
Visiem, kas ņēma dalību manas

sievas izvadīšanā uz mūža dusu,
izsaku sirsnīgu pateicību.

G. Zemgals,
Valsts Prezidents.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Rīkojums Jfe 21267.
Saskaņā ar eksportējamo augļu un ogu

kontroles likumu 7. pantu (,,Valdības
Vēstneša" 1927. gada 7. marta 52. numurā)
noteicam, ka kontroles izdevumu segšanai
par katriem 100 kg brutto eksportam
pieteikto un pārkontrolēto augļu, eks-
portieris maksā Ls 0,65. Avanss šo iz-
devumu segšanai jāiemaksā uz priekšu
pirms augļu kontroles valsts kasē vai
viņas nodaļā uz zemkopības ministrijas
zemkopības departamenta tekošā rēķina
D. JVo 261.

Zemkopības ministris V. Gulbis.
Zemkopības departamenta direktors

P. Grāvs.

Apstiprinu saziņā ar finanču un
iekšlietu ministri.

1928. g. 4. jūlijā.
Zemkopības ministris V. Gulbis.

Noteikumi
par neatmaksājamu pabalstu iz-
sniegšanu ēku celšanai jaunsaim-
niecībām un viensētām uz ne-

kultivētām zemēm.
Tekošā 1928/29. budžeta g. neatmaksā-

jamiem pabalstiem atvēlētie Ls 400.000.—
izlietojami sekošā kārtā:

1.
Tiesības saņemt pabalstu ir tām, uz

nekultivētās zemes no valsts zemes fonda
piešķirtām, no sādžām viensētās noda-
lītām, vai pirkšanas ceļā iegūtām, saim-
niecībām :

a) kurām saimniecības saņemšanas laikā
nav bijis aramas zemes, dārza vai
pļavu;

b) kuru zemes kopplatība nav mazāka
par 6 ha;

c) kuru ieguvēji ir jau stājušies pie
savu saimniecību ierīkošanas, t. i.
būvmateriālu sagatavošanas, ēku
celšanas, zemes kultivēšanas u. t. i,

d) kuras pabalstus ēku celšanai līdz
šim nav vēl saņēmušas.

2.

Vienai saimniecībai izsniedzamā pabalstu
summa ir Ls 300.—

3.
Izsniegtos pabalstus drīkst izlietot tikai

vajadzīgo ēku celšanai.

4.
Valdībai ir tiesība izsniegtos pabalstus

piespiedu kārtā atprasīt atpakaļ līdz ar
70/0 gadā, skaitot no pabalsta izsniegšanas
dienas:

a) ja 1 gada laikā pēc pabalsta saņem-
šanas pēdējais nav izlietots vaja-
dzīgo ēku celšanai;

b) ja pabalsts izlietots citām vajadzī-
bām, nekā tas noteikts 3. pantā un

c) ja pabalsta saņēmējs pārdod savu
saimniecību un saņemto pabalstu
nav izlietojis ēku celšanai.

5.
Izsniegto pabalstu izlietošanu kontrolē

zemkopības departamenta būvniecības un
techniskā nodaļa tieši, vai caur rajona
būvtechniķiem un vietējām valdības vai
pašvaldības iestādēm.

6.
Zemkopības depar aments uzdod pa-

gastu valdēm sastādīt pēc noteikta pa-
rauga sarakstus par visām tām pagasta
robežās ietilpstošām jaunsaimniecībām un
viensētām, kurām, saskaņā ar šo notei-
kumu 1. pantu, ir tiesības uz pabalsta
saņemšanu un kuras līdz šim pabalstus
nav saņēmušas. Saraksts caurskatāms
un apstiprināms pagasta padomē un līdz
ar attiecīgiem parakstiem un padomes
sēdes protokola norakstu iesūtāms zem-
kopības departamenta būvniecības no-
daļai viena mēneša laikā pēc šo notei-
kumu publicēšanas „VaIdibas Vēstnesī".

Sarakstos nav ievedami apbūves un
amatnieku gabali.

7.
Uz iesūtīto sarakstu un viņos uzdoto

ziņu pamata zemkopības departaments
lemj par pabalstu piešķiršanu atsevišķām
saimniecībām. Lēmumus apstiprina zem-
kopības ministris. Uz šo lēmumu pamata
zemkopības departaments izmaksā attie-
cīgas pabalsta summas tieši vai caur
vietējām pašvaldībām attiecīgu saimnie-
cību īpašniekiem.

8.
Par sarakstos uzdoto ziņu pareizību

atbild pagastu pašvaldības iestādes. Va-
jadzības gadījumos zemkopības departa-
ments pārbauda sarakstos uzdoto ziņu
pareizību.

1928. gada 9. jūlijā.
Zemkopības departamenta

direktorsP. Grāvis.
Būvniecības un techniskās

nodaļas vadītājs A.Vaits.

Rīkojums
par lauku gada, mēneša un

nedēļas tirgiem.
Iekšlietu ministrija paziņo vispārībai,

ka saskaņā ar pašvaldību lēmumiem ir
atļauts noturēt tirgus sekošās vietās:

Gada tirgus:
Ludzas apriņķa Ciblas pagastā: Evers-

muižā — 20. jūlijā un 8. septembrī,
Iztalsnas novadā — Pumpuros — 9. maijā
un 1. decembrī un Zabolotjes novada
Kušneros — 10. martā.

Madonas apriņķa Grostonas pagastā
noturamo 29. decembra gada tirgu pārcelt
uz 28. decembri.

Valkas apriņķa Annas pagastā noturamo
20. aprīļa gada tirgu pārcelt uz 25. aprīli,
pie ,,Ottes" muižas.

Mēneša tirgus:

Rēzeknes apriņķa Gaigalavas pagastā —
Bikavā — pirmdienā p.ēc katra mēneša
pirmā datuma.

Daugavpils apriņķa Rudzātu pagastā,
pie pagastnama, katra mēneša pirmā otr-
dienā pēc pirmā datuma, strīpojot tirgus
sarakstos līdz šim minētā pagastā atļautos
gada tirgus.

Ventspils apriņķa Dundagas pagastā —
Dundagā — lopu tirgus 4 reizes gadā:
februārī, aprīlī, augustā un novembrī,
mēnešu otrdienās pēc pirmā datuma.

Nedēļas tirgus:

Rēzeknes apriņķa Stirnienes pagasta
Tiltagala sādžā, katras nedēļas trešdienās.

Jaunlatgales apriņķī — Jaunlatgalē,
trešdienās.

Kuldīgas apriņķa Skrundas pagastā,
pie pagastnama noturamo nedēļas tirgu
pirmdienās pārcelt uz Skrundas bieži ap-
dzīvoto vietu — muižu.

Rīgā, 1928. g. 7. jūlijā. N° 90235.
Pašvaldības departamenta direktors

J. Zankevics.
Lauku nodaļas vadītāja vietā

J. Ziemanis,

Rīkojums JVe 210

1928. g. 3. jūlijā.
RīkojumaN° 126/28.g. ,,Muitas forma-
litātu nokārtošana pie gaisa satiksmes
uzturēšanas ar sabiedrības ,,Deruluft"
lidmašīnu" (izslud. 1928. g. ,,Valdības
Vēstneša" 96. numurā) pārgrozījums.
Rīkojuma N° 126/28. g. 2. pantu iz-

teikt šādi:
2. p. Gaisa satiksmē atvestās .preces

(1. p.) nomuitojamas aerodromā uz
mutisko pieteikumu pamata, izņemot
preces, kas padotas sevišķiem notei-
kumiem (muit. lik. 554. p.), apliktas
ar akcīzes vai raudzes nodokļiem, kā
arī preces, kurām jāizdara sevišķa
ekspertize (muit. lik. 435. p.). Plombē-
jamas preces pēc pārbaudīšanas no-
sūtāmas muitas uzrauga pavadībā uz
Rīgas muitu, kur tās ārpus kārtās
nomuitojamas un noplombējamas.

Finanču ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums Nr. 286
1928. g. 14. jūnijā.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā
satiksme.

Vācijas un Lietavas - SPRS dzelzceļu
tiešās satiksmes preču tarifā, kas izsludi-
nāts 1925. g._ „_Valdības Vēstnesī" N° 143
un līdz ar vēlākiem papildinājumiem un
pārgrozījumiem iespiests atsevišķa brošūrā
1927. g. izdevumā, SPRS dzelzceļu staciju
saraksts A nodalījums I Ic papildināms no
š. g. 15. jūnija ar sekošām jaunām sta-
cijām:

Maskavas-Ķijevas-Voroņ ežas
dzelzceļa

Kursk pils. Černigov pils.
Konotop pils. Ļgov pils.
Ņežin pils. Riļsk pils.

