
Likums par pilsētu tiesību piešķiršanu.
Valsts Prezidenta rīkojums.
Saeima.

Rīkojums par patentētiem ārstniecības
līdzekļiem, kurus atļauts ievest
Latvijā.

Valsts Prezidenta rīkojums
1928. gada 10. februāri

Nr. 177.
Ieceju ārkārtējo sūtni un pilnvaroto

ministri Francijā Vili Šūmani tādā pašā
amatā Portugālē un Spānijā, atstājot
viņu arī līdzšinējā amatā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Ārlietu ministris A. Balodis.

SAEIMA.
Sēdes 10. februāri.

Rīta sēdē, ko atklāja priekšsēdētājs
Dr. P. Kalniņš pulksten 10, turpinājās
muitas tarifa likmju apspriešana un pie-
ņemšana.

Vakara sēdē,ko atklāja priekšsēdētājs
Dr P. Kalniņš pulksten 5, nolasīja
vispirms jautājumu ministru prezi-
dentam ministru biedru iecelšanas lietā.
Jautājumu motivēja viņa pirmais pa-
rakstītājs V. Holcmanis. Nedēļas laikā
ministru prezidents dos atbildi uz jautā-
jumu.

Pēc tam atkal turpinājās muitas tarifa
likmju apspriešana un pieņemšana.

Nākošā sēde otrdien, 14. februārī,
pulksten 5 pēc pusdienas.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

LIKUMS
par

pilsētu tiesību piešķiršanu 16 miestiem.
1. Piešķirt pilsētu tiesības šinī pantā uzskaitītiem miestiem pastāvošās robežās,

attiecinot uz tiem pilsētu nolikumu un citus attiecīgus likumus un noteikumus, atdalot
tos no vietējām apriņķu pašvaldību vienībām:

Daugavpils apriņķī — Preiļu miestam,
Jaunlatgales apriņķī — Balvu miestam,
Jēkabpils apriņķī — Viesītes miestam,
Liepājas apriņķī — Priekules miestam,
Ludzas apriņķī — Kārsavas miestam,
Madonas apriņķī — Vecgulbenes miestam,
Rēzeknes apriņķī — Varakļānu un

Viļānu miestam,
Rīgas apriņķī . — Ķemeru,

Ogres un
Siguldas miestam,

Valkas apriņķī — Apes,
Lejasciema un
Strenču miestam,

Valmieras apriņķī — Mazsalaces un
Salacgrīvas miestam.

2. ļaunnodibinātām pilsētām atstāt līdzšinējos nosaukumus, izņemot Vecgulbeni,
nosaucot to „Gulbene".

3. Domes locekļu skaitu noteikt — Apes, Ķemeru, Ogres, Salacgrīvas un Lejas-
ciema pilsētā katrā 15, bet Balvu, Gulbenes, Kārsavas, Mazsalaces, Preiļu, Priekules,
Siguldas. Strenču, Varakļānu, Viesītes un. Viļānu pilsētā katrā 17.

Piezīme. Jaunnodibinātās pilsētās turpina darboties bijušās miestu domes līdz
viņu pilnvaru notecējumam.

4. ļaunnodibināto pilsētu robežās pastāvošos ceļus, ielas un sabiedriskus lau-
kumus atzīt par tādiem, kas atrodas vispārīgā lietošanā.

5. Iekšlietu ministris nokārto attiecības un izšķir strīdus jautājumus starp pilsētu
un apriņķu vai pagastu pašvaldībām, sakarā ar pilsētu tiesību piešķiršanu 1. pantā
minētiem miestiem.

Ar šo atcelti pagaidu noteikumi par miestiem (Lik. kr. 1920. g. 243.), pārgrozī-
jums,pagaidu noteikumos par miestiem (Lik. kr. 1923. g. 167.) un likuma par pašvaldību
penību tiesību piešķiršanu, robežu un nosaukumu noteikšanu un pārgrozīšanu (Lik.
kr. 1922. g. 136.) 9. ' un 10. pants.

Rīgā, 1928. g. 11. februārī.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JV2 40.

1928. g. 7. februārī.
Saraksts patentētiem ārstniecības

līdzekļiem, kurus atļauts ievest Latvijā.
Papildinājums rīkojumam N° 38, izsludi-

nātam „Valdības Vēstneša" 1927. gada
49. numurā.
Tek. JVs Ārstniecības līdzeklis.

551. *Arsylen
552. Coagulen pulv., amp. un tabl.
553. Coliron
554. *Digifolin (visās formās)
555. Histoplast
556. Iriphan
557. *Myo-Salvarsan
558. *Thyroxin (visās formās)
559. *Rhodan-Calcium-Diuretin tabl.
560. Silicol
561. Vigantol (visās formās).

Pamats: Tautas labklājības ministrijas
veselības departamenta 1928. gada
16. janvāra raksts N° F/526,

Finansu ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Sludinājums.

Iekšlietu ministrijas administratīvais de-
partaments, paziņojot , ka komandītsabie-
drība K. Ziegel Rīgā likvidējusi savu
technisko biroju centrālās apkurināšanas,
ūdens vada, ventilācijas un kanalizācijas

lietās, uzaicina personas, kurām pret mi-
nēto biroju būtu kādas prasības, pieteikt
tās iekšlietu ministrijai Rīgā, Brīvības
ielā No37 39, istabā 88, triju mēnešu laikā
no sludinājuma publicēšanas dienas ,.Val-
dības Vēstnesī". Pēc šī termiņa notecēša-
nas prasības nepieņems un iemaksāto
drošību izsniegs komandītsabiedrībai at-
pakaļ.

Rīgā, 1928. g. 9. februārī. JV° 5034/27.
Administratīvā departamenta direktora

vietā J. Rozenbachs.
Iekšējās apsardzības nodaļas priekšnieka

28092 vietā A. Krauze.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiesm valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka ir
pieņemti sekosi rajonārsti: Dr. M. Lib-
mans, special. iekšķīgās un bērnu slimībās,
dzīvojošs Āgenskalnā. Kalnciema ielā 32,
dz. 3. Pieņemšanas stundas no pulksten
9 līdz 11 un no 17 līdz 19. Dr. E. Kron-
bergs, spec. ķirurģiskās slimībās, dzīvojošs
Slokas ielā Ne 9, dz. 1. Pieņemšanas stun-
das no pulksten 10 līdz i 1 un no 17 līdz 18.

Departamenta direktors J. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības nodaļas

vadītājs Dr. Dribba.

Paziņojums
Daugavpilī dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments paziņo, ka Dr.
Jad. Pavlovska ir pieņemta par valsts
darbinieku ārstu. Dzīvo Daugavpilī, Raiņa
ielā Jsfe 18.

Departamenta direktors J. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības nodaļas

vadītājs Dr. Dribba.

Meklē mantiniekus.
Ārlietu ministrija ar šo paziņo, ka

Amerikā Maneolas pilsētā, Long-Ailendā
Nassanas slimnīcā pag. gada 5. jūnijā
mirusi Otilija Neidenberg, kura cēlusies
no Latvijas. Nelaiķe strādājusi kā dienest-
niece un atstājusi mantojumu. Tuvinieki,
kuriem būtu tiesības uz atstāto manto-
jumu, tiek uzaicināti pieteikties ārlietu
ministrijas juriskonsultācijā.

Valmieras apr. 4. īec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu š. g. 7. februāra lēmumu un
pamatojoties uz krim. proc. lik. 71. p. meklē
čigānu Didžu Sīmani, kura pazīmes ii: vidēja
auguma, pasausu ģīmi, garu plānu degunu, skūtu
seju, lieliem melniem sprogainiem matiem; tu-
vākas ziņas par viņa personību trūkst.

Čigāns *Didžs Sīmanis tiek apsūdzēts par to,
ka š. g. 17. janvārī izkrāpis zirgu Indriķim
Ķīpiņam Ipiķu pag. Niedrītes mājā.
' Visas iestādes un privātpersonas, kurām būtu
zināma Didža Sīmaņa uzturēšanās vieta, tiek
lūgtas ziņot par to 'miertiesnesim vai policijai;
policijai Didžs Sīmanis jāapcietina un jānogādā
miertiesneša rīcībā.

Rūjienā, 1928. g. 9. februārī. JVs 102.
Miertiesnesis V. B ē r z o n s.

Meklējamo personu saraksts JV<> 351.
25091. Apšukalēis, Jānis-Voldemārs Augusta

dēls, dz. 5. VII. 1906. g. Rērzmuižas pag. — 9. Rē-
zeknes kājn. pulka kom. r. JVs 252 T. no 11. 1.28.
(30. I. 28). pēc atvaļinājuma izbeigšanās pag.
g. 31. XII. vēl līdz šim pulkā nav ieradies. —
Apcietināt.

25092. Andrējevs, Aleksejs Jēkaba cl., apm.

20 g. v., pied. pie Augšpils pag. — Latg. apgblt
Jaunlatgales iec. miert. r. JVs 212. no 21. 1. 28
(30. I. 28), apv. uz s. I. 581. p. 2. d.— Apcietināt

25093. Aksamics, Jēzups Kazimira d., apm
50 g. v., pied. pie Ofockas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Nodokļu depart. akcīzes un spirta monopola
daļas akcīzes nod. uz JVs 1319 20. no 21. I .28
(27. I. 28), apv. uz akc. s. I. 32. p.

25094. Boženkovs. Voldemārs Teodori d.
dz 25. VIII. 1912. g. — Rīgas apgabala tiesas
prokur. r. Ns 1706. no 20. 1. 28. (2. 11. 281, apv
uz s. I. 51., 581. p. 3. d. — Apcietināt.

25095. Betlems, Augusts Marta d., 19 g. v.
Igaunijas pavalstnieks. — Tartu-Valkas kriminal-
komisāra r. JVs 2730. no 26. I. 28. (31. !. 28)
apv. veksefu viltošanā. — Izsūtīt uz Valkas
(Igauniju) kriminālpoliciju.

25096. Briedis, Kristīne Jāņa m., 38 g. v.
nied. pie Rīgas. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 2.
iec. miert. uz JVs 219! 27. no 2. I. 28. (28. 1. 28):
apv. uz s. I* 581. p. 2. d.

25097. Freimans. Voldemārs Otto d., dz.
9. IV. 1891. g., pied. pie Bikstu pag. — Paziņot
dzīv. vietu Valkas apr. 1. iec. miert. uz JVs 614 K.
no 20. I. 28. (28. I. 28.), apv. uz s. 1. 507. p.

