
SAEIMA.

Sēdes 14. martā.

Abassēdes vakardien atklāja un vadīja
priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis.

Rīta sēdē sākās valsts budžeta
apspriešana. Referēja H. Celmiņš
Pec tam runāja A. Rudevics, A. Klīve
un J. Ste rn s.

Vakara sēdē ministru kabineta iesniegto
draudzības līgumu ar Afga-
nistānu nodeva ārlietu kommisijai. Pēc
tam turpinājās vispārējas debates par
valsts budžetu. Runāja J. Opincans
un J. Celms. Tad referents H. Cel-
miņš sniedza atskatu iu debatēm, pēc
kam Saeima ar 47 pret 39 balsīm, 3 at-
turoties, vārdiskā nobalsošanā nolēma
pāriet uz budžeta apspriešanu pa
pantiem.

Pēc tam sēdi slēdza.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 10

rīta.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

1925. gada 23. decembrī parakstītā
Baltijas jūrvalstu ģeodēziskā konvencija,
saskaņā ar tās beidzamā panta nosacī-
jumiem, stājusies spēkā 1928. gada
28. februārī.

Ārlietu ministris A. Balodis.

Saraksts
par personām, kuras ar ministru kabineta
lēmumu uzņemtas Latvijas pavalstniecībā

1927. g. 9. aprija sēdē.
1) Astaf jevs Jēkabs Andreja d. ar sievu

Uljānu, 2) Aspers Emma-Matilde Indriķa
meita, 3) Abramovičs Abe Icika-Moza d.
ar sievu Zaru, dēlu Srolu-Jūdeli, meitām:
Zeldu un Mēriju, 4) Brācs Otto Haribalds-
Kurts Vilhelma d. ar sievu Gertu-EIzu,
5) Bernšteins Evchons Leiba d. ar sievu
Šifru, meitām: Risu, Šimu un dēlu
Lāzeri, 6) Burakevičs Feodora Michaila
meita ar dēliem: Aleksandru, Sergeju,
Vladimiru un Arkādiju, 7) Blizņānskis
Meers-Movša Mēteļa d. ar sievu Lību,
dēliem: Movšu un Moteli, 8) Dolgicers
Calka Leiba d. ar sievu Hanu-Lēju,
bērniem: Feigu, Nechami un Jecheckili,
9) Dubins Movša Haima d. ar sievu Šoru,
dēliem: Bēru, Šimeni un meitu Rasi,
10) Fraimans Elja Dāvida d. ar sievu
Chasju, meitām: Rivku un Polju,
11) Fromčenko Elje Icika d. ar sievu
Soru-Honu un dēlu Abi-Gersonu, 12) Fei-
gelmans Meijej;s Urja d. ar sievu Taubi,
13) Fistuls Abrāms Elja d. ar sievu
Rachilu, meitu Galinu, dēliem: Leo un
Hariju, 14) Gittels Ādolfs Ignata d. ai
sievu Olgu-Elīzabeti, 15) Gurvičs Mendels
Sīmaņa d. ar sievu Leju un meitu Baševu,
16) Ganzs Avsējs-Peisachs Hirša-Jankeļa
dēls ar sievu Taubi, bērniem: Lāzaru,
Haju Hanu un Solomonu, 17) Grintuchs
Izāks Vulfa d. ar sievu Dinu, meitām
Vēru, Mēri un Ellu, 18) Goldbergs Leiba
Ovseja d. ar sievu Pasu-Paulu un dēlu
Aleksandru, 19) Hendels Jozefs-Augusts-
Heinrichs Heinricha d ar sievu Emīliju-
Leontīni, meitām: Izabellu un Editi-Jo-
hannu, 20) Jansons Kārlis Jēkabs Marta
dēls, 21) Jansons Otiliļa-Doroteja Jēkaba
meita, 22) Kapeļka (Kāpeļka) Aleksandrs
Aleksandra d. ar sievu Mariju un meitu
Helēnu, 23) Kitts Juliuss Augusta d.ar
sievu Marianu, 24) Kutajevs Aleksejs Mār-
tiņa d. ar sievu Mariju, meitām: Veru, Irinu
un Nīnu, 25) Klopmans Maksis-Edmunds
Eduards-Otto d., 26) Kalniņš Gustavs-
Juliuss Gusta dēls ar sievu Antoniju,
meitām: Gundu-Vinetuun Dianu-Mirandu,
27) Kacenelenbeigens Leiba Berka d. ar
sievu Reižu, dēlu Movšu un meitu Doru,
28) Kopeikins Reiza Benedikta m. ar
meitām: Deboru un Michlu, 29) Konsi-
storums Šmuels Micheļa d. ar sievu

