
Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

cietušo karavīru un viņu ģimenes
locekļu ārstēšanu.

1. Uz ārstniecības palīdzību ir tiesība
likumā par cietušo karavīru un viņu
ģimenes locekļu pensijām 1. pantā mi-
nētām personām (Lik. kr. 1924. g. 27.
un 1927. g. "115.), kuras saņem pensiju
no valsts.

2. Ārstniecisku palīdzību sniedz šādos
veidos:

1) pirmo palīdzību piepešos saslim-
šanas un nelaimes gadījumos;

2) ambulatorisku ārstēšanu;
3) dzemdēšanas palīdzību;
4) ārstēšanu mājās;
5) ārstēšanu slimnīcās un sanatorijās,

ar pilnu uzturu;
' 6) ārstēšanu sēravotos.

Piezīme. Ārstēšanu sanatorijās, sēr-
avotos un ilgstošu kronisku sli-
mību ārstēšanu var sniegt tikai
uz Tautas labklājības ministrijas
ārstu kommisijas atzinuma pa-
mata, izņemot gadījumus, kad
ārstēšanu izdara Sarkanais Krusts.

3. Sarkanais Krusts apgādā kara in-
validus ar mākslīgiem locekļiem un citiem
ortopēdiskiem priekšmetiem — par brīvu.

4. Sarkanais Krusts tanīs vietās, kur
tam ir attiecīgām slimībām piemērotas
ārstniecības iestādes, sniedz par brīvu :

1) visām pirmā pantā minētām perso-
nām — pirmo palīdzību un ambu-
latorisku ārstēšanu;

2) kara invalidiem, —ķirurģisku ārstē-
šanu, vispārēju ārstēšanu iekšējās
slimībās, plaušu un kaulu tuberku-
lozes ārstēšanu sanatorijās, kā ari
ārsta palīdzību mājās.

5. Tanīs gadījumos, kad 1. pantā mi-
nētām personām nav tiesības saņemt
ārstniecisku palīdzību no Sarkanā Krusta,
saskaņā ar 4. pantu, šādu palīdzību
sniedz ' valsts tādā pašā kārtībā un apmē-
ros, kā valsts civilierēdņiem un viņu
ģimenes locekļiem.

6. Pirmā pantā minētas personas

ārstniecisko palīdzību saņem: 2. pantā
1., 2., 3. un 4. punktos uzrādītos vei-

dos — līdz izveseļošanās dienai, bet
2. pantā 5. un 6. punktos uzrādītos vei-
dos — ne ilgāk kā 26 nedēļas, skaitot
no saslimšanas dienas, bet, slimībai at-
kārtojoties, — ne ilgāki kā 30 nedēļas
gadā. Kaula tuberkulozes gadījumos —
ārstēšanas laiku sanatorijā var pagarināt
Sarkanā Krusta valdes vai Tautas lab-
klājības ministrijas attiecīgas ārstu ko-
misijas, atkarībā no tam, uz kā rēķina
notiek ārstēšana.

7. Bez 2. pantā atzīmētās ārstnie-
ciskās palīdzības, pirmā pantā minētām
personām slimības gadījumā, uz ārsta
priekšrakstu, ir tiesība saņemt no ie-
stādēm, kurās tās ārstējas, zāles, pārsie-
namos līdzekļus un citus nepieciešamos
medicīniskos piederumus ar ' 4 piemaksu
no ārstējamā personīgiem līdzekļiem.

Piezīme. Gadījumos, kad ārstniecības
iestāde atrod to par iespējamu, zāles
un medicīniskus piederumus var iz-
sniegt par brīvu.

8. Ja ārstēšanās notiek sēravotos, tad
kara invalidiem var izsniegt no valsts
līdzekļiem naudas pabalstus uzturam un
dzīvoklim.

9. Ārstnieciskās palīdzības sniegšana
neattiecas uz tām pirmā pantā minētām
personām, kuras, saskaņā ar likumu vai
Tautas labklājības ministrijas rīkojumiem,
bauda tiesību uz ārstniecisko palīdzību
no slimo kasēm vai darba devēja.

10. Šinī likumā paredzētās ārstēšanas
palīdzības sniegšanas lietas pārzin Tautas
labklājības ministrija, kurai tiesība izdot
instrukcijas šī likuma piemērošanai dzīvē.

Rīgā, 1928. g. 18. februārī.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

SAEIMA.

Sēdes 17. februārī.
Tikpat rīta, kā arī vakara sēdē, kuras

abas atklāja un vadīja priekšsēdētājs
Dr. P. Kalniņš, turpinājās jauno
muitas tarifu apspriešana un pieņemšana.

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles

Noteikumi
par bojāto un nolietoto Latvijas
bankas banknotu apmainu un

iznicināšanu.

. 1. Bojātās un nolietotās Latvijas
bankas banknotes Latvijas bankas cen-
trāle un viņas nodaļas pieņem maksā-
jumos un apmaina pret deiīgām, ja tās
apmierina sekošas prasības:

a) pēc neapšaubāmām pazīmēm, pie-
mēram: krāsas, teksta, numuriem,
parakstiem, zīmējumiem un papīra
īpašībām konstatējamas par īstām ;

b) satur vairāk kā pusi no banknotes
pamata lieluma, pie kam banknotes
parakstītās puses labai daļai vismaz
ar vienu parakstu jābūt neiztrūk-
stoši;

c) par vienu vai abām numura vietām
kopā satur tik daudz ciparu, lai no
tiem varētu sastādīt pilnīgu numuru;

d) saplēstas un no vairākām at-
sevišķām daļām sastādītas bank-
notes pieņem un apmaina vienīgi
tad, ja iespējams konstatēt, ka at-
sevišķas daļas sastādās no vienas
un tās pašas banknotes.

2. Bojātās banknotes, kuras pilnīgi
neiztur pirmā pantā minētās prasības, uz
viņu īpašnieka rakstisku lūgumu, kuru
tas iesniedz pēc savas dzīves vietas tu-
vākā Latvijas bankas nodaļā, var ap-
mainīt pret derīgām vienīgi ar Latvijas
bankas valdes atļauju.

3. Ja bankas centrālē vai nodaļās
iesniedz banknotes, par kuru īstenību
rodas šaubas, tad tādas maksājumos vai
apmaiņai nepieņem, bet kopā ar klienta
parakstītu iesniegumu pieņem eksper-
tīzei. Par ekspertīzei saņemtām bank-
notēm banka izsniedz klientam kvīti.

4. Ja ekspertīze bojātas vai viltotas
banknotes atzīst par īstām, Latvijas
banka izmaksā iesniedzējam pret kvīti
derīgas naudas zīmes, bet ja tās atzītas
par viltotām, tad konfiscē un lietu no-
sūta kriminālpolicijai.

5. Bojātas un nolietotas banknotes,
kuras nolemts iznīcināt, bankas centrāle
pārbauda un reģistrē, atzīmējot numurus
un summas. Šo banknotu iznīcināšanai
sastāda § 6 kārtībā kommisiju, kas pār-
bauda, vai banknotes likumīgi apmai-

nītas, sastāda aktu, atzīmējot iznīcināmo
banknotu šķirnes, skaitu un kopsummu,
pēc kam tās sadedzināmas šīs kommisijas
klātbūtnē.

6. Uz valdes ierosinājumu kommisiju
sastāda padome. Kommisijā jāpiedalās:
vienam bankas padomes un vienam
valdes loceklim, vienam bankas inspek-
toram, galvenam kasierim, galvenam
grāmatvedim. Bez tam valde uzaicina
piedalīties arī revīzijas kommisiju.

7. Pēc iznīcināšanas procesa kommi-
sijas locekļi apliecina sastādīto aktu ar
saviem parakstiem un Lanijas bankas
zīmogu. Aktu nolasa padomes sēdē, pēc
kam viņa oriģinālu pievieno kases doku-
mentiem, bet apstiprinātu norakstu nodod
centrālai grāmatvedībai.

8. Latvijas bankas banknotes, kuras
kommisijā atzīst par pretlikumīgi ap-
mainītām, nodod ekspertīzei, lai pārbau-
dītu viņu īstenību. Par īstām atzītas
naudas zīmes iznīcina nākošā reizē, bet
par neīstām banknotēm sastāda atsevišķu
aktu, kuru nodod bankas padomei.

9. Iznīcināšanas vietu un laiku noteic
bankas padome.

Latvijas banka

Apstiprinām.

Tautas labklājības ministris
V. R ii b u I i s.

s Satiksmes ministris
Fr. Ozoliņš.

Rīkojums
violeto staru aparātu lietotājiem.

1. Violeto staru aparātus (RadiOlux,
Radiostat, Provita - Helvetia, Violetta,
Rentgena, diatermijas un citus līdzīgus
augstfrekventos elektriskos aparātus kuri,
tieši pieslēgti elektriskās apgaismošanas
tīklam, varētu traucēt kārtīgu telegrāfa,
telefona un radio darbību un pie nemā-
kulīgas rīcības ar tiem var būt bīstami
arī cilvēku veselībai) drīkst ievest Latvijā
tikai ar veselības departamenta atļauju.

2. Šos aparātus atļauts iegādāties un
lietot tikai veselības kopšanas iestādēm
(slimnīcām, sanatorijām, ambulancēm) un
ārstiem. Privātām personām tos drīkst
pārdot tikai uz ārstu priekšrakstu pamata
un lietot viņus atļauts veselības departa-
menta noteiktu (kvalificētu — speciāli
izglītotu) personu uzraudzībā pēc ārstu
norādījumiem (lietošanas ilgums un laiks).

3. Šos aparātus, izņemot Rentgena,
aizliegts lietot sekošās stundās: darba
dienās no pulksten 12.30—13.30 un
19.00— 23 00; svētdienās un svētku dienās
no 11.00—15.30 un 19.00-24.00.

1 piezīme. Lietošanas laiku var

grozīt veselības departaments saziņā
ar pasta un telegrāfa departamentu.

2. p i e z ī m e. Ja šiem aparātiem ie-
rīkoti augstperiodīgo strāvu izstaro-
šanas aizsargi, tad viņu lietošanas
laiks nav ierobežots.

