
Ministru kabineta sēde š. g. 12. jūlijā.
Triptiku izdošanas tiesību pagarināšana

„Latvijas autoklubam".
Papildinājums rīkojumā par tranzīta

precēm, kuras atļauts uzglabāt pri-
vātās noliktavās.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Rīkojums JV2 216
1928. g. 12. jūlijā.

Triptiku izdošanas tiesību pagarināšana
,,Latvijas autoklubam".

Finanču ministrijas muitas departa-
ments paziņo, ka viņa š. g. 24. janvāra
rīkojums N° 24 par triptiku izdošanas
tiesību piešķiršanu Latvijas autoklubam

pagarināts līdz 1929. g. 1. janvārim.
Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums JVs 217
1928. g. 11. jūlijā.

Rīkojuma Ne 140 ,,Tranzīta preces,
kuras atjauts uzglabāt privātās no-
liktavās" (izsludinātas „VaIdības
Vēstneša" 1928. gada 107. numurā)

papildinājums.
Tarifa panti,

punkti Preču nosaukums
un burti
152. l- Dzelzs mucas.
154. 1. Skārda mucas.
Finanču ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums.
Sākot ar 14. jūliju vienīgi sestdienās

līdz turpmākam rīkojumam norīkots ap-
grozībā starp Rīgu un Dubultiem pa-
pildu pas. vilc. N° 77:

No Rīgas atiet 14.00, Dubultos pienāk
14.59, apstājas visās stacijās.
Atpakaļ no Dubultiem uz Rīgu vilciens

N» 90 no Dubultiem atiet 16,20, Rīgā
pienāk 17.10, apstājas Babitē un Zasu-
laukā.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Pasažieru nodaļas vadītāja

vietas izpildītājs J. Švarcs.

Paziņojums.
Svētdien, 15. jūlijā, zemnieku savienī-

bas Saldus nodaļas 10 g. jubilejas dalīb-
nieku un pārējo pasažieru pārvadāšanai
norīkoti apgrozībā starp Saldu un Airīti

un atpakaļ papildu pasažieru vilcieni
Ne 103 un 104 ar apstāšanos visās sta-
cijās un pieturas punktos.

Vilciens Ne 104 15 jūlijā atiet no
Saldus pulksten 10.00, pienāk Airītē
pulksten 11.47.

Vilciens Ne 103 15. jūlijā atiet no
Airītes pulksten 13.30, pienāk Saldū
pulksten 15.20.

Ekspluatācijas direktora v. i. (paraksts).
Pasažieru nodaļas vadītāja

vietas izpildītājs J. Švarcs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1928. g. 5. jūlija lēmuma pamata,
izbeidz pēc sodu lik. 440. p. apsūdzētā Jāņa

Jāņa d. Kalniņa meklēšanu. (Skat. „VaIdības
vēstneša" 1928. g. 119. numurā.)

1928. g. 11. jūlijā. JVs 3004.
Tiesas loceklis M e 1 v i 1 s.
Sekretāra vietā (paraksts).

Liepājas 2. iec. miertiesnesis
z b e i d z sekošu personu meklēšanu:
1) Augusts Grappe-Grave, izsludināts „VaIdības

Vēstneša" JV° 237/23. g.;
2) Ādolfs Dūka — JVs 26/26. g.;
3) Rūdolfs Ignats — JVa 222/26. g.;

25909. Arens, Haralds, dzini. 5. V 1902. g. —
Tas pats.

25910. Asermans, Reinis-Alfrēds, dz. 11. 1
1899. g. — Tas pats.

25911. Bites, Richards, dzim. 2. II 1901. g. —
Tas pats.

25912. Butte, Harijs, dzim. 29. VI 1901. g. —
Tas pats.

25913. Buxhoevden. Pēteris, dzim. 8. VI 1902.g
— Tas pats.

25914. Bertelsons, Nikolajs, dzim. 6. V 1902.g,
— Tas pats.

25915. Brilovičs, Gutmanis, dzim. 18. II 1903.g
— Tas pats.

25916. Balodis, Kārlis, dzim. 22. VIII 1906. g
— Tas pats.

25917. Bērziņš, Pauls, dzim. 24. VII 1903. g.
— Tas pats.

25918. Baklau, Eduards, dzim. 1903. g. —
Tas pats.

25919. Cizers, Mozus, dzim. 14. VII 1901. g.—
Tas pats.

25920. Ceimerns, Reiners, dzini. 18. II 1901. g.
— Tas pats.

25921. Cielaviņ, Artūrs, dzim. 12. II 1902. g. —
Tas pats.

25922 Cimders, Reinholds, dzini. 22. VII
1902. g. — Tas pats.

25923. Čepulis, Kazimirs, dzim. 15. X 1904. g.
— Tas nats.

25924.' Davidovičs, Moisejs, dzim. 18. X 1901. g
— Tas pats.

25925. Dusing, Valters, dzim. 3. IX 1902. g. —

25926. Dobrinš, Mozus, dzim. 12. II 1903. g. —
Tas pats.

25927. Dreibants, Kārlis, dzim. 19. IX 1904. g.
— Tas pats.

25928. Dinčas, Aleksandrs, dzim. 1. IX 1903.g.
— Tas pats.

25929. Erdmans, Kārlis, dzim. 10. VIII 1902.g.
— Tas pats.

25930. Engelhards, Gerts, dzim. 1. IX 1905. g.
— Tas pats.

25931. Fried, Michails, dzim. 16. XI 1901. g.—
Tas pats.

25932. Freinbergs, Teodors, dzim. 30. IX
1903. g. — Tas pats.

25933. Freimans, Ludvigs, dzim. 23. III
1901. g. — Tas pats.

25934. Gerkis, Afanasijs ,dzim. 11. I 1901. g.—
Tas pats.

25935. Gulbis, Vilhelms, dzim. 12. III 1901. g.
— Tas pats,

25936. Gārnis, Bruno, dzim. 15. II 1903. g. —
Tas pats.

25937. Gaišais, Fricis, dzim. 14. VIII 1903. g.
— Tas pats.

25938. Gerhards, Edulfs, dzim. 4. IV 1904. g.
— Tas pats.

25939. Gilovs, Aleksandrs, dzim. 24. IX 1901.g.
— Tas pats.

25940. Gagains, Arvīds, dzim. 18. I 1902. g. —
Tas pats.

25941. Henzel, Verners, dzim. 7. IV 1901. g.—
Tas pats.

25942. Chatkevičs, Rūdolfs, dzim. 19. V 1903.g.
— Tas pats.

25943. Hertvigs, Kurts, dzim. 28. IX 1900. g.
— Tas pats.

25944. Hatkevičs, Rf'dolfs, dzim. 19.V 3901. g.
— Tas pats.

25945. Januševitcs, Leo, dzim. 1. II 1901. g. —
Tas pats.

25946. Johansons, Ervīns, dzim. 22. VI 1902.g.
— Tas pats.

25947. Jakobij, Bruno, dzim. 12. VIII 1901. g.
— Tas pats.

25948. Jeršovs, Ivans, dzim. 1903. g. — Tas
pats.

25949. Ķipars, Ādolfs, dzim. 4. I 1901. g. —
Tas pats.

25950. Kuskis, Jānis, dzim. 1. V 1901. g. —
Tas pats.

25951. Kujat, Vilhelms, dzim. 7. I 1902. g. —
Tas pats.

25952. Kiršfelds, Paulis, dzim. 18. X 1901. g.
— Tas pats.

25953. Kulikovski-' s, Vasi'.ijs, dzim. 10. IX
1902. g. — Tas pats.

25954. Krūmiņš, Arvīds, dzini. 3. VIII 1902. g.
— Tas pats.

25955. Kulpe, Voldemārs, dzim. 1901. g. —
Tas pats.

25956. Kāns, Salomons, dzim. 24. VII 1901. g.
— Tas pats.

25957. Laube, Boriss, dzim. 22. I 1901. g. —
Tas pats.

25958. Lībermans, Sīmanis, dzim. 21. XII
1902. g. — Tas pats.

25959. Lībentāls, Zamuels, dzim. 28. III 1902.g
— Tas pats.

25960. Lindemuts, Rūdolfs, dzini. 12. XII
1903. g. — Tas pats.

25961. Lemko, Rūdolfs, dzim. 22. XI 1903. g.
— Tas pats.

25962. Lāzers, Ernsts, dzim. 22. XII 1903. g.
— Tas pats.

25963. Lange, Rolfs, dzim. 7. II 1902. g. —
Tas pats.

25964. Meisters, Edgars, dzim. 9. VIII 1901. g.
— Tas pats.

25965. Mastbrakers, Paulis, dzim. 7. V 1902. g.
— Tas pats.

25966. Michclsons, Johans, dzim. 28. X 1903.g.
— Tas pats.

25967. Makšuks, Kārlis, dzim. 5. VI 1903. g.
— Tas pats.

25968. Miche'sons, Aleksandrs, dzim. 13. II.
1903. g. — Tas pats.

25969. Mūrnieks, Ott--Voldemārs, dzim. 4. XI
1900. g. — Tas pats.

25970. Mackevičs, Ādolfs, dzim. 9. III 1903. g.
— Tas pats.

25971. Norkuss, Jāzeps, dzim. 28. V 1901. g. —
Tas pats.

25972. Nūnands, Indriķis, dzim. 28. II 1903. g.
— Tas pats.

4) Anna Kantik — JVs 222/26. g.;
5) Kārlis Lēvalds — JVs 222/26. g.;
6) Veronika Budrevič — Ka 222'26. g.;
7) Jānis Kalējs — Ks 56/27. g.; '
8) Jānis Tebernieks — Ka 56/27. g.;
9) Ludvigs Šulcs — Ka 56/27. g.;

10) Ernests Lēmans — Ks 56/27. g.;
11) Antons Upstas — Ka 56/27. g.;
12) Jāzeps Stasjulis — Ka 56/27. g.;
131 Made-Lina Ceber — Ka 56/27. g.;
14) Pēteris Lūcinš — Ks 223/27. g.;
15) Antoniņa Saulīt — Ka 223/27. g.;
16) Kārlis Spāfeis — Ka 223/27. g.;
17) Emma Klok — JV° 223/27. g.;
18) Jāzeps-Osips Kovaļevskis — Ka 223/27. g.;
19) Roberts-Kārlis Kerviens — Ks 223/27. g.;
20) Jurģis Dobilas — Ks 223/27. g.;
21) Richards-Vilhelms Arājs — JVs 223/27. g.;
22) Ādolfs - Daniels - Voldemārs Kvants —

Ks 223/27. g.;
23) Benjamiņš Brandts — Ks 223/27. g.;
24) Uljana Vasiljeva — Ka 223/27. g.;
25) Jānis Brandts — Ka 226/27. g.;
26) Eduards Danenbergs — Ks 226/27. g.;
27) Jānis Bračis — Ks 226/27. g.;
28) Ernests Neiburgs — Ks 226/27. g.;
29) Kristaps Kārklinš — Ks 226/27. g.;
30) Jānis Kušels —'Ks 226/27. g.;
31) Teodors Freimans — Ks 226/27. g.;
32) Richards Jaunzems — Ks 47/28. g.;
33) Stefans Zavickis — Ka 47/28. g.;
34) Juris Būris — Ks 47/28. g.:
35) Pāvels Kovaļevs — Ks 47/28. g.;
36) Kārlis-Rūdolfs Šefers — Ka 47/28. g.