Zisju, meitām : Fāju, Itu un dēlu Michailu,
30) Lukjanovs Ignatijs Marijas d ar sievu
Emīliju-Vilmu, meitu Aleksandru un dēlu
Sergeju, 31) Ļebedevs Sīmans Alekseja d.
ar sievu Mirdzu un meitu Ainu, 32) Lip-
šics Leiba Movša ar sievu Elku, dēliem:
Morduchu un Echieli, 33) Lidovskis
Arons Šļioma d. ar sievu Beilu, dēlu
Borisu, meitām: Ļjubu un Frīdu, 34)
Liburkins Šmuels * Joseļa d. ar sievu
Amāliju, dēlu Sīmonu un meitu Frīdu,
35) Marcinkevičs Akulina Nauma m.,
36) Mišs Michails Dāvida d. ar sievu
Feigu, 37) Mogiļnickis Kalmans Vulfa
dēls ar sievu Jentu, meitu Rīvu un dēlu
Leibu, 38) Mincs Idels Henocha d, 39)
Manevičs Peisachs Pinchusa d. ar sievu
Rassu, meitu Dīnu, dēliem: liju un
Izraēli, 40) Orelovs Joels Jankeļa d. ar
sievu Zaru, meitām: Miriamu, Fanu,
Agnesi un Rachili, 41) Panders Joachims-
Mārtiņš Nikolaja d., 42) Pursis Jānis
Dānieļa d. ar sievu Olgu, meitu Nīnu
un dēlu Viktoru, 43) Pikels Leizers-
Hiršs Abrāma d. ar sievu Zeldu, 44) Ra-
poports Jūda Ābrama d. ar sievu Hanu,
45) Razumnis Movša Abrāma d. ar sievu
Deboru, 46) Sanders Emma Ernesta m.
ar dēlu Voldemāru, 47) Zingers Leo
Abrāma d., 48) Šulmans Izāks Neucha d.
ar sievu īdu un meitu Margaretu, 49)
Spalva Pēters Brenča d. ar sievu Emīliju
un dēlu Aleksandru, 50) Skok Fanija-
Feiga Eiiasa m., 51) Šepss Mendels
Vulfa-Aizika d ar sievu Lēju, dēlu Vulfu,
meitām: Beili un Taubi, 52) Šēns Ra-
faels Meiera d, 53) Zarrak-Zagers Na-
dježda Adāma m., 54) Žužans Emīlija
Adāma m., 55) Zlotorovičs Staņislava
Jāņa-Kaļita m., 56) Torfs Solomons
Abeļa Icika d. ar sievu Cipu-Beilu, 57)
Tirners (Tiirners) Georgs-Edgars Alfrēda
d., 58) Tvorogals Rozālija Antona m,
59) Temkins Bērs Zālamana d., 60) Taube
Hiršs Jankels Joseļa d. ar sievu Rochu-
Goldu, 61) Vīkuls Katrīne Labrenča m.,
