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Instrukcija

Saeimas vēlēšanu apgabalu kom-
misijām par kandidātu sarakstu
pieņemšanu 1928. gada Saeimas

vēlēšanās.
1. Apgabalu vēlēšanu kommisijas kan-

didātu sarakstus pieņem laikā no 13. līdz
15. augustam šinī gadā „Valdības Vēst-
nesi" izsludinātā vietā un stundās.

2. Apgabalu vēlēšanu kommisijas pie-
ņem tikai tādus kandidātu sarakstus,
kuru iesniedzēji var uzrādīt Latvijas
bankas vai kādas šīs bankas nodaļas
kvīti vai tās norakstu, ka bankai iemak-
sāts tūkstots latu drošības naudas cen-
trālās vēlēšanu kommisijas depozitā
(D. N. 351). Kvitē vai viņas norakstos
jānorāda, kas naudu iemaksājis, kāds no-
saukums būs kandidātu sarakstam, par
kuru drošības nauda iemaksāta, un kad
nauda iemaksāta. Iesniegtā kandidātu
saraksta nosaukumam jāsaskan ar
kvitē minēto kandidātu saraksta no-
saukumu. Bankas kvīte (vai tās no-
raksts) iesniedzama apgabala vēlēšanu
kommisijai reizē ar kandidātu sarakstu.

3. Apgabalu vēlēšanu kommisijām rū-
pīgi jāpārbauda kandidātu saraksti pirms
tos pieņem (skat. Saeimas vēlēšanu
likuma 18., 19. un 20. p.), griežot se-
višķu vērību uz to, vai uzrādītie kandi-
dāti un kandidātu saraksta parakstītāji
ir balsstiesīgi pilsoņi.

4. Apgabalu vēlēšanu kommisijas ne-
drīkst pieņemt kandidātu sarakstus un
citus ar 'kandidātu sarakstiem saistītus
dokumentus, kuros izdarīti strīpojumi
vai izlabojumi, vai kuri nav skaidri
salasāmi.

5. Kandidātu saraksts nedrīkst būt kā
pielikums pie dokumenta, uz kura iesnie-
dzēji parakstījušies, bet parakstiem un
kandidātu sarakstam jābūt uz vienapapira.

6. Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai
vienu kandidātu sarakstu. Ja kādas per-
sonas paraksts atrodas uz 2 vai vairākiem
sarakstiem, tad tas strīpojams uz visiem
sarakstiem.

7. Kandidātu sarakstā jāmin uzstādīto
kandidātu a) vārds, b) uzvārds, c) vecums,
d) dzīves vieta un e) nodarbošanās.

8. Kandidātu saraksta parakstītājiem
jāatzīmē savs vārds, uzvārds, vecums
(visi pēc pases) un adrese, kā arī pases
numurs un sērija.

1. piezīme. Zem iekšzemes pases nu-
mura jāsaprot tiešais pases numurs
un sērija, bet ne tas numurs, zem
kāda pasi reģistrējusi pases izdevēja
iestāde.

2. p i e z ī m e. Kandidātu sarakstu parak-
stītāju vārdi, uzvārdi, vecums, adrese
un pases numurs var tikt izpildīti ari
no citas personas, tikai tādā gadījumā
saraksta parakstītājam minētās ziņas
pašrocīgi jāparaksta ar pilnu savu
vārdu un uzvārdu, pie kam vārda
v'.etā var ari likt tikai pirmo tā
burtu.

9. Kandidāti var izteikt savu piekri -
krišanu kandidēt 1928. gada Saeimas vē-
lēšanās kā uz paša kandidātu saraksta,
tā arī atsevišķos rakstos, kuri pieliekami
kandidātu sarakstam. Piekrišanas rakstā
noteikti jāatzīmē, kādā sarakstā (pilns
saraksta nosaukums) un kādā apgabalā
ir ar mieru kandidēt. Turpat kandidā-
tiem jāatzīmē ari sava adrese, vecums un
nodarbošanās.

Piezīme. Savu piekrišanu balotēties
kandidāti var dot arī telegrāfiski,
tikai tādā gadījumā parakstam vajag
būt no attiecīgām iestādēm likumīgā
kārtā apliecinātam.

10. Ja viens vai vairāki no uzstādī-
tiem kandidātiem nav rakstiski izteikuši
savu piekrišanu par viņu kandidatūras
uzstādīšanu, tad apgabala kommisija tos
strīpos no saraksta.

11. Pēc kandidātu sarakstu iesnieg-
šanas tie nav atsaucami, tāpat nav at-
saucami atsevišķi paraksti.

12. Kandidātu sarakstus var iesniegt

viens no trim pirmajiem saraksta parak-
stītājiem, vai persona, kura likumā pa-
redzētā kārtībā ir uz to pilnvarota no
pirmiem trim kandidātu sarakstu parak-
stītājiem.

13. Ja kāds vēlētājs ir parakstījies
analfabēta vietā, tad viņa parakstam, kā
ari tam apstāklim, ka viņš tiešām pa-
rakstījies uz analfabēta vēlēšanos, ir jābūt
notariāli vai pašvaldības iestādē apstipri-
nātam. Parakstīties otra (analfabēta)
vietā var tikai vienu reizi.

Rīgā, 1928. gada 20. jūlijā.

Centrālās vēlēšanu kommisijas
priekšsēdētājs M. Skujenieks.
Sekretāra vietā A. Maldups.

Apstiprinu.
1928. g. 17. jūlijā.

Satiksmes ministris
Fr.Ozoliņš.

Pasta un telegrāfa departamenta
rīkojums.

Izpostīto apgabalu kongresa padomei

atļauts vienreizēji sūtīt pa pastu lauk-
saimniekiem ar rakstāmmašīnu rakstitus
paziņojumus par siena žāvēšanu pēc
drukas darbu takses.

Rīgā, 1928. g. 14. jūlijā. JN° 3/E.

Departamenta direktora vietā
V. Krūmiņš.

Ekspluatācijas pārvaldes
priekšnieka vietā 0. Matisons.

Visām apriņķu valdēm.
Pašvaldības departamentam ienākušas

ziņas, ka lauku pašvaldības, sūtot savus
vājprātīgos ievietošanai slimnīcās, iepriekš
neuzzin, vai attiecīgā slimnīcā ir brīvas
vietas un vai nosūtāmos slimniekus slim-
nīcas varēs uzņemt. Caur šo notiek vel-
tīga slimnieku vadāšana tanīs gadījumos,
ja slimnīcās slimniekus nevar uzemt aiz
vietu trūkuma. Pašvaldības departaments
uzdod apriņķu valdēm atgādināt pagastu
valdēm veselības departamenta 1922. g.
26. apriļa paziņojumu par slimnieku
ievietošanu vājprātīgo slimnīcās, kāds
paziņojums publicēts ,,Valdības Vēstneša"
1922. gada 93. numurā.

Tāpat departamentam ienākušas sū-
dzības, ka pašvaldības neizņem no vāj-
prātīgo slimnīcām savus slimniekus pēc
to veselības stāvokļa uzlabošanās, aiz-
ņemot vietas un aizkavējot ārstēšanos
palīdzību tiem pilsoņiem, kuriem tā
sevišķi nepieciešama, kādēļ apriņķu val-
dēm jāaizrāda pagastu pašvaldībām, ka
tūliņ pēc slimnīcas paziņojuma saņem-
šanas par slimnieku iespēju izlaist no
slimnīcas slimnieki nekavējoties no slim-
nīcas jāizņem.

Rīgā, 1928. g. 17. jūlijā. K» 90473.

Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

Nodaļas vadītāja vietā J. Z i e m a n i s.

Apstiprinu.
1928. gada 20. jūlijā.

Finanču ministris
R.Liepiņš.

Rīkojums.
Linu pieņemšanas zīmju un to norakstu

iesūtīšana finanču ministrijai caur vietē-
jām pašvaldībām, likumā paredzēto pie-
maksu saņemšanai par laikā no 1927. g.
1 aprīļa līdz 1928. g. 1. aprīlim valdībai
nodotiem liniem, ar šo tiek pagarināts
līdz š. g. 1. septembrim.

Departamenta direktors J. Miezis,
Nodaļas priekšnieks R. Loze,

Valdības iestāžu paziņojumi.
Uzaicinājums.

Zemkopības ministrijas zemkopības de-
partaments uzaicina: 1) Veczvārdes muižas,
Zvārdes pag., Kuldīgas apr., zemes ga-
balu N° 53F, 1,15 hektāra platībā, iegu-
vēju — Zvārdes patērētāju biedrību
,,Progress" un 2) Ružonas muižas izdalīto
zemes gabalu, Kapiņu pagastā, Rēzeknes
apriņķī, saimniecības Ne 48 F ,,Gusti",
8,27 hektāra platībā, ieguvēju —
Augustu Ignata dēlu Jakovelu iera-
sties sešu mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kurā šis uzaicinājums iespiests
,,Valdības Vēstnesī", pie zemkopības mi-
nistrijas notāra — Rīgā, Dzirnavu ielā
Ne 31, dz. 1, iepazīties ar minēto zemes
gabalu izpirkšanas līgumiem un tos- pa-
rakstīt.

Neierašanās gadījumā ieguvējus uzskatīs
kā atteikušos no piešķirtiem zemes ga-
baliem un tos no jauna ieskaitīs valsts
zemes fondā.

Pamats: 1) likuma par nekustamu
īpašumu korroborēšanu sakarā ar
agrārās reformas likumu 5. p.,
2) 1924. g. 8. februāra instrukcijas
pie minētā likuma 18., 20. un 25. p.
un 3) likuma par valsts zemes fonda
piešķirto un piešķiramo zemju no-
vērtēšanu un pārdošanu dzimstīpa-
šumā vai atdošanu dzimtsnomā 23. p..