25098. Gāršnieks, Pauls-Vilhelms Rūdolfa d.,
17 g. v. — Nepilngad. zemkop. un amatn. kol.
dir. r. JVs 1351. no 22. I. 28. (31. I. 28), izbēdzis
no kolonijas. — Apcietināt.

25099. Grigorjevs, Vladimirs Kirila d., 56 g.
v., pied. pie Izvoltas pag. — Paziņot dzīv. vietu
Latg. apgblt. Daugavpils 3. iec. miert. uz JVs 1,
21. !. 28. (30. I. 28.), apv. uz akc. s. I. 36. p.

25100. Oovčis, Georgs, dzim. 1881. g. Maskavā.
— Pazinot dzīv. vietu Rīgas pils. 1. iec. miert.
uz JVs 2653. no 3. I. 28. (28. I. 28.), apv. uz s. 1.
581. p. 1. d.

25101. Januška, Antons Jāzepa d., dz. 1869. g.,
pied. pie Možeiku apr. — Paziņot dzīv. vietu
Nodokļu depart. akcīzes nod., uz JVs 217,20.
no 19. I. 28. (30. 1. 28.), apv. uz akc. s. I. 1087. p.

25102. Kamdrons, Pēters Jēkaba d., pied.
pie Laiksani pag. (Igaunijā). — Rīgas apgabala
tiesas 2. krim. nod., r. JVs 21998/7. no 25. I. 28.
(1. II. 28.), sod. uz s. 1. 581. p. 1. d. ar ieslodzī-
jumu cietumā uz 5 mēli. — Apcietināt.

25103. Kopajevs, Konstantins Jāņa d., 16 g. v.
— Nepilngad. zemkop. un amatn. kol. dir. r.JVo!351
no 22. I. 28. (31. I. 28.), izbēdzis no kolonijas.—
Apcietināt.

25104. Ķeblis, Artūrs Jāņa d., 15g. v. Tas pats.
25105. Klementjcvs, Pro'tos Jāņa un Annas d.,

25 g. v., pied. pie Slobodkās pag. — Pa-
zinot dzīv. vietu Grīvas iec. miert. uz JVs 16. no
3.' I. 28. (30. I. 28.), apv. uz s. 1. 581. ņ. 1. d.

25106. Līcīts, Jānis-Roberts Jāņa d., dz.
16. VI. 1901. g.> pied. pie Suntažu pag. — Kioni-
nalās pārvaldes Rīgas nod. pr. ar r. no 26. 1. 28.
(1. II. 28.), apv. krāpšanā. — Apcietināt.

25107. Leimans, Eduards Pētera d., dz.
17. VII. 1895. g., pied. pie Rencēnu pag. — Pa-
zinot dzīv. vietu Rīgas apr. 4. iec. miert. uz JVs 162.
no' 17. I. 28. (2. II. 28.).

25108. Norrings, Helmuts Jāņa d., dz. 17. V.
1906. g., Igaunijas pav. — Tērbatas-Verovas
miertiesnešu sapulces r. As 1331. no 5. XI. 27.
(31. I. 28.), apv. ielaušanās zādzībā. — Apcietināt
un nodot Igaunijas iestādēm zem paraksta, kuru
iesūtīt administr. departamentam.

25109. Ozolinš,-Āre Ernsts Jēkaba d.,
dz. 22. VIII. 1883. g., pied. pie Stirnienes pag —
Pazinot dzīv. vietu kriminalpārvaldes Rīgas
nod. "pr-kam uz r. no 24. I. 28. (30. I. 28.). apv.
piesavināšanā.

25110. Petrauskis, Miķelis Miķeļa d., 29 g. v.,
pied. pie Vēgeres pag. — Auces iec. miert. r. JVs 40.
no 25. I. 28. (31. I. 28.), apv. uz s. 1. 581. p. —
Apcietināt.

25111. Puduls. Pēters Anastasijas d., dz.
29. VI. 1906. g., pied. pie Vidzmuižas pag. —
IV. iec. kara izm. ticsn. r. JVs 143. no 23. I. 28.

(31. 1. 28.), apv. uz k. s. 1. 133. p. un s. 1. 581. p. —
Apcietināt.

25112. Putniņš, Juris Kaspara d.,dz.18'Rīgā. — Rīgas 10. iec. miert. r. JVs 138 no 23. I. 28.
(31. I. 28.), apv. uz s. I. 574. p. 1. d. — Apcietināt.

25113. Poga, Johans Jēkaba d., dz. 14. VIII.
1900. g., pied- pie Pinku pag. — Tukuma-Talsu
kara apr. pr-ka r. JVs 792. no 19. I. 28. (30. 1. 28.),
dezertiers. — Apcietināt.

25114. Pine, Emma Pētera tn., dz. 14. I. 1893.g.
pied. pie Jērcēnu pag. — Paziņot dzīv. vietu
kriminalpārvaldes Rīgas nod. pr. uz r. no 25. I. 28.
(30. I. 28.), apv. piesavināšanā.

25115. Rasmans, Eduards Mārtiņa d., dz.
23. VII. 1909. g., pied. pie Rīgas. — Kriminal-
pārv. Rīgas nod. pr. r. no 26. I. 28. (31. I. 28.),
apv. zādzībā.—Apcietināt.

25116. Zagers, Jānis Jāņa d., dz. 19. XII.
1905. g., pied. pie Tilzes pag. —'- Kriminālās
pārv. Rīgas nod. pr. r. no 21. I. 28. (28. I. 28.),
apv. zādzībā. — Apcietināt.

25117. Stroda, Antons Savelija d., 34 g. v.,
pied. pie Zalāsmuižas pag. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 10. iec. miert. uz JVs 1310.' no 3. I. 28.
(30. I. 28.), apv. uz s. 1. 532. p. 1. d. 3. pkt.

25118. Ūdris, Jozefs Jāzepa d., dz. 1903. g.,
pied. pie Krāslavas pag. — Paziņot dzīv. vietu.
Jelgavas apr. izm. tiesu. r. JVs 182. no 21. I. 28.
(30. I. 28.), apv. uz s. I. 442. p. 1. d. un
448. p.

25119. Vasiljevs, Jānis Jefima d., apm. 23 g.
v., pied. pie Grīvas pils. — Latg. apgblt. Daugav-
pils 2. iec. miert. r. JVs 1170;27. no 18. I. 28.
(27. 1. 28.), apv. uz s. I. 262. p. 2. d. — Pieprasīt
Ls 100,— apmēra ķīlu naudu, kuru neiemaks.
gad. apcietināt.

Izlabojums:

,,Vald . Vēstu." .Ys 19 28. g. nieki. pērs. sar.
JVs348.pkt. 25021.—Haralds Georgs-Eduārds Edu-
arda d. Rēmans tiek meklēts no Rīgas pils. 9. iec.
miert. ar r. .Ns 1485.27. no 24. XII. 27. un ne
no Rīgas 1. iec. miert. (9. 1. 28.).

Kriminālas pārvaldes priekšnieks G. Tīfentāls.
Darbvedis (paraksts).

Maksa par „Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu bez piesūtišanas
par: (saņemot eksped.) par:

gadu . . . Ls 22,— ļ gadu . . . Ls 18,—
i/ 2 gadu . . „ 12— </2 gadu . . „ 10 —
3 mēn. . . „ 6,— 3 mēn. . . „ 5_
1 „ . » 2— 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpar- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru . „ —,10

Latvijas valdības J^Lj&oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot s^ct^^^Sj

^^^
svētd

ienas
un svētkudienas

Redakcija: #^^^^^^ra^^^^ Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī-JST» 2. Tel. JN!> 20032

^^^^^^^^^
Rīgā, pilī N° 1. Tel. j\20031

Runas stundas no 11—12
u^*^§TAtvērts 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
vienslejīgu rindiņu „ —,20

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

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



Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Publicētu „Valdības Vēstneša" 1925. g.

77., 78. un 80. numurā

SAISTOŠO NOTEIKUMU
par tirgošanās laiku Ilūkstes pilsētā

papildinājums.
Pieņemts pilsētas domes 1928. gada
14.* janvāra sēdē un apstiprināts ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1928. gada 31. janvāra rakstu

JVs 85623.

Saistošo noteikumu par tirgošanās laiku
1 § papildināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme. Kioskos tirgošanās atļauta
katru dienu no pulksten 5—24, neiz-
slēdzot svētdienas un svinamās dienas.

Šis papildinājums stājas spēkā pēc 14
dienām no viņa publicēšanas ,,Valdības
Vēstnesī-'.

Ilūkstes pilsētas galva Samovičs.
Sekretārs J. Kļaviņš.

RĪKOJUMS.

Ievērojot to, ka trakuma sērga Rīgas
apriņķa pagastos vēl nav mitējusies, bet
vēl arvienu parādās no jauna, paziņoju,
ka mans rīkojums par Rīgas apriņķa iz-
sludināšanu uz nenoteiktu laiku par tra-
kuma sērgas apdraudētu, kurš publicēts
„Valdības Vēstneša" N° 149. — 1927. g.
paliek ari turpmāk — 1928. g. spēkā,
līdz mana rīkojuma publicēšanai par tā
atcelšanu.

Reizē ar šo uzdodu pagastu valdēm
iedzīvotājiem atgādināt stingrāk ievērot
noteikumus par trakumsērgas ap-
karošanu, paziņojot tiem, ka ierobežojumi
izsludinātos trakumsērgas apdraudētos ra-
jonos paliek arī turpmāk spēkā.

Rīgā, 1928. g. 8. februārī. N°420/11.
Rīgas apriņķa priekšnieka v. (paraksts).

TAKSE
Bauskas pilsētas slimnīcā ārstējamiem

slimniekiem:
Pieņemta Bauskas pilsētas domes 1927. g.
21. decembra sēdē un apstiprināta ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. g.

3. februāra rakstu JVs 85775.
1) Bauskas pilsētas iedzīvo-

tājiem Ls 3,— dienā.
2) Ārpus pilsētas admini-

stratīvām robežām dzī-
vojošiem ,, 4,— ,,

3) Slimokašu dalībniekiem ,, 4,— ,,
4) Pilsoņiem, kuri ārstējas

uz valsts rēķina ....,, 5,— ,,
5) Ārzemniekiem ....,, 6,— ,,

Takse stājas spēkā pēc 14 dienām no
viņas.izsludināšanas ,,Valdības Vēstnesī".