62) Karepovs Pāvils Konstantīna d. ar sievu
Elizabeti un dēlu Voldemāru, 63) Auziņš Jē-
kabs Franča d. ar sievu Olgu, dēliem: Val-
demāru, Zigfrīdu, meitām: Brunhildu un
Žessi, 64) Valevičs Vilhelms-Alfrēds Edu-
arda d. ar sievu Jūli-Otiliju un meitu
Lidu, 65) Samsons Emīlija Kārļa m.,
66) Siņicins Porfirijs Makara d. ar sievu
Irīnu, dēlu Jāni un meitu Hrisanfu,
67) Veličko Miķelis Konstantīna d. ar
māti Vincentu, brāli Jāzepu un māsu
Elizabeti, 68) Vāvers Vladimirs Andreja d.
ar sievu Elēnu, meitām: Frīdu, Līdiju un
dēlu Valdemāru, 69) Gailīts Otto-Volde-
mārs Andreja d. ar sievu Leontīni,
meitām: Alisi, Almu un dēlu Imantu,
70) Gužis Antons Anufra d. ar sievu
Annu un meitu Lūciju, 71) Feodorovičs
Paulfe Staņislava d., 72) Ļakuns (Ļaku-
nasovs) Emīlija-Kristīna Antona ' m.,
73) Zubrovičs Vilis Indriķa d. ar sievu
Anneti, dēlu Rūdolfu un * meitu Austru,
74) Šmerliņš Līze Jāņa m., 75) Veisners
Jānis Jāņa-Gusta d. ar meitu Ernu,
76) Kicmans Gotlībs Kazimira d. ar
sievu Natāliju, meitu Elzu, dēliem : Hein-
richu, Edmundu, Aleksandru, Leonardu
un Teodoru, 77) Franks Marija Emiļa m.
ar māsām: Henrietti, Almu, Olgu un
brāļiem: Martu un Emīlu, 78) Antons
Fricis Miķeļa d., 79) Roščins Pēteris Ro-
māna d. ar sievu Lipistimiju, bērniem:
Feodosiju, Mavru un Mariju, 80) Kelms
Gotlībs Miķeļa d. ar sievu Adolfīni un
dēlu Johanu, 81) Odincovs Antons Ste-
pana d., 82) Dmitrijevs Pēteris Jegora d.
ar meitu Nīnu, 83) Freijs Kārlis Jāņa d.
ar sievu Olgu, meitu Evelini-Antoniju,
dēliem: Eduardu-Robertu un Richardu-
Fridrichu Roigasu ai. Reigasu, 84) Grams
Amālija Fridricha m. ar dēliem: Ferdi-
nandu, Augustu un meitām: Emīliju un
Terēzi, 85) Hermans Jēkabs-Emīls-Vili-
berts Jāņa d., 86) Graumans Jāzeps Ju-
liusa d. ar sievu Otiliju, dēliem : Kārli,
Voldemāru un Ernestu, 87) Boļšakovs

