts kontrole 14. oktobrī paziņo, ka
viņa nepiekrīt pieprasīto summu apstipri-
nāšanai, pirms jautājums nav apspriests
starpresoru kommisija, kā to prasa no-
teikumi par valsts darbinieku atalgojumu
27. pants. Bez tam valsts kontrole ap-
šauba minēto kommisiju darbības uz-
sākšanas lietderību pirms izglītības mi-
nistrijas likuma pieņemšanas Saeimā, kur
to pašlaik apspriež. Finanču ministrija
tomēr liek priekšā izmaksāt šīm kommisi-
jām 3000 latu. Te nauda iztērēta pilnīgi
nelietderīgi. Ja naudu izdod kādai kom-
misijai, tad no viņas var prasīt arī darbu,
bet darbs nav dots, pat kommisijas pro-
tokolu nav.

Tālāk jautājums, kurs skolotājiem bija
kā smaga nasta, t. i. hospitēšanas jautā-
jums. §o hospitēšanas jautājumu neva-
rēja nokārtot, kamēr Tenteļa kungs ne-
izdeva rīkojumu, kas pataisīja hospitēšanu
par nesaistošu. Neskatoties uz iebildu-
miem, kup bija pret hospitēšanu, mēs
redzam dīvainu rakstu, kurš runā pretim
tam rīkojumam, kura deva ministra kungs.
Mēs redzam, ka šī gada 28. februārī zem
No. 350 Jelgavas apriņķa pamatskolu in-
spektors izsūta rakstu saviem skolotājiem,
kurā viņš saka, ka hospitēšana tagad ir
neobligatoriska, bet tie skolotāji, kuri
viņā vēlas piedalīties, var atstāt skolas
darbu, un tie, kuri hospitēšana nepiedalās,
var palikt mājās un mācīt šīs klases.
Viņš esot novērojis, ka līdz šim hospitēšana
nepiedaloties visi skolotāji, bet tajās dienās
viņi neesot strādājuši arī klasē. Tā esot
nevēlama parādība, kāpēc viņš liek priekšā
tiem. skolotājiem, kas nepiedalās hospi-
tēšana, strādāt klasēs. Šis inspektors pie-
prasa, lai paziņo viņam, kas no skolotājiem
piedalīsies hospit'ēšanā, un kas nē. Sakāt,
Dišlera kungs, vai nav mazs terrors? Es
domāju, ka šo terroru izglītības ministrija
nedrīkst pielaist. Sakāt, kā lai skolotājs
uz reizi izšķiras, vai viņš piedalīsies, vai
nepiedalīsies hospitēšana, pie tam viņš
taču negribēs savā anketā rakstīt, ka
neņems dalību hospitēšana.

Te jau daudz runāts par to, ka ar ate-
stācijām skolotājiem bijušas lielas nepatik-
šanas. Lietu viņiem vajadzējis nokārtot,
jo izglītības ministrija to prasījusi. Bet
ja nu no skolotājiem šādas apliecības
prasīja, tad pilnīgi dibināti to vajadzēja
prasīt arī no skolu virsvaldes direktora.
Tomēr, kā mēs no izglītības ministra kunga
dzirdējām, Liepiņa kungs pats to nav
izpildījis un vēl līdz pat šai dienai nav
savu cenza apliecību iesniedzis. Vai jūs,
kungi, gribat, lai mušu skolu lietas vada
personas, kura nevar pierādīt, ka viņām
ir attiecīgs izglītības cenzs? Liekas gan,
ka personai, kurai jāpārzin universitāte,
mūsu akadēmija, konservatorija u. t.t.,
jābūt ar pierādītu izglītību.

Runājot par Melnalksni pārmet, ka iz-
glītības ministris to atlaidis, neskatoties
uz to, ka viņš tik ilgus gadus izglītības
ministrijā strādājis un bijis kārtīgs darbi-
nieks. Kungi, man liekas, ka daudzi no
mūsu skolu inspektoriem tagad būs ar
augstskolas izglītību, tad taču būs savādi,
ka viņiem būs jābūt zem cilvēka, kuram
nav augstskolas izglītība. Bez tam
Dišlera kungs Melnalksni raksturoja kā
uzcītīgu darbinieku. Man liekas, ka šo
apgalvojumu var apšaubīt. Tas ļaujas ap-
šaubities tāpēc, ka šai ilgajā. periodā,
šais ilgajos izglītības ministrijas pastā-
vēšanas gados mūsu skola atrodas vēl
ļoti chaotiskā stāvoklī; mēs redzam, kā
mūsu bērni mocās skolas programmas dēļ.
9 gados rosīgs darbinieks gan varēja
lietu labāki nokārtot. Tenteļa kungs jau
aizrādīja, cik pavirši vestas lietas izglī-
tības ministrijā. Kad lietas pārņēma,
tad tikai redzēja lietas defektus. Nav
te lietuDišlera kungskur sīki termini
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palaisti garām — te ir lietas, kur runa iet
par .pusgada termiņiem un ir svarīgas
lietas. Es minēšu kādu raksturīgu gadī-
jumu par atlaisto ierēdņu darba "spējām.
Senātam iesniegta kāda pārsūdzība. Kad
Senātam iesniedz pārsūdzību, jāpieved
visi motīvi un jāaizstāv izglītības mini-
strijas viedoklis, lai varētu gūt panā-
kumus; bet te es jums nolasīšu no-
rakstu no šī izglītības ministrijas paskaid-
rojuma Senātam, vārdu pa vārdam:
„Senata administratīvam departamentam
— uz Kriša Meldera sūdzību, izglītības mi-
nistrija pagodinās paskaidrot, ka bijušais
izglītības ministris Ziemeļa kungs ir tiešām
taisījis tāda satura lēmumu, kāds norakstā
pielikts pie šīs sūdzības. Šādas ministra

rīcības motīvi palikusi nezināmi, jo mi-

nistris Ziemeļa kungs tos nav izteicis".
Tādu paskaidrojumu iesniedz izglītības
ministrijas ierēdņi, par kuriem jūs sakāt,
ka tie ir priekšzīmīgi ierēdņi. Es domāju,
ka tādu atsauksmi var iesūtīt katrs zemāks
kategorijas ierēdnis — tur nevajaga būt
II vai III kategorijas ierēdnim, no at-
laistajiem ierēdņiem varēja prasīt pama-
totāku atsauksmi. Dišlers runā par po-
litisku izrēķināšanos. Lai man ļauts pāris
vārdus sacīt arī par šo. Kas ir Liepiņa
pēcnācējs? Tas nav ne zemnieku savie-
nības cilvēks, ne mūsu cilvēks, ne labā
spārna cilvēks, bet man ļoti pazīstams
cilvēks no Valkas laikiem, kad pirmo
reizi piedalījāmies pilsētas vēlēšanās. To-
reiz viņš bija sociāldemokrāts. Tā kā
nekas nav dzirdēts, ka viņš būtu pārgājis
pilsoņos, tad, man šķiet, viņš būs palicis
pie tās pašas politiskās pārliecības, kāda
viņam toreiz, bij. (Starpsaucieni pa kreisi).
Toreiz viņu kā sociāldemokrātu 'ievēlēja
pilsētas valdē, un pēc tam Ozoliņu ievēlēja
ari par Valkas pilsētas galvu. Sakāt,
kungi, kur šeit ir saskatāma politiska
izrēķināšanās? Ja zemnieku savienība
būtu šai vietā iesēdinājusi savu cilvēku vai
arī ja mēs būtu iecēluši šai amatā savu
cilvēku, tad varbūt to varētu nosaukt par
izrēķināšanos. Bet izglītības ministris
apsvēris visus faktus, labi apdomājis, kas
darāms. Ozoliņš ir kārtīgs ierēdnis, ilgus
gadus strādājis izglītības ministrijā, vi-
ņam skolu lietas labi pazīstamas, un tāpēc
ari Ozoliņu iecēla par skolu departamenta
direktoru, kaut arī tas nav piederīgs pie
labā spārna partijām. Man jāaizrāda, ka
vesela rinda iecelto ierēdņu ir vecos sa-
karos ar izglītības ministriju. Tā, pie-
mēram par skolu departamenta tautskolu
direktoru iecelts līdzšinējais Jānis Jirgens,
par viņa pirmo biedru Jānis Pumpīts, par
vidusskolu direktora biedru Arnolds Cuibe,
par arodskolu direktoru Zubans Visi
šie cilvēki iecelti līdzīgās vietās, kādās
tie līdz šim bijuši. Bet tā kā daži posteņi
likvidēti, ierēdņu tik daudz vairs nebija
vajadzīgs, tad, protams, daži bija jāatlaiž.
Visu to ievērojot, jāsaka, ka pārmetumi
par politisku izrēķināšanos ir pilnīgi ne-
dibināti.

Dišlera kungs gluži pareizi minēja savā
runā, ka izrēķināšanās ceļu jet ir neveselīgi
un nav ieteicams šādu politiku piekopt.
Šie vārdi, ktiļiis viņš runāja, patiešām ir
pareizi, bet Dišlera kungam vajadzēja
šos vārdus teikt gadu atpakaļ, tad tas būtu
bijis pavisam labi.

Dēķena kungs savā runā aizrādīja uz
nenormālu stāvokli, uz neciešamu stāvokli,
kāds tagad valdot izglītības ministrijā un
pieminēja, starp citu, Robežnieka vārdu.

Izglītības ministra kungs nupat sacīja,
ka par šo lietu izglītības ministrijā neuvaž
vēl nav runāts. Tālāk Dēķena kungs aiz-
rādīja, ka nodomāts trešo daļu inspektoru
atlaist. Izglītības ministra kungs jau teica,
ka viņš par šo lietu vēl neesot runājis.
No kurienes šīs lietas Dēķens izzina, to es
nezinu. Avizes esot rakstījušas. Nu, var-
būt, avīzes labāki to zin. (V. Bastjāņa
starpsauciens.) Bastjāņa kungs, sakiet,
vai tas ir normāli, ja man jāpārzin ap-
riņķis kā skolu inspektoram, bet es dzī-
voju citā apriņķī un nodarbojos ar stundu
pasniegšanu kā pastāvīgs skolotājs. Sa-
kiet, cik tad daudz laika man atliks in-
spektora lietām? Es saprotu, ka katrai
valdībai tādas rietas jānovērš. Skolu in-
spektoriem jādzīvo savā apriņķī un jādara
savs darbs. Par to viņi saņem algu. Šīs
lietas nokārtojamas un tagadējā valdība
viņas kārtos. Varbūt,' sakarā ar to būs
jāsaīsina skolu inspektoru skaits. Skolu
lietas, cienījamie deputātu kungi, ir lielu
sāpju lieta, sevišķi bērnu vecākiem. Mēs
zinām, ka mūsu bērni samaitā skolās savu
veselību. Man liekas, skolu departamen-
tam būs jāķeras ar spirgtiem spēkiem pie
šīs lietas novēršanas. Patlaban Tenteļa
kungs jau strādā pie skolu programmas
saīsināšanas, lai izsviestu ārā no skolu
programmām pieciešamos priekšmetus,
lai darītu tās sagremo jamākas mūsu
bērniem. Līdz šim brīdim mūsu skolu
programmas ir izpletušās tik tālu, ka pa-
matskolā gribēja iemācīt visu ko. Sa-
protams, ka visu ko mācīt maziem bēr-
niem nozīmē neko neiemācīt un tikai
notrulināt bērnu prātu. Par to līdz smi
brīdim gādīgā skolu valde nav domājusi
gādāt.

Visā izglītības lietā daudz kas labojams.
Labojams, ka pirmā vietā nevajaga no-
stādīt pašu skolotāju personīgās lietas,
bet mācības lietu. Līdzšinējie piedzīvo-
jumi skolu dzīvē pierāda pretējo. Mēs
esam domājuši par skolotājiem kā par
galveno —*kā skolotājiem iekārtot labāk



viņu dzīvi, kā iekārtot labāk viņu stundu
darbu u. t. t., kādus atvieglojumus dot,
kā viņiem mācīties hospitēšana, papildi-
nāties zināšanās, bet esam aizmirsuši
skolnieku, šo galveno skolas 'priekšmetu.
Un tā man jāpievienojas sociāldemo-
krātiem, jārunā ar sociāldemokrātu balsi
un šī balss skan ļoti nesaudzoši pret līdz-
šinējo skolu stāvokli. Man pazīstams un
ļoti cienījams skolotājs, Āberbergs, kurš
ieņem izcilus vietu skolu lietās ir turējis
pagājušo sestdienu priekšlasījumu diskusiju
vakarā. Un pagājušo sestdien Āber-
berga kungs, sociāldemokrāts, attīstījis
tādu domu, ka lielas rūpes radot bērnu
reģistrācijas jautājums, kur Rīgā esot ap
40.000 bērnu skolas vecumā. Likums no-

saka, ka skolu apmeklēt vajaga visiem,
kuri sasnieguši 6 gadu vecumu, vai tie
spēj, vai nespēj, vai ir slimi, vai veseli.
Otrs, ko viņš runājis — ir skolnieku aiz-
sardzība pret skolotājiem (jautrība zālē),
jo bērnu beztiesiskais stāvoklis pret sko-
lotājiem izsaucot daudzas nevēlamas pa-
rādības, kā bieži nepamatotas izslēgšanas
no skolas un barga sodīšana par tīri bērni-
šķīgām parādībām. To liecina sociālde-
mokrāts, cienījams sociāldemokrāts, kurš
to lietu ļoti labi pārzin, kujš nav sācējs
šai lietā, bet vecs piedzīvojis skolotājs.
Un viņš grib ievest paņēmienus, kā aiz-
sargāt skolniekus pret skolotājiem. Re-
dziet, cik tālu aizgājuši sociāldemokrāti.
Tālāk, skolotāji maz vērības piegriežot sa-
vam audzināšanas darbam, uzskatot par
savu pienākumu tikai darbu klasē.

