
Likums par zemes piešķiršanu Latvijas
brīvības cīnītājiem.

Saeima.
Rīkojums valsts vidus un arodu skolu

direktoriem un priekšniekiem par
mācības spēku pamatvietu.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
zemes piešķiršanu Latvijas brīvības

cīnītājiem.
1. Latvijas armijas un pasaules kāra

invalidi, atbrīvošanas kaujās kritušo, no
kaujās dabūtām brūcēm vai, sakarā ar
kauju darbību, iegūtām slimībām mirušo
karavīru ģimenes locekļi, Lāčplēša kara
ordeņa kavalieri un atbrīvošanas kaujās
dalību ņēmušie karavīri, kā ari tie Latvijas
pilsoņi, kuri laikā no 1897. g. līdz 1918. g.
18. novembrim piedalījušies cīņās par
demokrātisko republiku pret bijušo Krie-
vijas patvaldību vai Vācijas okupācijas
varu, ja šie pilsoņi par šādu savu darbību
tikuši no policijas vai soda ekspedīcijām
spīdzināti, no administrācijas vai tiesas
iestādēm ieslodzīti cietoksnī, cietumā, pār-
mācības namā, katorgā vai izsūtīti no-
metināšanā uz mūžu vai uz noteiktu laiku
attālos Krievijas apgabalos, — apmierinā-
mi ar brīvo fonda zemi ārpus vispārējās
kārtības, ja viņi ir bezzemnieki un līdz
šim no fonda nekādus, objektus nav
ieguvuši un ja viņiem nepieder cita ne-
kustama manta.

1. piezīme. Latvijas armijas karavī-
riem pielīdzināmi tie latviešu strēl-
nieku pulku karavīri-kauju dalībnieki,
kuri iestājušies latviešu pulkos līdz
1917. g. 1. septembrim, ja tie pēc tam
nav kalpojuši armijās, kufas vedušas
cīņu pret Latviju.

2. piezīme. Lai apmierinātu šinī pan-
tā priekšrocības baudošus zemes pie-
prasītājus, zemes piešķiršana pārē-
jiem šinī likumā neparedzētiem zemes
pieprasītājiem pārtraucama uz laiku
līdz 1929. gada 1. maijam.

3. piezīme. Personām ar augšminē-
tām tiesībām uz šī likuma pamata var
piešķirt zemi Latgalē tikai tad, ja
viņas ir dzimušas Latgalē un tagad
tur dzīvo. Otrā piezīme pie pirmā
panta uz Latgali neattiecas.

2. Iepriekšējā pantā minētās personas
nebauda priekšrocības uz tām zemēm,
kuras piešķiramas ilggadīgiem lietotājiem
un uz agrārās reformas likuma 43. panta
pamata, uz zemēm zvejnieku joslā, kā ari
uz zemēm, kuras pieprasītas vai paredzētas
sīksaimniecību paplašināšanai. Tāpat mi-
nētās personas nebauda priekšrocības uz
zemēm, kuras no Centrālās zemes ierīcības
komitejas paredzētas kā paliekamas vietas
tagadējiem nomniekiem, noslēdzot ar vi-
ņiem līgumus uz rozā blankām.

Nav pārtraucama ari to lietu izšķiršana,
kuras līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai
jau izlemtas pagasta valdēs vai pagasta
zemes ierīcības komitejās.

3. Uz šī likuma pamata priekšrocības
baudošas personas var iesniegt zemes pie-
prasījuma listes ari tieši Centrālai vai
apriņķa zemes ierīcības komitejai, uzdodot
noteikumos par zemes pieprasījumu pa-
redzētās zinas. Centrālā zemes ierīcības
komiteja nekavējoties ievāc nepieciešamo
izziņu no valsts vai pašvaldības iestādēm
un 'taisa savu lēmumu par zemes pie-
šķiršanu. . .

4. Centrālā zemes ierīcības komiteja
izliek zināšanai sarakstus par objektiem,
kuri nāk piešķiršanā.

5. Šī likuma dzīvē izvešanai tuvākus

noteikumus izdod Centrālā zemes ierīcības
komiteja.

Rīgā, 1928. g. 26. maijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

SAEIMA.
Sēdes 25. maija.

Rita sēdē, ko atklāj priekšsēdētājs
Dr. P. Kalniņš pulksten 10, pabeidz
apspriest un vienbalsīgi pieņem likumu
par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu sli-
mības gadījumos, pēc kam iekšlietu mi-
nistris E. Laimiņš sniedz valdības atbildi
uz iesniegto pieprasījumu par komunistu
vajāšanu.

Vakara sēdē pēc debatēm, kurās uz-
stājas A. Rudevics, J. Breikšs,
E. Jaunzems, J. Opincans, M. Gai-
lītis, A. Klīve un A. Petrevics, Sa-
eima ar 50 pret 30 balsīm, 10 atturoties,
atzīst valdības atbildi par apmie-
rinošu.

Tad sēdi slēdz.
Nākošā sēdē 5. jūnijā.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Apstiprinu un attiecinu arī
uz mazākuma tautību vidus-
un arodu skolām.
1928.g. 23. maijā. JS» V-1380.

Izglītības ministris
A.Te n t e 1i s.

Rīkojums
valsts vidus- un arodu skolu
direktoriem un priekšniekiem
par mācības spēku pamatvietu.
Saskaņā ar pastāvošiem likumiem un

noteikumiem (1925. g. lik. krāj. 1. pn. 4.,
128. pn. 5. un 133. pn. 31.) ģimenes un
dzīvokļu piemaksas un 13. mēneša algu
mācības spēkiem valsts vidus- un arodu
skolās izmaksājama tanī skolā, kurā mā-
cības spēks skaitās pamatvietā.

Vidus- un arodu skolu skolotāju pamat-
vietu nosaka šādi apstākļi:

1) Par pamatvietu ir tā valsts, paš-
valdības, sabiedrības vai privātā
mācības iestāde, kurā skolotājs
ieskaitīts štatā (1923. g. lik. krāj.
114. pn. 17.).

2) Ja skolotājs nav ieskaitīts stātā un
strādā tikai vienā skolā, tad šī skolā
uzskatāma par skolotāja pamatvietu.

3) Ārštata skolotājam, kas strada vai-

rākās valsts, komunālās un sabie-
drības skolās, par pamatvietu ir tā
skola, kurā skolotājs pasniedz lielāko
stundu skaitu. Izglītības ministrijas
atļautais dienests privātu personu
iestādēs nav ņemams vērā pie pamat-
vietas noteikšanas. Pie vienāda
stundu skaita divās vai vairākās mā-
cības iestādēs pamatvietu noteic
skolotājs.

Piezīme. Uz ārštatu mācības spē-
kiem, kas nodarbināti kādā citā
valsts vai pašvaldības iestādē, kur
viņi skaitās pamatvietā, nav attie-
cināmi šie nosacījumi par skolotāju
pamatvietu.

Sākot ar 1927./28. mācības gadu pār-
skata' ailē ,,kādās skolās vai iestādēs vēl
strādā" — atzīmējama iestāde, kurā mā-
cības spēks skaitījies pamatvietā.

Skolu departamenta direktors
v K. Ozoliņš.

Vidusskolu direktors J. Do ' bulis.
Arodu skolu direktors I. Zubans.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

paziņo, ka laikā no 1928. g. 1: jūnija
līdz 1. septembrim Rīgas pilsētas "tiesu
izpildītāji, izņemot Rīgas pilsētas 4. iec.
tiesu izpildītāju V. Požariski, publiku ne-
pieņems pirmdienās un sestdienās,. kurās
dienās viens no tiesu izpildītājiem dežurēs
pēc kārtas pēc zemāk pievesta saraksta

Rīgas 9. iec. tiesu izpildītājs V. Strauss
— 2. un 4. jūnijā, 28. un 30. jūlijā,

Rīgas 8. iec. tiesu izpildītājs J. Gri-
nioss — 9. un 11. jūnijā, 4. un 6. augustā,

Rīgas 7. iec. tiesu izpildītājs L. Jakstiņš
— 16. un 18. jūnijā, 11. un 13. augustā,

Rīgas 6. iec. tiesu izpildītājs; J. Zirģels
— 21. un 25. jūnijā, 18. un 20. augustā,

Rīgas 5. iec. tiesu izpildītājs 0. Stel-
machers — 30. jūnijā uh 2. jūlijā, 25.^un
27. jūlijā,

Rīgas 3. iec. tiesu izpildītājs J. Kazu-
bierns — 7. un 9. jūlijā,

Rīgas 2. iec. tiesu izpildītājs E. Kal-
niņš — 14. un 16. jūlijā,

Rīgas 1. iec. tiesu izpildītājs J. Grin-
felds — 21. un 23. jūlijā.

Dežurējošais tiesu izpildītājs publiku
pieņems Dzirnavu ielā N° 127 no pulk-
sten 2—3 dienā.

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.

Priekšsēdētājs A. B ū m a n i s.
Sekretārs O. Blumbergs.

Paziņojums.
Rīgā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr. M. Goldrings pieņemts par valsts
darbinieku rajona ārstu speciālistu ķirur-
ģiskās slimībās

Slimnieku pieņemšanas vieta Rīgā,
Kr. Barona ielā M> 2, dz. 6. Tālr. 27792;
runas stundas no 16—18.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītais Dr. Dribba.

Saeimas kodifikacijas nodaļa
laidusi klajā jaunu izdevumu:

Alfabētisks satura rādītājs
Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājumam

1919.—1927. g.
Izdevumā uzņemti visi līdz 1927. g. 31. decembrim Ļikumkrājumā
iespiesto aktu skaitļi, norādot, kūļi no tiem vēl spēkā, kuri at-
krituši un kur tie uzmeklējami 1927. g. izdotā „Rokas grāmatā".

