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SAEIMA

Sēde 11. decembrī.

Sēdi vada priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš.
V. Bastjāņa aizstāvēto priekšlikumu

par Rīgas-Rūjienas un Liepājas-Alšvangas
dzelzceļu būves pasteidzamu iesākšanu
pieņem vienbalsīgi pēc tam, kad ministru
prezidents H. Celmiņš aizrādījis, ka val-
dība to darīs, ja tik būs vajadzīgā nauda.

Trešā lasījumā pieņem pārgrozījumus
un papildinājumus Latvijas konservato-
rijas satversmē.

Steidzamības kārtā pieņem papildinā-
jumu kriminālprocesa likumā un pārgro-
zījumu tiesu iekārtas likumos.

Slēgtā sēdē notiek viena valsts kontroles
padomes locekļa un triju kontroles kolē-
ģijas locekļu apstiprināšana.
Steidzamības kārtā pieņem dažus sīkākus

likumus, starp citiem arī par jaunu pa-
sažieru vagonu pasūtīšanu Liepājas kara
ostas darbnīcās un ,,Feniksā" dzelzceļu
vajadzībām.

Tad sēdi slēdz.
Nākošā sēde otrdien. 18. decembrī,

pulksten 5 pēc pusdienas.

aldības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.
Saziņā ar finanču un iekšlietu ministri

paziņoju, ka 1926. g. „Valdības Vēstneša"
133. numurā izsludinātās karaspēka vaja-
dzībām mobilizējamo zirgu, transporta
līdzekļu un to piederumu cenas atstāju
spēkā arī 1929. gadā.
Pamats. 1922. g. 17. marta likuma

5. pants par zirgu, ratu, ragavu un
citu transporta līdzekļu mobilizāciju
un rekvizīciju karaspēka vajadzībām
(1922. gada .,Valdības Vēstneša"
66. numurā).

Rīgā, 1928. g. 7. decembrī. JVs 3660 Go.

Kapa ministris A. Ozols.
Galvenā štāba priekšnieka vietā,

ģenerālis Kalējs.

Pārgrozījums
"«teikumos pienotavām, kurās ražo

eksportsviestu.
1928. g. 25. janvāra „Valdības Vēst-

10. numurā publicētos noteikumos
Ntnotavām 2. panta g punkta pirmo tei-
™mu izteikt sekosi:

..Eksportsviests rūpīgi jāiestampā
muciņās tīrā (netto) svarā 51 kilo-
grams vai'kastēs — netto 25,5 kg
katrā, pie kam traukam jābūt normāli
pilnam".

Sis pārgrozījums stājas spēkā, sākot ar
29- gada 1. janvāri.

Zemkopības ministris A. Alberi
Finanču ministra b. J. Bokalders.
Departamenta direktors P. Grāvs.

Papildinājums
instrukcijā par zirgu pasēm

un zirgu reģistrēšanu.
1925. g. instrukcijā par zirgu pasēm

(,.Valdības Vēstneša" 1925. g. 51. numurā)
izdarīt sekošus papildinājumus:

I. Instrukcijas 5. pantu beigās pa-
pildināt ar vārdiem: ,,14 dienu laikā".

II. Instrukcijas 10. pantu papildināt
ar sekošu piezīmi:

,,Piezīme. Ārzemēs pirktiem zirgiem
jāizņem pases 7 dienu laikā, skaitot
no zirgu pārvešanas pār robežu un
nomuitošanas, pie kam jāuzrāda zirga
ārzemes pase, veterinārārsta ap-
liecība, muitas kvīte un plombē.
Muitas plombē noņemama, bet augš-
minētie dokumenti uzglabājami pases
izdevējas iestādē, atzīmējot uz tiem
izdotās pases numuru".

Rīgā, 1928. g. 30. novembrī 10.decembrī.
N° 94360.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš.
Pašvaldības departamenta direktors

ļ. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. Klinklāvs.

Rīkojums JV2 94347
1928. g. 30. novembrī /TO. decembrī.

Zirgu ievešana.
Lai apkarotu zirgu ievešanu no ār-

zemēm kontrabandas ceļā, turpmāk iz-
laižot zirgus no muitas pārzinās, tie
noplombējami ar preču iesaiņojumu
plombi, iepinot plombēs auklas zirgu
krēpēs, bet ja tas nebūtu iespējams, —
astē. Plombēs noņem pašvaldības iestādes,
izsniedzot vietējās zirgu pases.

Maksa par piekaramām plombām nav
ņemama.

Ja no ārzemēm ievestam zirgam pie
pases izņemšanas muitas plombēs nav,
minētais zirgs aizturams un nododams
tuvākai muitas iestādei, kura lietu iz-
meklē, pie kam vajadzības gadījumā pie-
mēro muitas, likuma 1131. pantu.

Muitas departamenta direktors
B.Pavasars.

Pašvaldības departamenta direktors
ļ. Zankevics.

Rīkojums.
Š. g. „Valdības Vēstneša" 280. numurā

publicētā pieminekļu valdes rīkojumā
Ni> 1816 strīpot 362.

Rīgā. 1928. g. 11. decembrī. JSfe 1839.

Priekšsēdētāja v. i. A. Štāls.
Sekretāra vietā M. Līdums.

,tiprinu.
1928. g. 8. decembri.

Satiksmes ministris
Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JVs 522.
Ar pagaidsatiksmes atklāšanu uz jaun-

būvējamās Liepājas-Glūdas līnijas līdz
Skrundai jaunatvērtās stacijas Skrunda
un Airīte un pieturas punkts Lutriņi
attiecībā uz preču kantoru, noliktavu un
pagalmu atvēršanu preču pieņemšanai
un izdošanai ierindotas sekošās grupās:
Skrunda — II grupā, bet Airīte un
Lutriņi — III grupā.

Sakarā ar to, kā arī ar lauku ceļa Skrundas
stacijas pārdēvēšanu par ..Skrunda lauku"
un lauku ceļa Airītes, Saldus lauku un
Zirņu staciju slēgšanu ,.Valdības
Vēstneša" 196. numurā publicēto no-
teikumu N° 342 I nodalījumā, par preču
pārvadāšanu pa dzelzceļiem, izdarāmi
sekosi papildinājumi un grozījumi:

1)11 grupas staciju sarakstā pec stacijas

nosaukuma ,,Slampe" zem kārtas .Ne 36-a
jāieraksta nosaukums ,,Skrunda" un zem
kārtas JVs 37 esošam stacijas nosaukumam
..Skrunda" jāpieraksta Jauku".

2) III grupas ,,valsts dzelzceļu" staciju
sarakstā zem kārtas Ne 25-a ierakstāms
nosaukums ,,Lutriņi" un dzēšams zem
kārtas Ns 54 esošais stacijas nosaukums
„Zirņi".

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 5. decembri.
Dzelzceļu galvenā direktora pal.

K. Spriņģis.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktora vietā Kļāvi ņš

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu.

1928. g. 8. decembrī.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JVs 520
par merģeļa māla pārvadāšanu no Liepājas-
Glūdas dzelzceļa izrakumiem izdalīšanai

zemkopjiem un dārzkopjiem.

Atļauju līdz 1929. g. 1. martam iz-
sniegt Rīgas apkārtnes zemkopjiem un
dārzkopjiem no Liepājas-Glūdas dzelz-
ceļa izrakumiem merģeļa mālu un nosaku
šim zemes uzlabošanas līdzeklim, ieskai-
tot piegādāšanu izdalīšanas vietās, sta-
cijās, kuras no izrakšanas vietas atrodas
ne tālāk par Ķemeriem, Ogri un Siguldu,
maksu Ls 25,— par vagonu.

Augšminētais māla merģelis pieprasāms,
pārvadājam* un izdalāms kārtībā, kāda
nosacīta grants pārvadāšanai no dzelz-
ceļu grants bedrēm ar „InstrukcijuMs 44",
kas izsludinātā ,.Valdības Vēstneša"
1925. g. 41. numurā un iespiesta tā paša
gada ,,Dzelzc. virsv. rīk. kr." 7. numurā,
papildināta ar minētā gada rīkojumu
Nē 106 fsk. ,,Valdības Vēstneša" 72. nu-
murā un ,,Dzelzceļu virsv. rīk. kr."
12. numurā) un 1927. g. rīk. JY° 46
(sk. ,.Vaid. Vēstn." 27. numurā un
,,Dzelzceļu virsv. rīk. kr." 5. numurā),
pret tūlītēju samaksu.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 20 de-
cembri.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i.
K. Spriņģis.

Techniskais direktors K. Timuška.
Liepājas-Glūdas dzelzceļu

būves vadītājs J. Leimans.
Finanču direktora v. i. 1. Leitis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Izlabojums.
„Vald. Vēstn." 282. numurā iespiestā

,,Rīkojumā par avārijas gadījumos jūrnie-
kiem izmaksājamo atlīdzību par zudušām
vai bojātām mantām", priekš I. panta
tekstam jābeidzas sekosi: ,,. .. par kuģu
avārijās zudušām vai bojātām mantām",
bet ne par kuģu avārijām vai
zudušām bojātām mantām".

Meklējamo personu saraksts JN2 395.

27335. Burkovski, Elizabete, dzim. 7 l\
1912. g. — Ropažu meiteņu kolonijas dir. :
no l. XI i 28. (6. XII 28), izbēgusi no kolonijas. -
Apcietināt.

27336. Burkevičs. Heins, dzini. 12. IV 1908. g.
Smilteni". — Valmieras apr. 4. iecmiert. 1
no26. XI 28(2. XII 28),apv. uzs. 1.591. p. l.d.—
Apcietināt.

27337. Bauman. Tille-Elvire Pētera m., dz.
11. XII 1910. - Paziņot dzīv. vietu Rīgas
apr. 2. iec. miert. uz N> 90JI no 23. X! 28. (6.XII 28.)

27338. Boženkovs, Vladimirs, dz. 25. VIII
1912. a.. Latvijas pils, — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
2. iec. miert. uz .V? 833 no 30.' X XII 28).

27339. Berneckis. Viktors, dz. 6. I 1904. g..
pied. nie Viļēnu pag. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
apr. 4. iec. miert. X 1 28. i4 X 1128.

2734<l. Bineers, Kristaps. 32 g. v., Latvijas
Pazinot dziv. vietu ļelgavas pils. iec. miert.

XII 28)
2734>. Beragis, Jāzeps Jāņa d., 21

Latvijas pils. — Pazinot
. miert. tu XI 28).

27342. Cers. Matiss Kristapa d.. 47 g. v., pied.
pie Jelgavas. — Pazinot dzīv. vietu Dobeles iec.

- f6. XI!

