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Satiksmes ministris
Fr. Ozoliņš,

Rīkojums Nr. 108
par Valsts zemes bankas zemes
ieguvēju-pārceļotāju pārvadāšanu

par pazeminātu tarifu.
Uzdodu valsts dzelzceļu stacijām pie-

ņemt pārvadāt no šī rīkojuma publicē-
šanas dienas līdz š. g. 15. maijam pa-
rastā ātrumā pret Valsts zemes bankas
apliecībām šīs bankas zemes ieguvējus,
viņu ģimenes locekļus, mantu un lopus,
pārceļoties uz jaunām dzīves vietām, pai
50% pazeminātu tarifu, piemērojot šiem
pārvadājumiem 1926. g. „Vald. Vēstneša"
77. un « Dzelzceļu Vēstneša" 13. numurā
publicētā rīkojumā Ne 124 paredzētos
nosacījumus.

Preču dokumentos jāatsaucas uz šo
rīkojumu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš

Rīkojums JVs 109.
1928. g. 28. februārī.

Saskaņā ar noteikumiem Ne 329, kas
publicēti š. g. ,,Valdības Vēstneša" 48. nu-
murā un ,,Dzelzceļu Vēstneša" 9. numurā,
no 1. marta stacijās jāved sevišķa grā-
mata (ser. E. 22) vagonu pieprasījumiem
nosūtīt pieteikto preču iekraušanai.

Reizē ar to atcelta preču nosūtīšanas
kārtas grāmatas (ser. E. 65) vešana.

Līdz minēto grāmatu (ser. E. 22) iz-
gatavošanai lietojamas līdzšinējās grāmatas
(ser. E. 65), attiecīgi izlabojot viņās tās
iedales, kuras nesaskan ar noteikumiem
pievienotā parauga Ne 2 iedalēm.

Noteikumu 3. punktā paredzētiem rak-
stiskiem vagonu pieprasījumiem (paraugs
Ne 1) izgatavos īpašas blanķetes pastkaršu
veidā.

ER. un FR. instruē stacijas darbiniekus
un seko pareizai vagonu pieprasījumu
grāmatas vešanai.

Ar noteikumu Ne 329 spēkā stāšanos
uzskatāmi par atceltiem sekošie rīkojumi:
Ne 97 1924. g. 22. februāra (Dzelzc. virsv.
rīk. kr. JNs 10), Ne 132 no 1924. g.
15. aprija (Dzeizc. virsv. rīk. kr. Ne 17),
Ne 75 no 1925. g. 5. marta pēdējās divas
rindkopas (Dzelzc. virsv. rīk. kr. Ne 9),
Ne 170 no 1925. g. 11. maija (Dzelzc.
virsv. rīk. kr. Ne 19) un Ne 43/E. (tele-
gramma) no 1927. g. 5. februāra attie-
cībā uz vagonu padošanu preču iekraušanai
Ventspilī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu.
1928. g. 25. februārī.

Satiksmes ministris
Fr.Ozoliņš.

NOTEIKUMI Ne 329

par vagonu pieprasīšanu nosūtīt pieteikto
pretu iekraušanai un šo pieprasījumu ap-

mierināšanas kārtību.
(Pamats dzelzceļu likuma 54. un 111. p.1

1. Visas preču operācijām atklātās
dzelzceļu platsliežu un šaursliežu līniju
stacijas pieņem pārvadāt bez iepriekšēja
pieteikuma sīksūtījumus ar uzrādītu ga-
galu skaitu svarā ne lielākus par 5000 kg.

Piezīme 1. Lauku ceļu un tās plat-
sliežu ceļu stacijās, kurās nav attie-
cīgu slēgtu noliktavu tādu preču
uzglabāšanai, kas līdz viņu iekrau-
šanai vagonos prasa uzglabāšanu
slēgtās noliktavās, šādas preces pie-
ņem tikai tad, ja stacijās ir tukši
vagoni, kur iekraut preces, vai ir
sagaidāms attiecīgs vilciens.

Piezīme 2. Līdz jauna tarifa ieve-
šanai bez iepriekšējā pieteikuma pie-
ņem atsevišķus sūtījumus ar uzrādītu
gabalu skaitu svarā ne lielākus par
4000 kg, bet lauku 600 mm ceļu sta-
cijās — svarā ne lielākus par 2000 kg.

2. Preču sūtījumus, kuri smagāki, nekā
1. punktā paredzētie, t. i. pusvagonu sū-
tījumi, vagonu sūtījumi, kā arī garu
priekšmetu sūtījumi, sprostīgi un gabalu
sūtījumi, neskatoties uz to svaru ja stacijā
nav pietiekošā vairumā tukšu vagonu šo
sūtījumu tūlītējai iekraušanai, pieņem
tikai ar iepriekšēju pieteikumu un vagonu
pieprasījumu.

3. Preču nosūtītājam, kurš ar vienu
preču zīmi vēlas nodot pārvadāt sūtījumu,
kuru saskaņā ar 2. punktu nevar pieņemt
bez iepriekšēja pieteikuma, jāpaziņo par
to rakstiski, mutiski vai pa tālruni ie-
priekšējā dienā līdz pulksten 12, tās
stacijas priekšniekam, kurā viņš nodo-
mājis šādu preču sūtījumu nodot pār-
vadāt. Reizē ar šo paziņojumu jāiemaksā
stacijas kasē arī drošības nauda par katru
pieprasīto vagonu tādos apmēros, kādi
paredzēti tarifā par vagonu aizturēšanu
pirmā dienā (24 stundām).

Iesniedzamos pieprasījumos (paraugs
N° 1) jāuzrāda:

!) uz kādu mēneša datumu padodami
vagoni,

2) vagonu skaits un šķira ar sevišķām
atzīmēm par garumu vai tilpumu,

3) preču nosaukums, saskaņā ar preču
nomenklatūru,

4) svars un gabalu skaits,
5) gala stacija un
6) saņēmēja vārds un uzvārds.
Tās pašas ziņas uzdodamas arī pieprasot

vagonus telegrāfiski, telefoniski un mutiski.

Piezīme 1. Zemgales stacijā vagonu
pieprasījumi preču nosūtīšanai uz
Poliju nosūtītājiem jāiesniedz stacijas
priekšniekam 72 stundas iepriekš.

Piezīme 2. Telefoniski pieprasījumi
pieņemami tikai no personām, kuras
iemaksājušas drošības naudu.

4. Vagonus nevar pieprasīt uz no-
teiktu stundu, bet gan uz nākošo darba
dienu. Vienīgi līķiem, dzīvniekiem un
pasažieru ātruma sūtījumiem, kurus pār-
vadā ar noteiktiem vilcieniem, vagonus
var pasūtīt uz noteiktu stundu, tomēr
ar tādu aprēķinu, lai līdz paredzētam vil-
ciena atiešanas laikam iekraušanas operā-
cijas būtu izbeigtas. Arī ostas stacijās
vagonus iepriekšējā dienā, ja nav tādu
trūkums, atļauts pieprasīt atsevišķi,
katram darba periodam, t. i. priekšpus-
dienai un pēcpusdienai, skaitot pēdējo
no pulksten 13.

5. Drošības nauda (3. p.) pieprasot
vagonus, nav ņemama tanīs stacijās,
kurās ir pastāvīga vagonu rezerve. Šādu
staciju sarakstu Dzelzceļu virsvalde iz-
sludina atsevišķā rīkojumā.

Drošības nauda nav ņemama arī tādos
gadījumos, kad stacijai ar viņas rīcībā eso-
šiem vagoniem ir iespējams apmierināt
vagonu pieprasījumus tanī pat dienā, kad
vagonus pieprasa un preču nosūtītājs ari
šinī dienā iesāk preces kraut (2. p.).

No valsts iestādēm drošības nauda nav
ņemama, bet vagonu pieprasījumiem jā-
būt rakstiskiem vai tēlefonogrammas veidā
ar vadītāja vai priekšnieka parakstu.

6. Lai ieturētu noteiktu kārtību, pa-
dodot vagonus, nosūtīt pieteiktām precēm
stacijām visi ienākušie vagonu pieprasī-
jumi viņu tekošā iesniegšanas kārtībā jā-

ieraksta īpašā grāmatā (paraugs Ne 2 ser.
E. 22) ar attiecīgās iedales paredzētām
ziņām.

7. Pulkstens 12 dienā, stacijas beidz
pieņemt vagonu pieprasījumus nākošai
dienai un zem pavilktās strīpas ieraksta
pieprasīto vagonu kopskaitu un šīs ziņas
nekavējoties pārraida Rīcības daļai, kura
sadala vagonus stacijām. Līdz vagonu
sadalīšanai pielaižami vēl steidzami va-
gonu pieprasījumi, kā pasažieru ātrumam,
preču pārkraušanai, pasta pārvadājumiem,
līķiem un dzīvniekiem, kurus stacijas ie-
raksta zem tās pašas dienas pieprasīto
vagonu kopskaita.

8. Pēc pulksten 18, kad stacijas
priekšnieks saņēmis rīkojumu par no-
zīmētiem vagoniem, viņš paziņo preču no-
sūtītājiem vai viņu pilnvarotiem, cik
vagoni nākošā dienā būs dabūjami un
kad būs iespējams izdarīt preču iekraušanu.
Šīs ziņas izkaramas stacijā redzamā un
publikai pieejamā vietā paziņojumu veidā,
uzrādot kam, kad un cik vagonus pados.
Preču nosūtītājam vai viņa pilnvarotam
jāierodas stacijā personīgi šīs ziņas sa-
ņemt. Pieprasot pa tālruni, stacijas dar-
biniekiem zinas jānolasa.

9. Preču pievešana iekraušanas vietām
iesākama pēc pagalma atvēršanas nākošā
dienā, saskaņā ar iepriekšējās dienas
vakarā izkārto vagonu sadalījumu un sta-
cijas priekšnieka norādījumiem. Iesākot
preču pievešanu, stacijas priekšniekam
nododama arī visām ziņām piepildīta
preču zīme.

Šā punkta noteikumi attiecas arī uz
stacijām, kurās pietiekošs vairums tukšu
vagonu (2. p.), un precēm, pieteiktām no-
sūtīšanai no nomas laukumiem (11. p.).