Maksā:
brošēts eksemplārs . . . Ls 4,90, ar piesūtīšanu Ls 5,20
šagrēna kaliko iesējumā „ 6,60, „ „ „ 7,—

Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā,
kur arī vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem.

Paziņojums.
Jelgavā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka zob-
ārsts Seims, Arons, dzīv. Jelgavā, Ka-
toļu ielā J^g 2, pieņemts par valsts dar-
binieku zobārstu sākot ar š. g. 1. jūniju.

Departamenta direktors F r. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Paziņojums.
Liepājā dzīvojošiem valžts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Liepājā par valsts darbinieku ārstu mirušā
Dr. Falka vietā pieņemts Dr. Heinrichs
Mirbachs, dzīv. Liepājā, Torņa ielāN» 19,
dz. 4.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Paziņojums.
1. Sākot ar š. g. 19. maiju Šķirotavas

stacijā apstājas uz vienu minūti pasažieru
iz- un iekāpšanai ZilupesRīgas vilciens
N° 5, kurš pienāk Rīgā pulksten 6.08.
Šķirotavā minētais vilciens pienāk pulk-
sten 5.55, atiet 5.56.

2. Sākot ar š. g. 24. maiju, Šķirotavas
stacijā pietur uz vienu minūti pasažieru
iz- un iekāpšanai Rīgas-Kokneses vilciens
N° 34, kurš atiet no Rīgas 15.28, Šķiro-
tavā pienāk 15.42, atiet 15.43.

3. Sākot ar š. g. 30. maiju Kokneses-
Rīgas vilciens N° 33, kurš līdz šim pie-
nāca Rīgā 21.10, turpmāk apgrozīsies
starp Lielvārdi un Rīgu pēc sekošā izmai-
nītā saraksta: no Lielvārdes atiet pēc
pastāvošā saraksta no Ķeguma 20.06,
Ogres f 20.26, Ogres 11 20.30, Ikšķiles
20.45 no Salaspils 21.02, Doles 21.11 un
pienāk Rīgā 21.28.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezāns.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1928. gada 16. maijā.
Pārceļu Ilūkstes 1. rajona \ veterinārārstu

Arvidu Ozolu, uz paša lūguma pamata, par
Valmieras apriņķa Limbažu rajona veterinārārstu,
skaitot no š. ģ. 1. jūnija.

Zemkopības ministris V. Gulbis.
Veterinārās valdes priekšnieka vietā,

veterinārārsts K. Ā t r e n s.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 4. maija lēmumu,
meklē uz sodu lik. 49. p. un 453. p. pamata
apsūdzēto Vasiiiju Vladimira d. Machnovn,
20 g. vecu, pied. pie Augšpils pag. Mazo-Dzir-
navu ciema, kura dzīves vieta pēdējā laika bija
Augšpils pag. Mazo-Dzirnavu ciemā.

Meklējamā sevišķas pazīmes: vidēja auguma,
apaļu seju, pelēkām acīm, strupu degunu, kreisā
acs nedaudz šķība.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Vasilja Machnova un viņa mantas atra-
šanās vieta, jāpaziņo Jaunlatgales iecirkņa izme-
klēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1928. g. 23. maijā.
Priekšēdētāja vietā V. O r e i e r s.

Sekretāra palīgs Fr., Baumanis.

Latgales apgabaltiesas !. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 4. maija lēmumu,
meklē uz sodu lik. 578. p. 3. un 1. d. pa-
mata apsūdzēt;) Mārtiņu Denisa d. 011 e, 28 g.
vecu, piederīgu pie Valmieras apriņķa ,' Ipiķu
pag., kura dzīves vieta pēdējā laikā bija Jaun-
latgales apr. 111 robežapsardzības rajonā.

Meklējamā sevišķas pazīmes : vidēja auguma,
garenu seju, gaišiem matiem , bez bārdas un
ūsām.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Mārtiņa 011as un viņa mantas atrašanās
vieta, jāpaziņo Jaunlatgales iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpili, 1928. g. 23. maijā.
Priekšsēdētāja vietā V. O r e i e r s.

Sekretāra palīgs Fr. Baumanis.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

P(saņemot eksped.) par:
gadu . . Ls 22— gadu . . . Ls 18 —
f2 gaflu . . „ 12,— igadu . . „ 10 —
3 mēn. . . „ 6,— 3 mēn. . . ,, 5 —
l 2.- 1 ;, . .. „ 1,70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru ' . „ —,10

Latvijas valdības
^ J^SĻ.* oficiāls laikraksts

Iznāk katru dienu, izņefcot fjfflgjfS MļW^ svētdienas
un

svētku dienas

Redakcija:
^P^salisjiiiiS^ Kantoris

un
ekspedīcija:

Rīgā, pilī JNs 2. Tālrunis 20032 ^^ fl^SlPB^ Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12

iM
^pr' Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

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



Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Paziņojums.
Slokas pilsētas valde uzaicina reģistrēties

laikā no 1928. g. 1. jūnija līdz 1. augustam
pilsētas valdes kancelejā sekošas vīriešu
dzimuma personas:

1. Kas dzimušas laikā no 1907. g.
1. jūlija līdz 1908. g. 1. aprīlim un kuru
pastāvīgā dzīves vieta ir Slokā.

2. Personas jaunākas par 30 gadiem,
kuras pieņēmušas Latvijas pavalstniecību
un nav ievestas iepriekšējo gadu iesauk-
šanas sarakstos.

3. Vidus un augstskolas audzēkņus,
kuri beiguši skolas un kuriem iesaukšana
bij atlikta izglītības turpināšanai.

4. Personas, kurām iesaukšana atlikta
uz laiku slimības, vai ģimenes apstākļu dēļ.

Pie reģistrēšanās jāuzrāda pase un iz-
raksts no ģimeņu sarakstu grāmatām.

Vidus un augstskolu beigušiem jāuzrāda
mācības iestādes apliecības oriģināls, klāt-
pieliekot vēl vienu šīs apliecības apstipri-
nātu norakstu. Pilsoņiem, kup bijuši
zem tiesas vai notiesāti, jāpienes tiesas
lēmuma noraksts.

Pie reģistrācijas jāuzdod ari ģimenes
locekļu dzimšanas gadi un diena.

Reģistrācija notiks katru darba dienu
no pīkst. 9 rītā līdz pīkst. 3 dienā.

Šī uzaicinājuma neizpildītajiem draud
likumā paredzētais sods.

Pilsētas galvas biedrs (paraksts).
Sekretārs A. Klīnbergs.

Saistošo noteikumu
par tirdzniecības uzņēmumu, kan-
toru un noliktavu atvēršanas un
slēgšanas laiku Siguldas pilsētā
(publ. „Vald. Vēstn." 1927. g. 30. maija 118.num.)

grozīšanu.
Grozījumi pieņemti Siguldas pilsētas domes
1928. g. 27. marta sēdē (protokols JNs 7. p. 2)

un apstiprināti . ar iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta 1928. g. 16. aprīļa

rakstu JNs 87768.

Minēto noteikumn 8. pants tiek strīpots.
Šie grozījumi stājas spēkā divu nedēļu

laikā pēc viņu publicēšanas ,.Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galvas vietā (paraksts).
Sekretārs V. Roze-Rozīts.

Saistoši noteikumi
par ielu, ietņu, ūdens noteku un
tiltu ierīkošanu, uzturēšanu un

lietošanu Ogres pilsētā.
Pieņemti pilsētas domes 1928. g. 12. maija
sēde un apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas būvniecības pārvaldes 1928. g.

22. maija rakstu JVs 76712.

1. Pilsētas robežās atrodošās kā bru-
ģētās, tā arī nobruģētās ielas ierīko un
lietojamā stāvr xlī uztur pilsētas pašval-
dība saskaņā ar domes lēmumiem.

2. letnes, tiltiņus pār noteku renēm un
grāvjiem, kā arī ūdens notekas jāierīko un
jāuztur kārtībā gar ielas malu katram
gruntsgabala īpašniekam vai tā vietniekam
pretim savam gruntsgabalam.

3. Gar bruģētām ielām ierīkojamas
1—2 m platas ietnes saskaņā ar pilsētas
valdes norādījumiem, bet gar nebrūģētām
ielām ierīkojamas 1—2 m platas cieti no-
stampātas zemes ietnes.

4. Ja gruntsgabala īpašnieks neierīko,

resp. neuztur ietni vai ūdens noteku kārtī-
bā, vai neizved pēc pilsētas valdes aizrādī-
jumiem, pilsētas valde ierīko resp. izlabo
ietni vai ūdens noteku uz vainīgā rēķina
un izdevumus, pieskaitot !",'„ mēnesī, līdz
nomaksas dienai piedzen tiesas ceļā.

5. Satiksmes veidus pa atsevišķām
ielām, alejām un ejām nosaka pilsētas valde

6. Pārmērīgi smagu priekšmetu pārva-
dāšanai jālieto aizsargu līdzekļi pret ielu
un tiltu bojāšanos, bet jā bojāšana notikusi,
tad šo priekšmetu pārvadātājiem bojāju-
mi jāizlabo uz sava rēķina.

7. Ātra braukšana ar zirgiem, automo-
biļiem, motocikletiem, velosipēdiem pa
ielām, pilsētas apdzīvotās vietās aizliegta.

