
Hfe kara ministra pavēles N° 29.

Rīkojums par privātu vācu bērnu dārzu
atvēršanu Jelgavā.

preču un materiālu saraksts, kurus
akciju sabiedrības „F. VV. Nather"
finieru fabrika var saņemt bez muitas
un akcīzes.

Tranzīta vagonu daļu un materiālu pār-
strādāšana.

Bardžunu robežas pārejas punktam tie-
sības sūtīt preces muitas formalitātu
kārtošanai Skaistkalnes muitā.

Valdības rīkojumi un pavēles

No Kara ministra pavēles JV° 29.
Rīgā, 1928. g. 16. novembrī.

Pārvaldības daļa.

§ !?
Atvaļinot karavīrus no aktīvā kara

dienesta, dažas karaspēka daļas izdod
viņiem karaklausības apliecības ar ne-
pareiziem datiem, piemēram: ailē: „kad
un kur iesaukts aktīvā kara dienestā"
dažas kara spēka daļas uzrāda dienu,
kad jauniesauktais ieradies apriņķa kara-
klausības kommisijā, bet citas — kad
ieradies sapulcēšanās vietā; ailē: ,,izdienas
laiks" dažas kara spēka daļas atzīmē iz-
dienas sākumu, bet citas — izdienas
sākumu un beigas; ailē: „uz kāda likuma
panta vai pavēles pamata atvaļināts no
aktīvā kara dienesta" dažas kara spēka
daļas atzīmē karaklausības likuma 86.
pantu, bet citas — Kara ministra pavēli
par atvaļināšanu. Tāpat nepareizi tiek
atzīmēta specialitāte kara dienestā, pie-
mēram : ailē: ,,dienesta pakāpe" bieži
atzīmē: ,.rakstvedis ", ,,vec. rakstvedis"
un t. t.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka
ailē: „kad un kur iesaukts kara dienestā"
jāuzrāda: kad un kādā kara apriņķi
karavīrs pieņemts aktīvā kara dienestā;
silē: „izdienas laiks" jāuzrāda: no kāda
laika līdz kādam laikam dienējis, skaitot
dienesta sākumu no nākošā mēneša pirmās
dienas pēc jauniesauktā ierašanās kara-
spēka daļā; ailē: ,,uz kāda likuma panta
vai pavēles pamata atvaļināts" jāatzīmē
karaklausības likuma attiecīgais pants;
ailē: ,.dienesta pakāpe" jāatzīmē kara
dienesta iegūtā dienesta pakāpe: kareivis,
kaprālis, seržants un t. t., bet ailē: ,,spe-
cialitāte" — karavīra specalitāte vai amats,
kuru tas izpildījis, atrodoties aktīvā kara
dienestā , piemēram: „motorists", ,.elektro-
tehniķis", ,.montiers ", ,,starumetējs ",
ftgrafists", ,.sedlinieks" un t. t.; ja

HĶciāla amata nav, tad atzīmēt ieroču
piemēram: ,,kājnieks ", ,,jāt-

? bet ja specialitāte saistīta ar
*roču šķiru, tad ieroču šķiru un speciali-
^'i resp. amatu, piemēram: „jūras avia-

adotājs", ,,armijas aviācijas lido-
.auto-tanku mēchaniķis", ,,elek-

fromēchaniķis", ,,telegrāfa mēchaniķis".

Novērots, ka karaspēka daļu un ie-
izu priekšnieki, atvaļinot no aktīvā
fa dienesta karavīrus, kas sastāv zem
"dēšanas vai tiesas, bieži vien ne-

paklausības lik. 88. p. paredzētos
teikumus par drošības līdzekļa piemēro-
"u apsūdzētiem karavīriem arī pēc viņu
"J ināša'nas, kādēļ tie uz laiku paliek
* jebkāda drošības līdzekļa un tiem
k dota iespēja izvairīties no izmeklē-

n tiesas.
Ju karaspēka daļu un iestāžu priekš-

atvaļinot no aktīvā kara dienesta
11 tiesas un izmeklēšanas stāvošus kara-

tingri ievērot Karaklausības lik.
; ta noteikumus.

Ju, ka ar karaklausības lik.
Vēstn." X» 154. — 1923. g.)

'?' dzīvē apsardzības ministra 1922. g.
? 21 . § un 9. pav. 2. § izsludinātie

noteikumi skaitāmi par atvietotiem ar
minētā likuma 88. pantu.

§3.
Noteikumos par Latvijas Republikas

atbrīvošanas cīņu 10 gadu jubilejas pie-
miņas medaļu 2. panta c' punktā pa-
redzēto atsevišķo Latvijas pilsoņu ap-
balvošanai ar piemiņas medaļu ieceļu kom-
misiju sekošā sastāvā: priekšsēdētājs —
Galvenā štāba priekšnieks ģenerālis Fran-
cis: locekļi: Galvenā štāba administra-
tīvās daļas priekšnieks pulkvedis Rozītis,
armijas komandiera štāba operatīvās daļas
priekšnieks pulkvedis-leitnants Ķikulis un,
pēc vajadzības, viens pārstāvis no tās
iestādes vai organizācijas, kura iesniegusi
apbalvošanas ierosinājumu. Kommisijai
skatīt cauri visus ierosinājumus par to
pilsoņu apbalvošanu ar piemiņas medaļu,
kas sekmējuši un pabalstījuši Latvijas
armiju atbrīvošanas cīnās laikmetā no
1918. g. 18. novembra līdz 1920. g.
11. augustam.

Kommisijas atzinumus iesūtīt man iz-
lemšanai.

§ 10.

Atkarībā no dienesta apstākļiem virs-
dienesta karavīri no dienesta izpildīšanas
brīvā laikā ārpus karaspēka daļas ar
daļas priekšnieka atļauju var valkāt civil-
apģērbu.

§ 11.
Kara ministra 1928. g. 26. pav. 24. §

papildinu šādi: Virsnieku-elektrotechniķu
kursus dibināt sakaru virsnieku kursu
vietā.

Kara minisfris ģenerālis Ed. Kalniņš.

Lēmums M C. 2559
1928. g. 24. oktobrī.

Pamatojoties uz noteikumu par privā-
tām mācības iestādēm I. pantu un sa-
skaņā ar attiecīgiem apstiprinātiem bērnu
dārzu statūtiem, atļauju Izabellai Štrols
(Izabella Strohl) jaunkundzei sākot ar
1928. g. 1. septembri atvērt Jelgavā vācu
bērnu dārzu ar nosaukumu: Izabellas
Štrols privātais vācu bērnu dārzs.

Izglītības ministris A. Tentelis.
Vācu izglītības pārvaldes

priekšnieka v. Wachtsm utli.
Vācu skolu nodaļas vadītāja v.

Radecki.

Rīkojums JV2 347
1928. g. 20. novembrī.

Preču un materiālu saraksts, kurus
akciju sabiedrības ,,F. W. Nather"
finieru fabrika var saņemt bez muitas
un akcīzes (rīk. N° 166 26, izslud.
1926. g. „Valdības Vēstneša 231. num.).
Akciju sabiedrībai ,,F. VV. lather" at-

ļauts ievest no ārzemēm caur Rīgas
muitu preces, kas vajadzīgas finieru ra-
žošanai un minētas sekošos ievedmuitas
tarifa pantos: 36. p. 1. pkt., 43. p. 2. pkt.,
57. p. 6. pkt., 71. p. 3. un 7. pkt., 72. p.
3. pkt., 85. p. 3. pkt., 87. p. 4. pkt.,
105. p. 6. pkt., 140. p. 3. pkt., 143. p.,
150. p. 1., 2. un 4. pkt., 153. p. 1. un
3. pkt., 155. p., 156. p. 2. un 3. pkt.,
167. p. 1., 2. un 3. pkt., 169. p. 2b.. 4..
7., 8., 9., 10. un 11. pkt.. 177. p. 3i. pkt.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta
direktora v. B. Pavasars.

Rīkojums JY° 348
1928. g. 21. novembrī.

Tranzita vagonu daļu un mate-
riālu pārstrādāšana.
(Iebūvē ledus vagonos).

1. Rīgas savienoto metalurģisko, loko-
motīvju, vagonu un mašīnu fabriku akc.

sab. „Fenikss" atļauts ievest no ārzemēm
bez muitas nodokļa samaksas materiālus
(to starpā arī vagonu daļas, izņemot ši
rīkojuma 8. pantā minētās), kuri vaja-
dzīgi ledus vagonu .būvei.

2. 1. pantā minētos materiālus a s.
,,Fenikss" var pārstrādāt un iebūvēt
Iedus vagonos tikai zem muitas uzrau-
dzības, kādam nolūkam muitas depar-
taments piekomandē akciju sabiedrības
fabrikai muitas ierēdni.

3. Ievestie materiāli (I. p.) a s.
Fenikss" jāpieteic tranzītam Rīgas muitā
muit. lik. 138. p. pielik. 1. p. paredzētā
kārtībā, aizrādot, ka tā materiālus vēlas
saņemt uz šī rīkojuma pamata. Rīgas
muita minētos materiālus pārbauda un
atzīmē preces pārbaudes dokumentā bez
attestācijā uzrādāmām ziņām arī vagonu
da)u teclmisko nosaukumu un gabalu
skaitu. Ievestie materiāli skaitās Rīgas
muitas ierēķina līdz vagonu, kuru būvei
materiāli izlietoti, izvešanai uz ārzemēm.

4. Pārbaudītie materiāli (3. p.) iz-
laižami no muitas pārzinās pret Latvijas
Bankas garantiju par summu, muitas un
citu nodokļu apmērā, un nosūtāmi akciju
sabiedrībai piekomandētā muitas ierēdņa
(2. p.) rīcībā pie pavadzīmēm, kurās uz-
rādīti visi preču pārbaudes dokumentā
uzrādītie dati (3. p.).

5. babrikai piekomandetais muitas ie-

rēdnis salīdzina fabrikā saņemtos mate-
riālus pēc iepriekšējā panta paredzētām
pavadzīmēm un ieraksta tās sevišķā
grāmatā.

Minētam ierēdnim jāseko visu saņemto
materiālu izlietošanai, sastādot sīkas spe-
cifikācijas par katrā atsevišķā vagonā ie-
būvētiem materiāliem.

6. Izvedot gatavos vagonus uz ār-
zemēm akc. sab. ,, Fenikss" jāiesniedz
Rīgas muitai attiecīgs izvedpreču pie-
teikums, kuram muitas ierēdnis (2. p.)
pievienojis specifikāciju par katra vagona
būvei izlietotiem materiāliem, kuri sa-
ņemti uz šī rīkojuma pamata. Specifi-
kācijā uzrādāms vagonu daļu techniskais
nosaukums, gabalu skaits, vai citu ma-
teriālu daudzums, kā arī preču pārbaudes
dokumenta datums un numurs, pēc kura
attiecīgie materiāli pārbaudīti (3. p.).

7. Pēc vagonu izvešanas uz ārzemēm
Rīgas muita dzēš no tranzita ierēķina
vagonos iebūvētos materiālus un atsva-
bina Latvijas bankas garantiju par at-
tiecīgu summu.