Maskavas-Baltkrievijas-Baltijas
dzelzceļa

Fokino

Jekaterinas dzelzceļa

Aleksandrovsk Jek.

Oktobra dzelzceļa
Bičja (pieņem un izdod preces uz un no
privātiem atzarojumiem).

Bez tam, skaitot no š. g. 1. jūnija iz-
slēdzama no tiešās satiksmes SPRS Mas-
kavas-Baltkrievijas-Baltijas dzelzceļu sta-
cija Cementvaja (Tarifa 33. 1. p.).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Starptautiskās satiksmes inspektors

F. Magaz ings.

Rīkojums JV2 309

1928. g. 5. jūlijā.
Vācijas -Lietavas - Latvijas - Igaunijas

tiešā satiksme.
Vācijas-Lietavas-Latvijas-Igaunijas tiešā

satiksmē uzņemtas, skaitot no š. g. 20.
jūnija Igaunijas šaursliežu dzelzceļu sta-
cijas Parnu un Moisakūla. Tāpēc minētās

satiksmes preču tarifā, kas izsludināts
1925. g. „Valdības Vēstnesī" Nb 276 un
ar vēlākiem papildinājumiem un pārgrozī-
jumiem iespiests atsevišķā brošūrā 1927. g.
izdevumā, Vispārējās nodaļas A nodalījums
(20. lap. p) zem c) papildināms ar Igau-
nijas šaursliežu dzelzceļu stacijām Pārnu
un Moisakūla.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņģis.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums.
1928. gada 16. februārī Rīgā starp

Latviju un Afganistānu noslēgtā draudzī-
bas līguma, kas ratificēts Saeimā š. g.
30. martā un publicēts ,,Valdības Vēst-
neša" š. g. 78. numurā, ratifikācijas grā-
matas apmainītas Rīgā, ārlietu ministrijā,
1928. gada 6. jūlijā, pulksten 13.

Saskaņā ar līguma 4. panta noteiku-
miem līgums stājas spēkā piecpadsmitā
dienā pēc ratifikācijas grāmatu apmainās,
t. i. 1928. gada 20. jūlijā.

Ārlietu ministris A. Balodis.

Paziņojums
valsts zemes fondā ieskaitīto

nekustamo īpašumu lietā.
Zemkopības ministrija paziņo, ka:
1) Valmieras apriņķī, Jaunburtnieku

pagastā esošās Beņķu mājas ar zemes
grāmatu reģistra N» 3072, kuras pieder
Minnai Budanskis,

2) Valdemārpilī esošais gruntsgabals ar
zemes grāmatu reģistra N° 45, kurš pie-
der Minnai Tāls un

3) Valdemārpilī esošie gruntsgabali ar
zemes grāmatu reģistra N° 13 un 75,
kuri pieder Nechemam (Nachmanim)
Tālām,— nav atsavināmi. Publikā-
cijas ,,Valdības Vēstneša" 1925. gada
219. numurā un 1927. gada 220. numurā
attiecībā uz šo īpašumu ieskaitīšanu valsts
zemes fondā zemkopības ministrija atsauc.

Rīga, 1928. g. 6. jūlijā.
Zemkopibas ministris V. Gulbis.
Zemkopības departamenta

direktora vietā E. Maciņš.

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs
paziņo vispārībai, ka saskaņā ar tiesas
nodaļu kopsēdes š. g. 8. maija lēmumu,
ko apstiprinājis tieslietu ministris, sākot
ar š. g. 1. augustu izvedamas sekošas pār-
maiņas izmeklēšanas tiesnešu iecirkņu
robežās.

a) Dagdas izmeklēšanas iecirkni skaitīt
par likvidētu un no minētā datuma no-
dibināt ar sekošu territoriju:

Viļaku izmeklēšanas iec.
Viļakā.

Viļakas, Liepnas un Kacēnu pagasts
b) Noapaļot iecirkņu robežas sekošiem

izmeklēšanas iecirkņiem ar sekošu terri-
toriju:

Krāslavas izmeklēšanas iec.
Krāslavā.

Krāslavas pilsēta, Krāslavas, Piedrujas,
Skaistas, Izvaltas, Aulejas, Dagdas, Asūnes
un Pustiņas pagasts.

Maltas izmeklēšanas iec.
Maltā.

Ružinas, Silajāņu, Maltas, Andrupenes,
Ozolmuižas un Kapiņu pagasts.

Zilupes izmeklēšanas iec.
Zilupē.

Rundēnu, Istras, Šķaunes, Pasienes, Briģu
un Bukmuižas pagasts.

Maksa par ,.Valdibas Vēstnesi":

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

gadu . . . Ls 22 — gadu . . . Ls 18,—
i/ 3 gadu . . „ 12,— 1/2 gadu • „ 10,—
3 mēn. . . „ 6,— 3 mēn. . . „ 5,—
1 „ . . „ 2— 1 „ . . „ ījo
pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru ' . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejlgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu ,, —,20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

Latvijas valdības *&+ . oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

d^B WWēĒ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
^F ļBp^l^PP^^

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīgā, pili M> 2. Tālrunis 20032 ^?f^ggPg^ Rīgā, pilī M> 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^$r Atvērts no pulksten 9—3

Rīkojums par ogu kontroles izdevumu
segšanu.

Noteikumi par neatmaksājamu pabalstu
izsniegšanu ēku celšanai jaunsaimnie-
cībām un viensētām uz nekultivētām
zemēm.

Rīkojums par lauku gada, mēneša un
nedēļas tirgiem.

Pārgrozījums muitas formalitātu nokār-
tošanā pie gai a satiksmes uzturē-
šanas ar sabiedrības ,,Deruluft" lid-
mašīnu.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksme.
Vācijas-Lietavas- Latvijas- Igaunijas tiešā

satiksme.



Balvu izmeklēšanas iec.
Balvos.

Balvu pilsēta, Balvu, Rugāju un Bērz-
pils pagasts.
Jaunlatgales izmeklēšanas iec.

Jaunlatgalē.
Augšpils, Gauru, Linavas un Purvmalas

pagasts.
c) No Daugavpils II izmeklēšanas iec.

atvienot Līksnas pagastu un pievienot
Daugavpils III izmeklēšanas iecirknim.
Pārējo iecirkņu robežas atstāt bez pār-
maiņām.

Daugavpilī, 1928. g. 6. jūlijā N° 7395.

Latgates apgabaltiesas
priekšsēdētāja v. B. Cīruls.

Sekretārs P. Dauge.

Izlabojumi.

Izlabojot „Valdības Vēstneša" š. g.
143. numurā ieviesušos kļūdu, robež-
apsardzības štābs paziņo, ka Zilupes
robežapsardzības apgabala priekšnieka
kanceleja atrodas nevis Zilupē, bet Ludzā.

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
Robežapsardzības štāba priekšnieks

J.Ķēmans.
Saimniecības darbvedis P. Bušs.

*
„Valdības Vēstneša" š. g. 150. numurā

iespiestā XVII prēmiju izlozes sarakstā
,,Iepriekšējos gados tiražēto obligāciju
tabelē" 1. slejā 26. rindā jāstāv ciparam
514 (ne 515).

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1928. gada 14. maijā.

Ieceļu veterinārārstu Pēteri Dukātu, uz
lūguma pamata par Rēzeknes apr. Maltas rajona
veterinārārsta vietas izpildītāju, ar algu pēc
IX amatu kategorijas 1. pakāpes, skaitot no
š. g. 16. maija.

Pamats. Veterinārvaldes 1928/29. g. izde-
vumu budžeta §1. p. 1. ar paskaidrojumiem.

Zemkopības ministra biedrs A r k. E g I ī t s.
Veterinārās valdes priekšnieka viet_ā,

veterinārārsts K. Ā t r e n s.
*

Rezolūcija.
1928. gada 16. maijā.

Pārceļu Ilūkstes 1. rajona veterinārārstu Ar-
vidu Ozolu, uz paša lūguma pamata, par
Valmieras apriņķa Limbažu rajona veterinārārstu,
skaitot no š. gVl. jūnija.

Zemkopības ministris V. Gulbis.
Veterinārās valdes priekšnieka vietā,

veterinārārsts K. Ā t r ē n s.

Rezolūcija.

1928. gada 19. maijā.
Ieceļu veterinārārstu Kārli Cīruli, uzlū-

guma pamata, par Valmieras apr. Vīķu rajona
veterinārārsta vietas izpildītāju, ar algu pēc
IX amatu kategorijas 1. pakāpes, skaitot no
š. g. 21. maija.

