
Valdības iestāžu paziņojumi
Visam apriņķu valdēm.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
taments vairākkārt saņēmis no pasta un
telegrāfa departamenta aizrādījumus, ka
lauku telefona centrāles, kuras pastāv
pie pagastu valdēm un kuru pārzināšanu
uzņēmušies pagastu valžu darbveži, ļoti
nekārtīgi apkalpo telefonu satiksmi, sagā-
dājot nepatikšanas un sarūgtinājumus
lauku telefona abonentos; ir bijuši pat
vairākkārtīgi gadījumi, kur pat darbības
laika minimumā, no pulksten 9—15, cen-
trāļu pārziņi kavējoties ar savienojumu
došanu. Ievērojot to, ka palīgcentrāles
pie pagastvaldēm ir ierīkotas uz šo paš-
valdību iestāžu vēlēšanos lauku iedzīvo-

tāju interesēs, pašvaldības departaments
uzdod visām apriņķu valdēm nekavējo-
ties dot norādījumus pagastu valdēm
vispār veicināt telefonu satiksmi, paga-
rinot pie viņām ierīkotās palīgcentrāles
darbības laiku un uzraugot, ka sa-
tiksme tiktu apkalpota pēc attiecīgiem
pasta un telegrāfa departamenta norādī-
jumiem, jo pretējā gadījumā lauku palīg-
centrāles pie pašvaldībām nekalpo savam
uzdevumam.

Departamenta direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītāja vietā J. Ziemanis.

Paziņojums.
Sākot ār š: g. 1. jūliju Rīgas—Zilupes

vilcieni Ne 6 un 5 un Rīgas—Daugavpils
vilcieni Ne 9 un 10 pieturēs jaunatvērtā
„Aiviekstes" pieturas punktā un uz
pus minūti pasažieru iz- un iekāpšanai,
kā arī bagāžas iz- un iekraušanai. At-
karībā no sacītā, minētie vilcieni apgro-
zīsies sākot ar š. g. 1. jūliju starp
Pļaviņu—Aiviekstes—Krustpils stacijām
pēc sekoša saraksta:

vilc. Ne 6: Pļaviņas atiet 2.52; Aiviekstē
pienāk 2.59, atiet 2.59V2; Krust-
pilī pienāk 3.11;

vilc. Ne 10: Pļaviņas atiet 15.42; Aiviekstē
pienāk 15.49, atiet 15.497a; Krust-
pilī pienāk 16.01;

vilc. Ne 5: Krustpils atiet 3.13; Aiviekstē
pienāk 3.25, atiet 3.25,a; Pļaviņās
pienāk 3.32;

vilc. Ne 9: Krustpils atiet 16.24; Aiviekstē
pienāk 16.3572, atiet 16.36; Pļa-
viņās pienāk 16.43;

pārējā daļā šo vilcienu saraksts paliek
negrozīts.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vadītāja v. i.
J. Švarcs.

Izlabojums.
„Valdības Vēstneša" š. g. 128. numurā

iespiestā ,,Instrukcijā par civildienesta
noteikumu piemērošanu", nodalījumā
„Dienesta gaitas apraksts" (1. pielikumā)
otrais un trešais punkts jeb paņēmiens
jālasa šā:

2. Dzimšanas vieta, gads, mēnesis un
diena.

3. Izglītība.
Kad un kādas skolas beidzis vai ap-
meklējis un kādas apliecības ieguvis.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 15. jūnija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un II Bērz-
muižas meliorācijas sabiedrības „Gaurata"
darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Jelgavas apriņķa Bērzmuižas pagasta
Gauratas upītes lejas gala regulēšanas
projektu. Līdz ar projekta apstiprināšanu
visiem zemāk pievestā dalībnieku sarakstā
uzrādītiem nekustamas mantas īpašnie-
kiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts
par pienākumu piedalīties II Bērzmuižas
meliorācijas sabiedrībā ,.Gaurata ", minēto

meliorācijas darbu izvešana un izvesto
darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 21. jūnijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. P e 1 s i s.

Darbveža vietā A. Kjuts.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 15 jūnija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīlo un Zaubes
pagasta Vec-Bērzu meliorācijas sabiedrības
,Centība" darbu dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Rīgas apriņķa Zaubes pagasta
Vec Zaubes muižas jaun- un vecsaim-
niecību galveno novadgrāvju projektu.
Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāk pievestā dalībnieku sarakstā uzrā-
dītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties Vec-Bērzu melio-
rācijas sabiedrībā „Centība", minēto me-
liorācijas darbu izvešanā un izvesto darbu
kārtībā uzturēšanā.

1928. g. 21. jūnijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

J. P e 1 s i s.

Darbveža vietā A. Kjuts.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 15. jūnija lēmuma ir jāpiedalās II Bērzmuižas meliorācijas sabiedrībā „Gaurata",

jāņem dalība pie Bērzmuižas pagasta Gauratas upītes lejas gala regulēšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

Māju JfeNš; Darbu
g Dalībniekam - Kāda pagastā atrodas mājas izmaksa pēc

«S Dalībnieka vārds Dalībnieka īpašumu piederošo vai viņa pēc pēc . projekta,
«ž; "3 I mernie zemes un Pkādas agrākas muižas no kuras ap- Piezīmes.
SUn uzvārds tiesību apzīmējums lietošanā esošo māju cIbas grāmatu .- rēķinadalībn.

?ŽL nosaukums plāniem reģistra piederēja balsu
^
skaitu

1 Kārlis Millers īpašnieks Latvieši — 3310 Bērzmuižas pagasta un muižas 60,— Šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbui. Kuiuo nmuo . • • k oa„~„c oo 11RA 49fi izmaksas summas uzskatāmas par pa-
2. Eduards KnOChS . . . . „ Ķengas ZS 6Z0<i „ „ „ „ Jiī'_ matu dalībnieku maksājumu noteikšanai
3. Anna Jaunsniķer ... „ Zīvertl — 329t „ „ » » o»», un normēšanai, ka pie darbu pirmreizējas
4 Kārlis Anševics Liel-Rodzes — 5335 „ „ „ „ 59,— izvešanas, tā arī pie izvesto darbu uztu-

5
'

Kārlis Valters
' '. '. ' . „ Maz-Rodzes - 4852 „ „ ? ».... 124- rešanas kārtībā turpmāk, neņemot vērā

O. rvaiiis vdiicia . . • » v. _ .n70 004 darbu faktisko izmaksu, kura var but
6. Jūlija Ziller „ Gauratmeki - 4972 „ , „ , « 224- mazāka yai ]ielāka
7. Teodors Bētiņš .... . Bētiņ i 17 3041 „ » 799 —

8 Kārlis Vāvers ... . Mantojuma masa Veveri — 4000 „ „ 39.3,—

9. Fridrichs Šūmans ... „ ? Ķauķi — 4996 „ „ 29,—

10. Kārlis Bremmeris . . . īpašnieks Pikšas-Strazdu 40 6243 „ „ yo,—

Rīgā 1928. gada 21. jūnijā. Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. P e 1 s i s.

Darbveža vietā A. K j u t s.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īoašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š.g. 15. jūnija lēmuma ir jāpiedalās Zaubes pagasta Vec-Bērzu meliorācijas sabiedrībā Centība^, jāņem

dalība p^ekopējo Zaubes pagasta Vec-Bērzu muižas jaun- un vecsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbu
^
izvešanas un pie izvestojlarbu uzturēšanas kartība.

^
? ~ Māju NsNa Darbu

Dalībnieka Dalībniekam ' ?> ' . Kādā pagastā atrodas māja
^ļ^« Dalībnieka vārds īpašumu piederošo vai viņa j?". P!les un pie kādas agrākās muižas no kuras ap- Piezīmes
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g ? ;

„ uu- a PH««rrf. ns«i A Tū*ni»ln Gāršas HF — Zaubes pagasta Vec-Bērzu muižas 361- šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās
1 Buchbinders, Eduards IJava a. īpasnieKs uarbds

\\t;
r >=? darbu izmaksas summas uzskatamas

9' Bēres Aleksandrs . . . . „ Garšas 13 t- » » « 19o'_ Ppamatu dalībnieku maksājumu

t Mežsarga dienesta zeme . . Valsts zeme —
_ — , „ „ Ijā, noteikšanai un nokārtošanai, kā pie

j, _ mežsarga uicucaia it-iuv. n 143,— darbu pirmreizējas izvešanas, ta ari
4 Valsts fonda pļava .... valsts zeme .... 1r-p Rn7 q 299— pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā

i 5
' Jakovičs, Jānis «t īpašnieks Medņ1 jor ou/y ,, „ >_ turpmāk, neņemot vērā darbu faktiska

t Pigors, Jānis Jāņa d. .. . . .-? Ce-,?1 1F 60
_
73 .- . 85_ izmaksu, ku ra var but mazāka vaī

S: K, Andrejs Ādama d.. . --Upi es F 60
_
62 . . ol7,

_

10. Auziņš, Jānis Andreja d. . . .. ^"" .
upues

c _ ? ., . 139,—
},. Legzdiņš, Kārlis Miķeļ a d.. . Dehs. 19 F

_ . : - ^_
12 Šiliņš, Ernests Fnca d. . . » *>,aKĪ,m . c„ 285,—
1 Neīfands Augusts Teodora d. Skanu "

5
_F - . ; ;; . ^_

14 Volkovs, Dāvis Kārļa d. . . . vecjvaia
^ ^

ļ03 _

15. Meidrops, Marija Andreja m. . - 2F mn " ? „ 163-
16. Mikus Dāvis Pētera d. . . -

G&iža 3 Fa - . * 155-
17. Ošinš, Jams Ilzes d » u"'

Kultūrtechniskās daļas ' lītajā vietā J. P e 1 s i s.
Rīgā, 1928. g. 21. jūnijā. Darbveža vietā A. K j u t s.