10. Ja preču nosūtītājs no pieprasītiem
vagoniem atteicies iepriekšējā dienā līdz
pulksten 14, tad drošības nauda atmak-
sājama pilnos apmēros, izņemot zīmog-
nodokli. Turpretim, ja preču nosūtītājs
no pieprasītiem vagoniem (neatkarīgi no
tā, vai tie jau padoti, vai ne) atteicies pēc
pulksten 14, vai arī neatkarīgi no atteik-
šanās nav ievedis laikā stacijā visu pie-
teikto preču vairumu, kādēļ vagons pa-
licis neizlietots ar pieteiktām precēm,
tad iemaksātā drošības nauda (3. p.) ' nav
atmaksājama.

Tā paliek kā atlīdzība dzelzceļiem par
vagonu aizturēšanu.

Ja drošības nauda nav bijusi iemaksāta,
tad tā vagonu pasūtītājam jāiemaksā pa-
pildus.

Ja vagons padots uz 5. p. paredzētā
valsts iestādes pieprasījuma pamata, tad
par vagona neizlietošanu stacijai jāsa-
stāda akts, kurš līdz ar pieprasījumu ie-
sūtāms finanču direkcijai.

11. Uz nomas laukumiem preces var
ievest bez to ierakstīšanas vagonu pie-
prasījumu grāmatā un bez preču zīmju ie-
sniegšanas. Pie šo preču nosūtīšanas to-
mēr ievērojamas visas šo noteikumu pra-
sības.

12. Ja vagonu pieprasījumi zināmā
dienā un zināmā stacijā ir tik lieli, ka
dzelzceļi tos nespēj izpildīt, tad vagonu
padošana un preču nosūtīšana jāizdara
zemāk uzrādītā kārtībā.

Visas parastā ātruma pārvadāšanai pie-
teiktās preces viņu nosūtīšanas ziņā sa-
dalās:
A. Valsts nolūkos vai sabiedriskām vaja-

dzībām nepieciešamos sūtījumos,
B. Kārtas sūtījumos.

13. Par valsts nolūkos vai sabied-
riskām vajadzībām nepieciešamiem sū-
tījumiem uzskatāmi:

a) kara ministrijas un viņas iestāžu
kara mantu pārvadājumi un saim-
nieciskie sūtījumi uz pieteikumu Iit.
C. pamata, kā arī šīs ministrijas ie-
stāžu pārvadājumi, kurus nodod
pārvadāšanai pret tūlītēju samaksu
skaidrā naudā, bet ar īpašām ap-
liecībām, ka sūtījums nepieciešams
valsts nolūkos.

b) dzelzceļu kurināmo un smērvielu
pārvadājumi sevišķi steidzamos ga-
dījumos uz īpašu dzelzceļu virsvaldes
rīkojumu pamata.

c) uz īpašu valdības rīkojumu pamata
izdarāmie pārvadājumi nelaimes ga-
dījumu novēršanai, steidzamas pa-
līdzības sniegšanai nelaimē kritušiem,
vai iedzīvotāju nepieciešamu va-
jadzību steidzamai apmierināšanai,

d) uz īpašu noteikumu pamata iz-
darāmie pārvadājumi, ja tur pa-
redzēts, ka sūtījumi pārvadājami
valsts vai sabiedriskām vajadzībām
nepieciešamos nolūkos.

Piezīme, a. b, c punktā minētos sū-
tījumus var pieņemt pārvadāt ārpus
kārtas tikai tad, ja nosūtītāji un sa-
ņēmēji ir valsts iestādes vai amata
personas.

14. Visas ,citas parastā ātruma pa
dzelzceļiem pārvadājamās preces attie-
cībā uz iekraušanu vagonos un nosūtī-
šanas kārtu skaitāmas par kārtas sū-
tījumiem.

15. 6. punktā minētā ,,Vagonu pie-
prasījumu grāmatā", ser. E. 22 ir 200
numurētas lappuses ar sekošām iedalēm
katrā lappusē:

1) Ne pēc kārtas,
2) Pieprasījuma diena.
3) Pieprasītājs.
4) Gala stacija.
5) Preces nosaukums.
6) Svars, apmērs vai gabalu skaits.
7) Vagonu škfra.
8) Skaits.
9) Pieprasījuma veids un darbinieka

paraksts.
10) Padoto vagonu skaits un šķira.
11) Padošanas laiks.
12) Piezīmes.

16. Katrai darba dienai ikviena stacija
minētā grāmatā aizņem atsevišķu lappusi,
un šinī lappusē ierakstāmi visi ienākušie
vagonu pieprasījumi, ienākšanas kārtībā.
Turpat tekošās dienas rītā pārnesams ie-
priekšējā dienā pieprasīto, bet nepadoto
vagonu atlikums tādā pat kārtībā, kā tie
bijuši ierakstīti, nešķirojot viņus pēc valsts,
sabiedriskiem vai kārtas sūtījumiem.

17. Ierakstīšana izdarāma sekošā kār-
tībā:

Lappuses virsū ierakstāms mēnesis' un
datums, uz kuru vagonus pieprasa. Paši
pieprasījumi, kā arī iepriekšējās dienas
atlikums (16. p.) ierakstāmi rindiņu pēc
rindiņas ar tekošu numerāciju sākot katru
dienu no Ne 1. Visi ierakstijumi izdarāmi
ar tinti. Apzīmējot stundas, par pamatu
ņemams 24 stundu sadalījums.

18. Rakstiskos (arī telegrāfiskos) va-
gonu pieprasījumos, neatkarīgi no ierak-
stīšanas pieprasījumu grāmatā, atzīmējams
arī ienākšanas datums, stunda un tekošais
Ne, zem kura pieprasījums ierakstīts grā-
matā.

Sakopoti pa dienām tin mēnešiem pie-
prasījumi uzglabājami līdz šo dokumentu
glabāšanai paredzētam laikam.

19. Mutiskie vai telefoniskie pieprasī-
jumi nekavējoties ierakstāmi vagonu pie-
prasījumu grāmatā, atzīmējot piezīmju
rubrikā, vai tādi ienākuši ,,mut." vai
,,tēlef." (3. p.) un stundu (pulksten 10.10
darbinieka paraksts).

20. Par vagonu pieprasījumiem uz
noteiktu laiku (p. 4.) taisāma atzīme pie-
prasījumu grāmatas 8. rubrikā.

21. Vagonu pieprasījumu grāmatā nav
ierakstāmi:

a) vagoni pāradresējamiem sūtījumiem
un

b) privātie vagoni.
22. Dzelzceļiem jāapmierina visi va-

gonu pieprasījumi stingri ievērojot kārtību,
kādā pieprasīti un izsūtīti attiecīgas šķiļas
vagoni. Ja tomēr šo kārtību nevarētu ie-
turēt un, vagonu pieprasījumiem pieaugot,
pavairotos arī nepadoto vagonu skaits,
priekšrocība dodama 13. punktā uzrādītiem

Maksa par ,.Valdibas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18 —
>/ 2 gadu . . „ 12— '/2 gadu . . „ 10 —
3 mēn. . . „ 6,— 3 mēn. . . „ 5,—
1 „ . . „ 2— 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru ' . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu „ —,20

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

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

Latvijas valdības ig^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot f^^&^^m^^^ svētdienas un svētkudienas

Redakcija: #y^^^j
^^^^^^

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne 2. Tel. Ns 20032

^^^^^^^^ ^
Rīgā, pilī Ne 1. Tel. Ne 20031

Runas stundas no 11—12 ^jjgr*^ Atvērts no pulksten 9—



preču sūtījumiem, pasažieru ātruma sū-
tījumiem, sīksūtījumiem, šķirstiem ar
līķiem, dzīviem lopiem, zvēriem, putniem
un dzīvām zivīm, ugunsnedrošām, ātri
aizdegošām (izņemot āboliņu, sienu, salmus
un koka materiālu) un spridzināmām
vielām, ēdamām un ātri maitājošamies
vielām (svaigas, kūpinātas, žāvētas un
sālītas zivis, vēži, dārzāju saknes, zaļumi
un augļi, ogas, sēnes, minerāl un augļu
ūdeņi, ledus, svaigas un sālītas tauku vielas,
piens un piena produkti-, visāda gaļa un
viņas produkti, alus, kvass, dzīvi stādi un
puķes, stikls, vīns, maize, olas); mākslī-
giem mēsliem laikā no 1. marta līdz 1. sep-
tembrim, tranzita un tiešas satiksmes
preču sūtījumiem tieši no kuģiem vagonos,
tāpat arī preču sūtījumiem, iekraujamiem
no kabotažas kuģiem tieši vagonos.

23. Pēc tam, kad apmierināti vagonu
pieprasījumi 22. punktā minēto preču ie-
kraušanai, pieprasījumus pārējo preču pār-
vadāšanai dzelzceļi apmierina:

1) starp stacijām proporcionāli staciju
dienas iekraušanas t'rontes lielumam;

2) proporcionāli starp katru piepra-
sītāju katrā atsevišķā stacijā un
viņam' ierādītās iekraušanas frontes
garumam.

24. Ja pieprasīto vagonu kopskaits at-
sevišķā stacijā pārsniegtu normu, kas brīvi
novietojas uz šīs stacijas iekraušanas
ceļiem, tad šādas stacijas savos piepra-
sījumos rīcības daļai uzrāda ne visus pie-
prasītos vagonus, bet tikai to vagonu
skaitu, kādu uz iekraušanas ceļiem iespē-
jams padot.

Iekraušanas frontes garumu katrai sta-
cijai atsevišķi nosaka dzelzceļu virsvaldes
pilnvarota persona, bet iekraušanas frontes
garumu katram preču nosūtītājam —
stacijas priekšnieks.

25. Sadalot vagonus starp 23. punktā
minētiem vagonu pieprasītājiem propor-
cionāli, stacijām jārīkojas sekosi:

Pirmā kārtā apmierināms kaut ar vienu
vagonu katrs vagonu pieprasītājs. Ja
vagonu ir mazāk nekā pieprasītāju, tad
vagoni pa vienam izdalāmi starp tiem, kuri
vagonus agrāk pieprasījuši, resp. kuru
pieprasījumi agrāk ierakstīti grāmatā
(16. un 17. p.). Ja norīkotais vai iz-
sūtītais vagonu skaits lielāks, tad atli-
kušais vagonu skaits pēc katra nosūtītāja
apmierināšanas ar vienu vagonu sada-
lāms lielākiem preču nosūtītājiem pro-
porcionāli viņu iekraušanas frontes ga-
rumam un ievesto materiālu daudzumam.