Pamats. Veterinārvaldes 1928/29. g. izde-
vumu budžeta § 1. p. 1. ar paskaidrojumiem.

Zemkopības ministra biedrs Ark. E glīts-
Veterinārvaldes priekšnieka vietā, _

veterinārārsts K- Ā t r e n s.

*
Rezolūcija.

1928. g. 15. jūnijā.
Ieceļu veterinārārstu Jāni S p r i n c i par

Cesvaines rajona veterinārārsta vietas izpildītāju,
skaitot no š. g. 18. jūnija, ar algu pēc IX amatu
kategorijas 1. pakāpes, no kādas algas pusi
apņemas maksāt Cesvaines lauksaimniecības bie-
drība, dodot ārstam arī brīvu dzīvokli.

Zemkopības ministris V. Gulbis.

Veterinārvaldes priekšnieks, veterinārārsts
Cīrulis.

R e z o 1 ū cij a.

1928. g. 30. jūnijā.
Ieceļu veterinārārstu Alfrēdu Skroderi par

Pļaviņu rajona veterinārārsta vietas izpildītāju,
skaitot no š. g. 1. jūlija, ar algu pēc IX amatu
kategorijas 3. pakāpes.

Zemkopības ministris V. Gulbis.
Veterinārvaldes priekšnieks, veterinārārsts

Cīruli s.
*

Rezolūcija.
. 1928. g. 4. jūlijā.

Ieceļu jātnieku pulka bij. vecāko veterinār-
ārstu Jāni Jūrmalieti par Rēzeknes 1. rajona
veterinārārstu, skaitot ar š. g. 16. jūliju, ar algu
pēc VIII amatu kategorijas 5. pakāpes.

Zemkopības min'stris V. Gulbis.
Veterināivaldes priekšnieks, veterinārārsts

Cīrulis.

Rezolūcija.
1928. gada 4. jūlijā.

Ieceļu veterinārārstu Konstantīnu Belovu
par Jelgavas III rajona veterinārārsta vietas
izpildītāju, skaitot no š. g. 1. jūlija, ar algu
pēc IX amatu kategorijas 3. pakāpes.

Zemkopības ministris V. Gulbis,
Veterinārvaldes priekšnieks, veterinārārsts

Cīrulis.

Lūguma un apliecības paraugi,
kādi jāiesniedz zemes bankai, pieprasot kredītu īstermiņu aizņēmumu pārvešanai uz
ilgu termiņu, saskaņā ar š. g. 9. jūnija likuma noteikumiem.

Akts N° K Ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevums kredīt-
iestāžu vai saimniecisku organizāciju
lauksaimniecībai vai iauku rūpniecībai
izsniegtu īstermiņa aizdevumu pārvēr-
šanai (1928. gada 9. jūnija likums

, „Valdības Vēstneša" 127. numurā.)

VALSTS ZEMES BANKAI.

Lūdzu piešķirt man Ls lielu ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumu,
realizēt ķīlu zīmes uz mana rēķina un samaksāt manus īstermiņa aizņēmumus

(uzrādīt kādās kredītiestādēs vai saimnieciskās organizācijās)

Vekseļi:
(jāuzrāda par katru vekseli atsevišķi: summa, kas to parakstījis, žiranti, kur vekselis nodots)

Kādām vajadzībām izlietotas īstermiņa aizņēmuma summas

Galvenie māju ieņēmumi:
lopkopība: kādai moderniecībai nodod pienu vai kur to pārdod

nodotā vai pārdotā piena daudzums gadā
linkopība: sējumu platība
cik birkavu 1 nu pārdod gadā
graudkopība: katrai labībai atsevišķi, sējuma platība

cik pudus pārdod gadā
citi ieņēmumi:

Pielieku: 1) zemes grāmatu nodaļu izrakstu par ieķīlājamo nekustamo mantu;
2) mērnieka apliecinātu ieķīlājamās zemes plānu: 3) ēku apdrošināšanas
polisi; 4) 2 latus bankas izdevumu segšanai (var pielikt vaļējas zīmog-
markas par 2 latiem).

Ja kādi dokumenti iesniegti jau agrāk un atrodas bankā, tad tie nav otrreiz
jāiesniedz.
Adrese:
192 g. „ „ Paraksts

Apliecība ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevuma lietā.

Aizdevuma pieprasītājs

Māju nosaukums

Kur mājas atrodas apr. pag.
muižas

Zemes platība ha kopplatība, ha aramās
meža

Māju novērtējums aplikšanai ar nodokļiem;
kad izdarīta taksācija, kas to ap-
apstiprinājis

Saimniecības inventārs zirgi, .govis, sīklopi,
nedzīvais inventārs

Kādas ēkas atrodas saimniecībā un kādā
tās stāvoklī. Jāuzrāda ēku lielums,
mūra vai koka, par cik apdrošinātas

Jaunsaimniecībām jāuzrāda, kādas ēkas
piešķirtas

Kādas ēkas karā galīgi nopostītas

Kā izlietoti īstermiņa aizņēmumi, kurus
grib pārvest uz ilgu termiņu

pagasta valde apliecina augšminēto ziņu pareizību.
Apliecība brīva no zīmognodokļa.

'92 g. „ „ Pagasta valdes
jsfg (Z. v.) priekšsēdētājs

Pasta adrese: c Darbvedis

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīkojums JVs 1336/11.
Saskaņā ar š. g. 23. maija „Valdības

Vēstneša" 114. numurā iespiesto instruk-
ciju par ceļu lietošanu un satiksmes kār-
tību 47. pantu, ar šo uzaicinu Rīgas un
Rīgas Jūrmalas autobusu un taksametru
īpašniekus nogādāt minētos satiksmes
līdzekļus līdz š. g. 15. augustam uz otr-
reizējo pārbaudi Rīgas prefektūras auto-
mobiļu pārbaudīšanas kommisijā, iepriekš
tos pieteicot prefektūras administratīvā
nodaļā, 30. istabā.

Pārbaudes notiks trešdienās nopīkst. 15
un sestdienās no pulksten 13.

Par autobusu un taksametru laišanu
apgrozībā bez otrreizējās pārbaudes pēc
minētā termiņa notecēšanas to īpašnie-
kiem draud likumā paredzētais sods.

Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā.

Rīgas prefekts T. Grinvaids.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 10. jū'ijā.

Devizes

1 Amerikas dollars 5,168—5,18
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,45—100,20
100 Itālijas liru . . 27,10—27,30
100 Zviedrijas kronu 138,50—139,20
100 Norvēģijas kronu 138,20—138,90
100 Dānijas kronu 138,30—139,00
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15,40
100 Holandes guldeņu 208,25—209,30
100 Vācijas marku. „ 123,40—124,00
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,20—138,90
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červonecs —
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. Rupners.

Redaktors M. Ārons.

Nepareizas — atmetamas lietas.
Iekšlietu ministrijas orgāns pastāsta

par sekošām nepareizām — atmetamām
lietām mūsu sabiedrībā.

a) Aiviekstes pagasts 1922. g. atdalījās
no Ungurmuižas pagasta, bet tā kā Aiviek-
stes pagastam nav sava pagasta valdes
nama, tad telpas ir jānomā. Pie . tam
pagasta iedzīvotāji sadalījušies divos
„ga!os", kuri katrs grib noteikt pagasta
valdes telpu novietošanu. Tāpēc līdz šim

pagasta valde ir daudzkārt pārvietojusies.
Vispirms no Krūmēnu mājām uz Gostinu
miestu, no turienes uz Dankeru kro»u
kas nodega, tad uz Dankeru mājām, un'
tagad atkal pagasta padomē ienākušais
Dankeru gala pretinieku vairākums no-
domājis telpas pārcelt uz Muižniekiem
t. i. atpakaļ uz veco vietu, otrā pqģ
ceļam pret Krūmēnu mājām, lai gan liet-
derība to nemaz neprasa, jo pie Dankeru
mājām pagastam jau piešķirts apmēram
1 ha liels zemes gabals pagasta nama
jaunbūvei, pagasta padome nolēmusi jauno
namu še celt, un apriņķa valde arī šim
lēmumam piekritusi. Protams, ka Šāda
bieža un pilnīga nelietderīga pagasta
valdes cilāšana nepatīk iedzīvotā-
jiem, kuri iesnieguši pašvaldības
departamentam sūdzību. Lai noskaidrotu
lietu, departaments komandēja savu
ierēdni, kas iepazinās ar visiem apstā-
kļiem un ari atzina, ka pagasta valdes
telpu mainīšana, iekams nav galīgi j.
šķirta pagasta nama jaunbūves lieta —
nav vēlama, jo lietderības un taupības
zinā nekā ar telpu maiņu nepanāks.