Liepājā, 1928. g. 11. jūlijā. Ks 432.
Miertiesnesis T. V e g n e r s.

Sekretārs M. V i 1s o n,

Meklējamo personu saraksts Nr. 371.
25908. Andersen, Nikolajs, dzim. 5. V 1902. g.

— Rīgas kara apr. pr-ka r. JVs 23440 no 27. VI 28.
(3. VII 28), nav ieradies uz kara klausības izpildī-
šanu. — Noskaidrot kara klausības attiecības,
tās kara klausības apliecības, kuras izdotas pirms
attiecīga gada gājuma iesaukl uzskatāmas par
nederīgām, un tos, kup atrāvušies no iesaukšanas,
saukt pie atbildības par neierašanos uz kara
klausības izpild. un pēc tam nogādāt vietējā kara
apriņķa tuvākā kara klausības kommisijas sēdē,
kara klausības izpildīšanai.

25973. Neumans, Kurts, dzim. 29. III 1903. g.
— Tas pats.

25974. Ozoliņš, Jānis, dzim. 18. XI 1904. g. —
Tas pats.

25975. Osis, Jānis, dzim. 4. VII 1904. g. —
Tas pats.

25976. Orlovs, Vladimirs, dzim. 22. III 1905.g.
Tas pats.

25977. Paškovskijs, Aleksandrs, dzim. 19. V
1901. g. — Tas pats.

25978. Poļakovs, Leo, dzim. 20. X 1901. g. —
Tas pats.

25979. Paulovskii, Haralds, dzim. 29. III
1902. g. — Tas pats.

25980. Puttrich (Putrigs), Persijs, dzim. 16. V
1902. g. — Tas pats.

25981. Presņikovs, Augusts, dzim. 1. 1111903.g.
— Tas pats.

25982. Perovs, Fīlips, dzim. 28. VIII 1901. g.—
Tas pats.

25983. Poriņš, Mārtiņš, dzim. 15. IV 1901. g.—
Tas pats.

25984. Pētersons, Ernests, dzim. 6. V 1901. g.
— Tas pats.

25985. Prichodsjkis, Jānis, dzim. 8. III 1904.g.
— Tas pats.

25986. Rozovskijs, Josefs, dzim. 2. IV 1902. g.
— Tas pats.

25987. Ratkuss, Viktors, dzim. 12. I 1902. g.
Tas osts

25988. Ramans, Volfrids, dzim. 26. X 1902. g.
— Tas pats.

25989. Rutenbergs, Kristaps, dzim. 22. II
1903. g. — Tas pats.

25990. Radecki, Ēriks, dzim. 2. I 1904. g. —
Tas pats.

25991. Sokolovskijs, Dimitrijs, dzim. 24. II
1901. g. — Tas pats.

25992. Ziediņš, Augusts, dzim. 7. IV 1901. g.
— Tas pats.

25993. Zaķis, Edgars, dzim. 27. VI11 1901. g.
— Tas pats.

25994. Zukmans, Indriķis, dzim. 29. II 1901. g.
— Tas pats.

25995. Sprechts, Arno, dzim. 5. XII 1902. g.
— Tas pats..

25996. Saugunas, Broņislavs, dzim. 14. XII
1902. g. — Tas pats.

25997. Stanevičs, Vilhelms, dzim. 1. VII
1902. g. — Tas pats.

25998. Zilbermans, Dāvids, dzim. 28. VII
1903. g. — Tas pats.

25999. Zieglers, Eiias, dzim. 25. VII 1901. g. —
Tas pats.

26000. Zarņš, Edgars, dzim. 7. I 1903. g. —
Tas pats.

26001. Stašs, Eduards, dzim. 1897. g. — Tas
pats.

26002. Skudre, Andrejs, dzim. 26. VIII 1906 g.
— Tas pats.

26003. Šmits, Kārlis, dzim. 8. VI 1903. g. —
Tas pats.

26004. Šifflers, Erichs, dzim. 23. V 1903. g. —
Tas pats.

26005. Švarcs, Jānis^ dzim. 11. VI 1904. g. —
Tas pats.

26006. Teitcs, Leizers, dzim. 27. IX 1901. g. —
Tas pats.

26007. Timofejevs, Vasilijs, dzim. 4. II 1905. g.
— Tas pats.

26008. Trencs, Pēteris, dzim. 27. V 1902. g. —
Tas pats.

26009. Veidemans, Voldemārs, dzim. 26. IV
1901. g. - Tas pats.

26010. Veips, Kārlis, dzim. 21. II 1901. g. —
Tas pats.

26011. Vinovskijs, Edmunds, dzim. 18. IV
1901. g. — Tas pats.

26012. Viskers, Rūdolfs, dzim. 16. II 1902. g.
— Tas pats.

26013. Vitt, Verners, dzim. 28. XII 1902. g. —
Tas pats.

26014. Vatuls, Edgars, dzim. 4. II 1905. g. —
Tas pats.

26015. Valdovskis, Aleksandrs, dzim. 23. XII
1902. g. —- Tas pats.

26016. Valstkevičs, Tenis, dzim. 21. IV 1904. g.
— Tas pats.

26017. Veiss, Alfrēds, dzim. 17. V 1903. g. —
Tas pats.

26018. Riffs, Jēkabs, dzim. 14. VII 1906. g. —
Tas pats.

Kriminālās pārvaldes priekšnieka v. i.
(paraksts).

Darbvedis (paraksts).

Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde

1928. g. 12. jūlijā.
1. Pieņem un nolemj Latvijas Repu-

blikas Satversmes 81. panta kārtībā:
1) pārgrozījumus un papildinājumus

noteikumos par zemes ierīcību,
2) pārgrozījumus likumā par eksport-

gaļas un tās pārstrādājumu kontroli,

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

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18 —

t/2 gadu . . „ 12,— 1/2 gadu . . „ 10 —
3 mēn. . . „ 6,— 3 mēn. . . „ 5,—

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

devējiem . „ —,12 numuru ' . „ —,10

Latvijas valdības ^gļ» oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot dgjffl Wm^

svētdienas
un

svētku dienas

Redakcija: 4F^mļĶWM^iĒh
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili Js'2 2. Tālrunis 20032 ^ fl^^^^^^ Rīgā, pilī j\s1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^*$jr^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas , —,80

Nupat iznāca atsevišķā novilkumā
un Valsts tipogrāfijā dabūjams

neoficiālā izdevumā

Rīkojums par zīmognodevu
(iespiests „Valdības Vēstneša'- 1921. gada 211. numurā, 1928. gada 133. un 137. numurā)

Burtnīca maksā: saņemot tipogrāfijā Ls 0,75

piesūtot pa pastu ,, 0,95



3) noteikumus par Latvijas republikas
atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas
piemiņas medaļu.

2. Pieņem un nolemj izdot pārvaldes
kārtībā:

1) pārgrozījumus un papildinājumus
noteikumos par valsts pabalstiem
zemes meliorācijai un

2) papildinājumu noteikumos par valsts
zemes bankas īstermiņa aizdevu-
miem no valsts summām.

3. Ieceļ līdzšinējo Zilupes iecirkņa iz-
meklēšanas tiesnesi Helmutu Raue par
izmeklēšanas tiesnesi pie Rīgas apgabal-
tiesas.

4. Apstiprina 1928/1929. māc. gadam
Dr. oec. publ. Dr. phil. h. c. Vilhelmu
Klumbergu par rektoru un docentu
cand. theol. Maksimilianu Stefani par
prorektoru Herdera institūtā Rīgā.

5. Apstiprina Polijas pavalstnieku
Juliānu Kržižanovski par Latvijas
universitātes profesoru slāvu literatūras
vēsturē uz pieciem gadiem, skaitot no
š. g. 1. jūlija.

6. Uzņem Latvijas pavalstniecībā
25' personas.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
ugunsgrēku gadījumos Ainažu

pilsētā.
Pieņemti pilsētas domes 1927. g. 5. sep-
tembra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu mi-
nistrijas būvniecības pārvaldes 1928. g.

28. jūnija rakstu JVs 77280.

1. Ugunsgrēka gadījumā katra Ainažu
pilsētas iedzīvotāja pienākums ir sniegt
palīdzību ugunsgrēka apkarošanai un
ierobežošanai.

2. Katram pilsonim, kurš pamana
ugunsgrēka izcelšanos, jāziņo par to uguns-
dzēsēju signālstacijām, kur atrodas uz-
raksts ,,Ugunsgrēka pieteikšanas vieta",
telefona centrālēm, telefoniem, vai per-

sonīgi ugunsdzēsēju komandas priekšnie-
kam, vai policijai.

3. Personām, kuras caur beztēlefona
signālstacijām izsauc ugunsdzēsējus, jā-
paliek uz vietas stāvot līdz ugunsdzēsēju
ierašanas, lai varētu paziņot ugunsgrēka
izcelšanās vietu.

4. Ugunsgrēka izcelšanās vietā vietē-
jiem un apkārtnes iedzīvotājiem līdz
ugunsdzēsēju ierašanās, ir jācenšas ar
saviem spēkiem apkarot uguni, bet ja
tas nebūtu iespējams, tad uguni ierobežot,
lai tā nepārietu uz blakus ēkām.