26. Dzelzceļiem tiesība tādu preču pār-
vadāšanai, kuras var pārvadāt atklātos

1. Pieprasījuma saņemšanas laiks stacijā 192 g mēn.
stundā

2. Pieprasījums ierakstīts grāmatā zem tekošā Ne

Es apakšā parakstījies, pieprasu preču iekraušanai
c stacijā sekošu vagonu skaitu:
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vagonos un uzskaitītas atsevišķā no sa-

tiksmes ministra apstiprinātā sarakstā,
padot platformas, pusvagonus u. t. t.
pieprasīto slēgto vagonu vietā.

27. Ja preču nosūtītājs no atklāto
vagonu izlietošanas 26. punktā minētos
gadījumos atsakās, tad drošības nauda
ieturama (10. p.) un vagonu pieprasījums
skaitās par izbeigtu.

28. Pēc vagonu sadalīšanas preču no-
sūtītājiem 25. punktā uzrādītā kārtībā,
atlikušos neapmierinātos vagonu piepra-
sījumus stacijas priekšnieks automātiski
pārnes uz nākošo darba dienu, ierakstot
tos grāmatā pēc līdz tam jau ierakstītiem
vagonu pieprasījumiem, ieslēdzot tos ziņās
saskaņā ar 7. pantu. Preču nosūtītājam
tomēr ir tiesība atsaukt šo pieprasījumu
līdz pulksten 14. (10. p.).

29. Atsaucot šādus 8. un 25. punkta
kārtībā neapmierinātus vagonus piepra-
sījumus tanī dienā, uz kuru šie vagoni bija
pieprasīti . līdz pulksten 14, iemaksātā
drošības nauda par atlikušiem neapmieri-
nātiem vagoniem izmaksājama vagonu
pieprasītājam un vagonu pieprasījums uz-
skatāms par izbeigtu.

30. Ja kādai precei padoto vagonu ne-

var priekš tam izlietot, piemēram, zemākas
celtspējas dēļ, tad nosūtītājs var atteikties
no šāda vagona izlietošanas., par ko taisāma
atzīme ,,Vagonu pieprasījumu grāmatā" sa-
skaņā ar šo noteikumu 28. punktu.

Šie noteikumi ir spēkā no 1. marta
1928. g.; atvieto ,,Pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai" 23. paragrāfu
un ierakstāmi šā paragrāfa teksta vietā.

Reizē ar šo atcelti arī:
rīkojums Ne 280, iespiestais 1922. gada

5. septembra ,,Valdības Vēstnesī"
198 numurā un ,,Dzelzceļu virsvaldes
rīk. kr." 34 numurā;

rīkojums Ne 156, iespiestais 1923. g. ,,Val-
dības Vēstnesī" 138 numurā un ,,Dzelz-
ceļu virsvaldes rīk. kr." 26 numurā;

rīkojums Ne 303, iespiestais 1923 g.
,.Valdības Vēstnesī" 247 numurā un
..Dzelzceļu virsvaldes rīk. kr." 44. nu-

mura:
rīkojuma Ne 250 1. p., kas iespiests 1924. g.

,,Valdības Vēstnesī" 177. numurā un
,,Dzelzceļu virsvaldes rīk. kr." 32. nu-
murā ;

rīkojuma Ne 216, l.un2. p., kas iespiests
1926. g. „Valdības Vēstnesī" 128. nu-
murā un ,,Dzelzceļu Vēstnesī" 23. nu-
murā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Paraugs JV° 1.

Valdības iestāžu paziņojumi

Pamatojoties uz jaunatnei kaitīgas
literatūras apkarošanas kommisijas
šī gada 16. februāra sēdes lēmumu,
izsludinu:

Sēnalu un neķītrību literatūras
- sarakstu Nr. 6.

39. ,,Salas ķēniņš Marino Marinelli"
G. fon Brūhl, 4. daļa 2. grāmata.
Izdevniecība .,Spars", Rīgā.

40. ,,Svētais velns, Raspuķins un sievie-
tes", Renē Fileps-Millers, I sējums.
Izdevniecība ,,Zalktis ", Rīgā.

41. ,,Svētais velns, Raspuķins un sievie-
tes", Renē Fileps-Millers, II sējums.
Izdevniecība ,,Zalktis ", Rīgā.

42. ,,Adskija Cari" (Okuļtnij roman),
Križanovskaja V. I. (Ročester). Ļid-
kovska izdevniecība, Rīgā.

43. ,,Freiļina Jeja Veļičestva, Intimnij
dņevņik i vospominaņija A. Viru-
bovoi" , red. S. Karačevceva. Izdev-
niecība ,,Orient", Rīgā.

44. ,,Techņika braka, Soveršennij brak —
opit izsļedovaņija i techņiki", Dr.
T. G. Van-de-Veļde. Izdevniecība
,,Orient", Rīgā.

Saskaņā ar noteikumu par jaunatnes
pasargāšanu no sēnalu un neķītrību lite-
ratūras (,,Valdības Vēstneša" 1927. g.
28. apriļa 92. numurā) šai sarakstā uz-
ņemto literatūru nav atļauts:

1) izplatīt ar kolportieru palīdzību;
2) atklāti izlikt vai piedāvāt grāmatu

veikalos, kioskos, publiskās vietās
vai atklāti izlikt tirgotavu telpās,
skatu logos vai citās no ielas re-
dzamās vietās;

3) izplatīt sludinājumu vai kādā citā
pasūtījumu vākšanas ceļā;

4) piedāvāt pirkšanai;
5) izsniegt par maksu vai bez maksas

personām, jaunākām par 18 gadiem;
6) turēt skolu un jaunatnes bibliotēkās.

. 1928. g. 27. februārī. Ne 1201.
Izglītības ministris A. Tentelis.

Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks
K. Melnalksnis,

Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.
Sakarā ar Neretas tirgus dienas pār-

celšanu no trešdienas, 29. februā ra , uz
piektdienu, 2. martā, atcelts otrdien,
28 februārī, no Jēkabpils uz Neretu vilc.
Ne 105 (atiet no_ Jēkabpils 20,20) un
trešdien, 29. februārī, no Neretas uz Jē-
kabpili vilc. Ne 106 (uo Neretas atiet
11.15). Ceturtdien, 1. martā, atcelts starp
Jēkabpili- Neretu vilc. Ne 107 (vilc. Ne 107no
Jēkabpils atiet 16 40) un piektdien,
2. martā, starp Neretu-Viesīti vilc. Ne 110
(no Neretas atiet 1.55) Piektdien,
2. martā, atcelts no Jēkabpils uz Viesīti
vilc. Ne 1_13 (atiet no Jēkabpils 16.25) un
viņa vieta norīkots vilc. Ne 103 (no Jē-
kabpils atiet 14 53).

Bez tam ceturtdien, 1. martā, un piekt-
dien, 2. marta, norīkoti starp Jēkabpili-
Neretu papildu vilc. NeNe 105 un 104
(vilc. Ne 105 no Jēkabpils atiet 20.20,
bet vilc. Ne 104 no Neretas atiet 14.55).
Trešdien, 29. februāri, pas. vilcienu ku-
stība uz līnijām Rīga-Skrīveri, Rīga-Ķemeri
un Rīga-Bolderaja notiks pēc svinamo
dienu saraksta.

1928. g. 27. februārī.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Pasažieju nodaļas vadītājs P. M i e z ā n s.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu 1928. g. 25. februāra rīcī-
bas sēdes lēmumu, izbeidz Davīda Davīda d.
Bullis meklēšanu.

Norāde: „Valdības Vēstneša" 1921. g.
283. numurā.

1928. g. 27. februārī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-Ieitnants H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, kara ierēdnis J a n s 0 n s.

Jelgavas apgabaltiesaskriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 24. februāra nolēmumu,
atsauc ..Valdības Vēstneša" 1928. g. 9. fe-
bruāra 32. numurā iespiesto sludinājumu par
Jozefas Jāzepam. Od ris meklēšanu, jo
minētā Ūdris ir atrasta.

Jelgavā, 1928. g. 25. februārī.
Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.

Sekretārs J. Sakne.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis
izbeidz Miķeļa Erdmaņa meklēšanu
jo viņš atrasts. („Valdības Vēstneša" 1927. g
277. numurā.)

1928. g. 25. februārī. JVs 159.
Miertiesnesis F. Neimanis

Valkas apr. 1. iec. miertiesnesis

atsauc savu sludinājumu, kas ievietots ,,Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 219. numuiā par
Josifa Franča d. Leonoviča meklēšanu,
jo viņš atiasts.

Miertiesnesis A. Līcis.

Māksla

Nacionāla opera. Anrī Marto pēdējais kon-
certs šovakar. Marto pirmajam koncertam bija
pavisam ārkārtīgi panākumi. Kritika Marto ap-
zīmēja par ģeniālu, lielāko tagadnes vijolnieku.
Šovakar koncerta programma visa jauna. Inte-
rese publikā par koncertu ļoti liela. — Trešdien,
29. februārī balets ,,G u 1 b j u ezers". Piedalās
visa baleta trupa. Diriģents Jānis Mediņš. —
Ceturtdien, 1. martā ,,M a s k u b a 11 e" T * Rei-
tera vadībā. — Piektdien, 2. martā ,,Pasaka
par caru Saltān u".

Slavenā vijolvirtuoza Miroņa Poļakina koncerti
notiks Nacionālā operā 3. un 7. martā. Mirons
Poļakins pēdējos 10 gadus koncertējis Amerikā,
tagad caur Rīgu atgriežas no koncertiem Maskavā
un Pēterpilī, lai dotos lielā koncertturnejā uz
Vāciju, Franciju un Angliju. Poļakinu slavenais
prof. L. Auers sauc par savu labāko skolnieku.
Rīga šo vijolnieku atceras vēl kā zuminātu
brīnumbērnu.

Nacionālais teātris. Otrdien, 28. februāri,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē, Šekspīra
traģēdija „M a k b e t s". — Trešdien, 29. februāri,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē Molnara komēdija
,,Spēle pilī". Pulksten 7.30 vakarā, J.Raiņa
traģēdija ,,Uja Muromietis". — Ceturt-
dien, 1. martā, pulksten 7.30 vakarā, 30. pamat-
skolai par labu Rostāna drāma ,,Ē r g 1 ē n s". —
Piektdien, 2. martā, pulksten 7.30 vakarā,
Moma komēdija ,,At ja tītīgā sieviete"
ar Liliju Štengel.

