
Brivterritorijas tiesību piešķiršana akciju
sabiedrībai ,,Rīgas konservu fabrika
SKF".

Preču un materiālu saraksts, kurus akciju
sabiedrība „Rīgas konservu fabrika
SKF" var saņemt bez muitas un
akcīzes.

Pap ildinājums pilsētu tirgu sarakstā.
Rīkojums par Dobeles lauksaimniecības

un rūpniecības izstādes eksponātu
pārvadājumiem.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums JVs 248
1928. g. 14. augustā.

Likumā par brivterritorijas tiesību
piešķiršanu rūpniecības uzņēmumiem,
kuri ' ražo eksportam paredzēto at-
vieglojumu piešķiršana akciju sabie-
drībai „Rīgas konservu fabrikai SKF".
Pamatojoties uz likuma par brivterri-

torijas tiesību piešķiršanu rūpniecības uz-
ņēmumiem, kuri ražo eksportam, 1. pantu,
piešķiru, sākot ar 1928. g. 13. augustu,
akciju sabiedrībai,,Rīgas konservu fabrika
SKF" minētā likumā paredzētos atvieglo-
jumus.
Finanču ministra biedrs J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Rīkojums JV° 249
1928. g. 14. augustā.

Preču un materiālu saraksts, kurus
akciju sabiedrība „Rīgas konservu
fabrika SKF" var saņemt bez muitas
un akcīzes un 1926. gada rīkojuma
N° 166 (izsludināts ,,Valdības Vēst-
neša" 1926. gada 231. numurā) pie-

mērošana minētā uzņēmumā.

1. Akciju sabiedrībai,,Rīgas konservu
fabrika SKF" atjauts ievest no ārzemēm
caur Rīgas muitu bez muitas preces, kas
vajadzīgas konservu izgatavošanai un
minētas ievedmuitas tarifa 5. p. 4. pk.
2. Par brivterritorijas territoriju at-

zīstamas sevišķi šim nolūkam ierīkotas
telpas, kuras noslēdzamas rīkojuma
Ne 166/26. g. 3. panta kārtībā.
Finanču ministra biedrs J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Papildinājums pilsētu tirgu
sarakstā.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
taments atļāvis Lejasciema pilsētas
valdei

^
līdzšinējo četru gada tirgu vietā

noturēt gada tirgus sekošos datumos:
i», februārī, 20. aprīlī, 30. jūnijā, 15. au-
gstā, 12. septembrī, 2. oktobrī un 6. no-
vembrī.
Rīgā, 1928. g. 15. augustā. X°91254.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta direktors J. Zankevics.

Nodajas vadītājs Rob. Ķelle.

Rīkojums N*2 351
1928. g. 16. augustā.

Par Dobeles lauksaimniecības un
rūpniecības izstādes eksponātu

pārvadājumiem.
Uzdodu valsts dzelzceļu stacijām pie-

Jj
nt pārvadīt laikā no 15. septembra

z 10. oktobrim kā pasažieru, tā ari
prastā ātrumā līdz Dobeles stacijai

Mēs sarīkotās lauksaimniecības un
Priev-

eClbas izstādes eksponātu (izstādāmo
eksmetu , preču un lopu) sūtījumus,

dīha
r
^

šiem Pārvadājumiem
š. g. „Val-

vakt Vestneša" 170. numurā iespiestā

ciium dzelzcelu Preču tarifa § 41. nosa-
veri, un aPrēkinot saskaņā ar tiem

mi5mumakSU ar 25°/o tarifa p3Ze"
Dze'zceļu galvenā direktora v. i.
PK. Spriņģis.
nnanču direktora v. i. J. Leitisj

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daja paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 9. augusta lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Rites
meliorācijas sabiedrības „Salate" dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Jēkabpils
apriņķa Rītes un Neretas pagasta Krīganu
ezera ūdens līmeņa pazemināšanas galveno
novadgrāvju projektu. Līdz ar projekta
apstiprināšanu visiem zemāk pievestā
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekusta-
mās mantas īpašniekiem vai viņu tiesību
ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu pie-
dalīties meliorācijas sabiedrībā „Salate",
minēto meliorācijas darbu izvešanā un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 13. augustā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Meklējamo personu saraksts JV° 377.
26249. Akermans, Kārlis Kārļa d., dz. 3. X

1902. g., pied. pie Lielvārdes pag. — Rīgas apr.
3. iec. miert. r. Ne 615. no 1. VIII 28. (9. VIII 28),
sod. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

26250. Āboltiņš, Jānis-Vilhelms Spriča(Friča)
d., 21- g. v., pied. pie Rencēnu pag. — Rīgas
apgabala tiesas prok. r. Ns 15537 no 11. VI 28.
(4. VIII 28) uz s. 1. 102. p. 1. d., 16, 53, 19, 66, 51,
142. p. 1. d., 20, 53, 21, 60, 51, 532. p. 1. d. 4. p.
53, 21, 63, 61, p. ieslodz. ' cietoknsi uz 4 gad.
I mēn. un 2 ned. iesk. šinī sodā 11 mēn. un 2 ned.
iepriekš, apc. pavad. laika un iesk. soda izcieš,
sākumu no 22. XI 24. g.

26251. Adamanis, Emīlija Justina m., dz.
1910. g., pied. pie.Rīgas. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 1. iec. miert. uz Ns 19 no 23. VII 28. (8.
VIII 28.).

26252. Andrejevs, Ankudins Arefija d., 20 g.v.,
pied. pie Kapiņu pag. — Pazinot dzīves vietu
Daugavpils 2. iec. miert. uz Ns 879 no 28. VII 28.
(3. VIII 28.).

26253. Baumanis, Richards Roberta d.,dz. 25.
III 1889. g., pied. pie Rīgas. — Kriminālās pārv.
Rīgas nod. pr. r. no 31. VII 28. (3. VIII 28.),
apv. vekseļu zādzībā. — Apcietināt.

26254. Čikuls, Marija Jāzepa m., dz. 1905. g.
pied. pie Bērzgales pag. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas apr. 3. iec. miert. uz Ns 619 no 1. VIII 28.
(8. VIII. 28.).

26255. Dāvis, Juris Emmas d., 17 g. v., pied.
pie Bauskas pils. — Paziņot dzīves vietu Jelgavas
apgabalt. Bauskas apr. ižm. tiesn. uz M° 1066 no
19. VII 28. (8. VIII 28.).

26256. Eglīts, Pēteris-Roberts Kārļa d., dz.
1893. g. 11. II, pied. pie Kokmuižas pag. — Rīgas
apgabalt. Valmieras apr. 1. iec. izm. tiesn. r.
Ne 574 no 30. VII 28. (4. VIII 28.), apv. uz s. 1.
455. p. 12. pkt. — Apcietināt.

26257. Frīdental, dz. Romanova Aleksandra
Vasilija m., dz. 1892. g., Latvijas pav. — Rīgas
15. iec. miert. r. N°994. no 26. VII 28. (7. VIII 28.),
apv. uz s. 1. 581. p. 2. d. — Apcietināt.

26258. Grinberg, Emīlija Kārļa m., dz. 1882. g.
pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīves vietu Rīgas l.iec.
miert. uz Ns 846 no 25. VII 28. (8. VIII 28.).

26259. Grundmans, Jānis dz. 1876. g., pied.
pie Rendas pag. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
1. iec. miert. uz N° 1059 no 2. VIII 28. (9. VI11. 28.)

26260. Gildenstube, Arturs Ernesta d., dz.
1907. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 1. iec. miert. uz Ns 789 no 25. VII 28.
(8. VIII 28.).

26261. Gutšmidts, Fricis Anša d., 30 g. v.,
pied. pie Nogales pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas I. iec. miert. uz Ns 267 no 28. VII 28.
(7. VIII 28.).

26262. Gertner, Anna-Lidija Eduarda m.,
dz. 6. XII 1909. g., pied. pie Kārļu pag. — Pa-
zinot dzīves vietu Madonas apr. 3. iec. miert. uz
Ns 542 no 28. VII 28. (6. VIII 28.).

26263. Ivanovs, Pēteris Foka d., dz .2. I 1898.g
pied. pie Jelgavas pilsētas. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas apr. 1. iec. izm. tiesn. uz Ka 45 no 31. VII 28.
(6. VIII 28.).

26264. Jaas, Roberts-Johans Pētera d., uz-

dodas arī par Kārli Konstantīna d. Jakobsonu,
dz 23. V 1885. g., Igaunijas pav. — Kriminālās
pārv. Rīgas nod. pr. r. no 3. VIII 28. (4. VIII 28.),
izbēdzis no krim. pārv. telpām, kā apv. zādzībā.—
Apcietināt.

26265. Janikans, Staņislavs, dz. 1900. g.,
pied. pie Zvirgzdenes pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 3. iec. miert. uz Ns 1083 no 30. VII 28.
(9. VIII 28.).

26266. ļurkevičs, Staņislavs Pētera d., I9g.v.,
pied. pie Piedrujas pag. — Madonas apr. 1. iec,

miert. r. Ns 477 no 31. VII 28. (8. VIII 28.), ņemt
parakstu par dzīves vietas nemainīšanu.

26267. Klekers, Donats Donata d., 25 g. v. —
Pazinot dzīves vietu Bauskas apr. 2. iec. miert.
uz Ns 359 no 31. VII 28. (8. VIII 28.).

26268. Ķirsis, Andrejs Andreja d., dz. 6. I
1906. g., pied. pie Bases pag. — 2. iec. kara izm.

tiesn. r. N° 1070 no 30. VII 28. (3. VIII 28.),
apv. uz k. s. 1. 128. p. 1. d., 129. p. un 133. p. —
Apcietināt.

26269. Kazačenko, Emīlija Jāņa m., 30 g. v.,
pied. pie Andrupenes pag. — Madonas apr. 1. iec.
miert. r. Ns 365 no 31. VII 28. (8. VIII 28.), ņemt
parakstu par dzīves vietas nemainīšanu.

26270. Kokins, Osips Augusta d., dz. 1894. g.,
pied. pie Diksnas pag. — Daugavpils apr. 4. iec.
miert. r. Ns 745 no 28. VII 28. (4. VIII 28.),
ņemt parakstu par dzīves vietas nemainīšanu.

26271. Kokins, Vikentijs Aleksandra d., 51g.v.,
pied. pie Naujenes pag. — Pazinot dzīves vietu
Daugavpils 3. iec. miert. uz Ns 1061 no 30. VII. 28.
(4. VIII 28.).

26272. Kalinovs, Gavrils, 49 g. v. — Paziņot
dzīves vietu Daugavpils 3. iec. miert. uz Ns 1095
no 30. VII 28. (4. VIII 28.).