Ivans Lazāra d. ar sievu Nadježdu,
88) Kaspare Ieva Ksavērija m., 89) Lata-
revičs Jānis Jāņa d,, 90) Martiševskis
Jēkabs Jevstafija d. ar sievu Margarītu-
Ludmillu-Evgeniju un dēlu Aleksandru,
91) Rūsis Miķelis Ādama d. ar sievu
Marija, meitu Olgu un dēlu Miķeli,
92) Rutkovskis Jānis Miķeļa d., 93) Ti-
lunass Anna Jāņa m., 94) Svenčanskis
Mordka (Marks) Smuļa (Samuiļa) d. ar
sievu Gitu-Elku un meitu Annu, 95) Paš-
kevičs Aleksandrs Donata d. ar sievu
Jadvigu, dēliem : Edmundu, Ludvigu un
meitu Mariju, 96) Nimmermans Gustavs
Gustava d. ar sievu Jūliju-Frīdu-
Elitu un meitu Mariju-Elīzabeti-Ernu,
97) Jakobsons Jerachmiels Jankeļa d.,
98) Jablonskis Jūljans Aleksandra 'd. ar
sievu Annu, meitām: Jadvigu Lionart,
Marijaunu, Lūciju, dēliem: Konstantīnu
un Aleksandru, 99) Greibuss Vicenta
Antona m. ar meitu Annu, 100) Godic-
kis-Cvirko Dmitrijs Jāņa d., 101) Godic-
kis-Cvirko Jānis Romualda d. ar sievu
Barbaru, 102) Milis Marijanna Jāņa m.,
103) Dietlavs Klāvs Jāņa d., ar sievu
Hubertīni, 104) Šmidts Daniels Jūlija d.
ar sievu Bertu, meitu Emīliju-Almu un
dēlu Arturu, 105) Hude Olga Georga m.,
106) Šteers Roberts Indriķa d., 107) Smir-
novs Grigorijs Miroņa d. ar sievu
Domnu un meitu Antoniņu, 108) Toma-
šickis Leons Vikentija d., 109) Titovs
Matvējs Grigorija d. ar sievu Annu,
meitu Aleksandru un dēlu Anatoliju,
110) Voskres enskis Anatolijs Matvēja d.
ar sievu Mariju, dēlu Borisi?, meitām:
Natāliju, Irīnu un Galinu, 111) Zaicevs
Teodors Stepana d. ar sievu Emmu-
Karlīni, dēlu Jūliusu-Edgaru Miķelsonu,
ari Dikelsonu, 112) Skrabe Pēteris
Pētera d., 113) Ozelovs Valērija-Katerīna
Nikifora m, 114) Skvorcovs Michails
Michaila d. ar sievu Kristīni, dēlu Joanu
un meitu Mildu, 115) Cepuks Malvīne
Vikentija m., 116) Desjatņikovs Pēteris
Osipa d. ar sievu Marfu, 117) Maļi-
novskis Rūdolfs Antona d. ar sievu
Katrīni; 118) Cinmans Zēliks Girša d.
ar sievu Cireli, dēliem: Moisēju, Geršonu
un meitu Geniju, 119) Šalkovskis Vero-
nika Pētera m, 120) Šatenšteins Vulfs-
Leizers Joseļa d. ar sievu Rožu un
meitu Haju-Annu, 121) Notovičs Meien-
Vulfs Šmuija d., 122) Kodes Ābels-Bine
Elijasa d. ar sievu Geņu, dēlu Jzraili un
meitu Zeldu, 123) Jefuns (Efuns) īdels
Abrāma-Bencijana d. ar sievu Rachelu
(Rocha), dēliem: Moteli, Šļomu, Šaju,
Dāvidu, Nosonu_ un meitu Dobu,
124) Utinans Ādams Andreja dēls,
125) Sakars Agnēze-Aurora-Klāra Jura m„
126) Prigožonoks Michails Maksima d,
ar sievu Agati, 127) Minkins Zelda
Icika m. ar meitām: Rivku un Soru-Itku,
128) Zablockis Vasilijs Grigorija d. ar