4. Lai garantētu kārtīgu telegrāfa, te-
lefona un radio satiksmi, pasta un tele-
grāfa departaments saziņā ar veselības
departamentu var izsludināt rajonus, kuros
šo aparātu lietošana pilnīgi aizliegta.

5. Visi līdz šim lietošanā un vietējā
tirgū esošie 1. p. uzskaitītie aparāti reģi-
strējami (pēc zināma parauga) Rīgā —
veselības departamentā, bet provincē —
pie apriņķu ārstiem.

Piezīme. Pie aparāta pārvietošanas
uz citu vietu tā īpašniekam nekavē-
joties jāuzdod jaunā adrese.

6. Par pievesto noteikumu pārkāpšanu
vainīgie saucami pie atbildības uz sod.
lik. 138. p. un 407. p. II d. pamata.

Šis rīkojums stājas spēkā 1928. gada
1. martā.

Rīgā, 1928. g. 14. februārī.
Veselības departamenta

direktors Dr. Aug. Pētersons.
Pasta un telegrāfa departamenta

direktors A J ag ar s.

Apstiprinu.
Tautas labklājības ministris

V.Ru bu !s.
Papildinājums

instrukcijās par mirušo apbedīšanu,
pārvadāšanu un izrakšanu

1922. gada ^.Valdības Vēstneša* 66. nu-
murā publicētās «instrukcijas par mirušo
apbedīšanu, pārvadāšanu un izrakšanu"
II nodaļas (kapsētu ierīcība) 5. pantu
papildināt ar sekošu piezīmi' :

«Izņēmuma gadījumos, kad apstākļi to
prasa, veselības departaments var atļaut
ierīkot kapsētas arī tuvāki par šai pantā
pievestiem attālumiem."

Pamats. Ārstn. lik. (XIII sēj. 1905. g.
izd.) 708. pants.

Rīgā, 1928. gada 14. februārī.
Veselības departamenta

direktors Dr. Aug. Pētersons.

Lēmums JVsc 151.
1928. g. 20. janvārī.

Pamatojoties uz noteikumu par pri-
vātām mācības iestādēm 1. pantu un
saskaņā ar attiecīgiem apstiprinātiem pa-
pildu vakara kursu statūtiem, atļauju
Liepājā amatnieku biedrībai, sākot ar
1927. g. 1. augustu atvērt Liepājā pa-
pildu vakara kursus ar nosaukumu:

„Liepājas amatnieku biedrības vācu
papildu vakara kursi".

« Deutsche Fortbildungskurse des Li-
bauer Handvverkervereins".

Izglītības ministris A. Tentelis.
Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks

K.Kellers.
Vācu pamatskolu nodaļas vadītājs

Radecki s.

Lēmums JV2 c 281.
1928. g. 6. februārī.

Pamatojoties uz noteikumu par pri-
vātām mācības iestādēm 1. pantu un
saskaņā ar apstiprinātiem skolas statū-
tiem atļauju Vācu vecāku savienībai,
sākot ar 1928. g. 1. janvāri atvērt Bikstē,
Tukuma apriņķī, privātu vācu pamat-
skolu ar nosaukumu: „Vācu vecāku sa-
vienības pamatskola Bikstē".

Izglītības ministris A. Tentelis.
Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks

K.Kellers.
Vācu pamatskolu nodaļas vadītājs

Radecki s.

Rīkojums JV° 99.
1928. g. 15. februārī.

Sakarā ar jaunatklātās Jostas stacijas
(uz Liepājās-Glūdas jaunbūvējamās līnijas)
ierindošanu III grupā, uzdodu papildināt
p. g. Dzelzceļu Vēstnesī Ne37 un ,,Valdības
Vēstnesī" N°221 publicēto rīkojumu N°398,
ierakstot zem kārtas N° 64b nosaukumu
„Josta" ar grupas apzīmējumu ,,III "
un 4. iedalē ,,pasažieru un parastā ātruma
preču pieņemšanai un izdošanai" ierakstīt
,,9—12 un 16—17".

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņģis.

Finanču direktors Mazkalniņš.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums
Krāslavā un apkārtnē dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Saira R i v a š, Krāslavā, Vācu ielā JVg 8
ir pieņemta par zobuārsti.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Likums par cietušo karavīru un viņu
ģimenes locekļu ārstēšanu.

Saeima.
Rīkojums violeto staru aparātu lietotājiem.
Papildinājums instrukcijās par mirušo ap-

bedīšanu, pārvadāšanu un izrakšanu.
Noteikumi par bojāto un nolietoto La-

tvijas bankas banknotu apmaiņu un
iznīcināšanu.

Lēmums par Liepājas amatnieku biedrības
vācu papildu vakara kursu atvēršanu.

Lēmums par Vācu vecāku savienības
pamatskolas Bikstē atvēršanu.

Rīkojums par stacijas ierindošanu.

Maksa par ..Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: : (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— i gadu . . . Ls 18,—
V2 gadu . . „ 12— | 1/2 gadu . . „ 10,—
3 mēn. . . „ 6,— | 3 mēn. . . „ 5,—
« „ ._; „ 2— ļ 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpar- ! Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 ļ numuru ' . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejTgu rindiņu ,, —,20

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

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

\
'

^vLatvijas valdības j^b oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot dS^P^B^^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija: #y^^^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā', pilī JSs 2. Tel. N° 20032 **ļragSp||š^ Rīgā, pilī N° 1. Tel. Jfe 20031
Runas stundas no 11—12 ^$^ Atvērts no pulksten 9—3



Uzaicinājums.
Zemkopības ministrijas zemkopības de-

partaments uzaicina zemāk minēto valsts
zemes fonda objektu ieguvējus, ierasties
sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas,
kurā šis uzaicinājums iespiests „Valdības
Vēstnesī", pie zemkopības ministrijas no-
tāra — Rīgā, Dzirnavu ielā Na 31, dz. 1,
iepazīties ar izpirkšanas līgumu un tos
parakstīt:

1) Baļinovas muižas, Rēznas pag.,
Rēzeknes apr., zem. gab. Na 29F
ieguv. Vinca un Eduards Voskani,

2) Patķules muižas, Patkules pag., Ma-
donas apr., zem. gab. Na Na 1 un
laFF ieguv. Pēteris " Raudups,

3) Vecgulbenes muižas, Vecgulbenes pil-
sētā, Valkas apr., zem. gab. N°509F
ieguv. Johans-Vilhelms Krastiņš,

4) Rembates muižas, Rembates bieži
apdzīvotā vietā, Rīgas apr., zem
gab. Na 448F ieguv. Alfrēds Ka-
minskis.

Neierašanās gadījumā ieguvējus uzskatīs
kā atteikušos no piešķirtiem gabaliem un
tos no jauna ieskaitīs valsts zemes fondā.

Pamats: 1) likuma par nekustamu

īpašumu koroborēšanu sakarā ar
agrārās reformas likumu 5. p., 2)
1924. g. 8. februāra instrukcijas pie
minētā likuma 18., 20. un 25. p. p.
un 3) likuma par valsts zemes fonda
piešķirto un piešķiramo zemju no-
vērtēšanu un pārdošanu dzimtsīpa-
šumā vai atdošanu dzimtsnomā 23. p.

1928. g. 14. februārī. Na 4008-C.

Zemkopības departamenta
direktora vietā E. Maciņš.

Zemes vērtēšanas daļas
vadītāja vietā K. Šnornieks.

Paziņojums JV2 146.
Zemes vērtēšanas virskomisija paziņo,

ka savās sēdēs skatīs cauri sekošās atlī-
dzības lietas:

1928. g. 20. martā, pulksten 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā N° 31, dz. 2.

1318) Sabiedrības R. Kalniņš un biedri
atlīdzības lietu par izdarītiem
kapitālremontiem Tukuma apriņķa
Šlokenbekas pagasta Smārdes
ūdensdzirnavās Na 26 F.

1319) Amālijas Rekke atlīdzības lietu
par celtām vasarnīcām uz Rīgas
apriņķa Kemeru miesta apbūves
gabala Na 97F.

1320) Jāņa Dāldera atlīdzības lietu par
Bauskas apriņķa Vecmuižas pa-
gasta Klidzinu mājās celtām ēkām
un dēstītiem augļu kokiem.

1928. g. 22. martā, pulksten 3 dienā,
turpat.

1321) Sofijas Vīksnas un Jūlija Krūmiņa
atlīdzības lietu par celtām ēkām
Jaunlatgales apriņķa Liepnas pa-
gasta Liepnas muižas saimniecībā
JVs 6F.

1322) Pētera Eglītes atlīdzības lietu par
celtām ēkām un ierīkoto augļu
dārzu Cēsu apriņķa Cēsu pilsētas
apbūves gabalos NaNa 123F un
124F.

1323) Matveja Tarasova atlīdzības lietu
par uzcelto plīti Rēzeknes apriņķa
Bērzgales pagasta Uļjanovas fol-
varka jaunsaimniecībā Na 3F.

1928. g. 27. martā, pulksten 3 dienā,
turpat.

1324) Jāņa Grūbes atlīdzības lietu par
celto šķūni Cēsu apriņķa Raunas
pagasta Lielraunas muižas saimnie-
cībā Ko 112F. .

1325) Jaunraunas pagasta valdes atlīdzī-
bas lietu par viņai piederošo
magazīnas klēti Cēsu apriņķa
Jaunraunas pagasta Jaunraunas
muižas saimniecībā Na 41 F.

1326) Jāņa Bileskalna atlīdzības lietu par
celtām ēkām Ventspils apriņķa
Ances pagasta Viltšitcu mājās.

1327) Teņa Pinnes atlīdzības lietu pat
Rēzeknes apriņķa Varakļānu pa-
gasta Liepsalu mājās celtām ēkām.

Rīgā, 1928. g. 16. februārī.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra vietā F. Širaks-Gruzits.