27343. Cinnau, Johans Kristapa d., dzim.
1890. g., bij. Krievijas pav. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 4. iec. miert. uz JVs 1333 no 19. XI 28.
(5. X11 28).

27344. Čačs, Antons Jēkaba d.,dz. 18. X I910g.
pied. pie Rīgas. — Madonas apr. II iec. miert.
r. \2 1022 27. no 26. XI 28. (2. XII 28.), sod. ar
ciet. sodu uz 4 mēn. — Izpildīt spriedumu.

27345. Čulkovs, Jānis, dzim. 1909. g., Latvijas
pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 4. iec. miert.
uz .Ne 1239 no 24. X! 28. (4. XII 28.)

27346. Dorochovs, Jānis Pāvela d., 32 g. v.,
pied. pie Kurskas gub.— Rīgas 13. iec. miert.
r. JN°613no 13. XI 28.(6. XII 28.), sod. ar ieslodz.
ciet. uz I mēn. — Izpildīt spriedumu.

27347. Dimitrijevs, Archips Jāņa d., dzim.
1884. g., Latvijas piis. — Paziņot dzīv. vietu
Jelgavas pils. īec. miert. uz X<> 1170 no 14. XI 28.
(4. XII 28.)

27348. Fārenhorsts, Krišs, dzim. 1905. g.,
Kuldīgas pils. — Pazinot dzīv. vietu Kandavas
iec. miert. uz jV?973 no 29. XI 28. (6. XII 28.)

27349. Grinblat, Ida Fridricha m., dz. 22. 1
1909. g., pied. pie Ventspils — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nod pr-ka r. no 24. XI 28(5. X11 28.),
apv. krāpšanā. — Apcietināt.

27350. Oavrilovs, Nikolajs Sergeja d., dz.
6. VII 1897. g. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nod. pr-ka r. no 28. XI 28. (5. XII 28)., apv.
laupīšanā. — Apcietināt.

27351. Grundmans, Indriķis Jāņa d., 68 g. v.,
pied. pie Spāres pag. — Pazinot dzīv. vietu Talsu
iec. miert. uz Nš 1234 no 28. XI 28. (6. XII 28.)

27352. Gifens, Movša Zalmaņa d.. dz. 19. III
1889. g.. pied. pie Baldones. — Paziņot dzīv. vietu
krimināl. pārvaldes Rīgas nodaļas pr-kam uz r.
no 30. XI 28. (5. XII 28.)

27353. Ovozds, Vladimirs Ādama d., 35 g. v.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu ļelgavas pils.
iec. miert. uz JVs 1353 * no 23. XI 28. (30. XI 28.)

27354. lzajevs, Kirians. dzini. 1897. g., Latvi-
jas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 3. iec. miert.

2107 no 29. XI 28. (6. XII 28.)
27355. lsačenko, Afanasijs Ivana d., 25 g. v..

pied. pie Jelgavas pils. — Paziņot dzīv. vietu
Jelgavas pils. iec. miert. uz JVs 399 no 14. XI 2S.
(5. XII 28.)

27356. Jegermans, Ādolfs, 52 g. v.. Latvijas
pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 3. iec. miert.
uz JVs 1713 no 15. XI 28. (5. XII 28.)

27357. Jekimovs, Jānis Aleksandra d., dz.
1904. g. 7. III. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr.
2. iec. miert. uz JVs 1022 no 1. XII 28. (6. XII 28.)

27358. Jakulīte, Tekla Juozapa m., 21 g. \..
pied. pie Codašu pag. — Paziņot dzīv. vietu Jaun-
jelgavas iec. miert. uz JVs 5181 no 29. XI 28.
(4. XII 28).

27359. ļadzevičs, Jāzeps Ādama d., 25 g. v.,
pied. pie Kalkūnes pag. — Pazinot dzīv. vietu
Daugavpils 2. iec. miert. uz JVs 748 no 28. XI 28.
(4. XII 28.)

27360. Jurgels, Aleksandrs Jākoba d., dz.
1895. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 7. iec. izm.
tiesu. i. Nfi 4427 no 31. X 28. (3. XII 28.)

27361. Kozlovs, Nikolajs Antona d.. 16 g.
Nepilngadīgo zemkopības un amatniec. kol. dir.
i. X.' 1262 no 27. XI 28. (2. XII 28.), izbēdzis no
kolonijas. — Apcietināt.

27362. Kraučs, dz. Stromanis, Tāle, dzim.
1859. g., pied. pie Stendes pag. — Rīgas 4. iec.
miert. r. Xl> 1150 no 2. XI 28. (3. XII 28.), apv.
uz s. I. 276. p. l.d. — Apcietināt.

27363. Kozuls, Pēteris Pētera d., dz. 1869. g.
pied. pie Rubeņu pag. — Daugavpils 4. iec. miert

1189 no 9. XI 28. (5. XII 28.), apv. uz s. I.
616. p. I. d. 2. pkt. — Apcietināt.

27364. Markusons, Joels, dzim. 2. IX 1901. g.
Latvijas pils. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nod.
pr-ka r. m. 30. XI 28. (5. XII 28.), apv. zādzī!
Apcietināt.

27365. Meikšans, Pēteris, dz. 14. II 1903. g. —
Rīgas apr. 2. iec. miert. r. No 849 no 23. XI 28.

XI 28.), apv. uzs. 1.581. p. l.d. —Apcietināt.
27366. Muižarājs. Matļss Jāņa d., dz. 1903. g.

pied. pie Vecauces pag. — Auces iec. mii
.V 793 no 27. XI 28. (1. XII 28.), apv. uz s. I.
574 p. — Apcietināt.

27367. Maksimovs. Orests Karpa d.. dz.
1908. g. — Madonas apr. izm. tiesn. i
no 29. XI 28. (1. XII 28.). apv. uz s. I. 51. un
468. p. l.d. — Apcietināt.

27368. Maksimovs. Mafvejs Atrefija d. dz.
1891. g. — Tas pal

27369. Mazurs, Arvīds-Pēteris Mārtiņa d.,
dz. 19. IV 1907. g. — Pazinot dziv. vietu ļelgavas
pils. iec. miert. i 9no 13. X I 28.(1

Tu. Oriovs, Konstantīns Potapa d.. dz.
1885. g.. pied. pie Sakstagalas pag. — Ri
miert. r. N'<? 1351 no 20. XI 28. (5. XII 28
uz s. I. 581. p.l. d. — Apcietin

71 Petrovs, Andrejs Alekseja d., I
— Nepilngadīgo zemkop. un amatn

dir. r. N° 1277 no 29. XI 28 (5. XII "dzīs.

?72. Pličs. Kārlis Reiņa d., dz. 28. V 1905. g.,
pied. pie Lestenes pagasta. — Pazinot dzīv.
krimināl. pārvaldes Rīgas nod. pr-kam u.

' XI 28. (5. XII „
.73. Pakainijte . Adele. dzim. 30. X 1901

Lietavas pav. — Pazinot dziv. vietu Rīgas apr.
4. iec. miert. uz J* 1927 no 23. XI 28

I

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
s 10' (saņemot eksped.) par:

^Ki . „ 6— gad" Ls 18,—
ļ 2 ' 2 8adu 1°.—
Ļsū totpa ' 3-mēn.. 5,-
pastu un pie ' - ?- , L'o

atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ... ,, —12 numuru . . ,, —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4.—
par katru tālāku rindiņu -

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katra:;
personas —

Latvijas valdības ļjjftfr-,r ' oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^Sffitfļl MBffiMš svētdienas un svētku dienas
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Rīgā, pilī N°2. Tālrunis 20032 ^fl^l|g*ļgpļp ^* Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11— 12 ^^ Atvērts no pulksten 9—3



27374. Rozenbergs, Artūrs Jāņa d., 17 g. v..
pied. pie Bērzgales pag. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas apr. 3. iec. miert. uz .V? 1102 no 28. XI 28.
(4. XII 28.)

27375. Raisins, Boruchs, dzim. 1904. g. 1. XI.
— Rīgas pils. komandanta tēlefonogr. .V> 2648
no 1, XII 28. (5. XII 28)., patvarīgi atstājis
slimnīcu. — Apcietināt.

27376. Rinkis-Ringe. Ādolfs-Fridrichs Mi-
ķeļa d., dz. 27. XI 1903. g., pied. pie Mangaļu pag.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. pr-ka r. no
Xi 28. (30. XI 28.), apv. zādzībā. — Apcietināt.

27377. Rūsis, Kārlis Kristapa d., 33. g. v..
pied. pie Dobeles pag. — Jelgavas apr. miert. r.
J* 1097 no 30. XI 28. (5. XII 28.), apv. uz s.
607. p. 2. d. — Apcietināt.

27378. Razumovskis, Klimans Bernarta d.,
dz. 18. I 1899. g., pied. pie Eversmuižas pag. —
Madonas apr. 2. iec. miert. rJVs 1155 no 27. XI 28.
(5. X11 28.), ņemt parakstu par dzīv. vietas nemain.

27379. Rādens, Maksis Teodara d., 49 g. v.,
pied. pie Rendas pag. — Rīgas 9. iec. miert. r.
JY° 840 no 22. XI 28. (2. XII 28.), sod. ar Ls 20
vai 5 dien. aresta. — Nauda iemāks. Latv. bankā
akcīzes ienāk.

27380. Ziemelis, Eduards-Vilhelms Vi|a d.,
dz. 15. VI 1908. g., Latvijas pils. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nod. pr-ka r. no 28. XI 28.
(5. XII 28.), apv. piesav. — Apcietināt.

27381. Spricen, Karlīne Jāņa m., 34 g. v. —
Jelgavas apr. miert. r. M? 1055 no 28. XI 28.

(4. XII 28.), apv. uzs. 1. 581. p. l.d. —Apcietināt.
27382. Sausverd, Hermīne Jura m., dz. 1893.g.,

pied. pie Lielvārdes pag. — Meklē: Rīgas 15. iec.
miert. uz JVs 1496 no 17. XI 28. (5. XII 28)., apv.
uz s. 1. 276. p. l.d. — Apcietināt.

27383. Sausverd, Hermīne Jura m., dz. 1893.g.,
Latvijas pav. — Rīgas 15. iec. miert. r. Ns 1298
no 17. XI28.,apv. uzs. 1.574. p. 1. d. —Apcietināt

27384. Zaicevs, Jānis Jēzupa d., apm. 63 g. v.,
pied. pie Krāslavas pag. — Madonas apr. 2. iec.
miert. r. — 1156 no 1. XII 28. (6. XII 28.),
ņemt parakstu par dzīv. vietas nemainīšanu.