sievu Anastasiju, meitu Mariju un dēlu
Leonīdu, 129) Klapers Tanchels Šeijera
d. ar sievu Taubi, meitām: Beilu,
Šeinu-Firci, Hanu un dēlu Iciku,
130) Garenkols Movša Zālmaņa d. ar
sievu Elzu, 131) Meiendorfs (Mevendoiff)
Aleksandrs Fridricha d. ar sievu Barbaru,
132) Locs Paulīne Pētera m., 133) Maz-
kalns Voldemārs Toma d. ar sievu Jūli,
dēliem: Arturu un Arvedu, 134) Blau-
bergs Kārlis-Eduārds Līzes d. ar sievu
Zelmu, dēliem: Jāni, Robertu, Oskaru un
Hermani, 135) Blessigs Leontīna-Johanna
Ernsta m.

Rīgā, 1928. g. 10. martā. JVs 27569.

Iekšlietu ministrijas administratīvā

departamenta vicedirektors V. Ludiņš
Pasu nodaļas vadītājs A. Rudzītis.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 7. marta lēmumu,
meklē uz sodu lik. 149. p. 2. d. 1. p. pamata
aps. Miršu Simona d. Veinbergu, Lietavas
pilsoni, 41 g. vecu, kurš agrāk dzīvoja Rīgā,
Bruņinieku ielā Ns 47, dz. 3, ebrejs, tirgotājs.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu
zināma meklējamā Veinberga vai vīna mantas

atrašanās vieta, nekavējoties ziņot Rīgas apga-
baltiesai un tuvākai policijai. Atrašanas gadī-
jumā pieprasīt no Veinberga Ls 20.— dro-
šības naudas,kuru iemaksāt Latvijas bankā, vietējā
nodaļā, ieskaitot Rīgas apgabaltiesas depozitā
(ien. rēķ. Ns 8), bet drošības naudas neiemaksā-
šanas gadījumā Veinbergu apcietināt un ieskai-
tīt šīs tiesas rīcībā, jo kā drošības līdzeklis pret
viņa izvairīšanos no tiesas, ar tiesas 1921. g.
22. jūnija lēmumu noteikta drošības nauda
1000 rbj. lielumā, !īdz kuras iesniegšanai ap-
cietinājums.

Rīgā, 1928. g. 12. martā. Ns 12106.
L. Ns 63/22.
Priekšsēdētāja biedrs T. Bergtāls.

Sekretārs Kreicbergs.

Rīgas apgabaltiesas 1.kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 7. marta lēmumu,
meklē uz sod. lik. 616. p. I. d. 2. p. pamata
apsūdz. Konstanci Jāņa m. Dārzniek, dzim.
Dubicka, pied. pie Bauskas apr. Stelpu pagasta,
dzim. 1886. g. 24. jūlijā, kura agrāk dzīvoja
Rīgā, Vēžu ielā 9/11, dz. 3.

Visam iestādēm un personām, kurām butu
zināma meklējamās Dārznieks vai viņas mantas
atrašanās vieta nekavējoties ziņot Rīgas apga-
baltiesai un tuvākai policijai. Atrašanas gadī-
jumā Konstanci Dārznieks apcietināt un ieskaitīt
šīs tiesas rīcībā, jo kā drošības līdzeklis pret
viņas izvairīšanos no tiesas, ar tiesas 1921. g.
16. novembra lēmumu noteikts apcietinājums.

Rīgā, 1928. g. 12. martā. J\° 12109.
L. Ns 721/21.

Priekšsēdētāja biedrs T. Bergtāls.
Sekretārs Kreicbergs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 1928. g. 7. marta lēmuma pamata,
izbeidz pēc sodu lik. 51. p. 1. pkt. un 581. p.
2. d. apvain. Ievas Anša m. Grundmans
meklēšanu. (Skat. ,.Valdības Vēstneša" 1928. g.
28. numurā.)

1928. g. 13. martā. J\° 2368/1 g.
Tiesas loceklis (paraksts).

Sekretāra vietā A. P e t r e v i c s.

Valmieras apr. 3. iec. miertiesnesis
izbeidz Eduārda-Alfreda Kārļa d. H a a z e s
meklēšanu, kas publicēta ,,Valdības Vēstneša"
1927. g. 2. novembra 246. numurā, jo Haaze ir

Limbažos, 1928. g. 10. martā. Ns 465.
Miertiesnesis Ozols.

Iekšzeme.

Aicinājums
Latvijas sabiedrībai un tautai.

Tautas materiālo vēriību pieaugums un
kulturālās dzīves attīstība stiprā mē'ā
atkarīga no tautas veselības stāvokļa.
Veselīgai tautai — darbs būs ražīgs un
ar sekmēm vaiņagots, viņai būs vesela
un spēcīga jaunā paaudze, apveltīta ar
dzīves prieku un ticību labākai un gai-
šākai nākotnei.

Oficiālie skaitļi par veselības stāvokli
Lalvijā nav visai iepriecinoši. Tā, Rīgā
ar atklātu tuberkulozi slimo 4500 bērnu,
bet visā Latvijā 25.000, no kuriem tikai
apm. 17% ārstējas slimnīcās, bet pārējie
mājā. Tuberkuloze, šarlaks, vēzis un
citas slimības nes nāvi un ciešanas
tūkstošiem. Alkohols un venēriskās
slimības grauj tautas dzīvos spēkus —
jaunstni un kā mantojumu atstāj izmi-
sumu un ciešanas 1926. gadā Latvijā
ārstēti 1.064 646 slimi. Par zālēm vien
izdots ap 9 milj. latu. Nebūs pārspīlēts,
ja apgalvosim, ka tautas fteši materiāli
zaudčjumi, kas ceļas no slimībām un
viņu ārstēšanas, būs ne mazāki kā
50 milj. latu gadā.