Dzēšami no nosacīti notiesāto
sarakstiem:

1) Sarakstā Na 47 (sk. 1924. g. 1. de
cembra „Vald. Vēstneša" 273. num
pielikuma) Na 5414 — Logins
Antons Benedikta d.;

2) sarakstā Na52 (sk. 1925.g.28. maija
„Vald. Vēstn." 117. numura pieli-
kumā) Na 6711 — Vanags, Liene
Viļuma m;

3) sarakstā Na 68 (sk. 1927. g. „Vald.
Vēstn." 155. numura pielikumā)
.Nb 11589 — Feodorovs, Vasi-
lijs Jēkaba d;

4) sarakstā Na 69 (sk. 1927. g. „Vald.
Vēstn." 1Z3. numura pielikuma)
Na 11996 — Ēriks, Aleksandrs
Žaņa d., Na 12094 — Pūcēns,
Jānis Miķeļa d. un Na 12150 —
Zalmansons, Šneiers Šloma d.;

5) sarakstā Na 70 (sk. 1927. g „Vald.
Vēstn." 239. numura pielikuma)
Na 12325 — Kalniņš, Jānis Nik-
lasa d. unJMb 12620 — Vītums,
Vilhelms Jāņa d.

6) sarakstā — 71 (sk. 1927. g. „Vald.
Vēstneša" 259. numura pielikumā)
Na 12753— K ā r k 1 i ņ š, Žanis-
Rūdolfs Klāva d. un Na 12754 —
Kaševskis, Nikolajs Grigorija d.

Rīgā, 1928. g. 16. februārī. .
Tiesl. min. departamenta

direktorsBrikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

Iecelšanas.
Rīkojums.

Par valsts statistiskās pārvaldes vicedirektoru,
skaitot no š. g. 16. februāra, ieceļu Voldemāru
S a 1 n a i s. Alga pēc V amatu kategorijas
4. pakāpes.

Rīgā, 1928. g. 16. februārī.
Valsts statistiskās pārvaldes direktors

M. S k u j e n i e k s.

Rīkojums Na A-141.

Rīgā, 1928. g. 16. februārī.
Ieceļu Saeimas deputātu Lūkasu Ozoliņu

par direktoru Latgales skolu lietās ar algu pēc
IV kategorijas, skaitot ar š. g. 16. februāri.

Izglītības ministris A. Tentelis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 8. februāra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 616. p. 1. d. 2. p. pamata
aps. Līnu Mendeļa m. T e m k o , piederīgu pie
Rīgas pilsētas, dzim. 1872. gada 10. novembrī,
ku;a agrāk dzīvoja Rīgā, Brīvības ielā JN° 32,
dz. 6, ebrejiete, atraitne.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu
zināma meklējamās Temko vai viņas mantas
atrašanās vieta, nekavējoties ziņot Rīgas apga-
baltiesai un tuvākai policijai. Atrašanas gadījumā
pieprasīt no Temko trīs simts (300) latu dro-
šības naudas, kuru iemaksāt Latvijas Bankā, vietējā
nodaļā, ieskaitot Rīgas apgabaltiesas depozitā
(ien. rēķ. Na 8), bet drošības naudas neiemaksā-
šanas gadījumā Līnu Temko apcietināt un ieskai-
tīt šīs tiesas rīcībā, jo kā drošības līdzeklis pret
viņas izvairīšanos no tiesas, ar tiesas 1928. g.
8. februāra lēmumu noteikta drošības nauda
Ls 300,— lielumā, !īdz kuras iesniegšanai ap-
cietinājums.

1928. g. 13. februārī. Na 10958.
IV kritn. nod. L. Na 45 — 1923. g.

Priekšsēdētāja b. T. Bergtals.
Sekretārs Kreicbergs.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 13. februāra lēmumu,
izbeidz Kārļa Jēkaba dēla Marcinkeviča
meklēšanu viņa atrašanas dēļ. '

(„Valdības Vēstneša" 1925. g. 102. numurā.)
1928. g. 13. februārī. JSs 343.

Miertiesnesis F. N e i m a n i s.

12. Bauskas kājnieku pulka komandiers
meklē no kara dienesta atvaļināto kareivi
Aronu Joseļa d. Krigeri, dzim. 1902. g.,
Jēkabpils pilsētas piederīgu. Atrašanas gadī-
jumā paziņot un piedzīt no Krigera atlīdzību
valstij par nozaudētām valsts mantām Ls 62,—
(sešdesmit divus latus). Naudu atsūtīt pulkam.

12. Bauskas kājnieku pulka komandiers,
pulkvedis (paraksts).

Tieslietu darbveža v. p. i., virsleitnants
(paraksts).

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Papildinājumi saistošos noteikumos

par: 1) par pilsētas lopkautuves lietošanu
un kārtību viņā, 2) par kaujamo lopu un
ga[as apsaktīšanu lopkautuvē, 3) ievestas
gaļas apskatīšanu un izmeklēšanu gaļas
apskatīšanas stacijā, 4) gaļas pārvadāšana
un 5) gaļas, un gaļas produktu pārdošanas
kārtību un tirgotavu iekārtu, publicētos
„Valdības Vēstnesī" Na 87, no 22. aprila

1927. g.
Pieņemti Rēzeknes pilsētas domes 1927. g.
19. decembra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. g.

10. februāra rakstu Na 85954.

Saistošo noteikumu § 46. par lopu kau-
šanu pilsētas lopkautuvē, pieņemtos pil-
sētas domes 1927. g. 29. novembra sēdē,
apstiprinātos no Pašvaldības departamenta
1927. g. 25. februārī zem Na 101288 un
nodrukātos „Vald. Vēstn." Na 87. 1927. 2.

22. aprilī — izslēgt no šiem saisto-iem
noteikumiem, papildinot šo saistošo no-
teikumu § 43, — noliekot maksu par ārpus
noteiktā laikā liellopa kaušanu 5 latus,
sīklopa līdz 50 klgrm.,. 2 latus, teļu kazu,
aitu vai jēru — 2 latus un § 44. atcelt
līdzšinējo taksi par nokauto lopu gaļas
izmeklēšanu un apzīmogošanu 3 latus
un noteikt to uz Ls 4,— bet pārējo maksu
atstāt taī pašā apmērā, kā uzrādīts sai-
stošo noteikumu § 43. un § 44.

Rēzeknes pilsētas galva A. Fitingofs.
Sekretārs Springovičs.

RĪKOJUMS.

Sakarā ar Madonas apriņķī, Jaungul-
benes pag. parādījušos trakuma sērgu,
pamatojoties uz obligātoriskiem notei-
kumiem par sērgas apkarošanu, publ.
pag.gada ,.Valdības Vēstneša" 198. nu-
murā izsludinu Madonas apriņķa 2. po-
licijas iecirkni par trakuma* sērgas
apdraudētu rajonu.

Uzdodu visām Madonas apriņķa 2. po-
licijas iecirknī ietilpstošām pagasta valdēm,
steidzami pasludināt iedzīvotājiem šinī
nolūkā izdotos obligātoriskos noteikumus
par trakuma sērgas apkarošanu (,.Valdī-
bas Vēstneša" 1927. g. 198. numurā).

Ātrākai sērgas apkarošanai, uzdodu
policijai spert visus no viņas atkarīgos
soļus apkārtklejojošus kaķus un suņus
bez uzpurņiem nogalināšanai un attiecīgu
rīkojumu un noteikumu neievērotājus
saukt pie atbildības saskaņā ar likumu.

Madonā, 1928. g. 16. februārī JNTs 684/1
Madonas apriņķa priekšnieks

Pra u 1 i ņ š

Labilas bankas nedēļas pārskati
uz 1928. g

A K T I V A. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un

pie ārzemju emisijas bankām. . 23,685,617 06
Ārzemju valūta 56,170,637 51
Sudraba nauda 3,873,215 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

nauda 10,776,002 61
īsa termiņa vekseļi....... 79,658,842 91
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 49,750,080 19
Citi aktīvi . 19,600,806 65

243,515,201 93

15. februāri.

PASĪVĀ. Lati. S.
Bankas naudas zīmes apgrozībā. . 36,857,600 —
Pamata kapitāls 14,385,276 42
Rezerves kapitāls 2,612,127 —
Speciālās rezerves 2,500,000 —
Noguldījumi. . .' 10,691,969 56
Tekoši rēķini . . . 54,372,083 06
Valsts rēķini un depozīti 100,108,505 74
Citi pasīvi . 21,987,640 15

243,515,201 93

Rīgā, 1928. g. 15. februārī. Padomes priekšsēdētājs J. Celms
28803 Galvenais direktors K. Vanags

Rīsa

Latvijas
Pirmā Valsts Prezidenta Jāņa Čakstes

piemiņas fonds.
Pirmā Valsts Prezidenta J. Čakstes

atcerei uz viņa miršanas dienu 14. martā
fonds izdod illūstrētu piemiņas rakstu
krājumu — albumu. Tanī būs biogrāfija,
laikabiedru atmiņas, pazīstamu valsts un
sabiedrisku darbinieku apcerējumi un citi
raksti. Tie runās par Čakstes dzīvi
un darbu sākot ar mūsu tautas atmodas
laikmetu un beidzot ar neatkarīgas valsts
tapšanu. Grāmata iznāks glīti iespiesta
uz labākā papīra, apm. 200 lappuses, ar
tuvu pie 100 izlasītām illūstrācijām.
Maksās Ls 5,—. Varēs saņemt vai pie-
sūtīt (20 sant. piemaksa) sākot ar 7. martu.
Viss ienākums par labu piemiņas fonda
mērķiem, kas ir uzturēt tautā dzīvu ne-
laiķa darba garu, uzcelt cienīgu piemi-
nekli u. t. t.

Kulturāli-sabiedriskos darbiniekus, sko-
lotājus, karavīrus, valsts un pašvaldības
iestādes, bibliotēkas un biedrības līdz
6 martam lūdz paziņot fondam, cik
eksemplāru šīs grāmatas būs vajadzīgs

Fonda valde.