Rīgas pilsētas izglītības nodaļa tālab
domājot turpmāk pie katras lielākas
skolas noorganizēt bērnu klubus, kur
pēcpusdienas brīvā laikā skolēni varētu
salasīties. Protams, viņi tur varēs mā-
cīties aizsargāties arī pret skolotājiem.
Tikai dīvaini, ka šo aizsardzību noorga-
nizēs, kas to vadīs. Bet tik tālu, Dišlera
kungs, mūsu skola nonākusi un ja tagad
valdība grib kaut ko pārorganizēt, tad to
prasa tīra- lietderība un tur nav nekāda
p_ersonīga izrēķināšanās. To apstiprina arī
Āberbergs, Atgriezīšos vēl pie viena ie-
priekšējā runātāja — Trasuna kunga
aizrādījumiem. Trasuna kungs nevietā
šeit iepina jautājumu par iekšlietu mini-
striju. Bet tā kā viņš to darīja, tad es
atļaušos dažus vārdus paskaidrojumam.
Es saukšu vārdā ierēdņus, kurus sauca
vārdā Trasuna kungs. Trasuna kungs
runāja par kādu Zuju. Man ir Daugavpils
prefekta oficiāls ziņojums, kur stāv rak-
stīts sekošais: ,, Iekšlietu ministrijas ad-
ministratīvam departamentam. Otrā po-
licijas iecirkņa priekšnieks Dobelenskis,
pārbaudot uzrauga Aloisa Zuja darbību,
atrada, ka Zuja pēdējo trīs nedēļu laikā ie-
kasējis nodokļus un maksājumus kop
summā Ls 488,30, kādu summu nav
nodevis pēc piederības, bet piesavinājies un

iztērējis. Zuja atzinis sevi par vainīgu
minētās naudas summas iztērēšanā, pa-
skaidrojot, ka no iekasētās summas no-
devis Ls 200,— , bet pārējo iztērējis savu
personīgo parādu segšanai". Trasuna kungs
pārmeta tagadējai valdībai, ka šis ierēdnis
atlaists. Par otru ierēdni, kura atlaišanu
Trasuna kungs pārmet — par Tūču
oficiāls ziņojums skan: ,,Tuča iecēlis ap-
riņķa priekšnieka palīga amatā bij. mi-
nistra biedrs Latgales lietās iekšlietu mi-
nistra biedrs Rubuļa kungs — pagājušā
gada 6. aprīļa rezolūcija --, neprasot de-
partamentam atsauksmi" — ne no viena
neievācot iepriekš nekādas ziņas, ne no
viena neprasot atsauksmi, ierēdnis pie-
ņemts dienestā. ,,Tučs līdz iestāšanai
robežpolicijas dienestā nodarbojies kā
skolotājs Rēzeknē, valsts dienestā" Latvijā
nekad un nekur nav kalpojis, tā kā par to,
ka viņš būtu sagatavots policijas dienestam
un vēl tik atbildīgam administratīvam
amatam, nevar būt runa. Tāpat viņš nav
dienējis Latvijas armijā, nav bijis apmācībā
un nepazīst Latvijas militāro iekārtu un
dienestu, kuras zināšanas robežpolicijas
dienestā nepieciešamas".

Taiak, kas attiecas uz Tucu dienestu
robežpolicijā, tad viņš vairāk nodarbojās
ar politiku nekā ar dienestu. Tūlīt pēc ie-
celšanas amatā Tučs kopā ar aizsargu
Ruško nodibinājis Ludzā progresīvās ap-
vienības nodaļu, kur abi iegājuši nodaļas
pārvaldes orgānos-... nodaļā kā biedri
vervēti robežsargi un arī pieņemti .dienestā
pa lielākai daļai tādi pilsoņi, kuri iestā-
jušies par biedriem progresīvā apvienībā.
Lietderību dienestā ' Tučs nav parādījis,
bet, paļaudamies uz savas partijas aiz-
stāvniecību, pat maz piegriezis dienestam
vērību. Pārbaudījis robežu tikai vienu
reizi un arī to nevar uzskatīt par pārbaudi,
bet tikai par tiešo iepazīšanos ar savu
jauno darbības lauku". Tā tad ierēdnis
tikai vienreiz gadā atrod laiku nodarboties
ar saviem tiešiem pienākumiem * Tad
aizsargu instruktors Ruško arī atlaists no
amata tāpēc, ka nemaz nav pārzinājis
savu dienestu un nodarbojies ar blakus
lietām, kurām nav nekāda sakara ar die-
nestu. Tad Trasuna kungs minēja krimināl-
uzrauga Kursīša lietu. Te jāaizrāda, ka
viņš iecelts iepriekšējās valdības laikā
un pret viņu ievadītā lieta Latgales ap-
gabaltiesā par kukuļu ņemšanu. Šinī lietā
ir pierādīts, ka kukuļu ņemšana notikusi.
Tālāk Trasuna kungs minēja par Broku.
Tas iecelts amatā tāpat iepriekšējās val-
dības laikā. Krimināluzraugs Broks ap-
vainots par naudas piesavināšanos, at-
razdamies Latgales obligatoriskā ēku ap-
drošināšanas biedrībā. Tad, kāds Vilcans,
pret kuru arī ir pierādījumi, ka viņš nav
derīgs dienestam. Tā tad te nevarēja uz-
stāties ar skaļiem vārdiem par izrēķi-
nāšanos un pārestību, jo tāda nav notikusi,

un ja valdība ir izstrādājusi šo pārgrozī-
jumu izglītības ministrijā, tad visa sko-
lotāju saime šo.lietu apsveic. Tādas ir
manas ziņas. Visi boikoti pret ieceltiem
ierēdņiem un pret Ozoliņu ir pilnīgi ne-
dibināti.

Literatūra.
Illustrēts žurnāls.

Mākslas un rakstniecības mēnešraksts. Redak-
tori: Sigismunds Vidbergs un Richards
Valdess. Izdevēja Lēta.

Mūsu dažādo žurnālu un žurnā'iņu starpā
,, (ilustrētais Žurnāls" pēdējos gados izvērties par
visglītāko un greznāko izdevumu, kuram līdzīgu
daudz nesastop arī ārzemju bagātajā žurnālistikā.
,,Illnstrēto Žurnālu-" iespiež tagad Valsts papīru
spiestuvē un uz vislabākā papīra, kādēļ arī tur
reproducētos glezniecības un tēlniecības mākslas
darbus atrodam priekšzīmīgā izpildījumā. Vārdu
sakot, ,, Illustrēts Žurnāls" sniedz tagad tik
glītas un greznas bildes, kādas latviešu žurnālos
nebija vēl redzētas. Pie tam ,, (ilustrētais Žurnāls"
spraudis par savu uzdevumu, iepazīstināt publiku
ar kaut ko veselu, sakarīgu, noapaļotu no mākslas
dzīves; nevis paķert no viena — otra mākslinieka
pa bildītei un tad šādus ,,darbus" celt juku
jukām publikai priekšā, kas patiesībā nekā nedod,
bet sniegt apskatus un pārskatus — bildēs un
tekstos — vai nu par kādas veselas tautas mākslu,
vai par kāda atsevišķa mākslinieka darbiem ar
viņu savādībām un īpatnībām. Tā pēdējos divos
gados dabūjam iepazīties katrā numurā ar kāda
latviešu mākslinieka ievērojamākiem sasniegu-
miem. Ar šo gadu sākot,. ,,I!lustrētais Žurnāls"
spraudis sev plašākus mērķus —; iepazīstināt
latviešus ar mūsu kaimiņtautu mākslu,
sniedzot arī pārskatus par viņu rakstniecības
darbiem. Jau pirmajā (janvāra) burtnīcā
sastopam apskatu par igauņu tēlojošām
mākslām no Hanno Kompu's ar veselu rindu
skaistu reprodukciju. Taī pašā numurā atrodam
arī Fr. Tuglasa pārskatu par jaunāko igauņu
rakstniecību.

Otrs si gada numurs sniedz no lietpratēja —
Borisa Vipera spalvas interesantu, informējošu
rakstu par mākslas izcelšanos līdz ar vairākiem
pirmatnējās mākslas darbu nobildējumiem. Tai
pašā numurā sastopam arī apskatu par Jelgavas
pili no architekta A. Krūmiņa. Vairāki glīti
attēli ilhrstrē apskatu.

Trešā numurā sastopam J. J. Slapeļa rakstu
par Lietavas glezniecību ar mākslinieku
portrejām un veselu rindu mākslas darbu attēliem ;
bet par Lietavas krīžiem, kuri leišu tautas tēloju-
šas mākslas dzīvē sastāda atsevišķu, ievērojamu
nozari, raksta P. Galaune. Apskatu par jaunāko
lietuvju literatūru sniedz B. Sproga. Šis
raksts sevišķi silti ieteicams latviešu publikai,
jo nekas cits mūsu inteliģentākos lasītājus —
līdzās latviešu pašu rakstniecībai — nevarēs
rakstniecības laukā tā interesēt, kā šīs mūsu
radniecīgās kaimiņtautas gara dzīve.

4. numurā Boriss Vipers ved mums priekšā
kādas tālas, bet totiesu jo vecas kultūrtautas
mākslu tēlniecības un glezniecības laukā — proti,
senās Krētas mākslu. Še dabunam zināt, ka ar
Aiģejas kultūras atklāšanu, kas notikusi archaio-
loģiskā ceļā, atveras pavisam jauni skati uz
Eiropas dienvidus tautu dzīvi un sasniegumiem
mākslā tālā pagātnē, pie kam kā sevišķi īpatnēja
izceļas Kretas kultūra un māksla, kura izrādās
daudz vecākas pat par grieķu mākslu. Senie kre-
tieši bijuši arī visas Aigejas kultūras īstie radītāji.
Viņi bijuši tādi pat lieli sporta cienītāji un pie-
kopoji, kādi vēlākā laikmetā bija grieķi un ro-
mieši un kādi mūsu dienās ir angļi un amerikāņi.
Pie tam kretiešu māksla bijusi pilnīgi patstāvīga,
īpatnēja, 'nelīdzinādamās nedz ēģiptiešu, nedz
mezopotaniiešn, nedz ari grieķu, bet jo drīzāk —
varētu sacīt — japāņu mākslai. Kāda savāda, ne
ar ko tuvāk neizskaidrojama parādība!

Smalka lietpratēja apraksts, kuram kā redzami
paskaidrojumi iet līdzi atrakto daiļdarbu skaisti
nobildējumi, .iepazīstina mūs tuvāk ar augsti
apdāvinātas sensenas tautas dzīvi un viņas māk-
slas gaumes paliekām. Katram, kaskautcik
interesējas par mākslu, ,,lllnstrēta Žurnāla"
4. burtnīca sniedz daudz jauna, jauka, ievērojama.

Nākošos numuros ,, [Ilustrētais Žurnāls" sniegšot
apskatus — līdz ar illustrācijām — par poļu,
čechu, somu un Skandināvijas tautu mākslām,
kā arī par Vīnes teātri, latviešu baletu u. t. t.
Katram apskatam domāts veltīt vienu numuru.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. g. 22. maijā.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,158—5,17
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245
100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 71,85—72,40
100 Šveices franku 99,30—100,05
100 Itālijas liru . 27,15—27,35
100 Zviedrijas kronu 138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,35—139,05
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 208,00—209,05
100 Vācijas marku 123,40—124,00
100 Somijas marku. ...... 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červoņecs —
100 Austrijas šiliņu 72,45—73,15

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg. . . . 3425—3445
Sudrabs 1 kg 98—106

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

Rīgas biržas kotācljas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlcs

Zvērināts biržas māklers P. Rupners,

Māksla.
Nacionālais teātris. Otrdien, 22. maijā, pulk-

sten 7.30 vakarā, tautas izrādē pēdējo reizi šinī
sezonā Gavo jautrā komēdija „Š o k o I a d e s
princese". — Trešdien, 23. maijā, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē J. Vainovska jaunā
komēdija ,,Dzīvie miljoni". — Ceturtdien,
24. maijā, pulksten 7.30 vakarā, Meijaka un
Halevi populārā komēdija „Arvien trakāk".
— Piektdien, 25. maijā, pulksten .7.30 vakarā,
tautas izrādē Jūlija Pētersona komēdija ,,S i e -
viete ar sešiem prātiem". — Sestdien,
26. maijā, pulksten 4.30 pēc pusdienas, kara
vīriem un privātiem komēdija ,,A r v i e n
trakā k".

Dailes teātris. Otrdien, 22. maijā, pulksten
7.30 vak., tautas izrādē, komēdija,,360 si e vas".
— Trešdien, 23. maijā, - pulksten 7.30 vakarā,
tautas izrādē „Divas pasaules". — Ce-
turtdien, 24. maijā, pulksten 7.30 vakarā, pirmo
reizi Slinga komēdija 9 ainās „Trīskārt mi-
rušais Pēteris". —Piektdien, 25. maijā,
pulksten 7.30 vakarā „T r ī s k ā r t mirušais
P ē t e ris".