26273. Kravcovs, Poliets Filipa d., 23 g. v.,
pied. pie Grīvas pils. — Pazinot dzīves vietu
Daugavpils 3. iec. miert. uz Ns 1036 no 2. VIII 28.
(8. VIII 28.).

26274. Kasparsons, Aleksandrs Simaņa d.,
dz. 1905. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 6. iec. miert. uz r. 647 no 5. VII 28.
(4. VIII 28.).

26275. Kasparsons, Aleksandrs Sīmaņa d.,
23 g. v., Rīgas pils. — Pazinot dzīves ' vietu
Rīgas 6. iec. miert. uz Ns 628 'no 5. VII 28.
(4. VIII 28.).

26276. Kaužens, Nikolajs Mārtiņa d., dz.
17. III 1904. g., pied. pie Augstrozes pag. — Pa-
ziņot dzīves vietu kara tiesas priekšsēd. uz Ns6286
no 21. VII. 28. (3. VIII. 28.).

26277. Lukaševičs, Anna Ludviga m., 27 g. v.,
pied. pie Rēznas pag. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas apr. 4. iec. miert. uz N° 1089 no 2. VIII 28.
(9. VIII 28.).

26278. Lagockis, Nikolajs Osipa d., 17 g. v.
pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīves vietu Jaun-
jelgavas iec. miert. uz Ns 3312 no 2. VIII 28.
(8. VIII. 28.).

26279. Lazdovski, Zofija, dzim. 1903. g. —
Paziņot dzīves vietu Rīgas 5. iec. miert. tiz Ns 453
no 31. VII 28. (7. VIII 28.).

26280. Lizinskis, Antons Osipa d., dz. 1897.g.,
pied. pie Balvu pag. — Pazinot dzīves vietu Viļaku
iec. miert. uz Ns 2598 no 28. VII 28. (4. VIII 28.).

26281. Markuševičs, Morduchs Feiteļa d.,
24 g. v., Latvijas pils. — Rīgas apgabaltiesas
prok. r. Ns 20072 no 31. VII 28. (6. VIII 28),uz
s. 1. 578. p. 3. d. un 1. d., 53. p. sod. ar ieslodz.
cietumā uz 3 mēn. — Apcietināt.

26282. Orlovs, lija Antipa d., dz. 1881. g.,
pied. pie Viļēnu pag. — Pazinot dzīves vietu
Viļēnu iec. miert. uz Ns 3659 ' no 4. VIII 28.
(9. VIII 28.).

26283. Orlovič, Rozālija Augusta ni., 40 g. v.,
pied. pie Daugavpils. — Pazinot dzīves vietu
Daugavpils 3. iec. miert. uz Ns 971 no 2. VIII 28.
(8. VIII 28.).

26284. Pērkons, Jēkabs, 24 g. v., Latvijas
pav. — Pazinot dzīves vietu Rīgas 14. iec. miert.
uz Ns 106 no 27. VII 28. (7. VIII 28.).

26285. Pāvels, Voldemārs Aleksandra d., dz.
1902. g. 30. X, Igaunijas pav. — Pazinot dzīves
vietu Rīgas 12. iec. miert. uz Ns 854 no 27. VII 28.
(8. VIII 28.).

26286. Pijols, Jānis, dz. 7. XII 1903. g., pied.
pie Smiltenes pils. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
12. iec. miert. uz Ns 1086 no 'l .VI11 28. (4.VI1128.).

26287. Pojasnikovs, Semens Semena d., 40 g.v.,
pied. pie Vidsmuižas pag. — Madonas apr. I. iec.
miert. r. Ns 446 no 31. Vil 28 (8. VIII 28.), ņemt
parakstu par dzīves vietas nemainīšanu.

26288. Pojasnikovs, Semens Semena d.,40 g.v.,
pied. pie Vidsmuižas pag. — Meklē tas pats ar r.
Ns 439. — (8. VIII 28.), darāms tas pats.

26289. Pariots, Aleksandrs Aleksandra d.,
dz. 18. I 1900. g., pied. pie Valkas apr. — Paziņot
dzīves vietu krimin. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz r.
no 3. VIII 28. (7. VIII 28.).

26290. Pavarnickaja, Marija Prokofija un
Tatjanas m., dz. 1897. g., pied. pie Kacēnu pag. —
Pazinot dzīves vietu Viļaku iec. miert. uz Ne 2574
no 26. VII 28. (4. VIII 28.), nav izcietusi Ls20,—
naudas sodu, vai 7 dienas aresta un Ls 750,—
vai 3 mēn. aresta.

26291. Roševič, Lida, dzim. 4. I 1898. g. —
Pazinot dzīves vietu Rīgas 9. iec. miert. uz
.V? 1096 no 27. VII 28. (9. VIII 28.).

26292. Rēmans, Haralds-Georgs-Eduārds, dz.
1886. g., Igaunijas pav. — Pazinot dzīves vietu Rī-
gas 9. iec. miert. uz Ns 979 no 16. Vil 28. (8.
VIII 28.).

26293. Rižovs, Jānis Jāņa d., 22 g. v., pied.
pie Pasienes pag. — Paziņot dzīves vietu Valmie-
ras apr. 4. iec. miert. už Ns 302 no 16. VI 28.
(7. VIII 28.).

26294. Riks, Jūlijs, dz. 17. VII 1906. g. —
Pazinot dzīves vietu Rīgas 9. iec. miert. uz Ne 920
no 5. VII 28. (6. VIII 28.).

26295. Stepanovs. Jermolajs Michaila d., 18
g. v., pied. pie Ružinas pag. — Maltas iec. miert.

>4 no 1. VIII 28.(7. VIII 28.). piepras.
Ls 100,— apmērā, kuru neiemaksāšanas gadījumā
apcietināt.

26196. Sams, Juris Jura d., 18 g, vecs. —
Pazinot dzīves vietu Bauskas apr. 2. iec. miert.
uz .V: 192 no 31. VII 28. (6. VIII 28.).

26297. Skudra, Pēteris, dzim. 1887. g., 13. IX,
pied. pie Ozolnieku pag. — Rīgas apgabaltiesas
2. krim. nod. r. Ns 21871 no 2.VIII 28 (9.VII1 28.),
sod. ar 1 mēn. ciet. —r Apcietināt.

26298. Zirnis, Richards Sīmaņa d., dz. 17. III
1890. g., pied. pie Ēveles pag. —• Rīgas apgabalt.
Valmieras apr. 1. iec. izm. tiesn. r. .Ns 574 no 30.
V11 28. (4. V111 28.), apv. uz s. I. 455. p. 12. pkt. —
Apcietināt.

26299. Smislovs, Nikolajs Alekseja d., dz.
25. VII 1892. g., pied. pie Petrogradas. — Rīgas
apgabalt. 1. krim. nod. r. Ns 18063 no 16. VII 28.
(7. VIII 28.), apv. uz s. 1. 51, 581. p. 3. d. —
Apcietināt.

26300. Spone, Irma Jāņa m., 20 g. v., pied. pie
Mazsalaces pag. — Rīgas apgabaltiesas prok. r.
Ns 20069 no 31. VII 28. (6. VIII 28.), uz s. 1.
102. p. 1. d. 53. un 57. p., ieslodzīt cietoksnī uz
2 gadiem, — Apcietināt.

26301. Ščerbinskaja, Konstancija Jāņa m.,
dz. 1906. g., Rīgas pils. — Rīgas 15. iec. miert. r.
Ne 897 no 24. VII 28. (3. VIII 28)., apv. uz s. I.
581. p. 1. d. — Apcietināt.

26302. Šenkmans, Ruvins Urija d.. dz.l890.g.,
Latvijas pils. — Kriminālās pārv. Rīgas nod. pr.r.
no VIII 28. (8. VIII 28.), apv. krāpšanā. —
Apcietināt.

26303. Tancis, Jānis Gusta d., 43 g. v., pied.
pie Jelgavas pils. — Paziņotdzīves vietu Jelgavas
apgabalt. Bauskas apr. izm. tiesn. uz Ns 1066 no
19. VII 28. (8. VIII 28.).

26304. Treijs, Augusts Mārtiņa d., dz. 30. XII
1905. g. — Rīgas apr. 2. iec. miert. r. Ne 388 no
2. VI11 28. (9. VI11 28.), apv. uz s. I. 581. p! 2. d. —
Apcietināt.

26305. Vanags, Alfrēds Friča d., dz. 29. II
1903. g., Rīgas pils. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nod. pr-ka r. no 2. VIII 28.(7. VIII 28.), apv.
zādzībā. — Apcietināt.

26306. Vakulenko, Artemijs Jāņa d., dz.
1910. g., pied. pie Sakstigales pag. — Paziņot dzī-
ves vietu Rēzeknes 2. iec. miert. uz Ne 1733 no
31. VII 28. (9. VIII. 28.).

Papildinājums:

,,Vald. Vēstn." 17428. g. mekl. pērs. sar.
375. pkt. 26173. mekl. Parādniek ir arī Parāda
Broņislava Vikentija m.

Kriminālās pārvaldes priekšnieka p. Jurevics.
Darbvedis Lakševics.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, JVe 285.

13951. Avsejevs, Teodors Aleksandra d. —
25624/28. g. (26. V 28.).

13952. Bērziņš, Žanis - Alberts. — 26141 28 g.
(26. VII 28.).

13953. Bogdanovs, Isajs Nikifora d. —
25629/28. g. (6. VI 28.).

13954. Feldmans, Nikolajs Otto d. — 25883 28.
(5. VII 28.)..

13955. Gerasimovs, Logins Gerasima d. —?
16342 25. g. (22. X 25.).

13956. Grinblat, Ida Fridricha d. — 25824/28. g.
(27. VI 28.).

13957. Grinblat, Ida Fridricha d. — 24721 27.g
(23. XI 27.).

13958. Grinblat,Ida Fridricha d.—-26032'28.g.
(11. VII 28.).

13959. Grinblat,Ida Fridricha d.—25721 28.g.
(12. VI 28.).

13960. Grinblat, Ida Fridricha d.—26031/28.g.
(7. VII 28.).

13961. Kuprišs, Tadeušs Antona d. —
23324'27. g. (24. II 27.).

13962. Lobins, Pēteris-Erichs Jēkaba d. —
25430 28. g. (20. IV 28.).

13963. Lugge-Lugis, Anna. — 25523/28. g.
(8. V 28.).

13964. Makarovs, Pauls. — 25654 28. g
(25. V 28.).

13965. Mūrnieks, Pēteris Staņislava d. —
2041626. g. (15. V 26.).

13966. Mūrnieks, Pēteris Staņislava d. —
21168, 26. g. (29. VI 26.).

13967. Ozoliņš, Otto Kārļa d. — 26052 28.g.—
(10. VII 28.).

13968. Parpucs, Vaclavs Ādama d. —
18251 26. g. (19. I 26.).

13969. Rieksts, Nikolajs. — 25769 28. g
(9. VI 28. g.).

13970. Zariņš, Edgars. — 26000 28. g
(3. VII 28.).

13971. Zariņš, Edgars. — 26105 28. g
(12. VII 28.).

13972. Sobolevs, Lavrentijs Grigora d —
20342 26. g. (12 V 26.).

13973. Svimpulis, Elza. — 26063 28. g
(II VII 28.).

13974. Šakers, Kirils. — 26188 28. g
(26. VII 28.).