Latvijas valdības
^Jg*£^^ oficiāls laikraksts

Iznāk katru dienu, izņemot Ķmģm Wmk§ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
^^^^^^^^^^

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne 2. Tālrunis 20032

^f^^^^^^ Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^F Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls- 4,r—-
par katru tālāku rindiņu ,—,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ..,....,, —,21)

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,SO

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18,—
»/a gadu . . „ 12,— 1/2 gadu . . „ 10,—
3 mēn. . . „ 6,— 3 mēn. . . „ 5,—

1 , 2,— 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru '. „ —^0



Latgales apgabaltiesas 2. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 16. jūnija lēmumu,
meklē uz sodu lik. 574. p. 1. d., 20. un 53. p.
pamata sodīto ar ieslodzījumu cietumā uz vienu
mēnesi, Caleli Faiveļa d. Prusaku, kurš ir
apmēram 38 gadus vecs, žīds, Mozus tic, pre-
cējies, pēc nodarbošanās kurpnieks, Polijas pa-
valstnieks un agrāk dzīvoja Daugavpils apriņķī
Višķu miestā.

Atrašanas gadījumā notiesātais Calels Faiveļa
dēls Prusaks apcietināms viņam piespriestā soda
izpildīšanai, paziņojot par apcietināšanu Latgales
apgabaltiesas 2. kriminālnodaļai.

Daugavpilī, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēdētāja biedrs B. C ī r u 1 s.

Sekretāra palīgs A. Dzērv e.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, JVs 278.

13692. Antonovic, Alfrēds Kristapa d. -
25579/28. g. (22. V 28.)

13693. Adamanics, Emiliia Justina meita. -
25456/28. g. (23. IV 28.)

13694. Bergs, Jānis Jāna d. — 19405/26. g
(15. III 26.)

13695. Brigaders, Teodors Jāna dēls. -
23066/27. g. (22. XII 26.)

13696. Bukals, Bierants Niklāva dēls. -
21581/26. g. (29. VI"26.)

13697. Bulle, Aleksandrs Kārļa dēls. -
3237/22. g. (106/1921.)

13698. Burkevičs, Teodors, 11183/24. g. -
13689/25. g. (378/B. 24. XI.)

13699. Fridenbergs, Nikolajs Hermana dēls. -
25459/28. g. (23. IV 28.)

13700. Origorjevs, «Sidors Lariona dēls. -
24305/27. g. (9. IX 27.)

13701. Orinfelds, Jānis Jāna d. — 18870/26. s
(12. II 26.)

13702. Gruzin, Alvīne Pētera meita. —
11604/24. g. (237/0. 24. XI.)

13703. He'mans, Hugo Indriķa d. —
25591/28. g. (21. V 28.)

13704. Helmans, Hugo Indriķa dēls. -
25373/28. g. (2. IV 28.)

13705. Ivanovs, Jānis Zachara dēls. —
22693/26. g. (15. X 26.)

13706. Kai/a, Juris Baltromeja dēls,. -
3493/22. g. (1218/21.)

13707. Kovaļenko, Pēteris Grigorija dēls. —
I9925/A. 26. g. (21. IV 26.)

13708. Kurka, Kārlis Jāna d. — 25521'28. g.
(5. V 28.)

13709. Lazdinš, Harijs Augusta dēls. —
23799/27. g. (9. VI 27.)

13710. Leončiks, Aleksandrs Ādama dēls. —
17274/26. g. (28. XI 25.)

13711. Meniks, Kārlis Jēkaba dēls. —
16813/25. g. (6. XI 25.)

13712. Mičenko, Matvejs. —25390/ 28. g.
(13. IV 28.)

13713. Matulevičs, Rūdis Reina dēls. —
24151/27. g. (8. VIII 27.)

13714. Petucbovs, Semjons Kuzmas dēls. —
25530/28. g. (10. V 28.)

13715. Pošeling, Veronika Kristofora m. —
23048/27. g. (15. XII 26.)

13716. Pūcinš, Andrejs Dores-Aniīzes dēls. —
21749/26. g. (5.* VIII 26.)

13717. Ramsch, Emīlija: Mārtiņa meita. —
2871/22. g. (630/1920.)

13718. Rubuls, Donats Salimona dēls. —
252)6/28. g. (22. II 28.)

13719. Rudzits, Pēteris Andreja dēls. —
19466/26. g. (18 .III 26.)

13720. Simans, Fridriks (Frīdis) Pētera un
Minnas d. — 23496/28. g. (30. IV 28.)

13721. Slavinskis, Kazimirs Stepana d. —
20630/26. g. (2. VI 26.)

13722. Simanis, Bernhards Didža d. —
23476/27. g. (26. III 27.)

13723. Žagars, Alfrēds. — 25479/28. g,
(27. IV 28.)

13724. Žagars, Alfrēds Emīlijas dēls. —
25575/28. g. (16. V 28.)

13725. Salms, Žanis Jāņa d. —24170/27. g.
(11. VIII 27.)

13726. Šeballo, Vēra Pāvila m. — 17160/25. g..
(21. XI 25.)

13727. Šmidts, Vilis Pētera d.— 21043/26. g
(18. VI 26.)

13728. Šmidts, Johans Pētera d. —
25617/28. g. (25. V 28.)

13729. Šulcs, Jānis Aleksandra dēls. —
23225/27. g. (22. 1 27.)

13730. Tenis, Jānis Jēkaba d. — 22260/26. g
(8. IX 26.)

Kriminālās pārvaldes
priekšnieks G. Tīfentals.

Darbvedis P.- Kīpe.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Apstiprinu.

1928. g. 1. jūnijā.
Iekšlietu ministris

Ed.Lai miņ š.

Instrukcija
Daugavpils apriņķa revīzijas

kommisijai.
(Izdota saskaņā ar likumu par apriņķu

pašvaldību 40. pantu.)

ļ. Izdarot revīziju, kommisijai jāturas
pie attiecīgiem apriņķu valdēm dotiem
likumiem, instrukcijām un priekšrakstiem.

2. Revīzija izdarāma valdes priekšsē-
dētāja vai valdes komandētu locekļu un
attiecīgas nozares atbildīgo darbinieku
klātbūtnē. Tādēļ revīzijas kommisijai
pienākas, revīziju uzsākot, ziņot par to
valdei-un uzaicināt to būt klāt un uzrādīt

kommisijai grāmatas un mantas, ka ari

dot paskaidrojumus. Uzaicināto neiera-
šanās neaptur revīziju, bet par uzaici-
nāšanas laiku un veidu jāatzīmē revīzijas

protokolā.
3. Izbraucot revīzijas nolūkā uz ap-

riņķa valdes uzņēmumiem vai pagastiem,
revīzijas kommisiju vai viņas komandētu
locekli pavada apriņķa valdes priekšsēdē-
tājs, viņa biedrs vai komandēts valdes
loceklis, kurš gādā pārvietošanās līdzekļus
un dod pie revīzijas paskaidrojumus par
uzņēmumam vai pagasta valdei dotām
instrukcijām un rīkojumiem.

4. Revīzijas kommisija, pārbaudot
apriņķa valdes darbību (likuma par
apriņķu pašvaldību 11., 12. un 13. pantā
nosauktās darbības nozarēs) sevišķi no
lietderības viedokļa, griež vērību:

1) uz darbības gaitu apriņķa valdes
kancelejā,

2) uz darbības veiksmi grāmatvedībā,
3) uz kārtīgu apriņķa valdes naudas

un mantu pieņemšanu, uzglabāšanu
un izlietošanu, par mantu un preēu
labumu un noderīgumu,

4) uz apriņķa valdei ienākušu sūdzību
izmeklēšanas un izlemšanas gaitu,

5) uz pagastu padomju, valžuunrevī:zijas kommisiju lēmumu iesūtīšanas
un caurlūkošanas gaitu,

6) uz pagastu valžu mēnešu un gada
pārskatu iesūtīšanas un caurlūko-
šanas gaitu un par soļiem, kādi sperti
pret nolaidīgām un noziedzīgām
amatpersonām,

7) uz sēklas u. t. I. apgādes operācijām,
8) uz nodokļu ievākšanas sekmēm pa-

gastos un apriņķos,
9) uz pagastu valžu darbības revīziju

izvešanu no valdes priekšsēdētāja,
viņa biedra vai valdes locekļu puses,
uz revīzijas atrasto nolaidību un no-
ziedzību novēršanas soļiem, kā ari
uz pagastu revīzijas kommisiju dar-
bības sekmēšanu,

10) par kārtīgu un sekmīgu darbību
apriņķa uzņēmumos, skolās, pa-
tversmēs, ārstu un feldšeru punk-
tos u. t. t.