Igauņu delegācija Rīgā.
Vakarrīt iebrauca Rīgā Igaunijas ārlietu

minislris Rebane, finanču ministris
Teetsovs, ārlietu ministra bied s
Schmits un tirdzniecības rūpniecības
kameras ģenerālsekretārs H u r t s. Stacijā
tos sagaidīja ārlietu ministris Balodis
ar ministrijas augstākiem ierēdņiem,
finanču ministra biedrs Bokalder 's un
Igaunijas sūtnis Seljamaa ar sūtnie-
cības personālu. Viesi apmetušies Peter-
pils viesnīca. Pīkst. 10 igauņu delegā-
ciju pieņēma Valsts Prezidents, pēc tam
— Saeimas priekšsēdētājs un
minist ru, prezidents. Igaunijas
ārlietu ministris apmeklēja Latvijas ār-
lietu ministri. Pēdējais pīkst. 1 deva
brokastis. Pēcpusdienā notika abu de-
legāciju apspriede. Šodien prekšpus-
dienā paredzēta jauna apspriede un

pīkst. 1 brokastis pie Valsts Prezi-
denta. Pēcpusdienā abas delegācijas at-
kal satiksies, un vakarā Igaunijas pārstāvji
izbrauks atpakaļ uz Tallinu.

NEDĒĻAS ZIŅOJUMS
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi, no 1928. gada 8. līdz
15. februārim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

Māksla

Nacionāla opera. Sestdien, 18. februāri Veras
Karalli un Viktora Zimina pēdējais
baletvakars. — Svētdien, 19. februārī, pulksten
2 dienā, tautas izrādē „T r a v i a t a ". Diriģents
Jānis Mediņš. Pulksten 7.30 vakarā „Ž ī d i e t e".
Diriģents Teodors Reiters. — Otrdien, 21. februārī
„Hofmaņa stāsti". Diriģents Jānis Me-
diņš. — Trešdien, 22. februārī ,,Dēmons".

Nacionālais teātris. Sestdien, 18. februārī,
pulksten 7.30jvakarā, Lorda, Šēna un A'oteja
komēdija ,,Mans mācītājs pie bagā-
tiem". — Svētdien, 19. februārī, pulksten
2 dienā, Annas Brigaderes drāma „Iz redzē-
tais". Pulksten 7.30 vakarā, J. Raiņa ,,Ilja
Muromieti s". — Moma komēdiju „A 13 a u -
tīgā sieviet e", pirmo reizi izrādīs jaunnedēļ.

KURSI

Rīgas biržā, 1928. gada 18. 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—72,45
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27,25—27,65
100 Zviedrijas kronu 138,70—139,40
100 Norvēģijas kronu 137,50—138,20
100 Dānijas kronu 138,35—139,05
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu 208,00—209,05
100 Vācijas marku 123,15—124,05
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 Th. š u m m e r s.

11Slimības nosaukums I;=
"3Š

5
«8 SU
00

Paratvphus 1
Tvphus abdom. .... Vēdera tīfs . . 2
Tvphus exanth. . . . Izsituma tīfs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis —
Febris interm. .... Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —

bncephahtis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .. . . 25
Scarlatina ...... Šarlaks .... 26
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 3
Diphteritis Difterīts ... 9
Influenca ...... Influenca ... 2
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze 7
Dysenteria ......Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums —

(Mumps). . . 1
Trachoma —
Mening. cerebrospin. epid 4
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomvelitis —

Redaktors: M. Arons.



( īiesu
sludinājumi.

>

Rigas apgabalt. 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Latvijas bankas lūgumu viņas
prasības lietā pret Eduardu
Mūrīti summā 74,75 lat. pēc obli-
gācijas, uzaicina Eduardu Mūrīti,
jkura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara,
obligācija un noraksti atbildē-
tājam.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde litas klausīšanai aizmu-
guriski. L. Ns 1675

Rīgā, 1928. g. 10. febr.
2 Priekšsēd. b. P. Leitans.
28266r Sekretārs ļ. Smeilis.

Latgales zemes grāmatu atjauno-

šanas komisija,
uz |āna |āna d. Gustiņa lūgumu
parnekustamas mantas, sastā-
vošas uo Vec-Žagares (Starije
Žagori) muižas Klein-Auc fol-
varka atdalītā zemes gabala pēc
kopējā muižas plāna zem Na 18,

platībā 5 des. 264 kv. asis, at-
rodošās Jelgavas (senāk_ Šauļu)
apriņķa Ukru (senāk Žagares)
pagastā, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo mantu
iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu . 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznicinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1928. g. 7. febr.
Na 297. 27859b
Komis. priekšsēd. E. Helvichs.
Sekret.-darbved. J . Strazds.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kancleja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Na 37, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rēzeknes apriņķa
1. iecirkņa miertiesneša 1926. g.
22. februāra un 3. marta sprie-
dumus piespiedu kārtībā uz vek-
seļiem par piedzīšanu par labu
Moisejam Manteifelam — Ls 1000
ar °/o% un tiesāšanas izdev. un
Rēzeknes apriņķa 1. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 11. un 16.de-
cembra spriedumus piespiedu
kārtībā uz vekseļiem par pie-
dzīšanu par labu Bēram Geldam
— Ls 300 ar %% un tiesāšanas
izdev., 1928. g. 28. aprilī,
pulksten 10 rītā, Daugavpilī,
Šosejas ielā Na 37, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
atklātā izsolē tiks pārdots Eduarda
Ignata d, Jurova nekustams
īpašums, kurš atrodas Rēzeknes
apriņķī, Bērzgales pagastā, Pus-
loču * 'foļverkā, mājas Na 5, ar
zemes grāmatu reģistri Na 1208
un sastāv no 14 des. un 120 sāž.
ar ēkām: dzīvojamo māju un
citām saimniecības ēkām;

2) nekustams īpašums nav
nekur ieķīlāts;

3) īpašums novērtēts publiskai
pārdošanai par Ls 1000, no kādas
summas iesāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozītā,
drošības nauda 10% no no-
vērtējuma summas t. i. Ls 100 un
jāuzrāda tieslietu ministrijas at-
ļauja nekustama īpašuma iegū-
šanai;

5) zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā;

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

7) Visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
īpašumu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļ. kance-
lejā, darba laikā.
28898ē Tiesu izp. A. Lazdiņš

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kancleja 'atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ka 37, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabaltie-
sas 1. civīlnodaļas 1925. ' g.
3. decembra rakstu Na 30642
par valsts aizdevuma piedzīšanu
Valsts zemes bankai par labu —
Ls 204,20 ar soda naudu un
citiem izdevumiem, 1928. g.
28. aprilī, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Šosejas ielā Ka 37,
Latgales apgabaltiesas civīlno-
daļas sēžu zālē, atklātā otr-
reizējā izsolē, tiks pārdots mirušā
Pētefa Bērtuļa d. Švagrova
nekustams ipašums, kurš atrodas
Ludzas apriņķī, Nautrēnes pa-
gastā, Dekteru sādžas viensētā
Ke 12, ar zemes grāmatu reģistri
Ka 5232 un sastāv no 10,430 ha
zemes ar ēkām: 1 dzīvojamo
māju, 1 kūti, 1 klēti, 1 šķūni
un 1 pirti:

2) nekustams īpašums nav
nekur ieķīlāts;

3) īpašums novērtēts publiskai
pārdošanai par Ls 300, no kādas
summas iesāksies solīšana.

bet var to pārdot ari zem no-
vērtējuma summas, saskaņā ar
civ. proc. lik. 1182. p.;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozītā,
drošības nauda 10°/0 no no-
vērtējuma summas t. i. Ls 30 un
jāuzrāda tieslietu ministrijas at-
ļauja nekustama īpašuma iegū-
šanai;

5) zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai;

7) Visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
īpašumu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļ. kance-
lejā, darba laikā.
28899ē Tiesu izp. A. Lazdinš.Latgales zemes grāmatu atjauno-

šanas komisija,
uz Andreja Jemeljāna d. Jemel-
janova (viņš arī Andrejs jērnel-
janovs) lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Kach-
novas sādžas zemniekiem pie-
šķirtās zemes viensētas '/3. no-
dalījumā, zem Na 2, zem no-
saukuma ,,Dorožnij", platībā
3 des. 897 kv. asis, atrodošās
Jaunlatgales (bij. Ludzas senāk
Ostrovas) apriņķa Linavas (bij.
Tolkovas) pagastā ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā nepieteiktā stiesības skaitī-
sies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 7. febr.
Ke 817. 27953t
Komis. priekšsēd. E. Helvichs.

Sekret.-darbved. J. Strazds,

Rīgas apgabaltiesas

II iec. tiesu izpildītājs,
kura kancleia atrodas Rīgā, Anto-
nijas ielā Na 6, paziņo:

1) ka Lilijiis Bergman prasībā
par Ls 87,89 ar % 1928. g.
19. fpn'lī, pīkst. 10 rīta, Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē,

publiskos torgos pārdos
Andreja Baltiņa nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Rīgā, teraud-

fabrikas ielā Na 5 V hip. iec. ar
zemesgrāmatu reģistra Nš 997,
(grupā 87, grunts Ka 189) un sa-
stāv no pilsētas dzimtsrentes
grunts gabala 617 kv. asis platībā
ar ēkām un piederumiem, atrodo-
šamies uz viņa;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par_ Ls 200;

3) ka bez ajgšminētās prasibis
ipašums ar hipotēku parādiem
par Ls 6169,34;

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apver
tēšanas sumas un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no (ieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu mi-
nētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi pspiri un dokumenti, attie
coTiesuz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā. 28967

Rīgā, 1928. g. 11. februāri.
Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kancleja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ka 37, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1. civilnodaļas tiesneša
1926. g. 1; un 14. jūnija spriedu-
mus piespiedu kārtībā uz vekse-
ļiem, par piedzīšanu par labu
Latvijas tirdzniecības un rūp-
niecības bankai, Ludzas nodaļai
— Ls 12,500 ar%°/0un tiesāšanas
izdevumiem, 1928. g. 28. aprilī,

ulksten 10 rītā, Daugavpilī,
Šosejas ielā Ka 37, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, atklātā izsolē tiks pārdots
Mārtiņa Mārtiņa d. Baltmaņa
nekustams īpašums, kurš at-
rodas Ludzas apriņķī, Mēērdzenes
pagastā, Antonovas mājās, ar
zemes grāmatu reģistri Ke 5156
(XXIII sēj.) un sastāv no tie-
sībām (ideālas daļas) uz i/2 daļu
104,585 ha dažādas zemēs ar
ēkām: dzīvojamo māju un citām
saimniecības ēkām;