13975. Upeniek, Konstance lēkaba m. —
24983 28. g. (3. I 28.).

13976. Vaivads, Jānis Franka dēls. —
10795 24. g. (191 V 24. X).

13977. Vilhelms. Ēduārds-Hugo Augusta d. —
22264 26. g. (3. IX 26.).

13978. Vitomskis, Edgars Kārļa d. -
24417 27. g. (23. IX 27.).

Kriminālās pārvaldes priekšnieka p. Jurevics
Darbvedis Lakševics

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi":

8f p iesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

radu • • • Ls2 *~ (saņemot eksped.) par:
i gadu 6'_ gadu Ls 18—

I men 2'_ i/2 gadu . . . „ 10—
I » . •' " ' 3 mēn „ 5—
piesūtot P1 , 70

5«effl ? ? » ~' 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 viensi. rindiņu
(par obligāt. sludin.) —,25

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

Latvijas valdības ff%i oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ?©^^3^^

svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
^£s^^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī No 2. Tālrunis 20032 ^ļPoggļ^P^ Rīgā, pilī N<!1. Tālrunis 2C031
Runas stundas no 11—12 ^$> Atvērts no pulksten 9—3



Latvija un citas valstis
Latvija un Igaunija.

Rīgā, 17. augustā. Pirmā Latvijas
un Igaunijas ārlietu ministru ap-
spriede notika vakar pulksten 6 vakarā
Latvijas ārlietu ministra Baloža vasar-
nīcā Majoros, Rīgas jūrmalā. Apspriedē
piedalījās abu valstu ārlietu ministri,
Latvijas ārlietu ministrijas ģenerālsekre-
tārs Albats, Igaunijas sūtnis Rīgā
Virgo, Igaunijas ārlietu ministrijas poli-
tiskā departamenta direktors Leppiks,
Latvijas ārlietu ministrijas Baltijas valstu
nodaļas vadītājs Munters un rietumu
nodaļas vadītājs Dr. Oliņš.

Apspriedes dienas kārtībā: 1) Latvijas
un Igaunijas kopdarbība Tautu savienības
9. pilnsapulcē; 2) abu valstu viedoklis
attiecībā uz Kelloga paktu; 3) Savienoto
valstu priekšlikums par šķīrējtiesas un
izlīgšanas konvenciju noslēgšanu.

Pirmā dienas kārtības punktā tika ap-
spriesti visi jautājumi, kuros abu valstu
saskaņota rīcība ir nepieciešama; panāca
pilnīgu saskaņotību, sevišķu vērību
piegrieza drošības, atbruņošanās un šķīrēj-
tiesas jautājumiem. Otrā dienas kārtības
punktā nolēma, ka principā apsveicot
Kelloga paktu, abas valdības pēc viņa

parakstīšanas Parīzē spers kopīgus soļus,
lai pievienotos šim paktam. Trešā dienas
kārtības punktā nolēma, ka piekrītot
šķīrējtiesas un izlīgšanas konvenciju no-
slēgšanai ar Savienotām valstīm, abas
valdības ari šaī lietā spers pilnīgi saska-
ņotus soļus. Apspriede turpinās šodien
ārlietu ministrijā. Pulksten 11 Valsts
Prezidents pieņem Igaunijas ārlietu
ministri Rebani, pēc kam apspriede tur-
pināsies līdz pulksten 1. Pulksten 2
Latvijas ārlietu ministris Jūrmalā, Majo-
ros, sarīkos Igaunijas ārlietu ministrim
par godu brokastis, kurās piedalīsies
Valsts Prezidents un ministru prezidents.

Māksla.
Latvijas valsts konservatorijā pieteik-

šanās 1928./1929. mācības gadam no
23. augusta līdz 30. augustam ikdienas
no pulksten 10 līdz 13.

Pieteicoties jāuzrāda pase, ārsta un iz-
glītības apliecības un jāiemaksā Ls 5,—
eksāmenu naudas. Tad pat bij. audzēkņu
obligātoriska reģistrācija.

Pēceksāmeni 31. augustā un 1 sep-
tembri pulksten 9 no rīta.

Uzņemšanas eksāmeni sākas 3. sep-
tembrī pulksten 10 no rīta un 4 pēc
pusdienas.

Mācības programma un iestāšanās no-
teikumi dabūjami konservatorijā pie
šveicara.

Vakantas vietas visās speciālkiasēs, pie
kam pūšamo instrumentu, kā: oboes,
fagota, tūbas, mežaraga un ari sitamo
instrumentu klasēs — vakantas vietas ar
stipendijām.

Latvijas konservatorijā saziņā ar kara
ministriju tekošā mācības gadā tiek at-
vērta kara orķestra kapelmeisteru
klase ar 4-gadīgu kursu. Minētā klasē
uzņems aspirantus ar eksāmenu elementār-
teorijā un I solfedžo.

Pārējie iestāšanās noteikumi vispārējie.

Literatūra

Lauksaimnieka bibliotēkas IX sējums iznācis
ar agronoma E. Ūdra rakstu ,,Z e m e un
viņas kopšan a", 10 dr. loksnes ar 87 zīmē-
jumiem tekstā. 1928. gadā. Rīgā, Paju sabie-
drības .,Zemnieka Domas" izdevumā. Maksā:
abonentiem Ls 1,—, bet atsevišķi pērkot
Ls 1,50 eks. Saturā: a) Zemes izveidošanās,
īpašības un iedalījums; b) Meliorācija; c) Zemes
strādāšana; d) Nezāļu apkarošana.

KURSI.

Rīgas biržā, 1928. gada 17. augustā.

Devizes
1 Amerikas dollars ^'"HkJi1 Anglijas mārciņa 25,16—25c

100 Francijas franku 20--"K
100 Beļģijas beigu 71-'!3i*
100 Šveices franku. ......99,55-W
100 Itālijas liru 27, 05—2V»
100 Zviedrijas kronu 138,60-S
100 Norvēģijas kronu 138,20-**
100 Dānijas kronu J38,20—ļf;:
100 Austrijas šiliņu 72, 75-W j!
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,30—Wi
100 Holandes guldeņu 207,65—**-
100 Vācijas marku 123,40- f^
100 Somijas marku 12,96— ^Jj100 Igaunijas kronu 138--?~sffij
100 Polijas zlotu 57'5mS
100 Lietavas litu 51,00-^

1 SSSR červoņecs — ~~

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-3*
Sudrabs 1 kg 95"'

Vērtspapīri:
^5% neatkarības aizņēmums. . . ~
$

4% Valsts prem. aizņēmums . . n? 93
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 9°"^

RTgas biržas, kotacijas kommisijss tļ
priekšsēdētājs J. SKUJ .

Zvērināts biržas māklers P. R^P,

Redaktors M. Arons.

— — —

———————___^_ ^^^^*^^ ^^^ _̂ ^*

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 9. augusta lēmuma ir jāpiedalās Rites meliorācijas sabiedrībā „SaIate", jāņem dalība

pie kopējo Kriganu ezera ūdens līmeņa pazemināšanas novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.
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£ Dalībnieka
Jbd

£ vārds, tēva vārds un
°- . .g uzvārds
2

„ ., Māju Ne Ne
Dalībniekam

Dalībnieka piederošo vai
~

- - A. -u .,.,.. pēc pēc
īpašumu tiesību vīna lietošana

mēmie-, zemes
apzīmējums esoso māju
^ J cibas grāmatu

nosaukums
plāniem reģistra

Darbu iz-
maksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
no kuras

un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
. _, .. dalībnieku

piederēja balsu
skaitu

Ls

1. Vītoliņš Andrejs
2. Šustiņš Jorģis
3. Ērgļa Pētera mantoj. masa . .
4. Rubenis Jānis, Rubenis Krišs,

Anna Birkas, dzim. Ruben
un Anna Lapsas mantoj. masa

5. Irbīte, dz. Kronīt Berta . . .
6. Vītiņa, Krišjāņa mantoj. masa
7. Baltā (Balter) Jāņa mant. masa
8. Kampe, Mārtiņš
9. Jurkovskij, Minna

10. Mediķis, Staņislavs ....
11. Kalniņa, Jāņa mantoj. masa
12. Kaņepīts, Mārtiņš

13. Pedurs, Andrejs

14. Vilmanis, Jānis

15. Kaņepīte, dz. Ceplīt Ieva . .

16. Vesmans, Klāvs
17. Keire, Mārtiņa mantoj. masa
18. Štrade, Miķelis
19. Pilstiņš, Jānis .....
20. Strēlnieks Krišs
21. V'itiņš, Jānis
22. Daugavietis Juris
23. Osīt Līna
24. Keire, Kārlis
25. Sudrabiņ, Minna .....
26. Dābola, Pētera mantoj. masa

27. Osīts, Mārtiņš . ....
28. Osīt, Betija, Dārta un Kārļa

Osīša mantojuma masa . .
29. Rites pag. sabiedrība . . .
30. Strade, Pētera mantojuma masa
31. Strade, Kriša mantojuma masa
32. Mašaucka, Kriša mantoj. masa
33. Spīdan, Anna un Spīdana Jāņa

mantojuma masa ...
34. Stikovskis, Jorģis
35. Preimaņ, Miķeļa mantoj. masa
36. Bērzons, Jānis
37. Cepura, Kriša mantoj. masa
38. Biezais, Vilis
39. Paupers, Kārlis
40. Glemers, Jānis
41. Kaņepīts, Jorģis
42. Valdmana, Jāņa mantoj. masa
43. Žurauckis, Jānis
44. Vanadziņš, Krišjānis ....
45. Kampe, Anna dz. Grundul . .
46. Vītols, Jēkabs
47. Sudrabiņš, Jānis .....
48. Zvaigznes, Ermaņa mant. masa
49. Vīksnas Mārtiņš
50. Krūmiņš, Pēteris
51. Cirvīts, Mārtiņšun Dinga, Anna
52. Cirvīts, Mārtiņš
53. Dinga, Anna
54. Žurevska, Jāņa mant. masa .