8. Šis rīkojums nav attiecināms uz
zemāk uzskaitītām vagonu daļām, pēc
muitas departamenta apstiprinātiem zīmē-
jumiem, kuri glabājas Rīgas muitā:

Tērauda lējuma daļas.

1) gala gabals ratiem,
2) vidējais atbalsts ratiem,
3) apakšējais slīdņa gultnis,
4) lēninātāja sviras gultnis,
5) starpgabals.
6) sprengeļa kronšteins,
7) balsteklis ratiem,
8) lēninātāja trīsstūra šķērsstutes,
9) velkamā aparāta gultnis,

10) kurpes lēninātāja trīsstūrim,
11) bukses ķermens.

Formās kaltas daļas.
1) atbalsts — pakājis,
2) velkamā kāšu vadule,
3) starpgultnis.
4) šūpuļa pakāra gultnis.
5) velkamā aparāta atsperes pa-

plāksne.
6) savilktnes komplekts,
7) velkamais kāsis.

Šinī pantā uzskaitītās vagonu daļas
izlaižamas no muitas pārzinās tikai pēc
muitas nodokļu samaksas, izņemot 9. p.
paredzētos gadījumos.

9. Tām iepriekšējā (8.) pantā uzskai-

tītām daļām, kuras jau būtu ievestas līdz
šī rīkojuma spēkā nākšanai un atrodas
muitas pārziņā, vai izdotas a s. ,.Fenikss",
uz attiecīgu muitas departamenta priekš-
rakstu pamata, pret nodrošinājumu, pie-
mērojami šinī rīkojumā pievestie no-
teikumi, t. i. daļas, kuras vēl atrodas
muitā izlaižamas pret Latvijas bankas

garantiju un par daļām, kuras izlaistas
pret nodrošinājumu, — iemaksātais no-
drošinājums atmaksājams, ja a s.,,Fenikss"
par attiecīgu summu iesniedz Latvijas
bankas garantiju.

10. Visi izdevumi, kas saistīti ar muitas
uzraudzību, jāsedz akc. sabiedrībai
,,Fenik

11. Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā.

Pamats: Muit. lik. 138. p. pielik.
11. p.

Finanču ministris R. Liepiņš.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums JY° 346
1928. g. 9. novembrī.

Bardžunu robežas pārejas punktam tie-
sības sūtīt preces muitas formalitātu kārto-

šanai Skaistkalnes muitā.
Papildinot savu 1924. g. 24. novembra

paziņojumu Ns 21518 (izslud. 1924. g.
„Vald. Vēstn." N° 267), Iekšlietu mini-
strijas administratīvais un finanču mini-
strijas muitas departaments nosaka, ka
Bauskas apriņķa Budbergas pagasta Bar-
džunu robežas pārejas punktam tiesības
sūtīt preces arī Skaistkalnes muitai mui-
tas formalitātu nokārtošanai.

Iekšlietu ministrijas administratīvā
departamenta direktors Šlosbergs.

Finanču ministrijas muitas departamenta
direktors E. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Dzēšami no nosacīti notiesāto
sarakstiem:

1) Sarakstā N°40 (sk. 1924. g. 9. aprīļa
,,Valdības Vēstneša" 83. numura pie-
likumā) N° 4077 — Rendenieks,.
Eduards Friča d.;

2) sarakstā.Ne 47 (sk. 1924. g. 1. decembra
,.Valdības Vēstneša" 273. numura
pielikumā) Ni 5349—Dzērveļūlijs ļāna d.;

3) sarakstā -N° 55 (sk. 1925. g. 19. sep-
tembra ,,Valdības Vēstneša" 209. nu-
mura pielikumā) N° 7334 — Ceder-
strems, Žanis Jāņa d.;

4) sarakstā X°56 (sk. 1925. g. 12. oktobra
,,Valdības Vēstneša" 228. numura
pielikumā) H° 7623 — Freimans,
Eduards Jāņa d.;

5) sarakstā JV° *57 (sk. 1925. g. 10. no-
vembra ,.Valdības Vēstneša" 252.
numura pielikumā) JV° 7998 —
Vīksna, Minna Pētera m.;

6) sarakstā N° 66 (sk. 1927. g. ..Valdības
Vēstneša" 44. numura pielikumā)
No 10975 — Pelēcis, Jānis Dāvā d.;

7) sarakstā JV» 67 (sk. 1927. g. ,.Valdības
Vēstneša" 121. numura pielikumā)
Ms 11283 — Lazdiņa, dzim. Lāc,.
Antonija Pētera m.;

8) sarakstā JV? 68 (sk. 1927. g. „Valdības
Vēstneša" 155. numura pielikumā)
ffe 11685 — Kļaviņš, Aleksejs-
Ādams Jēkaba d.;

9) sarakstā Nu 71 (sk. 1927. g. ..Valdības
Vēstneša" 259. numura pielikumā)
N? 12718 — Garšnieks, dzim. Šken-
der, Emīlija ļāņa m.;

10) sarakstā .\? 73 (šk. 1928. g. „Valdības
Vēstneša 10. numura pielikumā)
fb 13293— Lazda, Pēteris Kārļa d.;

11) sarakstā M> 75 (sk. 1928. g. ,.Valdības
Vēstneša 59. numura pielikumā)
Ne 13673 — Brigants, Miervaldis
Jāņa d.:

12) sarakstā Ni 77 (sk. 1928. g. ,.Valdības
Vēstneša" 103. numura pielikumā)
.\'c 14195 — Mazurkevičs, Arnolds
Emīla d.:

13) sarakstā > 80 (sk. 1928. g. „Valdības
nēša" 189. numura pielikumā)

J*14862 —Butāns, Bilis Pētera d.un

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi" :

ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
»adu . • • • Ls fi'— (saņemot eksped.) par:
fjgadu ? g>gadu u [g_
3i«2— '/2 gadu - „ 10—
1 » t ' „j " 3 mēn , 5,—piesūtot pa 1 , . . i 70nastu un pie ' » • •? '.'Ualpārde- Par atsevišķu

iem --'2 numuru . . „ -, iq

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija: {
Rīgā, pili Ni> 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N°l. Tālrunis 20031
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
viensleiigu rindiņu —

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) .' .,,—.d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas ,, —,80



14) sarakstā M» 81 (sk. 1928. g. ,.Valdības
Vēstneša" 216. numura pielikumā)

15133 — Čačs, Antons Jāzepa d.
un .V 15163 — Grims (Grimts), Johans-

Heinrichs Kristapa d.
Rīgā, 1928. g. 20. novembrī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktora vietā G. Saulīte.
Nodaļas vadītāja v. M. Lešinska.

Izlabojums.
,.Valdības Vēstneša" vakardienas (265.)

numurā raksta „Noteikumi par valsts
neatmaksājamā pabalsta izsniegšanu
u. t. t." galvā vajadzēja stāvēt: ,,Apsti-
prinu. 1928. g. 16." novembrī. Zemkopības
ministris V. Gulbis."

Meklējamo personu saraksts N° 392.
27145. Apinits, Kārlis Jāna d., dz. 28. VI

1892. g. — Rīgas pils. 1. iec. izm. tiesu. r. JV°3986
no 30. X 28. (12. XI 28.), sod. uz s. 1. 591. p.
2. d., 51. p. — Apcietināt.

27146. Avots, Kārlis Kār|a d., dz. 24. XI
1890. g., Latvijas pav. — Paziņot dzīv. vietu
krini. pārvaldes Rīgas nod. pr-'kam uz r. no
6. XI 28. (12. XI 28.).

27147. Bārens, Kristaps Jāņa d., dz. 1888. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Jelgavas
pils. iec. miert. uz JV92029 no 3. XI 28.(10. XI 28)..

27148. Bercs, dz. Skrastiņ, Kristīne, dz.
3. XII 1888. g., Latvijas pav. — Krim. pārvaldes
Rīgas nod. pr-ka r. no 9. XI 28. .(14. XI 28.),
apv. zādzībā. — Apcietināt.

27149. Borskis, Ludvigs Augusta d., dzim.
16. XI 1903. g. — Rīgas pils. kom. r. JSTe 6102
no 7. XI 28. (13. XI 28.), dezert. — Apcietināt.

27150. Bullīts, Pēteris Pētera d., dzim.
1902. g., Zaubes pag. — Rīgas apgbtl. Rīgas apr.
2. iec.izm.tiesn.r. JVs 1967no 4. XI 28. (10. XI 28.)
apv. uz s. 1. 578. p. 1. un 3. d. — Apcietināt.

27151. Bullīts, Pēteris Pētera d., dzim.
1902. g., Zaubes pag. — Meklē tas pats ar r.
JV° 1969 no 4. XI 28. (10. XI 28.), apv. uz s. 1.
578. p. 1. un 3. d. — Apcietināt.

27152. Cacans, Jānis, dzim. 4. IV 1898. g.,
Latvijas pav. — Krim. pārvaldes Rīgas nod.
pr-ka r.no9. XI 28. (14. XI 28.), apv. krāpšanā. —
Apcietināt.

27153. Daugulis, Pēteris Vaclava d., dzim.
28. I 1903. g., Latvijas pav. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas apr. 4. iec. miert. uz JVe * 1403 no
8. XI 28. (15. XI 28.).

27154. Daivanovs (Daunas), Barbara Jozefa
m., dzim. 1879. g., Latvijas pav. — Paziņot dzīv.
vietu Jelgavas pils. iec. miert. uz JV° *2274 no
3. XI 28. (12. XI 28.).

27155. Drujans, Gidalja Leibas d., 18 g. vecs.
— Rīgas 13. iec. miert. r. JV° 758 no 29. X 28.
(13. XI 28.), apv. uz s. I. 574. p. — Apcietināt.

27156. Dreijer, Elizabete Jufa m., 55 g. v.,
pied. pie Rīgas. — Rīgas 13. iec. miert. r. JV°991
no 11. X 28. (12. XI 28.), apv. uz s. I. 276. p. —
Apcietināt.

27157. Drozd, Marija Kazimira m., dzim.
1908. g., pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 13. iec. miert. uz JV° 279 iio 20. X 28.
(13. XI 28.).

27158. Dombrovskis, Pēteris Antona un Ve-
ronikas d., dzim. 1897. g., pied. pie Kaunatu pag.
— Madonas apr. 2. iec. miert. r. JV° 1011 no 27. X.
28.) (14. XI 28.), pieprasīt droš. naudu Ls 100
kuru iemāks. Latv. bankā, jeb tās nodaļā mekl.
dep. D. JVs 26, bet neiemaks. gad. apcietināt.

27159. Dartovs-Datovs, Andrejs Jura d.,
35 g. v., pied. pie Tomes pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 14. iec. miert. uz Ne 1310 no 5. XI 28.
(13. XI 28.).

27160. Dvoreckis, Larions Jegora d., 54 g. v.,
pied. pie Tolkovas pag. — Paziņot dzīv. vietu
Daugavpils 4. iec. miert. uz JV° 950 no 3. XI 28.
(12. XI 28.).