1928. g. 17. jūlijā. Ne 15543-C.
Zemkopības departamenta

direktora vietā E. Maciņš.
Zemes vērtēšanas daļas

vadītāja vietā K. Šnornieks.

Paziņojums
Iecavā un apkārtnē dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Iecavā, Dr. A. Dalbiņa vietā paV valsts
darbinieku ārstu pieņemts Dr. Aleksandrs
Šteinhards.

Departamenta direktors F r. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Maksa par ..Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

rtdu: : " 12' ,- <*emot eks P-> par:

i:mēn . „ 6,— gadu . . . Ls 18 —3 men-
. . ;; 2\- V2 gadu . . „ 10,-

Piesūtot pa 3 men. . . „ 5,—
pastu un pie ' » ? „ i .'U
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . „ —,12. numuru . „ —,10

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

Latvijas valdības 4gļ» . oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot tjgjjnļ W$mšsvētdienas un svētku dienas

Redakcija: ģr HMSļ8a&fl|^ Kantoris
un

ekspedīcija:
Rīgā, pili Ne 2. Tālrunis 20032 ^P§S|ĒB^^ Rīgā, pili Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12. m? Atvērts no pulksten 9—3

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. g. 20. jūlijā

Nr. 292.
§ I-

No baterijas komandiera amata atcelto
Zemgales artilērijas pulka kapteini Georgiju
Ivanovu pārvietoju uz Latgales artilē-
rijas pulku.

§2.
Dienesta labā pārvietoju Aviācijas pulka

virsleitnantu Ādolfu D rulli uz Bruņo-
šanas pārvaldi.

§3.
Atvaļinu pavisam no kara dienesta

slimības dēļ Sapieru pulka virsleitnantu
Staņislavu Lakšu.

§4.
Izslēdzu no armijas virsnieku sarak-

stiem š. g. 3. jūlijā mirušo Vidzemes
artilērijas pulka virsleitnantu Eduardu
Kamparu.

Valsts Prezidents G. Zem gals.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Apstiprinu.
1928. g. 4. jūlijā. JVs 3184.

Izglītības ministris
A. Ten t eii s.

Žīdu komercskolu stundu plāns.

Nedēļas stundu skaits
Mācības priekšmeti

1 kl. . II kl. III kl. IV kl. Kopā

1. Ticības mācība-etika un žīdu vēsture . 2 : 2 1 1 6
2. Latviešu valoda 3 3 4 4 14
3. Pasniegšanas valoda 3 3 3 4 13
4. Ivris vai Idiš valoda 3 3 3 3 12
5. Vācu vai krievu valoda 3 3 3 4 13
6. Angļu vai franču valoda (3) (3) (3) (3) (12)
7. Matemātika .' 5 5 ^4 1 15"
8. Komercaritmētika 2 2 1 1 6
9. Fizika 2 2 2 -* 6

10. Ķīmija ar praktiskiem darbiem .... 2 2 2 — 6
11. Technoloģija, precu zinības ar praktiskiem

darbiem — — 4 4 8
12. Vēsture (vispārējā un Latvijas). ... 2 2 3 — 7
13. Politiskā oikonomija — — — 3 3
14. Kooperācijas mācība — — — 1 1
15. Likumu zinības — — — 2 2
16. Saimniecības ģeogrāfija — 1 1 1 3
17. Grāmatvedība — 2 2 3 7
18. Korespondence un kantora darbi ... — — 1 2 3
19. Zīmēšana, kaligrāfija 2 1 — — 3
20. Mašīnrakstīšana un biroja darbi ... 2 2 — — 4
21. Vingrošana un militārā audzināšana . . 2 2 116
22. Stenografija. .'..,. 2 — — — 2

35 35 35 ļ 35 i 140
K°Pā (+3) (+3) (+3)! (+3);(+12)

I
Žīdu izglītības pārvaldes priekšnieks J. Landavs,

Skolu nodaļas vadītājs B. G r ī n m a n i s.



Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlīdzību par sērgu
dēļ nogalinātiem un sērgās kritušiem lopiem

1928. gada jūnija mēnesī
(Lik. kr. 1920. g. 175. un 1922. g. 22.)

1. Valmieras apr., Burtnieku pag.
Mielos Jānim Kratiklim par liel- Ls
lopu ļaunā karsoņa dēļ galā no-
kauto govi .. '.... '... 82,50

2. Ilūkstes apr., Prodes pag. Vil-
ciņos Pēterim Katužanam par
ļauno ienāšu (malleus) dēļ noga-
lināto ķēvi un iznīcinātiem
priekšmetiem 455,—

3. Jaunlatgales apr., Rugāju pag.
Mierinos Jūlijam Zālītim par
liellopu ļaunā karsonī kritušo
govi 85,—

4. Jaunlatgales apr. Rugāju pa-
gasta valdes darbvedim Alber-
tam Kļaviņām par liellopu ļau-
nā karsonī kritušo govi un tās
pašas sērgas dēļ gaļā nokauto
govi 146,—

5. Valkas apr., Palsmanes pag.
Kalna-Kuļķos Jānim Ķelpam
par trakuma sērgā kritušo ,K.M'
sugas govi 150,—

6. Ilūkstes apr., Demenes pag.
Katriniškos Kazimiram Dēde-
ļam par liellopu ļaunā karsonī
kritušo govi 85,50

7. Madonas apr., Viesienas pag.
Strēdeļos Kārlim Sniedze par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi 66,50

8. Cēsu apr., Vaives pag. Kundzi-
ņos Karlīnei Eglīt par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi . . . ~ 61,30

9. Madonas apr., Cesvaines pag.
Būvmaņos Edei Smerlin par liel-
lopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi . 63,—

10. Rīgas apr., Madlienas pag.
Zemzaru jaunsaimniecībā Emī-
lijai Gobiņ par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ nogalināto govi . 93,—

11. Valmieras apr., Limbažu pag.
Burtniekos Bernhartam Ģermā-
nim par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi .... 47,—

12. Madonas apr., Galgauskas pag.
Vec-Piļļos Jēkabam Mednim
par liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi 60,50

13. Madonas apr., Meirānu pag.
Inkaros Kārlim Grīva par liel-
lopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 47,—

14. Tukuma apr., Engures pag.
Treimaņa mazināja Otto Ler-
cham par trakuma sērgā noga-
lināto zirgu 360,—

15. Bauskas apr., Iecavas pag. Sie-
tiņos Hugo Sietiņam par liel-
lopu ļaunā karsoņa dēļ nogali-
nāto govi 53,—

16. Cēsu apr., Baižkalna pag. Jaun-
Raunos Ernestam Sarisam par Ls
liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto sugas govi-teli .... 110,—

17. Daugavpils apr., Piedrujas pag.
Indras ciemā Jānim Ozerskam
par trakuma sērgā kritušo cūku 45,—

18. Rēzeknes apr., Maltas pag.
Boludsku ciemā Michailam Stro-
gonovam par trakuma sērgā
kritušo zirgu ērzeli 180,—

19. Tukuma _apr., Lestenes pag.
Vanagos Žanim Krigertam par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi 80,—

20. Madonas apr., Viesienas pag.
Strēdeļos Kārlim Sniedze par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi un teli . . . .118,50

21. Ilūkstes apr., Prodes pag. Mi-
keliškos Jānim Svokam par liel-
lopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 87,50

22. Cēsu apr., Drustu pag. Tulčos
Jānim Tūne par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto govi 62,10

23. Cēsu apr., Drustu pag. Seisumos
pils. Pēterim Gailītim par liel-
lopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 63,50

Kopā 2601,90
Veterinārvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 26. jūn.
izklausījusi mir. Aizika Movša d.
Raca mantošanas lietu nolēma:
par prombūtnē esošā Meiera
Raca atstāto mantu iecelt aiz-
gādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pils. bāriņu tiesai
attiecīgai rīcībai.

Rīgā, 1928.g.lO.jūI. L.JN°1982.
Priekšsed. v. Klots.

9362b Sekretārs A. Kalve.

Literatūra.
Atpūta. Ns 194. — 1928. g. 20. jūlijā (spott

numurs). ?

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 21. jūlijā.

Devizes

1 Amerikas dollars 5,176—5,18!
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,2

100 Francijas franku 20,25—201
100 Beļģijas beigu 72,00—72,5;
100 Šveices franku 99,55—100i
100 Itālijas liru 27,10—27,1
100 Zviedrijas kronu 138,60—139,:
100 Norvēģijas kronu 138,30—139'
100 Dānijas kronu 138,35—139;
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,30—154
100 Holandes guldeņu 208,30—209/
100 Vācijas marku. 123,55—124,1
100 Somijas marku 12,96—13,1
100 Igaunijas kronu 138,30—139,1
100 Polijas zlotu 57,45—58,5
100 Lietavas litu 51,00—51,1
1 SSSR červonecs..
100 Austrijas šiliņu 72,55—73,2

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-344'
Sudrabs 1 kg 95—103i

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums. . . 98—106
4% Valsts prem. aizņēmums . . 98—109
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevli

Zvērināts biržas māklers M. Okmia:

Redaktors M. Ārons.

Valdības darbība.
Ministfu kabineta sēde

1928. g. 19. jūlijā.
1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas

Republikas Satversmes 81. p. kārtībā:
1) papildinājumus un pārgrozījumus li-

kumā par cietušo karavīru un viņu
ģimenes locekļu pensijām,.