5 Katra no 16 līdz 60. gadam darba
spējīga pilsētas iedzīvotāja pienākums ir
uz pilsētas valdes vai policijas uzaicinā-
jumu sniegt savu palīdzību pie uguns-
grēka dzēšanas, kā ari cilvēku un mantas
glābšanas darbiem.

6. Rūpniecības uzņēmumos, iestādēs,
veikalos un pie dienas darba nodarbinātie
ugunsdzēsēju aktīvie biedri ugunsgrēka
gadījumā nekavējoties jāatsvabina no
viņu darba — ugunsdzēsībai.

7. Neviens Ainažu pilsētas zirgu īpaš-
nieks nedrīkst atteikties ierasties uguns-
grēka vietā ar pajūgu un strādāt bez
atlīdzības pie uguns dzēšanas darba, ja
to ugunsgrēku gadījumos aicina policija, pil-
sētas valde vai ugunsdzēsēju priekšniecība.

Pa visu uguns dzēšanas laiku tie paliek
ugunsdzēsēju priekšniecības vai policijas
rīcībā un atstāt ugunsgrēka vietu tie var
tikai ar iepriekš minēto personu atļauju.

8. Ugunsgrēka laikā visi Ainažos at-
rodošies satiksmes līdzekļi vajadzības
gadījumā ir jādod ugunsdzēsēju komandas
priekšniecības rīcībā bez kādas atlīdzības,
kuri jāļauj izlietot ugunsdzēsēju piederumu
un personāla ātrai vadāšanai.

9. Trīs pirmie ūdens pievedēji, kuri
brīvprātīgi pēc ugunsgrēka signāla (taures
pūšanas) ugunsgrēka vietā atveduši ūdeni
ne mazāk kā 20 spaiņus, saņems no
pilsētas valdes atlīdzību par centību:
I — Ls 10; II — Ls 5 un III — Ls 3.

10. Visiem māju īpašniekiem un viņu
vietniekiem . tiek uzlikts par pienākumu

turēt pastāvīgi kārtībā pie viņu mājām
pastāvošas akas vai sūkņus, kas uguns-
grēka laikā jāļauj izlietot.

11. Ugunsdzēšanai vajadzīgo ūdeni var
ņemt no katras akas, sūkņa vai diķa,
bez atlīdzības.

12. Ugunsdzēsēju komandas priekš-
niekam ir tiesība ugunsgrēka gadījumā
pārņemt savā zināšanā un lietošanā no
privātā šļūtenes īpašnieka viņa šļūteni —
ugunsdzēšanai.

13. Plašākās tautas sapulču telpās,
izrīkojumos, teātros, kinematogrāfos u. 1.1.
pa izrādes laiku ir jāievēro ugunsdrošība,
un ir obligātoriska ugunsdzēsēju dežūra.
Dežurantu skaitu un atlīdzību, kas jāsedz
izrīkotājiem, noteic ugunsdzēsēju biedrības
valde saziņā ar pilsētas valdi.

14. Visiem māju īpašniekiem vai viņu
vietniekiem ir jātur obligātoriski savā
mājas sētā vai pagalmā vasaras mēnešos
muca vai baļļa 15 spaiņu tilpumā ar
ūdeni, 1 dzelzs ķeksis ar kārti ne īsāku
par 4 metriem un kāpnes mājas jumta
augstumā.

Piezīme. Ziemas mēnešos ūdens trauki
jātur augšminētā vietā apgāzti.

15. Par šo saistošo noteikumu neie-
vērošanu un ļaunprātīgu ugunsdzēsēju
maldināšanu, vainīgie tiks saukti uz sodu
likuma pamata pie atbildības.

Šie taistošie noteikumi stājas spēkā
14 dienās pēc viņu publicēšanas „Val-
dības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Asars.
Sekretārs J. Slesars.

[mm
'(fiesu

sluāinājumi. ?
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Matildes Folheims lūgumu un
savu 1928. g. 3. jūlija lēmumu,
paziņo, ka lūdzējai ir gājusi
zudumā obligācija par 43.000 r.
atlikumā apstiprinātas 1913. g.
7. martā JVs 548 uz nekustamo
īpašumu Rīgā II hipotēku iec.
zem zemes grāmatu reģ. JVs 1033
par labu Konstantīnam Oreving-
kam, kurš to cedējis blanko
un kura pārgājusi uz Matiasu
Dossu, ka blankocesionāru, kas
viņu ir atkal cedējis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā sešu (6) mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests,,Valdības Vēstnesī'
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam izdos lēmuma norakstu,
dēļ dublikāta saņemšanas.

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
JVs 4703. 8592b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, ;
uz civ. proc. lik. 211., 2014. ui
2019. p. p. pamata paziņo, ķīpā
1928. g. 25. janv. Smiltenē mir.
Jāņa Reiņa d. Purina ir ai-
klāts mantojums un ' uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai si
karā ar to, tiesības kā mani ;
niekiem, Iegatārijiem, fideikomi i
sarijiem, kreditoriem un t. t„
pieteikt šīs tiesības minētai tiesa {
sešu mēnešu laikā, skaitot no i j
sludinājuma iespiešanas dienas t

Ja minētās personas savai
tiesības augšā uzrādītā termis
nepieteiks, tad viņas atzīs kā si ? ?,
tiesības zaudējušas. L.JVMoi \

Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā. (
Priekšsēd. v. A. Veidners

8772r Sekretārs A. Kalvi .

Rīga.
Rīgas pilsētas veselības nodaļa

atgādina, ka bērni, kuri pirmo reiz po-
tēti un kuriem 'bakas nav augušas, vis-
drīzākā laikā pārpotējami.

Par pārpotēšanu izdotās apliecības
nekavējoties reģistrējamas vienā no baku
potēšanas punktiem (Pilsētas I slimnīcā,

Bērnu slimnīcā, Bolderājā, Miglas ieļ;
N° 18 un Vecmilgrāvī, Burtnieku mājg
vai veselības nodaļā, Šķūņu ielā JNfņ l]

Par augšminētā neievērošanu bērnu ve
cākiem un aizbildņiemdraudlikumparedzēts sods.

Veselības nodaļas vadītājs
Dr.med.

BlumenfelrJSekretāra vietā L. Bērziņš
Epidemioloģiskas nozares vadītāja

vietas izpildītājs Dr. IJl pe

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 14. jū'ijā.

Devizes

1 Amerikas dollars 5,178—5 191 Anglijas mārciņa 25,185—25 23>i
100 Francijas franku 20,25—2o'4n
100 Beļģijas beigu 72,05-72 60
100 Šveices franku 99,55—1QQn»
100 Itālijas liru 27,10—27 30
100 Zviedrijas kronu 138,60—339 3o
100 Norvēģijas kronu 138,30—I39 M100 Dānijas kronu 138,30 139'm
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,25 15 40
100 Holandes guldeņu 208,30—209 35100 Vācijas marku. 123,25—123'gn
100 Somijas marku 12,96—13 08
100 Igaunijas kronu 138,20—13890
100 Polijas zlotu 57,45—5865
100 Lietavas litu 51,00—51' 70
1 SSSR červoņecs !_
100 Austrijas šiliņu 72,55—73 25

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 95—103

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevici

Zvērināts biržas māklers P. Rupneri

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jū-
nija likumu un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot
Kārļa Bernharda Staaka piln-
varnieka zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 1928. g. 3. jūlija
lēmumu, paziņo ka parādnieks

Karhs-Bernhards Staaks parādu
pēc obligācijas par 2005,70 rbļ.
atlikumā, apstiprinātas 1909. g.
20. apr. ar JV2I84 uz nek. īpašumu
Rīgas apr. Bīriņu muižas zem-
nieku zemes Daberu mājām ar
zemes grāmatu reģ. JV2 1782, par
labu Emmai Staak, dzim. Staaks,
kā pienākušo viņai izmaksu no-
drošinājums pēc dalīšanas lī-
guma, ku;a to cedējusi blanko un
kura pārgājusi uz bij. Zemnieku
agrārbanku Rīgas nodaļu, kā
blanko cesionāri, — ir iemaksājis
tiesas depozītā Ls 42,72 dēļ ka-
pitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests „Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928.g. 6. jūlijā..
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8587z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.»
2019. p. p. pamata paziņo, kapa i
1921. g. 16. maijā Jau'npiebalj '2
mir. Jāņa Ķiņķera ir atklāt E
mantojums un'uzaicina, kāmi J
uz šo mantojumu, vai sakārāt ņ
to, tiesības kā mantniekiem . It <<
gatārijiem, fideikomisārijiem,kn 11
ditoriem un t. t., pieteikt šīs til c
sības minētai tiesai sešu mēnesi
laikā, skaitot no šī sludināju» &
iespiešanas dienas. v

ja minētās personas savas tif
sības augšā uzrādītā termiņā ne
pieteiks, tad viņas atzīs kā i
tiesības zaudējušas. L.JN?45S

Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā., i;
Priekšsēd. v.A. Veidners. 2

8773i- Sekretārs A._ KalV' F
iciviinuuaf

Kigas apgabaltiesas . v

pamatojoties uz 1926. g. 10.|nijalikuma unciv. proc.»;'
2060. un 2062. p., ievērojot P L

tera Zeltiņa pilnvarnieka f
adv. Jūlija Arāja lūgumu 1 k
savu 1928. g. 3. jūlija lēmu* v

paziņo, ka parādnieks Pētej
Zeltiņš parādu pēc obli|
par 500 rbļ., apstiprinātas 1902
5. augustā ar JVs 608 uz nekust* H

īpašumu Cēsu apriņķī, Cits 1
muižas Kalna-Aušaku JVs2
jām, ar zemes grāmatu reģ. NH p]
par labu Reinim Saliņām,",iemaksājis tiesas depozītā Lsļ<ļ
dēļ kapi 'tāla un % dzēšanas

Tāpēc apgabaltiesas 3.
nodaļa uzaicina visas pe
kurām būtu tiesības uz
aprādīto obligāciju, p ieteflnļ y .
tiesa viena mēneša laikā, *?';
no dienas, kad šis sludina)"
iespiests „Valdības Vēstnesi
aizrāda, ka ja šis persoti
teiktā laikā "nepieteiksies,
gāciju atzīs par samaksātu 2]
lūdzējam dos tiesību prasi
rāda dzēšanu zemes grāniat