27161. Filipova, Anastasija Fedora un Katrī-
nes m., dz. 17. V 1912. g. — Rīgas 16. iec. miert. r.
JVs 351 no 2. XI 28. (9. XI 28.), apv. uz s. 1.581. p.
1. d. — Apcietināt.

27162. Fedotova, Anna Osipa m., dzim.
6. XII 1903. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
apr. 4. iec. miert. uz Ne 1392 no 6. XI 28.
(13. XI 28.).

27163. Frauensteins, Alfrēds Morica d., dzim.
1890. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 15. iec.
miert. uz Ne 1230' no 5. XI 28. (9. XI 28.).

27164. Orinbergs, Fricis, dzim. 1909. g. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 1. iec. miert. uz
Ne 1359 no 1. XI 28. (14. XI 28.).

27165. Goldmanis, Benno Šmue|a d., dzim.
1 XII 1908. g., Latvijas pav. — Kriminālās pārv.
Rīgas nod. pr-ka r. no 9. XI 28. (14. XI 28.),
apv. vekse|a vilt. — Apcietināt.

27166. Galiņš, Kārlis Kār|a d., dz. 15. IX
1913. g. — Rīgas 16. iec. miert. r. Ne 343 no 7. XI
28.(14. XI 28.), apv. uz s. I. 581. p. l.d. — Apciet.

27167. Grundmans, arī Millers, Jānis .dzim.
1876. g., Latvijas pils. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas 1. iec. miert. uz Ne 1009 no 5. X 28.
(13. XI 28.).

27168. Grabovskis, Pēteris, dzim. 1904. g.,
Latvijas pav. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 15. iec.
miert! uz .Nq 1449 no 6. XI 28. (10. XI 28.).

27169. Jurevič. Rozālija Miķela m., apm
30 32 g veca, čigāniekte. — Tukuma apr. izm
tiesti r. Ne 2018 no 8. XI 28. (14. XI 28.), apv
uz s. 1. 51. un 591. p. 2. d. — Apcietināt.

27170. Jansons, Kristaps Dāvida d., 34 g. v.,

Latvijas pils. — Paziņot dzīv. vietu Jelgavas
pils. iec. miert. uz.Vs 1317 no 10. XI 28. (15. XI 28.)

27171. Kaufeld, Julianna Jāņa m., dzim.
1883. g-, Latvijas pils. — Paziņot dzīv. vietu

Rīgas 6. iec. niiert. uz Ne 1451 no 8. XI 28.
t\ 9 XI 28 1

27172. Kū'ačkovskis , Antons, dzim. 30. VIII
1895 g P'ed - P'L"dzas pils. — Paziņot dzīv.

vietu Rīgas apr. 4. iec. miert. uz Ne 1585 no
29. X 28 (13. XI 28). _

'7173 Krastinš, Elmārs Augusta d., dzim.
iq VI 1885 g. —'Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka r.

ņo 5- XI 28. (10. XI 28.), apv. krāpšanā. -
AP

27174
at

Krusts. Vladislavs Jāņa d., dz. 10. III

1900. g.. pied - Pie Rēznas pag. — Rīgas apr

4. iec. miert. r. .\s> 1480 no 7. XI 28. (15. XI 28.).
apv. uz s. I. 581. p. 1. d., 51. p. — Apcietināt.

27175. Kuze, Vikentijs, 19 g. v. — Rīgas
apr. 4. iec. miert. r. .\"° 1865 no 3. XI 28. (13. XI
28.), apv. uz s. 1. 574. p. l.d. — Apcietināt.

27176. Kozlovskis, Zelma Mālēs m., dz.
30. IV (v. st.) 1906. g., pied. pie Bauskas. — Rīgas
apgblt. Cēsu apr. 1. iec. izm. tiesn. r. Ne 2992
no 30. X 28. (10. XI 28.), apv. uz s. I. 51., 583. p.
— Apcietināt.

27177. Kristutis, Ciprians Jāņa d., dzim.
1883. g. Liepājā. — Pazinot dzīv. vietu Liepājas
1. iec. miert. uz I* 448 no 5. XI 28. (10. XI 28.).

27178. Livčāns, Aleksandrs Aleksandra d.,
19 g. V., pied. pie Skaistas pag. — Jelgavas apr.
miert. r. Ne 1003 no 6. XI 28. (12. XI 28.), apv.
uz s. 1. 581. p. I. d. — Apcietināt.

27179. Lapenas, Pēteris Stepana d., dzim.
1889. g., Lietavas pav. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas 5. iec. miert. uz JVs 1074 no 20. X 28.
(13. XI 28.).

27180. Liepa, Žanis Kristapa d., 24 g. vecs. —
Pazinot dzīv. vietu Liepājas 1. iec. miert. U2
JVs 561 no 7. XI 28. (13. XI 28.).

27181. Ločinskis, Jānis Gabrieļa d., 32 g. v.,
pied. pie Daudzevas pag. — Paziņot dzīv. vietu
Jaunjelgavas iec. miert. uz JVs 4807 no 5. Xt 28.
(10. XI 28.).

27182. Markevičs, Arturs Mārtiņa d., 25 g. v.,
pied. pie Jaunjelgavas pils. — Paziņot dzīv.
vietu Jaunjelgavas iec. miert. uz JVs 4828 no
5. XI 28. (10. XI 28.).

27183. Matuls, Kārlis Jāņa d., dz. 18. V 1890.g.
pied. pie Berzones pag. —? Paziņot dzīv. vietu
krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz r. no 31. X 28.
(14. XI 28.).

27184. Murans, Jānis Konstantīna d., dzim.
2. XII 1915. g., pied. pie Dagdas pils. — Krās-
lavas 2. iec. miert. r. JVs 691 no 6. XI 28.
(13. XI 28.), apv. uz s. 1.581. p. 1. d. — Apcietināt.

27185. Molčanovs, Aleksandrs Aleksandra d.,
dzim. 21. X 1897. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot
dzīv. vietu Latgales apgblt. 1. krim. nod. uz
JVs 22637 no 7. XI 28. (14. XI 28.).

27186. Melnacis, Augusts, dz. 14. IX 1906. g.,
pied. pie Pilskalnes pag. — Daugavgrīvas artil.
pulka kom. tēlefonogr. JVs 1324 no 8. XI 28.
(12. XI 28.), dezert. — Apcietināt.

27187. Moščenko, Zosims Sīmaņa d., dzim.
1900. g., Latvijas pils. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas 7. iec. miert. uz JVs U44 *no 6. XI 28.
(9. XI 28.).

27188. Narovskis, Alberts, dz. 21. I 1905. g.,
pied. pie Skaistas pagasta. — Krim. pārv. Rīgas
nod. pr-ka r. no 10. XI 28. (14. XI 28.), apv.
zādzībā.— Apcietināt.

27189. Okuns, Morduchs Samue|a d., 30 g. v.,
bij. Krievijas pav. — Paziņot dzīv. vietu Rīgas
pils. 7. iec. izm. tiesn. r. JVs 4410 no 30. X 28
(13. XI 28.).

27190. Pukmans, Ansis Jāņa d., dzim. 24. VIII
1887. g., pied. pie Dobeles pag. — Rīgas 4. iec.
izm. tiesn. r. JVs 2781 no 31 X 28. (13. XI 28.),
apv. uz s. 1. 51. un 586. p. — Apcietināt.

27191. Pontaks, Boleslavs Ignata d., 19 g. v.,

pied. pie Asūnes pag. — Rīgas apr. 4. iec. miert. r.
JVs 1156 no 7. XI 28. (15. XI 28)., apv. uz s. I.
581. p. 2. d. — Apcietināt.

27192. Petrovskis, Jāzeps Vikentija d., dzini.
1888. g., Lietavas pav. — Madonas apr. pr-ka
r. JVs 393 no 6. XI 28. (12. XI 28), izraidāms. -
Apcietināt un pazinot meklētājam.

27193. Pličs, Kārlis Reiņa d., dzim. 1905. g-,
Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu Jelgavas
pils. iec. miert. uz JVs 2700 no 9. XI 28.
(14. XI 28).

27194. Rimkuls-Rinkuls, Alberts Jura d.,
dzim. 1. I 1894. g.pied. pie Odzīenes pag. —
Pazinot dzīves vietu Rīgas 9. iec. miert. uz
JVs 1347 no 5. X 28.'(13. XI 28).

27195. Rerzeals, Ernsts Jāna d., dzim. 22. 111
1895. g., pied. pie Rīgas. — Paztņot dzīves vatu

Madonas apr. 3. iec. miert. uz JVs 716 no 10. X 28.
(15. XI 28).
27196. Raingatns, Arnolds Kristīnes d., dzim:

20. X 1908. g., Ādažu pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 9. iec. miert. uz Ne 1493 no 20. X 28.
(13. XI 28).

27197. Rudzīts, Kārlis, 42 g. vecs. — Paziņo!
dzīves vietu Rīgas 9. iec. miert. uz JVs 1228 no
26. X 28. (13. XI 28).

27198. Rozentals, Kurts. dzim. 27. VI 1907. g.
— Rīgas pils. komand. r. JVs 5097 no 3. X 28.
(10. XI 28), dezert. — Apcietināt.

27199. Robežnieks, Krišjānis Pētera d., 34 g.
vecs. — Cēsu apr. 1. iec. miert. r. Ne 8775 nu
14. IX 28. (13. XI 28), apv. uz s. I. 574. p. 1. d. —
Apcietināt.

(Turpmāk beigas.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks Tīfentāls.
Darbvedis Lakševics.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Papildinājums saistošos noteikumos
par trotuāru ierīkošanu un grāvju

tīrīšanu Jaunjelgavas pilsētā.
Pieņemts Jaunjelgavas pilsētas domes 1928. g.
23. 'jūlija sēdē un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas būvniecības pārvaldes 1928. gada

15. novembra rakstu JVs 80087.

1926. gada „Valdības Vēstneša" 9. nu-
murā publicēto saistošo noteikumu 6. pantu
papildināt sekosi:

,,Gruntsgabalu ipašniekiem vai lieto-
tājiem jāierīko (jāizrok), jāuztur un
jātīra arī visi ūdens novadgrāvji, kuri
atrodas viņu īpašuma robežās".

Šis saistošo noteikumu papildinājums
stājas spēkā divu nedēļu laikā pēc tā
izsludināšanas „Valdības Vēstnesī".

Jaunjelgavā, 1928. g. 19. novembrī.

Pilsētas galva J. Plostiņš.
Sekretārs Toms.

Saistošu noteikumu
publicētu ,,Vald. Vēstn." 24. g. J\° 227
par veferinārsanirāro uzraudzību Grīvas
pilsētas lopkautuvē, par lopu apskati, par
kaušanu un kārtību lopkautuvē, par ieve-

damās Grīvā gaļas apskati,
papildinājums.

Pieņemts Grīvas pilsētas domes 1928. g.
18. oktobra sēdē (protokola JV9 27) un
apstiprināts ar pašvaldības departamenta

1928. g. 7. novembra rakstu 93354.
§ 1. Papildināt ar sekošo piezīmi.

Lauksaimnieki-lopturi, kuru saimniecības
ietilpst Grīvas pilsētas administratīvās
robežās, atsvabināti no cūku kaušanas
Grīvas lopkautuvē, ja viņi kauj pašaudzē-
tas cūkas savu saimniecību vajadzībām,
bet ne pārdošanai.