Dailes teātris. Otrdien, 28. februārī, pulksten
7.30 vakarā, pirmo reizi K. Jēkabsona drāma
30 ainās ,,S ult ān a harēms". — Trešdien,
29. februārī, pulksten 2 dienā, par tautas izrādes
cenām „T r a k s numurs" un pulksten 7.30
vakarā ,,Sultāna harēms". — Ceturtdien,
1. martā, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
,,Sarkanās dzirnavas". — Piektdien,
tautas izrādē ,,Traks numurs". — Sestdien
tautas izrādē ,,Orafs Montē Kristo". —
Svētdien dienā tautas izrādē „M a j a" un vakarā
,,S u 11 ā n a harem s".

Literatūra

Ugunskurs. Latvijas skautu centrālās orga
nizācijas illūstrēts mēnešraksts. Trešais gads
1928. g. JVs 1. JVs 2. (JVs 25. JVs 26.)

KURSI

Rīgas biržā, 1928. gada 28. februāri.

Devizes:
1 Amerikas dollars 5,173—5,183-
1 Anglijas mārciņa 25,21—25,26

100 Francijas franku 20,25—20,55
100 Beigas 71,85—72,55
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27,20—27,60
100 Zviedrijas kronu 138,70—139,40
100 Norvēģijas kronu 137,65—138,35
100 Dānijas kronu 138,40—139,10
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu 207,95—208,95
100 Vācijas marku 123,30—124,20
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
4o/ 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. Rupne rs.

Redaktors: M. Ārons.

Vidsmuižas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
pētus dokumentus:

1) iekšz. pasi, izd. no Vids-
muižas pag. valdes 1922. g.
10.fbr. JVs 1564 uz Zuzanas Pētera
meitas Indan vārdu;

2) iekšz. pasi izd. no Rēzeknes
apr. pr-ka 2. iec. pal. 1921. g.
1. nov. JVs2346 uz Donata Jāņa d.
Anusana vārdu;

3) iekšz. pasi, izd. no Vids-
muižas pag. valdes 1922. g.
21. janv. JNs 1020 uz Michails ?
Finageva dēla Ciganovs vārdu;

4) kumeļa reģistrac. zīmi, izd.
no Vidsmuižas pag. valdes 1926.g.
2. aug. JVs70 uz Ļariona Jevgrafa
dēla Skačkova vārdu;

5) iekšz. pasi, izd. no Vids-
muižas pag. valdes 1922. g.
24. sept. JVs 3477 uz Tekla
Ludviga m. Bolšak vārdu.
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(fiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 1. lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928g. 5. martā
pulkst. 10 diena, Rīga, Teātra
iela Nš 12, s-bā .Asociācija"
I Rīgas galdnieki un krēslinieku
sabiedrības .Asociācija" p'asībā
pārdos bezvēsts prombītns
esošās Amālijas Dettloif kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 962._

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

Rīgā, 1928. g. 22. februārī.
29953 Tiesu izp. J. G r i n f e 1 d s.

I

'Citu iestāžu
sludinājumi.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g.* 12. janvārī ir apstiprinājis
Līvānu pagasta meliorācijas sa-
biedrības ,,Stūriški" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
355. 1. p. ar JVs 505.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr. Līvānu pagastā,
Stūrīšu sādžā, c. Līvāniem.

Daļas vadītāja v ļ. Pelsis.
29372 Darbvedis Briedis.

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g.
7. martā pīkst. 12 dienā, Bul-
duros, Rēzeknes prosp. JVs 45,
pārdos vairāksolīšanā, Jēkabam
Brūvelam piederošos 20 gab.
betona stabus, 210 cm garus,
novērtētus par Ls 38,87,—' slimo
kases prasības lietās. 29963b

atrodos
Valsts zemes banka

. Rīga, Valdemāra iela l-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Robežpolicijas II rajona
kancelejā, Indrā 1928. g.28.martā
pulksten 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meiiorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Dau-
gavpils apriņķī, Asūnes pagastā,
Lielo-Orizānu sādžā — viensētā
JVs 8 un ir iedalīta Ignatam
Lacham (skat. ,,Zemes Ierīcī-
bas Vēstnesī" JVs—. lapaspusē —
zem kārtas JVs —.

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 22,08 ha,

2 dzīvojamām ēkām, 3 kūtīm,
2 šķūņiem, rijas-kula, klēts un
pirts.

3) Solīšana sāksies no Ls 550.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a) Drošības naudu '/5 no
trešā pantā minētās sumas, t. i.
Ls 110.

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz >/j
no nosolītās sumas. Pārējās
4/5 jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk, kā divas nedēļas
pēc izsoles.

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

Rīgā, 1928. g. 23. februārī.
29831 JVsa 29186.

Valsts zemes banka.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 6. martā,
pulkst. 1 dienā, Rīgā, Valdemāra
ielā JV° 57/59, dz. 17, pārdos
Anatolija Aleksejeva kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 3400.

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

Rīgā, 1928. g. 15. februārī.
30068 Tiesu izp. E d. K a 1 n i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 6. martā
pīkst. 10 diena, Kīga, Pulkv.
Brieža ielā JVs 5, dz. 2, pārdos
Fēliksa Paula kustamo mantu sa-
stāvošu no mēbelēm un cita un
novērtētu par Ls 700.

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

Rīgā, 1928. g. 16. februāri
30070 Tiesu izp. E d. K a 1 n i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 7. martā,
pulkst. 10 dienā. Rīgā, Čiekurkalnā,
I garā līn JVs 17a, II ūtrupē
pārdos Andreja Buka kustamo
-mantu, sastāvoŠJ _ no ventilatora,
dreibenķa un novērtētu par Ls 220

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

Rīgā, 1978 g. 17. februāri.
30069 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g 8 martā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Lāčplēša
ielā N4 1, dz. 14, pārdos
Arvida Ma ienfelda kust. mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
ēitMu pir Ls 220.

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

Rīga, 1928. g. 22 februāri.
30067 Tiesu izp. E d Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas R gā, An-
dreja Pumpura ielā JVs 1, paziņo,
ka_ 1928. g. 9. martā, pīkst. 10
rīta, Rīga, Valdemāra iela JVs 4,
?dz. 8. pārdos Aitura Krodera
kustamo mantu, sastāvošu no
plīša grīdas segām un novērtētu
par Ls 30i).

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

?varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 54. febr. JVs 585.

30052 Tiesu izp. V Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 6. martā,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Ganību
dambī JVs 11, pārdos Ābrama
G r o i s a kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 1010.

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

Rīgā, 1928. g. 17. febr. 30056

Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
9. martā, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Kr. Barona ielā JVs 93, pārdos
Ābrama Lībermaņa kustamo
mantu, sastāvošu no vienas
trauku bufetes un novērtētu
par Ls 300,—.

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

Rīgā; 1928. g. 22. februāri.
30057 Tiesu izp. O. Stelmachers

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
7. martā, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Matīsa ielā Ns 67/69, tiks pārdota
Aleksandra Buša kustama
manta, sastāvoša no viena eļļas
spiestuves mašīnu komplekta un
novērtēta par Ls 500,—.

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

Rīgā, 1928. g 25. februāri.
30055 Tiesu izp. O. Stelmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.

tiesu izpildītājs
pa?iņo, ka 1928. g. 6. martā,
oulkst. 12 dienā Rīga, Kr. Barona
ielā_ JVs 3J, Vulfa Leikina un citu
lietas pārdos Borucha K ā n a
kus'amo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 1045

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

Rīgā, 1928. g. 15. februārī.
30078 Tiesu izp J Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 1928 g. 6. martā,
pulkst. 12 diena, Rīgā, Kr. Barona
ielā Mš 62, dz. 2, apdr b-as
.Ziemeļu bankas" un citu lietās
pārdos Jocheļa Aronovitca
kustarno mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 285.

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

Rīgā, 1928. g. 13 februāri.
30079 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ki 1928. g. 6. martā,
oulkst. 10 diena, «īga, Basteja
bulvārī JV° 8 un Vaļņu ielā JVs3/ 5
(,M. Zitmais" telpās"» pārdos
Magnusa M e 11 i s kustamo mantu,
sastāvošu no obligācijas un auto-
mobiļa -un novērtētu par Ls 3803.

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

Rīgā, 1978. g. 27. februārī.
30r58 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š
Rīgas apgabaltiesas 7. iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 1928. g. 6 martā
pulkst. 10 diena. R ga, Vaļņu
iela JVs 3/5, pārdos .British
Latvian Textile Co Ltd." kustamo
mantu, sastāvošu no audekla,
galdautiem un novērtētu par
Ls 6545.

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

Rīgā, 1928. g. 27. februārī.
31060 Tiesu izp. L. J a k s t i n š

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
7. martā, pulksten 10 rītā,
Rīgā, Ganību dambī JVs 21a,
tiks pārdota A/S ,,Kirsner un
Meijer kustama manta, sastāvoša
no mēbelēm, arkliem, ecēšām,
sējmašinas, vētijamās mašinas,
ekseļu griežamām mašinām un e.
un novērtēta par Ls 12,148,—.

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

Rīgā, 1928: g. 25. februārī.
30054 Tiesu izp. O. Stelmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
8. martā, pīkst. 11 rītā, Rīgā,
Antonijas ielas pagarinājumā
tiks pārdota A'S „Rīgas hipo-
droms" kustama manta, sastāvoša
no elektriskām lampām, viena
zirga, raspuskas, elektriskiem
stabiem, naudas skapja un tele-
fona aparātiem un novērtēta par
Ls 15.100,—.