Rīgā, 1928.'g.6.jūlijā. $* sa
Priekšsēd. v.A. Veidnef| m,

8588z Sekretārs A. K

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. pioc. 'lik. 2060.
un 2062. p. p. ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1928. g. 3. jūlija lēmumu, paziņo,
kā parādnieki Kārlis un Jānis
Zvirbuļ'i parādu pēc obligācijas
par 1650rbļ. apstiprinātas 1872.g.
24. jūlijā JVs 827 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Vietalvas
Odzienas muižas atdalītām Klauģu
un Lejnieku mājām zem zemes
grāmatu reģ. JVs 697 un 5788
izdotas par labu Rūdolfam Brim-
meram ka pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums ir sa-
maksājuši, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jai dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
JVs 4695. 8576t

Priekšsēd. v. A. Veidners
Sckietārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikāciju 5, 6. un
7. p. ievērojot Kārļa Ferdinanda
dēla Valdhauera lūgumu un savu
lēmumu no 1928. g. 3. jūlija
paziņo, ka lūdzējam ir gājušas
zudumā divas dzīvības apdioši-
nāšasnas polises izdotas no ap-
diošināšanas biedrības ,,Žižn "
a) 1906. g. 2. febr. par 5000 rbļ.
Kārlim Valdhaueram JVs 112897
un b) 1906. g. 2. febr. par 5000 rbļ.
Heinricham Gabe (Oaabe) ar
JVs 112898, kura blanko cedēta.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām polisēm, pieteikties
tiesā trīsu (3) mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests,,Valdības Vēstnesī'
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, poli-
ses atzīs par iznīcinātām un lūdzē-
jam izdos lēmuma norakstu dēļ
polišu dublikātu saņemšanas, vai
saņemt viņu vēntību.

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
JVs 4702. 8575t

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Aleksandra Eriksona
pilnvarnieka zv, adv. K. Peetca
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas
strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
1928. g. 3. jūlijā publicēto 1917. g.
vasarā Rīgas Jūrmalā, Majoros
mir. Aleksandra Teodora dēla
Šmidta, 1906. g. 31. jūlijā pie
Rīgas notāra 0. Vulfiusa, taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Aleksandra Šmidta
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
Iegatārijiem, fideikomisārijiem,
parāddevējiem un t. t, pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās pat
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
L. JVs 4616. 8571t

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūti.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Jāņa
Janā d. Skreitala lūgumu un
savu 1928. g. 30. maija lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jānis Skrei-
tāls parādu pēc obligācijas par
1500 rbļ., apstiprinātas 1889. g.
19. aprīlī JVs 73 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Vecpiebalgas
muižas Vec-Žirbulu mājām, zem
zemes grāmatu reģ. JVs 3327 par
labu Anžam Balodim, ir samaksā-
jis, bet šīaugšā minētā obligācija
nevai tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieeteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs pai iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 5. jūlijā.
JVs 4384. 8479b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p. ievērojot Kārļa
Rozīša un citu lūgumu un savu
1928. g. 3. jūlija lēmumu, paziņo,
ka lūdzēji parādu pēc 2 obligā-
cijām par 1500 rbļ. un 2000 rbļ.,
apstiprinātas 1909. g. 28. febr.
JVs 99 un 1910. g. 26. nov.
JVs 851 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr. Sveiciema muižas
zemnieku zemes Purtiltiņu mājām
zem zemes grāmatu reģ *. JVs 2307
izdotas par labu pirmā Johanam
Hermanim Kārļa d. Rozītim
un otra Mārtiņam Pētera d.
Sileniekam, kas minētās obligā-
cijas cedējusi blanko — ir ie-
maksājuši tiesas depozītā Ls 74,64
dēļ kapitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām,pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies obligā-
cijas atzīs par samaksātām un
lūdzējiem dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
JVs 4712. 8590b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Augusta
Jāņa d. Krastiņa lūgumu un
savu 1928. g. 3. jūlija lēmumu,
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
obligācijas par 1000 rbļ., apstip-
rinātas 1903. g. 13. janv. JNs 5
uz nekustamo īpašumu Valkas
apriņķī Smiltenes pilsmuižas at-
dalīto zemes gabalu JVe 44
zem zemes grāmatu reģ. JVs 1268
par labu Pēterim Dzirkalim ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu 1111 lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā JVs4712.

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8591b Sekretārs A. Kalve,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 29. martā Limbažu pil-
sētā mir. Mārtiņa (Mārča) Jura d.
Žuriņa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, Iegatārijiem, fi-
deikomisārijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L.JVs4604

Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8771r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. vciīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926, g. 10. jū-
nija likumu un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot
Valsts zemes bankas lūgumu un
savu 1928. g. 3. jūlija lēmumu, pa-
ziņo, ka parādniece Jūle Bērziņš
parādu pēc obligācijas par 700
rbļ., apstiprinātas 1888. g. 30. no-
vembrī ar JVs 517 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apriņķī Rembates
muižas muižu zemes atdalītām
Ķesteru mājām, ar zemes grā-
matu reģ. JVs922 par labu H.Rau-
tenfeldam, kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums, kura
obligācija pārgājusi uz mirušā
H. Rautenfelda mantiniekiem,
kas viņu cedējusi blanko, ir sa-
maksājusi, bet šī augšā mi-
nētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928.g. 6. jūlijā. JVs 4696

Priekšsēd. v. A. Veidners.
8586z Sekretārs A. Kalve.

Redaktors M. Ārons.



Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā par Ls 2386,78 ar %un izd. 1928. g. 20. septembrī
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē

uz publiskiem torgiem pārdos
Annas un Arvida Dukuļu
nekustamu īpašumu kurš atrodas
Valkas apr. Kalnamuižā ar
zemesgrāmatu reģ. JVs 1309 un
sastāv no Lauka JVs 40 mājas
41.58 deset. zemes platības ar
visām ēkām:

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par
Ls 3000.— :

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 2050 rub., cara
naudā;

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 zemesgrāmatas uz šo
nekustamo īpašumu tiek vestas
Cēsu-Valkas zemesgrām. 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. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 11. jūlijā.
9078 Tiesu izp. V. Vilkus.

t '

Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Indras muita
paziņo atklātībai, ka uz muit.
lik. 477., 496., 561., 565.—582.p.
pamata muitas noliktavā st.
Indra, š. g. 3. augustā, pīkst. 10
no rīta, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā pils. S. N. Zaks piedero-
šos vilnas izstrādājumus un ga-
tavus apģērbus, svarā 1,08 kg,
par nodokļu kopsummu Ls 25,61;
prece skaitās pēc izraksta JVe21 —
1928. g. Minētās preces īpašnie-
cei ir tiesība izpirkt to līdz izsoles
dienai.

Muitas priekšnieks Bembers.
9045z Darbvedis Immtirs.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 23. jūlijā,
pīkst. 10 no rīta, L. Kalēju ielā
JVs 14/16, pārdos vairāksolīšanā
Izāka Meierova vienu slīpēta
stikla spoguli, notaksētu par
Ls 24, 14. Rīgas kopējās slime
kases prasības segšanai. 9091z

Madonas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī, paziņo, ka 1928. g.
24. jūlijā, pīkst. 11, pie Saikavas
pagasta nama tiks pārdota vai-
rāksolīšanā Saikavas piensaim-
niecībai .Rosība" piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no viena
piena separatora, nocenota par
Ls 55,—. izpildot nodokļu depar-
teamenta rakstu JVe 105158/V.
no 1928. g. 8. februāra. Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā ari apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 9086z

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
24. jūlijā, pīkst. I dienā, Rīgā,
Strēlnieku ielā JVs 8, pārdos
Jāņa Zariņa kustamo mantu,
sastāvošu no diviem zirgiem un
ragavām un novērtētu par
«Ls 1500.

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

Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
S105 Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
23. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Elizabetes ielā JVs 103, dz. 2,
Jāņa Mālmaņa u. c. prasībās
pārdos Rafaela Rembrandta
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm u. c. un novērtētu
par Ls 662.

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

Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā. 9084
Tiesu izpild. J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
-Izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
26. jūlijā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Stabu ielā JVs 52a, dz. 11,
pārdos Kristjaņa Vibura kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un pianino un novērtēta par
Ls 740.

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

Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā. 9085
_Tiesu izpild. J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa

iksu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Daugavpils ielā
JVe 74, paziņo:

1) ka Eliasa Rubinsteina un
Rīgas komercbankus prasībās
bar Ls 25988,82 ar % 1928. g.
18. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
.-zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Mendeļa Movša d. Hinovkera
<un Ruvina Levina d. Hofmaņa
mekustamos īpašumus, kuri at-
rodas Rīgā, Vidzemes šosejā
Ne 35-a un 35-b, V liipot. iec.
ar zemesgrāmatu reģistra JVeJVs
786 un 800 (grupā 70 un 89,
-grunts JVe 188 un 34) un sastāv
no pilsētas dzimtsrentes grunts-

gabaliem 5690 kv. metr. platībā,
ar ēkām un piederumiem, atrodo-
šamies uz viņa;

2) ka īpašumi publiskiem
-torgiem apvērtēti ar reģ. JVe 786
?par Ls 12.000 un reģ. JVe 800
Ls 6000;

3) ka bez augšminētās prasības
'īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 40318,40;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
jio apvērtēšanas summas un

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

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
1<as pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
?dienai.

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

Rīgā, 1928. g. 7. jūlijā.
'9104 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.' p-, paziņo, ka 1928. g.
31. jūlijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks nolasīts
1928- g- 20. februārī Majoros
trin. Friča Ludviga d. Strausa
testaments.

Rīgā, 1928. g. 12. jūlijā.
9026 L JVs4937

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

Liepājas apgabaltiesas civīlnod.
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 26. jū-
lijā, pīkst. 10 no rīta, tiks paslu-
dināts 1927. g. 15. augustā mir.
Jāna Mārtiņa d. Pornieka testa-
ments.