Rīgā, 1928. g. 13. augustā. N

.
pašnieksSalatesunbij.Milaspļava41207

Stērķēni-Šust 127 186
Mantoj. masa Stērķēni-Erglis 128 513

īpašnieki Gaigaļi 38 2255
īpašniece Dobrani 50 2663
Mantoj. masa Švokstes 14 2449

Janulani 18 2209
īpašnieks Pulpe 45 2701
īpašniece Kalna-Reicani 13 2670
īpašnieks Lejas-Reicani 12 1143
Mantoj, masa Kalna-Biči 2 2138
īpašnieks Lejas Biči 1 2417

Atdalīt, gabals
„ Kareivja zem. gabals 30 piešk.

Ns 473/6541
31 5949

Piegriezums 9 piešķ.No7016
īpašniece Kareivja zem. gabals 32 5952

Piegriezums 10 piešk.N°7017
īpašnieks Kareivja zem. gabals 33 6246
Mantoj. masa Ģeidani 40 2210
īpašnieks Kāži 46 2712

Gribuļi 35 2013
Gribuļi 34 2864
Uceni 32 1561
Baloži 29 1289

īpašniece Velna Gravas (Kalēji) 3 3051
īpašnieks Ķiltiņi-Isais 16 1221
īpašniece Dīveles 4625
Mantoj. masa Stūreļi 141 523

Pārdota pļava
īpašnieks Strēlas 9 1392

Līdzīpašn. Eiguči 11 2523
īpašnieks Jaunsaimniecība 6F piešķ.Jvf97012
Mantoj. masa Pipani 22 2841

» „ Staperani (Aizpori) 33 1985
„ „ Basi 21

Līdzīpašnieks Svalbani 139 521
īpašnieks Kalniešu-krogs 3569
Mantoj. masa Pīkstuļu 140 522
īpašnieks Kiltiņi-Garais 17 2555
Mantoj. masa Upīši 1F 5498
īpašnieks Apsani 2F 5534

«Kalniņi" 3F 5469
^Strautiņi" 4F 5431
Jaunsaimniecība 5F piešķ. Ne7009

Mantoj. masa Jaunsaimniecība 7F piešk.Ne7008
īpašnieks Pelsi 20 1487

Sudrabiņi 138 520
īpašniece Grundul-Krigani 25 2099
īpašnieks Jaun- Vītoli 25 6221

Krigani-Vītol 26 2086
Mantoj. masa Spodri 27 2814
īpašnieks Inpani 28 2318

Smerdeļi 36 1035
Līdzīpašnieki Kop. ganības 30,31 2356.2956
īpašnieks Melderiški 31 2356
īpašniece Melderiški 30 2956
Mantoj. masa Bukoviči 142 524

2 3429.

Rites pagasta, bij. llzu muižas 315,— Šinī dalībnieku sarakstā «,
Neretas pag., bij.Neretas muižas 130— rādītās darbu izmaksas su*° ' im mas uzskatamas par namT

" " " " «no - daln?nieku maksājumu Souu> teikšanai un nokārtošana
ka pie darbu pirmreizējas iz!j

Ritespag.,bij.Kroņa-Susejas m. fanas '_ta arI P'edvesto dart*K J * ' 210 — kartlba uzturēšanas turams?
" " " * " soo- nenemot ydarbu <*m

°^X' izmaksu, kas var būt maza,
„ „ ļ „ „ 550— vai lielāka.
. » » . . 1Qo-
. i - . ! 200,-

i70 —n n n n » _ *

? • • • SoC. ? ? ? ?
m-

70,—
Bij. Rites muižas 120,—
Bij. Vec-Saukas muižas 80,—
Bij. Rites muižas 50,—
Bij. Vec-Saukas muižas 70,—
Bij. Kroņa-Susejas muižas 40,—

* ' L » 55,
70-
70,-
70-

1068-
210-

Bij. Kroņa-Susejas muižas 420,—
Bij. Saukas muižas 770,—
Bij. Rites pag. Neretas muižas 380,—

105,—
Kroņa-Susejas muižas . 150,—

200,-
Rites muižas 205,—
Kroņa-Susejas muižas 360,—

455,—
430-

Bij. Neretas muižas 270,—
„ „ . 150,-

650, -
Kroņa-Susejas muiža 790,—
Rites muižas 315,—

290,—
120-
390-
140-
200-

Bij. Kroņa-Susejas muižas 270,—
Bij. Neretas muižas 475,—
Bij. Kroņa-Susejas muižas 480,—
No Kriganu māj. hip. 2099 300,-
Bij. Krona-Susejas muižas 500,—

200,—
670-
545,—
879

n n » 390,
60,—

Bij. Neretas muižas 160,— '
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.



(Tiesu
sludinājumi.

Kļūdas izlabojums,

leleavas apgabaltiesas sludi-
jiumā par Lauksaimnieku Cen-

Slbankas obligāciju rnortiflkā-

diu iesp i«tā s. g. „Vald.bas
atnesi" 130- numura, īeviesu-
>ā

" sekošas kļūdas: 1) NsNs pēc
ttrtas 5 iesp iests: obligācija par
mn kr c. rbļ., kas nepareizi,

iābūt
'.obligācija par 7000 kr. c.

ihl 'un 2) NeNs pēc kārtas 9 —

[«mests: Jelgavas-Bauskas ze-
SWu nodaļā ar J* 3471,
jābūt ar Ne 3461.

Priekšsēdētājs Veiss.
nfiQ6z Sekretārs Mittelhofs.

"Citu iestāžu
sludinājumi.

Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments, pamatojoties
uz 1920. g. 15. septembra likuma
par uzvārdu maiņu p. 10., dara
zināmu, ka uz: 1) Olgas Cukera,
arī Zuckera, 2) Ernas Zeltiškes,
3) Olgas Makaričeva, 4) Zelmas
Pautiņa, 5) Emīlijas Pautiņa,
6)Andža Dziesmas (Čūkasdziesma.
attiecīgiem uzvārdu maiņas lū-
gumiem, kup izsludināti' š. g.
27. aprīlī ,,Valdības Vēstnesī"
Ns94 un pret kupem triju mēnešu
laikā iebildumi nav celti, iekšlietu
ministris nolēma:

i. lūdzējiem turpmāk saukties
1) Olgai Cukeram, arī Zuckeram

— uzvārdā ,,Cers":
2) Ernai Zeltiškem — uzvārdā..Zeltiņš";
3) Olgai Makaričevam — uz-

vārdā ,,Grundulis" ;
4) Zelmai Pantiņam — uzvārdā

,,Pumpurs";
5) Emīlijai Pautiņam — uzvārdā

,,Pumpurs";
6) Andžam Dziesmām (Cūkas-

dziesmam) — uzvārdā ,,Dzie-
sma".

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

III. Šie lēmumi stājušies spē-
kā š. g. 27. jūlijā.

Rīgā, 1928. g. 13. augustā.
11537z JVs 37489 V.

Administr: dep. vicedirektorav.
K- Ābels.

Pasu nodajas vadītāja v.
K Krasts

. Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
^Pildītājs paziņo, ka 1928. g.
«ļ- augustā , pīkst. 11 dienā
"īga, Elizabetes ielā Ne 55,
kluba pārdos Elizabetes Šu 1 c
kustamu mantu, sastāvošu no
Klavierēm un novērtētu parLs 460,—.

Izzināt sarakstu novērtējumu,ka ari apskatīt pārdodamo mantuvares pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 7. augustā.

1ļ? _Tiesu izp. Ed. Kalniņš.
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

'zpilditajs paziņo , ka 1928. g.
«? augustā , plk'st. 10 rītā, Rīgā,
Ķurmannva ielā Ns 12, skārnī,
'"« pārdota Hirša Bergmana
^.stama manta, sastāvoša no«arņa iekārtas u. c. un novērtēta
Par Ls 293,—.

dzināt sarakstu, novērtējumu,
"an apskatīt pārdodamo mantuar« pārdošanas dienā uz vietas

Rīga, 1928. g. 8. augustā.
-~~2LZ!ei!LilP: J iiznbierns
i7„,!.as aPgabaltiesas 7.iec.tiesu
'Pildītājs paziņo , ka 1928. g.

m Va1g" plk?t - l0 t1ienā > R'gā.
tvaiku jeiā jv„ 19 tiks pārdota

man"? Ma 8'usona kustama
dnta, sastāvoša no kantora

iekārtas un rakstāmmašīnas un
novērtēta par Ls 1310.

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

Rīgā, 1928. g. 14. augustā.
11743 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Mālupes pagasta tiesa,
Valkas apriņķī, pamatodamās uz
savu 1928. ģ.' 19. maija lēmumu
pagasta tiesas likuma 108. un
109. p. izsludina, ka pilsoņi Rečs

Eduards Egle ar sievu *Minnu-
Aneti Egle, dzīvojošie Mālupes
pag. Jaun-Proņķu mājās, pieņem
bērna vietā-ad 'optē Mālupes pag.
pilsoni Almu-Mariju Ozoliņš, dzi-
mušu 1906. g. 30. janvārī, pie-
šķirot viņai visas miesīga bērna
tiesības un uzvārdu „Egle".

Personas, kurām pret minēto
adopciju būtu kādas ierunas, tiek
uzaicinātas pieteikt tādas šai
tiesaisešu mēnešu laikā, skaitot
r« šī sludinājuma iespiešanas
,.Valdības Vēstnesī".
. Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi iebildumi netiks
Pieņemti un adopcija pasludināta
par likumī gā spēkā stājušos.

Mālupes pagasta tiesā, 1928.g.
10. augustā. Ne 59.

Priekšsēd. J. Bērziņš.
ļļ621z Rakstvedis (paraksts).

Liepājas 3. iec. miertiesnesis

1928 S, 3 augustā nolēma: caur
s ludinājumu „Vald. Vēstnesī"

uza icināt Liepājā, 1928. g. 24.
maijā mirušā Matīsa Sproga man-
tiniekus, kreditorus, fideikommi-

sīrus legatārus un visas citas
oerso'nas, kam varētu būt kādas

tiesības uz atstāto mantojumu
vai kuras vēlētos apstrīdēt testa-

mentu
_ sešu mēnešu laikā no

sludinājuma iespiešanas dienas

iesniegt tiesai paziņojumus par

savām tiesībām un prasībām.

Minētā laikā nepieteiktas tiesības
un prasības tiks atzītas par zau-

dētām uz visiem laikiem un pēc

aizrādītā termiņa notecēšanas te-
stamentu tiks ' pasludināts par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 1928. g. 14. augustā.
ļļ733z L. Ne 966/28.

Miertiesnesis Šīmans.
Sekretārs Lange.