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

Rīgā, 1928. g. 17. februārī.
30053 Tiesu izp.O.Stelmachers.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesas izpildītājs, kura kanc-
leja atrodas Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā JVs 1 paziņo:

1) ka Voldemāra Bitckija,
Hermaņa Veisse-Velsij un f-mas
H. M. Veisse-Velsky un Co.,
prasībās pret Emiliju Boitman
par Ls 2134,30 ar % un izdev.
1928. g. 31. maijā pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Emīlijas Boitman
nekustamo īpašumu, kas at-
rodas Rīgas apr. Kaugurciemā,
Slokas pag. ar zemes grāmatu
reģ. JVs 5233 un sastāv no Slokas
muižas zemn. zemes atdalītā
sīkzemes gabala JVs 10.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1500,—

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2000,— kas
apgrūtina ari zemn. zemes imob.
ar zemes grām. reģ. JVs 4299;

4) ka pārsonām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāastāda
priekšā apliecība par to, ka no
ties.lietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes 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-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā. 30061b

Rīgā, 1928. g. 27. februārī.
Tiesas izpild. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesas izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā JVs 1 paziņo:

1) ka Voldemāra Bitckija,
Hermaņa Veisse-Velsij un f-mas
H. M. Veisse-Velsky un Co.,
prasībās pret Emiliju Boitman
par Ls 2134,30 ar o/0 un izdev.
1928. g. 31. maijā pīkst. 10 rītā,

Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Emīlijas Boitman neku-
stamo īpašumu, kurš atrod. Rīgas
apr. Slokas draudzē, zemes grām.
reģ. JVs 4299 un sastāv no Slokas
muižas zemn. zemes atdalītā
zemes gabala JVs5.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1500,—

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2000,— kas
apgrūtina arī zemn. zemes imob.
ar zemes grām. reģ. JVs 5233;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes 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-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā. 30062b

Rīgā, 1928. g. 27. februārī.
Tiesas izpild. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
6. martā, pīkst 10 dienā, Rīgā,
Zvaigžņu ielā JVs 27, veikalā,
pārdos II torgos Jāņa Liepiņa
kustamo mantu, sastāvoša no
mēbelēm u. c. un novērtētu par
Ls 237.

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

Rīgā, 1928. g. 13. februārī.
30080 Tiesu izpild. ļ. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo ka 1928. g. 13. mar ā,
pīkst. 10 dienā, Rigā, L. Jaunā
iela 21, pārdos Otto Ašmaņa
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm novērtētu par Ls 440.

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

Rīgā, 1928. g. 27. februārī.
30059 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 6. martā,
oukst. 10 diena, Rigā. Pēte-
baznīcas laukumā (Monētu ielas
stūrī), pārdos Vilhelma un
Alberta Philippu kmtamo mantu,
sastāvošu i o kantora iekārtas un
novērtēti par l.s 545

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

Rīgā, 1928. g. 28. februārī.
30083 Tiesu i;p. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
7. martā, pīkst. 10 dienā Rīgā,
Rēveles ielā JVs 60, pārdos
Frič Indriksona kust. manta,
sastāvoša no 1 viegliem izbrau-
camiem ratiem un angļu aizjūga
un novērtēta par Ls 550.

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

Rīgā, 1928. g. 13. februārī.
30081 Tiesu izpild. I. Grinios.

Zemkopības min.kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 16. janvārī ir apstiprinājis
Jēkabpils meliorācijas sabie-
drības ,,Vēža purvs" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
356. 1. p. ar JVs 506.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Sunākstes apr. Sunākstes pag.
namā, c. Sunāksti.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
29373 Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-

niskā daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 27. janvārī ir apstiprinājis
Dignājas pag. meliorācijas sabie-
drības ,,Caunes purvs" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra 11 daļas
357. 1. p. ar JVs 507.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jēkabpils apr. Dignājas pag.
,,Pipuros" c. Līvāniem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
29374 Darbvedis Briedis.

Rīgas prēīekt. 1. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 8. martā,
pulkst. 10, Šķūņu ielā JVs 13, dz.7,

pārdos vairākso'iSanā
Almai Klever piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no zāles
garnitūras un firmas ,,Tresselt"
fliģeļa, notaksētu kopā par
Ls 600, tautas labklājības mini-
strijas prasības segšanai. 29954

Rīgas prefektūras 1. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 8. martā,
pīkst. 10, lielā Miesnieku ielā JVs6,
tiks vairāksolīšanā pārdota K S
,,Krīvs" piederoša kustama manta
sastāvoša no spiestuves tigel
mašīnas kopā ar elektromotoru,
notaksēta par Ls 323,38, Rīgas
grāmatrūpniecības kopējas slimo
kases prasības segšanai. 30042b

Rīgas prefektūras 1. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 7. martā,
lielā Miesnieku ielā JVs 6, tiks
vairāksolīšanā pārdota Latvijas
mazsaimniecību veicināšanas bie-
drībai piederoša kustama manta,
sastāvoša no 3 galdiem un 8 krēs-
liem, notaksēta kopā par Ls 58,—
kooperatīvu un sabiedrisku ie-
stāžu darbinieku slimo kases
prasības segšanai. 30041b

Rīgas apr. Skrīveru iec. polic.
priekšnieks paziņo, ka viņa rī-
cībā atrodas šaubīgas personas
pamests

ZIRGS- ĶĒVĒ
apm. 12 g. vecs, baltu spalvu,
krēpes un aste tumšākas, iejūgts
ragavās, dzelteni krāsotās, un
uzaicina zirga īpašnieku pie-
teikties viena mēneša laikā,
no sludinājuma iespiešanas ,,Vald,
Vēstn.", pēc kura termiņa no-
tecēšanas zirgu pārdos atklātā
izsolē. 29966b

Pasta un telegrāfa departam. galvenā darbnīca
izsludina rakstisku izsoli 8. martā 1928. g.

Dzelzs skrūvēm — kokam 2960 gr.
Izsole notiks minētā c'atumā pīkst. 10 pasta un telegrāfa

departam. materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas
bulvāra JVs 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
nodaļā, Slokas ielā JVs2, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 1'2,30—14.

30076'z 2* L. 978 .
Pasta un telegrāfa departamenta galvenā darbnīca

izsludina rakstisku izsoli
1928. g. 9. martā uz

Auklu 6 vad 3000 m.
Auklu 2 vad 3000 m.
Pretestības stiepuli 1 kg
Dzelzs skārdu . . . .' 13000 kg
Emaljētām šiltītēm 2200 gab.
Izsole notiks minētā datumā pasta telegrāfa darbn. materiālu

iegādes un inventāra nodaļā pulksten 10, Aspazijas bulvāra JVs 15.
Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā
no piedāvājuma kopsummas. 2*

Izsoles un techniskie noteikumi un zīmējumi saņemami darb-
nīcas komercnodaļā, Slokas ielā JVs 2, darbdienās no pīkst. 10—12
un ne 12.30—14. 30075z L. 974

Latvijas mākslas akadēmija
~ izdod

1928. g. 7. martā, pīkst. 12, savā kancelejā, Rīgā, Gogoļa ielā JVs 3,

rakstiskā izsolē
mazāksolītājam sekošu mēbeļu piegādāšanu:

3 vitrīnas — 2 m X 2,40 m, 1 gr'matu skapi — 3,65 m X 2,58 m,
1 skapi — 2,30 X 1,90 m, 1 skapi — 2 30 m X 1,50 m, 24 div-

vietīgus skolas solus un 75 gab. Vīnes krēslu.

Raksti ki cenu piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodokli, slēgtā
aploks ē, ar usrakstu „Uz mēbeļu izsoli 7. martā 1928 g.\ iesnie-
dzami ld< i'soles stundai ar Ls 100 droš'bas naudas iemaksu, kura
pēc nosolīšanas papildināma 1 dz 1C% no nosolītās summas. Paraugi,
zīmējumi un tuv.'ki noteikumi akadēmijas- kancelejā, darba dienās
no pulksten 10—15. 1* L 931 29863

7. rajona inženieris
š. g. 8. martā, pulksten 12 dienā, Madonas apr. valdes telpās

izdos mutiskā un rakstiskā izsolē:
1) Tiltiņu un caurteku remonta darbus, uz valsts mežu rēķina

labojumā Jaungulbenes-Lubānas I l-b. šķ. ceļa, Jaungulbenes
pagastā, drošības nauda — Ls 240,—.

2) 2140 kub. mtr. akmeņu piegādi, uz Madonas-Stalidzenu
ceļa, starp klm. 0,6—2,6; drošības nauda Ls 2300,—.

Piezīme. Akmeņu piegāde tiks izdota 22 atsevišķās
vienībās, pie kam no vietējiem zemturiem un amatniekiem skaidras
naudas vietā pieņems arī vietējo kredīta iestāžu garantijas.

Tuvākas zinas kanclejā no 9—15 dienā.
30074z L. 965

Latvijas hipotēku bankas
paziņojums.

Bankas izlaisto 8% ķīlu zīmju

sesto tirāžu
Latvijas hipotēku banka izdarīs publiski š: g. 15. martā, pulksten
10 rītā, Bankas telpās, Rīgā, Valdemāra ielā JVs 3.

Rīgā, 1928! g. 27. februārī.
30028ē Valde.

Rīgas pilsētas valde
pārdod.apm. 40 kub. asis priežu stutmaikas,

,, 60 ,, ,, egļu papīrmalkas,
,, _ 12 ,, ,, egļu bluķu,

atrodošos pie stac. Žiguri. Materiāli 1926./27. g. ziemas cirtums.
Ieinteresētās personas tiek lūgtas iesniegt savus piesolījumus

1. Ķēniņu ielā JVs5, jst. 64, uzrādot cenu par kub. asi 7' x7' x 7' franko
laukums stacija Žiguri.

Rigā, 1928. g. 27. februārī. 2* 30039ē

Pasta un telegrāfa departam. galvenā darbnīca
izsludina rakstisku sacensību 7. martā 1928. g.

Logu rūtēm 2094 gab.
Izsole notiks minētā datumā pīkst. 10. pasta un telegrāfa

departamenta materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas
bulvāra JVs 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
nodaļā, Slokas ielā JVs2, darbdienās no pulksten 10—12 un 12,30—14.