5. Revīzijas kommisijai' pienākas dot
atsauksmi par apriņķa valdes budžeta
projektu un: gada pārskatu iepriekš to
iesūtīšanas iekšlietu ministrijas apstipri-
nāšanai. Tāda pat atsauksme nepiecie-
šama attiecībā uz; valdes lēmumiem par
nekustamas mantas iegūšanu, atsavinā-
šanu vai apgrūtināšanu, par saistību uz-
ņemšanos, par aizņēmumu slēgšanu.

6. Revīzijas kommisiija var piedalīties
apriņķa valdes sēdēs par lielāku būvdarbu
izsoles apstiprināšanu un pie šādu darbu
pieņemšanas ne> uzņimējiiem. Apriņķa
valde paziņo revīzijas konamisijas priekš-
sēdētājam par darbu, izsatei un pieņem-
šanai noliktām, dienām.

7. Kārtējas revīzijas grāmatvedībā,
kasē un uzņēmumos izdarāmas ne mazāk,
kā vienu reizi gad_ā. Revīzijas laiku no-
saka kommisija. Ārkārtējas revīzijas visā
apriņķa valdes darbībā vai atsevišķās
nozarēs sasauc kommisiļas priekšsēdētājs
uz viņam ienākušu ziņu pamata, p_ar ko
atzīmējams revīzijas akts beigās. Ārkār-
tējas revīzijas izdarāmas arī uz iekšlietu
ministrijas priekšlikumu. Pie ārkārtējām
revīzijām pieder ari izbraukumi uz; pa-
gastu revīzijām.

|

8._ Par izdarīto revīziju kommisija
sastāda akti, kuras beigās izved slēdzienu
par apriņķa valdes darbības stāvokli un
sekmēm. Akts nododama valdei, kura to
apspriež tuvākā sēdē un 7 dienu laikā
ar savu paskaidrojumu nosūta iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamentam. _

9. Gadījumos, kad revīzijas kommisija
atrod apriņķa valdes darbībā sodāmus
noziegumus, tā savu akti nosūta tieši
iekšlietu ministrijai. Revīzijas komrrūsi-
jas izdevumi sedzami no apriņķa paš-
valdības kases budžetā paredzētās robežās.

Daugavpils apriņķa valdes
priekšsēdētāja v. i. A. Švirksts.

7386 Sekretārs Fr. Plokšts.

Apstiprinu.
1928. g. 1. jūnijā.

Iekšlietu ministris
Ed. La i m iņ š

Instrukcija
Ilūkstes apriņķa revīzijas

kommisijai.
(Izdota saskaņā ar likumu par apriņķu

pašvaldību 40. pantu.)

1. Izdarot revīziju, kommisijai jāturas
pie attiecīgiem apriņķu valdēm dotiem
likumiem, instrukcijām un priekšrakstiem.

2. Revīzija izdarāma valdes priekšsē-

dētāja vai valdes komandētu locekļi» un
attiecīgas nozares atbildīgo darbinieku
klātbūtnē. Tādēļ revīzijas kommisijai
pienākas revīziju uzsākot,. ziņs&t par to
valdei un uzaicināt to būt klāt un uzrādīt
kommisijai grāmatas un mantas, kā ari
dot paskaidrojumus. Uzaicināto neiera-
šanās neaptur revīziju, bet par uzaici-
nāšanas laiku ura veidu jāatzīmē revīzijas
protokoFāl.

3. Izbraucot revīzijas nolūkā', uz ap-
riņķa valdes uzņēmumiem' vai pagastiem,
revīzijas kommisfju vai višņas komandētu
locekli pavada apriņķa valdes priekšsēdē-
tājs, viņa biedrs vai komandēts valdes
loceklis, kūp gādā pārvietošanās līdzekļus
un d®d pie revīzijas paskaidrojumus par
uzņēmumam vai pagasta valdei dotām
Instrukcijām un rīkojumiem*

4. Revīzijas kommisija, pārbaudot
apriņķa valdes darbību (likuma par
apriņķu pašvaldību 11., 12. un 13. pantā
nosauktās darbības nozarēs) sevišķi no
ll&tderības, viedokļa, griež vērību:

1) uz darbības gaitu apriņķa valdes
kancelejā,

2) uz darbības veiksmi grāmatvedībā,
3) uz kārtīgu apriņķa valdes naudas

un mantu pieņemšanu, uzglabā-
šanu un izlietošanu, par mantu un
preču labumu un derīgumu,

4) uz apriņķa valdei ienākušu sūdzību
izmeklēšanas un izlemšanas gaitu,

5) uz pagastu padomju, valžu un
revīzijas kommisiju lēmumu iesūtī-
šanas un caurlūkošanas gaitu,

6) uz pagastu valžu mēnešu un gada
pārskatu iesūtīšanas un caurlūko-
šanas gaitu un par soļiem, kādi
sperti pret nolaidīgām un noziedzī-
gām amatpersonām,

7) uz sēklas u. t. 1. apgādes operā-
cijām,

8) uz nodokļu ievākšanas sekmēm
' pagastos un apriņķos,

9) uz pagastu valžu darbības revīziju
izvešanu no vaidēs priekšsēdētāja,
viņa biedra vai valdes locekļu puses,
uz revīzijas atrasto nolaidību un
noziedzību novēršanas soļiem, kā
arī uz pagastu revīzijas kommisiju
darbības sekmēšanu.

10) par kārtīgu un sekmīgu darbibu
apriņķa uzņēmumos, skolās, pa-
tversmēs, ārstu un feldšeru punk-
tos u. t. t.

5. Revīzijas kommisijai pienākas dot
atsauksmi par apriņķa valdes budžeta
projektu un gada pārskatu iepriekš to
iesūtīšanas iekšlietu ministrijas apstipri-
nāšanai. Tāda pat atsauksme nepiecie-
šama attiecībā uz valdes lēmumiem par
nekustamas mantas iegūšanu, atsavinā-
šanu vai apgrūtināšanu, par saistību uz-
ņemšanos, par aizņēmumu slēgšanu.

6. Revīzijas kommisija var piedalīties
apriņķa valdes sēdēs par lielāku būvdarbu
izsoles apstiprināšanu un pie šādu darbu
pieņemšanas no uzņēmējiem. Apriņķa
valde paziņo revizijas kommisijas priekš-
sēdētājam par darbu izsolei un pieņem-
šanai noliktām dienām.

7. Kārtējas revīzijas grāmatvedībā,
kasē un uzņēmumos izdarāmas ne mazāk
kā vienu reizi gadā. Revīzijas laiku no-
saka kommisija. Ārkārtējas revīzijas visā
apriņķa valdes darbībā vai atsevišķās
nozarēs sasauc kommisijas priekšsēdētājs
uz viņam ienākušu ziņu pamata, p_ar ko
atzīmējams revīzijas akts beigās. Ārkār-
tējas revīzijas izdarāmas arī uz iekšlietu
ministrijas priekšlikumu. Pie ārkārtējām
revīzijām pieder arī izbraukumi uz pa-
gastu revīzijām.

8. Par izdarīto revīziju kommisija
sastāda akti, kuras beigās izved slēdzienu
par apriņķa valdes darbības stāvokli un

sekmēm. Akts nododama valdei, kura to
apspriež tuvākā sēdē un 7 dienu laikā
ar savu paskaidrojumu nosūta iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamentam.

9. Gadījumos, kad revīzijas kommisija
atrod apriņķa valdes darbībā sodāmus
noziegumus, tā savu akti nosūta tieši
iekšlietu ministrijai. Revizijas kommisi-
jas izdevumi sedzami no apriņķa paš-
valdības kases budžetā paredzētās robežās.

Ilūkstes apriņķa valdes
priekšsēdētāja v. i. V. Šlakans.

7153; Sekretārs 0. Dzenis.

Latvijas bankas nedēlos pārskats
uz 1928. g. 20. jūniju.

AKTlVĀ. Lati. S. PASĪVA. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā. . 40,321,400 —

pie ārzemju emisijas bankām. . 23,722,545 11 Pamata kapitāls 15,581,423 98
Ārzemju valūta 78,983,061 74 Rezerves kapitāls 3,090,586 02
Sudraba nauda ........ 4,396,277 -;āJās rezerves 2,500,000 -
Valsts kases zīmes un «ka metāla iJL...uji..«.! n «44 m 45

, nauda 12,218,116 72 Noguldījumi.
Ia VuZI S

īsa termina vekseļi. ...... 81,883,275 45 Tekoši reķ.m . . . ,?«''™!Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 42,404,954 34 Valsts rēķini un depozīti 118,998,597 03
Citi aktīvi 10,886,559 94 Citi pasīvi _^_; 8,034,113 32

254,484,790 30 254,484,790 30

Rīga, 1928. g. 20. jūnijā. Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
73gg Galvenais direktors K- Vanags.