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.
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(fiesu
sludinājumi.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicna visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1924. g. 1. decembrī
mir. Jāņa Andreja d. Baltera
(Baltais) ' 1922. g. 7. martā mājas
kārtībā sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šaī tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1928. g. 11. maijā.
L. JVs 2012. 3865b

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
tjz civ. proc. lik. 293., 301. un
309". p- pamata uzaicina Hein-
richu Štolšteinu, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties . šaī tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Emilijas
Štolšteins, dzim, Ertners, ie-
sūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem,
un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lietu
noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas
sūdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 12. maijā.
L. 'jVe 353/28. 4028b

Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekret. p. F. Kāps.

'Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1923. g. 15. dec. mir. Mārtiņa
Ūdra, atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem, un t. t., pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vaid. Vēstn."
Termiņā nepieteiktās tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 12. maijā.
L. JVs 399/28. 4022b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Daugavpils bāriņu tiesa,
uz civ. proc. lik. 1454. p. pa-
mata uzaicina bezvēsts prom-
būtnē esošo Aleksandri G e d e ,
vai viņa likumīgus mantiniekus
pārņemt savā rīcībā savu aiz-
bildniecībā sastāvošu nekustamu
īpašumu, kas atrodas Daugav-
pilī, Vi|ņas ielā JVs 53. 4596

Daugavpilī, 1928. g. 16. maijā,
tiesu priekšz. J G r ū b e.

Sekretāra v. i. N. R u . k u 1 i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 29079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1924. g. 10. febr. mir. Jāņa Jāņa
dēla Freimaņa, atstāto manto-
jumu kādas 'tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideimkomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 12. maija.
L.JVo 2015 29. 4026b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
SekretārsMittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kaādi strīdi vai
ierunas pret 1925. g. 7. maijā
mir. Ilzes Jāna m. Dūmiņš,
dzim.Steinbergs ' , 1925.g. 1.martā
maļas kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, «kaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,VaId. Vēstn."

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

Jelgavā, 1928. g. 11. maijā.
L. 'jVs 2040. 28. 3866b

Priekšsēd. v. Ē. Feldmanis.
Sekretārs Mit f clhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1928. g. 27. janv. mir. Kārļa
Krišjāņa d.Sproga,atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t..
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas,,Valdība
Vēstn." Termiņā nepieteiktās
tiesības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 1928. g. 12. maijā.
L. JVs 1799 28. 4020b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
ir/nicina visus, kam būtu uz
1928. g. 15. febr. mii:, zvēri-
nāta advokāta Kār|a - Alberta
Eduarda d. Fridrichsona atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai
sešu mēnešu laikā, "skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. 4»

Jelgavā, i928. ^. 12. maijā.
1750 28. 4021b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sdekretārs Mit telhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1927. g. 31. janv. mir. Lības
Jēkaba m. Dadze, dzini. Francs,
atstāto mantojumu kādas tieības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem, un
t. t., pieteikt savas tiesības šaī

iešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Te'rmiņā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

ļelgavā, 1928. g, 11. maijā.
L. JVs 1730 28. 4024b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

.. Kļūdas izlabojums.
? : ,,Valdības Vēstneša" š. g. 18.
maija 110. numurā ievietotā Rī-
gas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītāj;>'7īr'infelda sludinājumā
zem kārtas numura 4240 ievie-
susies kļūda: iespiests — pārdos
II izsolē Haima Klāra kustamo
mantu, kas nepareizi; vajaga
būt un jālasa — pārdos II izsolē
Haima Klora kustamo mantu.

4240z

Rīgas apgabaltiesas 3 iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 7. jūnijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Kurma-
nova ielā JVs 15, fabr., pārdos
Oskara Kampes kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 350.

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

Rīgā, 1928.g. 18. maijā. 4677
Tksu izp. J. Kazubierns.

•*^^_

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi
Johans Alfrēds Matīss un Marta
Matīss, dzim. Riekstiņš, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra J. Purgala
1928. g. 28. aprīlī reģistra
JVs 384689, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civīllik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību. L.JVs4242

Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4148 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. '' p., paziņo, ka 1928. g.
5. jūnijā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g 10. aprīlī pag. ,.Stubro-
vas" sādžā mir. Jevdokima
(Evdokima)Titova d. Uchtomska
testaments. L JVs 4554

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4309 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 29011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi pret
1927. g. 28. nov. mir. Jāņa
Kristapa d. Gelsona Penkules
pae. tiesā 1927. g. 7. maijā
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no

sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1928. g. 11. 'maijā.
L. JVs 1797/28. 4019b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309'. p. ' pamata uzaicina Kārli
Jēkaba dēlu Ilgi, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šaī tiesā saņemt,
norakstus no viņa sievas Malvīnes
Ilģes, dzim. Okransinskis, iesū-
dzības rakstu viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem,
un uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā. Ja minētā laikā
aicināmais neierastos, lietu no-
liks uz termiņa un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. . Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas
sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 12. maijā.
L.Ns 351/28. 4027b

Priekšsēd. b. R. Muflers.
Sekret. p. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1923. g. 13. sept. mir. Anša
Pētera d. Stemmera, atstāto
mantojumu, kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteiit savas tiesības šaī tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vētsnesī". Termiņā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 12. maijā.
L. JVs 2067/28. 4023b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāre Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1908. g. 29. dec. mir. Kandavas
imobila ar hip. JVs 51 īpašnieka
Ernesta Tālberga (Thalberg), at-'

stāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šaī
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

ļelgavā, 1928. g. 11. maijā.
L. 'jVs 1582/28. 4025b

Priekšsēd. v. Veiss.
j Sekretārs Mittelhi



2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 67 000—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 82.000;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-
Valmieras zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabal-
tiesas III civīlnodaļas kancelejā.

Valmierā, 1928. g. 19. maijā
4669 Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs paziņo ka no-
liktā 1928. g. 2. augustā, pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē, nekustama īpašuma pār-
došana, pieder. Ljubov Kaping,
Ņinai Dpnčenko, Natālijai So-
kolov, Annai, Michailam, Alek-
sejam, Antoniņai, Zinaidai,
Georgam, Vladimiram, Katrīnai,
Vasilij.am un Ksenijai Neste-
roviem un atrod. Rīgā, Ganību
dambī JVs 17-a, 2. hip. iec. ar
zemesgrāmatu reģ. JVs 1502,
ir atcelta.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā, 4664
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 31. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Ganību
dambī JVs 31, pārdos Herberta
Šmidta kustamo mantu, sastā-
vošu no slotu kātiem un novēr-
tētu par Ls 520.

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

Rīgā, 1928. g.4. maijā. 4666
Tiesu izp. O. Stellmachers.

muižas zemnieku zemes Jaun-
zemu JVs 1-b (2) mājām, ar zemes
grāmatu reģistra JVs 4531, at-
dalītā zemes gabala zem JVs I,
aptverošu 0,08 deset.;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 6000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par 8000 car. rbl. un
Ls 2000:

4) pie piedalīšanos ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu kas pārdošanu nepielaiž,
jāuzrāda tādas līdz ūtrupes
dienai;

7) visi papīri un dokujmenti
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu ir atvērti pu-
blidskai apslatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3.. civīlnodaļas kanc-
lejā.

' Rīgā, 1928. g. 18. maijā.
4500b Tiesu izpild... A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā
JVs 37, dz. 2 paziņo:

1) Jura Pulkovs'ka Ls 2063,10,
finanču ministrjas Ls 26753,61
prasību ar % un piedzīšanas
izdevumu segšanai 1928.g. 26. jūl.
pīks». 10 no rīta Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskā ūtrupē
pārdos Emīlijai Damberg pie-
derošo nekustamo īpašumu, kurš
ierakstīts Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas, Rīgas-Jūrmalas
pilsētas gruntsgabalu zemes grā-
matu reģistra 490. nodaļā un
sastāv no Rīgas-Jūpnaias pil-
sētā, Majoros, Rīgas ielā JVs 37/39
atrodošā, no Majoru muižas at-
dalītā zemes gabala ar JVs 382 F-a,
aptverošu 1847 kv. mtr.;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 10000

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 61000 ar %;

4) pie piedalīšanos ūtrupe jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu kas pārdošanu nepielaiž,
jāuzrāda tādas līdz ūtrupes
dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kamc-
Lejā.

Rīgā, 1928. g. 18. maijā.
4499b Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

"Smidta nekustamu īpa=umu kurš
atrodas Strenču pilsētā, Meža
ielā JVs 3, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 2090, un sastāv no grunts
gabala apmēram 0,65 pūrv. pla-
tībā ar uz viņa esošām ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 2300,—• ;

4) kā personām, kuras vēlās
pie torgiem dalību ņemt jāie-
maksā zologs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu: un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personālu, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. s

Visi papīri un dokumenti ,at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kanclejā.

Smiltenē, 1928. g. 18. maijā.
4505b Tiesu izpild. K. Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Rīgā, Elizabetes
ielā JVs 14, dz. 3, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas ap-
gabaltiesas 1. ' civīlnodaļas iz-
pildu rakstu par piedzīšanu no
atb. Pētera Kaugara, Voldemāra
Leita, Pētera Ļūļas, Mārtiņa
Sproģera, Pētera Lakstigaļa,
Jāņa Cera, Jāņa Šiliņa un mir.
Jāņa .Drapcē mant.' masas par
labu Finanču ministrijas kredita
departamentam, Ls 9450,72 ar
o/0% un izdev., 1928. g. 23. aug.,
puikst. 10 rītā, Rīgas apgabaltie-
sas civīlnodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Pētera Kaugara, Voldemāra
Leita, Pātera Ļūlas, Mārtiņa
Sproģera, Pētera Lakstigaļa,
Jāņa Cera, Jāņa Šiliņa un mir.
Jāņa Drapčes mant. masas ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Rīgā, Karlines ielā JVs!4 Ilhipot.
iecirknī ar zemesgrāmatu reģ.
JVs 340 (grupa 23, grunts JVs —)
un sastāv no gruntsgabala, uri
ēkām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 15.000,— :

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hip. pa-
rādiem par Ls 37.589,50;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos, uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelei;!.

Rīgā, 1928. g. 19^ maijā.
4668 Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesas
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Elizabetes ielā JVs 14, dz. 3,
paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas ap-
gabaltiesas 4. civīlnod. lēmumu
no 1926. g. 24. decembra ar
JVs 2749 par piedzīšanu no Ljubov
Kaping, Ņinas Dončenko, Natā-
lijas Sokolov, Annas, Michaila,
Alekseja, Antoniņas, Zinaīdas,
Georga, Vladimira, Katrīnas,
Vasilija un Ksenijas Ņestero-
viem par labu Trešai Rīgas
savstarpējai kredītbiedrībai u. c.
Ls 3017 ar %% un izdevumiem
1928. g. 23. augustā, pīkst. 10
rīta, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, U7 publiskiem
torgiem pārdos Ljubov Kaping,
Ņinas Dončenko, Natālijas So-
kolov, Annas, Michaila, Alekseja,
Antoniņas, Zinaidas, Georga,
Vladimira, Katrīnas, Vasilija un
Ksenijas Ņesterovu nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Rīgā,
Ganību darnbī JVs 17-a, 2. hip.
iec. ar zemesgrāmatu reģ. JVs 1502
(grupā — grunts JVs—) un sastāv
no dzīvojamās ēkas un grunts-
gabala;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 28.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums, apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 49.978,—;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumneti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā. 4671
Tiesas izpildīt. 0 Stelmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Elizabetes ielā
JVs 14, dz. 3, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas ap-
gabaltiesas Ill 'civīl. nod. pavēli

iedzīšanu no Alberta Friča
oliņa par labu Latvijas

hipotēku bankai u.c. Ls 65.257,33
un izdevumiem otros

torgos 1928. g. 23. augustā,
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas

las sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem pārdos

Alberta Friča d. Ozoliņa ne-
kustamo īpašumu, kurš trodas
Rīgā, Sarkandaugavā, Ziemeļu

Na 17 II hipot. iecirkni ar
zemesgrāmatu reģistra JVs 1285
(grupā 15, grunts .V —) un
sastāv no pilsētas dzimts rentes
gruntsgabala ar ēkām:

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Elizabetes ielā JVs 14, dz. 3,
paziņo:

'!) ' ka saskaņā ar Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas pavēli
par piedzīšanu no Roberta Renča
par labu finansu ministrijai
Ls 15193,65 ar %% un izdev.
otros torgos 1928. g. 23. augustā,
puikst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē

publiskos torgos pārdos
Roberta Eduarda d. Renča ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Valmieras pilsētā ar zemesgrām.
reģistra JVs24 (grupā —, grunts
JVs—) un sastāv no gruntsgabala
un ēkas;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 15000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 37.162,36;

4) kā personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt,jāiemaksā
zalogs — desmitā daja no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā. 4672
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Elizabetes ielā JVs 14, dz. 3,
paziņo:

1)ka saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas III civilnodaļas pavēli par
piedzīšanu no akc. sabiedr.
,,Ressort" par labu Latvijas
hipotēku bankai Ls 37.663,20
ar %% un izd. 1928. g. 23. aug.
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē uz
publiskiem torgiem pārdos

akc. sab. ,,Ressort" nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Rīgā,
Ganību dambī JVs 21, II hip.
iecirknī ar zemesgrāmatu reģistra
JVs 98 (grupa 12, grunts JVs —)
un sastāv no ēkas un grunts-
gabala;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 36.000;

4) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 80.134;

5) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to,' ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu;

6) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu noda[ā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īp
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. .civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā. 4670
Tiesu izp. O. S t e 11 m a c h e r s.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928.. g. 2. augustā,
puikst. 10 dienā, Rīgā, apgabal-
tiesas sēžu zālē, nekustama
īpašuma pārdošana, piederošā
Robertam Rencim un atrodošos
Valmieras pilsētā ar zemes-
grāmatu reģ. JVs24 ir a t c

Rīgā, 1928. g. 19. maijā. 4665
Tiesu izp. 0. S t e 1 1 m a c h e r s.