30077z 2* L. 982

Rakstisku izsoli 1S9N|
1928. g. 12. martā, pulksten lljsarīko

Artilērijas laboratoriļa|Liepafā7ļ*a|
Kara os"tā, Laboratorijas ielā JVs 1, uz

dažādu ķīmikāliju un mantujpiegādi,
kā: bārija superoksids — 15 kg, alumīnija pulveris — 30kg,'magne-""zija pulv. — 25 kg, mangāna superoksids — 50 kg, dzelzs trioksids —
50 kg, cinka pulveris — 550 kg, terra chlora ogleklis — 600 kg,
magnēzija karbonāts — 100 kg, zalmiaks pulv. — 250 kg, bertoleta
sāls — 250 kg, riciņeļļa— 10 kg, acetons —5 kg, etileteris —5 kg,
amonjaks — 5 kg. sērskābe — 10 kg, nātrija hidroksīds — 25 kg,
kālija fosfids — 5 kg, dzīvsudrabs tīrs— 10 kg, sēra antimons — 25kg,
kalcija karbonāts—25 kg, fosfors sarkanais — 5kg, amonsalpeters —
25 kg, kaulu ogles — 10 kg, alvas sulfāts — 5 kg, stroncija karbonāts
— 5 kg, svina oksids — 5 kg, stikla pulveris — 10 kg, reaktivi
ķimiski — 1 kompl., bankas stikla ar pieslīp. prāpjiem —50 ccm. —
100 gab. 100 ccm. — 100 gab., 250 ccm. — 100 gab., 500 ccm. —
100 gab., 1 litr. = 20 gab., 2 litr. — 20 gab., reaktivu pudeles stikla
500 ccm. — 30 gab., nosūcamās pudeles 5 litr. — 5 gab., medikamentu
komplekti — 3 gab., čaulītes stikla pēc Ubbelohde — 6 gab., zal-
petera skābe techn. — 500 kg, elemi sveķi — 5 kg, alva lietņos —
150 kg; sandaraks — 5 kg, karbīds pulv. —' 10 kg, zivju līme — 5 kgr.,
korķi 200000 gab. un gumijas maisi — 150 gab.

Drošības nauda: uz izsoli 3% no piedāvājuma summas;
līguma nodrošināšanai 20% no līguma summas.

Piedāvājumi iesūtāmi Artilērijas laboratorijai līdz 1928. g„
12. martam, pulksten 11. Mantu sarakstu, techniskos ūn izsoles
noteikumus uz pieprasījumu izsūta pa pastu. Paraugus var ap-
skatīt Artilērijas laboratorijā darba dienās pīkst. 9—15; turpat
ari sniedz tuvākus paskaidrojumus. Piegāde 2 mēneši no līguma
noslēgšanas. 1 29035ē



Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 14. martā
pīkst. 12 dienā Ozolnieku pagastā
Stūrīšu mājās Jelgavas apr. valsts
zemju inspektorsa prasības ap-
mierināšanai atklātā vairāksolī-
šanā, pret tūlītēju samaksu tiks
pārdota Pētera Stūrīša kustama
manta, sastāvoša no ,,Fortūna'
firmas separatora, 4 zosīm un
diviem, apm. 2 pudi smagiem
sivēniem, novērtēta par Ls 70,—

Manta apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas JV° 480
29971b

Drustu pag. valde ^izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga
pasi JVs 126, izd. 1920.g.I9.martā
uz Jāņa Jēkaba d. Vitrungas v.

Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgām pases un personas
apliecības, kuras pieteiktas par
zudušām:

1) Latv. pasi ar JVs 229300, izd.
no Rīgas prēf. uz Nikolaja
Mikēļa d. Garders vārdu; 2) Latv.
pasi ar JVs 111186 ser. A Z
JVs 24732, izdotu no 7. iec.
1927. g. 19. dec. uz Jūlijas
Freibergs v.; 3) Latv. pasi ar
JVs 267032, izd. no Rīgas prēf,
1927. g. 26. nov. uz Trīnes Caune
v.; 4) Latv. pasi ar JVs 3774, izd.
no Ezeres pag. uz Antonijas
Friča m. Hofmarks v.; 5) Latv.
pasi ar JVs 211812, izd. no Rīgas
prēf. 1922. g. 3. aug. uz Jūliannas
Lukašinskis v.; 6) Latv. pasi ar
JVs 4586, izd. no Valmieras apr.
pr-ka pal. 1. iec. 1920. g. 12. aprilī
uz Līzes Lūsis v.; 7) Latv. pasi
ar JVs 211663, izd. no Rīgas prēf.
1922. g. 29. jūlijā uz Elizabetes
Miķēļa m .Kaļišovs v.; 8) Perso-
nas'apl. ar JVs 14317, izd. no Rīgas
prēf. 1925. g. 11. febr. uz Paula
Pētera d. Kils v.; 9) Latv. pasi
ar JVs53370, izd. no 7. iec. 1923. g.
30. janv. uz Minnas Mārtiņa m.
Irbinš v.; 10) Latv. pasi ar
JVs 269706 ser. A P JVs 20473, izd.
no Rīgas prēf. 1928. g. 8. janv.
uz Izidora Geiduks v.; 11) Latv.
pasi ar JVs4233, izd. no Ventspils
pils. pol. 1920. g. 4. maijā uz
Jūlijas Jāņa m. Streits v.; 12)
Personas apl. ar JVs 6352, izd. no
Rīgas prēf. 1923. g. 25. jūlijā uz
Antona Jāzepa d. Elsens v.;
13) Latv. pasi ar JVs 219, izdotu
no Bebrenes pag. 1920. g. 21. aug.
uz Haima Ābrama d. Bērmanis v.,
14) Latv. pasi ar JVs 4607 ser. A K
JVs 13475, izd. no 1. iec. 1927. g.
18. okt. uz Edgara Adamsons v.;
15) Latv. pasi ar JVs 77520, izd.
no 7. iec. 1920. g. 22. janv. uz
Edas Inta m. Dundurs v.; 16)
Latv. pasi ar JVs 172298, izd. no
Rīgas prēf. 1924. g. 26. jūlijā uz
Voldemāra Bērtuļa d. Muižarajs
v.; 17) Latv. pasi ar JVs 51913,
izd. no 9. iec. 1920. g. 13. janv.
uz Jura Kārļa d. Jejens v.;
18) Latv. pasi ar JVs 4569, izd. no
5. iec. 1919. g. 11. nov. uz
Paula Indriķa d. Liders v.;
19) Latv. pas'i ar JVs 128585, izd.
no Rīgas prēf. 1920. g._12. aug.
uz Emmas Matīsa m. Ābels v.;
20) Latv. pasi ar JVs 129442 ser.
A L JVs 1269, izd. no 8. iec. 1927.g.
18. okt. uz Matildes Inde vārdu;
21) Latv. pasi ar JVs 174534, izd.
no Rīgas prēf. 1921. g. 6. aug.
uz Johannas Bugovič v.; 22)
Latv. pasi ar JVs 213768, izd. no
Rīgas pref. 1922. g. IQ. sept. uz
Arvida Mārtiņa d. Skuja vārdu;
23) Latv. pasi ar JVs 231097, izd.
no Rīgas prēf. 1923. g. 28. jūlijā
uz Ernestīnes Bērziņš v.; 24) Latv
pasi ar JVs 117628 ser. A S
JVs 23603, izd. no 11. iec. 1927. g.
13. dec. uz Annnas Eiduks v.;
25) Latv. pasi ar JVs —, izd. no
Rīgas prēf. uz Emīlijas Liperts v.;
26) Latv. pasi ar JVs8833, izd. no
Ventspils pol. uz Artūra Jāņa d:
Tiders v.; 27) Latv. pasi ar
JVs 75520, izd. no 3. iec. 1925. g.
29. aprilī uz Pētera Georga d.
Olechovskis v.; 28) Latv. pasi ar
JVs 24392, izd. no Rīgas prēf.
1920. g. 21. janv. uz Edgara
Roberts d. Einbergs v.; 29) Latv.
pasi ar JVs2585, izd. no Smiltenes
pol. pr-ka 1924. g. 6. nov. uz
Eduarda Jāna d. Sproģis vārdu;
30) Latv. pasi ar JVs 12980, izd.
no Liepājas apr. pr-ka pal. I. iec.
1923. ģ. 21. aprilī uz Jāņa Pētera
d. Eglītis v.; 31) Latv'. pasi ar
JVs 69488, izd. no 10. iec. uz Kar-
lines Anša m. Zauers v.; 32) Latv.
pasi ar JVs 1487, izd. no Ādažu
pag. 1920. g. 28. jun. uz Alvinas
Kučers v.; 33) Latv. pasi ar
JVs 281850 ser. A P JVs 19793, izd.

no Rīgas pref. 1928. g. 4. febr.
uz Hildas Teodorovičs v.; 34) Lat-
vijas pasi ar JVs 50337, izd. no
5. iec. 1919. g. 29. dec. uz Augusta
Vītols v.; 35) Latv. pasi ar
.JVs 125265, izd. no Rīgas prēf.
1926. g. 30. janv. uz Antoniņas
Sokolovs v.; 36) Latv. pasi ar
JVs 91624, izd. no Rīgas prēf.
1926. g. 3. febr. uz Rocheles
Hiršovičs v.; 37) Latv. pasi ar
JVs 228771, izd. no Rīgas prēf.
1923. g. 7. jūlijā uz Eduarda
Jāna d. Muižnieks v.; 38) Latv.
pasi ar JVs23394 ser. A J JVs 437,
izd. no 3. iec. 1927. g. 14. sept.
uz Valtera Richardad. Baltiņš v.;
39) Latv. pasi ar JVs 180073', izd.
no Rīgas prēf. 1926. g. 8. nov. uz
Lotes Jāņa m. Ķēniņš vārdu;
40) Latv. pasi ar JVs 103020, izd.
no 7. iec. 1920. g. 17. febr. uz
Taubes Jankeļa m, Feldhuns y.;
41) Latv. pasi ar JVs 7563, izd. no
Bolvu pag. 1922. g. 18. aug. uz
Feodosijas Liepinš v.; 42) Latv.
pasi ar JVs 154509, izd. no Rīgas
prēf. 1920. g. 11. janv. uz Betijas
Bartuševičs v.; 43) Latv. pasi ar
JVs 37392, izd. no 4. iec. 1919. g.
2. dec. uz Jura Friča d. Velcers v.;
44) Latv. pasi ar JVs 971, izd. no
Ādažu pag. 1920. g. 8. aprilī uz
Jūlija Friča d. Kučers v.; 45)
Latv. pasi ar JVs 107095 ser. A L
JVs 19427, izd. no 7. iec. 1927. g.
2. nov. uz Ericha Šulcs vārdu-

46) Latv. pasi ar JVs 161347, izd.
no Rīgas prēf. 1926. g. 2. okt. uz
Jēkaba Jāna d. Kreils vārdu;
47) Latv. pasi ar JVs 250477, izd.
no Rīgas prēf. 1927. g. 12. jūlijā
uz Broņislavas Beinarovičs v.;
48) Latv. pasi ar JVs 94750, izd.
no Rīgas prēf. 1920. g. 12. febr.
uz Dārtas Sīpols v.; 49) Latv.
pasi ar JVs 610, izd. no Raunas
pag. 1920. g. 24. febr. uz Annas
Slapjums v.; 50) Latv. pasi ar
JVs 57677, izd. no Rīgas prēf.
1921. g. 19, maijā uz Annas
Reinfelds v.; 51) Latv. pasi ar
JVs 161813, izd. no Rīgas prēf.
1921. g. 8. aprilī uz Paulīnes
Paula m. Ķelle v.; 52) Latv.
pasi ar JVs 35317, izd. no 7. iec.
uz Kristīnes Lēnans v.; 53) Latv.
pasi ar JVs 43358, izd. no 3. iec.
1925. g. 9. janv. uz Rūdolfa
Andreja d. Ankravs vārdu.