Katra darba cilvēka slimības diena ir
zaudējums viņam un sabiedrībai, katra
vesela cilvēka darba diena — skaidrs

ieguvums.

Tamdēļ arī visas sabiedrības pienākums
rūpēties, lai tauta un tautas nākamā
paaudze būtu vesela un spēcīga.

Tautas veselība uzlabotos un slimības
mazinātos, ja izdotos: uzlabot pilsētu
labierīcības un mazināt antisanitāros
apstākļus pilsētās un uz laukiem ; novērst
netīrību un panākt lielāku miesas, veļas,
apģērba, dzīvokļu, darba vietu, sētu
u. t. t. tīrību, plašāk attīstīt un popula-
rizēt fizisko audzināšanu, sportu, atturību

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

Par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18,—
J/a gadu . . „ 12,— i/gadu . . „ 10,—
3 men. . . „ 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
vienslejlgu rindiņu „ —,20

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

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

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pili JMi> 2. Tel. Jfc 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N° 1. Tel. Jfs 20031
Atvērts no pulksten 9—3



alkoholisko dzērienu lietošanā un izplatīt

lautā zināšanas, kā uzturēt veselību, ka
izsargāties no saslimšanas un ka slimam
drīzāk izveseļoties.

Saistīt plašākas sabiedrības uzmanību,
saviļņot tautas dziļākos slāņus un ieinte-
resēt par veselības kopšanas nepiecieša-
mību — tas ir otrās Latvijas „veselības
nedēļas" rīkotāju nolūks.

„Veselības nedēļa" notiks š. g. no 13.
līdz 20. maijam un viņas rīkošana un
darbā aicinātas visas sabiedrības grupas,
bez tautību, politisko un saimniecisko
nogrupējumu izšķirības, jo veselības
kopšana ir visas tautas lieta.

Aicinām ārstus, skolotājus, valsts paš-
valdību un sabiedriskus darbiniekus ņemt
aktīvu dalību „veselības nedēļas" rīko-
šanā un darbā.

Pierakstāties « veselības nedēļas" rīcības
komitejas attiecīgās kommisitās, Rīgā, Pilī,
istaba 19, tālrunis 21082.

Piedalāties vietējo provinces pilsētu,
miestu un apriņķu rīcības komitejas or-
ganizēšanā un darbā.

Uzņematies lekciju lasīšanu un organi-
zēšanu, literatūras izplatīšanu un citu
propagandas darbu. Iesūtiet rakstus un
rakstiet vie'ējā presē.

Lūdzam visus, kam rūp tautas nākotne,
nākt talkā!

Latvijas „veselības nedēļas"
rīcības komiteja.

Ārzemes.

Vācija un Krievija.

Berlinē, 13. martā. Laikraksti ziņo,
ka Maskavā notiekošās sarunas līdzšim
vēl nav devušas vācu inženieru apcieti-
nāšanas lietā nekādu skaidrību. Tādēļ
taisīt galīgus slēdzienus vēl būtu pārag'i,
— tāpat, kā jānoraida padomju iestāžu
mēģinājumi nostādīt lietu tā, it kā apcie-
tināto vaina būtu jau pilnīgi pierādīta.
Pēc „Lokalanzelger" ziņām arī vācu ģe-
nerālkonsulāts Charkovā, kura darbības
sfērā aresti notikuši, vēl nav varējis
dabūt noteiktas ziņas ne par apcietināto
Vācijas pilsoņu skaitu, ne arī par v;ņu
tālāko likteni. Tādēļ tagad nodomāts
aptaujas ceļā ievākt ziņas no vācu rūp-
niecības firmām, kurām ir darīšanas ar
Krieviju, lai noskaidrotu visu Krievijā
strādājošo vācu pilsoņu vārdus un adreses

„Lokalanzeiger" zin vēstīt, ka gadī-
jumā, ja padomju iestādes joprojām lieg-
sies noskaidrot tumšo lietu, vācu-krievu
saimnieciskās sarunas Berlinē pagaidām
tiks pārtrauktas.