Rīgas,apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs kura kanc-
lejā atrodas Rīgā,. Dzirnavu ielā
JVs 37, dz. 2 paziņo:

1) Viktora jļirg Ls 416,
Lībieša ' 1

šanai 1928. g. 26. jūlijā pīkst.
baitiesas

tālē publiskā ūtrupē pārdos
: Knospe, dzim.

Lizetei- Matildei

spe ko-
pīgi
šumu, , ? ākstīts Rīgas-
Valmieras zemi aru no-

ti zemes

5364. nodaļā un sastāv no Rīgas
aplinki atrodošā valsts Bulduru

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 30. maijā,
puikst. 10 dienā, Rīgā, Miera
ielā JVs 6, II torgos pārdos
Oskara Ozoliņa kustamo mantu,
sastāvošu no vienām izbrau-
camām amerikāņu kamanām un
novērtētu par LŠ 400.

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

Rīgā, 1928. g. 4. maijā. 4667
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 31. maijā,
pulk 'st. 9,30 dienā, Rīgā, L."Pils
ielā JVs 25, un pīkst. 12 Raiņa
bulv. JVs 17 I un II ūtrupē,
pārdos Augusta un Marijas
Svešņikovu kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, traukiem
u. c. un novērtētu par Ls 11413.

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

Rīgā, 1928. g. 22. maijā.
4684 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc
lrja atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā
JVs 37, dz. 2 paziņo:

1) Mendeļa Vola Ls 1816,94,
Augusta Ritterberga Ls 215,02,
Latvijas bankas Ls 4073,60 un
Rīgas-Jūrmalas krāj-aizdevu sa-
biedrības Ls 1122,71 prasību ar
% un piedzīšanas izdevumu seg-
šanai 1928. g. 26. jūlijā pīkst.
10 no rīta Rīgas apgabaltiesas
sēžu zālē publiskā ūtrupē pārdos
Kārlim Melragam piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš ierakstīts
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļas muižu zemes grunts-
gabalu zemes grāmatu reģistra
1413 nodaļā un sastāv no Rīgas
apriņķī, Jaun-Dubultos, Jaunā
prosp! JVs 22 atrodošā valsts
Slokas muižas gruntsgabala ar
agrāko JVs 18, II grupas, kas
pēc agrārās reformas apzīmēts
ar JVs "1312 F, aptverošu 800 kv.
asis uz kura atrodas četras
dzīvojamās ēkas;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 8000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 5000;

4) pie piedalīšanos ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanās tie-
sībām ;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu kas pārdošanu nepielaiž,
jāuzrāda tādas līdz ūtrupes
dienai;

7) visi papfri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu ir atvērti pu-

apskatīšanai Rtgj
gabaltiesas 3. civīlnodaļas ķanc-

Rīgā, 1928. g. 18. ma
4501b Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 1. iec. tiesu izp.
paziņo, ka 1928. g. 5. jūnijā,
pulksten 4 dienā, Taurupes pag.
,,Sniķeros" pārdos Jāņam
Virzām piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no diviem zir-
giem,, divām; govīm, un vienas
teles un novērtētu par Ls 610.

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

Rīgā, 1928. g. 19. maijā. ,
4652 Tiesu izp. A. 0 z o 1 i ņ š

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g, 5. jūnijā, pīkst. 6 dienā,-

Taurupes pag. „Steķu" mājā
pārdos Jānim Brieditim piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
zirgiem un gsvīm un novērtētu
par Ls 1300.

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

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
4653 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 2 dienā.
Madlienes pag. „Jaunzemps"
pārdos Kārļam Jaiinpetro-
v i č a m piederošo kustamu
mantu, sastāvošu no trijām go-
vīm un vienas ķēves iin novēr-
tētu par Ls 40(1 . '

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

pārdošanas dienā uz
Rīgā, 1928. g, 19. maijā.

i! izp, A. O'zoliņš.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

1. iec. tiesu izpildītājs pazinu, ka
1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 3 dienā,
Lauberes muižā, pārdos Rūdolfam
Bražem o kustamu
mantu, sastāvošu no viena
„KruI" firmas tvaiku katla ar
spēka mašinu un novērtētu par
Ls 800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodams mantu
\arēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
4658 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu, izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā
JVs 37, dz-. 2 paziņo:

1) Kreditoru. li 3971,19 pra-
sību ar % un piedzīšanas izde-
vumu segšanai 1928. g. 23. aug.
pīkst. 10 no rīta Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskā otrā
ūtrupē pārdos Leonam * Š'u-
bertam. piederošo) nekustamo
īpašumu, kurš ierakstīts Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu no-
daļas muižu zemes gruntsgabalu
zemes grāmatu reģistra 79. no-
daļā un sastāv no Rīgas apriņķī,
Slokas draudzes atrodošā valsts
Bulduru muižas gruntsgabala ar
agrāko JVs 81, I grupas, kas
pēc agrārās reformas apzīmēts
ar JVs 987 F, aptverošu, 800 kv.
asis;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 14000;,

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 11900;

4) pie piedalīšanos ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.;.

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu kas pārdošanu nepie-
laiž, jāuzrāda tādas līdz ūtrupes
dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kanc-
lejā.

Rīgā, 1928. g.. 18. maijā.
4502b Tiesu izpild... A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 5. jūnijā, pīkst 2 dienā,
Taurupes pag., ,,Lejas-Miķele-
nos" pārdos Rūdolfam L u k -
s t i ņ a m piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no vienas
ķēves, četrām govīm un vienas
zāles pļaujmašīnas, bet otrā
ūtrupē no viena zirga un trīs
govīm un novērtētu par Ls 1500.

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

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
4654 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 5. jūnijā, pīkst. 12 dienā,

Meņģeles pagastā ,,Kabānos"
pārdos Marijai un Mārtiņam
Zandbergiem kopīgi piede-
rošo kustamo mantu, sastāvošu
no zirgiem, govīm, aitām, zāles
pļaujmašīnām un novērtētu par
Ls 1460.

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

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
4655 Tiesu izp. A. Ozoliņš.
_ jfcfi *—

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 5. jūnijā, pīkst. 10 dienā,
Meņģelē pārdos otrā ūtrupē Jānim
G v ē 1 i m piederošo kustamu
mantu, sastāvošu no galda sva-
riem ar bumbām, petrolejas ķēķa,
729 paciņām dažādu drēbju
krāsām, 14 albūmiem un citu un
novērtētu par Ls 254.

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

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
4656 STiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 5 dienā,
Krapes pag. ,,Gulbu" mājā pārdos
Jānim Radli .škam piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
trijām govīm, bet otrā ūtrupē
no viena zirga un novērtētu par
Ls 650.

Izzināt sarakstu, novērtējuma,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
4659 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 10 dienā,
Plāteres pag. ..Šiliņos" pārdos
otrā fitrupē Kārlim " V ē r ī t i m
piederošo kustamu mantu, sa-

ii no divām govīm un
vienas ķēves un novērtētu par
Ls 620.'

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

dienā uz
Rīgā, 1928. g. 19. maijā.

4660 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Smiltenē, paziņo:

1) ka Otto Mol'er-Holsta pra-
sības apmierināšanai saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļ.
izpildu rakstu no 1926. g.
27. marta JVs 601, Ls 3132,64
ar % un izdevumiem, 1928. g.
30. aug. pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē uz publi-
skiem torgiem pārdos Kārļa Paula
dēla Bojara nekustamu īpašumu
kurš atrodas Valkas apr. Pals-
manes pag. ar zemes grāmatu
reģistra JVs 916, un sastāv no
,,Lejas-Mačanu" mājām apmēr.
249,24 pūrv. platībā ar visām
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1500,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls— un nod. pa-
rādu Ls 172,54 ar %;

4) kā personām, kuras vēlās
pie torgiem dalību ņemt jāie-
maksā zologs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vesta* Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīnodaļas kancleiā.

Smiltenē, 1928. g." 18. maijā.
4504b Tiesu iznild. K. L.aoinš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Smiltenē, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
parsības apmierināšanai saskaņā
ar Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas pavēli no 1927. g. 28. sept.
JVs 328313 Ls 4466,5! apm.
ar soda naudu 1928. g.
30. aug. pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem pārdos
Eduarda Bērtuļa d. Bērziņa ne-
kustamu īpašumu kurš atrodas
Vaidavas pag. Valmieras apr.
ar zemes grāmatu reg. JVs 1878,
un sastāv no ,,Oribiešn" mājām
apmēr. 203,84 pūrv. zemes pla-
tībā ar visām ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000 —
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 33500 un 4500 c.
rbļ. un nekust. īpaš. nod. parādu
valstij l.s. 22,8'.) un pašvaldībai
Ls 264,74;

4) kā personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jā-
iemaksā zologs — desmi;
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priel :cība par to,
ka no tieslietu ministrijas

i minētām pe i
iegūt i išumu: un

:",.) !: imatas uz šo
nu tiek vestos zemes grām.

iļā,
onām, kurām ir kādas

ts uz pārdodamo īpašumu.
nepielaiž, tādas

s jāuzrāda līdz pārdošanas

Visi papīri un dokumenti at-
i uz. pārdodamo īp;

ir ieskatāmi Ri,: altiesas
īlnodaļas Kanci

Smiltenē, 1928. g. 18. maijā.
4507b Trešu izpild. K- Lapiņš,

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-

ttiiltene, ? paziņo:
1) ka Mīlas Šmidt p

apmierināšanai saskaņā ar Rīgas
apgabaltiesas 1. civll

ii' 1926, g. 23. ' aprīļa
JVs 4141.26
apgabaltiesas 2. civīlnodaļ

g. 2. aug. JVs 5464H
iiigustā

pīkst. 10 rītā, Rīgas apb
tiesas, civilnodaļas h-)u i
publiskiem torgiem pārdos Paula



Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Smiltenē, paziņo:

1) ka Latvijas bankas prasību
apmierināšanai saskaņā ar Rīgas
apgabaltiesas 4. civīlnodaļas izp.
uzrakstiem no 1927. g. 11. aug.
JVs 1929, 1932, 1933, 1934, 1955,
1957, 1958, 1959, 1960, 1961,
1962 -- Ls 29265,60 ar % un
izd. un Rīgas 5. iec. miertiesneša
izp. uzrakstiem no 1927. g.
22. jūl. JVs. 2186, 2188, 2189 —
Ls 1243,— ar % un izd. un Rīgas
5. iec. miertiesneša izp. uzraksta
no 1927. g. 1. augusta JVs 2249 —
Ls 930,23 ar % un izdevumiem,
1928. g. 30. augustā pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē uz publiskiem
torgiem pārdos Latvijas maz-
saimniecības veicināšanas bie-
drības nekustamu īpašumu kurš
atrodas Cēsu apr. Rankas pag.
tupot, iecirknī ar zemes grāmatu
reģistra JVs 7425, un sastāv no
Ramkas lauksaimniecības fermas
JVs 1 F;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 75000,—
un solīšanas sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 29800,— un
pašvaldības nod. Ls 162,17;

4) kā personām, kuras vēlas
pie torg. dalību ņemt jāiemaksā
zologs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
puses nav šķēršļu minētām per-
sonām iegūt nekustamo īpašumu:
un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļās.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu.
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļāas kanclejā.

Smiltenē, 1928. g. 18. maijā.
4506b Tiesu izpild. K- Lapiņš

izsolē 1928. g. 11. jūlijā, puikst.
10 rītā, A/S. Jelgavas tūku
fabrika, bij. ,,,A. Dumpf" piede-
rošais Jelgavas pilsētas III hip.
iec. ar zemesgrāmatu reģistra
JVs 156-a nekustams īpašums
sastāv no gruntsgabala ār ēkām,
fabriku, mašīnām, ietaisēm un
citiem fabrikas piederumiem.

Jelgavā, 1928. g. 19. maijā.
Tiesu izp. v. i. K- B u r d a i s.