Literatūra.
Valsts Zemes Bankas gada pārskats par

1927. gadu.

Valsts statistiskā pārvalde. Mēneša biļetens.
JV2 6. Trešais gads. Bureau de statistique de
l'Etat Letton. Bulletin mensuel. Troisiēme annēe.
N° 6. Rīgā, 1928. g. jūnijā.

Illūstrēts Žurnāls. 1928. g. jūnijā. JV» 6.
Izdevēja ,,Leta".

Šī numura saturā starp citu V. Penģerota
raksts par Eduardu Lindbergu un profesora
Dr. Jj_ Tikanena plašs apskats par somu mo-
derno glezniecību. Abi raksti, pušķoti
ar daudz glītām reprodukcijām uz vislabākā
papira. Kā sevišķs pielikums iet līdz Jēkaba
Velmēs portreja. Bez tam bagāta- kronika,
tsāki apcerējumi u, t. t.

Ekonomists. JVs 12. — 1928.
Latvijas Tirgotājs. Tirdzniecības un rūpnie-

cības žurnāls. JVs 5. Maijs 1928,. g. Saturs:
1) J. A. Kukura — Vaiiāk ideālisma! 2) Pēc
Max Schau'a — Veikala sekmes. 3) Tirdznie-
cības un rūpniecības kronika. 4) Grāmatu
galds. 5) Tirgi un kursi.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Stokholmā, 23. jūnijā. Uz Stok-
holmas-Anges dzelzceļa naktī uz piekt-
dienu notikusi smaga katastrofa, Laplan-
das ātrvilcienam saduroties ar kādu
paiīgiokornotivi. 16 personas nonāvētas
un 50 ievainotas. Katastrofa vedama
sakarā ar to, ka palīglokomotīves. vadītājs
nepareizi saprata stacijas priekšnieka
signālu un izbrauca no, stacijas, nenogaidot
ātrvilciena ierašanos.

Bukarestā, 24. jūnijā. Rumāniju
aizvakar un vakar piemeklējis smags
negaiss ar ļoti stiprām lietusgāzēm. Zibens
nospēris 10 cilvēkus.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 25. jūnijā.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,158—5,17

' 1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24
100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27,10—27,30
100 Zviedrijas kronu 138,45—139,15
100 Norvēģijas kronu 138,15—138,80
100 Dānijas kronu 138,30—139,00
100 Cechoslovaķijas kronu . . . 15,25—15,40
100 Holandes guldeņu 207,90—208,95
100 Vācijas marku. ' 123,30—123,90
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu. T 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červonecs —
100 Austrijas Šiliņu 72,45—73,15

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg . . . 95—103

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4°/0 Valsts prem. aizņēmums . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .. 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers M. Okmians

Redaktors M. Ārons.
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sludinājumi.
i

Tomes pagasta
6-kl. pamatskolai,
Rīgas apr., caur Ogri, vajadzīgs

sUoīos paninis.
Kandidāti ar pilnām 6-klas. pa-
matskolas skolotāju tiesībām,
kup var pasniegt vingrošanu
un vācu valodu, tiek lūgti pie-
teikties personīgi vai rakstiski,
iesniedzot vajadzīgos dokumentus
un apliecību par veselības stā-
vokli līdz š. g. 15. jūlijām, pīkst.
2 pēc pusd., pie pagasta padomes,
apm. 8 km no Ogres stacijas.

Vēlams pārzinis, kurš būtu
muzikāls. 7380b

Priekšsēdētājs V. Platais.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā JVe 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 9. jūlijā,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Bastēja
bulv. JVs9a, pārdos a/s ,,Lato"
kustamo mantu, sastāvošu no
2 metāla sēdekļiem zobu ārstiem,
reflektora u. ' c. un novērtētu
par Ls 340.

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

Rīgā, 1928.g. 20. jūn. L.JVs 1208
7318 Tiesu izp.V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JNs 7, dz. 8,
paziņo, ka * 1928. g. 3. jūlijā,
pīkst. 11 dienā, Merķeļa ielā
JVs 7, dz. 5, otrreizējā izsolē
pārdos Ābrama Mozesa Vein-
reicha kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm u. c. un no-
vērtētu par Ls 313.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūn. I. JVs 204
7322 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa.
ar 1928. g. 17./24. aprīļa lēmumu
ir atzinusi Mendeli Kurļandčiku
<K.ui'lančiku) par maksātnespē-
jīgu parādnieku.karncjēļ iestādēm
un priekšniecībām vajadzīgs lab-
prātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpašu-
miem, kā arī apķīlāt viņa kustamo
mantu, ja tāda atrastos viņu
iestāžu robežās un 2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā arī summas, kas
pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā ari
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
arī par maksātnespējīgā nekusta-
miem īpašumiem, kuri atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.'

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1928. g. 7. jūnijā.
L. K9 1664. 6139b

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

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
6. jūlijā, pulkste 'nll dienā, Rīgā,
I. Ķēniņu ielā JVs 8, veikalā,
f-mas „Kān un Preis" prasībā
pārdos Annas un Konstantīna
Zaaru kustamo mantu, sastā-
vošu no veikala iekārtas un
novērtētu par Ls 260.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūnijā.
7419 Tiesu izp. J.Orīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā JVs 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 3. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Merķeļa
ielā JVs 6, spiestuvē, pārdos
Akindina Nitavska kustamo
mantu, sastāvošu no spiestuves
mašinām, presēm un 2 elektr.
motoriem, 2 un 2/2 z. sp. un
novērtētu par Ls 3200.

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

Rīgā, 1928.g. 20. jūn. 1. JV9 107
7323 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4 iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā JVs 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 3. jūlijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Mer-
ķeļa ielā JVe 6, spiestuvē, pārdos
Akindina Nitavska kustamo
mantu, sastāvošu no rakstām-
galda, čuguna krāsns un 200 kg
burtiem un novērtētu par Ls 1250.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūn. 1. JVs 102
7324 Tiesu izp.V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā JVs 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 4. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Avotu ielā
JVe28, dz. 1, pie Kāna, pārdos
Mozesa Magidsona " kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
pianino, trimo spoguļa u. c. un
novērtētu par Ls 1560.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūn. L. M>56
7317 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7, dz. 8,
paziņo, ka 1928. g. 9. jūlijā
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Basteja
bulvāra JVs 9-a, pārdos akc.
sab. ,,Lato" kustamo mantu,
sastāvošu no metāla virpes,
niķelēšanas ietaises un metāla
pulierēšanas ietaises un novēr-
tētu par Ls 4750.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūn. I.JVs 1000
7319 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 4. jūlijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Mīlģrāvja
ielā JVe 3, pārdos Benedikta
Ivančika kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un pianino un
novērtētu par Ls 610.

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

Rīgā, 1928.g. 14. jūn. 732fl
Tiesu izp. 0. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 4. jūlijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Avotu
ielā JVs 59, pārdos Voldemāra
Kleina kustamo mantu, sastā-
vošu no paneldīvana un novēr-
tētu par Ls 220.

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

Rīgā, 1928. g. 12. jūnijā.
7431 Tiesu izpild. ,ļ. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 4. jūlijā,
pulk 'st. 12 dienā, Rīgā, Rēveles
ielā JVe 79, pārdos I un
II torgos Pētera Oorisa kust.
mantu, sastāvošu no dažādām
mašīnām, pagatavotiem koka
papēžiem, liestēm u. c. un no-
vērtētu par Ls 4175.

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

Rīgā, 1928. g. 12. jūnijā.
7432 Tiesu izp. I. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 3. jūlijā, pīkst. 1 dienā,
Daugmales pagasta ,,Vēveros"
pārdos otrā ūtrupē Jānim Gold-
manim piederošo kustamu mantu,
sastāvošu 110 zirgiem un govīm
un novērtētu par Ls 900.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
7374 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 3. jūlijā, pīkst. 12 *dienā,
Daugmales pag. ,,Dūju" mājā,
pārdos otrā ūtrupē Mārtiņam
Andersonam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no zirgiem,
govīm, cūkām un cit. un novēr-
tētu par Ls 1010.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
7373 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 4. jūlijā, pīkst. 12 dienā,
Baldones pag. „Ciršos" pārdos
Annai Tē'rman piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no di-
vām govīm un novērtētu par
Ls 250.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.