Bauskā, 1928. g. 8. februāri . N° 262.
Bauskas pilsētas galvas v. E. Rijkurs.

Sekretārs E. Lauva.

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par tirgošanās laiku Līvām* pilsētā.

Pieņemti Līvānu pilsētas domes 1928. g.
14. ' janvāra sēdē (prot. JVs 1 § 7) un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta 1928. g. 2. fe-

bruāra rakstu JVs 85762.
1. Tirdzniecības uzņēmumus atļauts at-

vērt darbdienās no pīkst. 8 rītā līdz
pulksten 8 vakarā, bet nedējas svētdienās
un citās svinamās dienās no pulksten 1
līdz pulksten 5 pēc pusdienas, izņemot
ziemas svētku, lieldienu un vasaras svētku
divi dienas, jaungadu, lielo piektdienu,
Jāņus (24. jūnijā) un valsts svinamās
dienas, kad tie slēdzami visu dienu.

1. piezīme. Tirdzniecības uzņēmumus
atļauts atvērt visu dienu (no pulksten
8 rītā līdz pulksten 8 vakarā) sekošās
svinamās dienās: pēdējo svētdienu
priekš ziemas svētkiem, ziemas svētku,
lieldienas un vasaras svētku trešo
dienu, zaļā ceturtdienā, zāļu dienā
(23. jūnijā) un visās Latgalē svinamās
dienās.

2. piezīme. Tirdzniecības uzņēmumus
atļauts atvērt vienu stundu agrāk
un slēgt vienu stundu vēlāk nedēļu
priekš ziemas svētkiem, vasaras un
lieldienu svētkiem un trīs dienas
priekš Jāņiem. Tirgus dienās atļauts
atvērt par vienu stundu agrāk iaikā
no 1. aprija līdz 1. oktobrim.

2. Viesnīcu, klubu un biedrību bufetes,
kurās tirgojas ar reibinošiem dzērieniem,
un traktierus atļauts atvērt žūpības ap-
karošanas likumā paredzētā laikā,
bet rekrūšu iesaukšanas, tautas nobalso-
šanas, Saeimas un pašvaldību vēlēšanu
dienās tie slēdzami pavisam.

3. Vīna tirgotavas promnešanai at-
ļauts atvērt no pulksten 9 rītā līdz pulksten
8 vakarā, bet svētku, svinamu dienu un

nedēļas svētdienu priekšvakaros no pulk-

sten 12 un pārējās iepriekšējā pantā minē-
tās dienās, tās slēdzamas pavisam.

4. Pārtikas vielu tirgotavas, kondi-
torejas, maiznīcas un skārņus atļauts
atvērt darbdienās no pulksten 7 rītā līdz
pulksten 8 vakarā, bet svētdienās no
pulksten 8 līdz pulksten 10 no rīta un
no pulksten 1 līdz pulksten 5 pēc pusdienas.
Jaukti tirdzniecības uzņēmumi padoti
pirmā panta noteikumiem.

5. Tējnīcas, kafejnīcas un ēdienu vei-
kalus, kuros patērē uz vietas,, atļauts at-
vērt darbdienās no pulksten 7 rītā līdz
pulksten 10 vakarā, bet svētdienās un
citās svinamās dienās, izņemot ziemas
svētku, lieldienu un vasaras svētku pirmās
dienas, Jaungada un valsts svinamās
dienas, atļauts atvērt no pulksten 1 līdz
pulksten 10 vakarā.

6. Bārddziņu veikalus atļauts atvērt
svētdienās un svinamās dienās no pulksten
8 rītā līdz pulksten 9 vakarā.

7. Biedrību un klubu bufetes izrīko-
jumu dienās atļauts atvērt pa visu izrīko-
juma laiku.

8. Sie noteikumi neattiecas uz _ ap-
tiekām, iebraucamām vietām, mēbelētām
istabām, viesnīcām (izņemot viesnīcu bu-
fetes) un dzelzceļu bufetēm, kas pieejami
ceļotājiem pēc vajadzības.

9. Agrāk izdotie saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku Livānu miestā (publ.
1924. g. „VaJd. Vēstn." 283.) un papildi-

nājumi atcelti.
10. Uzraudzība par šo noteikumu ie-

vērošanu piekrīt vietējai policijai.
11. Par šo noteikumu neievērošanu

vainīgie saucami pie likumīgas atbildības
uz sodu likumu pamata.

12. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu publicēšanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Līvānu pilsētas galva (paraksts).
Sekretāra v. ļ. Cīrulnieks.

Obligātoriski noteikumi
par krodzniecības veikalu, bufešu un
iebraucamo vietu atvēršanu un uz-
turēšanu Bauskas apriņķa pagastos.

Pieņemti Bauskas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdē 1928/gada 1. februāra
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministri-
jas pašvaldības departamenta rakstu

JVs 85195.

1. Par krodzniecības veikaliem uz-
skatāmi: traktieri bez reibinošiem dzē-
rieniem, tējnīcas, ēdienu veikali, kā ari
bufetes, kuras atver vai nu atsevišķi, vai
pie biedrībām, klubiem, tautas namiem
un iebraucamām vietām un kuros pārdod
patēriņam uz vietas vai promnešanai vi-
sādus siltus un aukstus ēdienus, kā ari
tēju, kafeju, kakao u. t. t., pienu un piena
produktus, augļu ūdeņus, zelteri, limo-
nādi, kvasu un tamlīdzīgus dzērienus, kuri
nav pieskaitīti reibinošiem dzērieniem.

2. Visi pirmā pantā minētie veikali
padoti pašvaldības un policijas uzraudzī-
bai, kādēļ to atvēršanai un turēšanai
nepieciešamos dokumentus izdod apriņķa
valde saziņā ar policiju. Šos veikalus var
turēt kulturālas biedrības un privātas
personas ar nevainojamu pagātni; tāpat
arī biedrības bufetes atbildīgie vadītāji var
būt tikai personas ar nevainojamu pa-
gātni. Apliecības veikalu turēšanai izdo-
damas uz tekošu gadu līdz 31. decembrim.

3. Telpas, kurās nodomāts ierīkot 1.
pantā minētās iestādes, iepriekš apskatā-
mas no vietējās pašvaldības un policijas,
lai konstatētu, vai tās atbilst turpmākos
pantos izteiktām prasībām. Apskates
protokols un policijas atsauksme par at-
bildīgo personu pieliekami pie lūguma dēj
apliecības izdošanas.

4. Šajos noteikumos minētās iestādes
nevar ierīkot namos, kur atrodas reibinošu
dzērienu pārdotavas un noliktavas, tur-
klāt no I un II šķiras traktieriem šīs ie-
stādes nevar atvērt tuvāk par 250 metriem.
Par bieži apdzīvotām izsludinātās vietās
attālums samazināms līdz 100 metriem.

5. Krodzniecības veikalus un bufetes
var ierīkot tikai sausās, gaišās, labi iz-
krāsotās, labi apkurināmās un ar venti-
lācijas ierīci apgādātās telpās. Publikas
ieeja atļauta tikai no ceļa vai laukuma,
bez tieša sakara ar dzīvokļiem. Pie telpām
nepieciešamas kārtīgas atejas vietas. Bie-
drību un tautas namu bufetēs nepiecie-
šama atsevišķa dāmu istaba.

6. Ja krodzniecības veikals ierīkots pie
iebraucamās vietas, tad nav atļauta tieša
ieeja stadulā vai stallī, bet tam jābūt
šķirtam ar koridoru vai priekšnamu, ku-
ram durvis aizveramas, lai novērstu sta-
dulas smakas ieplūšanu veikalā. Tāpat
virtuvei vajaga durvju uz āru'malkas un
ūdens piegādāšanai. Pie iebraucamām

vietām vajaga ne mazāk kā divas mēbelētas
viesu istabas nakts guļai.

7. Krodzniecības veikalu un bufetes
telpas jātur vienmēr tīras, mēbelēm (gal-
diem un sēdekļiem) jābūt krāsotām; veļai
uz galdiem un viesu istabās jābūt tīrai;
ziemā temperatūra nedrīkst būt apakš
+ 150 c.; tumsai iestājoties, telpas un ieeja
jāapgaismo.

8. Ēdieni un dzērieni jāpagatavo tikai
no svaigām un nebojātām vielām, bez
kaitīgu vielu piemaisījuma. Trauki un
galda piederumi turami pieklājīgi un tīri.
Vasaras laikā uzkožamie turami apsegti,
lai tos aizsargātu no mušām un putekļiem.

9. Iestādes īpašnieka vai atbildīgā va-
dītāja pienākums ir neatlaidīgi gādāt par
to, lai iestādē valdītu kārtība un pieklājība,
lai netiktu lietoti neatļauti dzērieni un lai
tiktu visumā izpildīti likuma un šo (sai-
stošo) obligātorisko noteikumu prasības.

10. Pie iebraucamām vietām jāierīko
pumpis, no kura var dabūt ūdeni lopu
dzirdīšanai. Kur nav pumpju, tur jāierīko
aka saskaņā ar noteikumiem par akām.
Pie šādas akas jātur piestiprināts ūdens
smeļamais trauks, bet lopu dzirdīšanai jātur
vēl īpašs spainis.

11. Iebraucamo vietu stadulās un staļ-
ļos nevar turēt daudz mēslu, bet tie jā-
aizved projām. Stadulas vārti pa nakti
jātur noslēgti.

12. Iebraucamo vietu viesu guļamās
istabās jātur tīras gultas ar tīru vēju, kā
arī trauks ar dzeramo ūdeni. No guļamām
istabām jābūt svabadai ejai uz atejas vietu.

13. Par viesu saslimšanas 'gadījumiem
ar lipīgām slimībām jāpaziņo policijai, bet
telpas, kurās uzturējās saslimušais, ne-
kavējoties jādezinficē. Tas pats izpildāms
attiecībā uz iebraucamu vietu stadulās vai
staļļos saslimušiem lopiem.

14. Krodzniecības veikalam jāpieliek
izkārtne ar attiecīgu uzrakstu pareizā
valsts valodā un ortogrāfijā. Uz izkārtnes
jāuzraksta arī īpašnieces biedrības no-
saukums vai īpašnieka vārds un uzvārds.