Liepājā, 1928. g. 11. juhjā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.
JVe 812 m. 28. 9062z

publiskiem torgiem pārdos
Mārtiņa Sinka nekustamu īpa-
šumu, kurš atrodas Rīgā, Tēr-
batas ielā JVs 57/61, II hip. iec.
ar zemesgrāmatu reģistra JVs 772
(grupa 28, grunts JVs —) un
sastāv no gruntsgabala un ēkām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 200.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 853.229;

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;

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras 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-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928.g. 13. jūlijā. 9082

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. uzrakstu
uz vekseļa par piedzīšanu no
Jāņa Ramaņa par labu Latvijas
Lauksaimniecības Centrālbiedrīb.
savstarpējai kredītbiedrībai u. c.
Ls 13.382^99 ar/,,',, un izdevum.
1928. g. 18. oktobrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem pārdos Jāņa Ramaņa
nekustamu īpašumu, kurš atrodas
Rīgā, Brīvības ielā JVe 122, 2. hip.
iec. ar zemesgrāmatu reģ. Ne 970
(grupā 27, grunts Ns—)un sastāv
no gruntsgabala un ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 25.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums, apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 179.626,04;

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. 13. jūlijā. 9081
Tiesas izpild. 0. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1.iec.tiesu izpildītājs, kufa kance-
leja atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka Latviias bankas prasībā
par Ls 2962,41 ar o/0 un
izd. un citu kreditoru prasībās
1928. g. 25. oktobri pīkst. 10
rītā Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē uz publiskiem
torgiem pārdos Kārļa Jāņa d.
Kalniņa nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Valkas apr. Jaun-
laicenes hiuižā ar zemes grāmatu
reģ. JVs 501 un sastāv no Jaun-
zemu JVs 105 mājas, 76,48 des.
zemes platības ar ēkām:

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,—;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 13500;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem ņemt dalību, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa 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 par šo
nekustamo īpašumu tiek vestas
Cesu-Valkas zemes grāmatu no-
daļā.

Personām, kam ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pār-
došanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Alūksnē, 1928. g. 11. jūlijā.
9080 Tiesu izpild. V. V i I k u s.

Rīgas apgabaltiesas 5 iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g, 21. jūlijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Katrinas
dambī Ne 24/26, pārdos
Jēkaba Kreiļa un Jūlija Sakne
kustamo mantu, sastāvošu no
slotu kātu materiāla, transmisijas,
trenzāģa, riņķu zāģu ripām u. c.
un novērtētu par Ls 425.

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

Rīgā, 1928.g. 12. jūlijā. 9115
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. lec.
tiesu 'zpilditājs,

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

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas III civīlnodaļas pavēli par
piedzīšanu no Mārtiņa Sinka par
labu Rīgas hipotēku 'biedrībai un
citiem Ls 407.781,56 ar %% un
izd. 1928. g. 18. oktobrī, pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabalt'esas
civīlnodaļas sēžu zālē, uz

?Rī gas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 20. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Tērbatas
ielā JVs37, pārdos Mildas Ozols
kustamo mantu, sastāvošu no
viena vieglā automobiļa un no-
vērtētu par Ls 2000.

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

Rīgā, 1928. g. 12. jūlijā. 9113
Tiesu izp. O. S t e 11 m a c h e r s.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1928. g.

21. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Katrinas dambī JVe 3, pārdos
Zaņa Knēka kustamo mantu,

sastāvošu no viena vieglā auto-
mobiļa un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 1928.g. 12. jūlijā. 9114
Tiesu izp. O. S tel Im achers.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1.iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka Baltijas kokvilnas vērp-
tuvas un austuves A. S. prasībā
par Ls 500 ar % un izd.
1928. g. 25. oktobrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nod. sēžu zālē

uz publiskiem torgiem pārdos
Juliusa Jaunkalnieša nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Alūksnē,
Tirgotāju un Dārzu ielas stūrī
ar zemesgrāmatu reģ. JVe 9 un
sastāv no Alūksnes pilsmuižas
zemes gabala JVe 287F ar ēkām
un aptver 4065 kv. metr. zemes;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 155.000;

3) ka bez augšminētām prasī-
bām īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādu par Ls 136.000;

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties torgos, jāiemaksā dro-
šības — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas — un jā-
iesniedz tieslietu ministrijas ap-
liecība, kas min. personām at-
ļauts publiskā izsolē iegūt nek.
īpašumu;

5) ka zemes grāmatas par šo
nekustamo īpašumu tiek vestas
Cēsu-Valkas zemes grāmatu no-
daļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāpierāda līdz pārdo-
šanas dienai. Visi papīri un
dokumenti, kas attiecas uz pār-
dodamo īpašumu, ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā.

1928. g. 10. jūlijā.
9077 Tiesu izp. V. Vilkus.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Alūksnē, pa-
ziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā par Ls 1660,92 ar %
un izd. 1928. g. 20. septembri
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Alfrēda Otto d. K a m b e r a
nekustamu īpašumu, kurš atrodas
Valkas apr., Jaunlaicienes muižā
ar zemesgrāmatu reģ. JVe 436 un
sastāv no Jaun-Auguļu mājas
JVs 41, 26,03 deset. zemes platībā
ar ēkām;

2) ka īpašumspriekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3000;

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 zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemesgrāmatu nodaļā.

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

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

1928. g. 11. jūlijā.
9079 Tiesu izp. V. Vilkus.

Ādažu pagastam,
pie Rīgas, vajadzīga

veemāte.
Kandidātes var ierasties!928.g.

26. jūlijā, pīkst. 2 dienā, Ādažu
pag. namā, pie pagasta padomes,
uz nolīgšanu. Tuvākas ziņas pie-
prasāmas rakstiski un pa telefonu
Ādažu sarunu punktā.

Ādažos, 1928. g. 12. jūlijā.
9057z JVs 2181

Pagasta valde.

Annas pag. I pakāpes pamatskolai
vajadzīgs

skolas pārzinis
un

skolotājs-ja.
Vēlami muzikāli un sabiedriski

darbinieki.
Vēlēšanas 1928. g. 25. jūlijā,

pīkst. 11 dienā. Personas, kuras
vēlētos vakantās vietas ieņemt,
tiek uzaicinātas pieteikties rak-
stiski, vai personīgi, iesniedzot
dokumentus. Tuvākā stacija
Anna 6 km. Pasta nod. Anna.
Tālrunis Annā JVs 2.

Priekšsēdētājs (paraksts).
9098z Darbvedis (paraksts).

Biržu pagastam, Jēkabpils apr.,
vajadzīgi 6-kl. Muižgaļa un Bērz-
2* gala pamatskolām

t skoloi (-tiias)
ar pilnām pamatskolas skolotāju
tiesībām, kuri būtu muzikāli un
varētu vadīt dziedātāju korus.

Kandidāti tiek lūgti pieteikties
(vēlams būtu personīgi) pie Biržu
pagasta padomes Biržu pagastā
namā, 9 km no Šiliņu šaursliežu
dzelzceļa stacijas, vēlēšanas die-
nā — š. g. I. augustā, pīkst. 12
dienā, iesniedzot dokumentus par
izglītību, līdzšinējo darbību un
veselības stāvokli. Rakstiski
lūgumi apmaksājami ar Ls 0,80
zīmognodokli.

Alga pēc valdības noteikumiem
ar brīvu dzīvokli, apgaismošanu,
apkurināšanu un apm. 1 ha zemes.

Biržu pag. namā, 1928. g. 9.jūl.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

9061z Darbvedis A. Jan kev ies.
Kalnciema pag. valde izsludina

par nederīgu nozaudēto zirga
pasi .Ve 298 11248, izd. ;
pag. valdes 1926. g. 16. febr. uz
Friča Kreicberga vārdu. 8412o

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde'
izsludina

rakstiskas izsoles:
1928. g. 26. jūlijā uz: 1) Laku, eļļas — 500 kgr, 2) Laku,

kopala — 300 kgr;.
1928. g. 30. jūlijā uz: Karbolineju — 3000 kgr (netto).
1928. g. 1. augustā uz: Truļu svariem, 2500 kg celtspējas —

2 gab.; 2* L 3662
un rakstiskas sacensības:

1928. g. 30. jūlijā uz: Šķelttapām, dzelzs — 1350 kgr.
1928. g. 30. jūlijā uz: Mucām, dzelzs, cinkotām — 50 gab.
1928. g. I. augustā uz: Hidraulisko presi — 1 gab.
1928. g. 1. augustā uz: Naglām, dažādām — 5150 kgr.
1928. g. 1. augustā uz: Spirālurbjiem, dažādiem — 4965 kgr.
Izsoļu un sacensību sākums pīkst. II, no rīta. Dalībniekiem

jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ne 3, ist. 103. 9106b

Pasta un telegrāfa depart. galvenā darbnīca
izsludina

RAKSTISKAS IZSOLES
uzdotos datumos uz uzrādītiem materiāliem š. g. 25. jūlijā uz:

Pernicu 2700 kg
Svinu balto 1000 kg

š. g. 27. jūlijā uz:
Elektriskiem izolētiem vara vadiem . . . 11.300 mtr
Izolācijas caurulēm 3.802 mtr

š. g. 31. jūlijā uz:
Zema spiediena tvaika apkures materiāliem 10 ēkām.

Izsoles notiks mi nētos datumos pļkst. 10 P. T. departamenta
saimniecības daļā, Aspazijas bulv. 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas.

Izsoļu un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Slokas ielā Ne 2, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12,30—14.
9018b V L 3602

Galvena intendantūras pārvalde
iepirks rakstiskā izsolē

85 tonn. rīsu un
180 „ cukura

ar piegād. franko intendantūras galvenā pārtikas noliktavā, Rīgā.
Izsole notiks galvenās intendantūras pārvaldes telpās, Rīgā,

Valdemāra ielā JVs 10/12, dz. la (ieeja no Elizabetes ielas), š. g.
20. jūlijā, pulksten 11.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz
cukura un rīsu izsoli 1928. g. 20. jūlijā", nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli. iesniedzami līdz izsoles atklāšanai galvenās inten-
dantūras pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra
ielā JVs 10/12, dz. 1 a, vai izsoles dienā izsoles komrnisijai.

Piedāvājumi jānodrošina: uz cukuru — ar Ls 40—, bet uz
rīsu — ar Ls 40,— uz katras tonnas, kuru uzņēmējs vēlas piegādāt.