8. Aizliegts bojāt ielas, ietnes, tiltiņus
un citus publiskai lietošanai nodotos ierī-
kojumus. Izvedot būvdarbus, vai citos
gadījumos, kur nepieciešama ielas aizspro-
stošana, ierīkojot vai pārvietojot telefonu
vai apgaismošanas stabus, jāprasa pilsētas
valdes piekrišana.

9. Stingri aizliegts atstāt uz ielām zir-
gus un citus kustoņus bez uzraudzības, kā
arī tos atstāt uz ielām, ietnēm un lauku-
miem, piesietus pie stabiem, žogiem un
citiem priekšmetiem.

10. Pa ietnēm un alejām dzīt kustoņus,
jāt, braukt ar zirgiem, automobīļiem,
motocikletiem un velosipēdiem stingri aiz-
liegts.

11. Aizliegts aizņemt ietnes vai ietņu
daļu ar lieveņiem, žogiem, trepju pakāpēm
vai citiem satiksmi traucējošiem priekš-
metiem.

12. Uzraudzība par šo saistošo notei-
kumu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un vietējai policijai.

13. Vainīgie par šo noteikumu neizpil-
dīšanu tiks saukti pie- atbildības uz sodu
likuma pamata.

14. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā no publicēšanas dienas „Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Marsons.
Sekretārs Ozoliņš.

Saistoši noteikumi

par ielu, aleju un ietņu aptīrīšanu
Ogres pilsētā.

Pieņemti pilsētas domes 1928. g. 12 maija
sēdē-un apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas būvniecības pārvaldes 1928. g.

22. maija raRftu JVa 76712.

1. Par/ielu, iet$u, laukumu un ielas
apstādījumu aptīrīšanu jārūpējas to grunts-
gabalu īpašniekiem, kuru zemei tie pretim
atrodas.

2. Katram gruntsgabala īpašniekam
iela aptīrāma līdz ielas vidum, ieskaitot
pret gruntsgabalu atrodošos ietni, laukumu
un apstādījumu.

3. Ietņu un ielu aptīrīšana jāizdara
katrā laikā pēc vajadzības, bet ne mazāk
kā 1 reizi nedēļā.

4. Ielas aptīrīšana jāizdara sākot no
1. maija līdz 1. oktobrim līdz pulksten 7
rītā un pārējā laikā līdz pulksten 9 rītā.
Ielu saslaukas nekavējoties jānovāc.

5. Gadījumā, ja vasaras laikā uz bru-
ģētām ielām sāk augt zāle, tā nekavējoties
jānorok, bet uz nebrūģētām ielām pēc
vajadzības jānolīdzina izbrauktās grambas.

6. Ziemas laikā sniegs no ietnēm jāno-
tīra līdz pulksten 8 rītā, bet ja ietnes slide-
nas, tās jānokaisa ar tīrām smiltīm.

7. Uz ielas sakrājies kamanu ceļu
traucējošs sniegs un ledus, no ietnēm notī-
rītais vai no jumtiem krītošais sniegs, jāsa-
met kaudzēs un nekavējoties jāizved pilsē-
tas valdes šim nolūkam norādītās vietās.

8. Uz ielām stingri aizliegts no dzīvok-
ļiem un veikaliem izmest vai izslaucīt gru-
žus, pelnus, kaulus, papīrus, izliet ūdeni
un citu šķidrumu, kā arī tīrīt no drēbēm
putekļos u. t. t.

9. Kā uz ielām, tāpat uz ietnēm aiz-
liegts nosviest saules puķu sēklas, čaulas
un aizliegts apzināti vai aiz nolaidības
izliet vai izkaisīt citus atkritumus.

10. Uzraudzība par šo saistošo noteik-
kumu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un vietējai policijai.

11. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie likumīgas atbildības
uz sodu likuma pamata.

12. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā no viņu publicēšanas dienas „Valdī-
bas Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Marsons.
Sekretārs Ozoliņš.

Māksla.
Nacionālais teātris. Sestdien, 26. maijā, pulk-

sten 4.30 pēc pusdienas, kara vīriem un privātai
publikai Meijaka un Halevi komēdija „A r v i e n
trakāk". — Svētdien, 27. maijā, pulksten
2 dienā, lētā izrādē Annas Brigaderes „L Oli-
tas brīnumputns". Pulksten 7.30 va-
karā, Meijaka un Halevi „Arvien trakāk". —
Otros vasaras svētkos, 28. maijā, pulksten 2 dienā,
lētā izrādē M. Meterlinka „Baltais tēls". Pulk-
sten 7.30 vakarā, J Vainovska „Dzīvie mil-
joni" . — 29. maijā, pulksten 2 dienā, lētā
izrādē Orēviņa dramatizējums ,,Princis un
ubaga zēn s". Pulksten 7.30 vakasā, komē-
dija „A r v i e n trakā k". Visās svētku die-
nas izrādēs katrs apmeklētājs var ņemt līdzi
vienu bērnu par brīvu; divi bērni ' ar vienu
biļeti. — 30. maijā, pulksten 7.30 vakarā, lētā
izrādē K- Ieviņa „Māte un meitas" . —
31. maijā, pulksten 7.30 vakarā, sezonas slēg-
šana: R. Blaumaņa „Skrode rdienas
S i 1 m a čos".

Dailes teātris. I vasaras svētkos, 27. maijā,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē komēdija ,,A k
šīs. mīlas mokas". Pulksten 7.30 vakarā,
,,Trīskārt mirušais Pēteris". —
II vasaras svētkos, 28. maijā, pulksten 2 dienā,
tautas izrādē ,,Mī 1 a stiprāka par nāvi"
vai Turaidas Maijas traģēdija. Pulksten 7.30
vakarā ,,Di va s pasaules". — III vasaras
svētkos, 29. maijā, pulksten 2 dienā, tautas
izrādē ,,Mežābeles koka kastīte'.
Pulksten 7.30 vakarā „Trīskārt mirušais
Pēteris". — Trešdien, 30. maijā, pulksten
7.30 vakarā ,,360 sievas". — Ceturtdien,
31. maijā, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
„Divas pasaules". — Piektdien, I. jūnijā,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē komēdija
„Trīskārt mirušais Pēteris".

Literatūra.
Valsts Darbinieks. Arodmecisks-sabiednsks

mēnešraksts. JNs 5. Maijs. 1928.

Lauksaimnieka bibliotēkas VIII sējums iznācis.
Agr. P. Kreišmanis. Sēkla, sēja un raža, 10 dr.
loksnes ar 69 zīmējumiem tekstā. 1928. gadā.
Rīgā, Paju sabiedrības ,,Zemnieka Domas" iz-
devumā. Maksā: abonentiem Ls 1,—, bet
atsevišķi pērkot Ls 1,50 eksemplārs. Saturā:
I. Sēkla, sēja un raža. IV. Ražas novākšana
un uzglabāšana. V. Latvijas laukaugu ražas
un viņu pacelšanas līdzekļi. ft

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Kaunā, 25. maijā. Šodien Lietavas
valsts prezidents ar visu ministru kabi-
neta locekļu un valsts kontroliera pie-
krišanu izsludinājis jaunu valsts satversmi.
Saskaņā ar to republikas prezidentu ievē-
lēs uz 7 gadiem, bet seimu uz 5 gadiem.
Balsstiesību bauda personas, kas sasnie-
gušas 24 gadu vecumu. Pasīvās vēlē-
šanu tiesības tiek dotas ar 30. gada
sasniegšanu. Likumu kārtošanai un viņu
projektu izstrādāšanai un apspriešanai
tiek dibināta valsts padome.

KURSI.

Rīgas biržā, 1928. g. 26. maijā.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,158—5,17
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245
100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu. ...:..71,85—72,40
100 Šveices franku . 99,30—100,05
100 Itālijas liru . 27,15—27,35
100 Zviedrijas kronu. .....138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu. .....138,10—138,80
100 Dānijas kronu 138,35—139.05
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu .....208,05—209.10
100 Vācijas marku 123,45-124 05
100 Somijas marku. . ..... 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu ." 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu. .......51,00—51,70
1 SSSR červoņecs — — —
100 Austrijas šiliņu 72,45—73,15

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 98—106

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c g.

Zvērināts biržas māklers M. Okmiāns.

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas 1. krimināl-

nodaļas š. g. 22. maija rīcības sēdes lē-
mumu apķīlāts

133. Uzsaukums „Visiem, visiem, vi-
siem. Pret reakciju un fašistisko teroru",
latviešu un krievu valodā. Izdevējs —
Rīgas arodbiedrību centrālbirojs. Spie-
stuvē ,,Dzintars ", Rīgā.

Rīgā, 1928. g. 25. maiji. Jfe 151894.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. krimlnālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 4. maija lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstnesī" 1927. g. 6. apr.
77. numurā iespiesto sludinājumu par Donata
Jēzupa d. Voronkas meklēšanu, jo minētais
Voronka ir atrasts.

Daugavpilī, 1928. g. 23. maijā.
Priekšsēdētāja vietā V. G r e i e r s.
Sekretāra palīgs Fr. Baumanis.

Saistošie noteikumi

par peldēšanos Pedeles upē,
Valkas pilsētas robežās.

Pieņemti Valkas pilsētas domes 1928. g.
8. maija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta

1928. g. 22. maija rakstu JVs88915.

1. Pilsētas robežās peldvietas nosaka
un ierāda pilsētas valde — atsevišķi
vīriešiem un atsevišķi sievietēm.

2) Vīriešiem sieviešu peldvietu un sie-
vietēm vīriešu peldvietu aizliegts apmeklēt.

3) Norādītās vietās peldēšanās var no-
tikt visu laiku ar un bez kostīmiem.