15. Par tirgošanās laika aprobežoju-
miem izdodami atsevišķi noteikumi.

V6. Iestādes turētājam jāsastāda cenu
saraksts par ēdieniem un dzērieniem, kā
ari par viesu istabu, gultu un stadulas lie-
tošanu. Šo sarakstu apstiprina vietējā
policija. Saraksts izkarams visās iestādes
telpās, kā arī viens eksemplārs iesūtāms
apriņķa valdei.

17. Iestādes turētajam, uzrādot 3.pantā
minēto apriņķa valdes apliecību, ir jā-
izpērk attiecīga tirdzniecības zīme un
citi dokumenti, samaksājot nodokli. Bez
tam apriņķa valde, saskaņā ar pagaidu
noteikumiem par pagastu un apriņķu no-
dokļiem 8. pantu, uzliek īpašu nodokli par
labu apriņķa pašvaldībai.

18. Krodzniecības veikalā jāizkaļ- re-
dzamā vietā tirdzniecības dokumenti, šie
obligātoriskie noteikumi un noteikumi par
tirgošanās laiku.

19. Policijas un nodokļu inspekcijas
ierēdņiem, pašvaldības pārstāvjiem un
žūpības apkarošanas kuratoriem ir tiesība
katrā laikā apskatīt iestādes telpas un
pārbaudīt, vai tirgošanā netiek pielaisti
likuma un obligātorisko noteikumu pār-
kāpumi, bet par pārkāpumiem sastādīt
protokolus nodošanai tiesai.

20. Par šo noteikumu neizpildīšanu vai-
nīgiem draud sods caur tiesu uz pastāvošu
likumu pamata. Par vainīgiem atzītie
zaudē bez tam tiesību turēt krodzniecības
veikalu.

Šie noteikumi stājas spēkā divas nedēļas
pēc viņu izsludināšanas ,,Valdības Vēst-
nesī". Agrākie šinī lietā izdotie notei-
kumi ar šo atcelti.

Bauskas apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes priekšsēdētājs

R.Kuikulīts.
Valdes loceklis J. Doniņš.

Māksla.
Nacionālā opera. Šovakar ,,Karmen" ar

Liberti, Ūlandi, Vasijjevu, Muški, Kārkliņu un c.
Diriģents Teodors Reiters. — Rīt pulksten *2 dienā,
22. tautas izrādē balets ,,Gulbju ezers".
Piedalās Aleksandra Feodorova un visa baleta
trupa. Diriģents Jānis Mediņš. Pulksten 7.30
vakarā galvenā diriģenta Emiia Kupera vadībā
,,Otello" ar Brechman-Štengeli, Berzinsku,
Bērziņu, Kaktiņu, Niedru, Vītiņu, Tunci galvenās
lomās. — Pirmdien, 13. februārī, Aleksandras
Feodorovas baletstudiias audzēkņu vakars. —
Mākslinieka Eduarda Vītola, Nacionālās
operas dekoratora, 25 gadu mākslinieciskās dar-
bības jubilejas izrāde 14. februārī, uzvedīs
,,Andrē Šenjē" ar Pērkoni, Berzinsku, Vī-
tiņu, Kaktiņu unc. — Veras Karalliun
Viktora Zimina 2 baletvakari 16. un 18.
februārī. Biļetes jau dabūjamas.

Nacionālais teātris. Sestdien, 11. februāri,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē R. Blaumaņa
komēdija ,,N o saldenās pudeles" ar
dziesmām un dejām. — Svētdien, 12. februārī,
pulksten 2 dienā, J. Pētersona komēdija „Sie-
viete ar sešiem prātiem". Pulksten
7.30 vakarā Annas Brigaderes drāma ,,Izre-
dzē tais". — Otrdien, 14. februārī, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē A. Upīša komēdija
,Vesela miesa". — Dabūjamas biļetes
J. Raiņa lielās traģēdijas „ 11 j a M u r o m i e t i s"
pirmizrādei trešdien, 15. februārī. Abonentiem
4. biļete.

Dailes teātris. Šovakar 11. februārī, E m i I i -
jas Viesturs benefice, pulksten 7.30
vakarā pirmo reizi Simona Gantijona skatu
luga 3 cēlienos „Maja" ar E. Viesturi titullomā.

Autors Bellā ,,prieka meitā" redz lielu sāpju
un ciešanu sievieti, un viņas tēlojumā tā iegūst
madonniskus vaibstus. Tas ir nepārtraukts
sievietes tips, kas iet no paaudzes uz paaudzi.
Bella savu pagātni redz pusaudžu meitenē Fifinā,
bet savu nākotni — vecajā Mūsmātē, bijušajā
prieka meitā. Tā ir arī autora vēlēšanās, lai
skatītājam rastos iespaids, ka Fifina, Bella un
Mūsfnāte. ir viena un tā pati sieviete trijos
viņas dzīves laikmetos. — Šādai madonniski
izprastai „prieka meitai" autors liek atrast savu
slavinātāju. Tas ir Induss, kas par Bellu-Maju
saka ,.Neviens viņu nav pazinis dzīvu . .
Katrs viņu nokauj 'šeit ienākot". ,,Prieka meita"
viņa acīs kjūst par mistisku būtni.

Svētdien, 12. februārī, pulksten 2 dienā, pai
tautas izrādes cenām ,,Vilhelms T e 11 s"
Pulksten 7.30 vakarā ,,T r a k s numur s". ?
Pirmdien, 13. februārī, pulksten 6 vakarā, ka-
reivju izrādē „Maja'\ — Otrdien, 14. februārī,
,,M a j a" (studentiem un skolniekiem puscena).

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 11. februārī.

Devizes:
1 Amerikas dollars. ..... 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245

100 Francijas franku. ... . . 20,20—20,50
100 Beigas 71,75—72,50
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27,20—27,65
100 Zviedrijas kronu 138,70—139,40
100 Norvēģijas kronu. .....137,55—138,25
100 Dānijas kronu 138,35—139,05
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu .....208,00—209,00
100 Vācijas marku 123,05—123,95
100 Somijas marku 12,98—13,12
100 Igaunijas kronas 138,40—139,40
100 Polijas zlotu 57,50—59,50
100 Lietavas litu 50,85—51,70
1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 91—99

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

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Redaktors: M. Ārons.

Rīga.
Rīgas darba tirgus.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja
paziņojuma Rīgas darba apgāde š. g.
janvāra mēnesī apmeklēta sekosi:
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darba meklētāji . 2504 1973 4477 3967
brīvas vietas . . 174 174 348 475
no tām ārpilsētas . 22 57 79 146
aizņemtas vietas . 168 143 311 382

Vīriešu nodaļā pieteicās 1291 nemācīts
strādnieks, sieviešu nodaļā 1344 nemācītas
strādnieces. Dienas alga nemācītam strād-
niekam iztaisa caurmērā Ls 3,43, ne-
mācītai strādniecei Ls 2.31.

NEDĒĻAS ZIŅOJUMS
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1928. gada 1. līdz
7. februārim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.
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Paratyphus . i
Tvphus abdom Vēdera tīfs . . 6
Tvphus exanth. . . . Izsituma tīfs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis —
Febris interm Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin , . —
Encephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 37
Scarlatina Šarlaks .... 23
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 6
Diphteritis Difterīts ... 3
Influenca Influenca ... —
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Eivsipelas Roze 1
Dvsenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums —

(Mumps). . . 1
Trachoma —
Mening. cerebrospin. epid 1
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomyelitis —
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sludinājumi.
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Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kufa kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVe 1,
paziņo:

1) ka lietā par nekustama īpa-
šuma dalīšanu starp Rūdolfu,
Elzu, Eduardu Baložiem, He-
lēnu Grauer un Fridricha-Gotfrīda
Baloža mantojuma masu 1928. g.
24. maijā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem tiks
pārdots mantas dalīšanas kārtībā,
minētiem līdzīpašniekiem piede-
rošs, neaizkarot Rīgas pilsētas
virsīpašuma tiesības, nekustams
īpašums, kurš atrodas Rīgā, Jel-
gavas priekšpilsētā, 1. Kandavas
ielā JVe 43, IV hipot. iecirknī ar
zemes grāmatu reģistra JVs 1100
(grupa 76, grunts 37) un sastāv
no Zasulauku muižas dzimts-
rentes gruntsgabala, 14243 kv.
metri platībā, ar uz viņa atrodo-
šamies ēkām un augļu kokiem;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 40000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 13000 cara rub.;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

Vis papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. JVe 205.

Rīgā, 1928. g. 7. janvārī.
28084o Tiesu izpild. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 18. februārī, pulksten
12 dienā, Slokas pagastā, Akmeņu
Beltes mājā, pārdos Andreja
Repša kustamu mantu, sastāvošu
no goves, telēm, 2 zirgiem, zirgu
grābekļu, aitām, ecēšām, dēļiem
un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1928. g. 1. februārī.
28138ē Tiesu izp. E. Liepinš.

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

rakstiski samita
15. febr. 1928. g. uz apm. 8000 kg
babita pelnu pārstrādāšanu ba-
bitā.

Sacensības sākums pīkst. 11
no rīta. 1*

Dalībniekiem jāiemaksā Ls200.
drošības nauda. Tuvākas ziņas
izsniedz dzelzceļu virsvalde, Go-
goja ielā JVs 3, ist. 103. 27137b

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958.* p-, paziņo, ka 1928. g.
21. februārī, minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1927. g- 15. decembrī, Rīgā
mirušā Jēkaba Icchoka d. Hāze
(Haase) testaments. L.JVe2947.

Rīgā, 1928. g. 9. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

28027ē Sekretārs A. Kalve.
Vējavas pagasta tiesa,

pamatodamās uz savu 1928. g.
27. janvāra lēmumu un pagast-
tiesu lik. 108. un 109. p. paziņo,
ka laulāts pāris Jēkabs un Made
Riekstiņi pieņem — adoptē —
miesīga bērna vietā, ar visām
mantošanas tiesībām, Līnu Līnas-
Otilījas meitu Rozenvald, dzi-
mušu 1913. g. 28. oktobrī, pie-
šķirot tai uzvārdu Riekstiņš.

Iebildumi iesniedzami šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas „Vald.
Vēstnesī".

Vējavā, 1928.g. 3.febr. JVs 8.
Priekšs. v. (paraksts).

27642Ē Darbv. P. Grāvīts.