2) papildinājumus un pārgrozījumus
skolotāju pensiju likumā,

3) papildinājumus un pārgrozījumus
noteikumos par karavīru un valsts
ierēdņu un kalpotāju pensijām.

2. Ieceļ līdzšinējo papildu miertiesnesi
pie Latgales apgabaltiesas Pāvilu La-
becki par miertiesnesi pie tās pašas
apgabaltiesas.

3. Atļauj Lietavas pavalstniekam Ādol-
fam Raulinaitis darboties Latvijas
universitātē kā filoloģijas un filozofijas
fakultātes 11 šķiras lektoram leišu valodai
uz 1 gadu.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Skolu audzēkņu iesaukšana
kara dienestā, kuri to vēlas

pirms 1929. g. februāra.
Pēc karaklausības likuma papildinājuma

(44. p. 2.. piezīme), vidus- arod- un augst-

skolu audzēkņiem, kuri beidz skolu vai
izstājas no skolas pēc 15. februāra, ir
tiesība iestāties obligātoriskā aktīvā kara
dienestā ārpus iesaukšanas laika.

Sakarā ar to, saskaņā ar galvenā štāba
priekšnieka š. g. 23. maija rīkojumu
N° 1763/Go, uzaicinu minētos audzēkņus,
kuri vēlas iestāties dienestā, nenogaidot
kārtējo iesaukšanu 1929. g. februāri, iera-
sties uz iesaukšanu man uzticētā pārvaldē,
Jelgavā, Poruka ielā N° 5 š. g. 7. augustā,
pulksten 8, ņemot līdzi apstiprinātus do-
kumentu norakstus par izglītību un pasi.

Par derīgiem atzītie tiks atvaļināti
mājās personīgu lietu nokārtošanai līdz
30. augustam, pēc kam tiks iedalīti kara-
spēka daļās.

Jelgavas - Bauskas kara apriņķa
priekšnieka vietas pag. izpildītājs,

kapteinis Grinfelds.

Saistoši noteikumi
par tirgošanos un kārtības uz-
turēšanu nedēļas un gada tirgos

Salacgrīvas pilsētā.
Pieņemti Salacgrīvas pilsētas domes 1928. g.
1. jūnija sēdē (prot. Xs 6 § 4) un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta š. g. 19. jūnija rakstu

Ka 89652.

1. p. Tirgošanās notiek: a) nedēļas
tirgos — piektdienās uz laukuma pie
pilsētas valdes nama un b) gada tirgos —
23. septembri uz tirgus laukuma Salacas
pusē un 16. oktobrī no pilsētas valdes
nozīmētā vietā Svētciema pusē. Tirgo-
šanās uz ceļiem, ielām, sētās un iebrau-
camās vietās stingri aizliegta.

2. p. Tirgošanās atļauta pirmā pantā
noteiktās tirgus dienās, bet ja tās iekrīt
nedēļas svētdienās, svētku vai svinamās
dienās — tad: nedēļas tirgi tiek noturēti
darbdienā pirms svētkiem, bet gada tirgi —
darbdienā pēc svētkiem, pie kam nedēļas
tirgos tirgošanās atļauta vasaras laikā no
(1. aprīļa līdz 31. augustam) no pīkst.
5 rītā līdz pīkst. 12 dienā un ziemas laikā
(no 1. septembra līdz 31. martam) no pīkst.
7 rītā līdz 12 dienā, bet gada tirgos no
pīkst. 5 rītā līdz pīkst. 7 vakarā.

3. p. Pilnīgi aizliegts visiem uzpircē-
jiem-atkalpārdevējiem nedēļas tirgos pirkt
sviestu, miltus, miltu izstrādājumus, gaļu,
gaļas produktus, kartupeļus, zirņus, pupas,
saknes, taukus, putraimus, piena produk-
tus, augļus un olas vasaras laikā (no
1. aprīļa līdz 31. augustam) priekš pīkst.
9 un ziemas laikā (no 1. septembra līdz
31. martam) priekš pīkst. 10 rītā.

4. p. Par tirgošanos uz tirgus tiek
ņemts sekošs tirgus nodoklis: nedēļas
tirgos — 10 sant. no vezuma vai 2 mtr.
gara galdiņa, bet gada tirgos:

Ls 0,50 no liellopa,
,, 0,30 ,, cūkas,
,, 0,30 ,, jaunlopa,
„ 1,— „ zirga,
,, 0,50 ,, kumeļa,
„ 0,10 „ aitas,
,, 0,50 ,, vezuma,
,, 1,— ,, 1 mtr. gara galdiņa,

Nodokli iekasē tirgus kasieri

uzraugs.
5. p. Kārtību uz tirgus laukuņj,

uztur pilsētas valdes pilnvarotas persot
resp. tirgus uzraugs un policija,

^rīkojumiem visiem tirgus apmeklētāju
bez iebildumiem jāpadodas.

6. p. Vietas tirgus bodītēm un galdi,
ierāda tirgus uzraugs, grupējot tos r
produktu šķirnēm.

7. p. (izbraucējiem uz tirgus jj,
stājas no tirgus uzrauga norādītās viei
un kārtībā, kodēji zirgi pret košanu idrošināmi. Aizliegts atstāt tirgus lau(
mos uzbrauktus zirgus bez uzraudzib

8. p. Uzbraukt uz tirgus laukumi,
bez tirgošanās vajadzībām, vienīgi atpf
nāt un paēdināt zirgus, aizliegts.

9. p. Pēc tirgus beigām visi gaļrj
un tirdzniecības piederumi ir tūliņ
tirgus laukuma jānovāc.

10. p. Uz tirgus jāievēro tīrība, p
dodamiem produktiem, kā arī tirgošai
kārtībai jāsaskan ar pilsētas izdoti
sanitāriem noteikumiem.

11. p. Šo saistošo noteikumu parkā
jus sauks pie likumīgas atbildības uz so
likuma pamata.

12.p. Šie saistošie noteikumi stāj
spēkā pēc 14 dienām no viņu izsludināšan
,,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Liepiņš,
Sekretārs A. Tamisars

GTi'&sm
ēhādinūļumnk,

, .
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesa sēdē 1928. g. 19. jūn.
izklausījusi mir. Kriša Nabaga
mantošanas lietu nolēma: ie-
celt aizgādnību par prombūtnē
esošā Jāņa Voldemāra Nabaga
mantu, par ko paziņot attiecīgai
aizbildnības iestādei.

Rīgā, 1928. g. 16.jūl. L. JN°3276
Priekšsed. v. Klots.

«364b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928.g. 12. jūn.
izklausījusi mir. Rūdolfa Luiska
mantošanas lietu nolēma: par
prombūtnē esošās Vilhelmīnes-
Katrīnes Luisk atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko pa-
zinot Rīgas pils. bāriņu tiesai.

Rīgā, 1928. g. 16. jūl. L.JVe 130.
Priekšsed. v. Klots.

9365b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1921. g. 15. febr., Krievijā,
Pēterpilī mir. Savelija Savelija d.
Frīdlanda, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sskarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārij, fidei-
komisārijiem, kreditoriem un 1.1.,
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.

Rīgā, 1928. g. 16. jūl. L.N°4660
Priekšsed. v. Klots.

Q3fi8h Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
26. jūnijā izklausījusi mir. Ferdi-
nanda-Luisa Leiške mantošanas
lietu nolēma: par bezvēsts prom-
būtnē esošā Džemsa (James)
Christofa Ferdinanda-Luisa d.
Leiške (Leischke) mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1928. g. 16. jūlijā.
1.. JVa 447. 9366b

Priekšsed. v. Klots.
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 Doras Vīksnes lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
17. jūlijā publicēto 1927. g.
13. jūnijā Rīgā mir. Otto-Ale-
ksandra Miķeļa d.Vīksnes, 1926.g.
14. oktobrī pie Rīgas notāra
Jāņa Graudiņa taisīto testamentu
kā arī visas *personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Otto-Aleksandra Vīksnes manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legatār.,
fideikomisār., parāddevējiem un

t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laiiā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. ?g. 17. jūlijā.
L. JYs 4811. 9346b

Priekšsed. Klots.
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 Marijas Apse lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1926. g.
16. martā publicēto 1925. g.
11. maijā Gatartas pag. mir.
Kārļa jlkaba d. Āpša, 1925. g.
12. febr. mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Kār|a Āpša mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatārij. fidei-
komisārijiem, parāddevējiem un
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1928. g. 17. jūlijā.
L. Ne 4850. 9345b

Priekšsed. Klots,
Sekretārs A. Kalve,

Apsans, atstāto mantojumu
das tiesības kā mantiniekiem,,
gatāriem, fideikommisārieraļ
ditoriem u. t. t., pieteikt sa
tiesības šai tiesai sešu me»
laikā, skaitot no sludina
iespieduma dienas. Termiņā
pieteiktas tiesības ieskatīs
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 16. ļuļ
9400z L. Ne 2239 2!

Priekšsed. v. P. Sfflļ
Sekretārs MittelM

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
26. jūnijā, izklausījusi mir. Aizika
Movša d. Raca mantošanas lietu,
nolēma: par prombūtnē esošā
Esteres Finkelstein, dzim. Racs
atstāto mantu iecelt aizgād-
niecību, par ko ar pavēli paziņot
Rīgas pils. bāriņu tiesai at-
tiecīgai rīcībai.

Rīgā, 1928. g. 16. jūlijā.
9360b Priekšsed. v. Klots.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1921. g. 22. martā Gulbenes
draudzē mir. Ernesta-Aleksandra
Jāņa d. Grauduma, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatārij., fideikomisārij., kredi-
toriem un t. t., pieteikt šīs tie-
sības 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.