Ar izsoles nosacījumiem interesenti var iepazīties galvenās
intendantūras pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pīkst. 10—15.
8339z 1* L. 3432
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Zemkopības departaments,
Kalpaka bulvārī JVe 6, dz. 4, trešdien, 1928. g. 25. jūlijā, pīkst. 10,

izdos jaukti izsolē
valsts Bulduru dārzkopības fermas kalpotāju ēkas apakšstāvs

izbūves darbu nobeigšanu,
kopsummā par Ls 7.109,—.

Rakstiski iesniegumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 300,—, ie-
sniedzami ne vēlāk par pīkst. 10 izsoles dienā.

Tuvāki paskaidrojumi saņemami zemkopības departamenta
būvniecības un techniskā nodaļā — istabā JVs 14. 2* 9044z

Daugavpils pilsētas valde
izsludina uz 1928. g. 26. jūliju, pīkst. 13, pilsētas valdes telpās,
Daugavpilī, Domes ielā JVs 1,

jļaufctu izsali
būvdarbiem pie jauniegūtā nama Domes ielā Ns 37, pārbūves,
saskaņā ar apstiprinātiem no iekšlietu ministrijas būvniecības
pārvaldes projekta un aprēķinu par kopsummu Ls 153.512,37.

Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, un lūgumi piedalī-
ties mutiskā solīšanā, apmaksāti ar attiecīgo zīmog- un pilsētas
nodevām, līdz ar drošību 5°,, no uzrādītās kopsummas naudā vai
banku garantijās, iesniedzami pilsētas valdei ne vēlāk, kā līdz
š. g. 26. jūlijam, pulksten 12.

Pēc izsoles pabeigšanas drošība jāpapildina vēl ar 5%.
Darbu apraksts, būv- un līguma noteikumi ieskatāmi pilsētas

valdes būvniecības daļā darba laikā.
9088z Daugavpils pilsētas valde.

Nītaures virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 16. augustā, Siguldas pils. vaid. telpās,

augošu mežu:
I iec. mežniecībā, Siguldas novadā, 3. apgaitā, pēc p'Iatības

6 vienības no 0,50—5,19 ha, vērtībā no Ls 70,— līdz Ls 847,— un
pēc celmu skaita 1 vienību — 47 kokus, vērtībā Ls 100,—, Rāmas
novadā, pēc celmu skaita 1 vienību — 24 kokus, vērtībā Ls 60,—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

apstiprinātiem nosacījumiem.
Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru

darbu izvešanai apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vie-
nības pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu
departamenta rīcībā.

Ciršanas vietas notīrīs un izcirtimus apmežos mežu resors.
Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, drošības nauda cirsmu tīrīšanai
netiek ņemta.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie Siguldas
I iecirkņa mežziņa.
9047z ___ Nītaures virsmežniecība.

Ludzas apriņķa valde
izsludina jauktus tor&us

1928. g. 20. jūlijā, pīkst. 12 dienā, ar pēctorgiem 24. jūlijā, Ludzā,
Ventspils ielā JVe 25.

Uz Ludzas apriņķa, Nirzas pag., Nirzas 6-kl. un Briģu pagasta,
Briģu 4-kl. pamatskolu ēku jaunbūvju darbu galīgu nobeigšanu
pirmās par Ls 16.428,—; otrās par Ls 24.434,—.

Drošības naudas jāiemaksā 5% no darbu vērtības.
Ar darbu noteikumiem var iepazīties Ludzas apriņķa valdē.
Ludzā, 1928. g. 10. jūlijā.

8977z !* Ludzas apriņķa valde.



Dzelzceļu virsvold.
moterii lo opgide

izsludina š. g. 26. jūlijā, pl. 12
dienā

rnbstisku Izsoli
uz apm. 1000 mšī gada zāģē-
juma neapgrieztu 'vien- un
abpusīgi bezzarainu, galvenā
kārtā 2,5 cm biezu priežu dēļu
pārdošanu. Dēļi var tikt pār-
doti vai nu viss daudzums ar
nodošanu Rīgā vai ari dalīti:
ar nodošanu Rīgā apm.700mun ar nodošanu Ventspilī apm.
300 m. Izsoles dalībniekiem
jāiemaksā drošības nauda 10%
apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas zinas dzelzceļu virs-
valdes 118. istabā. L3647 9109 Daudzses pag. valde izsludina

par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ne 741, izd. no Sunāk-
stes pag. valdes 1921. g. 25. jūn.
uz Minnas Pētera m. Stukēns
vārdu. 8413o

Launkalnes pag. valde izslu-
dina par nederigu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi JVs 534, izd. no
Blomu pag. valdes 1920. g.
31 okt. uz Vilheimīnes Skrastiņš
vārdu. 8415o

Rīgas prefektūras 5. iec. pr-ks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apliecību JVs 523,
izd. no Rīgas kara apr. pr-ka
1920. g. 12. martā uz Aleksandra
Bicans-Strikerts vārdu. 9092z

[SPaMSāl
sludinājumi.

Nac. darba savienības transporta
kooperatīva valde

sasauc š.g. 28. jūlijā, Pils ielā 20,
ārkārtējo pilnu biedru sapulci.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Biedru izslēgšana.
3) Jaunu biedru uzņemšana.
4) Dažādi jautājumi.
91.12 Valde.

Maksātnespējīgās parādnieces
A/S „AUSTRUMS" konkursa
valde uzaicina šīs parādnieces
kreditorus uz kreditoru sapulci
1928. g. 26. jūlijā, pīkst. 18, Rīgā,
Brīvības bulv. JVs 1, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) Pretenziju galīga pārbaudīs.
2) Konkursa masas sadalīšana.
3) Maksātnespējas karaktera no-

teikšana.
4) Konkursa slēgšana.
5) Dažādi jautājumi.
9094z Konkursa valde.

Latv. apāvu amatn. rūpniec.
biedrības likvidācijas kommisija,
uz statūtu 36. § pamata un sa-
skaņa ar pilnas sapulces proto-
kola JVs 52 no 1928. g. 22. aprīļa
lēmumu, ar šo paziņo atklātībai,
ka visa šī biedrības manta un
nauda tiek novēlēta Pirmai L. A.
Amatn. R. biedrībai. 9093z

Likvidācijas kommisija.

Brīdinu
no blanko vekseļa pretim ņemša-
nas, parakstītu no Eduarda Plen-
snera, Virza un Aleksandra Grīna,
jo minētais vekselis man nozagts.
9025z H. Helmans.Valsts dzelzceļu I ceļu

iecirkņa priekšnieks
savā kantorī, Rīgas I stacijā
š. g. 24. jūlijā pīkst. 12 izdos

jauktā izsolē
montiera darbnīcas un strādnieku
dežurtelpu būves nobeigšanas

darbus Kalpaka postenī.
Drošības nauda Ls 200.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī,
darbdienās no 10—14°

L 3637 9107

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 23. jūlijā
pulksten 10 no rītā Bastejabulv.
JVe 9-a, pārdos vairāksolīšanā
a/s. „Lato" kustamu mantu,
sastāvošu no 2 ārstniecības instr.
skapjiem, 1 rakstāmgalda, 1 nau-
das skapja, 2, grāmatu skapjiem,
1 rakstāmmašīnas un 1 vienkārša
galda kopvērtībā par Ls 1544.

9103

Nozaudēta Lietavas ārzemes
pase JVe 4106, izd. no Lietavas
ārlietu min. 1926. g. 6. maijā uz
Rachiles Davidovičs vārdu, kuru
skaitīt par nederīgu.

Pamats: Rīgas prefektūras 2.
iec. pr-ka protokols JVe 20432 no
1928. g. 12. jūlija. 9101z

Jaungulbenes pag. valde izslu-
dina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšz. pasi JVe 1568, izd. no
Vecgulbenes pag. valdes 1920. g.
16. sept. uz Albija Kārļa d.
Lūša vārdu un 2) kara klausības
apliecību JVe 5378, izd. no Mado-
nas kara apr. priekšn. 1926. g.
17. martā uz Jāņa Pētera d.
Ķoi ula vārdu. 8414o

Dagdas iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi JVe 4563, izd.
no Dagdas pag. valdes 1923. g.
15. okt. uz Rozas Korotkin vārdu.

Dagdas iec. pol. priekšnieks
atsauc savu sludinājumu, publ,
,,Vald. Vēstn." š. g. 106. numurā
par Antoniņas Stikut pases izsludi-
nāšanu par nederīgu, jo pase ir
atrasta un uzskatāma par derīgu.

Līgatnes pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) Latv. iekšz.
pasi ser. NT JVe 022028, izd. no
Ķempju pag. valdes 1927. g.
22. dec. uz Jozepa Zabarovskis
vārdu un 2) Latv. iekšz. pasi
ser. NT JVe 022083, izd. no
Ķempju pag. valdes 1928. g.
9. febr. uz Anastasijas Čerņev-
skajas vārdu. 8522o

Klosteres pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto vecā par.
Latv. iekšz. pasi JVe 14034, izd.
no Liepājas apr. priekšn. 1. iec.
pal. 1924. g. 21. nov. uz Līnas
Augusta m. Ignats vārdu. 8647o

Bejas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi .Ns 28, izd. no Litenes pag.
valdes 1920. g. 16. jūl. uz Anto-
nijas Andreja m. Krūmiņ vārdu.

Bejas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi JVe 859, izd. no Kolberģa
pag. izp. kom. 1920. g. 13. sept.