Dundagas pagasta tiesa,
Ventspils apriņķī, pamatodamās
uz savu š. g. 25. janvāra lēmumu
un pagasttiesu likuma 108. un
109. p., izsludina vispārības zi-
nāšanai, ka Jānis Ernesta d.
.Stobe un viņa laulātā sieva
Paulīne Kārļa m. Stobe, dzim.
Rovič, dzīvojoši šī pagasta Paņu
mājāsĻ adoptē par savu meitu
un mantinieci Elizabeti-Luciju
Friča meitu Fricson, dzim.
1912. g. 18. martā, dzīvojošu šī
pagasta, Paņu mājās, piešķirot
adoptētai visas miesīga bērna
tiesības un uzvārdu ;,Stobe".

Personas, kurām būtu pret
-šo adopciju kādi iebildumi, tiek
uzaicinātas pieteikties šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa netecē-
šanas nekādi iebildumi notiks
pieņemti un adopcija no šīs tiesas
-apstiprināta.

Dundagā, 1928. g. 4. februāri.
Priekšs. E. Blumbergs.

"27590ē Darbvedis (oaraksts).

Tirzas pag. tiesa,
pamatodamās uz pagasta tiesu
civilprocesa likumu 108. un 109.p.
un sava lēmuma no 1928. g.
24. janvāra ar šo dara zināmu,
ka Osvalds Kalniņš un Olga
Kristīne Kalniņš adoptē Birutu
?Gunu Kalinku, dzimušu 1927. g.
30. jūnijā, piešķirot Osvalda Kal-
niņa un Olgas-Kristīnes Kalniņš
miesīga bērna tiesības un uzvārdu
Kalniņš.

Ja kādam pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi, tad par to
tiek lūgts paziņot Tjrzas pagasta
-tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas trešo reizi ,,Vald. Vēstn.",
jo vēlāki pieteikti iebildumi netiks

"vērā ņemti un adopcija tiks
apstiprināta. -Ne 12.

Tirzas pagasta tiesā, 1928. g.
7. februārī.

3 Priekšsēdētājs (paraskts).
28072o Darbvedis (paraksts).

Krimuldas pagasta tiesa, Rīgas
apriņķī, pamatojoties uz sava
1928. g. 2. februāra lēmuma un
pag. tiesu likuma 108.un 109. p.,
paziņo vispārībai, ka šī pagasta
pilsoņi — laulāts pāris Mārtiņš un
AnnaŠvābe adoptē savu audžu
meitu Annu-Margrietu Jāņa m.
Slauķis, dzim. 1905. g. 27. jūlijā,
piešķirot viņai visas miesīgā bērna
iiesības un uzvārdu Švabe.

Visas personas, kurām būtu
dibināti iebildumi pret šo adop-
ciju, tiek uzaicinātas iesniegt
tādas pagasta tiesai sešu mēnešu
laikā 'no šī sludinājuma iespie-
šanas trešo reizi „Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks ievēroti un
adopcija apstiprināta.

Krimuldā, 1928. g. 2. februāri.
Pagasta tiesas priekšsēd.

27985v 2 (paraksts).
Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
24. februārī, pīkst. 10 dienā.
Rīgā, I. Ķēniņa ielā JVs 21,
eksprešu kantorī, firm. ,,Perfekt"
C. j. R, Small un cit. kred. pra-
sībās pārdos otrā izsolē Helenes
Kretcer kustamu mantu, sa-
stāvošu no galantērijas precēm
un hovērētu par Ls 740.

Izzināt sarasktu, novērtējumu,
kā arī apasktīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 6. februāri.
28129o Tiesu izpild. Gnnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928._ g.
20. februārī, pīkst. 10 diena, Rīga,
Kungu ielā JVs 24, veikalā, La-
tvijas bankas un citu kreditoru
prasībās pārdos otrā izsolē Sūnas

Augustiņ kustamu mantu, sa-

stāvošu no galantērijas precēm
un novērtētu par Ls 23165.

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

Rīgā, 1928. g. 6. februārī.
28128o Tiesu izpild. Grīnfeids.

Rigas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
ipzildītājs pazi ņo, ka 1928. g.
23. februārī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, 1. Ķēniņa ielā JVe8, veikalā,
Kristīnes Gregor prasībā pārdos
Konstantīna Zaara kustamu
mantu, sastāvošu no spoguļa un
novērtētu par Ls 230.

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

Rīgā, 1928. g. 10. februārī.
28130o Tiesu izpild. Grīnfeids.

Rīgas apgabaltiesas . . »»u

izpildītājs .kura kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVe 1
paziņo, ka 1928. g. 21. februāri,
pīkst. 10rītā, Rīgā, Basteja bulv.
JVe 7, Rīgas notāra J. Krūklanda
kantorī, otrreizējā izsolē tiks
pārdota Pētera jĶonrada ku-
stama manta, sastāvoša no blanko
cedētas obligācijas par Ls 3000
ingrosētas uz nek. īpašumu Val-
kas apr. Trikātas pag. ar zem.
grām. reģ. JVs 5884 un novērtēta
par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. 9. febr. -Ne 291.
28080o Tiesu izpild. Požariskis.
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Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs,kura kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVe 1
paziņo, ka 1928. g. 22. februāri,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Slokas ielā
JVe 27, dz. 2, tiks pārdota Kārļa
Zeiberliņa kustama manta, sa-
stāvoša no'šujmašīnas u. kumodes
un novērtēta par Ls 234.

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

Rīgā, 1928. g. 8. febr. JV? 72.
28083o Tiesu izpild. Požarisķts.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs .kura kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVs 1
paziņo, ka 1928. g. 20. februāri,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Elizabetes
ielā JVs 16, dz. 6, tiks pārdota
Jāņa Velēna kustama manta,
sastāvoša no pianino un novērtēta
par Ls 1600.

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

Rīgā, 1928. g. 9. febr. JVs 497.
28082o Tiesu izp. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
17. februārī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Ģertrūdes ielā JVs 60, dz. 5,
a/s „Rīgas kredītbankas" prasībā
tiks pārdota Nochuma Kaplana
kustama manta, sastāvoša no
mēbelēm un novērtēta par Ls 700.

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

Rīgā, 1928. g. 6. februārī.
28077o Tiesu izpild. Kazub'erns

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
17. februāri, 'pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kurmanova ielā JVs 17,
Vilchelma Morica prasībā, tiks
pārdota Morducha Belinka ku-
stama manta, sastāvoša no dzelzs
naudas skapja, rakstāmmašīnas
un mēbelēm un novērtēta par
Ls 1.250.

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

Rīgā, 1928. g. 6. februārī.
28134ē Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. februāri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Trijādības ielā JVs 12, dz. 1,
Martas Lazdiņš prasībā tiks pār-
dota Johana kugrena kustama
manta, sastāvoša no mēbelēm
un novērtēta par Ls 490.

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

Rīgā, 1928. g. 6. februārī.
28078o Tiesu izp. J.Kazubierns

Rigas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
15. februārī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kungu ielā JVs 34, veikalā,
Augustes Zadovskas prasībā pār-
dos Amalījas Meier kustamu
mantu, sastāvošu no degvīna un
liķieriem un novērtētu par
Ls 356,60.

Izzināt sarasktu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28127o Tiesu izpild. Grīnfeids.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. februāri, "pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Ģimnastikas ielā JVs 11,
dz. 1, II ūtrupē, ,,Latvijas Eks-
ports" un citu prasībās, tiks
pārdota Kārļa Uliņa kustama
manta, sastāvoša no mēbelēm
un novērtēta par Ls 310.

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

Rīgā, 1928. g. 6. februāri.
28135ē Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs,kura kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVe I
paziņo, ka 1928. g. 21. februārī,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Vaļņu ielā
JVs 28a, veikalā, tiks pārdota
Jāņa-Alfrēda Ozoliņa kustama
manta, sastāvoša no 10000 iz-
griežņu skrūvēm un novērtēta
par Ls 440.

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

Rīgā, 1928. g. 17,. janv. JVe 502.
28079o Tiesu izpild. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs.kura kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVs 1
paziņo, ka 1928. g. 25. februārī,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Daugav-
grīvas ielā JVs9, dz. 1, tiks pārdota
Vilhelma Henzeļa kustamaman-
ta, sastāvoša no skapja un trau-
ku bufetes un novērtēta par
Ls 500

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

Rīgā, 1928. g. 9. febr. JVe 341.
28081o Tiesu izpild. Požariskis.
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Rīgas apgabaltiesas i>. . nesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
17. februārī, 'pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Limbažu ielā JVs 7, tiks
pārdota Arvīda Grīna kustama
manta, sastāvoša no vieniem
decimalsvariem bez bumbām,
vieniem galda svariem ar bum-
bām, viena pianino un ziepēm
un novērtēta par Ls 880.

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

Rīgā, 1928. g. 4. februāri.
28132ē Tiesu izp.O.Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka noliktā
1928. g. 23. februārī, pīkst. 10
rītā, Rīgā, apgabaltiesas sēžu
zālē nekustama īpašuma pārdo-
šana, piederoša Elizabetei Zālīt-
Minut un citiem parāda samaksas
dēļ ir atcelta.

Rīgā, 1928.*g. 9. februārī.
28131o Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. februārī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, I. Maskavas ielā JVs 110, dz. 1
tiks pārdota Ševeļa Rakovīcka
kustama manta, sastāvoša no
mēbelēm un c. un novērtēta pat
Ls 555.

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

Rīgā, 1928. g. 6. februārī.
28133ē Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņ » . ka
1928. g- 18. februārī, pīkst,
i ,2 dienā, Slokas pagastā, Lap-
mežciemā, Tilmaņa mājā. I. un 2.

izsolē pārdos Jēkaba Bitnera
kustamu mantu, sastāvošu ne
zirga, dzelzasu vāģiem, reņģu
tīkliem, priežu koka skapja un
apm. 5 birkaviem siena un no-

vērtētu par Ls 530.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 1- februāri.
Tiesu izp. E. Liepiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

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

1 i4fi,—1149. p. paziņo, ka 1928.g.
4. maijā, pulksten 10 no rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
tiks pārdots pirmā publiskā vai-
rāksolīšanā nekustams īpašums
piederošs Krišim Jēkabsonam,
kurš atrodas Kuldīgas ap, -., Kul-
dīgas pag. a, nosaukuma ,,Lem
zeru Aī? 20" mājas un ierakstīts
Ku'dīgas zemes grāmatu nodaļā
ar krep. JVe 1972.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000,-- un tiek
pārdots dej Ermaņa Podn ieka,
Maksa Goldiņa un c. prasību ap-
mierināšanas. Bez minētām
prasībām uz šo nekustamu īpa
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 3500 rbļ. krievu cara
naudā, Ls 2400,— un nodrošināta
valstij nākamā prasība Ls 400 —
apmērā.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1891 p. no novērtēšanas
summas Ls 5000.— jeb no priekš-
rocību summas, skatoties no tam.

kura summa būs augstāka pār-
došanas dienā.