2) bez minēto prasību uz ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi par Ls 20,000,
uz nenoteiktu laiku, ar 12°/c
gadā skaitot no 1926. g. 16. apr.;

3) nekustams īpašums novēr-
tēts publiskai pārdošanai par
Ls 10,000;

4) personām, kuras veļas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozītā,
drošības nauda 10% no no-
vērtējuma summas t.i.Ls 1000 un
jāuzrāda tieslietu ministrijas at-
ļauja nekustama īpašuma iegū-
šanai;

5) zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām kādās
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai;

7) Visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
īpašumu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kanc
lejā, darba laikā.
28902ē Tiesu izp. A. Lazdiņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kancleja 'atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ka 37, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1926. g. 22. septembra
rakstu ar Na 25812 par piedzīšanu
par labu Valsts zemes bankai —
i.s 597 ar 1% soda naudas
mēnesī no 1925. g. 1. oktobra,
Rēzeknes apriņķa 2. iec. mier-
tiesneša 1926. g. 10. septembra
spriedumu piespiedu kārtībā uz

vekseļiem par piedzīšanu par
labu Latvijas bankai, Rēzeknes
nodaļai Ls 600 ar %% un
tiesāšanas izdev. un Rēzeknes
apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša
9. apriļa un 28. maija spriedumus
piespiedu kārtībā uz vekseļiem
par piedzīšanu par labu Latvijas
tirdzniecības un rūpniecības ban-
kai, Rēzeknes nodaļai — Ls 580
ar %% un tiesāšanas izdev.,
1928. g. 28. aprilī, pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Šosejas ielā Ka 37,
Latgales apgabaltiesas civīlno-
daļas sēžu zālē, atklātā izsolē
tiks pārdots Aleksandra Pētera d.
Kupra un mirušā Heinricha
Pētera d. Kupra nekustams
īpašums, kurš atrodas Rēzeknes
apr., Sakstagales pagastā, Subi-
naites ciema viensētā un sastāv
no 22,3 ha, vairāk vai mazāk,
zemnieku piešķirtas zemes, ieda-
lītas viensētā, ar ēkām: dzīvo-
jamo māju un citām saimniecības
ēkām;

2) nekustams īpašums nav
nekur ieķīlāts;

3) īpašums novērtēts publiskai
pārdošanai par Ls 3000, no kādas
summas iesāksies solīšana;

4) personām, kuras veļas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozītā,
drošības nauda 10% no no-
vērtējuma summas t. i. Ls 300 un
jāuzrāda tieslietu ministrijas at-
ļauja nekustama īpašuma iegū-
šanai; .

5) Visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
īpašumu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļ. kance-
lejā, darba laikā.
28900ē Tiesu izp. A. Lazdiņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Eduarda Rikveila pilnv. zv. ady.
E. Orunberga lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1928. g.
14.' febr. publicēto 1912. g.
9. nov. Cēsīs mir. Kristīnas
Pēter;a m. Āboliņ, dzim. Rikveil,
1911. g. jūlija mēnesī mājas kār-
tībā taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Kristīnes
Āboliņ, dzim. Rikveil mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, fi-
deikomisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs
izdarīts, tad min. personas atzīs
kā atteikušās no ierunām un zau-
dējušas savas tiesības, bet testa-
mentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu. L. Ka 2223

Rīgā, 1928. g. 11. febr.
Priekšsēd. v. A.Veidners.

28269r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

saskaņā ar civ. proc. likumu
1958.' p., paziņo, ka 1928. g.
28. februārī, minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks attaisīts
un nolasīts 1922. g. 11. oktobri,
Ļaudonas pag., ,,Veres-Malās"
mir. Jēkaba Jēkaba d. Vītoliņa
testaments. L. Ka 1706.

Rīgā, 1928. g. 16. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

28835ē Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
23. februāra nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Tukuma-Talsu zemes grām.
nodaļā uz Jānim PĪIupam pieder,
nekustamā īpašuma Jelgavas
apr., Ķeveles muižas Celmu mā-
jām ar zemes grām. Na 498 korob.
akti: 1) obligācija par 900 kr. c. r.,
izd. 1891. g. 28. febr. uz Krist-
iāna Valtera vārdu un korob.
1891. g. 4. martā ar Ka 61; 2)
obligācija par 900 kr. c. rbļ.,
izd. 1894. g. 11. martā Krist-
jānim Valterim un korob. 1894. g.
22. martā ar žurn. Ke 163 un
3) obligācija par 800 c. rbļ., izd.
1908. "g. 9. jūnijā Kristjānim
Valterim un ' korob. 1908. g.
9. jūnijā ar žurn. Ka 481, ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn."
un iesniegt minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus neie-
sniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdz. Jānim
PĪIupam atvēlēs prasīt hipotēku
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 10. febr.
28177r L. Ke 784/28

Priekšsēd. v. Stersts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
30. janvāra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jēkabpils-Ilūkstes zemes
grāmatu nod. uz Ievai Spulge-
rans pieder, nekustamā īpašuma
Jēkabpils apr., Seces muižas
,".Jaki-Pēter Ke 22" mājām ar
zemes grām. Ke 1027, korob.
akts: obligācija par 600 ;b|.,
izd. 1907. g. '12. okt. uz Liel-
Sunākstes krāi-aizdevu sabiedr.
vārdu un korob. 1907. g. 12. okt.
Ke 1520 ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī" un iesniegt min.
aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par sa-
maksātu un lūdz. Ievai Spulge-
rans atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

lelgavā, 1928. g. 10. febr.
281 TOr L.Ke804 28

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
23. janvāra nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Jelgavas - Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Jēkabam
Frīdim Valteram piederošā ne-
kustamā īpašuma Bauskas apr.,
Liel-Bērsteles muižas ,,Steppe"
mājām ai zemes grām. Ke 1825,
korob. akti: 1) obligācija par
500 kr. rbļ., izd. 1895. g. 7. martā
uz Ādolfa Henniga vārdu un ko-
rob. 1895. g. 8. martā Ke 268
vēlāk blanko cedēta un 2) obli-
gācija par 900 kr. rbl., izd.
1901. g. 2. febr. uz Mežotnes
krāi-aizdevu kases vārdu un
korob. 1901. g. 5. febr. Na 109,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī" un iesniegt minētos
aktus.

Ja noteiktā laikā aktus neie-
sniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdz. Jēkabam
Valterim atvēlēs prasīt hipotēku
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 10. febr.
28178r L. Ka-793/28

Priekšsēd. v. P. Stersts.
Sekretārs Mittelhofs.

Rēzeknes 2. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 146032—. p.
pamata, saskaņā ar Donata Jura
(Jegora) d. Kalnača lūgumu,
paziņo, ka Donats Kalnačs ie-
maksājis miertiesneša depozitu
rēķinā D. Ke 58 piecdesmit
septiņi (57) lati 9 sant., saskaņā
ar sadalīšanas aktu, sastādītu
1922. g. 8. decembrī no Rēzeknes
notāra Merlutlova, un apstipri-
nātu ar Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas 1923. g. 9. maija
lēmumu par Rēzeknes apriņķa,
Kaunatu pagasta ,,Zabelje" pus-
muižas sadalīšanu ar nosaukumu
,,Zabelje" Ke 3, un uzaicina
Sigismundu Kalnaču, Antonu
Saumševu 2, un mirušās Jeka-
terinas Boroduļinas mantiniekus,
ierasties pie Rēzeknes 2. iec.
miertiesneša, Rēzeknē, Atbrīvo-
šanas alejā Ke 34, augšminētās
summas Ls 57,09 saņemšanai.

Rēzeknē, 1928. g. 8.' februārī.
27956ē Miertiesn. (paraksts).
Latgales zemes grāmatu atjauno-

šanas kommisijā,
uz Geņas Juda-Vulfa meitas
Grozm 'an lūgumu par neku-
stamas mantas, sastāvošas no
dzimtsīpašuma gruntsgabala, pla-
tībā 121 kv. asis ar ēkām, at-
rodošās Daugavpilī, I pilsētas
iecirknī, 215. kvartālā ar Ke 4,
lit. ,,V", Tirgus ielā ar policijas
Ke 8, un Centrāles ielā ar policijas
Ke 8, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu četru (4) mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
„Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētā
lūdzēja varētu tikt ievesta Lat-
gales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašnieci bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ke 734.

Daugavpilī, 1928. g. 7. febr.
Kommis. priekšs. E. Helvichs

27852ē .Sekr.-darbv. I. Strazds.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisijā,

uz Broņislava, Jēzupa un Origo-
rija Antona d. Graudami lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no ideālām tiesībām
uz 2/3 daļām no Vārkavas muižas
ar Rožanovo, Močani, Zibergovo,
Ksaverinovo, Timanovo, Micha-
lovo un . Reuttovo folvarkiem
atdalītā zemes gabala ar no-
saukumu ,,Aispuri", platībā
59 desetīnas, atrodošās, Daugav-
pils apriņķī, Rudzātu (senāk
Vārkavas) * pagastā, kuras tie-
sības lūdzēji mantojuši no Antona
Krusta dēla Grandāna, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ii

kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie: lūdzēju mantojuma
devējs Antons Krusta dēls Gran-
dāns ' un pēc tam ari paši lūdzēji
varētu tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas mantas (ideālās da-
lās) īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām. Ke 740.

Daugavpilī, 1928. g. 7. febr.
Kommis. priekšs. E. Helvichs.
27853ē Sekr.-darbv. J. Strazds.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz bezvēsts prombūtnē "esošā
Karpa Mitrofanova mantas aiz-
bildnes Anastasijas Karpa meitas
Razļivskas lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no Paļ-
cevaas pūstošas otrā zemes ga-
bala, platībā apmēram 44 des.
atrodošās Jaunlatgales (bij. Lu-
dzas, senāk Ostrovas) apriņķa
Linavas pagastā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantās
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamās pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu ' tiesībām.