Ir taisnība, ka Dankeri atrodas paga-
sta vienā galā, bet ari Muižniekus nevar
uzskatīt par pagasta centru, un ja nu
jāizšķir, kurš no pagasta galiem vairāk
apdzīvots un uz kuru galu iedzīvotāju
vairāk brauc, tad neapšaubāma priekš-
rocība dodama Dankeru galam.

Vispār, Aiviekstes pagasta amata vīriem
vajadzētu gan vairāk rūpēties par pašu
pagasta nama jaunbūvi un nevis velti
kavēt laiku ķildojoties ap pagasta valdes
cilāšanu no vienas vietas uz otru, jo
tagad ,,cilāšanas dēļ" neatliek laika domāt
par jaunbūvi, bet ja tā būs uzcelta, tad
,,pagaidu telpu" lieta pati par sevi at-
kritīs.

b) Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments uzaicināja visas
pagasta valdes nekavējoties iesniegt da-
žādas statistiskas ziņas par lauku iedzī-
votāju nodrošināšanu slimības gadījumos.
Jelgavas apriņķa valde, atrazdama, ka ši
prasība velti apgrūtina lauku pašvaldības

ar statistisku ziņu vākšanu, lūdza par šo
rīcību iekšlietu ministrijas atsauksmi,ko mi-
nistrija savukārt nodeva statistiskās pārval-
des izlemšanai. Tagad statistiskā pārvalde
paziņojusi iekšlietu ministrijai, ka darba aiz-
sardzības departaments šo aptauju izdara
pretēji likumam par statistisko ziņu ievāk-
šanu no pašvaldībām un ar savu rīcību
ir velti apgrūtinājis pagastu valdes, jo
viņam vajadzīgos datus tas pilnīgi varējis
izlobīt no pašvaldību budžetiem, kuri
atrodas iekšlietu ministrijas rīcībā, un
no statistiskās pārvaldes tikko izdarītās
aptaujas par pašvaldību algotiem darbi-
niekiem: ārstiem, vecmātēm u. t. t. De-
talizētas ziņas prasītu daudz laika un
darba, tādēļ, ,,pirms uzkraut pašvaldībām
šādu darbu, bij nopietni jāpārliek, vai
bez tā rezultātiem attiecīgo jautājumu
tiešām nekādi nevarētu apmierinoši at-
risināt, " tā nobeidz savu atzinumu valsts
statistiskā pārvalde.



Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 16. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kuģu ielā
jMe 11, dz. 2, Hermaņa Stieda
lietā pārdos Helmuta Buhr-
rnaņa kustamo mantu, sastāvošu
no kristāla vāzes marmora peinu
traukiem un cita un novērtētu
par Ls 340.

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

Rīgā, 1928. g. 29. jūnijā.
8754 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
17. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
1. Kalēju ielā .Ne 9/11, II ūtrupē
pārdos Jozefa Fišmaņa kust.
«mantu, sastāvošu no manufak-
tūras un novērtētu par Ls 4398.

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

Rigā, 1928. g. 10. jūlijā.
8758 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

< _^Citu iestāšu
sludinājumi.

?

Paziņojums.
1928. g. 7. jūlijā Finanču

ministris apstiprinājis statūtus
Baltijas tirdzniecības-rūpniecības
eksporta - importa akciju sabiedr.

„B ALTAG",
kuras mērķis ir: vest Latvijas un
ārzemju firmu uzdevumā kommi-
sijas un aģentūras operācijas ar
dažāda veida precēm: eksportēt
un importēt dažādas preces;
tirgoties uz sava rēķina ar da-
žādām precēm, kā iekš-, tā ari
ārzemēs; iegūt, ierīkot un iz-
mantot dažādus rūpniecības uz-
ņēmumus preču izstrādāšanai un
pārstrādāšanai; atvērt Latvijā
un ārzemēs nodaļas, kantorus
un aģentūras.

Pamatkapitāls Ls 100.000,—,
kurš sadalās 200 akcijās par
Ls 500,— katra. Valde atrodas
Rīgā.

Sabiedrību dibina Latvijas pil-
soņi :
1) Solomorts Markovičs, dzīv.

Rīgā, Elizabetes ielā 21a, dz. 4.
2) Anatolijs Edelsteins, dzīv.

Rīgā, Ganu ielā 4, dz. 28.
3) Iciks Teitelbaums, dzīv. Rīgā,

Merķeļa ielā 2, dz. 8.
Polijas pilsoni:

4) Aleksandrs Poss, dzīv. Rīgā,
Ģertrūdes ielā 9, dz. 9.

5) Cilās Poss, dzim. Sers, dzīv.
Rīgā. Ģertrūdes ife'a 9, dz. 9.

Tirdzniec. nod. priekšnieka v.
V. Gailīts.

8733ē Revidents K. Bērziņš.

Paziņojums
par š. g. 16. un 17. jūnijā noti-
kušām Dobeles pilsētas domnieku

vēlēšanām.
Pamatojoties uz 30. pantu

pagaidu noteikumos par pilsētu
domnieku vēlēšanām, Dobeles
pilsētas valde paziņo, ka š. g.
16. un 17. jūnijā notikušās
Dobeles pilsētas domnieku vēlē-
šanās par Dobeles pilsētas dom-
niekiem un viņu kandidātiem uz
likumā paredzēto laiku ievēlēti

No Ne 1.
Dobeles namsaimnieku kandidātu

saraksta:
1. Līskops, Jānis.

2. Riksis, Jānis.
3. Slava, Jānis.

Kandidātos no šī saraksta paliek:
1. Slāps, Kārlis.
2. Meinerts, Teodors.
3. Zandersons. Jānis.
4. Mūrnieks, Jānis.
5. Pasilis, Roberts.
6. Grīnvalds, Indriķis.
7. Feldmanis, Fricis.
8. Lausis, Kristaps.
9. Celms, Vilhelms.

No Ns 2.

Dobeles amatnieku kandidātu sa-
raksta:

!. Ķesteris, Vilis.
Kandidātos no šī saraksta paliek:

1. Lībermanis, Jānis.
2. Razdovskis, Kārlis.
3. Priedinš, Kārlis.
4. Štoss, Žanis.
5. Lauenkrapš, Kārlis.
6. Ilmeris, Eduards.
7. Undulis, Jānis.
8. Pudzis, Eduards.
9. Leimanis, Fricis.

10. Gedrovics, Kristaps.
11. Baumanis, Jānis.

"No
~

N"2 3.™"
Dobeles apvienoto strādnieku

kandidātu saraksta:
1. Verners, Kārlis.
2. Reichmanis, Kārlis.
3. Pinne, Nikolajs.
4. Kanapols, Hermanis.
5. Bērziņš, Augusts.

Kandidātos no šī saraksta paliek:
1. Šmits, Fricis.
2. Ozoliņš, Teodors.

?3. Šubevics, Vilis.
4. Skadulis, Arturs.
5. Bumbieris, Augusts.
6. Bite, Roberts.
7. Leinerts, Kristaps.

No JVs 4.
Saimnieciski-kulturelo darbinieki',
tirgotāju un apbūvnieku apvienī-

bas kandidātu saraksta:
1. Valdovskis, Kristaps.

Kandidātos no šī saraksta paliek:
1. Freibergs, Ansis.
2. Brūmelis, Andrejs.
3. Kalniņš, Fricis.
4. Auziņš, Jānis.
5. Ļūļa , Pēteris.
6. Gangnus, Ludvigs.
7. Aumalis, Jānis.
8. Lambergs, Kārlis.
9. Leimanis, Ludvigs.

10. Komandiers, Indriķis.
11. Sproģis, Fridrichs. "

No Ns 5.
Bezpartejisko darbinieku kandi-

dātu saraksta:
1. Francmanis, Edgars.
2. Francmanis, Ei nests.

Kandidātos no šī saraksta paliek:
1. Bētiņš, Eduards.
2. Knočhs, Kārlis.
3. Šiffers, Gothards.
4. Janševics, Kārlis.

Dobeles pilsētas galva
K- Valdovskis.

8728ē Sekretārs Ķ. Vinvaids.

(fiesu
sludinājumi.

Jelgavas apgabaltiesa
dara vispārībai zināmu, ka tiesas
kopsapulces §. g. 12. maija
gģdē nolemts: Žanim Ozoliņa m
izdot apliecību par tiesību vest
svešu lietas pie Jelgavas apgabal-
tiesas rajona miertiesnešiem un
viņu apelācijas instancē.