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

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja. JVe 390.

Liepājā, 1928. g. 8. febiuārī.
28071v Tiesu izp. J. Petersons.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. izpild.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā JVe 24, istabā 20,
paziņo:

l) ' ka Bukaišu krāj-aizdevu sa-
biedrības un Kārļa Rūsas prasību
piedziņai no Kārļa Fišera 1928. g.
16. maijā, pulksten 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
tiks pārdots Kārlim Fišerim pie-
derošs nekustams īpašums, kurš
atrodas Jelgavas apr., Volguntes
pag., ar zemes grāmatu reģ.
JVs 3518 un sastāv no ,,LieI-Stūr-
maņu" mājām 38,07 des. platībā;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par Ls
15000,— ;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 6097,33
ar%;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1928. g. 9. februārī.
28069v Tiesu izp. v. i. K.Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. izpild.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā JVe 24, istabā 20,
paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības pēc 1925. g. 4. aprīlī, ar
žurn. JVs 2135, korob. parāda
raksta apmierināšanai 1928. g.
18. aprilī, pulksten 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torg'em
pārdos Kārlim Krišjāņa d.
Purviškam piederošu nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Bauskas
apriņķa, Rundāles pag. ar zemes
grāmatu reģ. JVs 84 un sastāv no
,,Purgul JVe 84" mājām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par Ls
5500,— ;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 4000,—;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1928. g. 9. februārī.
28068v Tiesu izp. v. i. K.Burdais.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs parLiepājas pilsētas 2.iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVe 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1928.g.
4. maijā, pulksten 10 no rīta.
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
tiks pārdots pirmā publiskā vai-
rāksolīšanā nekustams īpašums
piederošs Kristapam Brenča d.
Gulbim kurš atrodas Kuldīgas
apr., Planicas pag. ar nosaukuma
,,Antiņu JVe 28" mājas un ierak-
stīts Kuldīgas zemes grāmatu
nodaļā, ar krep. JVe 5746.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1000,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības» apmierināšanas.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1891. p. no novērtēšanas
summas Ls 1000,— jeb no priekš-
rocību summas, skatoties no tam,
kura summa būs augstāka pār-
došanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 100,—drošības naudas,
kā arī jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja. JVe390.

Liepājā, 1928. g. 8. februāri.
28070v Tiesu izp. J. Petersons.

"€itu iestāžu
sludinājumi.

i «

Paziņojums.
1928. g. 19. janvārī finanču

ministris apstiprinājis satiksmes
līdzekļu paju sabiedrībai „Motor-
Car" statūtu § 7 grozījumu,
saskaņā ar kuru sabiedrība izlaiž
400 jaunus, otrā izlaiduma, pajus
par Ls 100 katru, kopsumā par
Ls 40000, tā ka viss pamat-
kapitāls iztaisa Ls 60000, kurš
sadalās 600 pajos par Ls 100 katrs.

Izlaiduma noteikumi sekosi:
1) Sabiedrība izlaiž 400 jaunus,

otrā izlaiduma pajus par
Ls 100 katru, kopsumā par
Ls 40000.

2) Parakstīšanās uz šiem pajiem
izdarāma 14 dienu laikā,
skaitot no jaunizlaiduma
izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.". Paji pilnīgi ap-
maksājami pie parakstīša-
nās.

3) Vecajiem dalībniekiem pie-
šķiramas priekšrocības uz
jauno paju iegūšanu, pie
kam uz katru veco paju
viņiem tiesība saņemt divus
jaunus.

4) Jaunie paji piedalās pie
dividendes sākot no paju
iegūšanas dienas.

5) Parakstīšanās uz pajiem iz-
darāma sabiedrības valdē.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks V. Gailīts.

28089o Revid. A. Zalpeters.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1928. g. 16.' februārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Mārstāļu
ielā .Ve 8, dz. 4 un Kr. Barona
ielā JVe 64, dz. 9. 2. torgos
pārdos vairāksolīšanā Nochuma
Hurvica kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 1895 un sastāvošu
no dažādām mantām, viņa
1924. 5. 'i. y. ienāk, un % peļņas
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 10. februāri.
281'76" Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1928. g. 17. februāri, pīkst.
12 dienā. Rīgā, Katoļu ielā JVs56,
dz. 94, pārdos vairāksolīšanā
Andreja Zukovska kustamu
mantu, novērtētu par Ls 854,08
un sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un mēbelēm, viņa dažādu valstij
pienākušos nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1928. g. 27. janvārī.
28075o Piedzinējs M, Vīksne.

Jelgavas pilsētas krājkase
ziņo atklātībai, ka viņai pieteikta
par nozagtu šīs krājkases, izdota
krāj/noguldījumu grāmatiņa ar
JVe 271 uz Jāņa Šnoriņa vārdu.
Tādēļ krājkase uzaicina personas
un iestādes, kuru rīcībā atrastos
minētā grāmatiņa, iesniegt to
krājkasei sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".
Pēc šī termiņa notecēšanas no-
zagtā krājgrāmatiņa tiks atzīta
par iznīcinātu un viņas vietā
Šnoriņam izdos jaunu grāmatiņu.
28025ē Krājkases valde.

Rīgas pref. 12. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliecību JVe 1160,
izd. no Vidzemes artil. pulka
kom. 1927. g, 5. janvārī uz Edu-
arda Jāņa d. Sproga v. 28090o

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa JVe 4104 uz Alfrēda
Amatnieka ' vārdu nozaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nederīgu

Rēzeknes apr. priekSn. pal.l.iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 21. fe-
bruārī,pīkst. 11, Ozolmuižas pag.,
Lošu sādžā, tiks pārdota atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
sastāvoša no 1 misiņa patvāra
un 1 nekrāsota ēdamgalda,pie-
deroša pils. Nikonam Roslonam
dzīv. Ozolmuižas pag., Lošu
sādžā, novērtētu uz Ls 15,40. dēļ
Rēzeknes apr. valsts zemju in-
spektora nomas parāda segšanas.
28107o Priekšn. pal. (paraksts).

Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. iec.
dara vispāribai zināmu, ka 1928.g.
21. februāri, pīkst. 10, Susejas
pagasta Klišanu mājās tiks no-
turēta ūtrupe, kufā atklātā vai-
rāksolīšanā pārdos Emīlam Iele-
jam piederošu vienu teli, noceno-
tu par Ls 33,50, dēļ soda un
liecinieku naudas iekasēšanas pēc
Subates iec. miertiesneša rakst.
JVe 569, 577. Pārdodamā tele
apskatāma ūtrupes dienā uz
vietas.
28099o Priekšn. pal. (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn. pal.l.iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 21. fe-
bruārī, pīkst. 12, Rēznas pag.,
Kalpaka sādžā, tiks pārdota at-
klātā vairāksolīšanā kustama
manta, sastāvoša no 1 govs,
melnas spalvas, 4. pienā,piederoša
pils. Michailam Vavilovam, dzīv.
Rēznas pag., Kalpaku sādžā, no-
vērtētu uz Ls 103,90, dēļ Rēzek-
nes apr. valsts zemju inspektora
nomas parāda segšanas.
28109o Priekšn. pal. (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn. pal.l.iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 21. fe-
bruārī, pīkst. 10, Rēznas pag.,
Kalpaka sādžā, tiks pārdota at-
klāta vairāksolīšanā kustama
manta, sastāvoša no 1 govs,
sarkanas spalvas, 5. pienā, pie-
deroša pils. Lūkam Vavilovam,
dzīv. Rēznas pag. Kolpaka sādžā,
novērtētu uz Ls 77,27, dēļ Rē-
zeknes apr. valsts zemju inspekto.
nomas parāda segšanas.
28108o Priekšn. pal. (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn. pal. l.iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 23.
februārī, pīkst. 12, Ozolmužas
pagastā, Kroku sādžā, tiks pār-
dota atklātā vairāksolīšanā ku-
stama manta, sastāvoša no lspo-
guļa, 1 balalaikas un 2 cinka
ūdens spaiņiem, piederoša pils.
Varfolornejam Ļebedevam, dzīv.
Ozolmuižas pag., Kroku sādžā,
novērtētu uz Ls 7, dēļ dzelzceļu
pol. Rēzeknes nod. soda naudas
parāda segšanas.
28110o Priekšn. pal. (paraksts).

Kuldīgas apr. priekšn. pal. 1. iec.
paziņo, ka 1928. g. 7. martā,
pīkst. 12 dienā, Kuldīgā, Muce-
nieku ielā JVe 35, pārdos vairāk-
solīšanā Kuldīgas adatu fabrikas
a s ,.Planēt" kustamu mantu,
sastāvošu no 1 dzelzsnaudas
skapja, 2 kantora galdiem, 1 rak-
stāmgalda, 1 skapja, 2 mīkstiem
krēsliem, 230 gros. šujamadatām,
4000 kg tērauda staipulēm,
1500 kg stīpu dzelzs, 160 kamolu
diegiem, 3000 kg dzelzs staipu-
lēm, 5 kannām melnas dzelzs
lakas un 4 smirģeļa slīpējamām
ripām, novērtētu uz Ls 5868,20,
dēļ dažādu valsts nodokļu
Ls 4454,43 ar soda naudu pie-
dzīšanas, saskaņā ar nod. dep.
š. g. 19. janvāra rakstu JVe 102 25.