Rīgā, 1928. g. 16. jūlijā.
L. Na 4708. 9367b

Priekšsed. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
26. jūnijā izklausījusi mir. Jāņa
Pētera d. Burkas mantošanas
lietu nolēma: iecelt aizgādnie-
cību par prombūtnē esošā Paula
Alfrēda Burkas mantu, par ko
paziņot attiecīgai aizbildnības
iestādei.

Rīgā, 1928. g. 16. jūlijā.
L. Na 3313. 9363b

Priekšsed. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
26. jūnijā, izklausījusi mir.Aizika
Movša d. Raca mantošanas lietu,
nolēma: par prombūtnē esošā
Ābrama Raca atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko ar
pavēli paziņot Rīgas pils. bāriņu
tiesai attiecīgai rīcībai.
Rīgā, 1928. g. 16. jūlijā.
L. Ne 1982. 9359b

Priekšsed. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
5. aprīlī mirušās Māres (Marijas)
Mārtiņa m. Rozenbergs, pēc
pirmās laulības Cintinš, dzim.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava M
5. jūlija nolēmumu, dara Mļ
vispārībai, ka obligācijas, «b
borētas uz ,,Lindes-Birzgale>*
žas ,,Plītu" mājām ar liif-
1) obligācija par 1500 to
korrob. 1913. g. 23. augi»!
Ns 943 un 2) obligācija p*
kr. rbļ., korrob. 1913-g- «
ar N° 1340, atzītas par .^tām un lūdzējai Lūcijai \-
niņš dota tiesība prasīt a«
hipotēku dzēšanu zemes gff

Jelgavā. 1028. g. M
9402z L. ŅJ

Priekšsed. v. P »«
Sekretārs Mittel*

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šj
5. jūlija nolēmumu, dara zinš
vispārībai, ka parāds pē|
gācijas par 3000 kr. rbļ., m
1913. g. 9. dec. ar Ne 292;
Bauskas apr. Gravendales j
žas ,,Kaķu" mājām ar zeit*
Na 1041, "atzīts par samaksa*
lūdzējai Elvīrai Pilsētnieks?
tiesība prasīt attiecīgas «
tekas dzēšanu zemes grama»

Jelgavā, 1928. g. 16. m
9401z L. Ne 55flļ

Priekšsed. v. P. Stera
Sekretārs MittelM

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
7. febr., izklausījusi mir. Michaila
Fedora d. Jegorova mantošanas
lietu, nolēma : ar tiesas 1925. g.
20. okt. lēmumu iecelto aizgād-
niecību par prombūtnē esošās
Lidijas Fedora m. Jegorovas
mantu atcelt, par ko paziņot
Rīgas pils. bāriņu tiesai.

Rīgā, 1928. g* . 16. jūlijā.
L. Na 526/26. 9369b

Priekšsed. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
26. jūnijā, izklausījusi mir. Aizika
Movša d. Raca mantošanas lietu,
nolēma: par prombūtnē esošā
Beska-Berka Raca atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko ar
pavēli paziņot Rīgas pils. bāriņu
tiesai attiecīgai rīcībai.

Rīgā, 1928. g. 16. jūlijā.
L. Na 1982. 9361b

Priekšsed. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.



'Citu iestāžu
sludinājumi.

Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoni:
1) Kārlis Vilks-Volfs, dzīvo-

jošs Rīgā, Elizabetes ielā Ne 49
dz. 4, kurš vēlas saukties
uzvārdā „Volfs";

2) Tenis Oliņš, arī Ole ar sievu
Matildi, dzīvojoši Valmieras
apriņķī, Rozēnu pag. Vīksnās,
kufi vēlas saukties uzvārdā
„OIiņš";

3) Otilija - Anna Šķerste, ari
Skulte, dzīvojoša' Rīgā, Klī-
veru ielā Na 1, dz. 68, kura
vēlas saukties uzvārdā ,Skulte'

4) Ernests Kuršinskis-Kursin-
skis ar sievu Annu, dēliem
Teodoru-Edgaru un Imantu-
Visvaldu, dzīvojoši Rīgā, Brī-
vības ielā Ae 2, dz. 15, kuri
vēlas saukties uzvārdā „Kur-
šinskis",

5) Pēteris Silamednis, dzīvojo-
jošs Valkas apriņķī, Smiltenē,
Bergmaņa mājā, kurš vēlas
saukties uzvārdā „Mednis",

6) Gabriels Urtijevskis, dzīvo-
jošs Rīgā, Matīsa ielā Ne 86-a,
dz. 16, kurš vēlas saukties
uzvārdā „Strautma!is",

7) Kārlis Perdijaks, dzīvojošs
Rīgā, Raunas ielā Ne 5, dz. 5,
kurš vēlas saukties uzvārdā
„Pumpurs",

8) Tevelis Aršs ar sievu Rozi,
dēliem: Erachmiela un Mozus,
dzīvojošs Rīgā, Brīvības ielā
Ne 18, dz. 5, kuri vēlas sauk-
ties uzvārdā „Arss",

9) Jēkabs Rezevskis, arī Ragis
ar sievu Annu, dzīvojošs! Kul-
dīgas apriņķī, Kabiles pag.
Stalmaņu mājās, kuri vēlas
saukties uzvārdā „Kļaviņš",

10) Kritstaps Bucholcs, saukts
Buks, dzīvojošs Kuldīgas apr.
Vārmas pag. Zeltgalu mājās,
kurš vēlas saukties uzvārdā
„Cerinš".

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

Rīgā, 1928. g. 7. jūlijā.
Na 36409-V. 9573b
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītājs

P. Kurzemnieks.

Dzelzceļu virsvalde
iznomā tirgotavu

ēku celšanai
zemes laukumu,

apm. 7750 kv. mtr. lielumā pie
Kārļa ielas, iepretim prefektūrai,
starp pilsētas kanālu un pirmo
caureju caur dzelzceļu uzbērumu
pie Rīgas pasažieru stacijas uz
laiku no 1928. g. 1. septembra
līdz 1924. g. 1. septembrim.
Iznomājamā laukuma malā (.Ma-

rijas un Kārļa ielas pusē) starp
dzelzceļu zemi atsavinājuma joslu
un pilsētas zemi ierīkojama pie-
braucamais ceļš un aiz tā viena
rinda vienstāvu tirgotavu ēku,
bet pārējā laukuma daļā ierīko-
jami apstādījumi.

Piesolījumi, apmaksāti ar zī-
mognodevu 80 sant. apmērā, ie-
sniedzami līdz 1928. g. 3. augus-
tam, pīkst. 11 dienā, finanču
direkcijā (III istabā) slēgtās ap-
loksnēs ar uzrakstu: ,,Uz zemes
laukuma konkurenci pie Rīgas
pasažieru stacijas". Piesolījumos
jāuzrāda iesniedzēja vārds, uz-
vārds, pilna adrese un reflektanta
dzīves apraksts (uzrādot agrāko
un tagadējo nodarbošanos). Dzelz-
ceļu virsvalde ievēros vienīgi tos
piesolījumus, pie kup'em būs pie-
liktas kvītes par drošības naudas
iemaksu. Drošības naudu Lsl000
var iemaksāt dzelzceļu galvenā
kasē, staciju kasēs, Latvijas ban-
kā un viņas nodaļās, dzelzceļu
virsvalde patur sev tiesību ne-
iznomāt zemes laukumu perso-
nām, pret kurām viņai būtu kādi
iebildumi.

Tuvākas ziņas finanču direk-
cijā, 114. istabā.
9665z L 3756.

Liepājos - Gludos
dzelzc. būves unlUe
izsludina š. g. 31. jūlijā, pīkst. 12,

ntaL mii
Saldus stacijas 1) ūdenstorņa
celšanai; drošības nauda Ls 900;

2) ūderfspumpētavas ēkas cel-
šanai; drošības nauda Ls 700;

3) ūdensuztvērēja celšanai ;dro-
šības nauda Ls 450.

Tuvākas ziņas darbdienās no
pīkst. 9—15, dzelzceļu virsvaldē,
Gogoļa ielā Na 3, ist. 377.
966Iz 2* L 3770

Jelgavas apgabaltiesa,

oamatodamās uz sava š._ g.

f jūlija nolēmumu , dara zināmu
vērībai, ka obligācija par 3000

kr rbļ., korrob. 1907. g. lo. okt.
t' \° 1828 uz Jelgavas apriņķa
laun-Platones muižas „LatiKa
zvirbuļu" mājām , ar zemes grā-
matu > 2886, atzīta par īz-

„ cinatu un lūdzējam Ģedertam
Lerlinam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
Seš grāmatās. L. Ne 754 28. g.

Jelgavā , 1928. g. 16. jūlijā.
Priekšsed. v. P. Stērste.

9404z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

oamatodamās uz sava š. g.

12 jūlija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija par 4000

kr rbļ., korrob. 1913.g. 17. jūnijā

ar N°879 uzVecauces zemesgabalu
ar zemes grāmatu Ne 523, atzīta
Dar iznīcinātu un lūdzējai Vec-

auces kredītbiedrībai dota tiesība

nrasīt jaunu obligācijas norakstu,
turš stāsies nozudušā oriģināla
*"£, L. Na 264/28. g.

Jelgavā , 1928. g. 16. jūlijā.
Priekšsed. v. P. Stērste.

aMttz Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas reģ. nodala

dara zināmu, ka saskaņā ar

Latgales apgabaltiesas 1925. g.
27 "janvāra lēmumu uz lik. par
biedrībām 9. un 22. p. pamata,
reģistrēti Daugavpils latviešu dra-
matiskā tēatra padomes sēdē

1924. g. 17. dec. pieņemtie sta-
tūtu papildinājumi.