Šo saistošo noteikumu papildinājums
stājas spēkā 14 dienu laikā no publicēšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva Žilinskis.
Sekretārs M. Dardecs.

Latuijas bankas nedēļas psnkats
uz 1928. g. 21. novembri.

A K T I V A. Lati. S. P A S I V Ā. .
Zelts lējumos un monētas kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā i-i7^'" S-

pie ārzemju emisijas bankām. . 23,746,723 60 Pamata kapitāls 7 -".-;> __
Ārzemju valūta 7S'^ Rezerves kapitāls

'
.

'
. '. '. \ ' ' '^23 98Sudraba nauda 4,302,832 — Sneciā|ās rezerve, ' ' 3-090,586 02Valsts kases zīmes un sīka metāla bpecialas rezerves 2,500 Oon

nauda 11,506,042 70 Noguldījumi. 12,010 704 »
īsa termiņa vekse|i 85,612,705 33 Tekoši rēķini 59310'alfi ?Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 42,400,746 76 Valsts rēķini un depozīti.... 107'oVcT
Citi aktīvi . 11,025,940 23 Citi pasīvi '

13'-, ''^2
257,175,63683S^T-lir?!' ' 2°Aļ75,636ffl

Rīgā, 1928. g. 21. novembrī. Padomes priekšsēdētājs^). C e 1m ļ—===a
19411 Galvenais direktors K- Vanags

Jaunas valstis

Igaunija.

Attiecības ar Vāciju.
Berlinē, 20. novembri. „Vossische

Zeitung" ziņo, ka esot izredzes jau nāko-
šās nedēļās noslēgt vācu-igaunu tirdz-
niecības līgumu. Vācijas sūtnim Tallinā
vācu valdība tomēr esot uzdevusi paziņot
igauņu valdībai, ka līguma ratificē-
šana reichstagā nav sagaidāma, ka-
mēr nebūs apmierinošā kārtā at-
risināts jautājums par atlīdzību
bijušiem Igaunijas zemes īpašnie-
kiem — Vācijas pavalstniekiem.

LTA.

Rīga
Latviešu grāmatvežu savienība.

sarīko ceturtdien, š. g. 22. novembri,
pīkst. 8 vakarā Savienības telpās Laza-
retes ielā N2 6/8 referātu par tematu
„Parādu piedzīšanas kārtība no parād
nieku kustamas mantas".

Lasīs cand. jur. J. Prēvalds. Ņemot
vērā temata svarīgumu. Savienība uz-
aicina biedrus un interesentus ierasties
kuplā skaitā.

Māksla

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 22. novembri,
pulksten 7.30 vakarā, 17. pamatskolai par labu
Rostana ,.Ērglēns . — Piektdien, 23. no-
vembrī, pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi J. Aku-
ratera jautrā komēdija ..Priecīgais saim-
nieks" . Piedalās pirmie spēki. Abonentiem
9. biļete. — Sestdien, 24. novembrī, Bataiļa
,,K a i I ā" ar Liliju Štengeli. — Svētdien, 25. no-
vembrī, pulksten 2 dienā, tautas izrādē ,, () t r ā
jaunībā". Pulksten 7.30 vakarā ,,Pr le-
cīgais saimnieks". — Pirmdien, 26. no-
vembrī, pulksten 7.30 vakarā, A. Amtmaņa-
Briedīša 25 gadu skatuves darbības jubilejā
Ostrovska komēdija ,,B e 1 u g i n a kāzas".

J. Akuratera jaunā komēdija Nacionālā teātrī.
J. Akuraters sarakstījis jaunu komēdiju ,,Priecī-
gais saimnieks", ko pirmo reizi izrādīs piektdien,
23. novembrī. ,,Priecīgais saimnieks"! Tas ir
jau kas neparasts, gandrīz paradoksāls šais pesi-
mistiskajos laikos. Un jo vairāk, ja ievēro, ka
šis saimnieks nāk no plūdu apgabaliem. Akuratera
,,Priecīgo saimnieku" nevar nomākt nekādas bēdas.
Viņš nekad nav sūdzējies, nav gaudojis, nav pārāk
rūpējies, bet dzīvojis gan ari drusku pēc putna
gaisā. Viņam patīk dziesmas, patīk jaunatne,
viņš kādreiz bijis students. Un tāpēc, ka viņam
ir jautra oma un palaišanās uz dzīves drošo
gaitu, viņam ,,nekā netrūkst". Tikai trūkst rei-
zēm viņam naudas un jākaro bieži ,,ar to pūķi",
ar sieviešiem, pret kuriem viņš cīnās ar visu savu
dzīves gudrību un kuri ir vienīgais viņa pesimisma
avots. Viņš pat ,.mirt" ir spiests 'jau pirmajā
cēlienā, bet var piedalīties ari savās bērēs. Taču
,.priecīgai dzīvei" dažreiz ir arī sava negatīvā
puse, jo tā maksā arī diezgan daudz naudas, un
,.priecīgā saimnieka" laukiem nereti nākas ciest
no divkārša mitruma. Bet līdz traģēdijām te
nekur neaiziet, — komēdijas autors te nav gribējis
rādīt ne paraugu, ne kādu tiesāt, bet uzsvērt,

ka visas dzīvības nesējs un īstais ārsts ir <\ ?
prieks, kam, protams, nemaz nav jāiz Dau*«?^tādā veidā, kā komēdijai tas patīk Uk™3"
tikai patīk jautrība un spēles prieks Un S fl'ratera komēdijā ir gaišāks humors nekā ieht -citā viņa joku lugā. Tā viņas stiprā puse tj
kā tautas valoda. Un arī labas lomas tā dod «1tājiem. Pats „priecīgais saimnieks" izrād? h-Jānis Osis, viņa jautrie biedri studenti — 1-
Lejiņš, Konrāds Kvēps un citi, mājas valdn'E— Alīse Brechmane, Ella Jēkabso'ne vīiwBērziņa u. t. t. Jautro spēli vada A. Arntman£Bneditis.

"Dailes teātris. Ceturtdien, 22. novembri Duiksten 4 dienā, bērnu izrāde „Pe I n r ušk' īte ""
Pulksten 7.30 vakarā,,S k r 0 d e r d i enas' S iim a č 0 s". — Piektdien, 23. novembrī nu |[*
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,.Vecheidib e r g a". — Sestdien, 24. novembrī, pulksten 7.30vakarā, Beja un Vernei|a atjautī gā komēdija„A d v 0 k a t e Bolbek un viņas virs"— Svētdien, 25. novembrī, pulksten 10 no rītabērniem ,,P e I n r u šk ī t e".

Literatūra

Valsts statistiskā pārvalde. Mēneša biļetens.
JVs 11. Trešais gads. Bureau de statistioue del'Etat Letton. Bulletin mensuel. Troisiēme annēe
JVs 11. Rīgā, 1928. g. novembrī.

Alfrēds Amtmanis-Briedītis. Roberta Kro-
tie r a monogrāfiska eseja. Alfrēda Amtmana-
Briedīša XXV gadu skatuves darbības jubilejas
komitejas izdevums. 1928.

Telegrammas
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Stokholmā, 21. novembrī. Zviedrijas
troņmantnieks šodien pieņēma audiencē
latvju profesoru Franci Balodi, ar
kuru sarunājās apmēram stundu. Sarunai
bija {otī sirsnīgs un zinātnisks raksturs.

Berlinē, 21. novembrī. Šovakar miris
71 gada vecumā slavenais vācu rakstnieks
Hermanis Zudermans.

KURSI

Rīgas biržā, 1928. gada 22. novembn.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,182-5,192
1 Anglijas mārciņa 25,17—25,22

100 Francijas franku 20,23-20,38
100 Beļģijas beigu7,-°-Žri,100 Šveices franku 99,65-100,+'
100 Itālijas liru 27,12-27«
100 Zviedrijas kronu 138.45-1

^100 Norvēģijas kronu .... 138,10- 3WW
100 Dānijas kronu 138.-~'?«
100 Austrijas šiliņu 12J ,<%
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—IV»-
100 Holandes guldeņu .... 208,i)0-aw,w
100 Vācijas marku 123' ,?«
100 Somijas marku ,2

'S t«nfl
100 Igaunijas kronu m««n
100 Polijas zlotu 51'Z

~T,in
100 Lietavas litu 51,00-avu

1 SSSR červoņecs -

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 34£-34«
Sudrabs 1 kg ^'

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . .

^
.,

4% Valsts prem. aizņēmums . 5^-
6% Valsts bankas ķīlu zīmes
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

Rīgas biržas, kotācijas korrtmisijas , vlca.
priekšsēdētājs J. Skuj«

^Zvērināts biržas maklers M. 0^ m

Redaktors M. Arons.

Ludzas apr. pr-ka pal. ? iec '
izsludina par nederīgiem, w

pieteiktus par nozaudētiem, -
košus dokumentus: .

1) Latvijas iekšz. pasi ser

M 015910, tek.M***Mozus-Haims Kopman.s vārtu ,

izd. no Ludzas apr. pr-ta P«-

1. iec. 1928. g.7. rna.ja
^2) Latvijas iekšz PJ" f" 'ijs

ar Jons Michaila *.
^%vārdu, izd. no P"da5 ^ 6

1921. g. U. maija un
3) Kara kļaus. aP'^jT izd.

ar Jāņa Zazerskijs vardu
^no 5. Cēsu kājn. pulka ķ°*j„

1927. e. 4. jūnijā.



"Citu iestāžu
sludinājumi.

? Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 4. decembrī,
pīkst. 10, Kārļa ielā 23, pārdos
vairāksolīšanā Latvijas koku
strādnieku arodbiedrības mantu,
sastāvošu no dažādām mēbelēm
un notaksētu kopvērtībā par

14,60, saskaņā ar Rīgas
I. rajona īres valdes 1928. g.
4. oktobra rakstu JVs 26278.

Jelgavas apr. priekšnieka pal.
2. iec. dara zināmu, ka 1928. g.
6. decembrī, pīkst. 12 dienā,
Kalnciema pag. ,,Purma|u" mājā,
1. Jelgavas slimo kases prasības
apmierināšanai, atklātā vairāk-
solīšanā, pret tūlītēju samaksu
tiks pārdoti M. F. Nesterovu
mant. piederoši, Lielupes krastā
nokrauti 15500 ķieģeļi, novērtēti
par Ls 320,—.

Ķieģeļi apskatāmi pārdošanas
dienā uz vietas. I9370z

Jelgavas apr. priekšnieka pal.
2. iecirkni dara zināmu, ka 1928.g.
7. decembrī, pīkst. 12 dienā, Ga-
rozes pag. ,.Dombrovska" mājās
EĪmognodokja iekasēšana i
reizējā atklātā vairāksolīšanā pret
tūlītēju samaksu tiks pārdots Jā-
nim Dombrovskimpiederošs siens
I2 birkavas, novērtēts par Ls 18.

Siens apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas.