Žana Ozoliņa dzīves vieta —
Aucē.' Ns 25487.

Jelgavā, 1928. g. 7. jūlijā.
Priekšsēd. v. (paraksts).

8671 ē Sekretārs Ca 'uns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, dz. 8,
paziņo, ka 1928. g. 20. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Merķeļa
ielā N° 11, dz, 6, pārdos
Benjamiņa Bražnika kustamo
mantu, sastāvošu no trauku
bufetes, dīvāna un spoguļa
un novērtētu par Ls 360.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 7. jūlijā. 1.Ne 1039
8734 Tiesu izp. V. Pož ar is k is.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 17. jūlijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, I. Kalēju
ielā JVs9 11, II ūtrupē pārdos
Raimonda Kovarčika kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 900.

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

Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
S7G0 Tiesu izp. L. Jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas 8 iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 17. jūlijā,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Rēveles
ielā JVs 77 pārdos Krišjāņa
Vībura kustamo' mantu, sastā-
vošu no papīra griežamās šķēres
un novērtētu par Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
3<ā arī apskatīt pārdodamo mantu
vārēs pārdošanas dienā uz vietas,

Rīgā, 1928. g. 27. jūnijā.
8742 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rigas apgabaltiesas 7. lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 17. jūlijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Smilšu
āelāJVs 19 (eksprešu nol.) II ūtrupē
pārdos Teodora Venšau tirg.
z. f. ,,Gulbis" kustamo mantu,
sastāvošu no diegiem un novēr-
tētu par Ls 1500.

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

Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
8757 Tiesu izp. L. J akstiņš.

Rigas apgabaltiesas 9. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 24. jūlijā,
pulkst. 11 dienā. Rīgā, Meža
parkā, Ezermalas ielā Ns 25,
pārdos Jāņa un Antonijas
Čanderu kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 620.

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

Rīgā. 1928. g. 29. jūnijā.
8748_ Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 23. jūlijā, pīkst. 12 dienā,
Kapu ielā Ns 9, Rīnužu ciemā,
Alangaļu pag. pārdos Miķeļa
Lāma kustamu mantu, sastāv.
no zirga, 2 govīm, reņģu vadu
āma, zvejas laivas un 'novērtētu
par Ls 1000.

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

1928. g. 3. jūlijā.
8739 Tiesu izp E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Smiltenē, paziņo,

1) ka LatvijasZemnieku bankas
prasības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas 4. civ. nod. izpildu
uzraksta no 1927.g. 13. decembra
No 2987 par Ls 1151,87 ar °,,
un Alfrēda Kalniņa prasības
apmierināšanai pēc' Rīgas pils.
7. iec. miertiesneša izpildu raksta
no 1927. g. 17. novembra JVs 2157
par Ls 189,80 ar %, 1928. g.
25. oktobrī, pīkst. 10 rītā Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem pārdos
Magnusa Meļļa nekustamu īpa-
šumu, kurš atrodas Valkas apr.
Grundzāles pag. ar zemes grām.
reģ. JVs 3722 un sastāv no ,,Ru-
daču" mājas kopplatībā 91,78 ha
ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8000,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 13531,60 un
nodokļu parādiem' a) Valsts
nekustamas mantas nodoklis
Ls 15,45 ar %, b) pagasta paš-
valdības nodokļi Ls 131,24 ar %
un c) ienākuma nodoklis Ls 31,90;

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties torgos, jāiemaksā za-
logs — desmitā daļa no apvērtē-
šanas summas un jāiesniedz ties-
lietu ministrijas apliecības, ka
min. personām atļauts publiskos
torgos iegūt nekustamo īpašumu;.

5) ka zemes grāmatas par šo
nekustamo īpašumu tiek vestas
Cēsu-Valkas zemes grāmatu no-
daļā. Personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāpieteic līdz pārdošanas
dienai. Visi papīri un dokumenti
par pārdodamo īpašumu ieska-
tāmi Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1928. g. 6. jūlijā.
Tiesu izpild. K- Lapinš.

8562b

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

1) ka Latvijas bankas prasības
apmierināšanai pēc Rīgas ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas izpildu
raksta JVs 41399 no 1928. g.
27. janvāra par Ls 1497,40 ar %
1928. g. 25. oktobrī, pīkst. 10 rītā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas sēžu zālē

uz publiskiem torgiem pārdos
JāņaTavara nekustamu īpašumu,
kūpi atrodas Cēsu apriņķī Rankas
pag. ar zemesgrāmatu reģ. JVs5069
un sastāv no „Kalna Rēveļu"
mājas kopplatībā 87,92 pūrvietas
ar ēkām.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1.800,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3.000— un
200 cara rub., kā arī ar nodokļu
parādu valstij Ls 4,85 ar %
un sēklas aizdevuma parādu
Ls 61,20 ar %

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desm'itā daļa no
apvērtēšanas summas un jā-
uzrāda tieslietu ministrijas aplie-
cības, viņām atjauts publiskos
torgos iegūt nekustamo īpašumu.

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 jāpieteic līdz pārdošanas
dienai.

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

Smiltenē, 1928. g. 6. jūlijā.
8561 Tiesu izp. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas
Madonas apr. tiesu izpildīt.,
kūja kanceleja atrodas Madonā,
Rīgas bulvārī JVs 11, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas prasībā
par Ls 4275,23 ar % un izdev.
1928.1g. 27. septembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē
pirmā publiskā vairāksolīšanā

pārdos
Jāņa Jāņa d. Barbana nekust,
īpašumu * kurš atrodas Madonas
apriņķī, Praulienas pagastā un
sastāv no lauku mājas ,,Dance "
ar zemesgrāmatu reģ. Ns 74 un
aptver 168,08 pūrvietas ar
127,71 taksācijas ienākumu rubļu
vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 4800,
no kuras summas sāksies solī-
šana;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 4100;

4) personām, kūjas vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, jāie-
maksā Ls 480 drošības naudas
un jāiesniedz apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu;

5) zemesgrāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodajā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1928. g. 28. jūnijā.
8682 Tiesu izpild. J. Dri ba.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas 2.iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo, ka
1928. g. 14. septembrī, pīkst. 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē
pārdos pirmā publiskā vairāk-

solīšanā
nekustamo īpašumu piederošu
Andrejam Andrejenko, kurš atro-
das Ventspils apr. Dundagas
pag. zem nosaukuma ,,Stiebru "
mājas un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemesgrāmatu nodaļā
ar krep. N° 149/1164.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 6000 un tiek
pārdots dēļ Eduarda Krišberga
prasību apmierināšanas. Bez
minētām prasībām uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 1500.

Solīšana sāksies saskaņā at
civ. proc. lik. 1871. p. no no-

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai pēc
Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas 1927. g. 31. decembra
pavēles Ns 3900 par Ls 4022,71
ar soda naudu 1928. g. 25. okt.,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Antona Ciekurža nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Cēsu apr.,
Rankas pag., ar zemesgrāmatu
reģistra Ns 913 un sastāv no
,,Kalna-Jaun-Mežsiliet" mājas
kopplatībā 159,84 pūrvietas ar
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem novērtēts par Ls 4200
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar nodokļu
parādiem: a) valstij Ls 20,02 ar
%, b) pašvaldībai Ls 120,70 ar
% un c) valsts sēklas aizdevuma
parāds Ls 81,60 ar %;

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-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1928. g. 6. jūlijā.
8560 Tiesu izp. K. Lapinš.

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

1) ka Jāņa Upīša prasības
apmierināšanai pēc Rīgas 5. iec.
miertiesneša uzraksta Ns 1359
no 1926. g. 1. jūnija par Ls 523,—
ar% 1928. g. 25. oktobrī pīkst. 10
rītā Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas sēžu zālē uz publiskiem
torgiem pārdos Jāņa Liepiņa
mantojuma masas nekustamo īp' a-
šumu, kurš atrodas Cēsu apr.
Lizuma pag. ar zemes grāmatu
reģ. JVs 3800 un sastāv no ,,Pur-
ināju" mājas kopplatībā 3,08
pūrvietas;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 600,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) 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

4) ka zemes grāmatas par šo
nekustamo īpašumu tiek -vestas
Cēsu-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.

Smiltenē, 1928. g. '6. jūlijā.
8563b Tiesu izpild. Ķ. Lapinš.

vērtēšanas summas Ls 6000
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir 'jāie-
maksā Ls 600 drošības naudas.