4. Peldvietās un 200 metru uz augšu
aizliegts peldināt zirgus, suņus un citus
kustoņus, kā arī aizliegts mazgāt veļu.

5. Norādītās peldētavās aizliegts braukt
ar laivām no pīkst. 9—12, un no 14—20.

6. Pie tilta uz Ausekļa ielas un pie
laipām, bijušā kara tilta vietā 100 mtr
attālumā gar krastu uz abām pusēm
atļauts peldēties tikai kostimos, nešķirojot
vīriešus no sievietēm.

7. Par šo noteikumu neizpildīšanu, vai-
nīgie saucami pie atbildības uz soda likuma
pamata.

8. Šie noteikumi stājas'spēkā 14 dienu
laikā no viņu izsludināšanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Valkas pilsētas galva J. Ķimins.
Sekretārs E. Pavlovičs.

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
N9 19766 kā nozaudētu, izsniegtu
1928. g. 13. febr. uz Šmidta Annas
Benedikta m. vārdu. 5123b

Rīgas prefektūras administr.
nodaļa izsludina par nederīgu
no pilsones Marijas Marienfeld
nozaudēto 1928. g. automobiļa
numuru 535. 5130

Rīgas policijas 8. iec. priekšu.
izsludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ks 917,. izd. 1920. g.
2. jūlijā no Rīgas kara apr.
pr-ka (nederīgs kara dienestam)
uz Pētera Andreja d, Vinovski
vārdu, dzim. 1884. g.3. janvārī,
pied. pie Sarkanmuižas pag.,
Ventspils apr., dzīv. Rēveles ielā
K° 82, dz. 10 5126

Rīgas policijas 8. iec. priekšn.
izsludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. JN° 9166, izd. 1924. g.
17. jūnijā no Gēsu kara apr.
pr-ka uz Rūdolfa Jagt vārdu,
dzim. 1901. g. 2. aprīlī, pied.
p'e Kraukļu pag., dzīv. Matīsa
ielā JNs 61, dz. 6. 5127

iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu pilsoņa
Joseļa Josefa Veinrebe nozaudēto
iekšz. pasi JNs 161197, izd. 1921. g.
11. martā no Rīgas prēf. 5088b

13. Bauskas aizsargu pulka
komandiers izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, 13. Baus-
kas aizsargu pulka eskadrona
ziedojumu vākšanas listi Ne 35,
apstiprinātu no Bauskas apriņķa
priekšnieka 1926. g. 26. martā
.Ns 1288/11. 5076b

Rīgas prēf. administratīvā nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto
dienesta apliecību N° 3794, izd
1926. g.17. maijā uz Rīgas pilsētas
polīc. 11. iec. jaunākā kārtīb-
nieka Jūlija Straujiņa v. 5090b

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa N° 8441, uz
Lauras Ozoliņš vārda pazau-
dēta un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 4739b

Redaktors: M. Ārons.

Rīga.
NEDĒĻAS ZIŅOJUMS

par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām
slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1928. gada 16. līdz
23. mafjam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

m
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Slimības nosaukums aj="

1m
99

Paratvphus . . . 1
Tvphus abdom Vēdera tīfs . . 6
Tvphus exanth. . . . Izsituma tīfs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis., —
Febris interm Purva drudzis . " 1
Morbus Heine Medin —
Encephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 155
Scarlatina Šarlaks .... 17
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 6
Diphteritis Difterīts ... 2
Influenca Influenca ... 3
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze 1
Dvsenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums —

(Mumps). . . 1
Trachoma —
Mening. cerebrospin. epid —
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomvelitis —



T- '( īiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīinodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispārī-
bai, ka laulātie draugi * Leopolds-
Žanis (Jeannot) Jāna d. Bern-
šteins un Lilija (Lill'y)-Elizabete-
Aleksandra Aleksandra m. Bern-
šteins, dzrm. Tārs (Thar) no-
slēguši savstarpējo laulības '1
gurnu pie Rīgas notāra E. Traut-
solta 1928. g. 5. maijā reģistra
Ne 20 2191,ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civīllik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 4327

Rīgā, 1928. g. 22. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4806 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīinodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
12. jūnijā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1927. g. 16. jūnijā Rīgas pils.
Sarkankalna slimnīcā mir. Ro-
berta-Oeorga-Luisa Rūdolfa d.
Spora (Spor) testaments.

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
L Ne 4455

Priekšsēd. v. A. Blumentāls.
5017 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JNs 7, dz. 8,
paziņo, ka * 1928. g. 8. jūnijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Mer-
ķeļa ielā Ns 6, spiestuve, otrrei-
zējā izsolē pārdos Akindina Ni-
tavska kustamo mantu, sastā-
vošu no svina u. c. burtiem ,
riolēm burtu kastēm, dēļiem
priekš burtiem u. c. un novēr-
tētu par Ls 1.854,

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

Rīgā, 1928.g. 24.maijā. l.Ns 126
5010 Tiesu izp. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas~

4TIe<r
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā Ns 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 8. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
bulv. J\a 3, viesnīcā pārdos
Jāna Čandera kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 4C0.

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

Rīgā, 1928.g.24.maijā. I.Nel372
5009 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 2. jūnijā,
pīkst. 12" dienā, Rīgā, Pasta
ielā Ne 5, kantori un noliktavā
f-mas „Carl Weber & Co." pra-
sībā pārdos Vilhelma Morica
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un naglām un novēr-
tētu par Ls 2422.

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

Rīļ, ', 1928. g. 26. maijā.
5138

^
Tiesu izp. J.Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo,' ka 1928. g. 8. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Rēveles
ielā JVs 59, pārdos II torgos
Rīgas kokrūpniec. „Kabeka"
kustamo mantu, sastāvošu no
mašīnām un novērtētu par
Ls 3448.

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

uiga, 1928 g 21. maijā.
5074 Tiesu izp. J. G i i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 12. jūnijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Kronu
ielā Ne 15; pārdos I un
II torgos Kārļa un Annas Veide
kustamo mantu, sastāvošu no
liellopiem u. c. 'un novērtētu
par Ls 1137.

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

Rīgā, 1928. g. 21. maijā.
5075 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas 1.iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1928. g. 3. augustā, pikst. 10
no rīta Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašums piederošs Icikam (Iza-
kam) "Dāvida d. Berkovicam
(Berkovitc), kurš atrodas Liepājā,
Peldu ielā Ne 18 un 20, un ie-
rakstīts Liepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā zem krepost
Ns 459.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000.— un tiek
pārdots dēļ Otrās Liepājas sav-
starpējās kredītbiedrības prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekustam. īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
18200 krievu cara rubļi unLs3160

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 5000,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā*

Personām, kūjas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir 'jāie-
maksā Ls 500,—; drošības naudas
kā arī jāiesniedz apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpa-
šumu.

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

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

Liepājā, 1928. g. 22. maijā.
Ns 957. 4950b

Tiesu izpild. A. Korženeckis

Rīgas apgabaltiesas 3. civīinodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Anža
Saluma lūgumu un savu 22. maija
1928. g. lēmumu, paziņo, ka lū-
dzēji parādu pēc obligācijas pat
2500 rbl., apstiprinātas 1905. g.
10. janvārī ar Ne 37 uz neku-
stāmo īpašumu Cēsu apriņķī,
Vecpiebalgas muižas Jaun-Kau-
liņu mājām ar zemesgrāmatu
reģ. No 3377 izdotas par labu
Līzei Pētera m. Šmidts, dzim.
Salum ir iemaksājis tiesas depo-
zītā Ls 53,39 dēļ kapitāla un
% dzēšanas.

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

Rīgā, 1928. g. 23. maijā.
j\9 2615

Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t ā 1 s.
5024 Sekretārs A. Kalvf.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīinodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata,
uz Matildee-Juliannas Peterson,
dzim. Volovič, lūgumu viņas
prasības lietā pret Jēkabu
Petersonu par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
?sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. Ne 434351.

Rīgā, 1928. g. 23. maijā.
L. Ne 1440. Priekšsēd. b. Eglits.
50ti 1 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
12. jūijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks attaisīts un no-
lasīts 1928. g. 21. februāri Vai-
davas pag. ,,Pricēnos" mirušā
Kārļa Marša d. Medņa testa-
ments.

Rīgā, 1U28. g. 24. maijā.
5016 L Ns 3978
Priekšsēd. v. A. Blumentāls.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3.civīinodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
12. jūnijā minētas nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks nolasīts 1928. g.
27. februāri Jēru pag. ,,Mārko-
ņos" mir. Jāņa Kārļa d. Pauk-
šēna testaments. L Ne 3634
Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t ā 1 s.
5015 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā Ne 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 8. jūnijā,
pīkst. 10 diena, Rīgā, Brīvības
bulv. Ns 3,. pārdos Jāņa
Čandera kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 1000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
5008 Tiesuizp. V. Požariskis.

R'gas apgabaltiesas 4, iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā Ne 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 9. jūnijā,
pulk' sten 10 dienā, Rīgā, Alises
ielā No 5, dz. 28, pārdos Viļā
Veissberga kustamo mantu, sa-
stāvošu no trauku bufetes un
novērtētu par Ls 240.

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

Rīgā,1928.g.24.maijā. l.Ne!368
5012 Tiesu izp.V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 3i. maijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Patvers-
mes ielā Ns 22, pārdos Her-
maņa Rudzīša kustamo mantu,
sastāvošu no viena pianīno un
novērtētu par Ls 700.

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

Tiesu izp. O. Ste 11 machers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 4. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Ns 89, pārdos Zalmaņa
Morata kustamo mantu, sastā-
vošu no šujmašīnām un mēbe-
lēm un novērtētu par Ls 560.