Mālupes pagasttiesa,Valkas apr.
pamatodamās uz savu 1928. g.
31. maija lēmumu un pagasta
tiesas likuma 108. un 109. p.
izsludina visp. zināšanai, ka pil-
soni Otto Kazainis ar sievu Bertu
Kazainis, dzīvojošie Mālupes pag.
Jaun-Bataravas mājās, pieņem
bērna vietā — adoptē Mālupes
pagasta pilsones Almas Lipiņš
(Zirdziņš) ārlaulības dēlu Ar-
noldu Ļipiņu (Zirdziņu) .dzimušu
1928. g. 19. martā, piešķirot
viņam visas miesīga bērna tie-
sības un uzvārdu ,,Kazainis" .

Personas, kurām pret minēto
adopciju būtu kādas ierunas,
tiek uzaicinātas pieteikt tādas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
?skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas, nekādi iebildumi netiks pie-
ņemti un adopcija pasludināta
par likumīgā spēkā stājušos.

Mālupē, 1928. g. 10. aug.
JVs 61. 11622b

Priekšsēd. J. Bērziņš.
Rakstvedis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kalkū-
nes ielā Ne 115, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības uz Ls 472,89 ar %%
apmierināšanai, 1928. g. 20. okt.,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots
Kaplavas pareizticīgo baznīcas
draudzes nekustams īpašums,kurš
atrodas Ilūkstes apr., Kaplavas
pagastā, ar zemes grāmatu reģ.
JMs — un sastāv no atdalīta no
Vec-Bornes muižas zemes gabala
ar nosaukumu ,.Skaistkalni" NŠ
10F", ar hip. Ne 3950;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par Ls
600,—.

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

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1928. g. 14. augustā.

11727z Tiesu izp. G. Biernis.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kalkū-
nes ielā Ne 115, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības uz Ls 1093,24 ar %°/c
apmierināšanai, 1928. g. 20. okt.,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots
Marijas Redlich, dz. Kadzevič,
nekustams īpašums, kurš atrodas
Ilūkstes apr., Laucesas pag, ar
zemes grāmatu reģ. Ne 42 un
sastāv no Kalkūnes-Medum mui-
žas „Gorkina Ne 104, 105 un 106"
mājām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par Ls
2000,—.

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 173,34;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-

tiecos! uz' pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas I civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 14. augustā.
11728z Tiesu izp. G. Biernis.

Rīgas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu bij. Krie-
vijas pavalstnieka personas apliec.
JV» 65 2844, izd. no Rīgas apr.
pr-ka pal. 2. iec. 1923. g.
7 martā uz Mikeļa Tunkunas
vārdu. 11460b

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā JV° 37, pamatojoties uz civīl.
proc. lik. 1141., i 143., 1146.—
1149. p.. paziņo, ka:

1) izpildot Rēzeknes apr. 1.
iec. miertiesneša 1925. g. 31. jū-
lija un 20. augusta spriedumus
piespiedu kārtībā uz vekseļiem.
par piedzīšanu par labu Latvijas
bankai, Rēzeknes nodaļai, Ls
1033.55 ar %% un tiesāšanās

izdev., 1928. g. 27. oktobrī, pīkst.
10 rītā, Daugavpilī, Šosejas ielā

Ne 37, Latgales apgabaltiesas civ.
nodaļas sēžu zālē, atklātā izsolē,
tiks pārdota Roberta Kazimira d.
Škapara nekustama manta, kura
atrodas Rēzeknes apr., Bērzgales
pag., Pusloču foļvarkā Ns 7, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 1212, un
sastāv no 15 des. un 120 kv. sāž.
zemes un ēkām;

2) nekustama manta nav nekur
ieķīlāta;

3) novērtēts publiskai pārdo-
šanai par Ls 1500, no kādas
summas sāksies ari solīšana;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozītā
drošības nauda — 10% no no-
vērtējuma summas, t. i. Ls 150
un jāuzrāda tieslietu ministrijas
atļauja nekustamas mantas ie-
gūšanai;

5) zemes grāmatas uz šo ne-
kustamu mantu tiek vestas Lat-
gales zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo mantu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda-
tādas līdz izsoles dienai;

7) visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo

'mantu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā, darba laikā
11619z Tiesu izp. A. Lazdiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas lauku iec.,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1928.g.

26. oktobrī, pīkst. * 10 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas zālē tiks
pārdots pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustams īpašums, pie-
derošs Jurim Jāņa d. Pupainim,
sastāvošs iz Briņķu ,,Ošenieku"
mājas, kurš atrodas Liepājas
apriņķī, Nīkrāces pagastā un
ierakstīts Liepājas-Aizputes ze-
mes grāmatu nodaļā ar krep.
Ne 1043.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 8560 un tiek pārdots
dēļ Latvijas bankas prasības par
Ls 529,60 ar % prasības apmieri-
nāšanas. Bez minētās prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir no-
stiprināti parādi: priekš Latvijas
valsts 25000 rbļ., Līzei Limbait
570 krievu cara rbļ. un dažādas
prasības Ls 1197 ar %.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. no novērtēšanas
summas Ls 8560 vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tiem, kura summa būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 856 drošības naudas, kā
arī jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses mi-
nētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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

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

Liepājā, 1928. g. 30. jūlijā.
11442z Nš 3066

Tiesu izpildītājs Ž. Kinens.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 29. augustā, pīkst. 12
dienā, Zaubes pag. Melderu mājā,
2. izsolē pārdos Jāņa Krastiņa
kustamu jantu, sastāvošu no
2 zirgiem, zāles un labības pļau-
jamām mašīnām, zirga grābekļa,
govīm, raspuskas, vāģiem, ecē-
šām, arkla, aitām, cūkas, telēm
un novērtētu par Ls 2300,—.

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

Rīgā, 1928. g. 6. augustā.
11726z Tiesu izp. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā
Ne 37, dz. 2, paziņo:

1) Valsts zemes* bankas Ls
1188.16 prasības ar % un pie-
dzīšanas izdevumu segšanai š. g.
18. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē publiskā
ūtrupē pārdos Ādolfam Jure-
vičam piederošo nekustamo īpa-
šumu, kurš ierakstīts Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļas
muižu zemes gruntsgabalu zemes
grāmatu reģistra 1539. nodaļā un
sastāv no Rīgas apriņķī, jaun-
Bulduru peldu vietā '* Nikolaja
prospektā atrodošā, no valsts
Bulduru muižas atdalītā zemes-
gabala ar agrāko Ne 12, VI grupā,
kurš pēc agrārās reformas ap-
zīmēts ar JVs 1008 F', aptverošu
800 kv. asis lielu zemesgabalu,
uz kura atrodas trīs koka nami
ar stalli;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 1500;

3) uz īpašuma guļ hipotēku pa-
rādi par Ls 31100;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž,
jāuzrāda tādas līdz ūtrupes dienai

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamoīpašumu, ir atvērti publi-
skai apskatīšanai Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 10. augustā.
11400z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 22. augustā, plks 't. 10
dienā, Rīgā, Aspazijas bulv. 10,
pārdos vairāksolīšanā Haitina,
Nosona kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 861,83 un sastā-
vošu no veikala iekārtas viņa
1927. g. °/0 peļņas un ienākuma
nodokļa un peļņas parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1928. g. 16. augustā.
11736 Piedzinējs F. Freibergs.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 27. augustā, pīkst. 2
dienā, Liepājā, Helēnes ielā 2,
dz. 11, pārdos vairāksolīšanā
Dembrovers Berels kustamu man-
tu, novērtētu par Ls 165,— un sa-
stāvošu no naudas skapja viņa
1927. g. ienākuma nodokļa p* a-
rāda segšanai.

Liepājā, 1928. g. 15. augustā.
11700z Piedzinējs (paraksts).

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 28. augustā, pīkst.
10 no rīta. Kārļa ielā JVs 13, tiks

vairāksolīšanā pārdota tirdznie-
cības sabiedrībai ,,Ostrade" pie-
deroša kustama manta, sastāvoša
no 2 ozola koka amerikāņu
rakstāmgaldiem, notaksēta par
Ls 84,01 XIII Rīgas kopējās
slimo kases prasības segšanai.

11720z
Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks

paziņo, ka 5. g. 24. augustā, pīkst.
10 no rīta, M. Minstereias ielā 1,
tiks vairāksolīšanā pārdota Man-
nai Gamze piederoša kustama
manta, sastāvoša no veikala ie-
kārtas, traukiem un citām pre-
cēm, notaksēta kopā par Ls 825
Movša Dvolaicka īres prasības
segšanai. 1172Iz

Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs
2. iec. paziņo, ka 1928. g. 28. au-
gustā, pīkst. 10 no rīta, Aknistē
uz tirgus laukuma tiks noturēta
ūtrupe, kurā atklātā vairāksolī-
šanā pārdos Stefanam Jansonam
piederošu kalēja smēdes iekārtu,
novērtētu par Ls 206,— dēļ soda
naudas iekasēšanas kontrabandas
lietā, saskaņā ar Rīgas muitas
rakstu JVs 10762 no 1928.g. 5.aug.
Pārdodamās mantas, kā arī at-
sevišķs mantu nocenoiums ap-
skatāms ūtrupes dienā uz vietas.

Šoseju un zemesceļu departamenta
4. rajona inženieris, Liepājā,

pārdos š. g. 28. augustā, pīkst. 15,
Ulicha ielā JVs 44,

atklātā

vairāksolīšanā
dažādu vecu nolietotu

inventāru,
kā šosejas zirgu rulli, lāpstas,
āmurus, auto riepas, mucas u.t.t.

Pārdodamie priekšmeti ap-
skatāmi 25.. 27. un 28. augustā
š. g. no pīkst. 9—15 L'licha ielā 44,
sēta. 11716z

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa'.Vs 7200 uz Haralda
Lukina vārdu pazaudēta un tiek
izsludināta par nederīgu. 11722z

J£ara &uvniecī&as pārraides
(7ti&as būvju grupa

izsludina uz 1928. g. 21. augustu, pīkst. 10,

jauktu izsoli
uz zemspiediena tvaika centrālapkures ierīkošanas darbiem Alūksnē,
par summu Ls 23.481,15.

Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pie-
dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu ,,Uz centrālapkures ierīkošanas darbu izsoli Alūksnē"
iesniedzami Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupai vai
izsoles dienā izsoles kommisijai līdz 1928. g. 21. augustam pīkst. 10.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriek-
šēja drošība Ls 1.900,—;.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida
nodrošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līgumu
noteikumiem, darba maksas aprēķiniem un zīmējumiem var ie-
pazīties Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupā Citadelē 24,
katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no pīkst. 9—13).
L. Ns 4338. 1* 11482b

Posto un telegrāfu departaments
izsludina rakstiskas izsoles:

1928. g. 28. augustā, pulksten 10 rītā,
uz 10770 eks. pasta darbības grāmatu un 40 risēm veidlapu.