27385. Straduls, Pēteris Andreja d~33 g.' v.,
pied. pie Lādes pag. — Paziņot dzīv. vietu Valmie-
ras apr. 3. iec. miert. uz JVs 1453 no I. XI 28.
(6. XII 28.)

27386. Simanova, Annete Jēkaba m., dzim.
1904. g., pied. pie Teteles pag. — Paziņot dzīv.
vietu Jelgavas pils. iec. miert. uz JVs 488 no
29. XI 28.

27387. Zīle, Arnolds Kristapa d., dz. 24. XII
1904. g., pied. pie Skaņkalnes pag. — Paziņot
dzīv. vietu Valmieras apr. 2. iec. miert. uz JVs 616
no 28. XI 28. (4. XII 28.)

27388. Zīle, Kārlis Kristapa d., dzim. 31. I
1909. g., pied. pie Skaņkalnes pag. — Tas pats.

27389. Škuij-Skuijs, Šajā Šmuilova d., dz.
10. VIII 1897. ģ., pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīv.

vietu krimināl. pārvaldes Rīgas nod. pr-kam uz
r. no 28. XI 28. (4. XII 28.)

27390. Žilkins, Ivans Jefimova d., dz. 1910. g.
Gavru pag. — Pazinot dziv. vietu Rīgas apr. 2. iec.
miert. uz JVs 919 rio 23. XI 28. (30. XI 28.)

27391. Traščenko, Vladimirs Aleksandra d.,
15 g. vecs, — Nepilngadīgo zemkop. un amatniec.
kol. dir. r. JVs 1277 no 29. XI 28. (5. XII 28.),
izbēdzis no kolonijas. — Apcietināt.

27392. Taučus, Jāzeps Jāzepa un Mades d.,
dz. 5. XII 1908. g., Lietava pilsonis. — Priekules-
Vainodes iec. miert. r. JVs 330 no 29. XI 28.
(5. XII 28.), sod. ar cietuma sodu uz 2 ned. —
Izpildīt spriedumu.

27393. Vitenbergs, Teodors Teodora d., dz.
1907. g., Latvijas pav. — Rīgas 4. iec. izm. tiesn.
r. _N° 3079 no 23. XI 28. (5. XII 28.), apv. uz s. I.
51. un 581. p. 3. d. — Apcietināt.

27394. Valdmans, Arvīds Zedes d., dz. 1910. g.
10. XII. — Rīgas X I iec. miert. r. N's 580 no
22. XI 28. (5. XII 28.), apv. uzs. 1.581. p. l.d.—
Apcietināt.

27395. Vabols, Mārtiņš Annas d., 75 g. v.,
pied. pie Rudbāržu pag. — Jelgavas apr. miert. r.
N's 113 no 28. XI 28. (4. XI 28.), sod. ar ieslodz.
cietumā uz 1 mēn. — Izpildīt spried.

27396. Vēmans, Artūrs Andža (Hansa) d.,
dz. 26. VI 1903. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
XI iec. miert. uz X° 2236 no 16. XI 28. (5. X11 28.)

Papildinājums:
„Vald. Vēstn." 267 28. g. mekl pērs. sar. 392

pkt. 27202, mekl. Zabalujevs Aleksejs, dz. 17. 111
1879. g., Latvijas pils.

Izlabojumi:

,,\'ald. Vēstn." 115 27. g. mekl. pērs. sar. 315
pkt. 23702, tiek mekl. Andrejs Otto d. Tancis,
dzimis 1886.'g. (19. V 27.)

,,Y'ald. Vēstn." 26628. g. mekl. pērs. sar. 392
pkt. 27195 tiek mekl. Rezgals Ernsts un nevis
Rerzgals.

„Vald. Vēstn." 267 28. g. mekl. pērs. sar. 392
pkt. 27218, tiek mekl. Vasilieva Aleksandrina
Artemija m. (1°- XI -8-)

Kriminālās prāvaldes priekšnieks G. Tīfentāls.
Darbvedis Lakševics.

f i' i \

(Tiesu
sluāmtāļumi.

1 J
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo, ka
laulātie draugi Mārtiņš Jēkaba d.
Špira un Marija Jāņa m. Spira,
dzim. Steinbcrgs, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra K. Sumberga, 1928. g.
.16. novembrī, reg. JVs 58.10636,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību ir atcēluši
vietējo civ. lik. 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā 1928. g. 4. decembrī.
L. JVs 6377. 20616b

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

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem ar lipigām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1928. gada 1. līdz
7. decembrim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem. i

*_

ii
Slimības nosaukums 1="

"" 3.
W)

Paratvphus 8
Tvphus abdom Vēdera tīfs . . 6
Tvphus exanth. . . . Izsituma tifs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis —
Febris interm Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —

Eucephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 3
Scarlatina Šarlaks .... 13
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 30
Diphteritis Difterits ... 3
Influenca Influenca ... 4
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze 3
Dvsenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums

(Mumps)... 43
Trachoma —
Mening. cerebrospin. epid —
Tetanus —
Anthrax —
Poliomvelitis —Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde
1928. g. 11. decembrī.

1. Ieceļ par satiksmes ministra bjedru
inž. Franci Ķempi.

2. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Kaunā, 11. decembrī. Sakarā ar
konkord'ata ratifikācijas gada dienu
Lietavas valsts prezidents piešķīris pāvesta
nunciaturas Lietavā auditoram monsin-
joram Faidutti Ģedimina ordeņa II pa-
kāpi „par cenšanos uzlabot attiecības
starp Lietavu un Svēto Krēslu".

Romā, 11. decembrī. Itālijas karalis
vakar parakstīja likumu par lielo fašistu
padomi.

, — ļ-

Berlinē, 11. decembri p^
laikrakstu zinām no Maskavas vāru
krievu saimnieciskās sarunas uz abi. h""legāciju vienošanos drīzumā pārtranTlīdz janvāra sākumam, lai dotu ahsmdelegācijām iespēju Ziemassvētku starlaikā informēt savas valdības par i?h"
šinejo sarunu gaitu. l~

Luga no, 11. decembrī. Angļu ārliet.,ministris Cemberlens šodien sarunā apreses pārstāvjiem izteicās, ka no nātreizējām apspriedēm Luganā nekādā zinānevarot sagaidīt kādus pozitīvus rezultātus. Starp lielvalstu ārlietu vadītājiem
notiekot vienīgi vispārēja domu izmaina
par aktuāliem jautājumiem.

Londonā, 11. decembrī. Pēc zinām
no Kolomb-Becharas (Marokā) 16 iedzimti»
netālu no pilsētas uzbrukuši 7 frančuvirsniekiem, kuri pavadīja trīs bruņotos
automobiļus. Uzbrucēji trīs virsniekus
nogalināja un trīs smagi ievainoja. Septī-
tais virsnieks pazudis bez vēsts.

Literatūra.
Jaunības Tekas. Literāriski-zinātnisks mēneš-

raksts jaunībai. JN° 12. — 1928.

Mazās Jaunības Tekas JV° 12. — 1928. .

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 12. decembri.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,183—5 192
1 Anglijas mārciņa 25,17—25 22

100 Francijas franku 20 *24—20 39
100 Beļģijas beigu 71 ,95—72*

50
100 Šveices franku 99,70—100 45
100 Itālijas liru 27 ,11 27,32
100 Zviedrijas kronu 138,60—139 30
100 Norvēģijas kronu ....138,20—138*90
100 Dānijas kronu 138,30—13900
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,32—15* 47
100 Holandes guldeņu .... 208,10—209 ,15
100 Vācijas marku 123,50—12410
100 Somijas marku ...... 12,98—13,10
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli :

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. 0 k 111i a n s.

Redaktors M. Ārons.

Je lgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. I- febf. likuma par
laulību 50., 76., civ. proc. lik.
339.. 366., 411., 438., 701., 706.,
711. un 718. pantu pamata,
dara zināmu. Broņislavam Pav-
lovskim, ka tiesa š. g. 29. okt.
aizmuguras nosprieda viņa lau-
lību ar Alvīni Pavlovskis, dzim.
Rutkevičs, šķirt.

leleavā, 1928. g. 1. decembrī.
L. JNĒT 186728. 20338b

Priekšsēd. v. R. Mflllers.
Sekret. pal. F. K

Liepājas apgabaltiesa,

uz Otto Plūme lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik.

jl.—2086. p. P-. 1928- g-

15. novembri nolēma:
]) atzīt par samaksātu hipo-

tekarisku obligāciju, kura ap-
grūtina Dtto Plūme piederošu

nekustamu mantu Aizputes apr.,

Briņķu ,.Kalne arī Kalniņu"

māias zem krep. 3* 1033-11

3' un 1888 g. 4. febr. N,1965

.stiprināta uz Jāņa Plūme
, , ', 325 rbļ. lieluma:

21 atvēlēt lūdzējam pieprasīt

7emes grāmatu nodaļā minētas
hipoteklriskas obligācijas izdzē-

šanu iz zemes grāmatām uu

r\ iemaksāto naudu

tiesas depozītā līdz kreditora

ierašanai, kuram tādu izmaksāt
pret prasības dokumenta iesnieg-
šanu.

Liepājā, 1928. g. 30. novembrī.
Nt 428/28. 20475b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. p. pamata
Marijas Franča m. Cimoskevičs,
dzim. Truzenoks prasības lietā
pret Jāzepu Kārļa d. Cimoške-
viču, par laulības šķiršanu, uz-
aicina Jāzepu Kārļa d. Cimoš-
keviču, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas,,Valdības Vēstnesī",
ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no prasītājas iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un

pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.

Daugavpilī, 1928. g. 30.
L. JM° 1200p 28. 20344b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Ķangurs.

Liepājas apgabaltiesa,
paziņo, ka 1928. g. 29. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Liepājas apgabal-
tiesas civīlnod. atklātā tiesas sēdē
tiks pasludināts 192S. g. 29. jan-
vārī mir. Ķerstās Jēkaba m.
Ķēniņ testaments. 940m 28.

Liepājā 1928. g. 8. decembri.
Priekšs. b. A. Kiršfelds.