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

Rīgā, 1928. g. 18. maijā. 5132
Tiesu izo. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 5. jūnijā,
pulk'st. ',',11 dienā, Rīgā, Dzir-
navu ielā Ne 58, dz. 1, Nodokļu
departamenta un citu lietās
pārdos Eižena Hiibnera kustamo
mantu, sastāvošu no skapja,
rakstāmmašīnas, motocikleta pie-
kabināmā vāģa un novērtētu par
Ls 860.

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

Rīgā, 1928. g. 16. maijā.
5136 Tiesuizp. J. Zirģels,
Rīgas apgabaltiesas 6. iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 1928. g. 6. jūnijā,
pīkst. >/2 l 1 dienā, Rīgā, Tērbatas
ielā Ne 18, Reijmersholms Gamla
Industrie Aktiebolagai lietā
pārdos Nosona Meeroviča
kustamo mantu, sastāvošu no
rakstāmmašīnas, kantora galdiem
un rēķinmašīnas un novērtētu
par Ls 600.

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

Rīgā, 1928. g. 18. maijā.
5137 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 1. jūnijā,
pulk'st. 10 dienā, JRīgā, Sētas
ielā Ne l, pārdos Zaņa Kaijas
kustamo mantu, sastāvošu no
perferējamās mašinas un korektur
preses un novērtētu par Ls 920.

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

Rīgā, 1928. g. 25. maijā.
5134 Tiesu izp. L J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltieras 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 6. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Marijas
ielā Ns 68, Rīgas apgabaltiesas
8. iec. tiesu izpildītāja kancelejā
pārdos Jāņa Jūrgensona ku-
stamo mantu, sastāvošu no
vienas blanko cedētas obligā-
cijas par Ls 4000 un novērtētu
par L 38C3.

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

Rīgā, 1928. g. 21. maijā.
5071 Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 6. jūnijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Marijas
ielā Ne 68, Rīgas apgabaltiesas
8. iec. tiesu izpildītāja kancelejā
pārdos Nikolaja Puivīša ku-
stamo mantu, sastāvošu no
vienas blanko cedētas abligā-
cijas par Ls 4003 un novērtētu
par Ls 700.

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

Rīgā, 1928. g. 21. maijā.
5072 Tiesu izp. J. Grinios.

bankas prasības apmierināšanas.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 6000,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 600,— drošības naudas
kā arī jāiesniedz apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustam. īpašumu

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

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

Liepājā, 1928. g. 22. maijā.
Ns 246.'' 4951b

Tiesu izpild. A. Korženeckis.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928, g. 6. jūnijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Avotu
ielā Ne 59, pārdos Voldemāra
Kleina kustamo mantu, sastā-
vošu no 2 paneldīvaniem un
novērtētu par Ls 2",9.

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

Rīgā, 1928. g. 21. aprīlī.
5073 Tiesu izpild. J. Grinios.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas 1. iec
kura kancleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ne 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo, ka
1928. g. 3. augustā, plk 'st. 10
no rīta Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā neku-
stams īpašums piederošs Aisikam
Lasera d. Hiršfeldam, kurš at-
rodas Liepājā, Lilienfelda ielā
Ne 3, un ierakstīts LiepājaS-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
zem krepost Ne 3570.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 48.000,— un tiek
pārdots dēļ Latvijas hipotēku
bankas prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo
nekustamu īpašumu ir nostipri-
nāti hipotēku parādi: Ls 22.000—

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 48.000,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlās ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 4.800,— drošības nau-
das kā ari jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabalti-
tiesas civīlnodaļas kancleja, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 22. maijā.
Tiesu izpild. A. Korženeckis.

Ns 936. 4952b

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas 1.iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146—1149. p. p. paziņo, ka
1928. g. 3. augustā, pīkst. .10
no rītā Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā neku-
stams īpašums, piederošs Rachelei
(Rochelei) Vulfa m. Hiršfeld,
dzim. Judelovič, kurš atrodas
Liepājā, Lilienfelda ielā Ns 3,
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā zem kre-
post Ns 2151.

Šis bekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 6000,— un tiek
pārdots dēļ Latvijas hipotēku

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils II iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. janvāra ielā Ne 17, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas,
Pētera Jaunzema un akc. sab.
,,Latvijas Melders" prasībās par
Ls 7152,30 sant. ar % pie-
dzīšanu 1928. g. 16. jūnijā,
pulkst. 10 rītā, Latgales apga-
baltiesas civīlnodaļassēžu zālē, uz
otriem publiskiem torgiem pārdos
Reiņa Cīruļa nekust. īpašumu,
kurš atrodas Daugavpils apr.,
Līksnas pagastā, Ķirupes muižā,
ar zemesgrāmatu reģ. Ns 5293
(XXXI sēj.) un sastāv no
Ķirupes

^
vēja dzirnavām mūra

3 stāviem un 5 ha zemes pla-
tības ;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 5380;

3) ka kopā ar augšminētām
prasībām īpašums apgrūtināts
ar hipotēku parādiem par
Ls 4304,79 un nokavētām termin-
maksām Ls 848,29;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
apgabaltiesas vecākā notāra
zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas I civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 23. maijā.
5083 Tiesu izp. J.Ķalaus.

<
1

^Citu iestāšu
sluāinaļumi.

Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments, pama-
tojoties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu p. 10,
dara zināmu, ka uz: 1) Marijas
Džindžes, 2) Jāņa Stupeļa, 3)
Jāņa-Alberta Lippes, 4) Babas
Buldura, 5) Kārļa-Herberta
Bikša, 6) Anša Slūtiņa, viņa
sievas Dārtes, dēlu: Arnolda-
Krista, Arvīda-Rūdolfa un meitas
Annas — attiecīgiem uzvārdu
maiņas lūgumiem, kuri izsludi-
nāti ' š. g. 7. janvāra ,,Valdības
Vēstnesi" Ns 5 un pret kuriem
triju mēnešu laikā ievildumi nav
celti, iekšlietu ministris no-
lēma:

I. Lūdzējiem turpmāk, sauk-
ties:
1) Marijai Džindžei — uzvārdā

„Irbīte",
2) Jānim Stupelim — uzvārdā

,,Strautiņš",
3) Jānim-Albertam Lippem —

uzvārdā ,,Graudiņš",
4) Babai Bulduram — uzvārdā

,, Krūmiņš",
5) Kārlim-Herbertam Biksim —

uzvārdā ,,Baltietis ",
6) Ansim Slūtiņam, viņa sievai

Dārtei, dēliem: Arnoldam-
Kristam, Arvīdam-Rūdolfam
un meitai Annai — uzvārdā
,,VītoIiņš".

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

IJI. Šie lēmumi stājušies
spēkā š. g. 7. aprīlī.

Rīgā, 1928. g. 14. maijā.
4185r M 31333

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nod. vad. P. Kurzemnieks.

Paziņojums.
Finansu ministris š. g. 11.maijā

apstiprinājis sekošus Rīgas hipo-
tēku biedrības statūtu 87., 88. un
90. panta grozījumus:

87. Ieķīlātas nekustāmas man-
tas pārdošanas termiņš noliekams
divi mēneši no sludinājuma die-
nas, pie kam nav pielietojami
civilprocesu likumu 1117.—
1127. panta noteikumi. Sludinā-
jumu tiesas izpildītājs nekavējoši
ievieto ,,Valdības Vēstnesī" un
vienā no vairāk izplatītām vietē-
jām avīzēm, pēc valdes aizrādī-
juma. Līdz ar to tiesas izpildītājs
parādniekam iesniedz pavēsti par
nekustamas mantas pārdošanu
izsolē, uzrādot pavēstē novērtē-
jumu summu, paziņo par to
zemesgrāmatu nodaļai dēļ at-
tiecīgas atzīmes ievešanas zemes
grāmatās, un vienu sludinājuma
eksemplāru piestiprina pie pārdo-
damās nekustamās mantas.

Ja tiesa izsoli atzīst par neliku-
mīgu, tad tiesas izpildītājs noliek
otru izsoli pēc 14 dienām, skaitot
no sludinājuma dienas.

88. Bez ziņām, kuras pare-
dzētas civīlpro 'cesu likumu no-
teikumos, sludinājumā ievieto-
jami: izsniegtā ķīlu zīmju aiz-
devumu summa, kuru var pār-
vest uz pircēju ar noteikumu, ka
iekrājušos deldēšanas kapitālu
ieskaitīs tam par labu, kā arī
aizrādījums, ka gadījienā, jā
pirmā izsole nenotiktu (§ 90), vai
arī ja to atzītu par nelikumīgu,
noliks otru izsoli pēc 14 dienām,
skaitot no sludinājuma dienas.

Pēc tam, kad valde saņēmusi
no tiesas izpildītāja sludinājumu
par izsoli, tai ne vēlāk kā divas
dienas pirms izsoles jāiesniedz
tiesas izpildītājam sīks saraksts
par visām savām prasībām, kuras
nodrošinātas ar pārdodamo ne-
kustamo mantu. Parādniekam ir
tiesība līdz izsoles sākumam
samaksāt nokavētos maksājumus
līdz ar gaidīšanas procentiem,
piedzīšanas naudu, kā arī visus
uz viņa lēses taisītos izdevumus
un ar to novērst nekustamas man-
tas pārdošanu.

90. Ja vairāksolītājs pēc rokas
naudas iemaksas atlikušo pirk-
šanas summu un zemes grāmatu
nodokļus nesamaksā 7 dienu
laikā, tad uz valdes priekšlikumu
tiesas izpildītājs noliek otru
izsoli pēc 14 dienām saskaņā ar
87. pantu, par ko tiesas izpildītājs
nekavējoši ievieto vajadzīgo slu-
dinājumu avīzēs un piestiprina
tādu pie nekustamas mantas.