7372 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 4. jūlijā, pīkst. 10 dienā,
Doles p ag. ,,Ēbu" mājā pārdos
Jānim Ronim piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena
maisa smalkā cukura, viena
maisa bīdelētu kviešu miltiem,
vienas mucas siļķu, vienas mucas
petrolejas un viena ērzeļa un
novērtētu par Ls 450.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
7371 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 6. jūlijā, pīkst. 2 dienā,

Salaspils pag. ,,Nolles" mājā
pārdos otrā ūtrupē Andrejam
No I lem piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no 2 ķēvēm,
1 govs, raspuskas, aizjūgiem,
mēbelēm, koka dzīvojamās ēkas,
kūts .mūfa pagraba,sētas ap māju,
no ķieģeļiem_būvētas pirtiņas un
ķieģeļiem. Ēkas un sētu noplē-
šanai, un novērtētu par Ls 3310.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
7370 Tiesu izp. A. Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 7. jūlijā, pulksten 12
dienā, Ikšķilespag ,,Kursiešos "
pārdos mir. ' Jānim Saliņām
piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no viena zirga un novērtētu
par Ls 300.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
7368 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 7. jūlijā, pīkst. 11 dienā,
Ikšķiles pag. "„Atvaros" pārdos
Miķelim Frīdbergam
piederošo kustamu mantu, sa-
stāvošu no divām govīm un
novērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
7369 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabalt. Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka ,,Valdības Vēstnesī"
.No 65 uz š. g. 28. jūniju izslu-
dinātā Fridricha Zonnera
un Liepu nekustamā īpašuma
,,Gešeļti" dzirnavas pārdošana ir
o ļ"/»p

jļ"Rīgā, 1928.g.21.jūnijā.

7435 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabalt. Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka „Valdības Vēstnesī"
JVs 131 uz š. g. 23. augusta iz-
sludinātā Jāņa R u n d e s ne-
kustama īpašuma,,Vidus Tuņķu"
mājas pārdošana ir atcelta.

Rīgā, 1928. g. 21. jūnijā.
7436 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 3. jūlijā, pīkst. 11 dienā,
Siguldā, Eliņa mājā pārdos
Eduarda Kalniņa kustamu
mantu, sastāvošu no 2 govīm
un novērtētu par Ls 360.

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

1928. g. 15. jūnijā.
7376 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. lec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 4. jūlijā, pīkst. 1 dienā,
Nītaures pag. Lakstīgalu mājā,
2. izsolē pārdos Kristīnes Bēr-
z i ņ kustamo mantu, sastāvošu
no 3 govīm, 2 aitām un 3 telēm
un novērtētu par Ls 680.

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

1928. g. 15. jūnijā.

7375 Tiesu izp. E. Liepiņš.
Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

pildītājs par Aizputes iecirkni
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka
1928. g. 31. augustā, pīkst. 10
rītā Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē tiks pārdots pirmā publiskā
vairāksolīšanā nekustams īpašums
piederošs Ievai Jura m. Druvas-
kaln, dzim. Lejniek, kurš atrodas
Kuldīgas apr., Skrundas pag. un
sastāv no atdalītā no Skrundas
muižas ,,Dzenīt JVs 129" mājām
un ierakstīts Kuldīgas zemes-
grāmatu nodaļā zem krepost
N° 3333.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000,— un tiek
pārdots dēļ Didriķa Freiberga
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 2000,— un Jurim un
Annai Lejniek mūža alimenti.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 4000,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 400,— drošības naudas,
kā arī jāiesniedz aplecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1928. g. 6. jūnijā.
JVs 332. 7355

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties U2
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149.p., paziņo, ka!928.g.
31. augustā, pīkst. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē

pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu,
piederošu Jurim Jāņa d. Zem-
bergam, kurš atrodas Kuldīgas
apr., Skrundas pag. un sastāv
no ,,Airīt JVe 135" mājām un ie-
rakstīts Kuldīgas zemesgrāmatu
nodaļā ar krep. JVs 2485.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4800 un tiek pārdots
dēļ Valsts zemes bankas un citu
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
ipašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 4000 un Jānim un
Līzai Zemberg mūža uzturs.

Solīšana sāksies saskaņa ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 4800 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 480 drošības naudās, kā arī
jāiesniedz apliecības par to, ka
no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1928. g. 6. jūnijā.
7352 JVs333

Tiesu izp. A. S ā 1a vs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JNs 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1928. g. 31. augustā, pīkst. 10
no rīta, Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums, piederošs Donatam
Viktora d. Veipam, kurš atro-
das Kuldīgas apriņķī, Zvārdes
pagastā un sastāv 'no ,,Kulte"
mājām un ierakstīts Kuldīgas
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
JVs 2615.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 6000 un tiek pār-
dots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekust,
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Fricim Žvigulim mūža
uzturs.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtē-
šanas summas Ls 6000 vai no
priekšrocīgu prasību summas,ska-
toties no tam, kura summa būs
augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls600 drošības naudas, kā
arī jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu. '

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1928. g. 6. jūnijā.
7340 JVs 335

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Latgales apgabaltiesas
Zilupes iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Zilupē,
Elizabetes ielā JVs 2, paziņo, ka
1928. g. 10. jūlijā, pulksten 10
rītā, NirzaspagastaLuropuciemā,
pārdos Jāņa Aleksana kustamo
mantu, sastāvošu no vienas
govs un viens simts divdesmit
baļķiem un novērtētu par Ls400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
7357 Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas
Zilupes iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Zilupē,
Elizabetes ielā JVs 2, paziņo, ka
1928. g. 12. jūlijā, pīkst. 10 rītā,
Nirzas pagasta Timuļu ciemā,
pārdos Mārtiņa S a u ļ a kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga

un vienas govs un novērtētu
par Ls 305.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
7358 Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kūja kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo, ka
1928. g. 31. augustā, pfkst. 10
no rīta Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē

pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu
pieder. Jurim Ernsta d.Slakterim,
viņš arī Fleišers, kurš atrodas
Kuldīgas apr., Skrundas pag.
un sastāv no ..Slakter JVe 25"
mājām un ierakstīts Kuldīgas
zemesgrāmatu nodaļā zem krep.
JVs 3454.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 8000 un tiek pārdots
dēļ Valsts zemes bankas un citu
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekust,
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 9000 un Ernstam
Slakterim, arī Fleišers, mūža
uzturs.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas 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,
kā ari jāiesniedz apliecības par
to, ka no tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekust. īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1928. g. 6. jūnijā.
JVs334.

7351 Tiesu izp. A. Sālavs.

S

€itu iestāšu
sludinājumi.

?

Šoseju un zemesceļu depar-
tamenta II raj. inženieris

izdos 1928. g. 3. jūlijā, pīkst. 11,
savā kancelejā, Jelgavā, pilī,

rakstiskā un mutiskā izsolē
mazākprasītājiem sekošus darbus:

1) 2 dzelzsbetona caurteku
būvi km 11,600 un 12,000 uz
Jelgavas—Tukuma šosejas. No-
drošinājums Ls 220.

2) 1,34 k!m. gara Abguldes
stacijas pievedceļa remontu un
4 dzelzsbetona caurteku būvi.
Nodrošinājums Ls 450.

3) 0,543 klm. garas šosejas
jaunbūvi uz Iecavas—Ilūkstes
Il-a šķ. ceļa starp Iecavas miestu
un Iecavas muižu. Nodrošinā-
jums Ls 780.

Tuvākas ziņas II rajona inže-
niera kancelejā, Jelgavā, pilī,
darbdienās, parastā darba laikā.

7428 L 3244

Aizputes pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 2. jūl. pīkst. 10,
tiks pārdota Aizputē, Kuldīgas
ielā JVs 2, pirmā atklātā vairāk-
solīšanā kustama manta, pie-
deroša Filipam Baruchsonam, sa-
stāvoša no četrām divjūgu orēm
un novērtēta kopā par Ls 220,—
slimo kasu parāda dzēšanai, sa-
skaņā ar 6. rajona darba inspek-
tora ' rakstu no 1928. g. 8. maija
JVe 1168. 7384b

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 7. jūnijā ir apstiprinājis
Lenču meliorācijas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra H daļas
485. I. p. ar JVs 635.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Cēsu apr. Lenču pag. namā,
c. Cēsīm.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7181 Darbvedis F. Briedis.
Zemkopības min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 7. jūnijā ir apstiprinājis
meliorācijas sabiedrības „Mež-
male" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
484. 1. p. ar JVs 634,

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apr., Blomes pagastā,
c. Smilteni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7182 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 7. jūnijā ir apstiprinājis
Audar-Asītes meliorācijas sa-
biedrība „Lanka" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
487. 1. p. ar JVs 637.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Liepājas apr., Asītes pagastā,
c. Priekuļi.

Nodaļas vadītāja v. J. Pelsis.
7183 Darbvedis F. Briedis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928.g. 29. jūnijā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kaļķu ielā JVs 10, pārdos
vairāksolīšanā Freimanim Edu-
ardam kustamo mantu, novērtētu
par Ls 1266 un sastāvošu no
dažādām mantām, viņa dažādu
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
7377 Piedzinējs F. Freibergs.