Daugavpils pilsētas polic. 2.iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
27. novembrī, pikst. 10, Saules

3t>, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā pils. H. Kadiševiča pied.
sek. manta — bufete. Minēto
bufeti varēs apskatīt pārd
dienā uz vietas. 193777

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
112 civilproc. lik. 2011., 2014. un

p. pamata paziņo, ka pēc
g. 20. martā O 'rlā mirušā

Heinricha - Johana Johana d.
Ratmindera, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tanjiem, fideikommisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma

«spiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tie-

augšā uzrādītā termiņā
Pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs

is zaudējušas.
Rīgā, 1928. g. 13. novembrī.
"-" L. JVs 6197
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

™as apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
'' prec. lik. 201 I., 2014. un

1927 P' Parnata paziņo, ka pēc
H=.20. decembri Rīgā mirušā
, J» Jāna d. Zaķiša, ir atklāts

un uzaicina, kam ir uz
^ Mojurnu. vai sakarā ar to

8 kā mantiniekiem, lega-
Eni, fideikommisārijiem ,k're-

^T*"1
«• t. t., pieteikt šīs tie-

^. minētai tiesai sešu mēnešu

^
skaitot no šī

sludinājuma
i_s dienas.

m|nētās personas savas tie-

Kaugšā uzrādītā termiņā ne-
«, tad viņas atzīs kā šīs

. « zaudējušas. L. JSš 5840
13. novembrī.

^^Ssed . v A. Veidners.
- kretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1928. g. 13. novembra lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jānis Kup-
cis parādu pēc obligācijas par
139,92 rbļ., apstiprinātas 1893. g.
22. martā JVs 189 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Jaunpiebal-
gas muižas atdalīto Kalna-Zidenu
mājām, zem zemes grāmatu reģ.
JVs 996 par labu Sergejam Šere-
metjevam kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums, — ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatā, tamdēļ
kā ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1928. g. 14^ novembrī.
Vs 6122. 18963b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1928. g. 13. nov. lēmumu, paziņo
ka parādnieks Augusts-Georgs
Vītols parādu pēc obligācijas
par 3700 rbļ., apstiprinātas
1888. g. 11. janv. JVs 134 uz ne-
kustamo īpašumu Valmieras apr.
Stakenbergas muižas zemnieku
zemes ,.Lagastu" mājām, zem
zemes grāmatu reģ. JVs 3656
par labu Kārlim Zīversam kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums, — ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi
zuduma.

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

Rīgā, 1928. g. 14. novembrī.
JVs 6119. 18962b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Iproc. lik. 2011., 2014. un

019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 18. febr. Rīgā mirušā
Andreja Jura d. Vismaņa ir at-

nantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-

u, legatārijiem,fideikommi-
sārijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai

ienešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 13. novembrī.
L. JVs 6178

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

Ri«as apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civilproc. lik. 2011., 2014. un
5019. P- parnata paziņo, ka pēc

g. 17. jūlijā Rīgā mirušā
Mārtiņa Pētera d. Feldmaņa
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības, kā
mantiniekiem , legatārijiem, fi-
deikommisārijiem, kreditoriem u.
1.1.. p ieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
p ji sludinājuma iespiešanas
dienas.
ja minētās personas savas tie-

sības augšā uzrādītā termiņā ne-
p ieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1928. g. 13. novembrī.

I8825z L. JVs 6193
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1928. g.
13. novembrī izklausīja Rīgas
pilsētas Diskonto bankas tratas
mortifikācijas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu tratu par
1000 angļu mārciņām, rakstītas
uz pārvedu veks. blanketa, iz-
dotu 1914. g. 18./31. jūl. Rīgā no
Pirmās Rīgas savstarpīgās kredīt-
biedrības divos eksemplāros, vilk-
ta uz Londonas Banku Lazard
Brothers un Co., London.

Rīgā, 1928. g. 14. novembrī.
Ne 2971. 18961b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civilproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 4. martā Rīgā mirušās
Grietas Ata m. Auslade (Auslad),
atr. Saķķe, dzim. Baumanis, ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikommi-
sārijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 5373

Rīgā, 1928. g. 13. novembri.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1883Iz Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1928. g. 13 novembra lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Bernhards
Spoža parādu pēc obligācijas
par 1100 rbļ., apstiprinātas
1888. g. 11. janv. Ne 133 uz
nekustamo īpašumu Valmieras
apriņķī, Stakenberģu muižas zem-
nieku zemes Jaun-Krogzemu mā-
jām, zem zemes grām. reģ. JVs3655
par labu Kārlim Zīversam, kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums, — ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi
zudumā.

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

Rīgā, 1928. g. 14. novembri.
JVs 6128. 18964b

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

(fiesu
sludinājumi.

?

oi?as a pgabaltiesas i. civīlnodaļa,

proc. lik. 2011.. 2014. un
Sio p. pamata paziņo, ka pēc

tj. 19. maijā uz šosejas
Jēsis mirušā Augusta Jāņa

!2v Dolfija , ir atklāts manto-
~*k un uzaicina, kam ir uz šo

Vjntoiumu , vai sakarā ar to,
. kā mantiniekiem, lega-

riiiem. fideikommisārijiem, kre-
ii u. t. t., pieteikt šīs tie-

cas minētai tiesai sešu mēnešu
s skaitot no šī sludinājuma

nas dienas,
minētās personas savas tie-

sības augšā uzrādītā termiņā ne-
nieteiks, tad viņas atzīs kā šis
Lības 'zaudējušas.
Rīgā 1928. g. 13. novembrī.

«;&' L. Ne 6133

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1900. g. 15. oktobrī Gatartas pag.
mirušā Pētera Matīsa d. Apse
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem .fideikommi-
sāriiiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējuš 'as. L. Ne 5791

Rīgā, 1928. g. 13. novembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18830z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
proc. lik. 3011., 2014

un 2019. p. p. pamta paziņo,
pēc 1916. g. 9. aug. Iecavā m'ir,
Miķeļa Krastiņa, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem un t.' t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 14. novembrī.
L. Ne 405. 18960b

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

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 15. no-
vembra lēmumu uzaicina 1909.
gada 6. oktobrī Zvārdes pag.
mirušā Jēkaba Viļā d. Kārkla
mantiniekus, kreditorus, legatā-
rus, fideikommisārus un visas
citas personas, kurām varētu būt
kādas tiesības vai prasības tiz
atstāto mantojumu, pieteikt tā-
das tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
rām nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 19. novembri.
19352z JVs 274m. 28.

Priekšsēd. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2047. un I460.—. un savu
š. g. 11. oktobra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz
valstij piederošu Aizputes apr.
Apuzes muižu ar krep. JVs 157-1
reģ. nostiprināts 1904. g. 18.aug.
ar žurn. JVs355 uz Alises Andreasa
meitas Pēterson vārdu 17.000 r.
liels ķīlu raksts, — ierasties tiesā
un pret minēto ķīlu rakstu ie-
sniegšanu saņemt tiesas depozītā
minēto hipotekārisko parādu pil-
nīgai samaksai deponētos Ls
317,34. Xs903 2X.

Liepājā, 1928. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Kiršfelds.

19355z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2047. un 1460».—. p. un Sava
š. g. II. oktobra lēmumu, uz-
aicina personu, kuras rokās at-
rodas uz valstij piederošu Kuldī-
gas apr. Zubru pusmuižu ar
Gertnershof, Sātiņu skolu un ze-
mes gab. ,,Bunik" krep. Ne 5572
nostiprināts 1913. g. 16. jūlijā
ar žurn. Ne 946 pirkšanas kon-
trakts, pēc kura pienākas Marijai

Roberta m. Korf un Leonam Ro-
berta d. Gorām kopīgi 17.000
rubļi, — ierasties tiesā un pret
minēto ķīlu rakstu iesniegšanu
saņemt tiesas depozītā minēto
hip. parādu pilnīgai samaksai
deponētos Ls 354,—. .Ys9u2 28.

Liepājā, 1928. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Kiršfelds.

19357z Sekretārs A. Jansons.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jēkaba Sīmaņa dēla Zvanera
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas Artemovo, arī Saseņec
postažas izdalītā zemes gabala
JVs 10 dienvidus-austrumu daļas
zemes gabala platībā 2.3.0193 ha
21,06 desetinas, atrodošās Valkas
(senāk Pleskavas) apriņķa Pe-
dedzes (senāk Paņikovas) pagastā
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn.". pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ie-

.ittiecīgā zemes grāmatu
reģistri par noradītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī. 1928. g. 13. nov.
Kommis. priekšsēd.E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Antona Fadeja (Taduļa) dēla
Zubka lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Zaļjukšņu
sādžas zemniekiem piešķirtās ze-
mes viensētas pēc plāna J*4 t>,
kopplatībā 1 desetinas 951 kv.
ass, atrodšās Rēzeknes apriņķa
Makašēnu pagstā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisjai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētais lū-
dzējs varētu tikt ievests Latgales
zemes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdoša-
nas un hipotēkārisku apgrūtinā-
jumu tiesībām. J* 6621.

Daugavpilī, 1928. g. 13. nov.
Kommis. priekšsēd. E.Helvichs.
189990 Sekret.-darbv.J.Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jāņa Gotarda dēla Kažoka
(Kažuka) lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Girinieku
sādžas zemniekiem piešķirtās ze-
mes viensētas platībā ' 9 dese-
tinas 126 kv. asis, atrodošās
Ilūkstes (senāk Novoaleksandro-
vas) apriņķī, Aknistes pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām. Ns 6611.

Daugavpilī, 1928. g. 13. nov.
Kommis. priekšs. E. Helvichs.

189980 Sekr.-darbv.J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Paulīnes Jāņa m. Bērziņa
lūgumu par zemes nekustamas
mantas, sastāvošas no tiesībām
uz 6 des. 1200 kv. asīm zemes
gabalā, kopplatībā 19 des. 1200kv
asis, atrodošās Jaunlatgales (bij.
Ludzas, senāk Ostrovas) apriņķa,
Kacēnu pagasta Kacēnu slob'oda
uz Baltā ezera labā krasta vie-
nībā (dacā) ar nosaukumu ,,Žu-
kovo sādža", par kura zemes
gabala līdzīpašniekiem esot Jānis
Jēkaba d. Silerovs un Domnas
Vasilija m. Nikiforovas tiesīb-
ņēmējs Jegors Bagrads, kuri
sastādījuši Šuchovas 3-mājsaim-
nieku sabiedrību, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,.Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētā
lūdzēja, resp. sabiedrība, varētu
tikt ievesta Latgales zemes grā-
matu reģistri par norādītās ne-
kustamās mantas īpašnieci bez
kādiem aprobežojumiem, ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtināj. tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 13. nov!
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.

Sekr.-darbv. J. Strazds.

Liepājas apgabaltiesa,

uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc.lik.
2047. un 146029.—. p. un savu
š. g. II. oktobra lēmuma, uz-
aicina personu, kuru rokās at-
rodas uz valstij piederošu Kuldī-
gas apr. Liel-Ezeres muižu ar
krep. Xs 281 nostiprināta 1883.g.
30. aprīlī uz Kurzemes muižnieku
komitejas vārdu 4000 rbļ. liela
obligācija, — ierasties tiesā un
pret ķīlu rakstu iesniegšanu sa-
ņemt tiesas depozītā minētā hip.
parāda pilnīgai samaksai depo-
nētos Ls 85,34. Ne 901 28.