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 Liepājas apgabalti-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 6. jūlijā.
Ns —. 8683

Tiesu izpild. J. Petersons.
Latgales apgabaltiesas, Balvu

iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Balvu pilsētā,
paziņo:

1) ka izpildot Latgales ap-
gabaltiesas I civ. nod. lēmumu,
no 1928. g. 17./22. febr. ar
Ns 2335, Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai, 1928. g.
17. septembrī, pīkst. 10 rītā,
Latgales apgabaltiesas civ. nod.
sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos

Antona Sidora d. Škirpana ne-
kustamo īpašumu, kurš atrodos
Jaunlatgales apr. Bērzpils pag.,
zemesgrāmatu reģ. Ns 9 un sastāv
no zemes gabala Ns 20 F zem
nosaukuma ,,Egju Kalna" mājas,
platibā 9 ha;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem novērtēts par Ls 800,—;

3) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekša apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

4) ka zemesgrāmatas uz minēto
īpašumu tiek vestas Latgales
zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti,
atliecoši uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1 civīlnodaļas kancelejā.

Balvos, 1928. g. 7. jūlijā.
8685 Tiesu izp. H. Kimerāls.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I iec, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVs 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo,

ka 1928.g. 14. septembrī, pīkst. 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamo īpašumu,
piederošu Vikentijam Ustiņa d.
Jackevič un Veronikai Bene-
dikta m. Jackevič, dzim Rindur,
kurš atrodas Liepājā, Meža ielā
JVs 51, un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemesgrāmatu nodajā
ar krepost JVs 2672.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 3000 un tiek
pārdots dēļ Jāņa Soboļevska
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šonekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 4000.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas summas Ls 3000
jeb no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 300 drošības naudas.

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 Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 6. jūlijā.
8559 JVs 1298
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Aiz-
pilsētas" ielā Ns 23. paziņo:

1) ka izpildot Rēzeknes I. iec.
miertiesneša 1926. g. 18. sept.
spriedumu civillietā JVs 1992,
Bēra Gelda prasībā par Ls 200
ar % un izdevumiem 1928. g.
15. septembri, pīkst. 10 rītā,
Latgales apgabaltiesas civīlnod.
sēžu zālē,

atklātā izsolē pārdos

Dāvida Borucha d. Lifšica ne-
kustamo īpašumu, kurš atrodas
Rēzeknē, Janopoles ielā JVs 5
un sastāv no 166jco kv. asis
liela zemes gabala, ar uz tā atro-
došamies vienu divstāvu mūra
dzīvojamu ēku ar pagalma pie-
būvēm ;

2) ka bez augšminētās un vēl
citu kreditoru pievienotām pra-

sībām, īpašums ieķīlāts Latgales
akciju bankā par Ls 16.000.

3) ka īpašums priekš izsoles no-
vērtēts par Ls 10,000;

4) ka personām, kuras vēlas
izsolē ņemt dalību, jāiemaksā
drošības' nauda — desmitā daļa
no novērtēs, summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemesgrāmatu 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 Latgales apgabalties.
I civīlnodaļas kancelejā.

Rēzeknē, 1928. g. 6. jūlijā.
8686 Tiesu izp. J. Stumbergs.

publiskiem torgiem pārdos

Teklas Andreja m. Putniņ-
Rozenieks nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Jaunlatgales apr.,
Rugāju pag., ar zemesgrāmatu
reģ. JVs 65 un sastāv no diviem
zemes gabaliem zem nosaukuma
,,Dzirnavkalna" mājas un Iten
pļavas, kopplatībā 48,0120 ha;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 12.000.

3) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā 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

4) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 7. jūlijā.
8684 Tiesu izp. H. Kimerāls.

Irlavas 6-klas. pamatskolai
Tukuma apr., c. Irlavu, vajadzīgs

skoloftājs-ja.
Kandidāti ar pilnām 6-k!. pa-

matskolas skolotāju tiesībām,
tiek lūgti pieteikties rakstiski
līdz š. g. 20. jūlijam, pie
Irlavas 6-kl. pamatskolas pa-
domes.
8709ē Irlavas pagasta valde.

Izlabojums.
Ainažu muitas valdes sludinā-

jumā ,.VaId. Vēstn." JVs 147. no
š. g. 5. jūlija par Igaunijas
pilsoņa Jēkaba Kaska uzaicinā-
šanu ieviesusēs kļūda: ,,par bluķu
ievešanu" vietā pareizi jābūt
„par bluķu izvešanu". 8726

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Balvu pilsētā,
paziņo:

1) ka izpildot Latgales apgabal-
tiesas I civīlnodaļas lēmumu no
1928. g. 29. marta zem JVs4018,
Valsts zemes bankas prasības
apmierināšanai 1928. g. 17. sept.,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

Jaunlatgales apriņķa priekš-
nieka palīgs 2. iecirknī paziņo,
ka š. g. 23. jūlijā, pīkst. 10,
Balvu pagasta vec. pol. kārtīb-
nieka kanceleja, Balvos, pārdos
vairāksolīšanā Aleksandra Klusa
kustamo mantību — 3 govis,
novērtētas par Ls 162,92, sa-
skaņā ai tiesu palātas civīl-
departamenta š. g. 22. maija
rakstu Ns 2756. Pārdodamais
apskatāms pārdošanas dienā uz
vietas. M> 5145.

Balvos, 1928. g. 7. jūlijā.
8692ē Priekšu, pal. v. i. (paraksts

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 1041,
izdotu no Piltenes pagasta valdes
1921. g. 31. jūlijā uz Jāņa Inta d.
Bajāra vārdu. ' 7980ē

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 202,
izdntu tin Zūru pagasta valdes

13. maijā uz Kriša
Kārļa d. Egles vārdu. 7981 ē

Rīgas prefektūras 1. iec. priekš-
nieks paziņo, ka 1928. g. 19. jūlijā,
pīkst. 10 ' rītā, Kungu ielā 22,
G. Lībeka frizieru veikalā, pārdos
vairāksolīšanā vienu elektrisko
matu griežamo mašīnu un vienu
naudas kasi, kopvērtībā par
Ls 160,85, vispārējās apdroši-
nāšanas sabiedrības nelaimes ga-
dījumos prasības segšanai.

Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā.
8730ē Priekšn. v. (paraksts).



Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Dzelzceļu virsvaldes tecini, direkcija
izāos jau&ta izsoīe

š. g. 20. jūlijā, pīkst. 12 dienā, ist. JVs 308-b,
sekošus būvdarbus:

1) Preču šķūņa būvi Līzuma stac, — droš. nauda Ls 100,—;
2) Dzīv. ēkas 'pusbūvi Neretas stac, — droš.nauda Ls 500,—
3) Puskazarmas un saimn. šķūņa būvi Mazirbes stac,—

doršības nauda Ls 200,—;
4) Puskazarmas un saimn. šķūņa būvi Plintiņu p. p., —

drošības nauda Ls 200,—;
5) Sarga mājas un saimn. šķūņa būvi Lubas p. p., — diošī-

bas nauda Ls 100,—;
6) Dzīvoj. ēkas būvi Pļavas stacijā, — droš. nauda Ls 100,—;
7) Zvāres p. p. ēkas paplašināšanu, — droš. nauda Ls 150,—;
8) Krāsotāju daibusS ceļu iec. rajonā, droš. nauda Ls 500,—;
9) Krāsotāju darbus 10. ceļu iec. rajonā, droš.nauda Ls 400—

Tuvākas zinas izsniedz Gogoļa ielā Ns 3, ist. JVs 311, darbdienās
no 9—15. L3541 8746b

Valsts dzelzceļu 4. ceļu iecirkņa priekšnieks
izsludina š. g. 20. jūlijā pīkst. 12, savā kantorī Gulbenē

MUTISKU IZSOLI
uz sekošiem darbiem:

1) Atejas izbūvi pie depo darbnīcām Gulbenes stacijā.
Drošības nauda Ls 30,—;

2) Materiālu noliktavas izbūvi pie depo darbnīcām Gulbenes
stacijā. Drošības nauda Ls 30,—.

Tuvākas zinas izsniedz 4. ceļu iecirknī darbdienās no pīkst.
9—15. L 3566 8751b

5. vajona inženieris
izdos otrreizējā galīgā jauktā izsolē
Ābeļu pagasta valdes telpās, š. g. 18. jūlijā, pīkst. 9 rītā, sekošos

darbus uz valsts mežu plāt. rēķina labojamiem ceļiem:
1) 60 mgrants piegādāšanu uz Zasas-Līvānu Il-b šķ. ceļa

Zasas pagastā. Drošības nauda Ls 20,—;
2) 80 mgrants piegādāšanu ar 3 gab. betona caurteku

būvēm uz Neretas-Bauskas 11-a šķ. ceļa Zalves pagastā. Drošības
nauda Ls 150,—;

3) 5.000 km gara ceļa labošanu ar 400 mgrants piegādi
Mazzalves pagastā. Drošības nauda Ls 380,—.