1928. g. 11. septembrī, pulksten 10 rītā:
uz 200 ton. dzelzs cinkoto 2 mm stiepuli: 200.000 izolatoriem Ne 4;

50.000 vienrievu porcelāna rullīšiem un 10.000 porcelāna
caurulītēm 11 mm. 11661ē 1*
Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības. L.4408
Tuvākas ziņas materiālu iegādāšanas nodaļā, istabā Ns 10.

Pasta un telegrāfa departamenta galvenā darbnīca
izsludina rakstisku sacensību un izsoli uzdotos datumos uz minētiem
materiāliem:

sacensibu š. g. 28. augustā, uz:
Ģipšu 1500 kg
Šmirgeļpulveri 1000 „
Roman cementu 500 m.
Petroleju 900 kg
Stikla caurulēm 150 ,,
Veiddzelzi 7500 „

izsoli š. g. 5. septembrī, uz:
Stiepuļu vilkšanas mašīnām 3 gb.
Stiepuju apvērpšanas mašīnām 3 „
Sacensība un izsole notiks uzdotos datumos pīkst. 10, P. T. D.

Materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15.
Sacensību un izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības

nauda 10°lQ apmērā no piedāvājuma kopsummas. L. 4426.
Sacensības, izsoles un techniskie noteikumi saņemami darb-

nīcas komercdaļā, Slokas ielā Ns 2, darbdienās no pīkst. 10—12 un
no 12.30—14. 1* 11659ē

F. M. Jelgavas cukura fabrika
1928. g. 24. augustā, pulksten 12 dienā, Rīgā, Noliktavas ielā Ns 1,

noturēs sacensibu.
kurā izdos piegādāt:

1) Akmeņogles 1000 mtr tonnas
2) Koksu 120 „
3) . Kaļķakmeni 1200 ,, „
4) Mašīneļļu 800 kgr
5) Cilindreļļu 700 „
6) Vēršu taukus, kausētus 600 „
7) Ultramarīnu cukura ražošanai 200 ,,
8) Maisu šujamās saites 300 kgr
9) Filtrpreses audumus džuta (96 cm plāt.). 1000 mtr

10) Filtrpreses audumus, kokvilnas (96 cm plāt.) 1000 ,,
11) Filtrpreses audumus, kokvilnas (100 cm

plāt.) priekš mēchaniskiem filtriem . . . 350 ,,
12) Filtrpreses audumus, kokvilnas (80 cm

plāt. ) priekš mēchaniskiem filtriem . . . 350 ,,
13) Manilla kaņepāju tauvu (0 40 mm) . . 396 ,,

Piedāvājumi nodrošināmi 10% apmērā. Ja nodrošina ar
skaidru naudu, tad iemaksājama Latvijas bankas F. M. Jelgavas
cukura fabrikas depozitu rēķinā; kvīte jāiesniedz sacensības kommisi-
jai kopā ar piedāvājumu*

Rakstiski piedāvājumi, kas izpildāmi saskaņā ar likumu par
darbiem un piegādēm valsts vajadzībām 39. un 40. p., iesniedzami
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz sacensību 1928. g. 24. augustā,
pulksten 12 dienā".

Cena nosaka franko F. M. Jelgavas cukura fabrikas noliktava,
Jelgavas 1—3. p. par vienu mtr tonnu; 4—8. p. par vienu kilogramu;
9—13 par vienu tekošu metru. I1740ē

Tuvāki noteikumi F. M. Jelgavas cukura fabrikas Rīgas
birojā, Noliktavas ielā JV° 1. L. 4439.

Nacionālā opera
š. g. 25. augustā, pīkst. 12, izdos

jauktā izsolē
akmeņogļu piegādi uz 400 tonnām.

Tuvāki paskaidrojumi un izsoles noteikumi nac. operā pie
administratora ikdienas nopīkst. 11—13. 11738

. —.——

Jelgavas pilsētas krājkases
paziņojums.

1928. g.ll. februāri ,,Valdības Vēstneša" Ne 34 bija izslu-
dināta par zudušu Jelgavas pilsētas krājkases izdotā krājnoguldījumu
grāmatiņa Ns 271 uz Jāņa Šnoriņa vārdu.

Saskaņā ar 1920. g. 23. aprīļa mortifikācijas likumu, 1928. g.
11. augustā notecējis noliktais sešu mēnešu termiņš nozudušā
dokumenta pieteikšanai. Šinī laikā minētais dokuments nav krāj-
kasei pieteikts, un tādēļ viņa atzinusi to par nederīgu un izdeva
viņa īpašniekam duplikātu, kurš stājies nozudušās grāmatiņas vietā.
11734o Jelgavas pilsētas krājkases valde.

Ventspils ostas valdei
vajadzīgi

250 priežu baļķi,
garumā 6,5 mtr. un resnumā tievgalā no 2o"—30 cm. Ar notei-
kumiem var iepazīties ostas valdē darbdienās no pīkst. 9—15
dienā. Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodevu.
iesniedzami ostas valdei slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: „L'z 250
baļķu piegādi" līdz š. g. 24. augustam, pīkst. 12 dienā. 2*

Līdz ar piedāvājuma aploksni iemaksājama drošības nauda
10°,o apmērā no pieprasītās summas. 11714o Ostas valde.



Zemkopības departamenta kultūr-
techniskai daļai

vajadzīgs motorists,
kurš labi pārzin savu arodu.

Pieteikšanās un tuvākas ziņas
daļas kancelejā, Rīgā, Dzirnavu
ielā JVs 31, dz. 3. 11724z

Dzelzceļu polīc. Rēzeknes iec.
priekšnieks izsludina par no^
zudušu š. g. 8. augustā Balvu
stacijā — Larionam Petrovam
piederošu Brauninga zistēmas re-
volveri JVs 13519. Atrašanas
gadījumā revolvers nododams
iecirknī. 116351)

Uz Vācijas sūtniecības Rīgā
lūgumu ārlietu ministrija dara
zināmu, ka Vācijas pilsonis Alex-
ander Wille ir nozaudējis savu
ārzemes pasi, izsniegtu Vācijas
sūtniecībā Rīgā 1923. g. 8. feb-
ruārī ar JVs 51.

Minētā sūtniecība lūdz nozau-
dēto dokumentu uzskatīt par ne-
derīgu. 11701z

Pazaudēta viduskolu skolotāju
pagaidu apliecība JVs 661 uz Hilde-
gardes Reinhard vārdu, kura.
skaitāma par nederīgu.
11723z Vidusskolu direkcija.
/ \

? i

3>ažādi
sludinājumi.

-Ventspils JaunībasDraugubiedr.

mantu izlozes izvilkto ložu mt
vinnestu JVsJVs saraksts. Izloze-
notika Ventspilī, 1928. g. 5. aug.

Ložu Vinn. Ložu Vinn.
JVsJVs JVsJVs JVsJVs JVg.^_

43 13 1168 44
93 23 1305 32

201 4 1386 26-
208 22 1454 49-
233 17 1505 20
240 45 1506 41
314 29 1548 '
388 50 1614 H
441 42176439455 25 1874 10'
507 36 1887
540 12 1960 &
575 38 1986 1&
625 7 2017 47
685 19 2234 33-
702 27 2348 1&
728 30 2431 24
826 35 2512 ļ
857 48 2523 37
877 43 2641
881 21 2652 *?
885 6 2795 28
973 15 2737 34
987 40 2781 >\

1010 9 2875 3
11717Z ____V«I*-

Ceraukstes pagasta (Bauskas
apr.) Pomušas pamatskolai vaja-
dzīgs ar 1928./29. mācības gad.

skolas pārzinis.
Kandidāti, kup vēlētos minēto

vietu ieņemt, tiek uzaicināti uz
vēlēšanām pie pagasta padomes
š. g. 8. sept., pīkst. 11 rītā, līdz
ņemot attiecīgus dokumentus,
vai iesniedzot līdz minētai dienai
rakstiskus pieteikumus, apmaksā-
tus ar attiecīgu zīmognodokli.

Alga pēc noteikumiem.
Pomušas skola atrodas no

Bauskas 8 km.
Ceraukstes pag. valdes 2*

priekšsēd. v. R. Ķempens.
11709z Darbvedis (paraksts).

Ezeres pagasta (Liepājas apr.),
Ezeres 6-kl. pamatskolai vaja-
dzīgs septītais

skolotājs (ja)-
Vēlēšanas notiks š. g. 8. sept.

pīkst. 12 dienā, pag. namā.
Ieinteresētiem lūgumraksti, pie-
liekot dokumentus par izglītības
cenzu, praksi un veselības stāvkli,
jāiesūta līdz š. g. 5. sept. un
vēlēšanas dienā vēlams ierasties
personīgi. No Reņģu dzelzc. stac.
līdz Ezeres pag. namam auto
satiksme. JVs 1509

Ezerē, 1928. g. 14. augustā.
11705z Pagasta valde.

Galvenās artilērijas noliktavas
priekšnieks izsludina, ka galvenās
artilērijas noliktavas municijas
nodaļas dienas strādnieks An-
drejs Ratnieks nozaudējis viņam
izdoto no Galv. artil. noliktavas
pr-ka personas apliecību JVs6512k
no 1928. g. 10. maija ar derīgumu
termiņu līdz š. g. 1. sept., kuru
skaitīt kā nederīgu. 11658b

Lažas pag. valde izsludina par
nederīgu nozudušo Jāņa Sietiņa
kara kfaus. apliec, par nederī-
gumu kara dienestam, izd. no
Aizputes apr. apsardz. pr-ka
1919. g. 20. dec. JVs 1761. 9260b

Valsts Daugavpils arodu
skola

uzaicina rakstiskā niazāksolīšanā
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
,,Malkas piedāvājums" pieteikt
ar pievešanu 13 kub. asu l.šķir.
sausas bērzu malkas, 2 kub. asis
1. šķiras sausas ozola malkas
3. septembrī, pīkst. 10 rītā, skolas
kancelejā.

Dalībniekiem jāiemaksā Ls 150
drošības naudu. Piegādes termiņš
š. g. 25. septembrī.
11718z Skolas priekšnieks.