Liepājā, 1928. g. 29. oktobri.
Priekšsēd. v. A. Kiršfelds.

19356z Sekretārs A. Jansons.

Rīgas pilsētas 1. rajona īres valde,
uz likuma par telpu īri 12. p. un
civilproc. likuma 146030. un 146032
p. pamata paziņo, ka Harijs
Birnbaums iemaksājis īres valdes
depozītā Ls 60,— ires naudu, par
laiku no š. g. 1. novembra līdz
1. dec. par ieņemtām no viņa
telpām, Rīgā. Mārstaļu ielā *8,
dz. 6, un lūdzis izmaksāt naudu
Haima Kopeloviča tiesiskiem pēc-
nācējiem, kuri lūdzējam neesot
zināmi.

Personas, kurām tiesība uz
deponēto naudu, tiek uzaicinātas
ierasties īres valdē Rīgā, Eliza-
betes ielā Ne 15, dēļ naudas sa-
ņemšanas.

īres valdes priekšsēdētājs
Lemke.

I93a^z Sekretārs Strēlerts.

Ilzenes pagasta tiesa,
Valkas apr., pamatodamās uz
savu lēmumu no 1928. g. 28. jan-
vāra un pagasttiesas not. 2. d.
222. un 224. p., uzaicina 1902. g.
27. jūlijā mirušā šī pagasta
„Sivecu JVs 22" pusmājas īpaš-
nieka Sīmaņa Meleca manti-
niekus un citas personas, kam
būtu kādas tiesības vai prasības
uz nel. atstāto mantojumu, pie-
teikt tās šai pagasttiesai 6 mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī" trešo reiz:'. 1

Pēc šī laika notecēšanas ne-
kādas prasības netiks vairs ievē-
rotas un pieteikušies likumīgie
mantinieki tiks apstiprināti savās
tiesībās. 18164ē Pagasttiesa.

Naudītes pagasta tiesa,

Jelgavas apr.. pamatodamās uz
savu 1928. g. 24. jūlija lēmumu un
pagasttiesu likuma 108. un 109. p.
izsludina, ka Jānis Zoniņš un
viņa laulāta sieva Klāra-Natalija-
Aleksandra Zoniņš, dzim. Rozen-
valds, dzīv. šī pag. ,,Mazmājā
JVs 14", adoptē miesīga bērna
vietā, ar visām mantošanas bērna
tiesībām, atradeni Mariju-Eliza-
beti Ebertāls, atrastu 1915. g.
14. maijā (v. st.), dzīv. šī pag.
,,Mazmājā JVs 14", pārvedot viņu
uzvārdā ,,Zoniņš".

Personas, kurām būtu pret šo
adopciju kādi iebildumi, tiek uz-
aicināti pieteikties šai tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas, nekādi iebildumi netiks pie-
ņemti un adopcija no šīs tiesas
tiks apstiprināta. 1*

Tiesas priekšsēd. (paraksts).
19185v Darbvedis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
27. novembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Avotu ielā Xs 4, dz. 20,
pārdos Roberta Grēves kustamo
mantu, sastāvošu no ozolkoka
bufetes un novērtētu par Ls410.

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

Rīgā, 1928. g. 9. nov. 19418
Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
29. novembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, m. Smilšu ielā Ne 12, pārdos
Andreja Guna kustamo mantu,
sastāvošu no galdiem un krēsliem
un novērtētu par Ls 700.

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

Rīgā, 1928. g. 21. novembri.
19414 Tiesu izp. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
29. novembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā JVs 72. (Zit-
m' aņa garāžā) pārdos Arnolda
Kreišmana kustamo mantu, sa-
stāvošu no smagā automobiļa
virsbūves un novērtētu par
Ls 100.

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

Rīgā, 1928. g. 21. novembrī.
19415 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
30. novembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, L. Nometņu ielā .Vs 19,
pārdos Kārļa un Valijas Kociņu
kustamo mantu, sastāvošu no
adāmmašīnām un novērtētu par
Ls 1200

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

Rīgā, 1928. g. 21. novembri.
19416 Tiesu izp. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
30. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Rīgā, Kalnciema ielā jV 104,
l un II ūtrupē pārdos Pētera
Plaiskas kustamo mantu, sastā-
vošu no lentes zāģa, slīpējamās
un frēzmašīnām u. c. un no-
vērtētu par Ls 2205.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīg.22. novembrī.

19417 Tiesu izp. L. Jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs pazinu, ka
1928. g. 29. novembri,, plk-
dienā, Vildogas pag.- Kalēju mājā
1. un 2. izsolē pārdos Eduarda
Meiiendorfa kustamu mantu, sa-
stāvošu no gultas, galda, kāj-
minamas šujmašīnas un kumodes
un novērtētu par Ls 400,—.

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

Rīgā, 1928. g. 13. novembri.
19405z Tiesi5 izpId.E.Liepinš.

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1928. g.
4. dec, pīkst. II pie Vejavas
pag. nama tiks pārdota otrreizējā
vairāksolīšanā pils. Pēterim Lei-
manim piederoša kustama manta,
sastāvoša no 1 govs. nocenota par
Ls 145.46. izpildot nodokļu dep.
nodokļu daļas rakstu no 1928. g.
18. sept. Vo I298nt. 2

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Jelgavas apr. priekšn. palīgs
2. iecirknī dara zināmu, ka 1928.g.
5. dec, pīkst. 12 dienā, Kalnciema
pag. ,,Kajak-Putriņu" mājās pie-
dzīšanas izdevumu iekasēšanai
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdoti divi
vagona rāmji ar kastēm, piederoši
\ S. ..Ķieģelis un kūdra" un no-

vērtēti par Ls 20,— .
Rāmji apskatāmi pārdošanas

dienā uz vietas. 19371z

Rīgas apr. Skrīveru iec. polic!
priekšnieks paziņo, ka viņa kance-
lejā, Skrīveros, atrodas sekošas
šaubīgām personām atņemtas
mantas: 1) viens lietus mētelis,
stipri apvalkāts; 2) viena žokeju
cepure, apvalkāta: 3) vienas
bikses, vecas; 4) viens vatēts
frencis, tumši brūnas krāsas,
stipri apvalkāts; 5) viena veca
žakete; 6) viena veca veste,
7) viena apvalkāta žakete; 8)vieni
šinu zābaki; 9) viens ierocis;
10) dažādas liestes un kurpnieka
amata rīki.

Mantu īpašnieki tiek uzaicināti
I gada laikā, no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" , pieteikties viņa kancelejā
pretējā gadījumā tās tiks pārdo-
tas vairāksolīšanā. 19373z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 30. novembrī,
pīkst. 10, Audēju ielā .V? 1,
D. L. Jēkabsona veikalā, pārdos
vairāksolīšanā 10 vasaras kleitas,
notaksētas kopvērt. par Ls 33,67
atsev. tirdzn. un rūpniec. uzņ.
slimo kases prasības apmierinā-
šanai. 19399z

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 30. novembri,
pīkst. 10,30. Rīgā, Brīvības ielā
JVs 24, veikalā, tiks pārdotas
vairāksolīšanā pils. Ābramam
Boruchsonam piederošās mantas:
rakstāmmašīna ar finiera vāku
un oša koka galdiņu un divi ar
fibru pārvilkti čemodāni, no-
vērtētas par Ls 230,—, piedzenot
parādu par labu slimo kasei.

Apskatīt pārdodamās mantas,
kā arī izzināt to novērtējumu.
varēs uz vietas pārdošanas dienā.

19400z

"'Sas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ilproc. lik. 201 I., 2014. un
' pamata paziņo, ka pēc

decembrī Vestienas
mirušās Otīlijas Pētera

tītas Pakalns, dzim. Maršāns
'atklāts mantojums un uzaicina,
"> jr uz šo mantojumu, vai
«arā ar to, tiesības kā manti-

gatārijiem. fideikommi-
"liem u. t. t., pieteikt šis tie-
w minētai tiesai sešu mēnešu

litot no šī sludinājuma
"as dienas.

Ja minētās personas savas tie-
^au gšā uzrādītā termiņā ne-

52? tac
' vinas atzīs icā šīs

*J?as zaudējušas. L. Ne 5540
1928. g. 13. novembrī.

ļ j/jļekšsēd. v. A. Veidners.
^Sekretārs A. Kalve.
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Artilērijas instruktoru
baterijā,

Artilērijas kazarmēs, Rīgā, š. g.
5. decembrī, pīkst. 10, tiks pārdoti
vairāksolīšanā armijas dienestam
nederīgi 19366z

2 zirgi.
Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.

priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
29. novembrī, pīkst. 10, Saules
ielā JVs 8, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā pils. N. Afremova pied.
sekošas mantas: ozola koka bu-
fete un trimo spogulis. Minētās
mantas varēs apskatīt ūtrupes
dienā uz vietas. 19375z

Ūtrupe.
Rīgas muita, Valdemāra ielā 1,

š. g. 13. decembri, pīkst. 10,M. 8,
noliktavas telpās pārdos atklātā
vairāksolīšanā konfiscētās ma-
nufaktūras, galantērijas, tabakas
preces un alkoholiskus dzērienus.

Pārdodamās preces apskatā-
mas ūtrupes dienā.
Muitas priekšnieka v. (paraksts).
19367z Nodaļas pārz. A. Bruss.

Kalupes pag. valde, Daugavpils
apr., paziņo, ka saskaņā ar šīs
valdes lēmumu, 1928. g. 4. dec.,
pīkst. 13 rītā sākot, Lazdanu
sādžā ūtrupē tiks pārdota Edu-
arda Lazdana kustama manta,
sastāvoša no vienas govs raibas
sarkanas ar baltu spalvu, 8.piena
veca un novērtēta par Ls 63,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatītpārdodamo mantuvarēs pārdošanas dienā uz vietas.

Daugavpils muita
š. g. 11. decembrī, pīkst. 10 no
rīta, muitas noliktavās, Daugav-
pilī, Muitas ielā Vs 3, pārdos izsolē
dažādas konfiscētas preces, kā:
audumus no mākslīga zīda, šalles,
mākslīga zīda audumus, vilnas
audumus, . vilnas sieviešu uz-
valkus, puszīda audumus, kok-
vilnas ve|u, vilnas plīša gultas
segu u. t. t.

Preces var apskatīt izsoles
dienā. 19368z

Daugavpils muita.

Dzelzceļu virsv.
materiālu apgāde

izsludina
Ttmfttiiisfzu izsoli
1928. g. 10. decembrī uz

plākšņu dzelzi 24900 kp.
Izsoles sākums pīkst. II rītā.

Dalībniekiem jāiertiaksā 5% dro-
šības naudas no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas ziņas dzelz-
ceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3,
ist. 103. L6273 2* 19412

Šoseju un zemesceļu dep-ta
4. rajona inženieris Liepājā
izdos š. g. 4. decembrī, pīkst. 12
dienā, savā kancelejā, Ulicha ielā
JVs 44,

JAUKTĀ IZSOLE
2040,— kub. mtr. granit sugu

akmeņu piegādi
priekš Liepājas-Grobiņas šosejas
kapitālā remonta. izsole tiks
noturēta par vienībām līdz 50,—
kub. mtr. un par visu objektu
kopā.