Ja nav ieradušies pircēji vai
arī ja neviens nav solījis summu,
kura vajadzīga biedrības prasību
segšanai, vai arī ja izsole atzīta
par nelikumīgu, tad noliekama
otra izsole saskaņā ar augš-
minētiem noteikumiem (§§ 87 un
88), kurā valde var piedalīties
līdz biedrības prasību segšanas
summai (§ 89). Katrā ziņā otrā
izsolē pārdodamo nekustamo
mantu piesit vairāksolītājam, pie
kam, ja biedrība iegūst nekusta-
mo mantu, nav vajadzīgs dzēst
uz tās guļošo biedrībai par labu
ingrosēto hipotēku. 3962o
Banku nod. priekšn. A. Kacens.

Revidents V. Gailīts.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 31. maijā, plks 't. 12
dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 76
un Skolas ielā Ns36, pārdos vairāk
solīšanā Ābrama Genišera ku-
stamu mantu, novērtētu par
Ls 4112,— un sastāvošu no
mēbelēm, naudas skapja un ma-
šīnām viņa dažādu nodokļa pa-
rāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
5089b Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g 11. jūn., pīkst. 1 'dienā,
Liepājā, Helenes ielā Ns 2, dz. 11,
pārdos vairāksolīšanā Berels Dem-
brovers kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 183,00 un sa-
stāvošu no dzīvokļa iekārtas
viņa 1927. g. °,'peļņas nodokļa
parāda segšanai.

Liepājā, 1928. g. 23. maijā.
5106b Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. "g. 31. maijā, pulkst. 12;0
dienā, Rīgā, Gogoļa ielā, Sar-
kanie «spīķeri Ns 15, pārdos
vairāksolīšanā Talans Šumelis
kustamo mantu, novērtētu par
Ls 22x5,88 un sastāvošu no viena
kapara katla, viņa 1925./7. g.
°,o peļņas nodokļu parāda segs..

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
5131 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 5. jūn., pīkst. 10,
I. Smilšu ielā Ns 19, ,,Rīgas
transporta artelis ekspreši dzel-
tenie" telpās tiks vairāksolīšanā
pārdota Ansim Hurvičam pie-
deroša kustama manta, sastā-
voša no traukiem un galda pie-
derumiem, notaksēta kopā par
Ls 467,— Karolīnes Ramseier
un c. īres prasības segšanai.

5087b

Rīgas pil. lombards
uzaicina interesentus ķīlu izpirk-
šanu vai pagarināšanu izdarīt
1 nedēļu priekš 5 mēnešu no-
tecēšanas, jo citādi zemprovīgās
zelta un sudraba lietas, sākot
ar 1928. g. 1. augustu, Prov.
valde salauzīs un atdos tās
salauztā veidā. 5085b

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā Ns 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 5. jūnijā,
pulksten 10 rītā, Rīgā, I. Zoli-
tudes ielā Ns 13, pirtn- un otr-
reizējā izsolē pārdos Mozesa
Magidsona kustamo mantu, sa-
stāvošu no lietotiem būvkokiem,
dzelzs vagonetēm un mēbelēm,
un novērtētu par Ls 1270.

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

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
5007 Tiesu izp.V. Požariskis.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils II iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3 Janvāra ielā Ns 17, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Latgales nodaļas prasības lietā
par Ls 906,36 pēc Latgales ap-
gabaltiesas I civīlnodaļas rīko-
juma no 1928. g. 15. maija
Ns 5756 1928. g. 4. augustā,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Mindovgg Pētera d. Romāna
nekustamo īpašumu, kurš atro-
das Jaunlatgales apr. Purvmalas
pagasta, II hip. iec. ar zemes-
grāmatu reģ. Ns 348 (IV sēj.)
un sastāv no Romānu Ne 52 F
Fa mājas ar 15,21 ha zemes;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1000;

3) ka kopā ar augšminēto
prasību īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1800;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desrnitā 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 Latgales
apgabalt. zemesgrāmatu nodaļā.

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

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

1928. g. 22. maijā.
5384 Tiesu izp. J. Kal aus.



Paziņojums.
Pamatojoties uz 30. p. pa-

gaidu noteikumos par pilsētu
domnieku vēlēšanām, Valdemār-
pils pilsētas valde ar šo paziņo,
kā š. g. 19. un 20. maijā notikušo
Valdemārapils pilsētas domnieku
vēlēšanu darbi ir pabeigti š. g.
21. maijā un par .šās pilsētas
domniekiem un viņu kandidā-
tiem uz likumā paredzēto laiku
ievēlēti:

JĪO JĪV. 1
Apvienotās amatnieku, strād-
nieku un jauno apbūvētāju grupas

1. Košiņo Heinrichs.
Kandidātos no šā saraksta paliek:
2. Priekuls Konstantīns.
3. Briedis Ernests.
4. Olsteins Jānis.
5. Kore Teodors.
6. Cervinskis Kārlis.
7. Girgens Ansis.
8. Kore Eduards.
9. Kālbergs Jānis.

10. Doniņš Teodors.
11. Nemiers Kārlis.
12. Birns Ernests.

JTo Jifr. 3.
Latv. Soc. Dem. Strādn. Partijas,
Valdemārpils grupas, atvaļināto
karavīru, arodnieku un uguns-

dzēsēju apvienotās grupas:
1. Ansfelds Kārlis.
2. Amiņš Kārlis.
3. Rodenbiķers Jānis.
4. Pinķis Matīss.
5. Hermans Jānis.

Kandidātos no šā saraksta paliek:
6. Kraulers Augusts.

f . Lagzdiņš Jānis.
8. Kalniņš Jānis.
9. Kronbergs Ernests.

10. Treilibs Roberts.
11. Liepa Fricis.
12. Grosmans Žanis.

Jlo Jl*. H
Demokrātisko pilsoņu un nam-

saimnieku apvienotās grupas:
1. Barbans Andrejs.
2. Volbedachts Jānis.

Kandidātos no šā saraksta paliek:
3. Krišlauks Kārlis.
4. Ottau Fricis.
5. Jankevics Fricis.
6. Kalniņš Jēkabs.

Jlo Jl*. 5.
Bezpartejiski-saimnieciskās gru-

pas:
1. Grauzdiņš Ernests.

Kandidātos no šā saraksta paliek:
2. Bokmans Kārlis.
3. Unterbergs Bernhards.
4. Vecrinks Emils.
5. Mazapšs Krišs.
6. Egendorfs Pauls.
7. Bērziņš Rūdolfs.
8. Bergh'olcs Kārlis.

Jio ji*.t.
Bezpartejiski-progresīvo pilsoņu

grupas:
1. Grinbergs Fridrichs.

Kandidātos no šā saraksta paliek:
2. ' Plaucis Ģirts.
3. Birns Kārlis.
4. Bergtāls Aleksandrs.
5. Osis Ansis.

' 6. Unterbergs Kārlis.
7. Rezevskis Ernests.

Jlo Jlx. S.
Valdemārpils apvienoto ebreju

pilsoņu grupas:
, 1. Fains Izraelis-Vulf.

2. Tāls Heimans.
Kandidātos no šā saraksta paliek:
3. Verbelovs Ārons.
4. Verbelovs Bērs.
5. Veinbergs Moiseis.
6. Bencels Lāzers.
7. Levensons Šamsens.
8. Himelhochs Benjamiņš.
9. Rozenbergs Izraelis.

10. Edelsteins Šolems.
11. Edelsteins Joels.

Pilsētas galva K. Amiņš.
5094b Sekretārs J. Lagzdiņš.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 5. jūn. pīkst. 10,
Kaļķu ielā Ns 10, tiks vairāksolī-
solīšanā pārdota Eduardam Frei-
manim piederoša kustama manta,
sastāvoša no naudas kases ,,Na-
cional" novērtēta* par Ls 153,21,
Rīgas un apkārtnes ēdienu un
dzērienu uzņēmumu kalpotāju
slimo kases prasības segšanai.

5086b
Rīgas policijas 2. iec. priekšn,

paziņo, ka š. g. 4. jūnijā, pīkst.
10 no rīta, Elizabetes ielā Ns 14-a,
dz. 32, pārdos vairāksolīšanā
Geceļa Tāla kustamo mantu,
sastāvošu no viņa dzīvokļa ie-
kārtas, sastāvošas no galdiem,
krēsliem u. t. t., kopvērtībā par
Ls 187. 5128

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Dzelzceļu virsvaldes materiāla apgāde

Baidos rakstiskā izsolē
1928. g. 6. jūnijā lietotu, uguns-
grēkā bojātu ,,Ruston Proctor'
8 HP" lokomobili.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
10% drošības naudas no piedāvā-
jumu vērtības. Izsoles sākums
pīkst. 11, no rīta.. Tuvākas ziņas
izsniedz dzelzceļu virsvaldē,
Rīgā. Gogola ielā Ne 3, ist. 103.
5121b

Valsts Pūres dārz-
saimttiecība

PĀRDOS MUTISKĀ VAIRĀK-
SOLĪŠANĀ

pret tūlītsamaksu svētdien, 10.jū-
nijā 1928. g. pīkst. 11, Pūres
muižā, Tukuma apr. 7 izbrā-,
ķētas govis, 2 izbrāķētus zirgus
un dažādus lietotus lauksamnie-
cības darba rīkus. Piedaloties
izsolē jāiemaksā izsoles kommi-
sijai Ls 20,— 'drošības nauda
5125b

kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
mirušā Ēvalda Vīdnera kustamu
mantu, sastāvošu no5 slaucamām
govīm, būvmateriāla, 1 kumeļa,
2 g. veca, ecežām, ratiem, zāles
pļaujmašīnas, piena kannām, 8
vistām utī t. t., kopvērtībā par
Ls 1054,—. 5110b

Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ nodokļa
par plānu - dokumentu piedzī-
šanas no pils. Osipa Puisana,
Zvirgzdienes pagastā, Muižiniku
ciemā 1928. g. 2. jūn. pīkst. 10
no rīta atklātā vairāksolīšanā pret
tūlītēju samaksu tiks pārdota
minētam pilsonim piederoša govs.