21044ē Sekr. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Otto Plūme lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p., 1928. g.
15. novembri nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu hipotekarisku obligā-
ciju, kura apgrūtina Otto Plūme
piederošu nekustamu mantu Aiz-
putes apr., Briņķu ,,Kalne arī
Kalniņu" mājas zem kreposta
JVs 1033-11 reģ. un 1885. g.
4. maijā JS° 727 nostiprināta
uz barona Aleksandra fon Sitno-
iin-Vetberga vārdu 3263 rbļ.
12 kap. pirmvērtības lielumā,
tagad atlikumā 1763 rbļ. 12 kap.;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasit
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotekariskas obligācijas izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 1. decembrī.
> 428 28. 1176b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka viņas atklā-
tā tiesas sēdē 1928. g. 31. okt.
uz Jāņa Prokofija d. Tichanova
lūgumu Stepāns Prokofija d.
Tichanovs atzīts par atrodošos
bezvēsts prombūtnē un uzdots
Pildas pag. padomei iecelt aiz-
bildnību par bezvēsts prome
Stepānu Prokofija d. Tichanovu
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 192S. g. 30. nov.
Ja 28. 20046b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Ķangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
16. janvārī mir. Jāzepa Jāņa d.
Jaseviča, 1927. g. 21. novembrī
sastādītais privāttestaments ar
apgabaltiesas 1928. g. 18. sept.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī. 1928. g. 30. nov.
L. Ms 1094a/28. 20347b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
24. apr. mir. Ekeļa Vulfa dēla
Mulern, 1923. g. 2. janv. sastādī-
tais notariālais testaments ar
apgabaltiesas 1928. g. 31. okt.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1928. g. 30. nov.
L. Nš 2351a 28. 20345b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. pfoc, lik. 1967., 201 I.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1922. g. 20. augustā mir. Jāņa
Matveja d. Antonovska atstāto
mantojumu kādās tiesība* kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārījiem, kreditori
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Temiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Daugavpili, 1928. g. 1. dec.
2294a 28. 20341b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1928. g. 3. novembra
lēmumu un civ. lik. (X sēj. 1. d.)
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.,
uzaicina 1917. g. 9. janvārī
mirušā Prokofija Mironova man-
tiniekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaiķa atstāto mantu,
atrodošos Jaunlatgales apriņķī,
Kacēnu pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 20. novembrī.
Bl. L. jVs 215.

19536ē _ Miert. (paraksts).

Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.,

pamatodamies uz likuma par
kooperatīvu sabiedrībām 39. un
46. p. p. paziņo, ka Salonajas
lauksaimniecības mašīnu lieto-
šanas biedrība ir likvidējusies.

Daugavpilī, 1928. g. 30. nov.
Nod. pārzin. (paraksts).

20348b Sekretāra v.A.Au ziņš.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1928. g. 3. novembra
lēmumu un civ. lik. (X sēj. 1. d.)
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.,
uzaicina 1924. g. 12. decembrī
mirušā Stepana Franka d. Ki-
kuča mantiniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantu, atrodošos Jaun-
latgales apriņķī, Viļaku pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928..g. 20: novembrī.
Bl. L. JNi> 229.

19534ē Miert. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1928. g. 3. novembra
lēmumu un civ. iik. (X sēj. 1. d.)
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.,
uzaicina 1919. g. 9. novembri
mirušā Ādama Pētera d. Ķav-
lakana mantiniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantu, atrodošos Jaun-
latgales apriņķī, Liepnas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 20. novembri.
19535ē Miert. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta
un saskaņā ar savu 1928. g.
30. nov. lēmumu, uzaicina 1927.g.
28. aug. mir. Jura Ādama d.
Vecena mantiniekus pieteikt sa-
vas mantošanas tiesības mier-
tiesneša kamerā, Vilcēnos, uz
kustamo un nekustamo īpašumu,
atrodošos Rēzeknes apr., Vifena
pagastā, Ķalnasātas sādžā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-

juma iespiešanas dienas ,.V'ald.
Vētsn.". Pēc minētā termiņa
notecēšanas nekādas prasības ne-

tiks pieņemtas.
Viļānos, 1928. g. 30. novembri.

Bl. 1. Jn° 241. 204790

Miertiesnesis K. Kalni?
Latgales apgabaltiesas Viļaku

iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu '1928. g. 3. novembra lē-
mumu un civ. lik. (X sēj. 1. d.)
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.,
uzaicina 1928. g. 9t septembrī
mirušā Jēzupa Meikula d. Šū-
pulnieka mantiniekus pieteikt
minētam miertiesnesim savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantu, atrodošos Jaun-
latgales apriņķī, Liepnas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas

idības Vēstnesī".
Viļakā, 1928. g. 20. novembri.

Bl. L. JVs 209.
19537ā Miert. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļenu
iec. miertiesnesis, pamatou
uz civ. proc. lik. 1401. panta un

saskaņā ar savu 1928. g. 30. nov.

lēmumu, uzaicina 1925.g.2l.jun.

mirušā Ķazmera Silvestra*

Prentnieka mantiniekus pieteikt

savas mantošanas tiesības mier-

tiesneša kamerā, Viļenos
mantojumu, sastāvošu noi*»»

daļas uz viensētas gabalu »

galovas pag. Veip|u s;ldza
f'ifnā

mēnešu laikā, skaitot no dudma-

juma iespiešanas dienas ,,Vakfib*
Vēstnesī". Pēc minēta temima

notecēšanas nekādas prasības n

tiks pieņemtas. ,.„ hn
Viļēnos, 1928.g,3tV.ioVem

fln .
20480b Miertiesnesis K-J^

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta
un saskaņā ar savu 1928. g.
30. nov. lēmumu, uzaicina 1920.g.
25. janv. mir. Staņislava Bartuļa
dēla Slūkas mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības mier-
tiesneša kamerā, Viļānos, uz
nekustamo īpašumu, atrodošos
Vidsmuižas pag. Seiļu ciemā.
Rēzeknes apr., sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Va!d. Vēstn.".
Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādas prasības netiks pieņem-

Vilēnos, 1928. g. 30. novembrī.
Bl. I. JVs 247. 20478b

Miertiesnesis Ķ. Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas
iec. miertiesnesis, pamato,

uz civ. proc. lik. 1401. P-

un saskaņā ar savu 1

30. nov. lēmumu, uzaicina

29. martā mir. Staņislava A

dēla Ludženieka mantmieK

teikt savas mantošana
miertiesneša kamera.
kustamo un nekustamo
atrodošos Rēzeknes apr.

muižas pag., Morku tu

sešu mēnešu laika. s«'
sludinājuma iespiešanas

„Valdības Vēstnesi
nētā termiņa noteodj*
kādas prasības netiks P 4H

Viļānos, 1928. g. 3'

Bl. 1. Ks 257
Miertiesnesis K- Ka '

Māksla.
Latvijas mākslas akadēmijas V audzēkņu

darbu izstādes atklāšana notiks 16. decembrī
pulksten II norīta. Izstāde būs atvērta ikdienas
no 1928. g. 16. decembra līdz 1929. g. 13. jan-
vārim no pulksten 10—4 diena.

Nacionālais teātris. Trešdien, 12. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, J. Akuratera komēdija
,,P r i e c ī g a i s saimnieks". — Ceturtdien,
13. decembrī, pulksten 4 pēc pusdienas, kara
vīriem, E. Medņa jaunā luga ,,M ī 1 a s t e i k a".
Pulksten 7.30 vakarā, vidusskolu audzēkņu
sanatorijai par labu Bela Šenes komēdija ,,M ī 1a s
rotaļa". — Piektdien, 14. decembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē, Bajarda Veijera
„Merijas Dugan prāva".

Dailes teātris. Ceturtdien, 13. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi Žaķa Devala
komēdija ..Septembra roze'. — Lugas
darbība sākas skaista,, gleznainā Baskijas sādžā,
kur cilvēki stipri un svaigi kā pati daba. Žaķa
Devala komēdijas Francijā gūst lielus panāku-
mus. Pagājušā sezonā Dailes teātris izrādīja

viņa „Ak šīs mīlas mokas", kas publikai ļoti
patika. — Piektdien, 14. decembri, pulksten 7.30
vakarā, tautas izrādē „Ļ a u n a i s gars". —
Sestdien, 15. decembrī, pulksten 7.30 vakarā
„Šveiks frontē". —Svētdien, 16. decembrī,
pulksten 10.30 rītā, bērniem ,,Bums un At-
spoli t e". Pulksten 2 dienā, tautas izrādē,
R. Blaumaņa luga ,,S k r 0 d e r d i e n a s S i 1-
mačos". 'Pulksten 7.30 vakarā Žaķa Devala
komēdija „Septembra roz e".



Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
oainattfdamies uz civ. proc. lik.

p. un civ. lik. 10. sēj.
? 239. p. uzaicina 1919. g. 25. janv.
mirušā Jana Pētera d. Leikuča
mantiniekus pieteikt sav. manto-
juma tiesības uz nel. atstāto
Preiļu pag. Brodaužu sādžā ku-
stamu un nekutsamu īpašumu
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald .
Vēstn.".

30652b Miertiesnesis (paraksts).
Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu š.g. 30. novembra
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p.
„n civ. lik. 10. sēj. 1239. p. pa-
fflata paziņo, ka pēc 1928. g.
0. februārī mirušā Movša Mor-
diiclīa d. Šagala ir palicis ne-
kustams īpašums Daugavpilī, 3.
pilsētas daļā, kādēļ uzaicina vi-
sas personas, kam uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to būtu kā-
das tiesības, kā mantiniekiem,
p ieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
jaikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
oesi". C. I. N9 914

Daugavpilī, 1928. g. 30. nov.
2087iiz Miertiesnesis (paraksts).

Rigas apgabaltiesas 5. iec. liesu
izpild. paziņo, ka 1928. g. 19. de-
cembrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Ganību dambī Ne 11, pārdos
Ābrama Groisa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 3410.

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

Rīgā, 1928. g. 12. decembrī.
21084 Ties.izp.O.Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. decembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, 1. Bīskapu ielā Ne 1, dz. 8,
pārdos Kārļa Halblauba kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 2825.

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

Rīgā, 1928. g. 6. decembrī.
21037 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

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

Rīgā, 1928. g. 29. novembri.
21077 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 19. decembrī, plk' st. 10
dienā, Inčukalna pag., Avotu
mājā pārdos Eduarda Ozoliņa
kustamo mantu, sastāvošu no
zirga, govs, aitām, zirga aizjūga,
arkliem, ecēšām, vāģiem, tačkas,
teciles, separatora, skapja, pulk-
steņa, galda un citām mantām
un novērtētu par Ls 520.

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

Rīgā, 1928. g. 10. decembrī.
21092 Tiesu izp. E. Liepiņš.

3) Ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēkqs parādiem par Ls 71.500

4) Ka personām, kuras veļas
ņemt dalību pie torgiem jāie-
maksā zalogs — desmitā dala
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekust, mantu:

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils
Ilūkstes zemesgrāmatu nodaļā.'