Daugavpilī. 1928. g. 7. febr.
Ke 825 27955b
Komis. priekšsēd. E. Helvichs.

Sekret.-darbved. I. Strazds.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Sergeja, Ivana, Gavrila un
Jegora jakova dēlu Zagorsku
(viņi arī Sergejs, Ivanas, Gavrils
un'Jegors Jakovļevi) lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no Buiņicas, ari Pīņicas, pūsto-
šas atdalītā zemes gabala, platībā
84 des. 240 kv. asis, atrodošās
Valkas (senāk Pleskavas) ap-
riņķa Pededzas (senāk Paņikovas)
pagastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn." pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievesti attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potekarisku apgrūtinājumu tiesī-
bām.

Daugavpilī, 1928. g. 7. febr.
Ka 809. 27954b
Komis. priekšsēd. E. Helvichs.

Sekret.-darbved. J. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
2. martā, pīkst! 10 dienā, Rīgā,
Torņa ielā Ke 31, II ūtrupē tiks
pārdota Pētera Tupina kustama
manta, sastāvoša no vīna darī-
tavas iekārtas un novērtēta par
Ls 700.

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

Rīgā, 1928. g. 16. februārī.
28896ē Tiesu izp. L. lakstiņš.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec.tiesas izpildītājs, kura kancleja
atrodas Balvu miestā, paziņo:

1) ka izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1. civ. nod. lēmumu,
izteiktu viņas izpildu rakstā, ne
1927. g. 16. apr. ar Ke 184/p.,
Voldemāra Otto d. Lanskaja
prasības apmierināšanai Ls 280C
ar%% un izdev. apmērā, 1928. g.
27. aprilī, pulksten 10 rītā,
Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem pārdos
Otto Anša dēla Lanskaja

nekustamo īpašumu,
kas atrodas Jaunlatgales apr.,
Rugāju pagastā, ar zemes grā-
matu reģistra Ke 1128 un sastāv
no zemes ar ēkām, 37 des.
1344 kv. asis platībā, ar no-
saukumu ,,ferma Dzeņi Ke 2";

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3760;

3) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
cērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

4) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

1928. g. 13. februārī.
28854c Tiesu izp. H. Kimerals.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. februārī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Akmeņu ielā Na 13, no-
liktavā, Rīgas tirdzniecības ban-
kas a./s. prasībā, tiks pārdota
Zalmāna Chaita kustama manta,
sastāvoša no 9 mucām Skotijas
siļķu un novērtēta par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. 13. februārī.
28895ē Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
27. februārī, 'pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā Ke 87, fabr.,
I Rīgas amatn. un sīkrūpn.
K/A. sab. lietā, tiks pārdota
Vulfa Rašala kustama manta,
sastāvoša, no metāla gultām un
novērtēta par Ls 220.

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

Rīgā, 1928. g. 13. februārī.
28894ē Tiesu izp. J. Kazubierns.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kancleja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ke 37, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rēzeknes apriņķa
1. iecirkņa miertiesneša 1925. g.
31. jūlija un 20. augusta sprie-
dumus piespiedu kārtībā uz vek-
seļiem, par piedzīšanu par labu
Latvijas bankai, Rēzeknes no-
daļai '— Ls 1033,55 ar %% un
tiesāšanas izdevumiem, 1928. g.
28. aprilj, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Šosejas ielā Na 37,
Latgales apgabaltiesas civīlno-
daļas sēžu zālē, atklātā izsolē
tiks pārdots Roberta Kazimira d.
Šk apara nekustams īpašums,
kurš atrodas Rēzeknes apriņķī,
Bērzgales pagastā, Pusloču foļ-
verkā Ka 7, ar zemes grāmatu
reģistri Ke 1212 un sastāv no
15 des. un 120 kv. sāž. zemes
ar ēkām;

2) nekustams īpašums nav
nekur ieķīlāts;

3) īpašums novērtēts publiskai
pārdošanai par Ls 1500, no kādas
summas iesāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozītā,
drošības nauda 10% no no-
vērtējuma summas t. i. Ls 150 un
jāuzrāda tieslietu ministrijas at-
ļauja nekustama īpašuma iegū-
šanai:

0) zemes grāmatas uz si

īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām
^

kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz izsoles
dienai;

7) Visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
īpašumu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas
kancelejā, darba laikā.
28901ē Tiesu izp. A. Lazdinš.



Latgales apgabaltiesas Ludzas
iecirkņa tiesu izpildītājs ,kura
kancleja atrodas Ludzā, Vakzāles
ielā Ka 24, paziņo, ka 1928. g.
2. martā, pulksten 10 rītā,
Ludzā, Latgales ielā M 75, tiks
pārdota Calela Virachobska ku-
stama manta, sastāvoša no mē-
belēm, šujmašīnas, malkas, govs
un dažādas saimniecības iekārtas
un novērtēta par Ls 460.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28897ē Tiesu izp. (paraksts).

( ' <

'Citu iestāžu
sludinājumi.
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Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 25. febr. pīkst. 1 dienā,
Liepājā, Vakzāles ielā Ka 6,
pārdos vairāksolīšanā Pikše Au-
gusta kustamu mantu, novērtētu
par Ls 38,00 un sastāvošu no
trimo spoguļa viņa 1927. g.
% peļņas nodokļa parāda seg-
šanai

Liepājā, 1928. g. 15. febr.
28907b ' Piedznējs (paraksts).

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
2. martā, pīkst. 11, I. Ķēniņu
ielā Ke 31, tiks vairāksolīšanā pār-
dota veļas un apģērbu rūpnie-
cības ,,Latrup" īpašniekam J. Ka-
ganskim piederoša kustama man-
ta, sastāvoša no 2 vīriešu uz-
valkiem, notaksēta kopā par
Ls 82, Atsevišķo tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumu dar-
dinieku slimo kases prasības
segšanai.

Izzināt sarakstu un novērtē-
jumu, kā ari apskatīt pārdodamo
mantu varēs ūtrupes dienā uz
vietas.

Rīgā, 1928. g. 17. februārī.
28886ē Priekšu, (paraksts).

Rīgas prefektūras I. iecirkņa
priekšnieks -paziņo, ka š. g
1. martā,, pīkst.', Rīdzenes
ielā Ka 39, tiks vairāksolīšanā
pārdota stiklu slīpētavas ,,Kri-
stais" īpašniekam Simonām Levi
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no stikla slīpējamās ma-
šīnas ar motoru, notaksēta par
Ls 94,90, Rīgas kopējās slimo
kases un Vispārējās apdrošinā-
šanas sabiedrības nelaimes gadī-
jumos prasību segšanai.

Pārdodamā manta apskatāma
ūtrupēs dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 17. februāri.
28887c Priekšu, (paraksts).

Rīgas prefektūras 3. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 28. febr.
pīkst. 11, ' — Rīgā, Pētersalas
ielā Ka 5 — tiks pārdots vairāk-
solīšanā pils. Almai Bachman
piedrošais ,,Ford" tipa autubus,
novērtēts par Ls 235,79 — pie-
dzenot šo sumu par labu valstij,
kā nodevas par uzturēto auto-
satiksmi.

Apskatīt pārdodamo autobusu
varēs uz vietas pārdošanas dienā
28888b

Muki mīliksolīšani
27. februārī 1928. g. pīkst. 11,

artilērijas laboratorijas
Liepājā,

kara ostā, Laboratorijas ielā
Na 1 pārdos laboratorijai nevaja-
dzīgās un nederīgās sekošas man-
tas: dažāda skārda atgriezumi
un lūzumi 10563 kgr., dzelzs
lūzums 255 kg., dzelzs skaidas
1243 kg. un tērauda skaidas
315 kg.

Drošības nauda uz izsoli Ls 20,-
Pārdodamās mantas iepriekš

var apskatīt Artilērijas labora-
torijas saimniecības daļā darbu
dienās pīkst. 9—13, turpat ari
sniedz tuvākas ziņas. 28343e

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 1928. g. 25. februāri
pīkst. 10 pie Ļaudonas pag. nama
tiks izpārdotas vairāksolīšanā pil-
sonim Jāņam Zvaigznēm pie-
deroša kustama manta, sastā-
voša no vienas zāles pļāvējas
mašīnas nocenota par Ls 80,—
izpildot Madonas apr. 3. iec.
miertiesneša spriedumu 1928. g.
31. janv. Ke 732/27.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, ka ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
28918b

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 1928. g. 25. februāri
plst. 10 pie Ļaudonas pag. nama
tiks izpārdotas vairāksolīšanā pil-
sonim Pēteram Švēriņam pie-
deroša kustama manta, sastā-
voša no viena ēvēl-beņķa no-
cenota par Ls 20,— izpildot
Madonas apr. 3. iec. miertiesneša
spriedumu no 1927. g. 14. dec.
Ka 564.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
28919b

Dzelzceju virsv. mat. apgāde,
izsludina rakstisku izsoli

1928. g. 7. martā uz linu krās-
eļļu (pernicu) — 25000 kg.

un rakstiskas sacensības
1928. g. 7. martā uz dzelzi

tiltu fermas būvei
a) plaknēs — apm. 3900 kg.
b) plakano — „ 4350 „
c) stūra „ 4950 „
1928. g. 7. martā uz atsperu

tēraudu — 23500 kg.
1928. g. 12. martā uz dom-

kratiem līdzīgiem „Barret" vai
„Simplex Ke 22" — 103 gab.

Izsoles un sacensību sākums
pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jā-
iemaksā 5% drošības naudas no
piedāvājumu vērtības. Tuvākas
zinas dzelzceļu virsvaldē Gogola
ielā Ke 3 istaba 103. L738 28964

Izlabojums.
Kārļu pagasta valdes š. g.