__ 4594

Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas ze-
māk minētie Latvijas pilsoņi:
1) Līzete Slimpis, dzīvojoša Rīgā,

M. Palisadu ielā JVs 10, dz.' 2,
kura vēlās saukties uzvārdā
,,Smilte ",

2) Indriķis Zeltišķe ar meitu
Mirdzu, dzīvojoši Rīgas apr.,
Salas pag., Valtera mājās,
kuri vēlās saukties uzvārdā
,,Zeltiņš",

3) Roberts Sala, dzīvojošs Ilūk-
stes apr., Aknistes pag., Salu
mājās, kurš vēlās saukties
uzvārdā ,,Zariņš"

4) Eduards Kruķis, dzīvojošs
Rīgā, Artilērijas ielā JVs' 26,
dz. 11 kurš vēlās saukties
uzvārdā „RudZīt|s",

5) Jūlijs jurka, dzīvojošs Rīgā,
Lāčplēša ielā JVs 117, kurš
vēlās saukties uzvārdā ,,Dar-
bonis",

6) Staņislavs Bondars , ari
Šmagra, dzīvojošs 7. Siguldas
kājnieku pulka II bataljona
ložmetēju rotā, kurš vēlās
saukties uzvārdā ,,Šmagris" ,

7) Kārlis Inopkis, arī lnapškis,
arī Inopšis, arī Inovskis ar
sievu Minnu un meitu Irmu,
dzīvojoši Aizputē, Kuldīgas
ie'ā JVs 10, kuri vēlās saukties
uzvārdā ,,Inovskis" ,

8) Kazimirs Začevs, dzīvojošs
Jaunlatgales apr., Balvu
miestā, Bērzpils ielā JVs 34,
kurš vēlās saukties uzvārdā
,,Zaķis",

9) Jānis -Kuilis, dzīvojošs Bau-
skas apr., Poņemunes pag.,
Žluksteņu ciemā, kur? vēlās
saukties uzvārdā ,,Krūmiņš"

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, ie-
sniedzami iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lūgumus
izpildīs.

Rīgā, 1928. g. 11. maijā.
4190r JVs31326-V

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. ' 14. maijā ir apstiprinājis
Viļēnu un apkārtnes meliorācijas
sabiedrības ,,Spirga" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra I! daļas
458. 1. p. ar JVs 608.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Viļēnos," caur
Viļēniem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
4527 Darbvedis Fr. Briedis.

Rīgas prefektūras 3. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 31. maijā, pīkst.
10,30 — Rīgā, Brīvības ielā 35,
dz.37, tiks pārdotas vairāksolīšanā
pils. Georgam Springs piedero-
šās mantas: rakstāmgalds, bu-
fete, drēbju skapītis, drēbju ska-
pis, grāmatu skapis, trimo spo-
gulis un astoņi ozola koka krēsli,
novērtētas par Ls 328,—, pie-
dzenot par labu pils. P. Stein-'
bergs īres maksu, apkurināšanas
naudu un tiesāšanās izdevumus.

Apskatīt pārdodamās mantas,
kā arī izzināt to novērtējumu,
varēs uz vietas nārdošanas dienā.

Silajāņu pag. uz Godās Heima-
nis v.; 53) Latv. pase JVs 16, izd.
no Svitenes pag. uz Ernesta
Bušs v.; 54) Latv. pase JVs 1174,
izd. no Naujienas pag. 1922. g.
uz Karpa Ivanovs v.; 55) Latv.
pase JVs266414, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. uz Emmas Melbergs v.;
56) Latv. pase JVs 269548, izd. no
Rīgas prēf. uz Almas Mārtiņa m.
Liepa v.; 57) Latv. pase JVs243022
izd. no Rīgas prēf. uz Lilijas
Skudrītis v.; 58) Latv. pase JVs
114439, izd. no Rīgas prēf. uz
Oļģerta Markaus v. 4393z

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts JVs 3408 no š. g. 8., 9., 10.,
II. un 12. maija.

Sevišķu uzdevumu ierēdnis
Grīnbergs.

Pasu nod. darbvedis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr,
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Smiltenē, paziņo:

I) ka Valsts zemes bankas
pras. apmierināšanai pēc Rīgas
apgabalt. 3. civīlnod. pavēles
no1,927. g. 29. nov. JVs 335138
par Ls 1028,29 ar soda naudu,
2) Smiltenes - Palsmanes-Aumei-
steru-Gaujenes krāj-aizd. kases
pras. apmierin. saskaņā ar Rīgas
apgabalt. 1. civīlnod. izp. rakstu
no 1925. g. 29. dec. JVs 423496
Ls 8000,— ar % un izd. un
.3) Aleksandra Pureņa pras. ap-
mierināšanai saskaņā ar Rīgas
apgabalt. 4. civīlnod. izp. uz-
rakstiem no 1926. g. 9. nov.
JVs 2263 Ls 1000 — un 1927. g.
25. janv. JVs 224, Ls lOft) ar %
un izd.; Rīgas apgabalt. 1 civilnod
izp. raksta no 1926. g. 15. nov.
JVs 423304 Ls 1200 — un Rīgas
6. iec. miert. izp. raksta na
1927. g. 5. sept. JVs 1276 Ls 44326
arun izd. 1928. g. 30. augustā
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē uz
publiskiem torgiem pārdos Edu-
arda Kalniņa nekustamu īpa-
šumu kurš atrodas Valkas apr.
„Mēni pag." hipot. iecirknī ar
zemes grāmatu reģistra JVs ' 1075,
un sastāv no ,,Lazdiņ-Kalniņa
JVs 8" mājām apmērā 154,64
pūrv. zemes platībā ar visām
ēkām.

2)''ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 12.000,—
un solīšana sāksies ar civ. proc.
lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3000,— un
5000 c. rbļ. un nod. parādu
valstij Ls 209, 22,— un pašvaki
Ls 512,74 ar %;

4) kā personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt jā-
iemaksā ' zologs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt ' nekustamo īpašumu: un

5) ka zemes grāmatas uz šfl
mu tiek vestas zemes grām.

nodaļā.
.mām, kurām ir kādas

tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri v.n dokumenti, at-
uz pārdodamo īpašumu,

ipgabaltiesas
2, civīlnod - lejā.

Smiltenē, 1928. g. 18. maijā.
4508b Tiesu izpild. K. Lapiņš.

Je lgavas apgabaltiesas
Jelgavas pilsētas tiesu izpild. v. i.,

kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā JVs 24, ist. 20,

paziņo, ka š. g. i 1. aprīļa „Val-

dības Vēstaeša" 80, numura
izsludinātais pārdošanai publiska

i €itu iestāšu
sludinājumi.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
kā 1928. g. 25. maijā, pīkst. 11
dienā, Rīgā, Raiņa bulv. JVs 2,
dz. 3, pārdos vairāksolīšanā Jana
Dārznieka kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls210 un sastāvošu
no mēbelēm, viņa 1925/26. g.
ienākuma nod. parada segšanai.

Rīgā, 1928. g. 7. maijā.
4675 Piedzinējs A. Upīts.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 26. maijā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, L. Zirgu ielā JVs 17, ekspr.
kant., pārdos vairāksolīšanā J.
Fīlholda un G. Veinberga kust.
mantu, novērtētu par Ls 80 un
sastāvošu no dinamo motoriem,
viņa dažādu nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
4674 Piedzinējs F. Freihergs.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 26. maijā, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, L. Ķēniņa ielā JVs 21,
ekspr. kaut., pārdos otrreizējā
vairāksolīšanā Jākobsona Dina
kustamo mantu, novērtētu par
I_s 427,— un sastāvošu no ma-
nufaktūras, viņa dažādu nodo-
kļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
iedzinējs l ,

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1928. g. 31. maijā, pulksten
12 dienā/ Rīgā, Teatr;
JVs 9, pārdos vairāksolīšanā a s.
,,Latvijas privātais lomi
kustamo mantu, novērtētu par

1.027 un sastāvošu no dažā-

dām mantām, viņa dažādu nod.
parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 21. maijā.

4673 Piedzinējs F. Freibergs.

Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments, pama-
tojoties uz 1920. g. 1,5. septembra
likuma par uzvārdu maiņu, p. 10.
dara zināmu, ka uz: 1) Rūdolfa
Ķēķa, viņa sievas Elzas, dēlu:
Eduarda-Paula, Voldemārā- Rū-
dolfa un meitas Ainas-Dagmaras
2) Antona Putras, 3) Pētera
Apses, viņa sievas Annas, meitu:
Zelmas-Kristīnes un Austras-
Marijas, 4) Kārļa Vieglā, 5) Annas
Mangotajā, 6) Ata (Otto) Mēteļa
un viņa sievas Vilmas, 7)" Vija
Adamaitis — attiecīgiem uz-
vārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti š- g- 6. februāra
„Valdības Vēstnesī" JVs 29 un
pret kuriem triju mēnešu laikā
iebildumi nav celti, iekšlietu
ministris nolēma:

I. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:
!) Rūdolfam Ķēķim, viņa sievai

Elzai, dēliem: Eduardam-
Paulim, Voldemāram-Rūdol-
fam un meitai Ainai-Dagmarai
— uzvārdā ,,Lejnieks ",

2) Antonam Putrām — uz-
vārdā ,,Avots ",

3) Pēterim Apšem, viņa sievai
Annai, meitām: Zelmai-Kri-
stīnei .un Austrai-Marijai —
uzvārdā ,,Apsīte ",

4) Kārlim Vieglam — uzvārdā
,,Atvars",

5) Annai Mangotajam — uz-
vārdā ,,Krastiņš" ,

6) Atim (Otto) Mētelim un viņa
sievai Vilmai — uzvārdā
,,Krūmiņš",

7) Vilim Adamaitim — uzvārdā
„Zālīte".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām ie-
sģādēm, kā arī valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi k
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uz-
vārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies
spēkā š. g. 7. maijā.

Rīgā, 1928. g. 14. maijā.
4189r JVs 31328-V

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nod. vad. P. Kurzemnieks.

Nodokļu departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 4. jūnijā, pulksten 1
dienā, Liepājā, Rīgas ielā Ne 18,
pārdos vairāksolīšanā Baliņš Mi-
keļa kustamo mantu, novērtētu
par Ls 12,— un sastāvošu no
3 sienas pulksteņiem, viņa 1927.

!> . ienākuma nodokļa parāda
segšanai.

Liepājā, 1928. g. 19. maijā.
Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu p iedzinējs paziņo, ka
1928. g. 30. maijā, pulksten 15
dienā, Liepājā, Ludviķa ielāJVa4,
pārdos vairāksolīšanā Deics Hones
kustamo mantu, novērtētu par
Ls 280 un sastāvošu., no klavie-
res fr. ,,C. J. Gebauhr" un dzī-
vokļa iekārtas, viņa 1926, 1927.
g. ienāk, un 1927. g. proc.
peļu. nodokļu pārada segšanai.

Liepājā, 1928. g. 18. maijā.
4602 Piedzinējs (paraksts).

Valsts dzelzceļu
I ceļu iec. priekšnieks
1928. g. 1. jūnijā, pl. 12, izslu-
dina savā kantorī, Rīgas I stacijā,

jauktu izsoli
uz sekošiem darbiem:

1) Ganību posteņa ēkas zie-
meļu gala atjaunošana. Droš.
nauda Ls 620.

2) Rīgas Preču st. kantora
ēkas logu, durvju un iekšsienu
krāsošana. Droš. n. Ls 300.

3) Pārbdves darbi Rīgas I
stac. ēkā. Droš. nauda Ls 330.

Tuvākas ziņas iecirkņa kan-
tori darbdienās no 10—14.

4678 L 2618

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kārtiņa JVs 8696 uz
Lidijas Dzenis vārda pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 4661

Rīgas prēf. 7. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgām, kā no-
zaudētas sekošas kara klausības
apliecības: 1) uz Pikels Benja-
miņš vārdu, izd. no Rīgas apr.
apsardz. pr-ka zem JVs 1350 no
1919. g. 7. nov.; 2). uz Cīruls

Jānis v., izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka zem JVs 45100 no 1924. g.
19. sept.; 3) uz Sīlis Dāvis v.,
izd. no Valmieras kara apr. pr-ka
zem JVs 20641 no 1922. g. 16.
febr. un 4) uz Garnics Tevels
v., izd. no II Ventspils kājn.
pulka komandiera zem JVs 10148
no 1927. g. 4. oktobra. 4662

Talsu policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ar JVs 683, izdotu
no Vānes pag. valdes 1921. g.
5. jūlijā uz Jēkaba Jirgena d.
Matisona vārdu. " 3935ē

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs izsludina par nederīgu
pieteikto par nozaudētu kara-
klausības apliecību JVs 3183, iz-
dotu no 12. Bauskas kājnieku
pulka komandiera 1925. g.
30. maijā uz Rūdolfa Didriķa d.
Pētersons vārdu. 3930ē

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
1921. g. 23. maijā ar JVs 12525 no
Daugavpils prefektūras uz Hajas-
Gitel Ovseja m. Pachcer v. 3899ē

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 3322,
izdotu no Sarkanmuižas pagasta
valdes 1924. g. 2. aprīlī uz
Olgas Jāņa m. Otriškina v. 3898ē

Valkas apr. priekšnieka palīgs
1. iec. izsjudina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi JVs 90, izdotu no Valkas
apriņķa priekšnieka 1920. g,
7. aprīlī uz Kārļa Arnolda d.
Finna vārdu. 3897ē

Madonas apriņķa priekšnieka
paligs, 2. iec. izsludina par ne-
derīgu nozaudēto karaklausības
apliecību JVs 181, izdotu 1919. g.
6. novembrī no Cēsu apr. ap-
sardzības priekšnieka uz Pētera
lēkaha d. Sērmūkslis v. 3896ē

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi ar JVs 19454,
izd. 1921. g. 9. septembrī no
D-pils prefekta uz Haima Iciki d.
Kīsina vārdu, un karaklausības
apliecību ar j\rs 252, izd. no Jē-
kabpils-Ilūkstes kara apr. pr-ka

g. 14. janvārī uz j
i d. Elksniņa vārdu.