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

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

Grīvā, 1928. g. 8. decembrī.
21005ē Tiesu izp. G. Biernis.

Vārmes pagastā,
Kuldīgas apriņķī, vajadzīgi

firsts un uecmflte.
Alga ārstam pēc tautas lab-

klājības ministrijas noteikumiem
Ls 150 mēnesī līdz ar slimnieku
piemaksām, brīvs dzīvoklis ar
apkurināšanu un apgaismošanu;
vecmātei Ls 7u mēnesī, dzīvoklis
ar apkurināšanu un apgaismošanu

Ķandidāti-tes tiek uzaicināti
pieteikties pie pag. valdes līdz

28. decembrim, iesniedzot
dokumentus par tiesībām un līdz-
šinējo nodarbošanos un vēlēšanu
dienā 1928. g. 28. decembrī tiek
lūgti ierasties personīgi pie pa-
gasta padomes.

Pasta adrese: caur Vārmi. Auto
satiksme no Saldus. Telefona
adrese: sarunas punkts,

i Pagasta valde.

Daugavpils apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirkni paziņo, ka š. g.
20. decembrī, pulksten 12, Višķu

rā uz tirgus laukuma atklātā
vairāksolīšanā tiks pārdots viens
zirgs bēras spalva- ecs,

nots par Ls 250, dēļ nodokļu
piedzīšanas no Arnolda Vembra
pēc nodokļu departamenta rak-

10 un 64159.
Pasienas pagasta valdei,
c. Zilupi, vajadz. labi iestrādājies

darbveža palīgs,
kurš pietiekoši labi pārzin arī

u valodu. Alga mēnesī
l naturālijām un citām

piemaksām. Pieteikties rak-
stiski, iesniedzot dokumentus par
izglītību, amata spējām un līdz-

darbošanos, līdz š. g.
lecembrim jeb minētā da-

tumā ierasties personīgi, kurā
dienā notiks pieņemšan
2l065ē 2* Pagasta valde.

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar š. g. 30. novembra
lēmumu un civ. proc. lik. 1401.p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 1927. g.
10. februārī mirušā Kupriana

Sidora d. Michailova ir palicis
nekustams īpašums Daugavpils
apr.. Višķu pagastā, kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
liū! i kādas tiesības, kā manti-
niekiem pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī". C. I. JVs 919

Daugavpilī, 1928. ģ. 30. nov.
20871z Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina mirušā 1928. g. 8. nov.
Jāņa Matīsa d. Ķleimasta manti-
niekus pieteikt viņam savas
mantošanas tiesības uz no ne-
laiķa atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā no šī uzaicinājuma
iespiešanas dienas,, Vaid. Vēstn.".

Rēzeknē, 1928. g. 1. decembrī.
ib Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu šā gada 29. nov. lēmumu
un pamatodamies uz civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401. p. paziņo, ka
pēc 1922. g. 3. marta mir. Bole-
slava Jāņa d. Rimševiča, ir
palicis nekustams īpašums un
arī kustams īpašums kas atrodas
Ludzas apr. Šķaunes pag., un
uzaicina visus, kam uz šo manto-
jumu būtu tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt man šīs tie-
sības sešu mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Zilupē, 1928. g 30. novembrī.
Bl. Ns 192. 20366b

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembrī, pulkst. lO dienā,
Rīgā, Bastēja bulv. JVs 6, not.
^ulkova kaut, pārdos Alfrēda
Rauda kustamo mantu, sastā-
vošu no 2 blanku obligācijām,
novērtētu par Ls 3000.

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

Rigā, 1928. g. 4. dec. 21036
Tiesu izpild. J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā. Ganību dambī JVs31, pārdos
Herberta Šmidta kustamo mantu,
sastāvošu no slotu kātiem un
novērtētu par Ls 520.

lāt sarakstu, novērtējumu,
ipskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
. 1928. g. 8. dec. 21081

izpild. O. Stellmachers.
Rigas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

«pildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembrī, pīkst. 10 dienā,

VHIgrāvja ielā JVs 3, pārdos
Benedikta Ivančika kustamo
mantu, sastāvošu no 1 pianino
«n novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 1928.g. 8. dec. 21082
izpild. O. Stellmachers.

_ Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītais paziņo, ka
1928. g. 19. decembrī, pīkst. 10

Uīgā, Pētersalasielā J\fe 18,
Jardos Jēkaba Harffa kustamo

, sastāv, no viena elektro-
i un novērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
pskatīt pārdodamo mantu
atdošanas dienā uz vietas.

8. decembrī.
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembri, pulkst. 10 rītā,
Rīgā, Mārupes ielā JVs 3b pārdos
Līnas Krastiņš kustamo mantu,
sastāvošu no maiznīcas iekārtas
un novērtētu par Ls 370.

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

Rīgā, 1928. g. 11. decembrī.
21087 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Bērzu ielā JVs 9, pārdos
Jāzapa un Bertas Puziņu ku-
stamo mantu, sastāvošu no mē-
belēm un novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. 11. decembri.
21088 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Kalnciema ielā JVs 2b,
pārdos Zamueļa Prismaņa kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1928. g. 29. novembrī.
21085 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Ķauguru ielā JVe 8, II ūtrupē
pārdos Adeles Asnis kustamo
mantu, sastāvošu no pianino un
mēbelēm un novērtētu par Ls840.

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

Rīgā, 1928. g. 11. decembrī.
21086 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kalnciema ielā JVs 32 a,
II ūtrupē pārdos Alberta Leit-
lanta kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm, naudas skapja u. c.
un novērtētu par Ls 2500.

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

Rīgā, 1928. g. 11. decembrī.
21089 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā. Liela Nometņu ielā JVs 21,
pārdos Matildes Grīnfelds ku-
stamo mantu, sastāvošu no
pianino un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1928. g. 11. decembrī.
21090 Tiesu izp. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Meža ielā JVs 9, pārdos
Teodora Magdeburgera kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 680.

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

Rīgā, 1928. g. 11. decembrī.
21091 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. decembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, L. Maskavas ielā Nš 24.
dz. 1. pārdos Avseja Aronesa
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 260.

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

Rīgā, 1928. g. 29. novembri.
p. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. decembrī, pīkst. 10 dienā,

L. Maskavas ielā JVs 168a ,
pārdos Ivana Burlova kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un šujmašīnas un novērtētu
par Ls 510.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Rīgas
ielā .Vs 240, paziņo:

1) Ka Latvijas Hipotēku ban-
kas prasības pēč 1925. g. 19. jūnijā
korroborēta nas raksta
ar žurnāla JV?1911,apmierināšanai
1929. g. 9. februāri. Latgales
apgabalties

:/.publiskiem torgiem tiks
pārdots Leo Langes nekustams
īpašums, Ilūkstes apr., Kaplavas

tā, ar zemesgr. :
tāv. no atdalīt

noviču" muižas neatsavināmās
daļas ,.Varnoviči" līdz ar mašī-
nām:

2) Ka īpašums priekš publis-;
kiem torgiem apvērtēts par I

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pils. 2. iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1929. g. 29. martā, pīkst " 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
Ernestam Andreja d. Širmelim
aitas Širmanim piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš atrodas
Kuldīgas apr. un sastāv no
Kabiles muižas ,.Sulas" JVs 74 F
mājām un ierakstīts Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā ar
krepost Ne 3915.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000 un tiek
pārdots dēļ Maksa Goldingera
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šonekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 2400.

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

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā,ir jāiemaksā
Ls 300 drošības nauda.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja. JVs 2851

Liepājā, 1928. g. 6. decembrī.
20941 Tiesu izp. J. Pētersons.

Liepājasapgabaltiesas tiesu izp.

par Liepājas pilsētas 2. iec, kura
kanceleja atrodas apgabaltiesā,
istabā JVs 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p., paziņo, ka 1929. g.
29. martā, pulksten 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
Antonam Šakiņam piederošošo
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Talsu apriņķī, Liel-Rendas pag.,
ar nosaukumu ..Kauliņu" mājas
un ierakstīts Tukuma - Talsu
zemes grāmatu nodaļā ar krepost
JVs 2000.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000 un tiek
pārdots dēļ Joela Glazera un
Dāvida Kabiflera prasības ap-
mierināšanas. Bez minētās pra-
sībām uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
Ls 3600,35.

Solīšana sāksies sasaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 4000 vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs augstāka
pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir ' jāie-
maksā Ls 400 drošības naudas.

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 apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā, vai pie
tiesu izpildītāja. JVs 2851

Liepājā, 1928. g. 6. decembri.
20935 Tiesu izp. J. Pētersons.

Mujānu pagasta tiesa,
Valmieras apr., pamatojoties
uz sava 1928. g. 28. novembra
lēmuma, pagasta tiesu likuma
2. d. 220.—237. p. p. un pag.
tiesu instrukc. 1. panta piezīmes,
uzaicina 1920. g. 18. augustā
mir. šā pag. ,.Lejas - Pūžas"
mājas īpašnieka Pētera Zirnis
mantiniekus, parāda devējus un
ņēmējus, pieteikt pag. tiesā savas
tiesības un prasības uz nelaiķa
atstāto mantu sešu mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas trešo reizi ,,Vald. Vēstn.".
Pēc termiņa pieteiktās prasības
un tiesības tiks atstātas . bez
ievērības.
Mujānu pag. tiesā, 1928.g.28.nov.
20374b Priekšsēd. P. Ozols.

2 Darbvedis O. Smilga.
j ?——^^^

'Citu iestāžu
&EtMtlinūiumi.

i *
Valsts zemes banka,

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

1) Kārsavā, Kārsavas iecirkņa
tiesu izpildītāja kancelejā,1929. g.
30. janvārī, pulkst. 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas
Ludzas apriņķī, Kārsavas pag.,
Zastenku sādžas viensēta JVs 3
un ir piešķirta Ignatam, Jurim
un Staņislavam Žondokiem (skat.
,,Zemes Ierīcības Vēstn." JVs —
lapas pusē — ar kārtas JVs —).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplat. 7,815 ha.

3) Solīšana sāksies no Ls 650.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu i/no
trešā pantā minētās sumas,
t. i. Ls 130.

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

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
'/5 no nosolītās summas.
Pārējās */8 jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc izsoles.