10. februāra ,,Valdības Vēstneša"
33. numurā, 6. lapas pusē, ievie-
totā sludinājumā par dokumentu
nozaudēšanu — 9. rindiņā ir
ieviesusēs drukas kļūda, iespiests:
„Pelēns", jābūt: „Velēns".28882ē

Izlabojums.
Cīravas pagasta valdes sludi-

nājumā par Toma Uldriķa d.
Rūtenberga karaklausības ap-
liecības nozaudēšanu, iespiesta
„Vald. Vēstn." 1927. g. 235. nu-
murā, ieviesusēs kļūda: kara-
klausības apliecības Na ir 6523,
bet nevis Ke 6528, kā tas nepareizi
iespiests min. sludinājumā.28867ē

Daugavpils muita
1928. g. 8. martā, pulksten
10 rītā, muitas noliktavās Dau-
gavpilī, Muitas ielā Ka 3,

pārdos izsolē
dažādas konfiscētas preces, kā:
manufaktūru, galantēriju, žāvētas
plūmes un c.

Preces var apskatīt izsoles
dienā.
28830ē Daugavpils muita.

Rīgas pilsētas

Vkneio Bamatskol.padome
paziņo, ka viņas mantu izloze

š.g. 26. februārī nenotiks.
Naudu par pirktām loterijas

biļetēm var saņemt atpakaļ skolas
padomē Rīgā, Maskavas ielā
9—15 līdz š. g. 20 maijam.

Likvidētās loterijas biļetes var
arī apmainīt pret jaunas izlozes
biļetēm, kuru padome sarīko
š. g. 20 maijā.

28892b ' Skolas padome.

Alūksnes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka iecirkņa kancleja at-
rodas glabāšanā sekošas atrastas
mantas: viena dzeltenas krāsas
siksna; viena rokas šujmašīna
zem Ke 427857/ 211857 galīgi
sarūsējusi; no stiepulēm pagata-
vots kurvīts; kaučuka ķemme;
3 kabatas lakatiņi;vecas vīriešu
apakšbikses; vīriešu vasaras ce-
pure; apnēsāta vadmalas veste;
tūbiņa ar zālēm ,,līdzeklis pret
iesnām"; veci vīriešu svārki;
strīpains pakulu deķis; deķa
lupata; maza mālu bļodiņa; māža
bleķa bļodiņa; metāla ēdam-
karote; tējas glāze; dvielis; vecs
lupatu deķis; finiera rokas so-
miņa; divi rullīši biskvītu; 12 bun
dziņas apavu krēmu ,,Vici";
144 gab. veļas pogas; 49 gab.
pugaču korķi; 50 loksnes past-
papīra; 100 gab. aploksnes; strī-
pains drēbes maisiņš; ādas nau-
das maks ar naudu Ls 1,48;
100 kastiņas papirosu ,,Rīga"

ā 10 gab.; 40 kastiņas papirosu
,,Rīga" ā 25 gab.; zelta gredzens
ar sarkanu akmeni; lietota vasku-
drāna; viens pārs vīriešu galošas;
viens vīriešu filca zābaks; lieto-
tas metāla kabatas pulkstens
vienkāršiem kapseļiem; zāļu mais
ar korķiem, svarā 2 klgr. 500 gr.;
lietota žokeja cepure; sieviešu
lielais lakats, vilnas; laulājamais
gredzens; sudraba kabatas pulk-
stens Ke 18303, vienu kapseli.
Augšminēto mantu īpašniekus
uzaicina ierasties iecirkņa kance-
lejā Alūksnes Pils ielā* Ke 52,
vienu mēneša laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", — saņemt
mantas 28858b

Rēzeknes apriņķa pašvaldības
likvidācijas valde*' izsludina par
zudušu Latgales atbrīvošanas
pieminekļa celšanai ziedojumu
vākšanas listi ar Ka 134, kura
skaitāma par nederīgu. 28832ē

10. Aizputes kājn. pulks
uzaicina personas, kam būtu
no pulka kādas prasības, tādas
pieteikt līdz š. g. 12. martam.
Vēlāk iesniegtās prasības netiks
ievērotas.
28910b Pulkvedis Kalniņš.

Druvienas pag.,
Cēsu apr., 11 klm. no Lizuma
dzelzceļa stacijas, vajadzīgs

ārsts.
Reflektanti, kuri vēlētos šo

vietu pieņemt, tiek lūgti pie-
teikties pie pagasta valdes līdz
š. g. 1. martam, iesniedzot
dokumentus. Tuvāki noteikumi
un pieņemšanas diena reflektan-
tiem tiks paziņoti rakstiski.

Valdes priekšsēd. A. Ozols.
28931b Darbvedis J.Ķronbergs

Rīgas pref. adm. nod. izsludina
par nederīgu automobiļu vadī-
šanas aplicību Ke 1791, profesio-
nālai šķirai, uz Pētera Jēkaba d.
Auniņa vārdu, izd. no Rīgas
pref. adm. nod. 1927. g. 3. jūti".
28905b

i0 Durrir

Likumu i ministru kabineti
noteikfln krāps.
»£. g. a. .ca

iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari. vienīgi jāgriežas ar pieprasī-

jumiem.
Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu ,, 0,24

Saturs:
32) Likums par piemaksām pie

atlīdzības par valdībai no-
dotiem liniem.

33) Likums par tirdzniecību ar
lopbarības līdzekļiem, lop-
barības preparātiem un lop-
barības kaļķi.

34) Likums par statistisku ziņu
ievākšanu no pašvaldību
iestādēm.

35) Likums par 1919. g. 19. jū-
nijā Francijā iepirkto
Amerikas Savienoto Valstu
preču un uz tām attiecošos
dokumentu un noslēgto lī-
gumu atsvabināšanu no
muitas un zīmognodokļa.

36) Papildinājums likumā par
apriņķa valdes un revizijas
kommisijas vēlēšanām.

37) Likums par konvenciju par
noziedznieku izdošanu un
tiesisku palīdzību krimināl-
lietās starp Latviju un
Norvēģiju.

38) Papildinājums kara klausī-
bas likumā.

5)ašādi
sludinājumi.
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A/S. „Latvijas privātais lom-
bards" valde, Rīgā, Teātra ielā
Ka 9, tāļr. 2.3.2.6.9., caur šo pa-
ziņo, ka no viņas izdotās zemāk-
pievestās ķīlu zīmes ir no to
īpašniekiem nozaudētas un tiek
uzskatītas par nederīgām:
NaNa 302230, 346207, 348673,
354092, 359920, 361125, 370927,
371154, 371587.
28933b Valde.

fiMttiiuaiatoli8 iJ!li...liJtiir
sasauc sestdien, 1928. g. 10.martā,
pulksten 6 pēc pusd., sabiedrības
telpās, Rīgā, Aspazijas bulv. Ke 8,
dz. 2,
kārtēju pilnu akcionāru sapulci
ar sekošu dienas kārtību:
1. Gada pārskats.
2. Revizījas kommisijas ziņo-

jumi.
3. Valdes priekšlikums attiecībā

uz akciju kapitāla palielinā-
šanu vai sabiedrības likvi-
dāciju.

4. Budžets par 1928. g.
5. Vēlēšanas.
6. Akcionāru priekšlikumi.
28789ē ' Valde.

Jaunlaicenes pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ke 13, izd. no šīs pag.
valdes 1920. g. 20. jūl. uz Annas
Viluma m. Stalšan vārdu. 27973o

Ar šo tiek paziņots vispārībai, ka
Baltijas apvienotā kokrūpniecibas
akciju sabiedrība (The Baltie
Consolidated Timber Companv
Ltd.) atrodas likvidācijā.

Visas personas, kurām varētu
būt kaut kādas prasības pret
augšā minēto akciju sabiedrību,
vai kuru rīcībā atrodas sabiedrī-
bas manta, -tiek uzaicinātas pa-
ziņot par savām prasībām un
attiecībām Baltijas apvienotās
kokrūpniecības akciju sabiedrības

LIKVIDĀCIJAS KOMISIJAI,
?kura atrodas Rīgā, lielā Zirgu
ielā 27, dz. 1, triju mēnešu laikā,,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Pēc šī termiņa notecēšanas
nekādas prasības 'netiks ievēro-
tas.
28893b Likvidācijas kommisijā.

Maksātnespējīgā parādnieka
Kārļa Grinberga

zvēr. kurators uzaicina minētā
parādnieka kreditorus uz

KREDITORU SAPULCI,
kura notiks š. g. 27. februārī,
pīkst. 18, Rīgā, Kalpaka bulv.
Ke 7, dz. 5.

Dienas kārtība.
1) Zvēr. kuratora ziņojums;
2) Zvēr. kuratora atalgojums;
3) Konkursa valdes vēlēšanas;
4) Dažādi jautājumi.

Zvērināts kurators (paraksts).
28891b

Lauksaimniecības, tirdznie-
cības un rūpniecības akciju

sabiedrības „LATRA"

kšrtēia pilna spice
1928. g. 10. martā pīkst. 5 pēc
pusd. sab. ,,Motor-Car" kantori

Kr. Barona ielā Ke 54.
Dienas kārtība.

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Valdes un revizījas komisijas

ziņojumi;
3) 1927. gada pārskata apstipri-

nāšana;
4) 1928. g. budžeta pieņemšana;
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi jautājumi.
28904b Valde.

Maksātnespējīga parādnieka
Jānā Lāča

zvēr. kurators zvēr. adv. Valters
Morr paziņo, ka š. g. 3. martā,,
pīkst. 6 vakarā, notiks Rīgā,.
Brīvības ielā Ke 15, dz. 7,

VISPĀRĒJA KREDITORU
SAPULCE

ar sekošo dienas kārtību.
1) zvērināta kuratora ziņojums;
2) zvērināta kuratora atalgojums
3) konkursa valdes vēlēšanas;
4) dažādi jautājumi.

Zvērināts kurators zvēr. adv.
28890b * V. Morr..

Nac. darba sav. transp.
kooperatīvs valde

sasauc
GADSKĀRTĒJO PILNO BIEDRA

SAPULCI
š. g. 4. febr. pīkst. 10 no rīta

lielā Pils ielā 20.
Dienas kārtība.