Jaungulbenes pag. valdei
vajadzīgs labi iestrādājies

kantorists.
Pieteikties pie pag. valdes

līdz š. g. 24. augustam, kad ari
notiks pieņemšana. Alga Ls 80,—
mēn. pie dzīvokļa ar apgaismo-
šanu un apsildīšanu. 11706z

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
JVs 2720, kā nozaudētu, izdotu
1926. g. 16. februārī uz Švedera
Antona Antona d. vārdu. L4430

Saistošie noteikumi

Rīgas Jūrmalas pilsētas domes 1
sēdē 1928. g. 17. jūlijā pieņemtie
un Iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta apstiprināti
1928. g. 7. augustā JVs 91017.

par lopu novietošanu, kaušanu un
gaļas apskatīšanu Rīgas Jūrmalas
pilsētas privātā lopkautuvē Dubultos.

I. Vispārējie noteikumi.
1. Rīgas Jūrmalas pilsētā kā lopu, ieskaitot arī zirgu,

nolemtu cilvēku barībai, kaušana un dīrāšana (izņemot teļu, kazu
un aitu dīrāšanu, kurus no lopkautuves var izlaist *ar ādām), pluci-
nāšana, spalvu un saru notīrīšana, lopu uzšķēršana, zarnu un iekšu
iztīrīšana jāizdara kā miesniekiem, tā arī privātām personām
tikai V. Saviško lopkautuvē Dubultos.

Piezīme: Rīgas Jūrmalas pilsētas lauksaimnieki-Iopturi
atsvabināti no šī panta noteikumiem, ja viņi kauj
pašaudzētus lopus savām vajadzībām.

2. Kaujamo lopu izkravāšanai jānotiek vienīgi Dubultu
dzelzceļa stacijā vai tvaikoņu piestātnē, no kurienes lopi dzenami
pa policijas norādītām vietām.

3. Izņēmuma nelaimes gadījumos pielaižama slimu un sakro-
pļotu kustoņu kaušana ārpus kautuves, bet tikai ar to nosacījumu,
ka no nogalinātiem mājkustoņiem jāizņem kuņģis, zarnas un dzemde,
bet ķermeni nedrīkst sacirst un izņemt pārējos orgānus. Ķermenis
pēc tam ar visiem orgāniem nogādājams kautuvē veterinārārsta
apskatīšanai.

4. Par lopkautuves lietošanu, kā ari gaļas izmeklēšanu un
apskatīšanu ņemama maksa pēc takses, kāda pieņemta no pilsētas
domes un apstiprināta no Zemkopības ministrijas.

5. Visām personām, kuras atrodas lopkautuvē, jāklausa
lopkautuves pārvaldnieka, veterinārārsta un citu lopkautuves
kalpotāju rīkojumiem.

6. Stundas, kurās lopkautuve atvērta, noteic pilsētas valde.
7. Cietsirdīga apiešanās ar atdzītiem vai atvestiem lopiem,

ir noliegta.
8. Lopkautuvē jāievēro tīrība, un tur noliegta trokšņošana,

smēķēšana un reibinošu dzērienu ienešana, kā ari suņu ievešana.
II, Noteikumi par kārtību lopkautuvē.

9. Liellopus un cūkas atļauts kaut ne vēlāk kā stundu, bet
pārējos lopus ne vēlāk kā pusstundu pirms lopkautuves slēgšanas.

10. Ieeja lopkautuvē un uzturēšanās bez sevišķas lopkau-
tuves pārvaldnieka atļaujas ir atļauta tikai tām personām, kurām
lopkautuvē ir darīšanas sakarā ar lopkautuves mērķi. Ieeja telpās,
kurās izdara kaušanu, ir atļauta tikai personām, kuras veic kaušanas
darbus, viņu palīgiem, lopkautuves amatu personām un mikrosko-
piskās stacijas kalpotājiem, Bērniem, jaunākiem par 14 gadiem,
ieeja kautuvē pa kaušanas laiku aizliegta.

11. Miesnieki, kuri kautuvē kauj lopus, iesniedz kautuves
pārvaldniekam-veterinārārstam ziņas par. personām, kuras stāv
viņu dienestā vai pastāvīgi pie viņiem strādā.

12. Telpās, kurās paredzētas lopu kaušanai, ' aizliegta
tirgošanās.

13. Ieeja un norīkošanās lopkautuvē izdarāma pēc pārvald-
nieka norādījumiem lopkautuves sētā.

14. Lopkautuvē atvestie vai atdzītie lopi ievietojami
sevišķas kūtīs un nododami veterinārārstam izmeklēšanai.

15. Lopu kaušana izdarāma tikai pēc maksājumu nokārto-
šanas.

16 Lai nesamainītu kautuvē atdzītos lopus, pie ieejas
kautuvē tie apzīmējami no lopu īpašnieka; zīmes paziņojamas lop-
kautuves pārvaldniekam un vajadzības gadījumā, uz pēdējā pie-
prasījumu, pārmaināmas.

17. Nogurušus un sasvīdušus lopus aizliegts kaut.
18. Lopu kaušana notiek vienīgi priekš tam paredzētās

telpās; šis noteikums arī attiecas uz iekšu, kuņģu un zarnu tīrīšanu
un plucināšanu. Kaušanai jānotiek ātri, nemocot kustoņus. Lopi,
izņemot tos, kuri paredzēti kaušanai pēc žīdu parašas, priekš asiņu
no'laišanas apdulināmi.

19. Aizliegta teļu, aitu un to plaušu uzpūšana.
20. Pēc kaušanas miesnieks ziņo kameras pārzinim un,

gadījumā, ja kauta cūka, mikroskopiskās stacijas kalpotājam.
Iepriekš izmeklēšanas un nozīmogošanas gaļu sagriezt ga-

balos vai aiznest ir aizliegts, tomēr liellopu un zirgu sadalīšana
divās daļās atļauta.

21. Pēc zīmoga uzspiešanas gaļa jāizved iz kautuves. Ja
nokauto lopu gaļa pēc to nokaušanas otras dienas rītā, starp
pīkst. 5—8, nav aizvesta, tad vainīgie saucami pie atbildības.
Ja 24stundzu laikā pēc gaļas neviens neierodas ,tad tā tiek izūtrupēta
un nauda, atvelkot visus izdevumus, uzglabāta atdošanai pēc
piederības.

Piezīme. Zarnas atļauts izvest no lopkautuves tikai tad,
kad tās iztīrtas no mēsliem, attiecīgi izmazgātas un
izslīmētas.

22. Mēsli, kā arī kuņģu un zarnu saturs jāizgāž priekš tam
norādītās vietās. Lopu asinis, izņemot cūku asinis, paliek kautuves
rīcībā. Cūku asinis, kuras pie kaušanas atzītas par nederīgām,
nav izdodamas.

23. Personām, kuras strādā lopkautuvē, jāievēro lielākā
kārtība un tīrība.

24. Zarnu un kuņģu saturs paliek bez atlīdzības kautuvē.
Ja nokautā lopa vilnu, sarus, zobus un nagus to īpašnieki neizved
tanī pašā dienā līdz kautuves slēgšanai, tad arī tie bez kādas atlī-
dzības pāriet kautuves īpašumā.

III. Noteikumi par lopu kaušanu pēc žīdu parašas.
25. Pie lopu kaušanas pēc žīdu parašas bez augšminētā

jāievēro vēl sekošais:
a) kustoņiem sasien abas priekš un vienu pakaļkāju un aiz

brīvā virves gala gāž kustoni, pēc kam tūliņ jāizdara
kaušana;

b) aizliegts reizē gāzt vairākus kustoņus un pēc kārtas tos
kaut;

c) ādu novilkt no nokautiem lopiem atļauts tikai pēc galīgas
asiņu notecēšanas.

26. Žīdu miesnieku spaiņu un citu. piederumu nolikšanai
jāierāda atsevišķa aizslēdzamā telpa.

IV. Noteikumi par kārtību lopu kautuves kūtīs.
27. Lopkautuves kūtis paredzētas kaujamo lopu ievietošanai

pie kam lopu īpašniekam jāpadodas visiem lopkautuves pārvald-
nieka norādījumiem.

28. Par lopu turēšanu kūtīs lopu īpašnieks iemaksā no-
teiktu maksājumu par 24 stundām uz priekšu, arī tādā gadījumā,
ja lops paliek ne ilgāk par 1 stundu; lopu barošanu izdara lopu
īpašnieks vai pret atlīdzību — lopkautuves pārvaldnieks pēc pilsētas
valdes noteiktas takses.

29. Ja lopi uzturas ilgāki par 10 dienām, nenomaksājot
par viņu uzturu, tad par tādiem lopiem tiek sastādīta akts ar veteri-
nārārsta un policijas ierēdņa parakstiem un lopus pārdod, sedzot
no ienākuma neiekasētās iemaksas.

V. Noteikumi par dzīvo kaujamo lopu izmeklēšanu.
30. Kaujamo lopu veselības stāvokļa izmeklēšanu priekš un

pēc kaušanas izdara lopkautuves veterinārārsts vai ar veterinār-
valdes atļauju — veterinārfeldšers.

31. Kaujamie lopi jāizmeklē iepriekš ievešanas kaušanas
telpās. Slimus kustoņus kaut gaļai ir aizliegts, bet ja pie izmeklē-
šanas izrādās, ka lopu šīs sliīmības dēļ tomēr var kaut, tad tādu
lopu var ievietot kaušanas kamerā.

32. Gadījumā, ja ir aizdomas, ka kustonis saslimis ar lipīgu
slimību, tad tas līdz ar citiem ar to vienā kūtī stāvošiem lopiem
tiek izolēts no pārējiem, un par minētā kustoņa izmeklēšanas rezul-
tātiem jāziņo policijai dēļ tālākiem rīkojumiem. Ja kustoni atzīst
par slimu un kaušanai nepielaižamu, tad to aizliedz kaut un rakstiski
paziņo lopa īpašniekam.

Aizdomīgi saslimuši lopi jāatstāj lopkautuvē ārsta novēro-
šanai, bet ne ilgāki kā 24 stundas.

33. Krituši lopi nododami sanitārā nodaļā uz tās personas
rēķina, kura tos atvedusi kaušanai.

34. Kustonis, kas slimības gadījumā kauts kautuves pa-
galmā vai ārpus tās, tiek veterinārārstam izmeklēšanai nodots
slimu lopu kaušanas kamerā.

VI. Noteikumi par nokautu lopu izmeklēšanu.
35. Nokautu lopu izmeklēšana notiek visā drīzumā pēc

kaušanas.
36. Iepriekš izmeklēšanas nokautos lopus aizvest vai sa-

cirst gabalos ir aizliegts. Vienīgi cūkas atļauts pārcirst, bet tā,
lai pie galvas abas daļas paliktu nesadalītas; pārējiem lopiem āda
pie kakla atstājama. Putraimu izmeklēšanai govīm un vēršiem,
mēle jāizņem līdz saknei, bet pavisam atdalīt no galvas to nedrīkst.
Kustoņu iekšas sakrājamas blakus rumpim, lai tās nevarētu sajaukt
ar citu lopu iekšām.