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

Rīgā. 1928. g. 10. decembrī,
a 78535

21038 Valsts zemes banka.

Dzelzceļu virsvald.
materiālu apgāde

izsludina rakstisku sacensību
1928. g. 29. decembrī uz

šmirģelripām
1510 gab. 2*

Sacensības sākums pīkst. 11
no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā

drošības, naudas no pie-
dāvājuma vērtības. Tuv. ziņas
dzelzc. virs\aldē. Gogoļa ielā

ist. 103. L6642 21078

Rigas prēf. 10. iecirkņa priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kara klausības apliecību

: ī -15. izdotu 1926. g. 28. maijā
no 3. Jelgavas kājnieku pulka
komandiera ar Viļā Zālītes, dzīv.
Bauskas i 4. g.
13. februārī.

Jirsenuts
izdos rakstiskā sacensībā 1929. g. 8. janvārī, pīkst. 11 dienā

revolvervirpas 3 gab.
Minētās virpas jāpiegādā saskaņā ar techniskiem un sacen-

sības noteikumiem, kuri saņemami Arsenāla saimniecības daļā
(Vecā Nometņu laukā - Nš 84a) no pīkst. 9—15. Piedāvājumi
jānodrošina 5°apmērā no piedāvājuma kopsummas. 1* L6583

D̂zelzceļu virsvalde
izdos 1928. g. 29. decembrī, pulksten 11, Gogoļa ielā .Vs 3, istabā
.Vs 325, rakstiskā izsolē (bez pēcizsoles) mazākprasītājam
preču īe-, iz- un pārkraušanas darbus
Valkas, Stendes, Daudzevas un Meitenes stacijās uz vienu gadu.

Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu:,,Ekspluatācijas direkcijai uz Valkas, Stendes.
Daudzevas vai Meitenes stacijas preču ie-, iz- un pārkraušanas
darbu izsoli 1928. g. 29. decembrī", iesniedzami Ekspluatācijas
direkcijai istabā JVs 323, uzrādot darba cenas par katru staciju
atsevišķi.

izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 100 ap-
mērā par katru staciju.

Tuvākas zinas un darba noteikumi Dzelzceļu virsvaldē,
istabā JVs 323, darbdienās no pīkst. 9—15. 2* 21041ā

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina rakstiskas izsoles

102S- g 20. decembrī
uz dekseļiem — 500 gab.,

uz gumijas izstrādājumiem, pēc saraksta.
Izsoļu sākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jāiemaksā 5% dro-

šības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas dzelzceļu
virsvaldē, Gogoļa ielā Ne 3, ist. 103. 2* L 6646 21079

Bebrenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 11. janvārī, Bebrenes virsmežniecības
kancelejā, Olksnas mežu muižā:

.1) pret tūlītēju samaksu mežu resoram nevajadzīgas

vecus ēftus
pavisam 7 vienības no Ls 6 līdz Ls 134.

2) uuģoštā mežu:
I iec. mežniecībā, Kaldabruņas nov., 3 vienības no Ls 33 līdz

Ls 482.
II iec. mežniecībā, Raudes nov., 12 vienības no Ls 30 līdz Ls 312
II iec. mežniecībā, Kazimirvales nov., 2 vienības no Ls 15

līdz Ls 56.
IV iec. mežniecībā, Rubeņu nov., 1 vienību noLs 156.
IV iec. mežniecībā, Dunavas nov., 1 vienību Ls 67.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

apstiprinātiem noteikumiem.
Izsoles sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgās vienības izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas
par kādu vienība nosolīta.

Ķā drošības naudu pieņems: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes banka 6% ķīļu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Lat-
vijas bankas vai viņas pārgarantātās privātu banku garantijas.

Apvienotā drošības nauda cirtumu tīrīšanai un mežu kultūru
darbiem, ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā mežu departa-
menta speciālos līdzekļos 200'n apmērā no vienības pārdošanas sum-
mas: šī drošības nauda pāriet mežu departamenta rīcībā un netiek
atmaksāta.

Ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izdara mežu resors.
Apvienotās drošības naudas, ciršanas vietu tīrīšanai un mežu

kultūru darbiem, nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas
garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanas dienai.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības
jioņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas sniedz virsmežniecības kancelejā — caur
Rubeņiem un pie iecirkņa mežziņiem.

2l042ē Bebrenes virsmežniecība.

Elkšņu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 11. janvārī, pulksten 12 dienā,

Viesītes pagasta valdes telpās, Viesītē,

augošu mežu uz fondā nodotām zemēm.
II iec. mežniecībā Biržu III novadā pēc platības 15 vienības

no 2,22 līdz 9,73 ha, vērtībā no Ls 411 līdz Ls 4756.
Mežu pārdos uz Zemkopības ministra 1927. g. 19. septembrī

apstiprinātiem nosacījumiem.
. Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°'0 no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā sumina — 20% apmērā no
vienības pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek
Mežu departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus
apmežos mežu resors. Operācijas nodroš. drošības naudas ieskaitīs
pēdējā maksājumā.

Kā drošības pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņē-
mumu obligācijas, Latvijas hipotēku banku ķīlu zīmes un valsts,
zemes baiū 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. ' 21028 Elkšņu virsmežniecība.



Saistošie noteikumi
par elektrības ierīkojumu izvešanu, abonentu
pievienošanu un strāvas lietošanu Grīvas pilsētā.

Pieņemti no Grīvas pilsētas domes 1928. g.
un apstiprināti ar Iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta š. g. 24. novembra

rakstu Ns 93883.

A. Abonentu pievienošanas un strāvas lietošanas noteikumi.
1. §. Grīvas pilsēta piegādā iedzīvotājiem elektrības trīs-

fažu 50 periodu maiņstrāvu ar 220 voltu spriegumu apgaismošanai
un 380 voltu spriegumu spēkam.

2. §. Abonentu pievienojumi pie elektrisko vadu tīkla var
notikt vienīgi ar pilsētas ziņu pēc rakstiska pieteikuma iesniegšanas
pēc noteikta formulāra, kuram jābūt samaksātam ar Ls —,10 pilsētas
nodevu.

3. §. Pievienot var vienīgi tās instalācijas, kuras izvestas
saskaņā ar pilsētas techniskiem noteikumiem.

Piezīme. Pastāvošās ietaises, kuras neatbilst šīm prasībām,
abonentiem ir jāpārtaisa līdz termiņam, kādu noteic
pilsēta. Ja ietaise pilnīgi nelietojama, tad pilsēta tādu
nekavējoties atvieno līdz viņas pārtaisīšanai.

4. §. Pēc pieteikuma iesniegšanas abonents var stāties pie
ietaises izvešanas.

5. §. Pēc paziņojuma pilsētai par instalācijas nobeigšanu
pilsētas tīkla pārzinis kontrolē ietaisi, vai viņa ir izvesta saskaņā
ar techniskiem noteikumiem, pie kam visi trūkumi, kādi atrasti,
ir novēršami. Tikai pēc tam instalāciju var pievienot tīklam, ko
izdara vienīgi pilsētas montieris, vai tīkla pārzinis.

1. piezīme. Ja instalācija izrādītos par nepieņemamu, par
katru nākamo nepareizi izvestas instalācijas pārbaudī-
šanu abonents maksā Ls 2,—.

2. piezīme. Par patvarīgu pievienošanu abonents
vai instalators atbild tiesas ceļā.

6. §. Pēc ietaises pieņemšanas un pievienošanas pilsēta ne-
kādā ziņā neatbild par viņas turpmāko pareizu darbību, nedz arī
par sekām, kuras varētu celties caur ietaises iekšējo nekārtīgo
stāvokli, iekšējās ietaises uzraudzīšana un labošana pilnā mērā
tiek uzlikta pašam abonentam.

7. §. Pilsēta atstāj sev tiesību kurā katrā laika kontrolēt
abonenta ietaisi un atvienot pēdējo vai viņas daļu bez kādas atbil-
dības pret abonentu, ja pie kontroles atrasti trūkumi un bojājumi,
kuru dēļ strāvas došana nebūtu pielaižama.

8. §. Strāva abonentam tiek piegādāta tikai ar skaitītāju.

9. §. Ja abonents atteicas no strāvas lietošanas, tad viņam
par to rakstiski jāpaziņo pilsētai un jānokārto visi maksājumi.

Piezīme : Aizrādījumi par strāvas nelietošanu bez rakstiskas
atteikšanās netiks atzīti, pie kam katram aizrādījumam
jābūt samaksātam ar Ls 0,10 pilsētas nodevu.

10. §. Abonents, kurš nevēlas zināmu laiku ņemt strāvu,
var tikt atvienots no tīkla, noplombējot ievadu galus. Par šādu
abonenta atvienošanu uz laiku un jaunu pievienošanu tiek ņemti
Ls 2,—, Ls 1,— pie atvienošanas un Ls 1.— pie pievienošanas.

Piezīme : Par šādu atvienošanu un pievienošanu iesniedzami
rakstiski paziņojumi, samaksāti ar Ls 0,10 pilsētas
nodevu.

11. §.' Skaitītāju uzstāda pilsēta un ņem par to kopā ar
pievienošanu pie tīkla un skaitītāja pārbaudīšanu Ls 3,—.

12. >; Ja izrādās, ka skaitītājs kaut kādu iemeslu dēļ ap-
stājies, kaut gan strāva lietota, vai ja viņš būtu enerģiju nepareizi
mērojis, tad enerģijas daudzums tiek aprēķināts pēc pagājušā un
nākošā mēneša caurmēra.

13. §. Pie skaitītāja saņemšanas no pilsētas uz nomaksu,
abonents dod pēc noteikta formulāra parakstu par to, ka skaitītājs
atradīsies tikai viņa rīcībā un tiks uzglabāts pilnā kārtībā līdz
galīgai nomaksai.

14. §. Ja pilsētai dēļ neparedzēta darbības traucējuma
nebūtu iespējams kādu laiku kārtīgi piegādāt abonentam strāvu,
tad pēdējam nav tiesība prasīt zaudējumu atlīdzību par šādu pār-
traukumu.

15. §. Par strāvas pārtraukumiem bojājumu dēļ abonenta
pievados un iekšējā instalācijā pilsēta neatbild.

16. §. Šie noteikunr skaitās par strāvas noņēmēju parakstī-
tiem un atzītiem par !īg: >a sastāvdaļu, ja noņēmējs parakstījis
pieteikšanas formulāru, (irīvas pilsētas tarifi un teclmiskie no-
teikumi skaitās par ŠO noteikumu sastāvdaļu.

17. §. Pilsētai ir tiesības šos noteikumus grozīt un papildināt,
pie kam abonentiem iepriekš tiek paziņots termiņš, no kura šie
pārgrozījumi un papildinājumi stājas spēkā.