Daugavpilī, 1928. g. 13. jūlijā
Administr.un reģistr. nod. pārz.

(paraksts).
9?37z Sekretārs v. (paraksts).

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,

uz civ. proc. lik. 2011. p. un
uz 2014. p. un 2019. p. pamata
paziņo, ka pēc laikā no 1916. g.
3. līdz 6. jūlijam mir. Jāņa Kaln-
bērziņa, ir atklāts mantojums
un uz'aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, kreditor. un
t. t. pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 14. jūlijā.
L. Ne 73. 9307b

Miertiesnesis Bīlmanis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Mozus (Moiseja) Jankeļa-
Kopeļa d. Aizikoviča, kurš sevi
uzrāda par Jankeļa-Kopeļa Dā-
vida d. Aizikoviča mantinieku,
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no pilsētas dzimts-
lietošanas tiesību gruntsgabala
ar ēkām Daugavpilī, Grodņas
ielā ar policijas Ne 94, platībā
150 kv. asis, 3. pilsētas iecirknī,
203, kvartālā zem Na 3 1it. ,,a",
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī" pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzēja
mantojumdevējs un pēc tam arī
pats lūdzējs varētu tikt ievesti
Latgales zemes grāmatu reģistri
parnorādītās nekustamās mantas
īpašniekiem, bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 12. jūlijā.
Na 4288. 9162b
Kommis. priekšsed. v. E. Krikis.

Sekret.-darbved. ļ. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Pētera Jāņa dēla Dreitnaņa
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Krustpils muižas
atdalīta zemes gabala ar nosau-
klln 'u ,,Kondrātpurvs ", platībā
41 deset. 1420 kv. asis, Daugav-
pils apriņķa Vīpes (senāk Mež-
tnuižas) pagastā, ievešanu zemes-
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas , kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
™ izsludināšanas dienas „Valdī
oas Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies
Par iznīcinātām un minētais
'"dzējs varētu tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par
noradītās nekustamās mantas
ļpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkārisku apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī , 1928. g. 12. jūlijā.
Ne 4267.

Kom. priekšsed. v. E. Krikis.y|o5 Sekr.-darbv. J. Strazds.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz,

pildītājs par Liepājas pilsētas 2.iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ne 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141.. 1143.,

1146.—1149. p. paziņo, ka 1928.g.
5. oktobrī, pīkst. 10rītā, Liepājas
apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā vairāk-

solīšanā
nekustamo īpašumu, piederošu
Jānim Krista d. Birkmanim, kurš
atrodas Kuldīgas apr. Kurmales
pag. zem nosauk. „Krastnieki"
un ierakstīts Kuldīgas zemes-
grāmatu nodaļā ar krep. Ne 7584.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2000 un tiek
pārdots dēļ Kates Grabant
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 1800.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 2000
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir 'jāie-
maksā Ls 200 drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādai
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. 18. jūlijā.
No 1655. 9628

Tiesu izpild. J. Petersons.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpild. paziņo, ka 1928. gada
28. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Kazarmu ielā Ne 2, pārdos Kārļa
Steinhardta kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 900.

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

Rīgā, 1928. g. 19. jūlijā.
9670 Ties. izp. O.Stelmachers.

Rigas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 28. jūlijā,
pulk'st. 1 dienā, Rīgā, Ezeru ielā
Ne 2, dz. 1, pārdos Pētera
un Minnas Krieviņu kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
traukiem, drēbēm un novērtētu
par Ls 1921,06..

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

Rīgā, 1928. g. 21. jūlijā. 9671
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas 1. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 27. jūlijā,
pīkst. Va i2 dienā, Rīgā, Audēju
ielā Ne8, veikalā, A/s. ,,Schu!ler
cS Co." prasībā pārdos īzaka
Huttnera kustamo mantu, sa-
stāvošu no gumijas ballēm un
novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
9669 Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Na 7, dz. 8,
paziņo, ka 1928. g. 6. augustā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Merķeļa
ielā Ns6, spiestuvē, pārdos Akin-
dina Nitavska kustamo mantu,
sastāvošu no spiestuves mašīnām,
burtiem u. c. un novērtētu par
Ls 4.400.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
L. Ne 102. 9657

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Kārļa Jāņa d. Barvika, arī
Borovika, lūgumu par nekusta-
mās mantas, sastāvošas no Ru-
puļu, sādžas zemniekiem pie-
šķirtās zemes viensētas, platībā
21 des. 48 kv. asis. Bauskas
(senāk Poņevežas) apr., Pane-
munes (senāk Podfiiržanu) pag.,
kuru nekustamo mantu lūdzējs
kopā ar Jāni Barviku, Frici
Barviku un Lūciju Lejiņš, dzim.
Barvika, esot mantojis no sava
tēva Jāņa Barvika, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uzai-
cina visas personas, kurām Ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnseī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
mantojumdevējs un pēc tam arī
lūdzējs varētu tikt ievesti at-
tiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem, bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamās
pārdošanas un hipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1928. g. 12. jūlijā.
Ne 4321. 9158b
Kommis. priekšsed. v. E. Krikis.

Sekret.-darbved. I. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz lijas Naumova (N'auma d.),
tagad pēc uzvārda Barinova .lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Rodovoje muižas
Gubanovas pūstošas zemes ga-
bala pēc plāna Na 4, platībā
17 desetīnas 1514 kv. asis, vairāk
vai mazāk, Jaunlatgales (bij
Ostrovas) apriņķa, Kacēnu pag.,
ievešanu zemes grāmatu reģ. —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, slaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ne 4234.

Daugavpilī, 1928. g. 12. jūlijā
Kommis. priekšs. v. E. Krikis.

9169z Sekr-darbv. J. Straz' ds.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g* 11. jūlijā ir apstiprinājis
Jāņupes meliorācijas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
13. I. p. ar Na 663.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Bauskas apr. Iecavas pagastā,
c. Iecavu.

Daļas vadītāja v. J. P e I s i s.
9640 Darbvedis P. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g.' II. jūlijā ir apstiprinājis
Ēveles novada meliorācijas sa-
biedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģ. III daļas
17. 1. p. ar Ne 667.

Sabiedrības _ valdes sēdeklis:
Valkas apr. Ēveles pagastnamā,
c. Strenčiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9646 Darbvedis Fr. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 11. jūlijā ir apstiprinājis
Vānes meliorācijas sabiedrības
,,Lainums" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III da-
ļas 12. 1. p. ar Ns 662.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Tukuma apr. Vānes pagastā,
c. Sabili.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9643 Darbvedis P. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 11. jūlijā ir apstiprinājis
Drabešu pagasta meliorācijas
sabiedrības ,,Mergupe" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
16. 1. p. ar Na 666.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Cēsu apr. Drabešu pagastā,
c. Cēsīm.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9644 Darbvedis P. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 11. jūlijā ir apstiprinājis
Daudzevas meliorācijas sabiedr.
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
18. 1. p. ar Na 668.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jēkabpils apr. Daudzeses pag.,
c. Daudzesi.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9645 Darbv. P. Bried i s.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 11. jūlijā ir apstiprinājis
Bukultu-Berģu meliorācijas sa-
biedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
15. 1.p. ar Ne 665.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr. Ādažu pag. ,, Rat-
niekos" , c. Garkalni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9641 Darbvedis P. Briedis.
Zemkopības min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 11..jūlijā ir apstiprinājis
Mārupes ,,Ozolciema" meliorā-
cijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
14. 1. p. ar Ne664.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr. Mārupes pag. „Upe-
niekos", c. Rīgu.

Daļas vadītāja v. J. P e 1 s i S:-
9642 Darbvedis P. Briedis.

Valsts zemes banka
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Valsts zemes bankas Lat-
gales nodaļas telpās (Rēzeknē)
1928. gada 24. septembrī, pulkst.
10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas
Rēzeknes apriņķī, Sakstagales
pagastā. Liei - Markovkas sādžā,
un pieder Trifilijam Rodiona d.
Kirsanovam.

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 8,5 ha.
3) Solīšana sāksies no Ls 775.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a. Drošības naudu '/a no trešā
pantā minētās summas,
t. i. Ls 155.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.

Lūgumi dēļ atļaujaš*ptedallties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz '/g
no nosolītās summas. Pārējās
*IĶ jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1928. g. 20. jūlijā. Naa 5280
0649 Valsts zemes banka.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā Ne I b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu , un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

1) Krustpils pilsētas valdes
telpās 1928. g. 22. septembri,
pīkst. 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Dau-
gavpils apriņķī, Aiviekstes pag.,
Kuģu viensētā un pieder Jānim
Krustiņam.

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 3.3 ha
b) dzīvojamās ēkas, kūts, klēts

un šķūņa.
3) Solīšana sāksies no Ls 300.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a) Drošības naudu i/s no
trešā pantā minētās sumas,
t. i. Ls 60.