Daugavpils apriņķa priekšnieka
pal. 2. iec. izsludina par rt(

JVs 351, izdotu
1921. l'. no Daugavpils a;
priekšnieka pal. 2. iec. uz Otto
Minnas d. Kleina vārdu, kā

lētu.

Jelgavas pilsētas policijas pr-ks
izsludina par nederīgu Jelgavas-

as kara apr. priekšnieka
1927. g. 10. okt. izdoto kara-
klausības apliecību ar .V
uz Vilis Kārļa d. Fūrmanis v4090ē

Rīgas prefektūra

izsludina par nederīgām pases un
personas apliecības, ' kuras pie-
teiktas par zudušām: 1) Latv.
pase JVs 3138, izd. no Silaiāņu
pag. 1922. g. 26. sept. uz Teklas
Ivanovs v.; 2)Latv.pase JVs271987
izd. no Rīgas prēf. 1926. g. uz
Alfrēda Teņa d. Kušķis vārdu;
3) Latv. pase ,ļzd. no Rūjienas
pag. uz Jāņa Ādama d. Baltiņš
vārdu; 4) Latv. pase JVŠ3873, izd.
no Rēzeknes apr. pr-ka 1922. g.
uz Sofijas Jana m. Kondras v.;
5) Latv. pase JVs72434 ser. A.J.
17216, izd. no 5. iec. 1927.
g. 22. septembrī uz Staņi-
slava Zariņš v.; 6) Latv. pase
JVs 198069,' izd. no Rīgas prēf.
1922. g. uz Eduarda Pētera d.
Osis v.; 7) Latv. pase JVs 261109,
izd. no Rīgas prēf. 1927. g.
27. okt. uz Eliasa Izraēla d.
Kāns v.; 8) Latv: pase JVs 13916,
izd. no 7. iec. 1919. g. uz Andreja
Kriša d. Vaseriņš v.; 9) Latv.
pase JVs 171813,' izd. no Rīgas
prēf. 1921. g. 10. aug. uz Jāņa
Paula d. Kalniņš v.; 10) Latv.
pase JVs 56449, * izd. no 7. iec.
1919. g. 4. nov. uz Kārļa Jūliusa
d. Čelevičs v.; 11) Latv. pase
JVe 473, izd. no Valmieras apr.
pr-ka pal. 2. iec. uz Annas Si-
maņa m. Briksne v.; 12) Latv.
pase JVs 24217, izd. no 3. iec.
1927. g. 5. sept. uz Helēnas
Verters v.; 13) Latv. pase JVs
10113, izd. no Cēsu apr. pr-ka
1925. g. 7. aug. uz Oskara An-
tona d. Lūris v.; 14) Latv. pase
JVs 99185, izd. no 3. iec. 1920. g.
27. janv. uz Hermines Nelius v.;
15) Latv. pa'se JVs 10879, izd. no
Ventspils apr. pr-ka 1923. g.
5. maijā uz Elzas Jura m. Vaic-
kovskis v.: 16) Latv. pase JVs
228788, izd. no Rīgas prēf.
1923. g. 7. jūlijā uz Harija Jana
d. Petriņš v.; 17) Latv. pase
JVs 137672, izd. no Rīgas prēf. uz
Annas Gudro-Puišels v.; 18)Latv.
pase JVs 199214, izd. no Rīgas
prēf. uz Roches Haima m. Glas-
manisv.; 19) Latv. paseJVsl.33315,
izd. no Rīgas prēf. 1920. g.
14. aug. uz Mārtiņa Māliņš v.;
20) personas aplie'c. JVs 19600,
no Rīgas prēf. 1927. g. uz Girša
Konstorums v.; 21) Latv. pase
JVs 63424, izd. no 2. iec. 1920. g.
14. janv. uz Marijas Jauntirans
vārdu; 22) Latv. pase, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. uz Emīlijas
Markevičs v.; 23) Latv. pase JVs
83480, izd. no 7. iec. uz Lilijas
Jēkaba m. Rone v.; 24) Latv. pase
JVs 99493, izd. no Rīgas prēf. uz
Martas Jēkaba m. Liepiņš v.;
25) Latv. pase JVs 6069, izd. no
7. iec. 1925. g. 15. maijā uz
Jūlijas Heidemanis v.; 26) Latv.
pase JVs 253417, izd. no Rīgas
prēf. 1925. g. 2. aprīlī uz Jūlijas
Annas Bitaitis v.; 27) Latv. pase
JVs 658, izd. no Omuļu pag.
1924. g. 29. aug. uz Matildes
Danenbergs v.; 28) Latv. pase
JVs 79461, izd. no Rīgas prēf.
1921. g. uz Margotes Minkevičs v.,
29) Latv. pase JVs 6763, izd. no
Cēsu apr. pr-ka 1921. g. uz Kri-
stīnes Konrāds v.; 30) Latv. pase
JVs 132255, izd. no Rīgas prēf.
1920. g. uz Nikolaja Voiskovičs
vārdu; 31) Latv. pase JVs 139337,
izd. no Rīgas prēf. uz Kārļa
Strandbergs v.; 32) Latv. pase
JVs 1642, izd. no Livānu miesta
uz Havas Kodišs v.; 33) Latv.
pase JVs 946, izd. no Lizuma pag.
1920. g. 31. dec. uz Harija Andre-
ja d. Lūsis v.; 34) Latv. pase, izd.
no Rīgas prēf. 1928. g. uz Annas
Gusta m. Āboltiņš v.; 35) Latv.
pase, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
uz Bernharda Āboltiņš v.; 36)
Latv. pase As 121592, izd. no
Rīgas prēf. 1921. g. 5. febr.
uz Ābrama Ass v.; 37) Latv.
pase JVs 63052, izd. no 2.
iec. 1920. g. uz Emīlijas
Olesens v.; 38) Latv. pase JVs 73,8
izd. no Priekules pag. 1920. g. uz
KārļaMSrčad.Pūriņš v.;39) Latv.
pase JVs 123695, izd. no Rīgas
prēf. uz Konstancijas Ščerbinskis
vārdu; 40) Latv. pase JVs 380,
izd. no Bērzgales pag. uz Ignata
Abiiekis v.; 41) Latv. pase JVs
79170, ' izd. no 3. iec. uz Paula
Bergmanis v.; 42) Latv. pase
JVs 250128, izd. no Rīgas prēf.
192-1. g. 2. dec. uz Ābrama Ab-
ramsons v.; 43) Latv. pase-JVs

izd. no Rīgas prēf.l926.g.
1. okt. uz Viļā Priede v.; 44) Latv.
pase jVs 203869, izd. no Rīgas prēf.
1922. g. 25. aprīlī uz Jēkaba

.; 45) Latv.paseJVsizd, no 11. iec. I!l' . iūriijā
uz Kārļa Klāva d.
46) Latv. pase JVs 117, izd. no
Sakstigales pag. uz Mai
N'azorovs v.: 47) Latv.

141, izd. no 3. i,
30. dec. uz Aleksandra Celms v.;
48) Lai 322, tz6. no
Rīgas p pt. uz

Latv. pase
JVs 1666, izd. no Rīgas prēf. uz
Mirdzas Skrastiņš v.; 50) Latv.

?2585, izd.
prēf. 1920. g. 17. dec. uv Jāņa
Mitrofana d
Latv. pase "? no 7. ļ
iec. 1920. g. uz Henes Šrihniks v.;
52) Latv." pase JVs 476, , izd. no 1

Rigas apriņķa Skrīveru iecirkņa
policijas priekšnieks izsludina par
nederīgām, kā pieteiktas par
nozaudētām, šādas Latv. iekšz.
pases:

1) Ar JVs 180, izdotu 1920. g.
8. martā no Stukmaņu iec. poli-
cijas priekšnieka uz Jāna Jāna d.
Kalniņa vārdu; 2) 'arJVs 2323,
izdotu 1923. g. 21. martā no
Stukmaņu iec. policijas priekš-
nieka uzBertas Jāņa m. Ziediņš
vārdu un atsauc sludinājumu,
iespiestu ,,Vald. Vēstn." š. g.
3. maijā JVs 98., attiecībā uz
Roberta- Jāņa Fridrichsona pasi
ser. N. P. 002162, jo pase ir
atrasta un skaitās derīga. 3801ē

Liepas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto apliecību
par nederīgumu kara dienestam,
izdotu no Valmieras apriņķa
apsardzības priekšnieka 1919. g.
21. nov. ar JVs 2/23 pils. Jānim
Indriķa d. Sveiceram, 3829ē

Nīkrāces pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi JVs 745, izdotu no
Vaiņodes pagasta valdes 1920. g.
19. maija uz Alises Friča m.
Bērziņ vārdu. 3836Č

Mērsraga pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 27,
izdotu no šīs pagasta valdes
1920. g. 8. jūnijā uz Annas Anša
m. Sakars vārdu. 3838ē

Priekules policijas iecirkņa
priekšnieks izsludina par nede-
rīgu, kā nozaudētu, Latvijas
iekšzemes pasi ar JVs 1502 L. T.
JVs 006002, izdotu no Ezeres
pagasta valdes 1927. g. 30. dec.
uz. Alberta Bachmanis v. 4091ē

Priekules policijas iecirkņa
priekšnieks izsludina par nede-
rīgu' kā nozaudētu -aizsargu die-
nesta apliecību ar JVs 296 A,
izdotu no 15. Liepājas apriņķa
aizsargu pulka komandiera 1925.g.
18. jūnijā uz Ermaņa Jāņa d.
Bunka vārdu. I92ē

Cīravas pagasta valde, Aizputes
apriņķī, izsludina par nedt
sekošus nozaudētus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi
i; izdotu no Cīravas pa-

920. g. 3!. maijā
uz Ernesta Anša d. Birzenieka v.;

2) apliecību par nederīgumu
kara dienestam, izdotu ni

apriņķa
8. februārī

uz Ernesta Anša d. Birz
vārdu. 409!

Padures pagasta valde izsludina
apdēto 1.

pasi, izd
pagas;

Cirgaļu pag. valde izsludina
par nederīgu, kā pietei.ki

lētu, karaklausības
rtoValkas kara

apr. p;; 1922. n. i
ar JVs 21780 uz. Antona Kārļa d.
Leksis vaidu. 409

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pilsētas tiesu izpild. v. i.
paziņo, ka šā gada 21. martā
,.Valdības Vēstneša" 66. numurā
izsludinātā Eduardam Kristapa
d. Rozenfeldam piederošā ne-
kustamā īpašuma, Jelgavas apr.
Sniķeres pagasta „Ozo!u JVs 12F"
māju ar zemesgrāmatu reģistra
JVs 3394 pārdošana 1928. g. 23.
maijā

4595 atcelta.
Jelgavā, 1928. g. 19. maijā.

Tiesu izp. v. j. K. B u r d a i s.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas lauku iec.
kuj-a kanclejā atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo, ka
1928. g. 27. jūlijā pīkst. ' 10 no
rīta Liepājas apgabaltiesas zālē
tiks pārdots pirmā publiskā vairāk
solīšanā nekustams īpašums pie-
derošs Jānim, Kristapa dēlam,
Kļaviņām sastāvošs iz Ezer-
malkas JVs 4 Fmājas, atdalītas
no Priekuļ-Asītes valsts muižas
aptverošs 20,85 hektārus, kurš
atrodas Liepājas apr., Asītes
pag. un ierakstīts Liepājas Aiz-
putes zemes grāmatu nodaļā
zem krepost JVs 4849.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 8000,— un tiek
pārdots dēļ Jūles Spage prasības
Ls 537,— ar % un izpild. iz-
izdevumiem apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu it nostiprināti hipotēku
parādi: Valsts zemes bankai
Ls 2700.

Soiiīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. no novērtē-
šanas summas Ls 8000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 800,— drošības naudas
ka arī jāiesniedz apliecība pa to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskaitāmi Liepājas apgabal-
tiesas- civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 14. maijā.
JVs 1898. 4468b

Tiesu izpild. Ž. K.inens.