1) Sapulces darbinieku vēlēšana;
2) Valdes un revizījas ziņojums;
3) 1927. darbības gada pārskata

pieņemšana;
4) Valdes locekļa un revizījas

komisijas vēlēšana;
5) 1928. g. budžeta pieņemšana;
6) Dažādi jautājumi.
28889b Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Intendantūras salvena mantu nolifetoi/ā
1928. g. 23. februārī

vairāksolē pārdos:
dažādas armijai nevajadzīgas un nolietotas mantas un materiālus, kā:
zāles pļāvēju, 1 naftas motoru, šujmašīnas, ratus laucinieku 12 gab.,
ratus vieglos un dažādus — 10 gab., caurules ap 380 m, riteņu lokus
— 450 gab., siksnas, striķus, zirglietas, plucvilnu 1528 kg, kažoku
lupatas — 236 kg, nātnas lupatas 2000 kg, kokvilnas lupatas 1800 kg,
dažādu lupatu atkritumus 12200 kg, nolietotus zābakus 6000 kg,
dažādu ādu atkritumus ap 3200 kg, maklatūru, astrus, skārda krū-
zītes, kannas, katlus, dažādus saimniecības un amatniecības rīkus
un materiālus, gaļas un desu mašīnas. I*

Vairākizsole notiks Marijas ielā Ke 100 (ieeja no Artilērijas
ielas) 23. februārī, pīkst. 10. Turpat var mantas apskatīt katrā
darba dienā no pīkst. 12 līdz 15. Sīkākas ziņas noliktavas kancleja
Citadelē Ka 14 (blakus komandantūrai). L 554 27761r

Valkas apriņķa valde
paziņo vispārējai zināšanai, ka

pašvaldības nodoklis no ēdienu un dzērienu
veikaliem Valkas apriņķa pagasta robežās

1928. gadā tiks aprēķināts pēc sekošām normām:
l)no II šķiras traktieriem .' . . Ls 300 gadā
2) ,, biedrību un klubu bufetēm ar reibinošiem

dzērieniem ,, 300 ,,
3) ,, reibinošu dzērienu tirgotavām promnešanai ,, 200 ,,
4) „ alus noliktavām 100% no patentļ „ 60 „
5) ,, biedrību un klubu bufetēm, ēdienu veikaliem un

tējnīcām ar alu un vietējā augļu un ogu vīnu pa-
tērēšanai uz vietas ,, 100 „

6) ,, alus un vietējā augļu un ogu vīna tirgotavām
promnešanai ,, 80 ,,

7) ,, bufetēm atsevišķos gadījumos ar reibinošiem
dzērieniem, tāpat ar alus un augļu un ogu vīnu
pārdošanu: a) no pašvaldības iestādēm, sabie-
driskām organizācijām ar labdarīgu mērķi . . ,, 10 ,,
b) privātām personām un peļņu gūstošām orga-
nizācijām , 15 ,,

Pamats: Valkas apriņķa pašvaldības likv. valdes 1927. g.
20. okt. lēmums (prot. Ka 17. § 4.) un 1928. g. 25. janv.
lēmums (prot. Ka 2. § 5.) un iekšlietu min. 1928. g.
24. janv. rīk. Ke 85487^ public. 1928. g. „Vald. Vēstn.".
Ke 21. 2883lē

Valsts DniiMIs vidusskola
izdos 1928. g. 27. februārī, pulksten 10, savā kancleja, Daugavpilī,
Valdemāra ielā Ka 32,

nktittii mutiski izsolē naziMien
30 H. īsii un bērza miat tf dinu.

Drošības nauda iemaksājama iepriekš izsoles sākuma Ls 330
apmērā. Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties skolas kancleja
darbdienās no pulksten 9—15. 28885ē

3. Jelgavas kājnieku pulks
pārdos atklātā vairāksolīšanā
1928. g. 1. martā, pulksten 10 rītā, pulka noliktavā, Jelgavā,

Upes ielā (ieeja no Muzeja laukuma) sekošus pulkam nevajadzīgus
un nederīgus priekšmetus:

Lupatas dažādas 2647 klgr. 500 gr., ādas atkritumus 969 klgr.
550 gr., vecu dzelzi 276 klgr. 050 gr., vecu skārdu 248 klgr. 700 gr.,
vecu čugunu 141 klgr., vecu misiņu. 2 klgr., vecu tēraudu 2 klgr.
100 gr., vecu striķi 55 klgr., kažo 'kādas atkritumus 6 klgr., tūbas
atkritumus 20 klgr., tukšas kastes 100 gab.

Jātnieku pulka Remonta eskadronam nevajadzīgus un nederīgus
priekšmetus:

Vecu dzelzi 18 klgr. 500 gr., linu materiālu 24 klgr. 200 gr.,
vecu ādu 800 gr. un dažādus materiālus 3 klgr. 600 gr.

Vairāksoles noteikumi uzzināmi pulka štāba saimniecības
daļā, Jelgavā, Dambja ielā, darbdienās no pulksten 9 līdz 15. Priekš-
meti apskatāmi torgu dienā no pulksten 8. 28909ē

Šoseju un zemesceļu departamenta
1. rajona inženieris,

savā kancelejā Rīgā, Lāčplēša ielā Ke 24, dz. 8, izdos š. g.
I. martā, pulkst. 10, mazākprasītājiem jauktā izsolē 125 kub. mtr.

sijātas grants piegādi
uz Kokneses—Vecbebru šosejas no km 0,064 līdz km 5,064.
Drošības nauda Ls 175. Tuvākas ziņas kancelejā. L74l 23965

Bruņošanas pārvalde
iegādās š g. 13. martā, pulkst. 12, rakstiskā sacensībā

motocikletus 2 gab.
Piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kop-

summas. Sacensības un techniskos noteikumus var saņemt pār-
valdes apgādības daļā, Valdemāra ielā Ke 10/12, dz. '16, darb-
dienās no pulkst. 11,30—14,30. L 746 28966

Ainažu virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1928. g. 1. martā, pulksten 12 dienā, Rozēnu
pag. namā, Staicelē, saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm

valsts vajadzībām („Vald. Vēstn." Ke 54. — 1927. g.)
Sagatavot un piegādāt 65,9 m3 apaļu baļķu, 17,17 m3 zāģētu

materiālu un 8880 jumta dēlīšu Korbes 21. apg. mežs. dzīvojamās
ēkas jaunbūvei. Koku materiālu sagatavošanai tiks izsniegti no
Ungurpils nov. 14 un 33 kvart. Materiāli piegādājami uz mežs
dienesta zemes norādītā vietā. Iemaksājama drošības nauda Ls 35.

Ka drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku
bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas bank-
kas un kredītiestāžu garantijas. Vietējie lauksaimnieki nodroši-
nājama vietā var iesniegt vekseļus.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus darbu iz-došanai, iemaksā augstāk minēto drošības naudu un zīmoenodokliLs 0,40 apmērā.
Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minēto nodrošinājumu

un zirnognodokli Ls 0,40 apmērā, iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtas aploksnes izsoles komisijai vai iesūtāmi 111 Ungurpils iec
mežzinim c. Staiceli ar uzrakstu uz aploksnes ,,1928 g 1 marta
izsoles komisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīsRakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesība solīt mutiskiMazākais piedāvājums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu '
Pec paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dietuilaikā jānoslēdz līgums.

Pie pirmās izmaksas par padarīto darbu vai piegādātiemmateriāliem drošības nauda jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ainažu virsmežniecībā

un pie III Ungurpils iec. mežziņa Ungurpils meža mājā.28906ē Ainažu virsmežniecība.

Brīdinājums!
Sūtot pa pastu

nozuduši 4 veKselī:
1) divi izrakstīti no Līnas

Andrejevs un žīrēti no Žaņa
Jansona Auru pag. Zupās. Vekseļi
nebij izpildīti un bez markām.;
2) divi blanko vekseļi, bez vekseļa
izrakstītajā, neizpildīti, ar žīranta
otrā pusē, Kārļa Helmaņa pa-
rakstu dzīv. Auru pag. Birz 'niekos.
Visas naudas iestādes un privāt-
personas brīdinu augšminētos vek
sēļus pieņemt kā maksājumus.
Bet atradējus lūdzu nodot pēc
piedrības V. Andrējevam Rīgā,
Trijādības ielā Na 6/8, dz. 3.
28963b V. Andrejevs.

Satiksmes līdzekļu paju
sabiedrības „Motor Car"

kaitēja pilna sapulce
1928. g. 10. martā pīkst. 4 pēc
pusd. sabiedrības kantorī, Kr.

Barona ielā Ke 54.
Dienas kārtība.

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Valdes un revizījas komisijas

ziņojumi;
3) 1927. g. pārskata apstiprinā-

šana;
4) 1928. g. budžeta pieņemšana;
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi jautājumi.
28903b Valde.

Rīgas Jūrmalas pilsētas valdei
vajadzīgi:

1 gab. transformators 50 KVA, 6000/400,231 volti, paralēli strādājošs
ar jau uzstādītiem transformatoriem;

250 gab. vienfāžu maiņas strāvas skaitītāji 10,5 un 3 amp., 220 voltu,
10 gab. trijfāzu ar nu 'lvadu mainas strāvas skaitītāji 3 x 5 un 3 x 10

amp., 380/220 voltu; '
12 gab. slēdzamās stangas 6000 voltiem.

Tuvāki noteikumi dabūjami pilsētas valdē, Dubultos, Mellužu
ielā Na 17, katru dienu darba laikā.

Piedāvājumi, nomaksāti ar Ls 0,80 zīmognodokli, uzrādot
cenas, maksāšanas noteikumus, piegādāšanas laiku un klātpieliekot
skices, iesniedzami Rīgas Jūrmalas pilsētas valdes Uzņēmumu
nodaļai, Dubultos, Mellužu ielā Ke 17, līdz š. g. 27. februārim, pīkst. 12.

Līdz ar piedāvājumiem iesniedzami skaitītāju paraugi.
28908ē Pilsētas valde.
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