Uz augšminētiem darbiem pie līguma slēgšanas drošības
nauda jāiemaksā otrtik daudz.

Nodrošinājumi var būt nauda, valsts vērtspapīri un banku
garantijas, bet vietējiem zemturiem arī vietējo kredītbiedrību garan-
tijas. Citāda veida nodrošinājumi netiks pieņemti.

Tuvākas ziņas kancelejā. L3564' 8750b

(fll&as ostas valde
izdos rakstiskā sacensībā š. g. 23. jūlijā, pulksten 10,

toniku stores mašīnas piegādi
ledlauzim ..Uzplēsis"

Drošības nauda Ls 1.200,—.
Piegādes noteikumi un tuvākas zinas Rīgas ostas valdē,

darba laikā. L3568 8752

Jttezu depawtaments
paziņo, ka izsludinātā izsole

65 ugunsdrošu dzelzs naudas lāžu
piegādāšanai š. g. 1. augusta

atcelta.
8744 L 3531 Mežu departaments.

Auces virsmežniecība
š. g. 6. augustā, Lielauces pag. Stirnas muižā, Auces virsmež-
niecības pieņemšanas telpās, iznomās jauktā izsolē, bez pēcizsoles,

zveļas tiesības
uz 6 gadiem Spārnes ezerā, 18 ha plāt., atrodošos Jelgavas apr.,
Īles pagastā.

Solīšana sāksies no Ls 23 gada nomas.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kom-

misijai drošības naudu viena gada nomas apmērā, kura pēc no-
solīšanas jāpapildina līdz pilnai nosolītai summai.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie V Īles iec.
mežziņa. 8727 Auces virsmežniecība.

Latvijas banka
izdos š. g. 20. jūlijā, pīkst. 11 dienā, bankas Sekretariātā, Rīgā,

Pilslaukumā,

jauktā izsolē
bankas centrāles un Tukuma nodaļas

ēku remonta darbus.
Rakstiski piedāvājumi par katru daibu atsevišķi, apmaksāti

ar zīmognodokli, slēgtās aploksnēs iesūtāmi Latvijas bankas valdei
Rīgā, bankas telpās, Pilslaukumā, līdz š. g. 20. jūlijam, pīkst. 11.

Drošības nauda uz remonta darbiem bankas centrālē Ls 4,700,
Tukuma nodaļā Ls 150,—.

Nosacījumi un tuvākas zinas saņemamas bankas Saimniecības
daļā. L3556 8749b

Zemkopības ministrijas zemkop. depart.
izsludina, ka 1928. g. 18. jūlijā, pīkst. 12, kulturtechniskās daļas

telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 31, dz. 3,
jautkiā izsolē

izdos mazāksolīšanā sekošus darbus, sākot solīšanu no zemāk uz-
rādītām summām: 2
1) Ilūkstes apr., Slates, Asares un Susejas pag., Eglones upes augšgala

regulēšanas darbus 7380 tek. mtr garumā ar 11545 mtilpuma,
novērtētus par Ls 5840; izsoles drošības nauda Ls 300.

2) Valkas apr., Palsmanes un Rauzas pagasta un muižu vec- un
jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 2431 tek. mtr.
garumā ar 3505 mtilpuma', novērtētus par Ls 2216; izsoles
drošības nauda Ls 110.

3) Valmieras apr., Valmieras un Burtnieku pag., Mēķena un citu
saimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 7459 tek. mtr garumā
ar 12451 mtilpuma, novērtētus par Ls 6752; izsoies drošības
nauda Ls 340.

4) Jēkabpils apr., Elkšņu pag., obroka gabalu novadgrāvju rakšanas
darbus 6509 tek. mtr. garumā ar 9055 mtilpuma, novērtētus
par Ls 5218; izsoles diošības nauda Ls 260.

Izsolē var piedalīties mutiski, iesniedzot rakstiskus piedāvā-
jumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām p. p.
39.—42. noteiktā kārtībā piims mutiskas izsoles sākšanas, pēc kam
nekādas piedāvājumus vairs nepieņems.

Ar tuvākiem izsoles un darbu nosacījumiem var iepazīties
Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 31, dz. 3. ' 8741 ē

Dzelzceļu tethnīsko
direkcija

izdos

iii izsolē
š. g. 23. jūlijā, pīkst. 12 sekošus

tiltu būvdarbus:
1) Ieriķu—Vecgulbencs līn. 39

kim 5 pik. dzelzbet cauruli.
Drošības nauda Ls 85,—;

2) Ieriķu—Vecgulbenes līn. 58
klm 3 pik. dzelzbet. cauruli.
Drošības nauda Ls 150,—;

3) Ieriķu—Vecgulbenes līn. 69
klm 9 'pik. sliežu-bet. tiltu.
Drošības nauda Ls 240,—;

4) Dzelzbetona cauruli Indras
stacijā. Drošības nauda Ls 35

Tuvākas ziņas izsniedz dzelz-
ceļu techniskās direkcijas tiltu
daļā, Rīgā, Gogoļa ielā JVs 3,
ist. 312 darba laikā. L3535 8745b

Rigas liDieias ii i. jiipItai" darbības pānkais w 1127.1
Bilance uz 1927. g. 31. decembri.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
Kase 1.382,61 Akciju kapitāls 400.000,—
Tekošs rēķins 276,99 Kreditori 877.81928
Nekustami īpašumi 594.172,89 Akcepti 17 īoo'
Preces 392.555,93
Mašīnas un darba rīki 175.841,40
Inventārs 24.695,43
Debitori . 94.326,76

,, šaubīgie 4,—
Peļņas un zaudējumu rēk. saldo . 3.577,82
Izdevumi uz 1928. g. . " 4.062,17 '
Algas pārvedums uz 1928. g. . . . 520,—
Rīcības rēķina pārved, uz 1928. g. 3.260,78 ?
Pārejošas summas 242,50 ļ

1.294.919.28 , L29491^28
= '-^— i l

Pelņas un zaudējuma rēķins.
Debets. Ls i Kredīts. Ls

Algas 35.569,46 J Peļņa uz preču ražojumiem . . . 271.048,79
Tekoši izdevumi 46.891,79 ' Dažādi ienākumi 24.031,4i
Kursa diferences 541,38
Rīcības izdevumi 151.526,76
Procenti 51.441,95
Peļņa par 1927. g . 9.108,90 '

295.080,24 ^ImFmJi-
7821o Valde.

Cirstu pagastam
(Cēsu apriņķī) vajadzīgs

skoloi-skolai wwi
vīrietis, sabiedrisks darbinieks
muzikāls, skolas un biedrības

kora vadītājs.
Vēlēšanas notiks š.g. 20. jūlijā,

Cirstu pagasta namā, pīkst. i4,
kur arī kandidāti tiek lūgti
ierasties iesniedzot attiecīgus do-
kumentus. 2*

Auto satiksme — Dzērbenes
stac. — Vecpiebalga.
8710ē Pagasta valde.

Rīgas policijas 8. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kar. kļaus, apliecību
JVs33521, izdotu 1927. g. 21. janv.
no Rīgas kara apr. pr-ka uz
Alfrēda Pētera d. Ūdris vārdu ,
dzim. 1905. g. 26. jūnijā,pied. pie
Rauzas pag., Valkas apr., iedzīv.
Pērnavas ielā JVs 12, 'dz. 6. 8732ē

Jēkabpils apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī paziņo, ka š. g.
20. jūlijā, pīkst. 11, Jaunjelgavā,
Rīgas ielā JVs 34, atklātā vairākso-
līšanā tiks pārdota viens valsts
zirgs-ķēve.

Aps'katīt pārdodamo zirgu un
izzināt novērtējumu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
8699ē Priekšn. pal. (paraksts).

Tirdzn. akc. sab.

„CENTROSOJUS"
uzaicina sabiedrības akcionārus

uz

Kārt. soda sapulci
pirmdien, š. g. 30. jūlijā, pīkst.
1 dienā, sab. telpās, Elizabetes

ielā JVs 41/43, dz. 1.