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
Vs no nosolītās summas.
Pārējās 4/5 jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1928. g. 20. jūlijā. Ne a 12229
9648 Valsts zemes banka.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 30. jūlijā, pīkst. 10
Kaļķu ielā Na 10, kafejnīcā ,,A . T"
tiks vairāksolīšanā pārdota Edu-
ardam Freimanim piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no 20
ozola koka krēsliem, novērtēta
par Ls 170,— Rīgas mājkalpotāju
slimo kases prasības segšanai.
9629b *

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g.30. jūlijā, pīkst. 10
Audēju ielā Ne 11, tiks vairāk-
solīšanā pārd. Ābramam Boruch-
sonam piederoša kustama man-
ta, sastāvoša no 6 čemodāniem,
novērtēta par Ls 120,— Rīgas
grāmatrūpniecības kopējās slimo
kases prasības segšanai. 9630b

Zilupes iec. polīc. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 2. aug., pīkst. 10,
Pasienē tiks pārdota Antona Bol-
diševiča kustama manta, sa-
stāvoša no vienas kumodes dzel-
tenas krāsas un diviem adītiem
galdautiem, vērtībā Ls 30,00
dēļ soda naudas piedzīšanas,
saskaņā ar Zilupes iec. mier-
tiesneša izpildu rakstu no 1928. g.
23. apr. Ne 1315. 9579b

Rēzeknes pilsētas polīc. priekš-
nieks, saskaņā ar civ. proc. lik.
1030. un 1031. p. p. paziņo, ka
1928. g. 7. augustā no plkšt. 11,
Rēzeknē, Latgales prosp. Na 23,
otrreizējā atklātā izsolē tiks pār-
dota Lazara Feitelbauma kustama
manta, sastāvoša no dzīvokļa
iekārtas mantām un novērtēta
par Ls 580,45.

Izzināt mantu sarakstu, no-
vērtējumu un apskatīt pārdo-
damo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 9582b

Rigas prefektūras III iec.
priekšnieks ar šo

atsauc
uz š. g. 25. jūliju a/s. „Riti"
izsludināto ūtrupi, Dzirnavu
ielā JV° 57. 9547

Rēzeknes pils. polīc. priekš-
nieks, saskaņā ar civ. proc. lik.
1030. un 1031. p. paziņo, ka
1928. g. 3. augustā no pīkst. 10,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 16,
otrreizējā atklātā izsolē tiks pār-
dota Antona Laizāna kustama
manta, sastāvoša no rakstām-
mašīnas, rakstāmgalda, 2 eta-
žerēm, skapja un 6 vīnes krēsliem
un novērtēta par Ls 190,—.

Izzināt mantu sarakstu, no-
vērtējumu un apskatīt pāārdo-
damo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 9581b

Jaunlatgales apr. pr-ka pal.
2. iec. paziņo, ka š. g. 25. jūlijā
pīkst. 10 — Balvos, polīc. iec.
kancelejā pārdos vairāksolīšanā
Jāņa Akmentiņa kustamo man-
tību — piena separatoru — no-
vērtētu par Ls 20,— soda naudas
piedzīšanai, saskaņā ar Balvu
iec. miertiesneša š.* g. 22. maija
rakstu Ne 168 B.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 9583b

Ikšķiles pag. Rīgas apr.,
š. g. 29. jūlijā, pulksten 3 pēc
pusdienās, pagasta namā izdos

jauktā izsolē,
Turkalnes pamatskolas ēkas
pirmā stāva iekšējās izbūves
darbus mazākprasītājam.

Dalībniekiem līdz izsoles atklā-
šanai jāiesniedz Ls 500 drošība.

Pagasta padome patur sev
tiesību darbus izdot pēc savas
izvēl s arī augstākprasītājiem,
vai .tos minētā dienā nemaz
neizdot.

Ar plānu un maksas aprēķinu
var iepazīties sākot ar 25. jūliju
pagasta valdē un Rīgā, Baznīcas
ielā pie Brutāna k-ga.

9466 Pagasta valde.

^mBmmmammmm&
Viļēnu pag. valde atsauc savu

sludinājumu 1928. g. ..Valdības
Vēstnesī" 33 numurā par Ontona
Andriva d. Viļčuka, iekšzemes
pases Na 91 nozaudēšanu, jo
minētā pase ir atrasta 9196

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

rakstiskas izsoles
1928. g. 2. augustā uz jumtu

skārdu — 125000 kg;
1928. g. 6. augustā uz kaņepājiem,

kulstītiem — 5000 kg;
1928. g. 6. augustā uz kabeli,

telefona, apakšzemes — 825 m;
un

rakstiskas sacensības
1928. g.2. augustā uz darvu, koka

10000 kg;
1928. g. 6. augustā uz velosipēdi:

drezīnām ,,P" ceļa plāt. —
2 gab.;

1928. g. 6. augustā uz velosipēdu
drezīnām ,,L" ceļa plāt. —
5 gab.
Izsolu un sacensību sākums

pīkst, 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības naudas
no piedāvājumu vērtības. Tu-
vākas zinas dzelzceļu virsvaldē,
Gogoļa ielā Ns 3, ist. 103.
9662z 2* Zm L 3767



Doles pag. padome Rīgas apr.
1928. g. 6. augustā pīkst. 13,
Doles pagasta namā

Izdos mutiska izsolē
grīdu krāsošanas un dzīvokļa

balsināšanas darbus
pagasta namā, Pulkārnes skolā
un nespējnieku namā. Darbu
vērtība apm. Ls 1000.

Sīkāki noteikumi pieejami
pagasta valdē parastā darba
laikā katru dienu.

Solītājiem pirms izsoles sākuma
jāiemaksā drošības nauda Ls 100,
vai jāiesniedz citāda vaida no
pagasta padomes atzīta garantija
par šo summu. 9656

Valsts Valkas arodu skolā, Valka,

uz vakanto speciālo priekšmetu
pasniedzēja vietu var pieteikties

INŽENIERS-MĒCHANIĶIS,

iesniedzot dokumentus par iz-
glītību un līdzšinējo darbību, kā
arī curiculum vitae. 9575b

Cirgaļu pag. valde izsludina par
ned. nozaud. vecā parauga Latv.
iekšzemes pasi Ne 1228, izd. no
Aumeisteru pag. valdes 1920. g.
31. decembrī uz Mildas Augusta
meitas Liepas vārdu. 8900z

Dunalkas pag. valde, Aizputes
apr., izsludina par ned. nozaud.
Latvijas iekšzemes pasi Ne 669,
izd. no Dunalkas pag. valdes
1921. g. 12. janv. ar Ns 669 uz
Jēkaba Viļā d. Egles vārdu,

I. M. Skolu dep. vidusskolu
direkcija ziņo, ka pazaudēta Tal-
su valsts vidusskolas 1927. g.
16. jūnijā izdotā gatavības ap-
liecība Ns 008273 uz Eides (Edi-
tes) Zalkinder vārdu, kuru
skaitīt par nederīgu. 9638b

^

Dzelzceļu polīc. Jelgavas iec.
priekšnieks izsludina par ne-
derīgām pieteiktas par nozagtām
sekošas Latvijas iekšz. pases:

1) izdota no Jaunpiebalgas
pagasta valdes 1921. g. 27. aug.
Na 2021 uz Antona Kārļa d.
Sējēja vārdu;

2) izdota no Jelgavas prēf.
1923. g. 1. martā Ne 2147 uz
Lines Kārļa m. Sējējs , dzim.
Strunke vārdu. 9631b

Rīgas preču stacijas priekš-
nieks ziņo, ka pēcmaksas ap-
liecības NeNa 142331 un 142324
par sūtījumiem Rīga preču-
Piebalga NeNa 100818 un 100901
nozaudētas. 9639b

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
pagaidu apliec, Ne 28, izd. no
Liepājas polīc. 2. iec.pr-ka 1928.g.
12. maijā uz Voldemāra Anša d.
Vīndedzis vārdu, dziv. Bāriņu
ielā Ne 7, dz. 38. 9574b

» i

{Dažādi
s9ud.inājismti.

-
Maksātnespējīgā parādnieka

Thomasa-Toma-Jozefa Gara —
firma Thos. J. Gara — zvēr. kura-
tors, zvēr. advokāts Pāvils Gu-

sevs uzaicina kreditorus uz
PILNU KREDITORU SAPULCI

š. g. 26. jūlijā Rīgā, Elizabetes
ieiāNa 101, dz. 17, pīkst. 5 vakarā.

Dienas kārtība:
1) zvēr. kuratora pārskats;
2) zvēr. kuratora atalgojums;
3) konkursa valdes vēlēšana;
4) jautājums par konsignacijas

preču atprasīšanu;
5) dažādi saimnieciski jautā-

jumi.
Zvēr. kurators, zvēr. adv.
9632b P. Gusevs.

Bezvēstsprombūtnē atrodošā
Teodora Savina mantības aiz-
gādnis, zvēr. adv. Gailīts, pārdod

neapbūvētu gruntsgabalu. Piepr.
Brīvības bulv. Na 1, dz. 4,
no 9—10 un 4—6. 9636b

A/S-bas ,,'Endzeles muižas s*
dedzinātava" valde

sasauc š. g. 16. augustā, p HĢjļ
Rīgā, Teātra ielā J>

otrreizēju ārkārtēju pilnu <?

SAP ULCI

ar sekošu dienas kan 'j
1) Sapulces darbinieku «i

šanas;
2) Likvidācijas kommisijasļ

cekļu vēlēšanas;

3) Jautājumi un ziņojumi-

Piezīme. Akcionāriem/ JB
vēlas piedalīties sapulo ", »j
jāpieteic, saskaņā ar stat!jB
septiņi dienas 'pirms sap"

9633b Va lde.

Akciju sahiedr. „Fanamet Films"
sasauc, saskaņā ar stāt. § 46.

ārkārtēju vispārēju akcionāru
SAPULCI

š. g. 14. augustā, pīkst. 5 p. pēc
pusd., Rīgā, Valdemāra ielā 36.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlē-

šanas;
2) Akciju sabiedrības nosaukums

un statūtu grozīšana;
3) Dažādi jautājumi.
9637b Valde.