37. Pārdošanai nepielaižamo gaļu un gaļas produktus
aplej uz gaļas īpašnieka rēķina ar petroleju vai netīrītu karbolu,
un tos norok no pilsētas valdes norādītās vietās vai atdod zem
policijas uzraudzības īpašniekam techniskai pārstrādāšanai.

38. Ja pie nokautā lopa izmeklēšanas izrādās, ka tas slimo
ar lipīgu slimību, tad par to lopkautuves pārvaldnieks -veterinār-
ārsts ziņo policijai un veterinārvaldei.

39. Mikroskopiskā stacijā izmeklēšana jāpabeidz tanī dienā,
kurā tiek pieņemts cūkas gaļas paraugs.

40. Visus mikroskopiskus preparātus, kuros galīgi atrod
trichīnas, ieslēdz starp stikliem un atzīmē žurnālā, uzglabājot
mikroskopiskā stacijā 2 mēnešus, pēc kam iznīcina.

VII. Noteikumi par gaļas ievešanu, izvešanu un izmeklēšanu.
41. Rīgas Jūrmalas pilsētas territorijā atļauts ievest gaļu

tikai sekošā veidā: liellopu — vismazākais ceturtdaļās, cūkas —
vismazākais pusēs un sīklopus — veselus. Nenozīmogotā gaļa jā-
nogādā uz lopkautuvi izmeklēšanai un apzīmogošanai.

42. a) Ievestā Rīgas Jūrmalas pilsētā gaļa, kufa kauta,
nozīmogota un plombēta tanī pašā un otrā dienā Rīgas, Jelgavas,
Tukuma un vispār tādās lopkautuvēs, kas atzītas no veterinār-
valdes kā piemērotas techniskām un sanitārām prasībām, nav par
jaunu izmeklējama un zīmogojama Dubultu lopkautuvē. Turpretim
gaļa, kas kauta citās lopkautuvēs un ārpus kautuves, lai gan nozīmo-
gota, no jauna izmeklējama un zīmogojama pret taksē noteiktu
maksu.

b) Nenozīmogotas un neplombētas gaļas ievešana un iz-
kravāšana var notikt vienīgi caur Dubultu staciju vai tvaikoņu
piestātni. Nozīmogotu un plombētu gaļu, kas kauta tādās lopkautu-
vēs, kuras no veterinārvaldes atzītas' par piemērotām techniskām
un sanitārām prasībām, var ievest caur visām jūrmalas dzelzceļa
stacijām un tvaikoņu piestātnēm.

43. Sakarā ar šiem noteikumiem pilsētas rajonā var pārdot,
apstrādāt un lietot gaļas produktu pagatavošanai, kā arī uzglabāt
telpās un iestādēs, tikai tādu svaigu, sālītu vai žāvētu gaļu, kurai
ir attiecīgs zīmogs.

44. Dubultu lopkautuves veterinārsanitāram personālam,
kam to veterinārvalde uzticējusi, Jūrmalas pilsētas sanitārai
kommisijai, kā arī Jūrmalas policijai piederas sanitāra kontrole
par gaļas veikaliem un noliktavām, " desu darbnīcām, zarnu tīrī-
šanas iestaisēm un dzīvnieku jēlvielu novietošanas telpām.

45. Ievestās gaļas izmeklēšana notiek tikai no pilsētas valdes
noteiktās stundās.

46. Gaļas īpašniekam nav tiesības pretoties veterinārsta
izmeklēšanas kārtībai, kura pamatota uz šiem obligātoriskiem
noteikumiem.

47. Ja pēc izmeklēšanas izrādās, ka gaļa derīga barībai,
tad veterinārārsts uzspiež redzamā vietā zīmogu, uz kura atzīmēts
datums, kad gaļa izmeklēta. Pēc gaļas nozīmogošanas tās īpašnieks
ar to var rīkoties pēc saviem iekatiem.

48. Ja pie izmeklēšanas izrādās, ka gaļa nav derīga barībai,
kāpēc konfiscējama, tad redzamā vietā tai pielipina zīmīti ar uz-
raksktu: ,,konfiscēta".

49. Ja lopkautuvē no amata personām vai policijas nogādātā
gaļa un -gaļas produkti izrādās par barībai nederīgiem, tad tos iz-
nīcina; ja pēdējos atzīst par lietojamiem, tad atdod īpašniekam
bez sevišķas atlīdzības par otrreizēju izmeklēšanu.

50. Gadījumā, ja īpašnieks protestē pret gaļas un gaļas
produktu konfiscēšanu un iznīcināšanu, tad sastāda akti ar veterinār-
ārsta un policijas parakstiem.

51. Vainīgie par šo noteikumu neizpildīšanu saucami pie
likumīgas atbildības uz soda likumu pamata.

52. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos ir atcelti publi-
cētie ,,Valdības Vēstnesī" JVs 96 no 1922. g. obligātoriski noteikumi
par lopu kaušanu un gaļas apskatīšanu Rīgas Jūrmalas pilsētā.

53. Šie saistošie noteikumi nāk spēkā divu nedēļu laikā no
viņu izsludināšanas dienas „VaIdības Vēstnesī".

Takse Rīgas Jūrmalas lopkautuvei Dubultos.
A. Kaušanas takse.

Par katru liellopu Ls 3,50
„ zirgu „ 2,30

„ „ teļu līdz 70 kg smagu ,,1,50
,, ,, teļu no 71 kg un vairāk ,, 2,—
,, „ aitu vai kazu , 1,—
„ „ cūku līdz 25 kg smagu 0,40

,. no 26—40 kg „ 0,80
„ „ „ „ 41-80 kg „ 1,50
„ „ „ „ 81—160 kg „ 2,50„ ,, „ „ 161 un vairāk kg ...„.,, 3,—

B. Kautu lopu izmeklēšanas takse.
Par katru liellopu Ls 2,40

„ zirgu ,,1 ,80
,. teļu , 1,—

„ aitu vai kazu , 0,80
,, cūku līdz 25 kg smagu ,, 0,30
,, „ no 26—40 kg smagu ,, 0,60

„ 41—80 „ , , 1,20
„ „ ,, 81—160 kg smagu , 2,—
„ ,, ,, 161 un vairāk kg ,, 2,50
„ cūkas gaļu līdz 25 kg „ 0,30

„ no 26-^ 0 kg 0,60
„ „ 41—80 kg „ 1,20

„ ,, „ ,, 81 un vairāk kg . . . ,, 2,—
C. Staļļu takse.

Par liellopiem gabalā Ls 0,20
,, zirgiem ,, 0,20
,, sīklopiem ,, 0,06

D. Svaru takse.
No katriem 16 kg Ls 0,02
Par katru svērienu ne mazāk kā ,, 0,06.

Pilsētas galva A. Rutkis.
11572o Sekretārs T. Jēkabsons.

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ne 26107,
izd. 1925. g. 12. februārī no
Daugavpils pils. prefektūras uz
Efroima Morducha d. Igols v.

Valkas apr. priekšnieka pal. 2.
iec. izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apliec. Ne 5935,
izd. 1926. g. 16. maijā no Valkas
kara apr. priekšnieka uz Kārļa
Kārļa d. Ozoliņa v.

Daugavpils apr. priekšnieka pal.
2. iec. izsludina par ned. nozaud.
Latv. pasi Ne 1312, izd. 1923. g.
28. aprīlī no Līvānu pilsētas val-
des uz Hirša Mikeļa d. Krosta
vārdu. 11129z

Iespiests Valsis tipogrāfijā.

Stāmerienes un apkārtnes pi<"

saimnieku sabiedrība, Valkas ap

rinkī, dara zināmu attiecīgi»
interesentiem, ka saskaņa
Stāmerienes un Apk. P. S. I"»'*
18. dec. un 1928. g. 19. febntfļ
ārkārtēju pilnu biedru sap"'\_
lēmumiem Stāmer. Apk. P- \.
lemts likvidēt. Ar prasti»"
Stāmer. un Apk. P. S. kreditor^
jāgriežas pie sab. valdes =t.

rienas pag. „Bērzemniekos -
Stāmerienas Apkārtnes P'en-

11702z Sabiedr. valde^____.

Žīdu kolonizācijas veicina*»"*
biedrība, kuras valde atn .
Rīgā, Basteia bulvārī Ns 4. <%
ziņo, ka Rīgas apgabaltiesa . -
nodaļas apliecība par yd"Z.
pils nodaļas atvēršanu , ir P
dēta un uzskatāma par neo* -,
11719z Priekšsēd. (pāra*--

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina rakstiskas izsoles

1928. g. 29. augustā uz lāpstām sniega, apses . . . 4000
1928. g. 3. septembri uz aizsargiem, 3 pol. čuguna kastē 50

un rakstiskas sacensības:
1928. g. 29. augustā uz atsper-tēraudu . 12000 ko1928. g. 30. augustā uz drāti, dzelzs, atlaidinātu . . 50000
1928. g. 30. augustā uz rakstāmām mašīnām ... 0 e'ak
1928. g. 3. septembrī uz telefona kommutātoriem . . ļģ
1928. g. 12. septembrī uz medikamentiem, pēc saraksta.

Izsoļu un sacensību sākums pīkst. II rītā. Dalībnieki?
jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumuvērtības.Tuvāk"ziņas dz-ceļu virsv., Gogoļa ielā JVs3, istabā 103. L 4435 2 11730:

Migas valsti vidusskola
(ģimnāzijā ar vienu veco valodu, sieviešu ģimnāzijā un reālskolai
jaunu skolēnu pieteikšanalīdzš.24 augustam

Uzņemšanas pārbaudījumi, vasaras pārbaudījumi un darbu
nodošana 24. augustā. Mācības sākums 27. augustā. 1174iē

Pie skolas internāts meitenēm un zēniem. L 4434

Gulbenes virsmežniecība
1928. g. 15. septembrī, pīkst. 12 dienā, V Tirzas iecirkņa mežziņa
kancelejā, Tirzas muižā,

PĀRDOS MUTISKĀ IZSOLĒ

Kkvestrētas Z10 fiab. baļķus un kārtis,
atrodošos Tirzas novadā, Cikadeles apg. kv. 41 dalītus vienā vienībā
kopā novērtētus ar 60% pazeminājumu par Ls 68,80.

Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisiiai
10% drošības naudas no novērtētās summas. Pēc nosolīšanas
drošības nauda jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Izsolē skaidrā naudā iemaksātā drošības nauda tiks ieskaitīta
pēdējā maksājumā.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie V Tirzas mežziņa
Tirzas muižā. 11715o Gulbenes virsmežniecība.'
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