B. Maksas noteikumi par strāvas lietošanu.
18. §. Par patērēto enerģiju abonents maksā pēc skaitītāja.
19. §. Abonentiem ar skaitītāju pastāv divējāds tarifs:

apgaismošanai augstāks un dzinējspēkam lētāks.
2(1. ļ. Maksa par enerģiju apgaismošanai un spēkam maksā-

jami pēc skaitītājiem katra mēneša pirmās dienās un ne vēlāk kā
10 dienu laikā, pēc kam abonentam ir jāmaksā 50 santīmu soda
nuidas par nokavēšanu. Ja abonents mēneša laikā nav nokārtojis
sīvus maksājumus, tad pilsētai ir tiesība viņu atvienot no elektrības
tikla piedzenot parāda summu tiesas ceļā.

21. 5- Par katru pārmaiņu, ja gaismas punktu skaitu pa-
vairo tai samazina, abonents iesniedz pilsētas valdei rakstisku
iesniegumu, samaksājot to ar Ls 0,10 pilsētas nodevu.

22 S. Pie skaitītāja saņemšanas no pilsētas abonents dod
nodrošinājumu par skaitītāja vērtības summu.

23 *5- Par patērēto elektrisko strāvu abonents maksā pil-
sētai apgaismošanai Ls (1,40 par kilovatstundu un motoriem pēc
sevišķa tarifa un vienošanās.

C. Techniskie noteikumi par instalācijas ierīkošanu.

94 S, Mājas pievienojamo vietu noteic pilsētas tīklu pār-
zinis "ievērojot "pēc iespējas pasūtītāja vēlēšanos.

* 25 § Pilsētas valde patur sev tiesību apgādāt ietaises

strāvu no mājas p ievienojuma, kas atrodas pie svešas malas,
?3Hos gadījumos pret vajadzīgo elektrības nozarošanas vadu izbūvi
mai-K ioašniekam, vai viņas apdzīvotājiem nav tiesības celt ie-

« nie kam atlīdzību, ja tāda būtu pamatota, nosaka pilsētas
i ?'pie šo vadu novietošanas pilsētai jāievēro pēc iespējas

mājas īpašnieka vai iedzīvotāju vēlēšanās.

26. §. Katrā ietaisē vajadzīgo skaitītāju un strāvas ap-
robežotāju lielumu, daudzumu un uzstādīšanas vietu nosaka pil-
sētas tīkla pārzinis.

Piezīme: Skaitītājus drīkst uzstādīt tikai tādās telpās,
kurās nav jābaidās no viņu bojāšanas un kaut kāda
traucējoša iespaida uz viņa darbību. Pagrabi, ķēķi
un priekšnami jāskaita par nepielaižamām uzstādī-
šanas vietām. Skaitītāja uzstādīšanas augstums no-
teikts no 1,6 līdz 1,8 metriem virs grīdas, izņēmumus
var pielaist tikai ar pilsētas piekrišanu.

27. §. Ja skaitītāja uzstādīšanai neatrastu vietas, kur tas
aizsargāts no mechaniskas bojāšanās, putekļu un netīrumu iekļū-
šanas, tad šim nolūkam ir jāierīko aizsargu skapītis.

28. §. Gaisa pievadus, ejot no pilsētas gaisa līnijas līdz
mājai, pilsēta pieved uz sava rēķina, kuriem jābūt ne tievākiem
par 4 kv. m/m un ne garākiem par 20 mtr, pie kam, ja tie krusto
telefona vadus, jābūt izolētiem ar tādu izolāciju, kas viegli nebojājas
no atmosferiskiem iespaidiem. lekšienā no gaisa vadiem līdz
skaitītājiem pielaisti vadi ne tievāki par 2,5 kv. m/m un tiem jābūt
Bergmaņa caurulēs. Vadiem, ejot no ārienes caur sienu, jābūt
katram vadam vilktam caur atsevišķu porcelāna pīpi. Ārpusē
vadi pielaisti Bergmaņa curulēs tikai vertikāli. Pievadam no staba
jābūt pēc iespējas mājas galā vai sānos uz dzelzs kronšteina, kas
paceļas augstāk par jumta kanti, bet ne pažobelē, kur, sniegam
krītot no jumta, pēdējie var tikt sarauti. Gaisa pievads nedrīkst
atrasties zemāk par 4 metr. no zemes pie mājas sētas pusē, bet ielas
pusē ne mazāk par 5 metriem. Mājas pievadus pievienot pie pil-
sētas gaisa līnijas drīkst vienīgi pilsētas montieris, izslēdzot pēdējā
strāvu. Pievienojumam jābūt pielodētam vai saskrūvētam ar
speciālu spaili.

29. §. Nozarojoties no gaisa līnijas, pievads jāaizsarga ar
gaisa vada aizsargu, mājas iekšpusē jāierīko skaitītāju aizsargs
ar noplombējamu skārda kapi; pēc skaitītāja jābūt grupu sadalī-
šanas aizsargiem. Visi aizsarga elementi montējami uz koka dēlī-
šiem un pieskrūvējami pie sienas uz porcelāna ruļļiem. ,,Mignon "
aizsargi nav pielaisti. Aizsargu puļķus pēc izdegšanas nedrīkst
lāpīt, bet jāliek jauni.

30. §. Mājas iekšienēs, sausās telpās, instalācija pielaista
ar NGA izolācijas auklu uz rullīšiem un NGA izolācijas vienkār-
šiem vadiem Bergmaņa izolācijas caurulēs vai arī uz rullīšiem.
Slēdži, iekavas un citi piederumi var būt vienkāršie, bet misiņa.
Mitrās vai slapjās vietās instalācija pielaista rikai uz atsevišķiem
rullīšiem, vai ar citiem NGA vadiem līdzvērtīgiem vadiem; slēdžiem
un iekavām jābūt porcelāna ūdensciešiem.

31. §. Vadiem nolaižoties pie slēdžiem jābūt aizsargātiem
Bergmaņa caurulēs 1 metra garumā, pie kam mitrās vietās pēdējai
augšgals jāsaliec uz zemi, lai mitrums nevarētu ietecēt. Visās
vietās, kur ar rokām vai citādi var tikt vadi-bojāti, piem. veikalos
uz plauktiem un citādi, jābūt vadiem caurulēs. Cauruļu galos jāliek
porcelāna piltuves vai metāla skārds jānoplēš 10 m/m garumā,
lai vads nepiedurtos un nerastos strāvas noplūdums.

32. §. Pirtīs lietojami tikai NGA vadi uz izolatoriem, pie
kam slēdžiem un nozaru dozēm jābūt koridoros vai kādā citā
sausākā telpā un kur publika nevarētu tiem piedurties, vadiem
jābūt tādā augstumā virs zemes, lai ar rokām tos nevarētu
aizkārt.

33. §. Staļļos un kūtīs jālieto kaili vadi, vai vadi ar speciālu
izolāciju, kas staļļos nebojājas (anhvgron vadi): kaili vadi velkami
katrs vads atsevišķi uz lieliem porcelāna izolatoriem un tā, ka pie
vadiem nevar ari lopi piedurties. NGA vadi staļļos un kūtīs uz-
skatāmi kā kaili vadi. Slēdžiem jābūt no porcelāna, ūdensciešiem
un novietotiem tā (vajadzības gadījumos koka skapīšos), lai lopi
nevarētu piedurties pie paša slēdža.

34. §. Ierīkot lampu garā vadā un nesāt no vienas istabas
otrā stingri aizliegts, jo vada izolācija durvīs vai citādi var tikt
bojāta un pieduroties, stāvot uz mitras vietas, apdraudētu dzīvību.

35. §. Vadu nozarošanas izvedama tikai caur nozaru dozēm,
pievados yar pielaist ari nolodēšanu. Auklas galiem un citiem
savienojumiem jābūt lodātiem, pie kam lodāt atļauts bez kaut
kādām skābēm.

36. §. Vadus velkot caur sienu, jālieto izolācijas caurules
ar porcelāna piltuvēm galos. Iekavas vai kādas citas armatūras
jāpakar atsevišķā speciālā šņorē, kas piestiprināta pie griestiem
ar āki vai rozeti.

37. §. Spuldzēs ieslēdzama strāva vienīgi ar speciāli ierīko-
tiem slēdžiem, bet nevis izgriežot pašu spuldzi.

38. §. Kailiem gaisa vadiem ejot no mājas uz māju jābūt
no zemes ne mazāk par 5 metriem, bet ja tas nav iespējams, tad
jālieto izolētie vadi, ne tievāki kā 4 kv. m/m.

39. §. Vada aukla nostiprināma uz porcelāna rullīšiem ar
atstatumu ne vairāk kā 80 cent. vienu no otra. Stūros' un pie no-
zaru dozēm auklas jānosien uz rullīšiem ar sienamo šņori. NGA
vadi nosienami uz atsevišķiem rullīšiem ar stiepuli, iepriekš vadu
notinot ar izolācijas lenti, lai stiepule nesabojātu izolāciju. Caurules
piestiprināmas ar klamburiem, atstatumos ne vairāk kā 80 cent.

40. §. Mazākais vada šķērsgriezums pielaists vienu kv. m m
ar vulkanizētās gumijas izolāciju. Kailiem gaisa kapara vadiem
mazākais šķiersgriezums 6 kv. m/m un 4 kv. m m ar atstatumu ne
vairāk par 20 metriem. Bergmaņa izolācijas caurules lietojamas
ne tievākas kā 9 m m diametri iekšpusē.

41. 5. Vienfāžu motori pielaisti līdz 0,2 kilovatiem un lie-
lākām darba spējām ņemami tikai trīsfāžu motori ar īsi slēgtu
enkuru (rotoru) atļauts lietot līdz 4 kilovatiem un palaist tos darbā
ai ttīsspolīgu slēdzi var līdz 1 kilovatam, bet lielākus tikai ar zvaigz-
nes-trīsstūfa slēdzi, pie kam motoram tinumus saslēdzot uz trīs-
stūru jābūt 380 voltiem. Lielāki par 4 kilovatiem palaižami ar
reostatu.

42. !;. Motoru uzstādīšana atļauta tikai pēc noskaidrošanas
atļaujas saņemšanas no pilsētas, ka pie gaisa vadiem ir iespējams
tos pieslēgt.

43. !j. Zvanu ietaises var pieslēgt pie apgaismošanas strāvas
tīkla tikai ar zvanu transformatora palīdzību, pie kam jāievēro
sekošie noteikumi:

1) Spriegums, lietojams zvaniem, nedrīkst pārsniegt 15 vol-
tus un strāvas patēriņš tukšā gaitā vienu vatu.