Kuldīgā, 1928. g. 8. februārī.
28106o Priekšn. pal. Žilinskis,



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 28. februārī, Rīgā, Kalpaka bulv. JV° 6,

dz. 10, saimnieciskā kārtā sagatavotos materiālus.
Burtnieku virsmežniecībā:

Vērtībā Ls
8. vien. Uz posma starp Dauguļu stac. un Dikļu p. p. 58 klm. 725 steri egles un priedes kluči)

1430 „ papīrmalkas } 18300
173 ,, stutmalkas J

9. „ Uz posma starp Dauguļu stac. un Dikļu p. p.„Mācītāja 203 „ egles un priedes kluči]
muižas mežā". 88 „ papīrmalkas > 2950

55 ,, stutmalkas J
10. „ Puikeles stacijā. 180 „ egles kluči \ 7600

820 ,, papīrmalkas /
11. „ Ārciema stacijā. - 289 „ priedes un egles kluči)

387 „ papīrmalkas \ 6300
113 ,, stutmalkas

12. ,, Pāles stac. un uz posma starp Pāles un Zonepes stacijām 51 ,, priedes un egles klučij
131 ,, papīrmalkas > 1650
29 ,, stutmalkas J

Daudzevas virsmežniecībā:
13. „ Daudzevas stacijā. 313,8,, mizotas stut un papīr-

malkas 2700
Solīšana sāksies pulksten 12.
Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 11. Mutiskā

izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas,
kura pēc nosolīšanas jāpalielina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodro-
šināti ar drošības naudu 10% apmērā no piedāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozītā un kvīti
iesniegt izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu
nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēkas banku ķīlu zīmes un Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību un 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas.

Mežu departaments patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās izsoles vienības noņemt no
izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākās ziņas Mežu departamentā, Kalpaka bulv. JVe 6, dzīv. 10 un Burtnieku un Daudzevas
virsmežniecībās. 28073v Mežu departaments.

Kinomākslas biedrība ,,Sfinks "
sasauc

PILNU BIEDRU SAPULCI
kino studijas ,,Stars" telpās,
Ganu ielā JVs 6, 1928. g. 19. fe-
bruārī, pīkst. 11 rītā.

Dienas kārtība.
1) Valdes pievēlēšana.
2) Revīzijas kommisijas ziņojumi
3) Ziņojumi.
4) Tekošie jautājumi.
28085o Valde.

Jēkabpils apr. priekšn. pal. l.iec.
paziņo, ka saskaņā ar nod. dep.
r. JVe' 51191 no 1927. g. 25. nov,
1928. g. 20. februārī, pīkst. 12,
Jaunjelgavā, Jelgavas ielā JVs 119,
tiks pārdota Kārlim Cū deram
piederoša kustama manta, % peļ-
ņas nod. iekasēšanai, sastāvoša
no 2 dzelzassu ratiem (raspuskas)
un novērtēta par Ls 200.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28105o Priekšn. pal. (paraksts).

Jēkabpils apr. priekšn. pal. l.iec
paziņo, ka saskaņā ar nod. dep
r. JVs 59483 no 1927. g. 25. nov.
1928. g. 22. februāri, pīkst. 15;
Jaunjelgavā, Rīgas ielā JVs 43,
tiks pārdota Reinim Pormalam
piederoša kustama manta, % peļ-
ņas nodokļa iekasēšanai, sastā-
voša no vieniem galda vāģiem
un novērtēta par Ls 38,82.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28103o Priekšn. pal. (paraksts).

Rembates virsmežniecība
izdos mut. izsolē koka materiālu sagatavošanas

un pievešanas darbus sekošām jaunbūvēm:
1928. g. 20. februārī, pīkst. 12, V iec. mežziņa kancelejā, Suntažu

pag., Briežu muižā:
1) V iec. mežniec. JVs 31 Ģērķu apg., mežsarga dzīvojamai

un saimniec. ēkām 77,89 m3 baļķu ciršanu, mizošanu un pievešanu
būves vietā no 3 klm attāluma, 113,25 rrč baļķu ciršanu un pievešanu
pie gatera no 4 klm attāļ., 40 steru skaidu malkas ciršanu un pie-
vešanu būves vietā no 3 klm attāļ. un 95 m3 zāģētu materiālu pie-
vešanu ar nokraušanu būves vietā no 6 klm attāluma. Drošības
nauda Ls 90,-.

2) V iec. mežniec, JVs 33, Čūskas apg., mežsarga dzīv. ēkai
94 m3 baļķu ciršanu un pievešanu pie gatera no 4 klm attāļ., 15 steru
skaidu malkas ciršanu un pievešanu būves vietā no 2 klm attāļ. un
80 m3 zāģētu materiālu pievešanu ar nokraušanu būves vietā no
5 klm attāļ. Drošības nauda Ls 53,—.

3) V lec. mežniec, JVs 34, Būdas apg., mežsarga dzīvojamai
ēkai 66 mbaļķu ciršanu, mizošanu un pievešanu būves vietā no
2,5 klm attāļ., 15 steru skaidu malkas ciršanu un pievešanu no 2.5 klm
attāļ., 27 mzāģētu materiālu pievešanu no 10 klm attāļ. ar no-
kraušanu būves vīetā. Drošības nauda Ls 32,—.
1928. g. 23. februārī, pīkst. 12, virsmežniecības kancelejā, Krapes

muižā:
1)_ III iec. mežniec, JVe 16, Kaktiņu apg., mežsarga dzīv. un

saimn. ēkām 143,80 m 3 baļķu ciršanu, mizošanu un pievešanu būves
vietā no 2 klm attāļ., 47 mbaļķu ciršanu un pievešanu pie gatera
no 1 klm attāļ. un 40 steru skaidu malkas ciršanu un pievešanu no
2 klm attāļ. Drošības nauda Ls 43,—.

2) III iec. mežniec, JVs 22, Baltābolu apg., mežsarga dzīv.
ēkai 94 mbaļķu ciršanu un pievešanu pie gatera no 1 klm attāļ.,
15 steru skaidu malkas ciršanu un pievešanu būves vietā no 4 klm
attāļ., 80 m3 zāģētu materiālu pievešanu ar nokraušanu būves vietā
no 1 klm attāluma. Drošības nauda Ls 30,—.

Izsoles dalībnieki iemaksā drošības naudas augšā minētos ap-mēros. Drošības naudas vietā pieņems Latvijas bankas un vietējo
kredītiestāžu garantijas.

Virsmežniecība patur tiesības izsludinātās vienības noņemt noizsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecibā un pie attiecīgiem iec mež-

ziņiem. 28019i- Rembates virsmežniecība.
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Jēkabpils virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 13. martā, Ābeļu pagasta namā,
Jēkabpilī,

augošu mežu:
III iec. mežniecībā, Dignājas novadā pēc platības 1 vien. 0,60 ha,
vērtībā Ls 356;
IV iec. mežniecibā, Dignājas novadā pēc celmu skaita 5 vienības no

22 līdz 146 kokiem, " vērtībā no Ls 264—947.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 27. sept. apstipr.

nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pie nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kurām vienība nosolīta.

v Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbu
izvešanai, apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vienības pār-
došanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departa-
menta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu
resors.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 28022i- Jēkabpils virsmežniecība.

Rīgas prefektūras II. iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu
karakl. apl. par nederīgumu k-aja
dienestam ar JVs 289, izdotu no
Cēsu kara apr. pr-ka 1919. g.
28. okt. uz Pētera Liepas vārdu,
dzīv. Ventspils ielā JVs 19a, dz. 3,
kā pazaudētu. 28024ē

Rīgas prefektūras 1lTTecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu
karakl. apl. grām. JVs 33392,
izdotu no Rīgas kara apr. pr-ka
1926. g. 18. febr. uz Bruno
Rutkovska vārdu, dzīv. 1. No-
metņu ielā JVs 11, dz. 1, kā pa-
zaudētu. 28023ē1

Jēkabpils apr. priekšn. pal. l.iec.
paziņo, ka saskaņā ar nod. dep.
r. JVŠ 59510, 59009, no 1927. g.
25. nov. 1928. g. 22. februārī,
pīkst. 12, Jaunjelgavā, Jelgavas
ielā JVs 59, tiks pārdota Jānim
Robežniekam piederoša ku-
stama manta, % peļņas nodokļa
iekasēšanai, sastāvoša no 1 plauk-
ta, 1 bufetes, 6 galdiem, 6 tabu-
retēm, 11 bluķiem un 9 puķēm
un novērtēta par Ls 96.

Izzināt sarasktu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo matu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28101o Priekšn. pal. (paraksts).

Jēkabpils apr.priekšn. pal. 1.iec,
paziņo, ka saskaņā ar nod. dep.
r. JVs 35932 no 1922. g. 28. aug.
1928. g. 21. februārī, pīkst. 14,
Jaunjelgavā, 1.Daugavas ielā JVslS
tiks pārdota Rūdolfam G lāzeram
piederoša kustama manta, ienā-
kuma nod. iekasēšanai, sastāvoša
no veikala plauktiem un plauktu
turamā un novērtēta par Ls 21.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28102o Priekšn. pal. (paraksts).

Kuģniecības akc. sab. ,,Banga"
uzaicina ar šo savus god. akcio-
nārus ierasties uz sabiedrības

irlārtējo pīlnabclonsru sapulci.
kura tiks noturēta Liepājā, sa-
biedrības kantorī, Graudu ielā
JVs 14, š. g. 12. martā, pīkst. 7
vakarā, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Valdes instrukcijas apstipri-

nāšana.
2) Lemšana par akciju drukāšanu
3) Dažādi jautājumi.
28126o Valde.

Akc. sab. Rīgas kimiska fabrika
„JUGLA"

ziņo atklātībai, ka saskaņā ar
statutu § 47 uz akcionāru pie-
prasījumu tiek sasaukta
ārkārtēja akcionāru sapulce.
1928. g. 6. martā, pīkst. 17,
fabrikas telpās, Vidzemes šosejā
JVs 111, ar sekošu dienas
kārtību:
1) Sapulces amatpersonu vēlē-

šanas
2) 1925. g. 31. decembra ārkārtē-

jas sapulces kantora pārvieto-
šanas aizlieguma atcelšana.

3) Valdes un revizij. kommisijas
atcelšana un jaunas valdes un
revizij. kommisijas vēlēšana.

4) Direktora-rīkotāja apstiprinā-
šana.

5) Atlikušo parādu nokārtošana.
6) Dažādi jautājumi.
28087 o Valde.