Bauskas apr. pr-ka pa!. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 30. jūn.,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas
apr. pr-ka pārvaldes Bauskā,
Pils ielā JVs 52, pārdos vairāksolī-
šanā Augustei Gudženov aprak-
stītu mantu, sastāvošu no vienas
atsperu ecēšas, un vieniem kok-
asu ratiem, novērt, par Ls 30,16,
«dēļ fonda zemes nomas parāda
par 1927/28. g. 1—II pusi pie-
dzīšanas . 7383b

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
14. jūnija nolēmuma, uzaicina

tās personas, kuru rokās atrodas
2 obligācijas par 900 kr. rbļ. un
1500 kr. rbļ., izd. Jānim Eichen-
bergam 1900. g. 28. jūnijā un
1902. g. 9. augustā un korrob.
1900. g. 30. jūnijā JVs 552 un
1902. g. 9. aug. JVs524 uz nekust,

īpašuma Tukumā ar zemesgr.
JVe 72, un pirkuma-pārdevuma lī-
gums par šo pašu imobilu starp
Jāni Sauli un Eduardu Rausi,
kas korrob. 1913. g. 30. maijā
JVs 772 un noder kā prasījuma
dokuments par 2200 kr. rbļ.
lielu pirkumcenas atlikumu, ie-
rasties šaī tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vaid. Vēstn." un
iesniegt min. aktis.

Ja noteiktā laikā akti| neie-
sniegs, tiesa atzīs tos par iznī-
cinātiem un lūdz. Tukuma vie-
sīgās biedrības krāj-aizdevu kasei
izdos aktu norakstus, kas stāsies
zudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 'l928. g. 19. jūnijā.
7265i- LJVs 1028/28

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
3. jūlijā, pīkst. * 12 dienā, Rīgā,
1. Kēninu ielā JVs 6, veikalā,
Grigorija' Kruteļeva prasībā
pārdos Kazimira Voitkeviča

kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, velosipēda, gramofona
un c. un novērtētu par Ls 213.

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

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā. 7421
Tiesu izp. J.Orīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
?saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
10. jūlijā minētās nodaļas at-

klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 31. maijā Cēsīs mirušās
Zuzannas-Marijas Eduarda m.
Hervagens (Heervagen), dz.
Baslers (von Bazler) testaments.

L JVs 4733
Rīgā, 1928. g. 20. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7331 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.'p. paziņo, ka 1928. g.

26. jūnijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1928.g. 3. jūnijā,
Rīgā mir. Oskara Reinholda d.
Viidenberga (Wildenberg)
testamentu. L JVe4748

Rīgā, 1928. g. 25. jūnijā.
Priekšsēdētājs A. Veidners.

7437 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar 1928. g. 15./22. maija lēmumu
ir atzinusi Jāni Jāņa d. Roze,
par maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs lab-
prātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpašu-
miem, kā ari apķilāt viņa kustamo
mantu, ja tāda atrastos viņu
robežās un 2) paziņot Rīgas ap-
gabaltiesai par visām prasībām
pret maksātnespējīgo parādnieku,
kā arī summas, 'kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
. gabaltiesai par savu parādu pra-

sībām no parādnieka, kā ari
par summām, kādas parādnie-
kam pienākas, neskatoties, vai
maksājumi notecējuši vai arī
viņu termiņš gaidāms nākamībā,
kā arī par maksātnespējīgā ne-
kustamiem īpašumiem, kup at-
rastos viņa pārziņā uz atseviš-
ķiem noteikumiem.

Augšā minēētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1928. g. 7. jūnijā.
L. JVs 1612. 6140b

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



5>*elsrcelu vtravatde»
mateiMtu apgāde

izsludina
rakstisku izsoli

1928. g. 28. jūnijā uz
1) okeru gaišo, pulverī —

1000 kg,
2) svina baltumu, pulverī —

2000 kg,
3) cinka baltumu eļļā—1000 kg,
4) okeru gaišo, eļļā —lOOOkg,
un rakstisku sacensību

1928. g. 28. jūnijā uz
1) atslēgām durvju, —800kpl.,
2) Eņģes durvju, gar. 150mm—-

100 pāriem,
3) aizšautņiem, logu—1500 kpl.
Izsoles un -sacensības sākums

pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jāie-
maksā 5% drošības naudas no
piedāvājumu vērtības. Tuvākas
zinas dzelzceļu virsv., Gogoļa ielā
JVe '3,ist.JVel03. 1* L3117 6946

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 3. jūl., pīkst.
10 no rīta, Kungu ielā JVe 25/27
Olrdos vairāksolīšanā A. Klavem
piederošu vienu rakstāmmašīnu
un vienu rakstāmgaldu, novēr-
tētus kopvērtībā par Ls 111,44,
13. Rīgas kopējās slimo kases
prasības segšanai. 7378b

Rīgas prēf. Ostas iec. priekšn.
izsludina par nederigu nozau-
dēto kara kļaus, apliec, dublikātu
izd. no Rīgas kara apr. pr-ka
1927. g. 31. aug. JVs 52899 uz
Artura Dimitra-Mitra v. 7394b

Liepājas pol. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederigu nozaudēto
kap klaus. apliec, izd. no Lie-
pājas kara apr. pr-ka 1923. g.
JVe 10893 uz Augustīna Klāva d.
Burija v., dzim. 1902. g.

Baltinavas pagasta valde
1928. g. 2. jūlijā, pulksten 12
dienā, savās telpās,' Baltinavā,
izdos rakstiskos torgos mazāk-

solītājiem
pagasta nama jaunbūvi.

Torgu dalībniekiem jāienes pa-
gasta kasē 10% drošības naudas-
no iepriekšējās maksas aprēķina
summas Ls 60.321,50.

Rakstiski priekšlikumi ap-
maksājami ar 80 santimu zīmog-
nodokli un pielikto kvīti par
drošības naudas iemaksu pa-
gasta kasē var tikt iesniegti
slēgtās aploksnēs līdz pulksten 12,.
1928. g. 2. jūlijā.

Tuvāki paskaidrojumi saņe-
mami pagasta kancelejā no
pulksten 9—13. 1*
7117ē Baltinavas pag. valde.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederigu nozaudēto-
kara klausības apliecību uz Jāņa
Gusta d. Kārkliņa vārdu, " izd
no i. Kurzemes divīzijas štāba
1921. g. 10. okt. JVs 51775. 7392b

Rīgas prēf, 10. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klaus. apliec. JVs 22759, izd
1925. g. 19. janv. no Rīgas kara
apr. pr-ka uz Kārļa Hermaņa d.
Betichera, dzīv. Vecā Jelgavas
ielā JVs 52, dz. 1, dzim. 1898. g.
17. decembrī. 739.1b-

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa JVs 9241 uz Adas
Āboliņš vārdu pazaudēta ,un
ar šo tiek izsludināta par ne-
derīgu

^ _7391b
Meirānu pag. valde izsludina

pat ned, nozaud. Latvijas iekšz.
pasi JVe 675, izd. no Meirānu pag.
valdes 1920. g. 17. maijā uz
Edes Reiņa m. Velert v. 4380z

Krīevu-frnnču gumijas, sutaperčas un
teiesrafopiiderumu fabriku sabiedrības

zem firmas..PROUODNIK
(

",
Ri&ū

valde dara zināmu god. paju īpašnieku kungiem, ka kārtējā uz
1928. g. 23. jūniju noliktā pilnā sapulce nevarēja notikt, jo pēc
sabiedr. statūtu 68. §, sapulces pjlntiesībai vajadzīgais paju skaits
nebija pieteikts, kādēļ

otro kfirtējū pilnu sapulce
notiks 1928. g. 14. jūlijā, pīkst. 5 p. p., valdes telpās, Rīgā, Ganību
dambī JVe 27.

Dienas kā r t ī b a :
1. Pārskata, bilanču, revīzijas kommisijas un padomes ziņo-

jumu par 1925., 1926. un 1927. gadiem apstiprināšana, kā ari bu-
džetu realizēšanas pārbaudīšana un apstiprināšana; visu no
šiem ziņojumiem, pārskatiem un bilancēm izrietošo jautājumu
apspriešana; sabiedrības pārvaldes orgānu darbības apstiprināšana
par laiku līdz 1927. g. 31. decembrim.

2. Budžeta un sabiedrības darbības plāna par 1928. g. caur-
skatīšana un apstiprināšana.

3. 1925. g. ievēlētās pārvērtēšanas kommisijas ziņojums.
4. Apspriešana un lemšana par sabiedrības turpmākās

pastāvēšanas pamatiem un noteikumiem, par sabiedrības pārvaldī-
šanas kārtību un par visiem no tā izrietošiem jautājumiem.

5. Viena dalībnieka priekšlikums sabiedrību likvidēt.
A. Likvidācijas priekšlikuma pieņemšanas gadījumā:

6. Instrukciju apspriešana un apstiprināšana priekš ievē-
lamās likvidācijas kommisijas.

y 7. Likvidācijas kommisijas locekļu ievēlēšana un viņu
remuneracijas noteikšana.