Uzzināt novērtējumu kā arī
apskatīt pārdodamo govi varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

5079b
Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec,

dara zināmu ka dēļ ienākuma
nodokļa piedzīšanas no" Girša
Sandlera Ludzā, Latgales ielā
Ne 7, 1928. g. 2. jūn., pīkst. 10
no rīta atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tiks pār-
dotas minētā pilsoņa da-žādas
mantas.

Uzzināt novērtējumu kā arī
apskatīt pārdodamās mantas va-
rēs pārdošanas dienā uz vietas.

5078b
Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec.

dara zināmu, ka dēļ nekustamas
mantas nodokļa piedzīšanas no
pils. Jūlijas un Teklas Ķoridranu,
Ludzā, Kapsētas ielā Ns 12,
1928. g. 5. jūnijā pīkst. 10 no rīta
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdota minētā
pilsoņa dažādas kustamas mantas

Uzzināt novērtējumu kā ari
apskatīt pārdodamās mantas va-
rēs pārdošanas dienā uz vietas.

5077b

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2 iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 9 .jūn.
pīkst. 10 dienā, pieVecsvirlaukas
pag. nama, nodokļu un nomas
naudas iekasēšanaiatklātā vairāk-
solīšanā, pret tūlītēju samaksu
tiks pārdota Jēkaba un Olgas
Reinbergu kustama manta, sa-
stāvoša no dzelzsasu ratiem,
ragavām un 1 govs, novērtēta
par Ls 180,—.

Manta apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas.

Liepājas-Aizputes apr. Priekules
polīc. iec priekšnieks, pamatojo-
ties uz Priekules-Vaiņodes iec.
miertiesneša 1928. g. 27. rn,arta
izpildu rakstu Ne 239, .Nīgrandes
pagastā, Mežaiņu mājās, 1928. g.
7. jūnijā, pīkst. 10 dienā, iz-
sludina

. ŪTRUPI.

Liksnas pag. valde, Daugavpils
apr., izsludina par nederīgu kara
kļaus, apliec. Ns 14944 2133t),
izd. no Daugavpils kara apr.
pr-ka 1923. g. 7-/8. martā uz
Afanasa Astrata d. Afanasieva
vārdu. 4377b

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 11. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kui
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 2,20
ar piesūtīšanu „ 2,50

Saturs:
89) Likums par Sv. Pēterburgas

starptautiskai telegrāfa kon-
vencijai pievienoto, Parīzi:
1925. g. caurlūkoto starp-
tautiskā dienesta regla-
mentu.

Dikļu pag. valde izsludina par
nederīgām sekošas nozaudētas

1) Dikļu pag. valdes izdoto
Latvijas pasi no 1922. g. 5. okt.
Ne 1453, uz Annas Knospiuš v.;

2) Dīklu pag. valdes izdoto
pasi no 1920. g, 25. marta Ne 299,
uz Martas Libarts vārdu;

3) Dikļu pag. valdes izdoto
pasi no 1920. g. 14. maija Ne 1145,
uz lizes Balodis vārdu;

4) Dikļu pag. valdes izdoto
pasi no 1928. g. 20. febr. Ne Z.K-
008712/662, uz Artūra Dzērbeļa
vārdu. 4335b

Aizputes polīc. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ns 70, izd.
1920. ' g. 26. febr. no Aizputes
pils. polīc. pr-ka uz Trīnes Kri-
stapa m. Blumbergs v. 4364b

- Aizputes polīc. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ne 1572, izd.
1920. g. 13. jūl no Aizputes
pils. polīc. pr-ka uz Rut Ulriclut
Mārtiņa d. vārdu. 4363b

Katlakalna pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi, izd. no Rīgas prēf. uz
Katrines Jāņa m. Sala, dzim.
Frišenfelds vārdu 1920. g. 8. jūn.
No 51682. v _ 4536b

Jumurdas pag. valde, Cēsu apr.,
izsludina par nozaudētu un ne-
derīgu Latvijas pasi Ne 370,
izd. no Jumurdas pag. valdes
1920. g. 4. maijā uz Pētera
Pidriķa d. Alte vārdu. 4535b

SJfašādi
sludinājumi. ļ[ " 1

Akc. sab.

.LikaifalrlkaiJIKiOoā,
ar šo paziņo, akcionāru kungiem,,
ka š. g. * 14. jūnijā, pīkst. 5
dienā, Rīgā, Krūzumuižas. ielā

N2 3-a tiek sasaukta
ĀRKĀRT. VISPĀR. SAPULCE.

Dienas kārtība:
1) Direkcijas ziņojums par tekošu

gada darbību ;
2) Hipotēkas aizņēmums uz sa-

biedrības nekustošo īpašumu;
3) Tekoši darbi un jautājumi.

Ja minētā dienā un stundā
neierastos statūtos paredzētais
akcionāru skaits, tad pēc § 58./I,
š. g. 28. jūn. notiks otra ārkārtēja
sapulce ar to pašu dienas kārtību
un būs pilntiesīga. 5091b

lUUtMNIias L. 1.EffllIlHr
valde uzaicina god. biedrības

akcionārus uz
vispārēju

ārkārtēju sapulci
1928. g. 26. jūn., pīkst. 5 dienā,
valdes telpās", Rīgā, Sporta ielā

Ne 2,
Pārrunājamie un apspriešžamie

priekšmeti:
1) Pamatkapitāla palielināšana:
2) Tekošas darīšanas.
5013b

IZSOLE.
Zemfoopīifons departaments

š. g. 8. jūnijā, pulkst. 10, Rīgā, Kalpaka bulv. Ns 6, dzīv. 4,
14, izdos '.mītiskā mazāksolīšanā bez pēcizsolēm

Valsts centrālās zivju mākslīgas audzētavas
mūra ēkas galvenā slēguma (dambja) un
ūdensvada uzbūves darbus, kopvērtībā par

Ls 38.011,98.
Lūgumi pielaist mazāksolīšanā, nomaksāti ar attiecīgo zīmog-

nodokli, līdz ar drošības naudu Ls 1500,— iesniedzami minētā
dienā ne vēlāk par pulkst. 10 izsoles kommisijai. Tuvāki pa-
skaidrojumi zemkopības departamenta būvniecības un techniskā
nodaļā.

Darbus nāksies izvest Rīgas apr. Tomes pagastā uz Prūš-
upītes (t. i. iepretim Ķeguma stacijai, ap 2 krh no kreisā Dau-
gavas krasta). Paskaidrojumiem uz vietas būs attiecīgs speciālists
atrodams Tomes pag. telefona sarunu punktā 30. un 31. maijā
un 6. jūnijā š. g. ' 1* 4867

ARSENĀLS
izdos rakstiskā izsolē š. g.' 26. jūnijā, pulkst. 11 dienā, sekošu

materiālu piegādi:
1) trīsdzīšlīga bruņota svinota zemes kabele .... 165 mtr.
2) kabeļu savienojamā uzmava (muffe), taisna 240 mm 2

ar piederumiem 2 kompl.
3) kabeļu uzmavās pildāmā masa pr. vienas uzmavas.

Minētā kabele jāpiegādā saskaņā ar tecfmiskiem un izsoles
noteikumiem, bet kabeļu savienojamā uzmava un pildāmā masa
tikai pēc izsoles noteikumiem, kup saņemami Arsenāla saim-
niecības daļā (Vecā Nometņu laukā Ns 84-a) katru dai%a dienu
no pulkst. 9—15. Piedāvājums jānodrošina 5% apmērā no. pie-
dāvājuma kopsummas. 1* L2660 4761

6. rajona inženiers,
izdos jauktā izsolē uz valsts mežu rēķina labojumiem ceļiem grants
piegādes un ceļu labošanas darbus sekošos pagastos:

1) š. g. 7. jūnijā pīkst. 10 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 65,
inženiera kancleja: Bērzgales (drošības nauda Ls 5,—), Dricānu (10),
Makašēnu (40), Rēznas (90), Ružinas (20), Sakstigales 10), Viļēnu
(20), Nautrēnu (5) un Kārsavas (15).

Bezt tam, tiks izdoti sekošu tiltu remontdarbi: pār Rēzeknes
upi, pie Greiškanu ciema uz Rēzeknes-Ludzas ceļa (120) un pār
Ičas upi pie Kuderu ciema uz Susekļu-Kuderu ceļa (90).

2) š.-g. 7. jūnijā pl. 16 Borovajas ciemā, Latgales šosejas
74 klm., šos. meistara kazarmā: Andrupines (350), Bukmuižas(170),
Kaunatu (150), Maltas (35) un Silajāņu (40).

3) š. g. 8. jūnijā pl. 10 Stirnienes pag. valdes telpās: Ata-
šienes (20.), Barkavas (25), Stirnienes (120), Varakļānu (90) un
Vidsmuižas (70).

4) š. g. 9. jūnijā pl. 10 Zvirgzdienes pag. valdes telpās: Ciblas
(85), Mērdzenes (55), Pildas (40) un Zvirgzdienes (95).