Dienas kārtība:
1) Sapulces prezidija vēlēšanas.
2) Valdes ziņojums par sabiedrī-

bas darbību 1927. g.
3) Revīzijas kommisijas ziņojums
4) 1927. g. pārskata apstiprinā-

šana.
5) Peļņas sadalīšana.
6) Budžets 1928. gadam.
7) Valdes un revīzijas kommi-

sijas vēlēšanas.
8) Tekoši jautājumi.

Piezīme: Saskaņā ar statūtu
60. § šī sapulce būs pilntiesīga
pie katra ieradušos akcionāru
skaita. 8738ē Valde.

A./S.
Austrumu transporta

sabiedrības
ārkārt. akcionāru

sapulce
notiks 1928. g. 31. jūlijā, Rigār
1. Jēkaba ielā JVs 24, pīkst. 11.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojumi.
2) Vēlēšanas.
3) Tekošie jautājumi.
4) Dažādi priekšlikumi.
Akcionāri tiek uzaicināti ie-

sniegt savas akcijas valdē līdz
š. g. 24. jūlijam, lai iegūtu
balsstiesības sapulce.
8737ē Valde, ^

BgS^HSKHHRHI
Leimaņu lauksaimniec
mašīnu koplietošanas

biedrība
ziņo interesentiem, ka š. g-
3. jūnijās sarīkotā biedrības
mantu ' izlozē Leimaņu dzir-
navās, Vecpiebalgas pag.,

Vinnesti krītoši uz seK. duih;
1877, 395, 3098, 2581, 3024,

2 194, 1790, 2369, 2240, 119*
2769 , 2070, 27 13, 2092 , 2578,
2720, 1730, 379,621, 1839, 16*'
2867,310, 3679, 1566,3749, 1881,
5, 3021, 1950, 1908, 35, 362 ,
755, 2937, 2687, 1480, 1*1'2325 , 2009,2582,325,3408,23W,
3632 , 3548, 1288, 512, l*'
3261.

Vinnesti izņemami viena ir*
nēša laikā.
8666b Valde.
???HP

Brāļu Kapu Komitejas
Cēsu nodaļa

izsludina interesentu zināšanai,
ka Nodaļas 1928. g. 22. jūnijā

sarīkotā

mantu izlozi
vinnesti krituši uz sek. JVsJVs:

212 [i # * 2 li
1 § I?!'* 1 2 2? «
3 C 3 c 3 c 3 i n> g .£ 'g .5 >g 3 o Ls_j>j>j > Jļ>

7:40 400 'i77 10071 98 151058
44 7 403' 6 1047H00 1536150
54 87 421 21 1063i 96 153853
85 26 429) 5 108299 1540lll90 86 430131 1116 45 1556 71
10766 433(88 1153i 44 1570)61
115|41 494ļ38 1162, 89 1575 62
12851 500 84 1170 30 1579 14
133,64 547 3 1202 73 1607 17
137J18 55659 1219 92 1611 55
154 36 623 32 1277 1 1669 20
184 47 670 25 1301 57 1673 90

21 1 48 684 74 1304 8 1 1677 95
224 94 689 79 1310 43 1701 75
235 39 705 9 1362 54 1713 49
248)12 75128 1390 72 171523
295 69 796 33 1405 2 1740 56
300 60 865 63 1411 78 176 1 22
310 19 869 37 1431 10 1809 68
323 42 879116 1432 4 1936)67
325 15 946 65 1445 24 1937]13
33091 967|83 1452 46 195170
368 8 982 135 1478 27 1952)52
382 34 983 93 1479 29 1967)85

395;80 994J76 1490 97 1990;82

Kopā 100 vinnestu.
7806 Komiteja.

Akc. sab.
Pirm. priv. lombards
izūtrupēs 1928. g. 25. jūlijā,
pīkst. 1 dienā, lombarda telpās,
pašu namā, I. Kalēju ielā JVs 18/20,
ieķīlātas, bet nenokārtotas ķīlas
līdz JVa 209500.

Ūtrupē
nozīmētās ķīlas jānokārto trīs
dienas pirms ūtrupes, pretēji jā-
maksā par zelta un sudraba
lietām proves valdes izdevumi,
pēc kam zemprovīgie priekšmeti
tiks salauzti.

Pārdošanā nāks: briljanti,
zelts, sudrabs, kažoki, pulksteņi,
uzvalki, zābaki, velosipēdi, šuj-
mašīnas, manufaktūra, mēbeles
u. t. t. 8755 Valde.

Ilūkstes apriņķa valde
Grīvā, Lielā ielā JVs 289, izdos
1928. g. 23. jūlijā, pīkst. 12,

jasuttktāizs&Ēāi
sekošus remonta darbus:

1) Lielā ielā JVs 289, sētas mājā,
drošības nauda Ls 70.

2) Aptiekas ielā JVs 61/63, ap-
riņķa priekšnieka kancelejā
un dzīvoklī — drošības nauda
Ls 120.
Ar noteikumiem var iepazīties

Ilūkstes apriņķa valdē.
8697ē Ilūkstes apriņķa valde.

ARSENĀLS
izdos rakstiskā izsolē š. g. 2. augustā, pīkst. II dienā,

sekošu materiālu piegādi:
1) akmeņogles mašīnu (kurināmās) . . 100 tonna*2) kokss lietuves vajadzībām 150

Minētie materiāli jāpiegādā saskaņā ar techniskiem un izsole»
noteikumiem, kuj-i saņemami Arsenāla saimniecības daļā (Vp^Nometņu laukā JVs 84-a) katru darba dienu no pīkst. 9—15.

Piedāvājums jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma km,
summas. L 3437 1* g^gP*

Šoseju un zemesceļu d-ta I raj. inženiers
Rīgā, Lāčplēša ielā JVs 24, dz. 8;

š. g. 25. jūlijā, pulksten 10,

izdos jauktā izsolē
mazākprasītājiem Rīgas-Daugavpils II a šķiras ceļa izšosēšanu nr
klm. 18,040 līdz klm; 19,040.

Drošības nauda Ls 750. L3552 8748
Tuvākas ziņas kancelejā katru dienu parastā darba laikā.

3elza£»pšls valsts vidussnoiai
vajadzīgi

ķīmijas un angļu vatodas
Sk0l0tāļi. L3563 8753

Pasta un telegrāfa departamenta galv. darbnīca
izsludina vaSzstistiu sacensīfiu

š. g. 16. jūlijā uz

Rēķinmašīnām gab. 2
Š.g. 20. jūlija izsolē bez izslud. materiāliem darbn. vēl iegādās

3000 kg Cielonas grafītu.
Sacensība notiks minētā datumā pl. 10, P. T. departamenta

materiāla iegādes un inventāra nodajā, Aspazijas bulv. 15.
Sacensības dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10V

apmērā no piedāvājuma kopsummas.
Sacensības noteikumi saņemami darbn. komercdaļā , Sloka?

ielā 2, darbdienās no pl. 10—12 un no 12,30—14. 1* L 3524 8662
Valsts dzelzceļu (/III ceļu lec. pr-hs

izsludina 1928. g. 17. jūlijā, pīkst. 12, savā kantorī, Jelgavas stacijas
ēkas II stāvā, istabā JV° 5,

ļauhtas izsoles
uz sekošiem darbiem:

1) Ap 2000 mplienakmeņu pārstrādāšana šķembās, Jelgavā 11
Drošības nauda Ls 300,—.

2) Jelgavas stac. vecā koka viadukta nojaukšana ar mate-
riālu šķirošanu un savākšanu. Drošības nauda Ls 100,—.

3) Daudzevas stac. ūdenstorņa augšējās koka daļas atjau-
nošana. Drošības nauda Ls 50,—. '

4) Meitenes stacijā atjaunot ūdenspumpētavas koka aku
ar betonu. Drošības nauda Ls 50,—.

5) Lāčplēša stacijā uzbūvēt malkas šķūnīti. Drošības nauda
Ls 25,—.

6) Divu dzelzsbetona cauruļu būve uz līnijas Meitene-Bauska.
Drošības nauda Ls 50,—.

Tuvākas zinas iecirkņa kantorī istabā JVs22 no pīkst. 9 līdz 15
1* 8488z

mmMBmSSmk M

Jūrniecības departaments
izsludina uz š.g. 23. jūliju pīkst. 10 L 3546

jauMu izsoli
Daugavpils Gajoka aizsargu dambja tek. remonta

darbu izdošanai.
Drošības nauda Ls 350,—.
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi Jūrniecības departamenta

techniskā da(ā, Rīgā, Valdornāra ielā 1-a, darbdienās no pīkst. 9—13
un Daugavas 1. ūdensceļa rajona pārziņa kantori, Daugavpilī. 8747b
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