„Vossische 2e tung" ziņo: Vācijas val-
dība laikam būs spiesta nākt klajā ar
formālu protestu, ja padomju iestādes
nedos pietiekošu izskaidrojumu notiku-
šiem arestiem. LTA.

Briesmīgais nelaimes notikums Amerikā.

Ņujorkā, 13 martā. Par dambja
pārrāvumu San - Franciskitas kanjonā
(Dienvidkalifornijā) pienākošās ziņas at-
tēlo katastrofu vienmēr drausmīgākās
krāsās. Dambis bijis 185 pēdas augsts
un piederējis pie apūdeņošanas sistēmas,
kas novada dzeramo ūdeni uz lielpilsētu
Los-Andželu 300 kilometru tālumā caur
tuksnesi. Mākslīgais ezers bija 8 kilo-
metrus garš. Dambja sabrukums pēkšņi
atbrīvoja 13C0 miljonus galonu ūdens.
Milzīgā ūdensmasa nakts tumsā ar brie-
smīgu dārdoņu gāzās ielejā, kura kata-
strofas vietā ir ļoti šaura ar stāvām
malām. Milzu viļņa augstumu kata-
strofas sākumā vērtē uz 75 pēdām. Uz
paša dambja atradās elektūskā spēka
stscja ar 150 strādniekiem. No tiem iz-
glābies tikai viens Lejpus dambja ieleja
mazliet paplašinās, un tur atradās vesela
rinda fermu un nelielu ciemi-, kuru
iedzīvotāju kopskaits bija ap 500. Tra-
kojošie ūdeņi pārsteidza tos gulošus
Starp citu iznīcināta kā viena no pirmām
arī filmu mākslinieka Kereji muiža. Ne-
laimes brīdī viņā atradās 30 indiāņi, kas
visi, liekas, gā uši bojā. Tuvējās dzeiz-
ceļlīnijas uzbērums izskalots.

Ūdensmasa, tuvojoties Santa Paulas
pilsētiņai, sāka pamazām ieiet upes
gultnē. Baidās, ka tālāk dienvidos, kur
upes krasu ir zemāki, p ūdu vilnis būs
nodarījis lielu postu naftas laukiem Ven-
turas rajonā.

Ņujorkā, 13 martā. Tai vietā, kur
ūdensmasas ieplūda Santa-Klaras upē,
atrasti jau vairāk kā 100 līķi.
Kopš pīkst. 10 rīta 600 cilvēku snādā
pie glābšanas darbiem vietējo policijas
ierēdņu vadībā. No Los-Andžela uz ka-
tastrofas vietu devies policijas priekš-
nieks ar 1000 policistiem. Visu San-
Franciskito kanjonu, pa kuru gājusi
pāri milzīgā ūdens masa, tagad apklāj
bieza smilšu un dubļu kārta, kas vietām
ir 30 pēdu dziļa un zem kuras laikam
atradīs vēl simtiem liku. Cik līd/ šim

zināms, no visiem kanjona iedzīvotājiem
palikuši dzīvi tikai pieci. Milzu
vilnis tos pārsteidzis kādā mājā un iz-
sviedis no gultām, bet tie noturējušies
ēkā, neraugoties uz briesmīgo straumi,
turēdanves viens pie otra ķēdē.

Par katastrofas cēloņiem dorrā, ka
mākslīgā ezera ūdeņi izskalojuši pamatus
kalna rokarei, pret kuru balstījās pā -
rautā dambja rietumu spārns.