8515o
Skrīveru iec. pol. priekšnieks

izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
pasi (vecā par.) JVs 262891, izd.
no Rīgas prēf. pasu nod. 1926. g.
11. febr. uz Inges-Martas Fri-
drieha rn. Ešerts v.; 2) Latv. pasi
ser. NZ Ne 017255, izd. no Skrī-
veru pag. valdes 1928. g. maija
mēn. uz Jāņa Aleksandra d.
Ribaka v.; 3) Latv. pasi ser. NP
JVs 002749, zid. no Skrīveru iec.
pol. priekšn. 1928. g. 18. janv.
uz Hackeļa Šona v.; 4) Latv, pasi
(vecā par.) JVe 1473, izd. no
Aiviekstes pag. valdes 1925. g.
20. febr. uz Zalmaņa Šona v. 8643

Vaiņodes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību JVe 3348, izd.
no Liepājas kara apr. priekšn.
1924. g. 5. martā uz Natana
Moina vārdu. 8652o

Kalncempju pag. valde ,Valm.
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto neizpildīto pasi ser. PT
JVe 018346. Atrašanas vai uzrā-
dīšanas gadījumā pase jāatņem
un jāziņo pēc piekritības. 8648o

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi JVe 1610, izd. no
Talsu apr. Stendes pag. valdes
1922. g. 28. janv. uz Jāņa
Andreja d. Ķīķis vārdu. 8294o

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ne 525, izd. no
Vārves pag. valdes 1926. g.
30. sept. uz Vilhelma-Fridricha
Fridricha d. Vitomska v. 8295o

Jēkabpils apr. priekšn. pai. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ns 2647,
izd. noVentspils kara apr.priekšn.
1.920. g. , 4. maijā uz Jēkaba
Rolofa vārdu. 8298o

Valkas apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi. Ne 1064, izd. no
Bilskas pag. valdes 1922. g.
19. aug. uz Jāna Jāna d. Savieļa
vārdu. 8297o

Madonas apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi vecā parauga
Ne 937, izd. no Lubānas pag.
valdes 1920. g. 26. apr. uz Elenas
Pētera m. Popčenok vārdu.

Madonas apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi vecā parauga
Ne 936, izd. no Lubānas pag.
valdes 1920. g. 26. apr. uz
Minajeva lijas d. Popčenoka v.

Babītes pag. valde atsauc
savu sludinājumu, kas iespiests
,,Vald . Vēstn." 102. numurā no
1928. g. par Alvīnes Viktorijas
Kaspars pases ser. NZ Ns 000239
nozaudēšanu, jo minētā pase
atrasta. 8306o

Babītes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ns 1791, izd.
no Rīgas apr. aps. priekšn. 1919.g.
22. nov. uz Jēkaba Stenclava
vārdu. 8307o

Kalupes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirgu
pasu grāmatiņu Ns 719/18419,
izd. no šīs pag. valdes_ 1926. g.
3. martā uz Ludviga Ādama d.
Plona vārdu. 8310o

Liepājas pils. pol. 3. iec. priekšn.
izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību uz Jēkaba Kristapa d.
Stūrmaņa vaidu, izd. no Liepājas
kara apr. priekšn. ar Ne 1630
1920. g. 23. febr., kā nederīgam
kara dienestā. 8296o

Pastendes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto apliecību
par nederīgumu kara dienestam
JM° 591, izd. no Tukuma-Talsu
kara apr. pārv. 1920. g. 8. febr.
uz Otto Friča d. Neimaņa v.

Kabiles pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ns 853, izd.
no Tukuma-Talsu kara apr.
priekšn. 1925. g. 23. janv. uz
Kārļa Jāņa d. Kilbacha vārdu.

Ventspils apr. priekšn. palīgs
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 2294, izd.
no Ventspils prēf. 1920. g.
17. apr. uz Trīnes Mārtiņa m.

Šaker vārdu. 8304o

Skrīveru pag. valde izsludina
par nederīgu nozagto kara klau-
sības apliecību Ns 33697, izd. no
Rīgas kara apr.priekšn.uzAndrēja
Vektera vārdu. 8158o

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 25393, izd.
no Daugavpils pils. prēf. 1924. g.
13. okt. uz Eduarda Svenča v.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Gaigalavas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus:

1) Kara klausības apliecību
Ns 11, izd. no 7. Siguldas kājn.
pulka kom. 1925. g. 2. janv. uz
Pētera Eduarda d. Liumaņa v.

2) Kara klausības apliecību
izd.no Rēzeknes kara'aor.priekšn.
1926. g. 12. apr. uz Fēliksa Pē-
tera d. Jakuško vārdu un zirga
pasi, izd. no Gaigalavas pag.
valdes 1927. g. 7. maijā ar
Ns 673/10273 uz Mārtiņa Bērziņa
vārdu un pārrakstīta uz Fēliksa
Pēteļ'a d. Bērziņa vārdu.

3) Latv. iekšz. pasi Ns 2708,
izd. no Bikavas pag. valdes.
1922. g. 3. okt. uz Agatas Jāņa m.
Salinieks vārdu.

4) Latv. iekšz. pasi Ns 276,
izd. no Bikavas pag. valdes
1921. g. 21. jūl. uz Viktora
Antona d. Salinieka vārdu.

5) Latv. iekšz. pasi Ns 4343,
izd. no Rēzeknes apr. priekšn.
pal. 2. ijc. 1920. g. uz Antona
Jēzupa d. Salinieka vārdu.

6) Latv. iekšz. pasi Ne 583,
izd. noBikavas pag. valdes 1921.g.
uz Dortas Jēkaba m. Povarnieks
vārdu.' 8311o

Gaujienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ne 2140. izd. no šīs
pag. valdes 1920. g.' 28. dec. uz
Jāņa Jāņa d. Zāķera vārdu. 8416o

Šķaunes pag. valde izsludina
pai 'nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) Latv. iekšz.
pasi Ne 2544, izd. no šīs pag.
valdes 1922. g. 2. aug. uz Felicia-
nas Donata m. Reč v.; 2) Latv.
iekšz. pasi Ne 3031, izd. no šīs
pag. valdes 1922. g. 5. okt. uz
Aloizija Kazimira d. Lurina v.;
3) Latv. iekšz. pasi Ns 3579, izd.
no šīs pag. valdes 1924. g. 25. jūl.
uz Fēliksa Zigmaņa d.Meikšana v.
4) Latv. iekšz. pasi Ns 1591, izd.
no šīs pag. valdes 1921. g. 17. okt.
uz Pētera Fiola d. Marčenoka v.;
5) zirga pasi Ns 634/16384, izd.
no šīs pag. valdes 1926. g. 30.janv.
uz Vitālija Jāņa d. Svarinska v.;
6) Latv. iekšz! pasi Ns 1062, izd.
no šīs pag. valdes 1921. g.21 .sept.
uz Barbaras Stepana m. Grom,
dzim. Steļmakova v.; 7) kara
klausības apliecību Ns 4293, izd.
no Ludzas kara apr. priekšn.
1927. g. 21. martā uz Izidora
Jāņa d. Svarinska v.; 8) Latv.
iekšz. pasi Ne 2844, izd. no šīs
pag. valdes uz Sabinas Antona m.
Svarinskajas, dzim. Šnirecinas
vārdu un 9) Latv. iekšz. pasi
JVs 207479, izd. no Rīgas prēf.
1922. g. 5. okt. uz Rūdolfa
Kārļa d. Fišera v. 7852o

Varakļānu iec. po!. priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Personas apl. Ns 55/1603,
izd. no Varakļānu iec.pol. priekšn.
1927. g. 4. apr. uz Agnezes
Jāna m. Strods vārdu.

2) Latv. iekšz. pasi Ns 6588,
izd. no Rēzeknes pils. prēf.
1921. g. 23. sept. uz Antona
Jura d. Romanovska vārdu.

3) Latv. iekšz. pasi ser. NK
Ns 005176, izd. no Varakļānu
pol. iec. 1927. g. 5. dec. uz Rase
Zelikovičs vārdu.

4) Zirga pasi Ns 421, izd. no
Varakļānu pag. valdes 1926. g.
5. martā uz Jēzupa Staņislava d.
Lapkovska vārdu.

5) Izpildu raksts Ns 329, izd.
no Varakļānu iec. miertiesneša
1926. g. 9. jūn. uz Donata

Cakula vārdu. 8393o
Preiļu iec. pol. priekšnieks

izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšz. pasi Ns 8269, izd. no
Preiļu pag. valdes 1923. g. 11. dec.
uz Agates Jura m. Sporans v. un
2) Latv. iekšz. pasi Ne 296, izd.
no Daugavpils apr. 3. iec. pol.
priekšn. 1920. g. 26. aug. uz
Leiba Dāvida d. Ozband v. 8387o

Preiļu pag. valde Daugavpils
apr. izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentsu:
1) Latv. iekšz. pasi Ne 3810, izd.
no Preiļu pag. valdes 1921. g.
4. okt. uz Agates Aduma m.
Plinda v. un 2) Latv. iekšz. pasi
Ne 3457, izd. no Oaigalovas pag.
valdes 1926. g. 20. maijā uz
Brigitas Andreja m. Dyura v.

Madonas apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi vecā parauga
JVs 33, izd. no Tirzas pag. valdes
1920. g. 29. jūn. uz Kārļa
Kārļa d. Bankovska vārdu.

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 18. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kui
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,30
ar piesūtīšanu „ 0,32

Saturs:
150) Likums par konvenciju par

šķīrējtiesām tirdznieciskās
un civillietās starp Latviju
un Padomju Sociālistisko
Republiku Savienību.

151) Likums par papildu proto-
kolu pie konvencijas par
šķīrējtiesām tirdznieciskās
un cvīllietās starp Latviju
un Padomju Sociālistisko
Republiku Savienību.

152) Pārgrozījums likumā par
starptautiskām dzelzceļu
konvencijām pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai (C. I.
V.) un preču pārvadāšanai
(C. I.,M.).

153) Pārgrozījums likumā par
Latvijas, Sociālistisko Pa-
domju Republiku Savie-
nības un Igaunijas dzelzceļu
konvenciju.

Maksātnespējīgā parādnieka
Augusta Stiraja zvērināt
tors, zvēr. adv. Leo VilenM
paziņo, ka š.g. 26. jūnijā, i
vakarā, Rīgā, Vaļņu ielā
dz. 3-a tiek sasaukta A

Stiraja

pilna kreditoru sapulce

ar sekošu dienas kārtību:
1) zvēr. kuratora ziņojums

darbības pārskats;*

2) zvērin. kuratora atalg
3) konkursa valdes vēlēs
4) tekoši jautājumi.