Drošības nauda par piedalīša-
nos izsolē uz katru vienību Ls 30
un uz visu objektu Ls 3000,—.

Tuvāki noteikumi Liepājā,Uli-
cha ielā Vs 44 pa/astā darba laikā.

Jfatnienu ouffts
pārdos atklātā vairāksolīšanā ar-
mijas dienestam

nederīgus zirgus.
1) Daugavpilī Jātnieku pulkā

Viļņas ielā Vs 103 š. g. 7. de-
cembrī, pulkst. 10, 65 zirgus.

2) Svētes muižā pie Jelgavas š.g.
6. decembrī, pulksten 10,
1 zirgu. 2 19239v

Kalupes pag. valde, Daugavpils
apr., paziņo, ka saskaņā ar šīs
valdes lēmumu, 1928. g. 4. dec,
no pīkst. 13 dienā sākot, Plociņu
sādžā ūtrupē tiks pārdota Lu 'd.
Rasnača un Ant. Šadurska ku-
stama manta, sastāvoša no 2 ku-
meļiem, ķēves un ērzeļa 2 g. veci,
vienas ķēves bēras 7 g. veca,
viena balta zirga 14 g. veca,
vienas baltas cūkas 3 g. v., vienas
govs raibas baltas ar melnu 3.
piena vecas, vienas govs tumši
sark. 3. piena v., vienas govs raib.
melnas ar balt. 2 g. veca un no-
vērtētas par Ls 400,—. Izzināt sa-
rakstu, novērtējumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Kalupes pag. valde, Daugavpils
apr., paziņo, ka saskaņā ar šīs
valdes lēmumu, 1928. g. 4. dec,
no pīkst. 13 dienā sākot, Balt-
muižas sādžā, ūtrupē tiks pārdota
Timoteja Vaņkova kustama man-
ta, sastāvoša no viena skapja,
zaļas krāsas, jauna un novēr-
tēta par Ls 30,—. Izzināt sa-
rakstu, novērtējumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Kalupes pag. valde, Daugavpils
apr., paziņo, ka saskaņā ar šīs
valdes lēmumu, 1928. g. 6. dec,
no pīkst. 10 rītā sākot, Baltaču
sādžā, ūtrupē tiks pārdota Au-
gusta Baltača kustama manta,
sastāvoša no vienas kuļmašīnas
piecu zaru platu, ar siksnu grie-
žama, viena ģēpeļa (rata), ču-
guna, pilnā kārtībā, vienas salmu
griežamās mašīnas un novērtēta
par Ls 190,—. Izzināt sarakstu,
novērtējumu, kā arī apskatīt pār-
domo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 19388z

Daugavpils pilsētas polic, 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
27. novembrī, pīkst. 10 Rīgas
ielā Vs 13, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā pils. Leīzerovič m-ku
pied. sek. mantas: 600 gab. istabu
tapetes. Minētās mantas varēs
apskatīt ūtrupes dienā uz vietas.

Zaļenieku pagastam, Jelgavas
apriņķī, (c. Zaļenieki) vajadzīgs

ārsts
ar darbības rajonu Zaļenieku un
daļa Jēkabnieku un Glūdas pa-
gastā, ar 3500 iedzīvotājiem. Pa-
matalga Ls 180,— mēnesī pie
brīva dzīvokļa un apkurināšanas.
Ārsta pieņemšana 1928. g. 4. de-
cembrī, pulksten 12., Zaļenieku
pagasta namā. Kandidātus pag.
valde lūdz pieteikties minētā
dienā pie pagasta padomes.

Stacija Krimūnas 7 km. Tālr.
Zaļenieki Ne 5.
I9289v I* Pagasta valde.

Turaidas pagastam,
Rīgas apriņķī, ir vajadzīga

vecmāte.
Darbības rajons — Turaidas

pagasts. Alga pēc valdības no-
teikumiem Ls 70,— mēnesī, brīvs
dzīvoklis ar kurināmo materiālu.
Kandidātes, kuras vēlētos šo
vietu pieņemt, tiek lūgtas ieras-
ties personīgi Turaidas pagasta
namā š. g. 28. novembri, pīkst.
'/22 dienā pie pagasta padomes
uz nolīgšanu, līdzņemot doku-
mentus par vecmātes tiesībām,
pārbaudi, izglītību, līdzšinējo
praksi un par reģistrāciju vese-
lības departamentā. 19380z

Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis K- Ports.

Rīgas prēf. 10. iec. priekšnieks
atsauc savu sludinājumu par
Anša Cepures karaklausības apl.
Ne 32360 no 1926. g. 28. janvāra
nozaudēšanu, ievietotu ,,Vald.
Vēstneša" 226. numurā š. g.
5. oktobrī. 19401z

Rīgas apr. pr-ka pal. 1. iecirknī
izsludina par ned. nozaud. Latv.
iekšz. pasi JVsl 144 ser.CJ VsOl4757
izd. 1928. g. 13. apr. no Paņemu-
nes pag. valdes uz Mārtiņa Ma-
tulens-Krieviņš vārdu. 19404z

Ungurmuižas pag. valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi vecā parauga Vs 84
ar TNestera Jāņa d. Koļesņikova
vārdu. izd. no šās pag. valdes
1924. g. 10. maijā. 18674b

Skrundas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus doku-
mentus:

1) Latvijas iekšz. pasi ser. L.Z.
JVs017685 ar Ansis Melkis vārdu,
izd. no Skrundas pag. valdes;

2) kafa klausības apliec. .Vs 5246
ar Ansis Melkis vārdu, izd. no
Aizputes-Kuldīgas kara apriņķa
pr-ka 1924. g. 21. maijā;

3) kara kļaus, apliec. Ne 1855
ar Juris Gulbis vārdu, izd. no
Aizputes-Kuldīgas kara apriņķa
pr-ka 1925. g. 28. janv. 18676a

Nacionālās Latvijas atvaļini.karav.ru biedrības Rīgas-Pā^'0
gavas nodaļas 1928. gfu.%-
bra mantu izlozes
VINNESTU SARAKši,

Vinnesti krita uz sek,,-
numuriem: Sekto, ttn

78, 92, 104, 158, 160, rTS
270,318,331,345,351 367 S-
376, 379, 387, 392. 393 401435,480, 501,504, 522 536 t '
644,654,697, 702, 7^ ifu S
816, 83l,84<i, 8-in, S8I) 895'sS938, 954, 987, * **

1005, II, 18, 27, 50, 85 Vi129, 138, 144, 165, 180,M
231,232, 236,239,241 28288, 289, 299, 318, 372, 400'iq-
411,432,442, 475, 493. 538' Stt'572, 593, 601,611,618 655 6W
669,682,(598,705,744 74774xtro807, 821,837, 851, 881, 928937-
941, 942, 971,985, 987, 989! 998 '

2000, 48, 53, 66, 82, 129
158, 172, 199. 22(1, 252, 267 281298, 299, 342, 348, 390, 407 ' 412416, 426, 443, 484, 514, 524 '525 '
536, 538, 564, 579, 587, 541W
626, 643, 654, 657, 697, 720' 725
739, 819, 822, 839, 888, 891 ' 894'
897,907,914,934,948,955 Q7o'
994.

3007, 44, 58, 65, 67, 75, 126
160, 282, 291, 294,318,32"
380, 391, 404, 444. 464, 474 534'
551, 563, 576, 602, 616, 623! 64) '
652, 694, 713, 714, 724, 732 755'

777, 796, 836, 840, 845, 847, 862'
866, 882, 887,891,892,8'.':
918, 925, 957.

4004, 37, 39, 40, 70, 73, 117,
127, 139, 145, 147, 166,153,172.
191, 198, 224, 262, 279.293,316,
323, 330, 370, 426, 456, 469, 478.
483, 497, 504, 505, 506, 525. 526.
539, 541, 544, 545, 553.554.
629, 632, 651, 690, 695, 711
760, 763, 764, 771, 773,78t-
802, 834, 851, 862, 888, 911, 935,
939,.

5023, 53, 67, 81, 108, 127,129,
143, 156, 158, 172,226,227,233.
252, 295, 297, 371, 42'J. 44D.446.
449, 469, 488, 500, 507, 516,526.
543, 560, 578, 61m. 014. 621, 636.
637, 646, 656, 658. 670, 68c
704, 708, 730, 733, 741, 75^..
777, 802, 807, 820, 831, 850,867.
879, 888, 911, 932. 938, 950, 964.
968, 970, 971, 989,993.

Piezīme. Vinnestus izsniedz
Rīgā, Valdemāra ielā V? 49 darb-
dienās no pulksten 11—18.

19410v
______

Otrās Liepājas savstar-
pējās kredītbiedrības

delegātu
vēlētāju sapulces

notiks Liepājā, Rožu laukumā

V° 3"
I kategorijai — 1928.g- Ie-

pīkst. 6 vakarā;
II kategorijai — 1928. J.H**-

pīkst. 8 vakarā; .
III kategorijai- 1928*12**-

pīkst. 8 vakarā. .
Vēlētāju saraksti sastadv1 un

izlikti kredītbiedrib. telpas biedru

ieskatam. ,. ,„j,
Piezīme. Ja biedrs ka «*£

devējs, galvinieks vai «""T
pārvedējs p ielaidis biedrir

kontēta vekseļa protestu un #»

nedē|as pirms velētāju - *ļ"Tjj
nav par to samaksājis, ta «r

zaudē tiesību piedalīties vw
^_

sapulcē un to nevar
vienā biedrības amata.

19364z ______J^

Dubultu fabr. akc. sa»;
bij. „Berlins un Sa

valde uzaicina sabiedrības aK

nārus uz

iāiii*kas notiks 1928. %?
f ^valdes telpās. R.ga, B*m

Ne 9, dz. I, Pl*st- ***: *

Dienas kārtība-

1) Valdes ziņojums.

2) N eiešanas. ,
3) Dažādi jautājuma

|i(jH
Sapulce skaitās J^J^^M

ja akcionāri va. vh.

kuri ieradušies, repro
v^j

nJzāk K-a i s da^",
kapitāla. ly*'°

Kalupes pag. valde, Daugavpils
apr., paziņo, ka saskaņā ar šīs
valdes lēmumu 1928. g. 4. dec,
no pīkst. 10 rītā sākot, Dubencas
sādžā ūtrupē tiks pārdota Au-
gusta Andra d. Lazdana kustama
manta, sastāvoša no vienas šuj-
mašīnas ,,Lobler" firmas zem
Ne 1129818 ar roku griežama un
novērtēta par Ls 160,—. Izzināt
sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Zilupes iec. polic. priekšnieks

paziņo, ka š. g. 4. decembrī, pīkst.
10, 'Zilupē tiks pārdota pils.