Jumurdas piensaimnieku sa-
biedrība, saskaņā ar ārkārtējas
pilnas biedru sapulces lēmumu
š. g. 8. jūlijā nolēmusi likvidēties,
apvienojoties ar Ērgļu piensaimn.
sabiedrību. Likvidāciju uzdots
izvest līdzšinējai valdei, pie kuras
jāgriežas ar savām prasībām
visiem kreditoriem 3 mēnešu
laikā, skaitot no izsludļnāšanas
dienas. Tālrunis Jumurda Na 6.
9635b

Ludzas pilsētas un apriņķa
skolotāju un pašvald. darbinieku
slimo kase izsludina par nederī-
gām, kā nozaudētas, sekos, kases
dalībnieku grāmatiņas, izdotas no
Ludzas slimo kases: 1) ar Ns895
uz Martus Rozgaļ vārdu un 2) ar
Ne 981 uz Kārļa Pudeļa vārdu.

9310

ias pilsētas lombards.
Kaļķu ielā Ne 9, ieeja no Zirgu

ielas Ns 10,

izūtrupēs
1928. g. 31. jūlijā un 1. augustā,

pulksten 6 vakarā:
zelta un sudraba lietas, apavus,
drēbes, tepiķus, veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, daž. metāla
un c.neizpirktas un nepagarinātas
lietas, kas ieķīlātas no 1928. g.
4. janvāra ' līdz 1928. g.
30. janvārim ar

NaNa C 636945—648514,
kā ari izūtrupēšanai nodotās
mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu priekš galīgā termiņa
notecēšanas. 9634

Valkas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Rāmuļu pag. valdes 1925. g.
5. dec. Na 78, izd. zirgu pasi uz
Eduarda Dzeguzes vārdu, kura
pirkšanas ceļā pārgājusi uz Hai-
keļa Grūzina vārdu. 9257b

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšz. pasi, izd. no Cēsu pils.
polīc. pr-ka 1920. g. 12. apr.
Na 4625 uz Klāras Vilhelma m.
Āva vārdu. 9313b

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu Lietavas
zirgu pasi Ne 274, izd. 1923. g.
10. febr. no Paņemunas pag.
valdes uz Markusa Turkova v.,
ķēvei rudas spalvas, gaišu asti
un krēpēm. 9181

Valmieras apr. priekšnieka pal.
2. iec. izsludina par nederīgiem,
kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus :

a) Latvijas iekšz. pases: 1) uz
Jāņa Kalnieša vārdu, izd. no
Valmieras apr. pr-ka pal. 2 iec.
1927. g.5. dec. Nal808/Z.L.021171
uz Augusta Reinholda d. Kocha
vārdu, izd. no t. p. iestādes
1926. g. 15. febr. Ns 3154; 3) uz
Leontīnes Mitrauskij vārdu izd.
no Valmieras apr. pr-ka pal.
3. iec. 1920. g. 29. okt. Ne 2203;
4) uz Alvīnes Labans . vārdu,
izdotu no Kraukļu pag. valdes
1920. g. 20. aprīlī Na 1047;
5) uz Jāņa Gailīša vārdu, izd.
no Vainižu pag. valdes 1921. g.
22. aug. Na 536.

b) kara kļaus, apliec, izdotu
no Rīgas kara apr. pr-ka 1922. g,
26. jūlijā Na 12280 uz Augusta
Eglīša vārdu. 9268t

Izlabojums.
Smiltenes pag. valde sludinā-

jumā š. g. ,,Valdības Vēstneša"
Na 154, Rekšņa Pētera kara
klans, apliec, lietā — ieviesusies
uzvārdā kļūda, iespiestā Elkņa
vietā jābūt un jālasa Rekšņa
vārdu un t. t. 9594b

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

A/S „Latvijas privātais lombards"
valde Rīgā, Tēatra ielā Na 9, tāļr. 23269, darba laiks no pīkst. 9—3
dienā, nolikusi š. g. 2. augustā

ŪTRUPI.
Pārdošanā nāks A/S ,,Latvijas privātais lombards" telpās,

Tēatra ielā 9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna kgu, ieķīlātās, bet
neizpirktās vai nepagarin.ķīlu zīmes IīdzNe.383537,sastāv.no briljant.,
zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma lietām, galda sudraba,dāmu
un kungu ziemas un vasaras apģērbiem u. t. t. Uz ūtrupi nozīmēto
ķīlu pagarin. jāizdara ne vēlāk par 1. aug., pīkst. 3 pēc pusd. Zelta
un sudrabu lietu pagar. vai izpirks, izdarāma līdz 28. jūlijam, pīkst.
2 p. p., pretējā gadījumā mantas tiks nosūtītas uz proves valdi, km
zemproves lietas tiks salauzītas. Ūtrupes dienā 2. augustā, lombardu
slēgs priekš visām operācijām pīkst. 12 dienā. 9668z Valde.

Pasta un telegrāfa de?. salu. darbnīca
izsludina 1928. g. 7. augustā

rakstisku izsoli
uz sekošiem materiāliem: 2*

1. Spoži vilkto dzelzi 5000 kg
2. Dzelzs skārdu 2 x dekapētu 1000 ,,
3. Alumīnija skārdu 600 ,,
4. Dzelzs atslēgu skrūvēm 3500 gab.
5. Mašīnskrūvēm ar uzgriežņiem 4000 „
6. Metālskrūves ar uzgriežņi* 2000 ,,
7. Kondenzātoriem 1000 ,,
8. Telefona vāciņiem Ne 11410 3000 ,,
Izsole notiks minētā datumā pīkst. 10, Pasta un telegrāfa

departamenta materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas
bulvārī Ne 15.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no piedāvājuma kopsummas.

Techniskie un izsoles noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Slokas ielā Ne 2, no pīkst. 10—12 iin 12—14. L 3783 9658o

1. n. Zemkopisas departaments
iepirks 1928. g. 16. augustā, pīkst. 10 rītā,

rakstiskā izsolē
dažādus zīmējamos un rakstāmmateriālus, kopsummā par apm.
Ls 36.000,—. Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz
rakstāmmateriālu izsoli 1928. g. 16. augustā", apmaksāti ar zīmog-
nodokli un sastādīti saskaņā ar likuma par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām p. 39., 40. un 42., iesniedzami Noliktavas ielā I,
pagraba stāvā, zemkopības departamenta instrumentu noliktavai
līdz 1928. g. 16. augustam, pīkst. 10 rītā. Piedāvājumi jānodrošina
5% apmēra. Piedāvāto preču paraugi jāiesniedz turpat ne vēlāk,
kā līdz 1928. g. 10. augustam, pīkst. " 15. Piegādājamo materiālu
saraksts un paraugi apskatāmi un techniskie un piegādāšanas no-
teikumi uzzināmi Rīgā, Noliktavas ielā Na 1, pagraba stāvā, darb-
dienās, laikā no pīkst. 10—13. 9663z \^J1

Biedrības

jiriP-iSan
Liepājas nodaļas

sarīkotā

rokdarbu izlozē
1928. g. 1. jūnijā vinnesti fatuši uz sekošām bi|etēnv.

42, 52, 65, 72. 74, 81
118, 193, 205, 228, 236, 98i
351, 378, 442, 447, 461
492, 508, 519, 570, 646' l
670, 684, 709, 737, 75
767, 793, 807, 847, 85o '

964, 979, 987, 1017, 1107 ' 11
1208, 1275. 1294, 1396 ' i
1453, 1472, 1515, 1591 «
1674, 1679, 1713, 1730 *

1
1784, 1795, 1796, 1827'i1851, 1868, 1906, 1929' i<
1966, 2012, 2114, 2219 22
2254, 2302, 2312, 2313' 2
2329. 2402, 244$, 2449 ' 2
2456, 2483, 2533, 2639 ' ->
2687, 2807, 2913, 2916 '

2<
2937, 2990, 3001, 302o3o
3066, 3113, 3205, 3
3257, 3261, 3355, 3363, 3
3395, 3410, 3462, 3468 3
3449, 3450, 3471, 3498 , 355
3573, 3582, 3611, 3618, 3
3673, 3678, 3692, 3796, m
3854, 3890, 3911, 3930 #
4061, 4079, 4100, 4108 '

4
4129, 4133, 4151, 4163 4
4186, 4222, 4234, 4264 , 42<
4380, 4397, 4398, 4403 , 4«
4421, 4428, 4431, 4433 4
4481, 4547, 4578, 4585 46
4631, 4658, 4650, 4734 48
4947, 4980, 5006, 5037 5
5120, 5242, 5254, 5326, 54
5495, 5510, 5514, 5553, 56
5660, 5705, 5707, 5713, 5
5838, 5850, 5853. 5854, 0
5858, 5895, 5985, 6008, 60
6023, 6025, 6037, 6039, 60t
6050, 6097, 6183, 6208, 6
6270, 6311, 6353, 6363, 6
6438, 6467, 6510, 6544, 6
6589, 6612, 3471, 6654, 6
6759, 6833, 6836, 6853, 6
6950, 6951, 6974, 7126, 715
7181, 7198, 7199, 7311, 731-
7327, 7376, 7381, 7382, 73i
7410, 7490, 7501, 7503, 752
7558, 7566, 7574, 7668. 761
7674, 7709, 7715, 7751, 78
7821, 7867, 7902, 7933, 796
7992, 8051, 8052,- 8086, 811
8113, 8126, 8132, 8159, 829
8300, 8415, 8453, 8459. 81
8509, 8539, 8564, 8579, 858
8688, 8716, 8796, 8851,
8957, 8978, 9025, 9028, VIO
9064, 9070, 9084, 909; -:
9118, 9161. 9214, 9209, 92'
9276, 9287, 9315, 9318, 932
9342, 9363, 9364, 9384, 94
9414, 9439, 9532, 9559, 95i
9581, 9602, 9640, 9647, 9»
9705, 9741, 9783, 9784, 989
9825, 9828, 9846, 9853,. 991
9926, 9938, 9944, 9950, 99i
9998, 10026, 10087, 10108, lOlf
10199, 10222, 10225, 10299,103i
10335, 10421, 10435, 10464,104!
10514, 10575, 10583, 10608,107!
10772, 10774, 10803, 10817,108:
10834, 10886, 10888, 10904,109
11006,11014,11029,11042,11(1
11066, 11106,11118,11142,111!
11159,11187,11208.11232,112;
11260, 11289, 11292, 11311,1131
11346,11343,11361,11375,1141
11481, 11496, 11526, 11600,1161
11704,11713,11743,11754,110
11838, 11883, 11908, 11924,1191
12026, 12054, 12068, 12133,121i
12210, 12213, 12325, 12341,123i
12449,12491,12510, 12526,1255
12560, 12574, 12588, 12634,126i
12720, 12744, 12746, 12763, 1283