Rembates virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 27. februāri, pīkst. 12, Jumpravas pag.
namā (pie Jumpravas stac.) saimnieciskā kārtā sagatavotus materiālus

Vien. JVs 1 Jumpravas stac. 210,43 sterii stut un papīrmalkas-
mizotas un 167,34 ster. un papīrmalkas nemizotas, vērtībā Ls 3400;

Vien. JVe2 Jumpravas stac. 44,99 m(389 £ab.) bērza kluči un
4,27 m(39 gab.) melnalkšņa kluči, vērtībā Ls 1268.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10%,
drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas jā-
papildina līdz 10% no nosolītās summas.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēkas
banku ķīlu zīmes pēc kursa 96 un Valsts zemes bankas 6% ķīlu.
zīmes pec kursa 92, 3) Latvijas bankas un kredītbiedrību garantijas.

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

Tuvākas ziņas Rembates virsmežniecības kancelejā, Krapes-
muižā. 28020r Rembates virsmežniecība.

Jēkabpils apr. priekšn. pal. 1.iec.
paziņo, ka saskaņā ar nod. dep.
rakstu JVs59636 no 1927. g.26.nov
1928. g. 20. februāri, pīkst. 12,
Jaunjelgavā, Jelgavas ielā JVe 119,
tiks pārdota Kārlim Čūderam
piederoša kustama manta, pro-
centuālā peļņas nod. par 1925. g.
iekasēšanai, sastāvoša no diviem
zirgiem, divām ragavām un viena
velosipēda un novērtēta par Ls470

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28104o Priekšn. pal. (paraksts).

Ventspils pils. pol. priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 21. februārī,
pīkst. 10, Zūru muižā, tiks
atklātā vairāksolīšanā pārdots
Georgam Henkelam piederošie
rudzu, prepūri, lēcas, auzas, ābo-
liņš, siens, salmi, govis un zirgi,
rati, ragavas, kamanas, aizjūgi,
saknes un dēļi, nomas parāda
Ls 12380,40 piedzīšanai.
28094o Priekšn. pal. (paraksts)

Latvijas banka
paziņo, ka š. g. 14. februārī, pīkst. 12, bankas telpas, saimnie-
cības daļā,

publ. vairāksolīšana
pārdos nolietotu inventāru ka: krēslus, telefona aparātus, elektriskus
strāvas skaitītājus, pultes u. t. t. 28018

Minētie priekšmeti apskatāmi izsoles dienā no pīkst. 10—12.

Ki sanitāras i* farmācijas daļa

rakstiska izsolē l s. ZZ. febr.
sefzošu priefzšmetfu piegādi:

1. Ķļrurģisko instrumentu sakopojumu līdz ar skapi
pec saaksta 1 kompl.

2. Sanitārās somas . 80 gab.
3. Ārstu somas . ... . .. 40 „
4. Ārstu somas_ ķirurģisko ins'rum. sakopojumus . 25 kompl.
5. Veļas susinajamo mašinu-centrifugu ar elektro-

motoru ... . . . . 1 gab
Iesniegumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma summas.
Izsole notiks Kara sanitāras pārvaldes farmācijas daļā š. g.

22. februāri, pīkst. 12.
Ar ķirurģisko instrumentu sarakstu, izsoles un speciāliem notei

kūmiem un paraugiem var iepazīties Fatmacijas daļā, Valdemāra
ielā Nā 10/12, dz. 9

lefcUietu miDīstrijas ēDiīgrantaiinbēgļfltransp.nad.,
Brīvības ielā J\lš 37/39,

š. g. 27. februārī, pīkst. 12 dienā, izsludina rakstisku

malkas izsoli
apm. 15 kb asu priedes un 10 kbasu egles, kopa apm. 25 kb. asu
(242 _kb. metri) sausas ma'kas piegādāšanai Valsts emigrantu namam,
Liepājas iela. Piedavāiumi, _ apmaksāti ar 80 sant. zimognodokli,
iesūtāmi nodaļai nevflāk kā līdz š g. 27. fe'bruār m, pīkst. 12 dienā,
jeb pirms izsoles sākšanas iesniedzami izsoles komisijai. Drošības
nauda: 10%_ no piedāvājuma vērtības. Tuvāki noteikumi pirietami
augstāk minēta nodala darbdienās no pīkst 11—13.

lOrunošanas pārraide
iegādās š. g. 6. martā, pulksten 12,

rakstisko izsolē sekoso:
1) Benzīnu vieglo 35000 kg
2) Benzīnu vidējo 160000 „
3) Benzīnu smago '. . 21500 ,,
4) Aviācijas eļļu vasaras .... 14000 ,,
5) Riciņeļļu 8000 „
6) Dizeļa motora dzennaftu. . . 90000 „
7) Dīzeļa motora stobru eļļu . . 5200 „
8) Šauteņu eļļu 6000 „
9) Cilindru eļļu 400 ,,

10) Ložmetēju eļļu 1500 „
11) Lielgabalu taukus 1500 „
12) Vazelīnu 1500 ,,
13) Lupatas mašīnu tīrāmās . . . 5000 , ',
14) Lupatas šauteņu tīrāmās . . 3000 „
15) Petroleju . .' 3000 „
16) Ratu smēri 300
17) Metāla tīrāmo smēri 200 " „

Piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kopsumas
Izsoles un techniskos noteikumus var saņemt pārvaldes ap-

gādības daļā, Valdemāra ielā JVe 10/12, dz. 16, d 'arbdienās no pīkst
11.30—14.30. N L614 28140r

1Z. D-fū 1. rajona inženieris
savā kancelejā, Rīgā, Lāčplēša ielā 24, dz. 8. š. g. 24. *ebr. p 10

izdos limasiliffl jauktā izsolē
1) 204 m 3 grants piegādi uz Griķu kroga — Vangažu stac.

ceļa, Inčukalna pagastā. Drošības nauda Ls 70;
2) 144 m 3 grants piegādi uz Rīgas-Daugavpils ceļa, Ikšķiles un

Ogregala pagastos. Drošības nauda Ls 60.
Tuvākas ziņas kancelejā, darba laikā. 28141r

Fin. min. Līnu monopola nodaļa
izsludina š. g. 20. februārī, pīkst. 10 dienā, valsts linu fabrikā Beb-
renē (Ilūkstes apr., Bebrenes muižā), 20 klm no Nīcgales stac.
(12 klm no Eglaines stac.)

rafostisšku izsoli
uz 200 kub. asu 0,71 m (aršīnu) garas

dedzināmās malkas piegādi,
saskaņā ar attiecīgiem techniskiem noteikumiem, valsts linu
fabrikai Bebrenē (Ilūkstes apr., Bebrenes pag.), pie kam no pa-
gādājamās malkas var būt:

l) Visu malkas apgādāšanas techn. noteikumos paredzēto
sugu:

a) apm. 50% sausas agrāko ziemu cirtuma;
b) apm. 50% — vēlama zaļa 1927./28. g. ziemas cirtuma.
Cenas jāuzdod ar pievešanu un nokraušanu fabrikas laukumā.

Drošības nauda 5 proc. no piedāvājuma summas. Visi tuvākie no-
teikumi saņemami pie valsts linu fabrikas kantori Bebrenē, vai F. M.
Linu monopola nodaļā Rīgā. L 620 28142r

Adažu jaunbūvētai 6 -klasīgai
pamatskolai,

c. Garkalnu (23 klm. no Rīgas,
7 klm. no Ropažu un 6 klm. no
Baltezera stacijām uz Gaujas
krasta) vajadzīgs

sKolotfijs -pārzinis.
Vēlams muzikāls, spējīgs vadīt

dziedātāju kori un sabiedrisks
darbinieks Kandidātus, ar pil-
nas pamatskolas tiesībām, uz-
aicina ierasties personīgi, pie
pagasta padomes, Ādažu pagasta
namā, š. g. 23. februārī, pīkst. 11
dienā, vai pieteikties rakstiski,
iesniedzot dokumentus par izglī-
tības cenzu, līdzšinējo nodarbo-
šanos un veselības stāvokli.

Alga pēc valdības noteikumiem,
dzīvoklis, apkurināšana, apgais-
mošana un dienesta zeme.
28114o Pagasta valde.

Tirdzniec. un rūpniec.
akciju sabiedrības

„Pollock & Company"
gadskārtējā akcionāru sapulce

notiks š. g. 6. martā, pīkst. 5
vakarā, sabiedrības telpās.

Dienas kārtība:
1) Sapulces konstruēšanās.
2) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
3) Bilances un pārskatu apstipri-

nāšana.
4) Peļņas sadalīšana.
5) Budžets 1928. gadam.
6) Vēlēšanas.
7) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi. 28086o Valde.

Jelgavas
kredītsabiedrības

biedru pilna sagulti!
notiks 1928. g. 9. martā, pīkst.
2 dienā, bankas telpās, Akadē-
mijas ielā JVs 2, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1927. g.

ar valdes, padomes un revī-
zijas kommisijas ziņojumiem.

3) Budžets 1928. gadam.
4) Valdes un padomes priekš-

likumi.
5) Vēlēšanas.

Ja minētā dienā pulksten 2 die-
nā nesanāktu statūtos paredzētais
biedru skaits, tad otra un galīga
sapulce notiks tanī pašā dienā,
pulksten 5 pēc pusdienas, Zem-
gales kluba telpās. Pasta ielā
Mā 36.

Šī sapulce būs pilntiesīga, ne-
skatoties uz atnākušo biedru
skaitu.
28026ē Valde.

«

5>«5.fē«fa
sludinājumi.

?—

Ievērībai.
Nozaudēts blanko vekselis par

Ls 60, parakstīts no Alberta
Staltmaņa, Taurkalnē, izdots Po-
litiskās pārvaldes darb. krāj-
aizdev. kasei. Tiek brīdināts
no vekseļa pretīņemšanas.

Taurkalnē. 28051o
A. Staltmans.

Rembates virsmežniecība
pārdos atklātā vairāksolīšanā 1928. g. 1. martā, pīkst. 12, IV iec.
mežziņa kancelejā Lauberes muižā, no valsts ēku jaunbūvēm

pārpalikušos būvmateriālus:
IV iec. mežniecībā: apstrādātus un neapstrādātus baļķus, dēļus un

plankas, sadalītus 6 vienībās, vērtībā no Ls 7 līdz Ls 40;
V iec. mežniecībā: 3800 gab. sarkanos jumta dakstiņus, vērtībā

ā Ls 0,05, sadalītus 4 vienībās.
Par izsoles vienībām piedāvātā cena nomaksājama tūdaļ pēc

nosolīšanas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt vienības no izsoles

pēc saviejm ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie attiecīgiem iecirkņu

mežziņiem. ' 2802Ir Rembates virsmežniecība.
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