Pamats. Rīgas prefektūras
raksts no š. g. 8., 9., 10., 11.,
13., 14. un 15. februāra ar JVs 1094.

Sev. uzd. ier. Grinbergs.
29085ē Pasu nod.darbv.(paraksts.

Rundēnu pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentis: 1) v. p. Latv.
pasi JVs 73, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 15. sept. uz Anisima
Nikifora d. Lisicas v.; 2) v. p.
Latv. pasi JVs 3188, izd. no -šīs
pag. valdes 1924. g. 10. okt. uz
Annas Jāņa m. Šestakovas v.;
3) kara dien. neder. pils. apliecība
JVs4765, izd. no Ludzas kara apr.
priekšn. 1920. g. uz Aleksandra
Michaiia d. Drozdova vārdu. 2887

Piektā Rīgas iinf. Kreibiedr.
sasauc

KĀRT. VISPĀRĒJO SAPULCI,
otrdien, 1928. g. 13. martā pīkst. 3
pēc pusdienas, Rīgā, Kr. Barona
ielā JVs 11, dz. 1, kredītbiedrības

telpās
Dienas kārtība.

1) Sapulces darbinieku vēlēšana;
2) Ziņojums par kredītbiedrības

darbību un gada pārskata
pieņemšanu par 1927. gadu;

3) Budžetu apstiprināšana 1928.
gadam;

4) Ziņojumi un priekšlikumi;
5) Vēlēšanas.

Piezīme: 1) Ja noliktā dienā
nesanāktu statūtos paredzētais
biedru skaits.tad otravispārēja
sapulce notiks piektdien 1928. g.
30. martā pīkst. 5 dienā, Rīgā,
Namīpašnieku biedrības zālē, Brī-
vības bulvārī JVs 2/4, ar to pašu
dienas kārtību, kura būs piln-
tiesīga, neskatoties uz sanākušo
biedru skaitu.

2) Pie ieejas sapulcē biedriem
jāuzrāda biedru dalības zīme.
30035b Valde.

Tirdzniecības akc. s-ba „Intern,
Harvester Komp. Latvijā" valde
pagodinās ielūgt savus akcionārus

uz vispārējo sapulci,
kura notiks sestdien, š. g.
31. martā, pulksten 4 p. p.,
akc. sab. valdes telpās, Rīgā,
Pulkveža Brieža ielā JVs 11.

Dienas kārtība:
1) 1927. gada pārskata apstipri-

nāšana, revīzijas kommisijas
paziņojums un valdes at-
svabināšana no atbildības par
notecējušo gadu.

2) Darbības plāns un budžets
1928. g.

3) Vēlēšanas.
4) Priekšlikumi un pieprasījumi.

52. § statūtos:
Vārda akciju īpašnieki bals-

tiesību vispārējās sapulcēs bauda
tikai tad, ja viņi vismaz septiņas
dienas pirms vispārējās sapulces
sanākšanas pieteikuši savas ak-
cijas valdei, pie kam, lai pieda-
lītos vispārējās sapulcēs, vārda
akcijas nav vairs jāuzrāda, Bez-
vārda akcijas dod balstiesību
tanī gadījumā, ja tās iesniegtas
sabiedrības valdei vismaz sep-
tiņas dienas pirms vispārējās
sapulces sanākšanas un nav ņem-
tas atpakaļ pirms sapulces bei-
gām. Akciju vietā var uzrādīt
apliecības (kvītes), ka akcijas
nodotas glabāšanā vai ieķīlātas
valsts vai arī iekšzemes privātās
kredītiestādēs, vai ārzemju ban-
kās, kuras šim nolūkam izraudzī-
jusēs akcionāru vispārīgā sapulce
un ja finanču ministrija šo izvēli
apstiprinājusi. Apliecībās (kvi-
tēs) uzdodami akciju numuri un
tās atzīstamas tikai tad, ja izdotas
pēdējā gadā, pirms vispārējās
sapulces.

Par zvēr. adv. Cimmermaņa
300365 valdes uzd. J. Kundziņš.

Rīgas prefektūrās 5. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 10. martā,
pīkst. 10 no rīta, Ganību dambī
JVs 31 pārdos vairāksolīšanā sa-
biedrībai Parkets piederošu ku-
stamu mantu, sastāvošu no par-
ketu mašīnas firmas ,,Eickert ,
Rij S. Ko." novērtētu par
Ls 2000,— parāda segšanai slimo
kasei. 30043b

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g.
7. martā, pīkst. 12 dienā, Slokā,
Baznīcas ielā JVs 14, pārdos vairāk-
solīšanā, Eduardam Zellim pie-
derošo kustamo mantu, sa-
stāvošu no 1 zirga, 1 darba
ragavām, 1 darba ratiem, 1 sienas
pulksteņa un citām lietām, no-
vērtētām par Ls 38,05, Eduarda
Spura prasības lietā. 29961b

Dzelzceļu virsvaldes materiālu
apgāde

izsludina sekošas
RAKSTISKAS IZSOLES:

1928. g. 8. martā uz taukiem
liellopu — 1000 kg. ffeļpHF

1928. g. 12. martā uz papi,
jumta — 3000 ruļļiem.

1928. g. 12. martā uz tūbu
būvēm — 1400 kg.

1928. g. 12. martā uz šļūtenēm,
kaņepāju, iekš 50 mm —
2000 mtr.

1928. g. 14. martā uz čugunu,
lietņos — 250000 kg.
RAKSTISKU SACENSĪBU

1928. g. 7. martā uz burtiem
un burtu materiālu, pēc saraksta.

Sacensības un izsoļu sākums
pīkst. 11 no rītā.

Dalībniekiem jāiemaksā 5%
drošības naudas no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas ziņas dzelz-
ceļu virsvaldē, Gogoļa 'ielā JVs 3,
istabā 103. L 962 30073o

-Dažāāi
sludinājumi.

?—

Otrā Pārdaugavas
kraj-aizd. sabiedr.
savās_ telpās Marijas ielā Nš 15
noturēs 11. marta 1928. g., p. 10,
Kārtējo vilnu

biedru gada sapulci
Dienas kartība:

1) Sapulces darbin vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1927. g.
3) Budžets 1928. gadam.
4) Vēlēšanas.

Piezīme. Šī sapulce notiks
pie katra dalībnieku skaita, augšā
noteikta laikā. Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

laMtneiM parādnieka
Morica Goldberan

konkursa valde paziņo, ka š. g.
14. martā, pīkst. 7 vakarā, Rīgas
apgabaltiesas telpās notiks
PILNA KREDITORU SAPULCE:
1) preteziju caurskatīšanai;
2) strādnieku pretenziju vienas

daļas tūlīt, apmierināšanai un
3) citu uz lietu attiecošos jau-

tājumu apspriešanai.
Konkursa valdes priekšsēdētājs
privāts advokāts (paraksts).

30029b

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g.
7. martā pīkst. 12 dienā,Mellužos,
Mellužu pr. JVs 9, pārdos vairāk-
solīšanā, Mārtiņam Gedrovicam
piederošos 20 dažāda lieluma
prieža koka galdus, 1 sienas
pulksteni un 4 vīnes krēslus,
novērtētus par Ls 86,50,— dēļ
procentuālā peļņas nodokļa pie-
dzīšanas. 29962b

Bilskas pag. valde . Valkas apr.,
pārdod lauku māju,

atrod. Bilskas pag., zemes kop-
platība 91,32 pūrvietas ar visām
saimniecības ēkām un bij. skolas
namu, 10 klm. no Smiltenes.

Ieinteresētās personas tiek lūg-
tas ierasties uz torgiem 1928. g.
14. martā, pīkst. 10 rītā, Bilskas
pag. namā, kurš atrodas 4' , klm.
no Smiltenes. 1* 29847o

Rīgas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVs 1310,
izd. no Siguldas pagasta valdes.
1920. g. 31. maijā uz Emilijas
Miķeļa m. Jukman v. 29968b

Valmieras pilsētas komerc-
skola izsludina par nederīgu no-
zaudēto gatavības apliecību ar
JVs 406/000442, izdotu 1924. g.
19. jūnijā uz Alfrēda Vīles v.

Mārkalnes pagasta valde . Val-
kas apr., izsludina par nederīgu
pieteikto par nozaudētu zirga
pasi, izdotu no Kalnciema pa-
gasta valdes 1920. g. 9. februārī
ar JVs 61 uz Sīmaņa Pētera d.
Egles vārdu, kura ' caur zirga
pārdošanu-pirkšanu ' pārgājusi
Aleksandra Sīmana d. Moisejeva
īpašumā. 28362ē

Mārkalnes pagasta valde, Val-
kas apr., izsludina par nederīgu
pieteikto par nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Lāz-
berģa pag. izpildu komitejas
1920. g. 7. augustā ar JVs241 uz
Emmas Sīmana m. Bluķis vārdu.

28363ē

Jaunlaicenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Jaunlaicenes pag. valdes
1920. g. 29. septembrī ar JVs 334

uz Lienes Kārļa m. Kalniņ
vārdu. 28884ē

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību, izdotu
1927. g. 8. februāri ar JVs '24/971
no Daugavpils kāja apriņķa pār-
valdes uz Vasilija Vasiljeva
vārdu. 29042ē

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi. izdotu
1925.' g. 16. aprilī ar JVs 26467
no Daugavpils pils. prefektūras
uz Vasilija Vasiljeva vārdu 29041 ē

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
1926. g. 25. augustā ar JVs 28938

no Daugavpils pils. prefektūras
uz Agafejas Silvestra m. Vasiljevs
vārdu. 29040ē

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšzemes pa-
si, izdotu no Pēternieku pag.
valdes 1920. g. 15. aprilī ar JVs 121
uz Zelmas Pērajs vārdu. 28914ē

Tautskolu direkcija izsludina
par nozudušu skolotājai Ellai
Auns (Aunei) 1926. g. 26'. augustā
izsniegto pilnas pamatskolas skolo
tājas-praktikantes pagaidu ap-
liecību JVs 123-f. 30040b

Rīgas tirgotāju savstarpīgās kre-
dītbiedrības

kārtēja pilna sapulce
notiks otrdien, š. g. 13. martā,
pulksten 4 pēc pusd., kredīt-
biedrības telpās, Rīgā, Tērbatas
ielā JVs 14.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Pārskats par kredītbiedrības

darbību 1927. g. līdz ar valdes,
padomes un revīzijas kommi-
sijas ziņojumiem.