12852, 12857, 12924, 12940,12»
12998,13020, 13048.13055,1391
13124,13146,13154, 13157,131i'
13187,13220,13273, 13317,13*
13423,13429, 13433, 13486,13*
13548, 13595, 13602, 13613,1361
13690, 13708, 13729, 13738,131
13861, 13977, 14007, 14028,14™
14115, 14169, 14216, 14258,1421
14310, 14324, 14334, 14351,1*1
14416, 14447, 14479, 14491,145»
14632, 14678, 14722, 14725,141
14794, 14801, 14809, f4855,!«
14927, 14934, 14990.

Vinnesti izņemami 1 4
laikā. ' 92471

Nodaļas priekšrueks (parw

Valsts Rūjienas vidusskolai
vajadzīgi

3 skolotāji:
1. matemātikā, ģeogrāfijā un fizikā; 2. vācu un krievu * 3. franču un

latiņu valodā pie pilna stundu komplekta.

Skolēnus uzņems visās ģimnāzijas un reālskolas klasēs līdz
24. augustam. Internātā jāpieteicas līdz 15. augustam. 9667z L3759

Būvniecības pumalde,
Brīvības ielā Na 37/39, izsludina š. g. 31. jūlijā,'pīkst. 11,

jauktu izsoli
seftošiem darfiiem.-

l)Ģintermuižas valsts slimnīcas ūdens vadu paplašināšanai
un slūžu izbūvei, par summu Ls 3930,72 un Ls 472,18; drošības
nauda Ls 300.

2) Talsu leprozorijas ēku tek. remontam un sūkņu mājas
faunbūvei, par summu Ls 2346,83; drošības nauda Ls 300.

3) Majoru valsts bērnu patversmes notekūdeņu novadīšanai,
par summu Ls 1919,64; drošības nauda Ls 100.

4) Vaiņodes valsts ierēdņu sanatorijas remontam un izbūvei,
par summu: 1) klēts pārbūvei ar kanalizāc. un ūdensvadiem
Ls 20000; 2) remontdarbiem Ls 4012,79; 3) ūdenssūkņa un ūdens
rezervuāra uzstādīšanai ar vēja motora izlabošanu Ls 1224,07;
4) pagraba griestu atjaunošana Ls 1599,03; 5) siltumnīcas atjauno-
šanai Ls 4355,78; drošības nauda Ls 2000.

Ar projektiem un maks. aprēķiniem var iepazīties būvn.
pārvaldē. L 3780 9659o

Taurkalna virsmežniecība
izdos 1928. g. 30. jūlijā, pulksten 12, virsmežniecības kancelejā,

otrreizējā jauktā izsolē,
saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
(,,Vald. Vēstn." 1927. g. 54. numurā) II (Valles) iecirkņa mežziņa

dzīvojamas un saimniecības ēkas jaunbūvi
Iemaksājamā drošības nauda Ls 1000,—.

Piezīme: kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts
iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību; 2) Latvijas
hipotēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa;
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā minēto drošības naudu un zīmog-
nodokli Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinā-
jumiem un zīmognodokli Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms kommi-
sijas vai iesūtāmi Taurkalna virsmežniecībai caur Jaunjelgavu ar
uzrakstu uz aploksnes: ,,1928. g. 30. jūlija izsoles kommisijai".

Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs. Rakstiskā
piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski. Mazākais
piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu. Pēc pazi-
ņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu laikā jā-
noslēdz līgums.

Ar izsoles noteikumiem, būvplāniem un maksas aprēķiniem
var iepazīties Taurkalna virsmežniecībā.

P576ē Taurkalna virsmežniecība.

?raHEHV^BNHHasnraENHaKaHHUHHUEmnHRSBB

Šoseiu 1zemesceļu departaments
izsludina š. g. 3. augustā, pīkst. 11. savās telpās, Gogoļa ielā 3

jauktas(raksi, un mutiskas) izsoles
sekošām piegādēm:

1) 745 kb m sijātas grants piegāde uz Rīgas-Jūrmalas šo-
sejas k 'm 17,754 — 33,875 un uz Bulduru dzelztiita pievedšosejas.
Nodrošinājums Ls 1500,—.

2) 1742 kb m sijātas grants piegādes uz Vidzemes šosejas
km 26,400—52,000, Siguldas stacijas pievedšosejas, Rīgas-Limbažu
šosejas km 44,000—52,000 un Rīgas-Ādažu-Neibades šosejas km
14,820—18,234. Drošības Nodrošinājums Ls 3500,—.

3) 1210 k m. sijātas grants piegāde uz Rīgas-Jelgavas šosejas
km 4,400—39,885. Nodrošinājums Ls 2500,—.

4) 699 k m sijātas grants piegāde uz Rīgas-Skaistkalnes
šosejas km 6,296—12,400 un km 20,960—30,770. Nodrošinājums
Ls 1500,—.

5) 94 k m sijātas grants piegāde uz Rīgas-Kalnciema šosejas
km 5,580—7,168 un uz Rīgas-Lubānas šosejas km 6,209—6,950.
Nodrošinājums Ls 200,—.

6) liOO k m laukakmeņu piegāde uz Vidzemes šosejas km
72,000—75,000. Nodrošinājums Ls 2200,—.

7) Latgales šosejas darvošana (Daugavpili). Nodrošinājums
Ls 500,—.

Izsole laukakmeņu piegādei tiks noturēta divos paņēmienos:
1) par mazām vienībām pa 50 kb m katrā; 2) par visu izsoles objektu.

Vietējiem zemturiem, ja tie vēlas piedalīties solīšanā par
mazām vienībām, jāiesniedz nodrošinājums (naudā vai vietējo
krājkašu garantiju veidā) 5% apmērā no piedāvātā akmeņu dau-
zurņa vērtības.

Tuvākas zinas un paskaidrojumi departamentā ist. 467 parastā
darba laikā. 9660z L. 3776
?HBIffiSHianiHBI ^HB^KinaHBEraUBmH

V rajona inženieris
savā kancelejā, Daugavpili, Šosejas ielā Na 104,

izāos jauktā, gafiģā izsotē,
1928. g. 30. jūlijā, pīkst. 13*,

Latgales šosejas (Daugavpilī) segas bituminēšanas darbus
no km 0,750 — km 3,915.

Tuvākas ziņas kancelejā, parastā darba laikā. L 3757 9664

Zemkopības ministrijas mežu departaments

1928. g. 30. jūlijā, pļkst. 12 dienā, Rīgā, Kalpaka bulvārī Ns 6,
dz. 10, ist. 8' , izdos

RAKSTISKĀ SACENSĪBĀ

pa vienības cenām podnieku darbus, kuri jāveic:
1) Baldones virsmežziņa remontējamā dzīvojamā ēkā;

drošības nauda Ls 100.
2) Baldones v-bas IV iec. mežziņa remontējamā dzīv. ēkā;

drošības nauda Ls 120.
3) Burtnieku virsmežziņa remontējamā dzīvojamā ēkā;

drošības nauda Ls 1.50
4) Iecavas v-bas I iec. mežziņa remontējamā dzīvojamā ēkā;

drošības nauda Ls 100.
5) Ropažu virsmežziņa jaunceļamā dzīvojamā ēkā; drošības

nauda Ls 250.
6) Ugāles v-bas II iec. mežziņa remontējamā dzīvojamā ēkā;

drošības nauda Ls 150.
Piezīme. Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts

iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību,
2) Latvijas hipotēku bankas un Valsts zemes bankas
ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas bankas un citu kredīt-
iestāžu garantijas.

Rakstiskie cenu piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinā-
jumiem unzīmognodoklis Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms rakstiskas
sacensības sākuma slēgtās aplosnēs sacensības kommisijai, vai
iesūtāmi pa pastu mežu departamentam Rīgā, Kalpaka bulvāri
Ns 6 ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1928 . g. 30. jūlija podnieku darbu
rakstiskās sacensības kommisijai".

Ar nepilnīgu drošības naudu un pēc 1928. g. 30. jūlija, pīkst.
12 dienā iesniegtās aploksnes neievēros.

Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu
laikā jānoslēdz ļjgums.

Ar sacensības noteikumiem, būvplāniem un maksas aprēķi-
niem var iepazīties mežu departamentā, Rīgā, Kalpaka bulvārī
Na 6, dz. 10, istaba 8. L3746 9666o Mežu departaments.
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