5) š. g. 9. jūnijā pl. 19 Zilupē, policijas telpās: Istras (200),
Šķaunes (125), Pasienes (25) un Brigu (30).

6) š. g. 11. jūnijā pl. 10 Balvos, Balvu pag. valdes telpās:
Biržpils (20), Balvu (50), Kacenti (70) un Liepnas (1100)" .

Bez tam, tiks izdoti sekosi tiltu remontdarbi: par Varniņas
upi uz Biržu-Balvu ceļa pie Medņu ciema (15) un pār Bolupi uz Kup-
ravas-Liepnas ceļa pie Kupravas stac. (45).

7) š. g. 12. jūnijā pl. 9 ļaunlatgales apr. pašv. Iikv. valdes
telpās: Viļakas (830), Linavas ' (50), Oavru (150), Tilzas (1560),
Baltinavas (20), Augšpils (20) un Purvmalas (15).

Tuvākas ziņas parastā darba laikā Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā 65, (i. rajona inženiera kancleja. 5120b

lipnas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 14. jūnijā, virsmežniedcības kancleja,
Lipnas muižā,

dusošu mežu un sehvestr. mateiifilus:
Augošu mežu — 2. iec. mežniecībā Katlešu novadā divas

vienības pēc platības 1,74 un 0,62 ha, novērtētus par Ls 80,— un
Ls 24,—.

Sekvestrētu materiālu — 1. iec. mežniecībā Franciskopoles
apg. Ne 3, 1925. g. cirsmā atdala Ns 4 uz F Ne 3 — nemizotu egles
papīrmalku 5>/r kbas., mizotu egles papīrmalku — 2/4 kbass.,
priedes nomizotu stutmalku 53/4 kbass., mizotu priedes stutmalku—-
l 1.', kbas, bērza strīpotu I šķ. dedzināmu» malku 1 kbasi, jauktu
lapkoku II šķ. malku — ' 3 kbas un skuju koku kārtis — 42 gab.
novērtētas par Ls 300,— un iedalītas vienā vienībā.

2. iec. mežniecībā Katlešu novadā apg. Ns 14, kvart. Ns 32
uz F M- 46 — bērza I šķ. dedzināmu malku 10 kbas (apm.) un alkšņa
I šķ. dedzināmu malku — 10 kbas. (apm.) ,novērtētus par Ls 220,—
un iedalītus vienā vienībā.

Augošu mežu un sekvestrētus materiālus pārdos uz meža
un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. apr. likuma
un Zemkopības ministra 1927. g, 19. un 27. sept. apstiprināto-no-
teikumu un nosacījumu pamata.

Izsole sāksies plst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgas veinibas, izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no nosolītas
summas. Pēc platības pirktām vienībām drošības nauda ciršanas
vietu tīrīšanai 29% apmērā no vienības nosolītas summas, kura
netiek atmaksāta. Ciršanas vietu satīra mežu resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt izsludinātās vie-
nības no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu-
mežziņiem.
5092b Lipnas virsmežniecība.

Jūrniecības departaments
izsludina uz 1928. g. 20. jūniju, pīkst. 12, jauktu izsoli

Panei nēioiii ostas tais mola bnies izdošanai.
Drošības nauda Ls 7.500,—.
Tuvāki paskaidrojumi- tin noteikumi departamenta tekniskā

daļā, Valdemāra ielā Ne 1-a, katru darba dienu no pīkst. 9—13, un
Liepajas ostas valdē. L. 2719. 2* 5124ē

Valsts dzelzceļu VII ceļu iecirkņa priekšnieks
š. g. 12. jūnijā, pīkst. 12, izsludina savā kantorī Torņakalna stacijā,

jauktu izsoli
uz sekošiem darbiem:

1) Gulšņu grāvju izbūvi starp Rīgas Jūrmalas un Bolderajas
līnijām,. Drošības nauda Ls 80.

2) Piebraucamā ceļa un bruģa atjaunošanu Torņakalna
preču stacijā, Šampetera un Buļļu ielas pārbrauktuvju un pie-
braucama ceļa nobruģēšanu pie rampas Zasulauka stac. Drošības
nauda Ls 70.

3) jel.-Tuķ. līnija 110 klm zem Slokas upes tilta, atvadu
grāvi;, padziļināšanu. Drošības nauda Ls 90.

4) Grāvju atjaunošanu 7 ceļu iec. rajonā. Drošības nauda
Ls 100.

5) Torņakalns-Tukums līn. 6 klm puskazarmas jumta at-
jaunošanu. Drošības nauda Ls 80.

6) Līvbērzes stacijas pasažieru ēkas grīdas un sapuvušo
daļu atjaunošanu. Drošības nauda Ls 60.

Tuvākas zinas iecirkņa kantorī darbdienās no pīkst. 9—15.
L. 2725. 5122ē.

Mežotnes pagasta padome
izsludina rakstisku sacensību uz Mežotnes pamatskolas

pārbūves darbiem
kopsummā apm. par Ls 15.C

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar nomaksātu zānognodokli,
kopā ar drošības naudu Ls 750,— jāiesniedz Mežotnes pag; valdes
namā (caur Bausku) līdz 14. jūnijam ,plksf. 2 dienā. Sacensības
rezultātus paziņos turpat š. g. 16. jūnijā.

Tuvākus paskaidrojumus, sacensības noteikumus un darba
aprakstu izsniedz Mežotnes pag. valdes namā sākot no š. g. 30. maija.

Baltie India Rubber Comp.
„QUADRAT", Rīsā.

Bilance uz 1927. g. 31. decembri.
Aktīvs Ls Pasīvs Ls

Kase un bankas rē- Akciju kapitāls . . 3.000.000,—
kins 863.457,15 Amortizācijas kapi-

Guintsgabals un tāls 672.302,09
ēkas 1.639,427,64 Apdrošināšanas ka-

'ekšējas iekārtas . 2.550.528,18 pitāls 69.500,20
Materiāli un preces 3.279.197,37 Direkcijas'akciju de-
Akciju depots . . 13.000,— pots ' 13.000,—
Debitori 3.208.701,77 Kreditori .... 7.707.722,72
Zaudējumu pārne- Pārejošas summas 78.757,89

sums no 1927. g. Peļņā 339.955,75
1. janvāra . . \ 326.926,54

Ls 11.8817238,65 Ls 11.881.238,65 .

Pelnās un zaudējumu rēķins.
Ienākumi Ls 8.822.702,81
Izdevumi 8.168.128,8»
Brutto peļņa Ls 654.573,92
Amortizācija ,, 314.618,17
Tīra peļņa 1927. gadam Ls 339.955775
Atvelkot zaudējuma pārnesumu no 1926.g.

31. dec. .-. ? .!..„ ? .. >.. . ' „_ 326.926,54-
Peļņās pārvedums uz 19*. g. 1. janvāri LsT 13.029,21
4877z VALDE.

Eiropas tirdzn. alc. sob. ..CTSAK"
Rīgā, Pēterbaznīcas lau.kumā 37.

Bilance uz 31. decembri 1927. g.
Debets Kredīts Ls

Kasē skaidrā naudā 1574,73 , Akciju kapitāls . . . 100000 —
Inventārs 13641,87 Kreditori 2-17225^ 62
Pasta tekošais rēķins 10,17 Akcepti 53277,50
Drošības vekseļi . . 11000,— Amortizācija .... 1966,02
Debitori 259070,04 Peļņas un zaudējumu
Tekoši rēķini bankās 12119,21 rekins ...... 1538,12.
Preces . . ' 48009,53
Vekseļi 28581,71

Ls 374007,26 Ls 374007,26-

Peļņas un zaudējumu rēķins uz 31. dee, 1927.g.
Debets Ls Kredīts Ls

Bilances rēķins — zau- . Pārdotas preces . . 66871,45
dējums no 1926. g. 4556,44 i Kommisijas .... 59764,57'

Agio 97,38 ,
Slimo kase 1657,94
Nodokļi 1612,42
Algas 62252, 12
Tekoši izdevumi . . 31653,92
Procentes 22168,21
Amortizācija .... 1099,47
Pelnās atlikums no

1927. g \ 1538, 12

1-s 126036,02 Ls \26636,02

4650z _J VALDE.

Akc. sab„ „Merkatura", Rīgā, l. pus m& Ne 21.
B I L A N C E uz 1928. g. 1. janvāri.

Aktīvs Pasīvs Ls
Kasē " 385,93 Akciju kapitāls . . . 140000,—
Preces 104715,92 Rezerves kapitāls . . 2000,—
Debitori 414351,20 Kreditori 301489,61
Inventārs 12727,38 Kommisijas kreditori 175470,24
Tekoši rēķini bankās 7702,12 Peļņas atlikums uz 1.
Vērtspapīri .... 48750,— janvāri 1927. g. . 10671,59
Kommisijas preces . 42081 ,05 Peļņa par 1927. g.

1082, TO 11753,75

Ls 610713,60 Ls 630713,60

Pelņas un zaudējumu rēķins uz 1928. g. 1. janvāri.
Pelnīts Ls Zaudēts Ls

Caur preču rēķinu . 24092 ,73 Pie izdevumu rēķina. 25516,15
Caur provīzijas rēķinu 67146 ,13 Pie procentu rēķina . 21120,55

Pie algas rēķina . . 43520,—
Pie tīras peļņas \ . 1082,16

Ls 91238,86 Q 1238
^
86

Pēc vispārējas sapulces š. g. 25. aprīlī, 2. p. lēmuma, tīra
peļņa pārnesama uz 1928. g. 4732z VALDE.
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