Zvērin. kurators, zvērii
9I02z I.. Vilenk ifl-'-

Latvijas tautas koniHoiļ
1928. g. 8. jūlijā notikušļ

mantu izlozi
vinnesti krituši uz sekošiei

20, 36," 38,'"56TT62^*ii
127, 140, 158, 165, 179, 1QQ ,q
244, 364, 486, 565, 598, 601 ' fiļj
618, 641, 675, 701, 709, 865 ' »o*
911, 937, 659, 979, 1021 'iri
1128, 1174, 1229, 1236 ' 'yr
1299, 1304, 1333, 1342' lSi
1376, 1405, 1421, 1434 ' \Ā
1562, 1607, 1615, 1625
1654, 1668, 1669, 1672* ifil
1731, 1732, 1733, 1772' ]-/{?
1792, 1819, 1838, 1857,' i8qs
1902, 1910, 1924, 1934 īaS
2014, 2033, 2048, 2073 ' 2ffli
2145, 2181, 2210, 2222 ' oiv,
2252, 2258, 2289, 2338 * 03A
2403, 2408, 2413, 2414 ' 7£
2449, 2458, 2546, 2548' 9S
2579, 2593, 2622, 2698' 27m
2711, 2740, 2743, 2755 977
2794, 2806 2819, 2831 ora,
2842, 2851, 2861, 2866' 2M
2905, 2916, 2931, 2952 ' 2M
2987, 2994, 3005, 3011 '

30i
3032, 3041, 3043, 3073' 307
3076, 3083, 3103, 3120 313
3185, 3194, 3195, 3201 32$
3252, 3306, 3403, 3423 3447
3471, 3482, 3350, 3409 34R
3540, 3552, 3573, 3574 ' 3631
3645, 3648, 3669, 3696 ' 3704
3711, 3738, 3781, 3787, 379
3819, 3831, 3837, 3854, 38ffl
3864, 3882, 3918, 3957, 397,
3974, 4007, 4026, 4045 405fi
4066, 4076, 4131, 4136, 4ll
4157, 4163, 4171, 4234 428f,
4321, 4348. 4402, 4407, 44»6
4492, 4499, 4521, 4522 4535
4584, 4585, 4599, 4611* 4616
4619, 4702, 4704, 4730 4731'
4732, 4807, 4809, 4825, 4834
4868, 4897, 4932, 4956, 4981
4997, 5026, 5043, 5056, 5063
5073, 5090, 5096, 5108, 512o'
5133, 5140, 5159, 5165, 5171
5180, 5184, 5200, 5202, 5233.
5257, 5295, 5300, 5332, 5342
5351, 5362, 5367, 5370, 5390
5401, 5405, 5409, 5415, 54?"
5447, 5448, 5473, 5540, 5554
5570, 5599, 5609, 5675, 568i "
5747, 5794, 5819, 5822, 5823
5836, 5840, 5842, 5904, 5911
5937, 5978, 5989, 5990, 6005
6018, 6023, 6037 6084, 601
6094, 6147, 6157, 6189
6218, 6240, 6251, 6281, 630?
6309, 6355. 6358, 6404, 64M
6465, 6477, 6506, 6523. 6525
6548, 6568, 6573, 6582. 659
6612, 6623, 6632, 6644, 6666
6690, 6696, 6761, 6800, 6816.
6817, 6846, 6854, 6867, 689i
6896, 6957, 6989, 6990, 6991
7002, 7011, 7014, 7016, 7053,
7077, 7113 7126. 7181, 719:
7217, 7248, 7286, 7302, 7321,
7354, 7368, 7370, 7376, 7380
7391, 7401, 7403, 7465, 7472
7500, 7502, 7569, 7574, 7583
7617, 7642, 7644, 7649, 765!
7662, 7690, 7691, 7733, 7741
7755, 7761, 7778, 7786, 7798
7813, 7818, 7828, 7829, 7841
7881, 7909, 7915, 7936, 7943,
7988, 7993, 7999, 8005, 8033
8048, 8060, 8061, 8062, 8091
8104, 8107, 8113, 8114, 8151
8166, 8188, 8190, 8196, 8217
8250, 8254, 8276. 8314, 8315
8344, 8370, 8395, 8399, 8405
8421, 8437, 8495, 8508, 8580,
8588, 8591, 8592, 8605, 8633
8646, 8650. 8672, 8698, 8728,
8739, 8741, 8754, 8787, 881!
8827, 8831, 8837, 8884.
8974, 8992, 8997, 9065, 910!
9113, 9174, 9185, 9189, 9191
9196, 9201, 9202, 9219, 9280
9298, 9319, 9345, 9359.
9387, 9393, 9405, 9416, 9461
9466, 9491, 9514, 9551, 9591
9622, 9623, 9644, 9660.
9699. 9716 9720, 9728. 9741
9764, 9790, 9797, 9810.
9833, 9839, 9840, 9856
9889, 9945, 9912, 9913.
9993.

Vinnestus izsniedz Latvijas T
konservatorijas kancelejā, Skoti
ielā JVs 32. darbdienās no i*
7 līdz 8'vak. Līdz š. g.
gūstam neizņemtie vinnēs
iet Latvijas ' T. konserva
īpašumā. 9087i

Latv. Tautas konserv. direkciji
??? MII HIIMIIMIM^

Bruņošanas pārvalde
iegādās š. g. 7. augustā pīkst. 12,

rakstiskā izsaiē sefcaša :
1) Pilngumijas riepas 32 gab.;''
2) Pneumatiskās riepas 5 gab.

Piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kop-
summas un piedāvājumā jāuzrāda, ka apņēmās piegādāt saskaņā
ar pārvaldes izsoles un techniskiem noteikumiem.

Izsoles un techniskos.noteikumus var saņemt pārvaldes ap-
gādības daļā, Valdemāra ielā JVs 10 12, dz. 16, darbdienās no pīkst.
11,30 līdz 14,30. L. JVs 3640. 9108b

Valsts Varakļānu vidusskola
š. g. 21. jūlijā pīkst. 10, Skolu departamenta būvtechniskā biroja
telpās Rīgā, Valdemāra ielā JVs 36-a izdos

jauktā izsofē
ēku remonta darbus.

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē,
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 240—
iesniedzami Izglītības ministrijas Skolu departamenta būvbirojā
izsoles dienā lidz pīkst. 10.

Iepazīties ar noteikumiem, darbu aprakstiem un saņemt
paskaidrojumus var katru darbdienu darba laikā Skolu departamenta
būvtechniskā birojā, Valdemāra ielā Ne 36-a, III stāvā 11. istabā
un valsts Varakļānu vidusskolā. L. JVe 3654. 9111b

Talsu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 8. augustā, pīkst. 12 dienā, virs-
mežniecības kancelejā, Pastendes Jaunā muižā,

virsmežniecībai nevajadzīgas 29 ēkas,
sadalītas 29 atsevišķās vienībās, atrodošās I, II, III un IV iecirkņa
mežniecībās, vērtība no Ls 2,— lidz Ls 365,—.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem.
9046z ? Talsu virsmežniecība.

Baldones virsmežniecība
izdos mutiskā izsolē 1928. g. 6. augustā, pīkst. 13 dienā, Baldones
virsmežniecības kancelejā, Baldones mežamuižā, saskaņā ar likumu
par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām (,,Valdības Vēstn."
1927. g. 54. numurā)

akmeņu izlaušanu un pievešanu
uz 1) Avotnieka JVe 10 apgaitas mežsarga ēku kompl. jaunbūves

vietu, sadalītu 4 vienībās;
2) Mercendorfes JVe 11. apgaitas mežsarga saimniec. ēkas jaun-

būves vietu, sadalītu 3 vienībās.
^Akmeņu piegādāšanas termiņš 1929. g. 1. marts. Pie izsoles

pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai uz izsoles
vienību JVe 1 — Ls 2—, JVe2 — Ls 7',—, Ns 3— Ls 19,—, Ns 4 Ls 23,—,
JVe 5 — Ls 7,—, JVe 6 — Ls 11,—, JVe 7 — Ls 3,— drošības naudas.

Tuvākas ziņas un nosacījumi Baldones virsmežniecības kan-
celejā.
9090z Baldones virsmežniecība.

Zemkopības departaments
izdos š.g. 25. jūlijā, pīkst. 11, Kalpaka bulv. Ne 6, dz. 3,

mākslīgo mēslu piegādi
sekošos daudzumos:

Kaļķa salpetra 53 kvintālus,
Kālija sāls 120 kvintālus,
Tomasmiltus 220 kvintālus.

Rakstiskie piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodokli, iesnie-
dzami zemkopības departamentam, bet izsoles dienā izsoles kom-
misijai līdz pīkst. 11. Izsoles dalībniekiem jāiemaksā Ls 250,—
drošības naudas.

Tuvākus noteikumus izsniedz darbdienās no 9—15 Kalpaka
bulvārī JVs 6, dz. 3, istaba 5. L. JVs 3649. 9110b

Rīsos un Pirdsusiiuas
saustarpējfif kredītbiedrības,

Rīgā, Kaļķu ielā Ne 1, pašas namā,
Bilance uz 1928. g. 1. jūliju.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
Kase 21.355,03 Biedru 10% iemaksas 171.631,—
Tek. rēķ. Latvijas Rezerves kapitāls . . 19.042,49

bankā 3.552,93 Spec. rezerves kapitāli 219,77
Tek. rēķ. citās kredit- Noguldīj. uz neno-

iestādēs ...... 101.401,37 teiktu laiku . . . 138.075,28
Vērtspapīri 16.862,— Tekoši rēķini .... 395.840,87
Diskontēti vekseļi . 492.608,80 Pārķīlāti vekseļi . . 32.040,07
Diskontēti zolovekseļi 23.050,— Pārķīlāti vērtspap. un
Aizdevumi 2.059,40 citi dokumenti . . 536,67
Protestēti vekseļi . . 18.090,— Spec. tek. rēķ. Lat-
Kreditbiedrības nams 139.202,25 vijas bankā ' . . . 8,37
Inventārs 10.457,— Procenti 44.714/74
Atmaksājami izde- Nama pārvaldes ienē-

vumi 3.359,28 mumi ... ..* . 39.755,—
Tekoši izdevumi . . 25.427,68 Norakst. zaudējumu
Nama pārvaldes iz- atmaksa 4.048,—

devumi 6.341,96 Dividende 7.718,61
Pārējie aktīvi. . . . 792,26 Pārejošas summas. . 7.820,82

Dažādi pasīvi. . . . 3.288,27
864.739,96

~
864.739,96

9014ē Valde.
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