B. Likvidācijas priekšlikuma atraidīšanas gadījumā:
8. Jautājuma apspriešana un izšķiršana . par sabiedrības

darbības atjaunošanu un viņas piedalīšanu pastāvošos vai jaun-
dibināmos uzņēmumos vai sabiedrībās Latvijā vai ārzemēs.

9. Jautājuma, apspriešana un izlemšana par Latvijā atro-
došos nekustamo īpašumu un valdes pilnvarošana Latvijā atro-
došos sabiedrības nekustamu īpašumu pārdošanai, apgrūtināšanai
ar hipotēkām vai izīrēšanai uz ilgu termiņu.

10. Valdes, padomes un revīzijas kommisijas locekļu un
kandidātu jaunvēlēšanas.

Piezīme: Sakarā ar sabiedrības ,,Provodnik" statūtu 60. §,
lai iegūtu tiesības piedalīties pilnā sapulcē, ar balsošanas tiesībām,
pajas uz uzrādītāju vai kredītiestāžu kvītes, kur minētās pajas
nodotas uzglabāšanai vai ieķīlātas, jāuzrāda valdē ne vēlāk kā
7 dienu laikā līdz pilnas sapulces sasaukšanas dienai, kādēļ valde
lūdz uzrādīt pajas vai kvītes, vai arī attiecīgas apliecības, tieši
uzrādot numurus un atzīmējot, vai pajas, vai pagaidu apliecības,
pieteiktas, starp 10 un 12 sabiedrības kantori, Ganību dambī JVs 27,
ar tādu aprēķinu, lai viņi tiktu saņemti Rīgā laikus, t. i. 7 dienas
līdz pijnas sapulces sasaukšanas di'enai.

Ārzemēs sabiedrības pajas piedalīšanās tiesību iegūšanai
tiek pieņemtas sekošās vietās:
Francijā: Banque Nationale de Credit et ses succursales en France.

Societč Marseillaise de Credit Industriel et Commercial
et de Depots et ses succursalles en France.

Credit Lyonnais et ses succursales en France.
Sociēte Gčnerale et ses succursales en France.
Comptoir National d'Escompte de Paris et ses succur-

sales en France.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Banque de l'Union Parisienne.
Banque de Mulhouse.

Briselē: Sociēte Francaise de Banque et des Depots
Zeņevā: Paccard Mirabaml & Co.

Galīgais termiņš paju pieteikšanai 1928. g. 7. jūlijā un otrā
pilnā sapulce skaitīsies par likumīgi, notikušu ' un pilntiesīgu pie
jebkura pieteikto paju skaita (statūtu 69. §>.

Pieteikšanos pieņem ikdienas no pulksten 10 līdz 12 sabiedrības
telpās. 7422z Valde.

Mežu akciju sabiedrības „EmoIip"
valde

uzaicina sabiedrības akcionārus
ierasties uz

ārkārtējo pilnu
sapulci

kura nolikta 1928. g. 17. jūlijā,
pīkst. 5 vakarā, valdes telpās,,

Rīgā, Noliktavas ielā 3.
Dienas kārtība:

1) Jautājums par sabiedrības pa-
matkapitāla palielināšanu;

2) Statūtu grozījums;
3) Tekoši jautājumi.
7390b Valde.

Rīgas īiiootēka biedrība.
1928. g.19. jūnijā notikušā ārkārL
biedrības pilnvaroto sapulcē no-
lemts: izplatīt biedrības darbību
uz visām Latvijas pilsētām un
apdzīvotām vietām ar pilsētu
raksturu un saskaņā ar to grozīt
biedrības statūtu 1 un 2. pantu.

Protokola parakstīšanai ievē-
lēti Fr. Bērziņa, V. Fomina un
K. v. Stritzk*y kungi.
7330b VALDE. _

Rozēnu Piensaimnieku s-bas
valde izsludina par likvidētu mi-
nēto s-bu, reģistrētu Rīgas apgblt.
reģistr. nod ~. 1925. g. 14. okt.
ar JVs 633. 705v

Aizkraukles pagasta
valde

Rīgas apr., izsludina vispārīgai
zināšanai, ka sestdien, 1928. g.
30. jūnijā, pīkst. 2 pēc pusdienas,
vietējā pagasta namā no pagasta
padomes atklātā mazāksolīšanā,
bez pēctorgiem, tiks izdoti pa-
gasta nespējnieku nama ārpus
pucēšanas darbi. Torgu dalīb-
niekiem pirms solīšanas jāiemaksā
drošības rauda Ls 20,—, vai
jāpieved drošs galvinieks par
šo summu. Tuvākas ziņas sa-
ņemamas pagasta valdē * katru
darbdienu parastā darba laikā.

Aizkrauklē, 1928. g. 19. jūnijā.
7379b VALDE.

Džūkstes pag. valde , pamato-
damies uz sava š. g. 2. jūnija
nolēmumu, dara zināmu, ka viņa
pārdos vairāksolīšanā šādu ap-
rakstītu pai dažādiem parādiem
mantu:-š. g. 26. jūnijā pīkst. 13.

1) Otilijai Mauzītei — Džūk-
stes ,,Pēļos ". 1 govi, novērtētu
par Ls 120,— dēļ soda naudas
piedzīšanas par ceļa kārtīgu ne-
labošanu Ls25,—;

2) Garozai, Hildai Rozenberga
mājā — tanī pašā dienā pīkst. 15.
1 trauku skapi, vērtībā Ls 15,—
par Ls 8,— pag. nodevu nesa-
maksāšanas dēļ;

3) Edolfam, Jānim Kalpiņos —
pīkst. 12 vienu melnu govi,
novērt, par Ls 72,— par Ls 42,33
pagasta nodevu nesamaksāšanu;

4) Kārlim Drupalam Mierinos—-
pīkst. 14 vienu brūnu govi', no-
vērtētu par Ls 133,— Ls 20,—
pagasta un Ls 17,— valsts no-
dokļa parādu piedzīšanai.

5) Kristapam Šperlim — Ru-
dzīšos — pīkst. 16, 1 brūnu govi,
noyērtētu par Ls 98,—*par
Ls 42,66, pagasta nodevu ne-
nomaksāšanu;

6) Sirmelim, Johanam —
Mudros — pīkst. 15, 1 velosi-
pēdu, novērtētu par Ls 53,—
Ls 53,46, pagasta nodevu parāda
piedzīšanai.

Nosolītajam nauda tūlīn jā-
iemaksā. 7382b

Priekšsēd. v. i. (paraksts).

Tukuma pilsētas valde izsludina
uz 1928. g. 11. jūliju, pīkst. 12
dienā, pilsētas valdes telpās,
Lielā ielā JVs38jauktu izsoli pamat-
skolas ēkas būvdarbiem. Rakstiski
piedāvājumi slēgtās aploksnēs
un lūgumi piedalīties mutiskā
solīšanā, apmaksāti ar zīmog-
nodokli, līdz ar drošību Ls 65,00—
naudā vai banku garantijās, ie-
sniedzami pilsētas vālsei ne vē-
lāki kā līdz 1928. g. 11. jūlijām,
pīkst. 12 dienā.

Ēkas plāns, darbu apraksts,
būv- un līguma noteikumi ie-
skatāmi pilsētas valdes kancelejā,
darba laikā.

1928. g. 19. jūnijā.
7385b VALDE.

Talsu polīc. priekšnieks izsludina
par nederīgu, nozaudēto kara
klausības apliec, izd. no Tukuma-
Talsu kara apr. pr-ka 1927. g.
23. sept. JVe 12239. uz Kārļa
Fridricha d. Mackeviča v. 7403b

Rīgas kara apr. priekšnieks
izsludina par zudušām sekošas
kara klausības apliecības:

\) izd. no Valkas kara apr.
pr-ka 1921. g. 11. febr. JVs 2787
uz Gustava Belkes vārda, kā
nederīgam kara dienestam uz

2) izd. no Rīgas kara apr. pr-ka
1924. g. 16. jūn. JVs 22780 un
Vilhelma Sēļa vārdu. 7418b

Talsu polīc. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ser. P. K- JVs005101,
izd. no Talsu polīc. pr-ka 1928. g.
23. apr. uz Jēkaba (Jacob)
Kalmeiers (Kallmever) v. 7404b

Iespiests Valsts tipogrāfijās

Šos. un zemesc. d-ta 1. rajona inženieris Rīgā.
Lārplēš.a ielā Ns 24, dz. 8. š. g. 5. jūlijā pulkst. 10 izdos jauktā
izsolē mazākprasītājiem

sekošu šoseju pirmreizējo darvošanu:
1) Rīgas-Lubanās šos. no km 6,209 līdz km 6,950 (Drošības

nauda Ls 120).
2) Rigas-Kalniciema šos. no km 5,580 līdz km 7,180 (Drošības

nauda Ls 260).
Tuvākas ziņas kancelejā parastā laikā. L3251 7430

Jūrniecības departaments
izdos 1928. g. 9. jūlijā, pīkst. 12 dienā, raĒzsttsfiā izsolē
Valsts saldētavas II sekcijas rampas
nojumes dzelzs konstrukcijas izbūves

darbus.
Drošības nauda Ls 90. L 3234 7426
Tuvākus paskaidrojumus un izsoles noteikumus izsniedz tech-

niskā daļa, Valdemāra ielā la, katru darba dienu no pīkst.9—13.