. Dagdas iec. polic. pr-ks iz-
sludina par nederīgu, kā pieteiktu
par nozaudētu, Latvijas pasi ar
JVs 5437, izdotu no Asūnes pag.
valdes 1926. g. 11. martā uz
Emilijas Jēzupa m. Patmalnik
vārdu. 3817ē

Dagdas iec. polic- priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) Kara
klausības apliecību ar JVs 45/727,
izdotu no Daugavpils kara apr.
priekšnieka 1921. g. 7. augustā
uz Donata Staņislava d. Mileika
vārdu un 2) Latvijas pasi ar
JVs 2976, izd. no Asūnes pagasta
valdes 1921. g. 10. sept. uz
Annas Jēzupa m. Grauba v.38I8ē

Dagdas iec. polic. pr-ks iz-
sludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu Latvijas pasi ar
JVs 1170, izdotu no Pustenes pag.
valdes 1922. g. 12. septembrī uz
Petroneles Vikentija m. Teleško
vārdu. 3819ē

Vaiņodes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliecību par ne-
derīgumu kāja dienestam, izdotu
no Aizputes - Kuldīgas kaya
apr. pr-ka 1920. g. 26. augustā
ar JVs6805ē uz Otto Kleina v3839ē



Bauskas apr. priekšnieka pal.
1. iec.izsludina, ka š. g. 1. jūnijā,
pīkst. 11 dienā,.pie Bauskas apr.
priekšnieka pārvaldes Bauskā,
Pils ielā JVs 52, pārdos vairāk-
solīšanā Annai Režinskis ap-
rakstītu mantu, sastāvošu no
vienas gadu vecas cūkas, novērt,
par Ls 28,—, dēļ ārstēšanās pa-
rāda piedzīšanas, par labu Latv.
Sarkanā Krusta Jelgavas nod.
slimnīcai. 4608z

Bauskas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina, ka š. g.7. jūnijā,
pīkst. 11 dienā, pie Svitenes pag.
nama pārdos vairāksolīšanā Edu-
ardam Starto aprakstītu mantu,
sastāvošu no vieniem kokasu
vienjūga ratiem, novērt, par
Ls 23,70, dēļ ienākuma nodokļa
par 1927. g. piedzīšanas. 4607z

Bauskas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina, ka š. g. 1. jūnijā,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas apr.
priekšnieka pārvaldes Bauskā,
Pils ielā JVs 52, pārdos vairāk-
solīšanā Ādolfam Gērtam ap-
rakstītu mantu, sastāvošu no
vienas 4 g. vecas govs, novērt,
par Ls 50,—, dēļ ienākuma nodok
par 1927. g. piedzīšanas. 4606z

Jelgavas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī dara vispārībai zi-
nāmu, k*a š. g. 16. maijā šī iec.
kanclejā pienests viens kungu
velosipēds, lietots, melnu rāmi,
ar zaļām strīpām, niķelētiem ga-
helu galiem, līkiem ragiem un
dzelteni krāsotām felijām. Velo-
sipēds atrasts bez īpašnieka Do-
belē, Skolas ielā JVs 2, pagalmā.

Uzaicinu velosipēda īpašnieku,
pierādot savas īpašuma tiesības,
ierasties man padotā iecirkņa
kanclejā, Dobelē, Skolas ielā 2,
ne vēlāki kā līdz š. g. 16. jū-
nijam, kurā dienā īpašnieka
nepieteikšanās gadījumā velo-
sipēdu pārņemšu resp. pārskai-
tīšu valstij 'par labu. 4604z

Zilupes iec. policijas priekšnieks
paziņo, ka š. g. 2. jūnijā, pīkst. 10,
Brigu pag., ,,Dilanos" tiks pārdota
pils. Jāņa Vojevodina kustama
manta, sastāvoša no vieniem
ratiem uz dzelzs asīm ar četriem
riteņiem, vērtībā Ls 17,— dēļ
tiesas, kanclejas un lokšņu no-
dokļa piedzīšanas saskaņā ar
Zilupes iec. miertiesneša izp ild u
raksta JVs 750 no š. g. 3. marta.

Bauskas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina, ka š. g. 1. jūnijā,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas apr.
priekšnieka pārvaldes Bauskā,
Pils ielā JVs 52, pārdos vairāksolī-
šanā Teodoram Eiche aprakstītu
mantu, sastāvošu no vienas I '/2
g. v. teles, novērt, par Ls 77.25,
dēļ ienākuma nodokļa par 1987.g.
piedzīšanas. . 461 Iz

Bauskas apr. priekšnieka pa!,
t. iec. izsludina, ka š.g. 7. jūnijā,
pīkst. 11 dienā pie Svitenes pag.
nama pārdos vairāksolīšanā Ģe-
dertam Straumanim aprakstītu
mantu, sastāvošu no vienas zāles
pļaujamās mašīnas, novērtētu par
Ls 77,—, dēļ ienākuma nodokļa
par 1927. g. piedzīšanas. 4610z

Bauskas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina, ka š. g. 1. jūnijā,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas apr.
priekšnieka pārvaldes Bauskā,
Pils ielā JVs 52 pārdos vairāksolī-
šanā Krišjānim Krenģelim ap-
rakstītu mantu, sastāvošu no
vienas gada vecas teles, novērt.
par Ls 34,—, dēļ ienākuma no-
dokļa par 1927. g. piedzīšanas.

Bauskas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina, ka š. g. 1. jūnijā,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas apr.
priekšnieka pārvaldes, Bauskā,
Pils ielā JVs 52, pārdos vairāk-
solīšanā Eduardam Ķerevicam
aprakstītu mantu, sastāvošu no
vienas 2 g. vecas teles, novērt.
par Ls 37,—, dēļ ienākuma no-
dokļa par 1927. g. piedzīšanas.

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iec. paziņo, ka š. g. 26. maijā,
pīkst. 10 pie Meiranu pag. nama
tiks izpārdotas vairāksolīšanā pils.
Paulīnei Bērziņš piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no viena
zirga, nocenota par Ls 20,—, iz-
pildot Rēzeknes apr. valsts zemju
inspektora rakstu no 1928. g.
21. apriļa JVs 5363. Izzināt sa-
rakstu, atsevišķas mantas noce-
nojumu, kā arī apskatīt pārdo-
damo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 4622z

Līvānu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes personas pasi JVs 2997,
ser. J. T. 020522, izdotu no
Līvānu pagasta valdes 1928. g.
2. aprīlī uz Olgas-AIidas Mārtiņa
m. Brāķeris vārdu. 3837e

Nirzas pagasta valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 2410, izdotuno Nirzas pag.
valdes 1923. g. 20. decembrī uz
Antona Kaspara d. Rudzīšs v.;

2) III d. rezervistu apliecību
JVs 366, izd. no Ludzas kara apr.
pr-ka 1925. g. 7. decembrī uz
Jāzepa Pētera d. Ostrovskis v.;

3) Latv. iekšzemes pasi JVs 406,
izd. no Nirzas pag. valdes 1921. g.
5. augustā uz Ādama Foma d.
Biruls vārdu;

4) Latv. iekšzemes pasi JVs 215,
izd. no Nirzas p_ag. valdes 1921. g.
12. jūlijā uz Ādama. Franča d.
Igovēns vārdu;

5) Zirga pasi (vecā parauga)
JVs 962, izd. no Nirzas pag.
valdes 1921. g. 27. nov. uz
Aleksandra Pāvila d. Bogomols
vārdu:

6) Zirga pasi JVs 81/23974, izd .
no Ciblas pagasta valdes 1927. g.
27. septembrī uz Andreja Franča
d. Lem ka vārdu;

7) Latv. iekšzemes pasi JVs 746,
izd. no Ludzas apr. pr ka palīga
1. iec. 1920. g. 29. oktobrī uz
Andreja Franča d. Lemka vārdu;

8) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 272, izd. no Nirzas pag.
valdes 1921. g. 23. jūlijā uz
Ciļas Leva m. Fonarovs vārdu;

9) III daļas rezervistu apliecību
JVs 351, izd '. no Ludzas kara apr.
pr-ka 1925. g. 7. decembrī uz
Jāzepa Agates d. Joniškans v.;

10) Karaklausības apliecību
JVs24808, izd. no Ludzas kara apr.
pr-ka 1924. g. 30. oktobrī uz
Jāņa Kalnacs vārdu;

11) Latv..iekšzemes pasi JVs 115,
izd. no Nirzas pag. valdes 1921. g.
1. jūlijā uz Ādama Antona d.
Buls vārdu;

12) Latv. iekšzemes pasiJVs2079,
izd. no Nirzas pag. valdes 1922. g.
15. martā uz Alichalines Timoteja
m. Sjakste vārdu;

13) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 3307, izdotu no Nirzas pag.
valdes 1926. g. 19. aprīlī uz
Aneles Silvestra m. Baklāns v.;

.14) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 270, izdotu no Rozenovas
iec. pol. pr-ka 1920. g. 6. dec.
uz Andreja Dementija d. Biruls.
vārdu;

15) Latv. iekšzemes pasiJVsl420,
izd. no Nirzas pag. valdes 1921. g.
,13. sept. uz Andreja Fadeja d.
Uzulēns vārdu. 33493ē

Zeltiņu pagasta valde izsludina
par nederīgiem, 'kā nozaudētus,
sekošus dokumentus: 1) ' Latv.
iekšzemes pasi ser. P. T. JV»18440,
izdotu no šīs pag,-valdes 1928. g.
7.. aprīlī uz Jūlija. Ozols vārda un
2) karaklausības ap'. JVs 6144,
izdotu no 7. Siguldas kājnieku
pulka komandiera 1927.g. 31.mai-
jā uz tā paša vārdu. 3574ē

Mētrienas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
pasi, izdotu no Ļaudonas-Odzie-
nas pag. valdes 1922. g. 9. oktobrī
ar JVs 1018 uz Voldemāra Nikolaja
Berķa vārdu. 35726

Talsu policijas priekšnieks iz-
sludina par nozaudētu' Latv.
iekšz. pasi JVs 4013, izdotu no
Talsu apriņķa pr-ka pal. 1. iec.
25. sept. 1920. g, uz Alberta
Jāņa d.-.Ķērne vārdu. 3498ē

Bēnes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību, izdotu 1924.g.
30, aprīlī no Liepājas kara apriņķa
priekšnieka uz Rūdolfa Jēkaba
d. Lūka vārdu. 3569ē

Drustu pag. valde izsludina
par nederīgu -nozaudēto iekšzemes
pasi, izdotu no Drustu pag.
valdes 1910. g. 9. martā ar
JVs 955 uz Annas Pētera m.
Peizums vārdu. 3573ē

Vecgulbenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 2134,
izdotu no šās pagasta valdes
1920. g. 20. decembrī uz Martas
Sirmais vārdu. 3835ē

Rūjienas iec. policijas priekš-
nieks izsludina par nederīgām
sekošas Latvijas pases, kuras
pieteiktas par nozaudētām:

1) Pasi ar JVs 576 uz Maijas
Anca m. Paukšen vārdu, izdotu
no Rūjienas pag. valdes 1920. g.
16. aprīlī:

2) Pasi ar JVs 150 uz Jāņa Jēka-
ba d. Paukšena vārdu, iz'dotu no
Rūjienas pag. valdes 1920. g.
9. martā un

3) pasi ar JVs008879/1377 Z. L.
uz Eduarda Podiņa vārdu, izd. no
Rūjienas policijas iecirkņa priekš-

1927. g. 8. nov. ' 3800ē

Svētes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto: l)vecā
parauga Latvijas iekšzemes pasi
JVs 1242, izdotu no Svētes pa-
gasta valdes 1922. g. 6. oktobrī
uz Annas Zariņš, dzim. Bergman,
vārdu un 2) karakl. apliecību
JVs 6781, .izdotu 1922. g.
23. oktobrī no Jelgavas-Bauskas
kara apr. pr-ka uz Indriķa
Sunītis vārdu, dzim. 1900. g.
piederīgs pie Svētes pagasta.3842ē

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Valmieras kara apriņķa
pārvalde

Valmierā uz garnizona laukuma
š. g. 24. maijā pīkst. 10,
pārdos vairāksolīšanā vienu
armijas dienestam nederīgu

ķēvi.
Valmierā, 1928. g. 19. maijā.

Valmieras kara apr. pr-ks,
1* pulkv.-Ieitn. (paraksts).

Zilupes iec. policijas priekšnieks
paziņo, ka š. g. 2. jūnijā, pīkst. 12,
Biič,u pag. ,,Diienos" tiks pārdota
pils. JaņaVo j e v o d i n akustama
manta, sastāvoša no atsperu
ecēšām-ar deviņiem zobiem, vēr-
tībā Ls 30,— dēļ ienākuma no-
dokļa piedzīšanas saskaņā ar
nodokļu departamenta rakstu JVs
JVs 174610 no š. g. 8. marta. 4624z

Zilupes iec. policijas priekšnieks
paziņo, ka š. g. 31. maijā, pīkst.10
Briģu pag., L. Pikovas ciemā tiks
vairāksolīšanā iznomāts viens hs
zemes uz. vienu gadu, piederošs
pils. Pēterim Antona d. Ševelim,
dēļ tiesas un lokšņu nodokļa pie-
dzīšanas saskaņā ar Zilupes iec.
miertiesneša izpildu rakstu JVs238
no 1928. g. 31. janvāra. 4625z

Latvju nacionālās jaunatnes sa-
vienības preses abonementu lote-

rejas 1928. g. 13. maija
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668 ,701 , 719,756 , 866 , 873, 935
948, 987.

12016, 25, 58, 84, 98, 256 , 298,
341 , 347, 412 ,426 , 428 , 474,484,
687 , 729/804 ,808, 810 , 818. 877,
901 , 923.

13037, 153, 173, 191, 233, 236,
261 , 298, 359, 361 , 403, 408, 447 ,
560, 594, 621 , 696, 748, 759 761 ,
827 ,.852, 893, 931, 932, 935,953,
964 , 985.

14000, 72, 112 , 134, 447 , 465,,
469 , 480, 483, 484, 491, 553,558 ,
641, 752, 753, 849, 864, 868 ,872
977.

15002, 34 . 50. 150, 158, 160
195, 232 , 289, 308 , 342, 347,422,434, 442, 446, 450,460, 469.,
507, 508, 538, 556, 587, 611 , 682,,
765, 825 , 912, 926, 934, 948.