Neucha Dreijera kustama manta,
sastāvoša no 50 maisiem super-
fosfota un 4 kastēm logu stikliem,
vērtībā Ls 400,— dēļ ienākuma
nodokļa piedzīšanas, saskaņā ar
nodokļu departamenta rakstu no
š. g. 2. oktobra Ne 175248.

Alūksnes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 30. novembri,
pīkst. 10, Korvas pag., Korvas
muižā, Valkas apr.. tiks pārdots
atklātā vairāksolīšanā viens valsts
zirgs, nederīgs policijas dienes-
tam. 19396z

sts tipografijTT

Kalupes pag. valde, Daugavpils
apr., paziņo, ka saskaņā ar šīs
valdes lēmumu 1928. g' . 4. dec,
pīkst. 10 rītā sākot, Gūta mājā,
ūtrupē tiks pārdota Antona Gran-
covska kustama manta, sastāvoša
no vienas govs, sarkanas spalvas
un novērtēta par Ls 43,—. Iz-
zināt sarakstu, novērtējumu, kā
arī apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

19387z

Iespiests Vai

Māra buuiiec. pārraide
izsludina uz 1928. g. 5. decembri, pulksten 12,

jauktu izsoli
uz pārbūves un remonta darbiem Aizputes-Kuldīgas kara

apriņķa pārvaldes ēkā par summu Ls 1023,09.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pie-

dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu ,,L'z pārbūves un remontdarbu Aizputē, izsoli"
iesniedzami Aizputes-Kuldīgas kara apriņķa pārvaldei vai izsoles
dienā izsoles kommisijai līdz 1928. g. 5. 'decembrim, pulkst. 12.
Izsole notiks Aizputē. 19413

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšēja
drošība Ls 100. L 6276

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida no-
drošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma
noteikumiem un darba maksas aprēķinu var iepazīties Aizputes-
Kuldīgas kara apriņķa pārvaldē Aizputē, kā arī kara būvniecības
pārvaldes Liepājas būvju grupā, Liepājā, kara ostā, Lāčplēša ielā
.Nš 24, katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no pl. 9—13).

Burtnieku virsmežniecība
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 10. decembrī, virsmežniec. kancelejā,
Dikļu pagasta Budenbrokas muižā, saimnieciskā kārtā sagatavotu

un pie Puiķeles stacijas izvestu

hērza liestu maltīti,
apm. 150 sterus. Solīšana sāksies no Ls 10,35 par kraujmetru (steru).

Materiāli jāpieņem tādā stāvoklī, kādā tie pie stacijas no-
krauti, bez brāķēšanas un bez to pārmērīšanas, pēc virsmež-
niecības uzdotā mēra.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija

pieņems sākot no pulkst. II dienā.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās kommisijai

Ls 160,— dn.šības naudas.
Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskas

i/soles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu Ls 160,—,
n-atzīs.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1)Latvijas valsts iekšējo aizņē-
mumu obligācijas, Latvijas' hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes un 2) banku un kreditbiedrību
garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludināto vienību noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā (tālrunis Dikļi 3).
19398 Burtnieku virsmežniecība.

Apstiprinājis Finanču ministris R. Liepiņš.
Rīgā, 1928. g. 16. novembrī.

Rīgas Jūrmalas kultūras biedrības

naudas loterijas noteikumi
Jūrmalas kultūras biedrība sarīko vienreizēju naudas loteriju

uz sekošiem noteikumiem:
I. Iekārta :

1) Loterija sastāv no 12.000 biļetēm par Ls 1,— katra,
kopsummā Ls 12.000,— un no 250 vinnestiem Ls 6.000,— vērtībā.

2) Vinnesti sadalās sekosi:
1 vinnests Ls 500,— — Ls 500,—
1 „ „ 400,— — „ 400,—
1 „ „ 300,— — „ 300,—
2 vinnesti „ 240,— — „ 480 —
2 „ „ 200— — „ 400 —
3 „ „ 160— — „ 480 —
3 „ „ 120,— — „ 360 —
4 „ „ 80— — „ 320 —
5 „ „ 60,— — „ 300,—

18 „' „ 20— — „ 360,—
210 „ „ 10,— — „ 2100,—

250 vinnesti par summu — Ls 6000,—
3) Loterijas plānu, noteikumus un izvešanas kārtību ap-

stiprina Finanču ministris.
4) Loteriju izved, pārzin un vada Jūrmalas kultūras biedrības

valde. Izlozes pārraudzībā var piedalīties Valsts kontroles
pārstāvis;

5) Tiesiskās attiecības starp loterijas ložu pircējiem un Jūr-
malas kultūras biedrību nosaka šie noteikumi.

6) Par vinnestu izmaksu Jūrmalas kultūras biedrība atbild
ar visiem saviem īpašumiem.

II. Ložu iekārta.
1) Katrai lozei ir savs JVs no 1—12.000. Pārdod tikai pilnas

lozes;
2) Loze tikai tad derīga, ja viņas priekšpusē ir Jūrmalas

kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja, sekretāra un kasiera pa-
raksti, Jūrmalas kultūras biedrības zīmoga nospiedums un at-
tiecīgais JVs;

3) Par lozes īpašnieku skaitās tās uzrādītājs un nekādi iebil-
dumi par viņas nozaudēšanu netiek ievēroti.

111. Izlozes kārtība.
1) Izlozes dienu Jūrmalas kultūras biedrība izsludina ,,Vald.

Vēstnesī" ne vēlāk kā 7 dienas pirms izlozes;
2) Lozes sagatavo un izlozi izdara valde;
3) Ložu JVs.Vs un vinnestu zīmītes ieliek urnās izlozes dienā

publikas klātbūtnē;
4) Biļešu pārdošana jāpārtrauc pēdējā dienā pirms izlozes

sākšanas;
5) Pēc izlozes valde izdod drukātu vinnestu sarakstu, kuru

izsludina ,,Valdības Vēstnesī" un izsūta ložu pārdevējiem;
6) Izloze sākas 1929. g. 1. maijā, pīkst. 14, biedrības telpās

Dubultos, Aleksandra prospektā JVs 12.

IV. Vinnestu izmaksa.

1) Vinnestu izmaksas nodrošināšanai, par pārdotām biļetēm
iekasētā nauda jāiemaksā Latvijas bankā uz sevišķa vinnestu no-
drošināšanas rēķina. Iemaksas bankā izdarāmas par katru no-
tecējušu mēnesi ne vēlāk, kā līdz nākošā mēneša 10. dienai — līdz
tam laikam, kamēr iemaksātā summa sasniedz Ls 6.000,—;

2) Vinnestus ā Ls 200—500 izmaksā Latvijas banka no augš-

minētā sevišķā rēķina pret biļetēm, kuras nu ļffmalas kultūras

biedrības valdes apliecinātas ar atzīmi, ka uz tām krituši attiecīgi
vinnesti;

Pārējos vinnestus izmaksa Rīgas Jūrmalas kraj-aizdevu

s-ba pret biļetēm, kuras apliecinātas tādā pat augšminētā kārtā,
saņemot šo izmaksu segšanai no Latvijas bankas izmaksu: pirmo

reizi ne vairāk par Ls 1000,— kā avansu, bet katru nākošo reizi

tikai pēc tam. kad par iepriekšējo summu nodotas Latvijas bankai
izpirktās loterijas biļetes.

Pēc 3 mēnešu notecēšanas Latvijas banka un Rīgas Jūrmalas
krāj-aizdevu sabiedrība slēdz sevišķu rēķinu, izmaksājot atlikumu

[ūnnalas kultūras biedrībai.

3) Vinnesti padoti attiecīgam nodoklim no naudas īenaku-

nl' ' 4\ Vinnestu izmaksa sākās 7 dienas pēc izlozes.
5) Vinnesti jāizņem 3 mēnešu laikā, pretējā gadījumā tie

pāriet Jūrmalas kultūras biedrības rīcībā.

VaKts saimniecības departamenta v. direktors A. Kacens.
19302z

'Tirdzniecības nodaļas priekšnieka v. V. Gailīts.

DAUGAVPILS MUITA
paziņo, ka saskaņā ar muitas lik. 496., 561., 565., 575. un 582. p. šismuitas noliktavas, Daugavpili,
Muitas ielā Ne 3,'l928. g. 11. decembrī, pulksten 10 no rīta,tiks pārdotas atklātā izsolē no īpašniekiem
neizpirktas sekošas preces, kuras apskatāmas izsoles dienā:

' ' ' Nodokļu
Preču pārbaudīšanas kops urļ

pēc dokumentu -Vs.Vs un Preču nosaukums Skaits Svars
ta£s 'ac

kārtas preču īpašnieks kg ls

1 1611. Donde Smaršūdens 1 pud. 1,415 12,93
2 1307. īpašn. nezināms . Dedzināts iesals-kafija graudos I kaste 115,6 65,—
3 973. F. Šneiders . . . Primus, bērnu rotaļlietas un kurvis ... 1 kurvis 4,4 8,—
4 1612. S. Sis Apiņi 1 sainis 1,57 1,50
5 684. M. Milners . . . Anil' in krāsas 1 muca 132,0 50,—
6 1476. A. Karelic. . . . Bērnu paijas 1 vieta 1,35 1,—
7 1343. St. Pudžs. . . . Spilveni, kokvilnas audumi, sieviešu ap-

ģērbi, apavi un čemodāns 1 čemod. 17,8 387,51
8 857. M. Michailovs . . Alkoholiski vīnogu vīni 2 pud. 3,01 20,82
9 86. īpašn. nezināms . Kandis 1 kaste 140,4 40,57

10 145. A. Haba .... Kosmētiskas ziepes, smaršūdeni um papīra
izstrādājumi 2 vietas 4,6 179,83

11 144. M. Milners . . . Čemodāni 2 gab. 7,9 105,18
12 90. M. Zandlers. . . Vara izstrādājumi sev. neminēti 1 kurvis 14,4 55,93
13 1092. M. Solodova. . . Adīti izstrādājumi 1 kaste 4,5 93,76
14 1311. L. Berkovič. . . Dažādi audumi, rieksti un kurvis. ... 1 kurvis 5,65 11,79
15 1444. S. Afremovič . . Vara izstrādājumi un bērnu paijas ... I sainis 6,0 46,03
16 79. H. Jonje .... Papirosi un tabaka 1 paka 0,86 25,42-

Daugavpilī, 1928. g. 20. novembrī. Vs E 4. Muitas priekšnieks (paraksts).
19369v Darbvedis Niķitins.

Tautas labklājības ministrija
izsludina rakstisku izsoli

339,92 kub. metri (35 kub. asis) pirmā labuma
sausas bērza malkas un 100 tonnas koksa piegādei
II valsts zīdaiņu patversmei (bij. Kalkūnes muižā, pie Grīvas).

Izsole notiks tautas labklājības ministrijā Rīgā, Skolas ielā 28,
dz. 4, š. g. 1. decembri, pulkst. 11, turpat saņemami tuvāki no-
teikumi.

Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, iesniedzami
līdz minētam laikam izsoles kommisijai slēgtās aploksnēs, ar uz-
rakstu: „Uz kurināmā materiāla izsoli".

Pie piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā drošības nauda 5%
apmērā no iesniegumā uzrādītās kopsumas. 19403
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