2) Transformators ir ievietojams aiz skaitītāja līdz ar divu
ampēru divspolīgu aizsargu, otrspriegums var būt bez aizsarga:

3) Vadi līdz transformatoram ir jāierīko pēc apgaismošanas
strāvas noteikumiem, turpretī otrsprieguma vadeim var lietot
zvanu vadus, piestiprinot tos uz rullīšiem tā, ka lai viņi ne-piedurtos pie apgaismošanas vadiem. :

^—— —*
4) Par zvanu transformatoru pilsētas valdenZ "

maksu Ls 3,— gadā par katru. ņem a, *evišķu
Šie saistošie noteikumi stājas spēkā no viņu i^i *dienas. ' lislu<1i'

Pilsētas galva Žilinski,
21Q04b .Sekretārs M, D

Iespiests valsts tipogratija.

Mežu departaments
sārdos jauktā izsolē 1929. g. 10. janvārī, Rīgā, Merķe|a ielā Ns 13, Latviešu biedrībā, augošu mežu:

.=>. ?»»_.t «r- » Drošības m~jr Pārdos £ ., , i » ~< - nauda latos _,._:
^ ? 3 . O _
g Kādas virsmežniecības, novada,

^
„ °

^
Koku suga 2| _?._ b *Piezīmes

. apgaitas un kvartāla °-_- _ £ S £ «i
ā sl |s I II p'-ē nā

£S Sa-o
' g= = _ _ Jļ

Gaujenes virsmežniecībā. !§"5pŽ'>-
Bormaņu IV iec. mežniecībā. ?§ _ c-5c 3

Bormaņu novadā.
=1 5li ( Likvidējamais

10 Vērzemniel«a 26. apg., 1928. g. cirsmas: .!_ SS _g J mežs uz ?or"
kv. 217, atd. 1 un 2, kv. 216, atd. 4 - ? 5'n^S/l

manu muizas
un 5 un atd. 3 (num. koki) .... 3,89 69 priede, egle, bērzs, alksn., apse 1880 ( < g_ ^

SJ _, — l j-bas 41 F.

Mežu pārdos saskaņā ar Mežu departamenta 1929. g. 10. janvāra izsoles sludinājuma noteikumiem, publ. „Vald. Vēstn." JVs281
un sludinājuma papildinājumu, publ. „Vald. Vēstn." JVs 282. 21093 Mežu departaments.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 3. dec. ir
apstiprinājis M/S.,,Lielais purvs"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
III daļas 351. 1. p. ar JVs 1001.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr., Krustpils pag.,
caur Krustpili.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
20972z Darbvedis F. Briedis.

^ *J ^ V v

Mēfa pagastam ,
Valkas ap, (c; Smi.temv vaiadz

vecmāte.
pagar,3«i°H^a-Rauzas
P g™.1360 iedzīvot Ala;Ls 70 mēnesī, dzīvoklis arankurināšanu un ap_ais„,o__,,,p "

Reflektantes tiek lū. ,,, „ ' -
teikties personīgi Pie *p_ *:
padomes š. g. 22n»,\Pīkst 10 dienā, u z^dotTku'mentus par tiesībām un pS. "smejo nodarbošanos vai inJrakstisku pieteikumu līdz 'ffnetam laikam ar uzrādītiem dokumeniem un apmaksātu £Ls 0,80 zirnognodevas.

21069ē Pagasta vaid,.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 3. decembrī
ir apstiprinājis Lazdānu meliorā-
cijas sab. ,,Zemkūpis" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra III daļas
352. 1. p. ar JVs 1002.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr., Kalupes pag.,
caur Liksnu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
20973z Darbvedis F. Briedis.

Valsts dzelzceļu
4. ceļu iec. priekšnieks
1928. g. 29. decembrī, pīkst. 12,
iec. kantorī, Gulbenes stac, izdos

jauktā izsolē

asenizācijas darbus
uz Pļaviņu — Gulbenes—Jaun-
latgales, Gulbenes — Apes un
Sitas—-Rugāju līnijām, izņemot
Pļaviņas un Jaunlatgales * stac.
uz laiku no 1. janvāra līdz
31. decembrim 1929. g. Drošības
nauda Ls 100. Tuvākas ziņas
iecirkņa kantorī no pulkst. ' 9
līdz 15, darbd. L6650 21080

Valsts dzelzceļu 8. ceļu iec.
priekšnieks

izsludina savā kantorī, Jelgavas
stacijā, 1928. g. 20. decembrī,
pīkst. 12 dienā, jauktu izsoli
asenizāciian darbu

i ļtilttišana*
no 1929. g. 1. janv. līdz 1929. g.
31. dec. 8. ceļu iec. rajonā, t. i.
Jelgavas mezgls, līnija Jelgava-
Meitene, Meitene—Bauska, Jel-
gava—Reņģe,Jelgava—Daugava,
Glūda—Skrunda un visi J kab-
pils pievedceļi.

Drošības nauda Ls 200,—.
Tuvākas ziņas iec. kantorī,

darbdienās no pīkst. 10—13.
20951b 1*

Rīgas pilsētas lombards.
Kaļķu ielā JVs 9, ieeja no Zirgu

ielas JVs 10,

izūtrupēs
1928 g. 18. un 19. decembrī,
pīkst. 6 vakarā zelta un sudraba
lietas, apavus, drēbes, tepiķus,
veļu, kažoka priekšmetus, trau-
kus, daž. metāla un c. neizpirktas
un nepagarinātas lietas, kas
ieķīlātas no 1928. g. 19. jūnija
līdz 2. jūlijam ar

JVsJVsC 722088—728394,
kā arī izūtrupēšanai nodotās
mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu priekš galīgā termiņa
notecēšanas. 21040*

Rīgas prēf. 3. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. JVs 26922, izdotu no
Ludzas kara apr. pr-ka 1924. g.
25. nov. ar Julijana Strumpa
vārdu, dz. Valdemāra ielā
JVs 57/59, dz. 21. 21034ā

Glūdas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi ser. JVs 005514, izdotu no
niūdas pagasta valdes 1927. g.
18. oktobrī ar Lizetes-Almas
Ozols vārdu. 19543ē

$)užādi
sludinājumi.

*? *

JtftrtļusobicAtibas

„3zstāde"
ttfividār. ftommlsiia

paziņo, ka saskaņā ar pilnās
sapulces no š. g. 27. septembfa
lēmuma viņa stājusies pie minētas
sabiedrības ' likvidācijas un uz-
aicina visus sabiedrības kredi-
torus un citas personas, kam
būtu kādas prasības pret minēto

sabiedrību, pieteikt tās 6 mciiesu
laikā, skaitot no šā sludinājuma
dienas. Tā pat, tanī pašā laika,
pieteikt resp. iesniegt
pagaidapliecības vai attiecīgas
kvītes par izdarītām iemaksām
uz sabiedrības akcijām.

Likvidācijas kommi
dekiis atrodas Rīgā, I
ielā JVs 27, dz. 3. Darba laiks
no pīkst. 12—14.
21029ē Likvidācijas kornmisļi;

Virgas pagastam ,
Liepājas apri ņķī, caur Priekuļituvākā dzelzceļa stacija Paplaka

vajadzīga

v&cīmāte.
Darbības rajons Virgas Data*ar 1000 iedzīvotājiemaK

valdibas noteikumiem , brīvs dzivokhs un apkurināšana Kandidates lūdzam pieteikties rakstiski jeb personīgi (vēlams per-
sonīgi) pie pagasta padomes« _
20. decembrī, pulksten 13 dien!"
pagasta namā, iesniedzot do-kumentus par vecmātes tiesībām
un reģistrēšanos veselības depar-tamentā. 21070ā

2* Pagasta valde.

Mērdzenes pagasta valdi
sludina par nederīgām sekošas
nozaudētas pases:

1) Latvijas iekšzemes pasi
M. Z. JVs 023514, izdotu no-
Mērdzenes pag. valdes 1928. g.
ar Dubrovskis Malkiers vārdu ar
JVs 7214;

2) Latvijas iekšzemes pasi
M. Z. 022874, izdotu no Mērdzenes
pag. valdes 1928. g. ar Ādama
Uzulans vārdu ar JVs 5774;

3) Atsauc sludinājumu par
zirga pases JVs 8,6402, izdotas.
1926. g. ar Izidora Mtacenslca
vārdu un vēlāk pārrakstītas uz.
Tadeuša Audians vārdu nozau-
dēšanu, kura izpublicēta 1928. g.
,,Vald. Vēstn." JVs 197. par
nederīgu, jo minētā pa$t ir
atrasta. 204

Rucavas pag. valde atsauc
publikāciju, iespiestu ,.Valdības
Vēstnesī" š. g. JVs 274.. attiecībā
uz iekšzemes pases ser. L. T.
JVs 019651, izd. no šīs pag. valdes
1928. g. 21. janv. ar Annas
Varkalis vārdu nozaudēšanu, jo>
minētā pase atrasta. 207!'ik

Daugavpils pilsētas un apriņķa kopējā slimo kase

uz š. g. 18. decembrī, pulksten 2 pēc pusd. kases telpas I
ielā 100) noliek jauktu rakstisku un mutisku mazāksolisanu

kanalizācijas darbiem un centrālās apkurināšanas ie»"
slimo kases namā, Daugavpilī, Alejas ielā 12, par sumu Ls 21.

Ar torgu noteikumiem un darba aprakstu var iepazīties si

kases kancelejā (Raiņa ielā 100) darba laikā no pīkst. 9 līdz
Reizē .ar attiecīgiem iesniegumiem, apmaksātiem ar z.'!?!''t_,

(0,80 snt.), ir jāiemaksā ari drošības nauda uz kanalizācijas aar

Ls 300, bet uz centrālās apkurināšanas ietaises darbiem L-
|.in3

Personai, nosolījušai šos darbus, drošības nauda ir JPļ33
līdz 10% no nosolītās summas. . pjm-

Mazāksolīšana stājas spēkā pēc viņas apstiprināšanas ? >
varnieku sapulces. * l3-

Liepājas nn apkārtnes kiitfii »Wrt|
paziņo, ka sakarā ar procentu pazemināšanu aizdevumiem. - £
drība sākot ar 1929. g. 1. janvāri par noguldījumiem
sekošus procentus:

1) par tekoša rēķina noguldījumiem J
2) ,, noguldījumiem uz nenoteiktu laiku . .
3) ,, noteikta laika noguld. uz 1 gadu un ilgāki

Noguldījumu grāmatiņās agrāk ierakstītie augstaKie
^skaitās anulēti sākot ar 1929. e. 1. janvāri. 2038-
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