16038, 66 , 74 , 128, 155, 236 ,
247, 320, 405, 427 , 446, 465 ,481,
670 , 689, 703, 736 ,825, 875, 885.

17043, 49, 58 , 61, 67 , 72 234,
320, 338, 371, 404 ,511 ,525,690 ,
780 , 779, 804, 839, 894, 978 ,979,
982.

18001, 88, 168, 192, 196, 297 ,
425, 475, 508 , 550 , 567, 698 ,718 .
745 , 769, 784, 797, 802, 807,818,
822/825, 826, 857 , 871, 905 ,906,
920 , 980.

19058, 60, 99, 157, 180, 224 ,
249 , 277 , 294, 296 , 300. 370, 382.
408, 440, 456, 460. 461 , 513, 526,
563, 574, 626, 634, 687 828. 865.,
874, 921 , 960, 986.
4517o

Valsts Valmieras
vidusskolā

ir vakanta

latīņu valodas

sKolotDjn vieta
pie pilna stundu skaits. Perso-
nas, kas vēlētos ieņemt šo vietu,
tiek lūgtas līdz š. g. 11. jūnijam
iesniegt vidusskolai lūgumu, ap-
liecību par izglītības cenzu un
īsu dzīves aprakstu.

455Iz Direktors J. Priede.

Sakas pagasta valdei,
Aizputes,apr., c. Saku, vajadzīgs

ārsts,
Sarkanā Krusta veselības kop-
šanas punkta pārzinis.

Vēlēšanas š. g. 9. jūnijā, Sakas
pag. valdes namā, pie pagasta
padomes.

Alga pēc vienošanās. Tuvākā
dzelzceļa stacija Dunalka, 27
kilometri.' Autobus no Liepājas
Skolas ielas. JVs 1 atiet uz Saku
6 vakarā svētdienās, pirmdienās,
trešdienās, piektdienās un sest-
dienās. 4628z Pag. valde.

Rīgas prefektūras 3. iec. pr-ks
atsauc savu sludinājumu, ievie-
totu ,,Vald. Vēstn." 64. numurā
š. g. 25. martā pils. Hirša Gold-
blata karaklausības apliecības no-
zaudēšanas lietā. 4644z

Rīgas prefektūras 9. iec. pr-ks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apliecību JVs 79,
izdotu 1927. g. 28. maijā no jāt-
nieku pulka komandiera uz Al-
berta Vasilija d. Pčickija vārdu,
dzim. 190.4. g/4. martā. . 4645z

Rigas prefektūras 9. iec. pr-ks
izsludina p;u" ned. tiesības zau-
dēšanas apliecību JVs 20728, izd.
1927. g. 1. jūnijā no Rīgas kara
apr. priekšnieka uz Kuprijana
Karpova vārdu. 4646z

Jūrniecības departaments iz-
sludina par ned. nozagto Alfrēda
Steina tālbraucēja stūrmaņa dip-
lomu, izdotu no finanču ministri-
jas jūrniecības departamenta
1923. 'g. 7. jūnijā JVs 75. 4648z

Strenču virsmežniecība
izsludina par ned. nozaudēto
mirušā mežsarga Jāņa Šmidta
ieroču atļauju JVs 418, izdotu no
mežu departamenta 1922. g.
21. jūlijā, medību bises un revol-
vera turēšanai. 4599z

Lipnas iec. polic. priekšnieks-
zino, ka bij. p. kārt. Zālīts ir no-
zaudējis valsts revolveri, Na-
gana sistēmas, JVs 13478, kura at-
rašanas gadījumā lūdzu nodot
policijas kanclejā Lipnā. 4486z

Sarkaņu pag. valde izsludina
par ned. ' karaklausības apliecību
JVs798, izd. no Cēsu apr. apsardz.
pr-ka 1919. g. 30. okt. uz Jūlijas
Maliņa vārdu. 3824z

3>ažādi
sludinājumi.

? Rīgas
amatu biedrība

sasauc 1928. g. 6. jūnijā, pīkst.
8 vakarā, lielā zālē

ārkārtēju pilnu sapulci.
Dienas kārtība:

Būves jautājumi.
Pēc pilnas sapulces apsprieša-

nās par priekšā stāvošām Saei-
mas vēlēšanām un lemšana par
priekšstāvju sūtīšanu delegātu
sapulcē vēlēšanas komitejas sa-
stādīšanai. 4663 Valde.

Brīdinc jums!
Sestdien, 1928. g. 19. maijā,

ir pazudis no mana rakstāmā
galda blanko vekselis ar manu
parakstu: Andrejs 0.un.s; uz
vekseļa bija uzlipināta viena
zīmogmarka, ku,ra bija nedzēsta.

Visas naudas iestādes, kā arī
privātpersonas tiek 'brī'i
no minētā vekseļa pretīmņem-
šanas. Andrejs Ouns
4552z Dzirnavu iela 73, dz..3-

Starptautiskās preču apmaiņ-
akciju sabiedrība

JVA", Latvijā
valde sasauc 1928. g. 11. jūnijā,.
pīkst. 6 vakarā, sabiedrības val-
des telpās Vaļņu ielā JVs 11, dz. 4r

kārtēju pilnu akcion. sapulci
ar sekošu dienas kārtību:

1) 1927. gada pārskata un bilan-
ces apstiprināšana,

2) budžeta un darbības plāna
apstiprināšana 1928. g.

3) vēlēšanas,
4) dažādi jautājumi.

Piezīme. Gadījumā, ja uz
sapulci neierastos statūtos 63;
paragr. paredzētais akcionāru
skaits, tad š.g. 14. jūnijā pīkst. 12
dienā tanīs pašās telpās tiks
noturēta otrreizējā sapulce, kuras
lēmumi būs galīgi pie katra akciju
balsu skaita.
4649z Valde

^
Latvijas universitātes medicīnas

fakultāte ziņo, ka šfe fakultātes
studentam Nikolajam Mulne-
ram, 1920. g. 6. oktobrī izsniegtā
studiju grāmatiņa JVs 2063 no-
zaudēta un tiek skaitīta kā nede-
rīgs dokuments. 4647z

Valsts zemes banka
1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 11, pārdos atklātā fassolē. Rīgā, Rēveles ielā 56, garāža,

divus lietotus vieglos firmas „Renault" 4 cilindrigus, 4 HP,
3 vietīgus automobiļus.

Drošības nauda, 150 lati uz katru automobīli, iemaksājama pirms izsoles sākuma, pārējā no-
solītā suma jānomaksā līdz 11. jūnijam, pīkst. 14, zemes bankā, Valdemāra ielā I b. Automobīļi
apskatāmi 21.—23. maijā un 4.-6. jūnijā, pīkst. 9—12, Rēveles ielā 56, garāžā. L 2606 1* 4548

Latvijas hipotēku banka
paziņo, ka 1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Latvijas hipotēku
bankas telpās, Rigā, Valdemāra ielā JVs 3,

pārdos vairā ftsolītājiem
hipotēku bankas īpašumā pārgājušo bij. Leonarda Grauduļa
un Almas Udrovskij nekustamu īpašumu Gulbenes pilsētā,
kurš sastāv no zemes gabala JVs 160 F un 1 dzīvojamas ēkas.

Solīšana sāksies no Ls 2850.
Tuvākus paskaidrojumus sniedz Latvijas hipotēku banka katru

dienu no pīkst. 9—15. L2644 4683

(Stīgas galvena nasta nric&šniens
paziņo, ka š. g. 13. jūnijā, pl. 10 no rīta, kantora publikas telpās

pērtos atmatā valrfiksoliiana
neizsniegtos pasta sūtījumos atrastās mantas.
4680 L2624 Rīgas galv. pasta priekšu. J. K j a v i ņ š.

Dzelzceļu vmnHes materiālu apgāde
izsludina rakstiskas izsoles

24. maijā 1928. g. uz blīvējumu talka — 1000 kg.
24. maijā 1928. g. uz cimdiem, ādas, gariem — 500 pāriem.
26. maijā 1928. g. uz Roman cementu — 117.000 kg netto.
31. maijā 1928. g. uz 1) alvu lietņos — 4000 kg.

2) svinu lietņos — 25.000 kg.
3) antimonu lietņos — 4000 kg.

31. maijā 1928. g. uz ķieģeļiem, ugunsdrošiem — 40.000 gb.
31. maijā 1928. g. uz krāsām, dažādām — 35.200 kg.
31. maijā 1928. g. uz 1) ādu, zoļu, manžetēm, kruponos — 300 kg netto

2) siksnām šujamām — 2000 gb. 1*
un rakstisku sacensību

24. maijā 1928. g. uz kabeli telefona 15x2 vadiem — 300 m.
Izsoļu un sacensības sākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jā-

iemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dz-ceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3, ist. 103. L 2537 4056

Atsaucoties uz sludinājumu „Valdības
Vēstnesī" W° 104 š. g. 10. maijā

un citos laikrakstos par rakstiskā sacensībā izdodamo vienu, rekti-
fikācijas aparātu, kolonu un analizatoru un vienas dzelzs spirta
cisternas piegādi un uzstādīšanu, nodokļu departaments, atgādina,
ka personām vai firmām piedaloties sacensībā pie piedāvājuma
jāiesniedz arī drošība 10% apmērā no piedāvātās sumas.

Rīgā, 1928. g. 21. maijā. L2621 4679
Nodokļu departamenta direktors (paraksts).
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Rīgas pilsētas tirdzniecības nodaļa
iznomā ēdienu veikala telpas

ar 3 ist. dzīvokli agr. restoracijas ēkā pie pilsētas lopkautuves
Ganību -dambī. Ofertes ar Ls 30 drošības naudu jāiesniedz
slēgtos kuvēros līdz 2. jūnijam, pīkst. 12 tirdzniecības nodaļas
kancelejā, 1. Ķēniņu ielā 5, ist. 94. L 2627 4681

Rīgas pilsētas tirdzniecības nodaļa
iznomā staļļu tetnas

9 zirgiem jeb lopiem ar 1-ist. dzīvokli pie pilsētas lopkautuves
Ganību dambī. Ofertes ar Ls 15 drošības naudu jāiesniedz
slēgtos kuvēros līdz 2. jūnijam, pīkst. 12, tirdzniecības nodaļas
kancelejā, 1. Ķēniņa ielā 5, istabā 94. L 2635 4682

Madonas virsmežniecība
pārdos mutisftā izsolē lOZS. g %jūnija

savā kancelejā, Zelgovskas muižā,

augošu mežu:
III iec. mežniecībā, Ogres novadā, Kurmena jaunsaimniecībā
JVs 74, pēc Jāņa Zvaigzne lauztā līguma sekvestrēto mežu platībā

1,75 ha, vērtībā par Ls 332.
Piezīme: mežs nolikts izsolē ar 60% takses pazeminājumu.
Mežu pārdos uz zemkopības Ministra 1924. g. 14. maijā

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no izsludinātās vienības vērtības.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie III iec.

Ērgļu mežziņa. '
4600 Madonas virsmežniecība.

Viļakas virsmežniecība
pārdos mtatlsftā iv*oIē T02S. g. 0. jūnijā

virsmežniecības kancelejā, Viļakā,

augošu mežu:
II Vecumu iec. mežniecībā pēc platības 9 vienības

no 1,50—6,60 ha, vērtībā no Lš 49—520;
III Šalginovas iec. mežniecībā pēc platības 6 vienības

no 1,50—4,30 ha, vērtībā no Ls 59—1600;
V Stompaku iec. mežniecībā pēc platības 2 vienības

no 3,36—11,20 ha, vērtībā no Ls 161—1401;
VI Kvintes iec. mežniecībā pēc platības 5 vienības

no 1,46—8,60 ha, vērtībā no Ls 145—610.
Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g.

15.apriļa likuma un zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-
tembrī apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

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

10% drošības naudas no attiecīgas vienības izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no

summas, par kuru vienība nosolīta.
Ciršanas vietu tīrīšanai iemaksājama, drošības nauda 20%

apmērā no vienības nosolītas summas, šī nauda netiek atmaksāta.
Ciršanas viets satīrīa mežu resors.

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

TuVākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem.

4601 Viļakas virsmežniecība.


	Valdības Vēstnesis no. 113 22.05.1928��$桭瑸쎘㥏���
	Valdības rīkojumi un pavēles.���.192惕褛꣕褛����
	Article
	RĪKOJUMS JVs 159.�㤹⽸汩湫
	Rīkoiums Jfe 157.��㤹⽸汩
	Article
	Article
	Article
	Rīkojums visām apriņķu un pilsētu valdēm.�������낟講講��������Ⴊ講墪講�������
	Valdības iestāžu paziņojumi.���������������
	Izglītības ministra runa Saeimā.�.19踛㣑踛�������
	Liepājas apgabaltiesa,�ࠆ棄쐑傟
	Ministru prezidenta runa Saeimā.�肥졇뙑뙥
	Literatūra.�����
	KURSI.
	Māksla.�猀㔳〰㐹
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Rīgas prefektūra�tiesa,�ࠆ棄
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 8
	Adv. 2 Page 8
	Adv. 3 Page 8
	Adv. 4 Page 8
	Adv. 5 Page 8
	Adv. 6 Page 8
	Adv. 7 Page 8
	Adv. 8 Page 8
	Adv. 9 Page 8