Tautas tattļtlajibas wntnistriia ixnownā*
mužisfta <as*oI*» wairalkstttitāja.m

Daugavā, Doles salas lejas galā atrodošo saliņu ,,Kliņķu sēklis"j
uz kuras aug lopbarībai derīga zāle un kārklu klūdziņas kurvju
pagatavošanai.

Izsole notiks tautas labklājības ministrijā Rīgā, Skolas ielā 28,
dz. 4, š. g. 2. jūlijā pīkst. 13.

Par piedalīšanos izsolē jāiesniedz rakstisks paziņojums , ap-
maksāts ar attiecīgu zīmognodokli, un jāiemaksā Ls 20,— drošī-
bas nauda. 7381

Izglītības ministrijas skolu departaments
izsludina š. g. 29. jūnijā, pīkst. 10 dienā, skolu departamenta būv-

techniskā birojā

jauktu izsoli
Valsts Liepājas technikuma centrāles apkures ierīces darbiem.

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu

^Ls 3.220, iesnie-
dzami skolu departamenta būvtechniskā birojā līdz.H. g. 29. jūnijam
pīkst. 10 dienā.

Tuvāki paskaidrojumi dabūjami skolu departamenta būv-
techniskā birojā, Valdemāra ielā JVe 36a III stāvā 11. istabā, darba
laikā. L 3233 7425n

Kara būvniecības pārvaldes Daugavpils grupa,
Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā JVs 26, izsludina uz š. g. 9. jūliju,

plkšt. 12,

jauktu galīgu izsoli
uz sekošo remonta darbu izvešanu

Daugavpilī:
1) Uz cietokšņa ēkas JVs 338 krāšņu un asfalta grīdu atjauno-

šanas darbiem par summu Ls 18.000. Drošības nauda Ls 1800.
2) Uz tiem pašiem darbiem cietokšņa ēkā JVs 11 par summu

Ls 14.000. Drošības nauda Ls 1400.
3) Uz cietokšņa ēkas JVs 49 asfalta grīdu atjaunošanas

darbiem par summu Ls 16.000. Drošības nauda Ls 1600.
4) Uz tiem pašiem darbiem cietokšņa ēkā JVs 22 par summu

Ls 14.000. Drošības nauda Ls 1400.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi piedalīties

mutiskā solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
grupai līdz pīkst. 12 izsoles dienā, klātpieliekot vajadzīgo drošību.

Nodrošinājumi uz izsoli tiks pieņemti: 1) naudā, 2) valsts
vai valsts garantētos vērtspapīros pēc fin. min. noteiktā kursa un
3) Latvijas bankas garantijas? 2*

Ar apstiprinātiem techniskiem noteikumiem un darba maksas
aprēķiniem var iepazīties grupas kancelejā darbdienās no pīkst.
9 līdz 15. L 3246 7429o

Mežu departaments
noturēs 1928. g. 1. augustā, pulkst. 12 dienā, Rīgā, Kalpaka bulv.
JVe 6, dz. 9,

vafostisūu izsoti
65 ugunsdrošu dzelzs naudas lāžu piegādāšanai.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti an 40 sant.
zīmognodokli un uzrakstu „Uz 1. augustu 1928. g. ugunsdrošu
naudas lāžu izsoH" iesniedzami izsoles dienā līdz pulkst. 12 tieši
izsoles kommisijai, vai iesūtāmi pa pastu līdz minētam laikam
Mežu departamentam.

Pirms izsoles sākuma sacensības dalībniekiem jāiemaksā vai
jāpievieno rakstiskam piedāvājumam Ls 488 drošības nauda, kura
pie līguma slēgšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Piezīme. Kā drošības naudu pieņems arī vērtspapīrus sa-
skaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
12. pantu.

Līgums jāslēdz 7 dienu laikā pēc paziņojuuma saņemšanās
par piegādes piešķiršanu. Visu naudas lāžu nodošanas termiņš
1928. g. 31. decembris, pie kam lādes nododamas partijās ne
mazāk par 15 gabalu. 2

Izsoles noteikumus un zīmējumus var saņemt Mežu departa-
mentā, Rīgā, Kaipaka bulv. JVe 6, dz. 9, ist. 6, darbdienās no
pulkst. 11—13 L3092 6945 Mežu departaments.

TORGI.
Intendantūras galvenā pārtikas noliktavā , Rumpnuuzas iejā

JVs 28, š. g. 9. jūlijā, pulksten 10, tiks pārdoti vairāksolīšanā:
1) Maisu lupatas apmēram 14617 kg
2) Lietota sāls apmēram 8000 ,,
3) Rudzu atkritumi apmēram 482 ,.
4) Kvieni atkritumi apmēram 443 ,.
5) Auzu sēnalas atkritumi 127 ,,
6) Skārda bundžas (sīpolu) 1170 gab.
7) Stikla burkas (marmelādes) 13 „
8) Balles (lupatu un niedru pinums, lauru lapu iesai-

ņojums) ... 12 ,,
9) Kastes 477 „

10) Labības tīrāmas mašinas ,,
11) Siena glābjamā mašina 1 „
12) Pļaujmašīna zāļu „
13) Siena prese zirgu : . . ,
14) Siena prese rokas (koka) ,,
15) Sieti kartupeļu sijāšanai '1 ,,
16) Katli čuguna 2 ,,
17) Stīpu dzelzs 50,5 kg
18) Kaste sludinājumiem 1 gab.
19) Podi māla (puķu) 81 ,,

7427v L. 3239.

Papirosu n tabakas fabrikas ii sab. fl. LiAIKBPAR, Risa.
Bilance uz 1928. g. 1. janvāri.'

Aktivs. Ls Pasivs. I.s
Kases konts 73.600,02 Akciju kapitāla konts 2.000.000,—
Vērtspapīru

"
konts 40.480,— Rezervu kapitāla konts 68.268,68

Tekošs rēķins bankās ...... 81.958,37 Remontu speciāla kapitāla konts . 293.24
Vekseļu konts 308.695,97 Peļņas un zaudējumu konts . . . 2.898,73
Nekustamo īpašumu konts .... 131.000,— Amortizācijas konts 317.963,94
Kustamo īpašumu konts 655.493,-— Nenomaksātu nodokļu konts . . . 56.980,48
Lapu tabakas konts 2.186.663,26 Strādn. un kalpot, fonda konts . . 6.048,—
Fabrikācijas konts 107.692,55 Kreditoru konts 931.949,47
Oatavu izstrādājumu konts . . . 101.164,07 Vekseļu konts 240.160,48
Noņēmēju konts 278.331,36 Peļņas un zaudējumu konts . . . 402.206,80
Debitoru konts ' 29.416,94
Strādn. un kalpotāju algas konts . 15.015,—
Zalogu konts 77,20
Zīmognodokļu konts 287,08
Apkurināšanas konts 2.920.—
Nodokļu konts 1.050,—
Apdrošināšanas konts 12.925,—

?——HnriiiiMian mii.—»

i
m . n.np.7f,Q «2 -1 0^6769

8Pelnās un zaudējumu rēķins.
Ls ļ Ls

Zaudējums no kursu starpība konta 3.127,80 Peļņa no kursu starpību konta . . 2.401,38
Zaudējums no protestētu vekseļu Peļņa no izstrādājumu rēķina. . . 432.225,43*

konta 3.000,80 '
Zaudējums no ugunsgrēka konta . 1.540,66
Zaudējums no noņēmēju konta . . 24.750,81
Tīra peļņa . . . ' . _ . 402.206,80

434.626,87 434.626,87

Skaidras pelnās sadalīšana. Ls
Skaidra peļņa 402.206,80
Norakstāms ' : Ls

Amortizācijai ? . 69.600,77
Valdes locekļu rīcībā ' 17.000,— 86T>00,77

Paliek . . 315.606,03.
Nesadalītas peļņas un nenomaksāto nodokļu atlikums 59.879,21___,«_„ ,

Paliek . . 375.485,24
Nodokļu nomaksai par tekošo un iepriekšējiem gadiem mam*. 163.560,21

Paliek . . 211.925,03
5% rezerves kapitālam 11.925,03

Paliek . . ~
20" 07000,—

kādi aiziet dividenda izsniegšanai akcionāriem 10°/o apmērā no akcionāra kapitāla.
Dividende par akcijām Ls 4 apmērā par akciju izmaksājama skaitot no 1928. g. 1. jūnija. Sa-

biedrības valdes telpās, pret kuponu uzrādīšanu.
6194ē Valde.
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