3) Tīras peļņas sadalīšana.
4) Budžets 1928. gadam.
5) Valdes ziņojumi un priekš-

likumi.
6) Vēlēšanas.

Ja uz šo sapulci neierastos
statūtu § 31. paredzētais biedru
skaits, otrā vispārējā sapulce
notiks kredītbiedrības telpās,
otrdien, š. g. 27. martā, pīkst.
4 pēc pusd., ar pirmā sapulcē
paredzēto dienas kārtību. Sa-
pulce uz statūtu § 31. pamata
būs pilntiesīga, neskatoties uz
sanākušo biedru skaitu.

30032ē Valde.

Rīgas apdrošināšanas biedrības,
dibināta 1804. g.,

valde uzaicina biedrības akcio-
nārus š. g. 29. martā, pulksten
6 vakarā, biedrības telpās, 1.
Smilšu ielā JVs 20, uz

kārtējo pilnu sapulci.
Dienas kārtība:

1) Gada pārskats un norēķins
par 1927. g. un revīzijas
kommisijas ziņojums.

2) Peļņas sadalīšana.
3) Budžets un darbības plāns

1928. g.
4) Vēlēšanas.
5) Banku noteikšana, kūjās no-

guldāmas akcijas, piedaloties
pilnā sapulcē.

Piedaloties pilnā sapulcē, ak-
cionāriem pēc statūtu 20. § jā-
stāda valdei priekšā līdz šī gada
22. martam akcijas vai kvītes par
to noguldīšanu kredītiestādē.

30034ē Valde.

Pirmā Smiltenes krāj-aizdevu
sabiedr. likvidācijas valde ar šo
pēdējo reizi ziņo, ka līdz 1928. g.
1. sept. var pieteikties Smiltenē,
Marijas ielā JVs 2, pie P. Štrala
personas, kurām ir prasības no
sabiedr. kā: noguldījumi biedru
naudu u t. t. Pēc šā termiņa
notecēšanas vairs nekādas pra-
sības netiks atzītas. Tāpat lik-
vidācijas valde uzaicina visus
kam kādi pienākumi pret sabiedr.
tas ir parādniekus nokārtot tos
labprātīgi līdz 1928. g. 1. aprīlim
pēc kam parādi tiks piedzīti
tiesas ceļā. 30038b

Likvidācijas komis. loceklis
(paraksts).

Rīgas latviešu tirgotāju savstar-
pējās kreditbiedrības

Rīgā, Jaunielā JVs 28,
Pilna biedru sapulce

notiks trešdien, 1928. g. 14. martā
pulksten 8 vakarā, kreditbiedrī-
bas telpās, Jaunielā JVs 28.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1927. g.

darbību un revīzijas kommi-
sijas ziņojumi.

3) Budžets 1928. gadam.
4) Vēlēšanas.
5) Valdes, padomes un biedru

priekšlikumi.
Piezīme: Sapulce būs piln-

tiesīga, saskaņā ar statūtu § 31.
30030ē Valde.

Tirdzniecības un rūpniecības A./S,
„Jūrmala"

kārtēja pilna sapulce
notiks 1928. g. 24. martā, pīkst.
6 pēc pusd., Majoros, Jomas ielā
JVs 7, viesnīcas ,,Jūrmala" telpās.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata vīru vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1927. g.

līdz ar revīzijas kommisijas
ziņojumu.

3) Budžets un darbības plāns
1928. g.

4) Vēlēšanas.
30031 ē Valde.

Lubānas ezera regulēšanas darbu pārvalde
izsludina uz š. g. 12 martu, pīkst. 12 dienā Rīga, Antonijas
ielā JVs 15a, dz. 25, rakstisku sacensību

dz viena 5/6 LS. iebūvējama laivas motora (petrolejai) piegādi.
Tuvākas ziņas pārvaldes kantorī darbdienās no 9— 15. 30072

Vircavas virsmežnieciba
izdos mutiskā izsolē 1928. g. 9. martā, pulksten 12 dienā, virs-
mežniecības kancelejā, Jelgavā, Lielajā ielā JVs 65,

fioUamateriālu darbus
VI iecirkņa mežniecības, Vendina JVs 48 apg., dzīvojamas un saim-
niecības ē'ku jaunbūvei 189,10mbaļķu un 40 steru skaidu malkas
ciršanai, zāģēšanai un pievešanai iīdz gaterim un būvvietai uz
attāluma līdz 2 km. Drošības nauda Ls 70. Baļķu un skaidu
malkas izciršanas un pievešanas termiņš 1928. g. 1. aprīlis, apzāģēto
materiālu pievešanas termiņš būvvietā 1928. g. 1. jūnijs.

Baļķi un apzāģētie materiāli pienācīgi nokraujami būvvietā,
atstājot k/auto materiālu grēdās starpas gaisa cirkulācijai.

Tuvāki paskaidrojumi virsmežniecības kancelejā.
29960ē Vircavas virsmežniecība.

Lauksaimnieku centralbanka
uzaicina akcionārus uz bankas

kārtējo vispārējo sapulci
1928. g. 24. martā, pulksten 3 p. p., Rīgā, I. Ķēniņa ielā JVs 24 26„
bankas telpās.

Dienas kārtība:

1. Sapulces amatu personu vēlēšanas.
2. 1927. gada pārskats, padomes un revīzijas kommisijiu

ziņojumi, pārskata apstiprināšana.
3. Valdes priekšlikumi.
4. 1928. g. ieņēmumu un izdevumu budžeta pieņemšana..
5. Vēlēšanas.
30033ē Valde.

OBnHiHBBannii

Brā|u kapu komiteja
izdos

rakstiskā izsolē
šūnakmeņu laušanas darbus Allažos un to piegādāšanu Rīgā,,
Ķīšezera ielā JVs 1.

Izsoles noteikumus var saņemrt komitejas darbnīcas kantorī,,
Ķīšezera ielā JVs 1, š. g. 24., 28. febr., 1. un 2. martā, pīkst. 14—16..

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs iesniedzami līdz
š. g. 15. martam, pīkst. 12. 1* 29321o-

Jēkabpils virsmežnieciba
izdos mutiskā izsolē 1928. g. 14. martā, pulksten 12 dienā, Ābeļu
pagasta namā, Jēkabpilī, saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām („Vald. Vēstn." JVs 54 — 1927. g.)

sefcošus āarftus:
1) II iec. mežniecībā, sagatavojams un piegādājams koka

materiāls, ,,Kraukļu ", JVs 17. apgaitas mežsarga dzīvojamās ēkas
jaunbūvei. Materiāls nogādājams pie „Kraukļu" apgaitas mežsarga
no 1 klm attāl. un novietojams pēc norādījuma. Piegādājamā
materiāla vairums 103,90 m, no kuriem 27,50 muzņēmējam
jāsazāģē dēļos, plankās un latās un 10,50 m° jāsaēvelē jumta skaidās.
Sienu baļķi apzāģējami. Kokus materiālu sagatavošanai dod
virsmežniecība. Pirms izsoles iemaksājama drošības nauda Ls 110.

2) III iec. mežniecībā, sagatavojams un piegādājams koka
materiāls, ,,Medņu ", JVs 20. apgaitas mežsarga dzīvojamās un saim-
niecības ēku jaunbūvēm. Materiāls nogādājams kv. JVs5, uz būves
vietas no 1 klm attāl. un novietojams pēc norādījuma. Piegādājamā
materiāla vairums 214,70 m, no kuriem 46,41muzņēmējam
jāsazāģē dēļos, plankās un latās un 24,50 mjāsaēvelē jumta skaidās.
Sienu baļķi dzīvojamai ēkai apzāģējami. Kokus materiālu sagata-
vošanai dod virsmežniecība. Pirms izsoles iemaksājama drošības
nauda Ls 191.

3) III iec. mežniecībā, sagatavojams un piegādājams koka
materiāls, ,,Smoļu" JVs 21 apgaitas mežsarga dzīvojamās un saim-
niecības ēku jaunbūvēm. Materiāls nogādājams kv. JVs8, uz būves
vietas no 1 klm attāl. un novietojams pēc norādījuma. Piegādā-
jamā materiāla vairums 214,70 m, no kuriem 46,41 muzņēmējam
jāsazāģē dēļos, plankās un latās un 24,50 m° jāsaēvelē jumta skaidās.
Sienu baļķi dzīvojamai ēkai apzāģējami. Kokus materiālu sagata-
vošanai dod virsmežniecība. Pirms izsoles iemaksājama drošības
nauda Ls 191.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes un 2) banku i n kredītbiedrību garan-
tijas.

Izsoles dalībnieki pirms sālīšanas paraksta nosacījumus
darbu izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jēkabpils virsmežnie-
cības kancelejā.

29957ē Jēkabpils virsmežniecība.

Kokneses virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 13. martā, Kokneses pagasta namā,

augošu mežu
pēc platības un celmu skaita:

II iecirkņa mežniecībā, 1,84 ha, par Ls 628.
III iec. mežniecībā, pēc platības no 0,80—1,56 ha. vērtībā no

Ls 28 līdz Ls 286. Pēc celmu skaita no 97—371 gab., vērtībā
par Ls 24 līdz Ls 129.

IV iec. mežniecībā, 1,50 ha, par Ls 86, pēc celmu skaita
vienības pa 10 gab., vērtībā no Ls 22 līdz Ls 24.

V iec. mežniecībā, 2,31 ha, par Ls 100. i
Izsoles sākums pulksten 12 dienā. *

Mežu pārdos saskaņā ar 1925. g. 15. aprija likumu un zemkop.
ministra 1927. g. 19. un 27. septembra nosacījumiem. *»(*: *

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem.

29955ē Kokneses virsmežnieciba.
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