Ņujorkā, 14. martā No Los-An-
dželas ziņo, ka San Franciskito ielēja
pārvērsta par pilnīgu postašu 15 kilo-
metru garā joslā, bet ari tālāk uz leju
tā stipri cietusi. Laikraksti ziņo par
vairākiem lielas varonības parādījumiem
un par atsevišķu cilvēku izglābšanos
gandrīz neticamā kārtā. Kāds Edisona
sabiedrības inženieris dabūjis galu
straumē pēc tam, kad izglābis 47 cilvē-
kus. Kāda māte ar trim bērniem izplā*
busēs peldot uz gultas atsperu madrača;
ūdens to izskalojis no mājas un aiz-
nesis 3 kilometrus tālu, līdz ..nosēdinājis"
to kāda koka galotnē. Pēc pēdējiem
aprēķiniem pazuduši bez vēs's vēl
850 ' cilvēki. Atrasto līķu kopskaits
tagad ir 274. LTA.

Māksla.
Nacionālā operā. Šodien ,,H o fmaņa

stāsti" J. Mediņa vadībā. — Rīt ,,Ž īdiet e".
Diriģents Teodors Reiters. — Sestdien, 17. martā,
Ādolfa Kaktiņa 25 gadu mākslinieciskas
darbības jubileja ,.Skrejošais Holan-
dietis" Titullomā — A. Kaktiņš, Zenta —
M. Brechman-Štengel, Vasiļjevs — Ēriks, Vī-
tiņš — stūrmanis, Dalands — Niedra, Māra —
Luse. Diriģents Teodors Reiters. Atlikušas
nedaudzas bijetes par Ls 10.—. — Svētdien,
18.. martā, 27. tautasizrādē baiets ,,Arleki-
nāde" un ,,Šop e n i a n a". Piedalās Ale-
ksandra Feodorova un visa baleta trupa. Diri-
ģents Jānis Mediņš. Pulksten 7.30 vakarā
,,T e i k a par K i t e ž u" galvenā diriģenta
Emila Kupera vadībā.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 15. martā,
pulksten 7.30 vakarā, Jūlija Pētersona komēdija
,.Sieviete ar sešiem prātiem", skolo-
tāju savienības skolu muzejam par labu. —
Piektdien, 16.martā, palksten 7.30 vakarā, pirmo
reizi Morisa Materlinka jaunā luga ..Baltais
t ē 1s", kūjā daudz gaišas poēzijas un pievilcīgu
teiu autora

, nazigi ra paša ,.z. i i a j a m p u t-

n a m". Lugā tēlota apgarotā veidā cilvēka
līgavas meklēšana. Materlinka jaunajam darbam
jaunais apdāvinātais dekorators Herberts Līkums
gatavojis jauno dekoratīvo ietērpu. Sagaidāma
interesanta izrāde._— Sestdien, 17. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, Ād. Allunāna luga ,,L i e 1 p i I s
pagasta' vecāki e".

Ibsena piemiņu Nacionālā teātri svinēs aprilī,
izrādot viņa drāmu „Sabiedrības pī-
lāri" , kura ir pirmais Ibsena darbs, kas
izradīts latviešu valodā.

Mīļi pateicos visiem tiem, kas mani ieprieci-
nāja manā jubilejā ar skaistām balvām un ap-
sveikumiem, kā arī publikai, kas mani bija
atcerējušies tik plašā skaitā.

Ella Jākobsons.
Dailes teātris. Ceturtdien, 15. martā, pulksten

7.30 vakarā, par tautas izrādes cenām komē-

dija „A k , šīs mīlas mokas..."—Piekt-
dien, 16. martā, pulksten 7.30 vakarā, tautas
izrādē „S u 11ā n a harems". — Sestdien,
17. martā, pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi
Flera un Kaijave komēdija „B u r i d a n a
ēzeli s".

Literatūra.
Latvijas Banka. Protestēto vekseļu saraksts

Ns 58. — 1927. g. decembrī. Oficiāls izdevums.
Rīgā, 1928. g.

J. Šķērst i ņš, policijas skolas lektors.
Noziedzigu nodarījumu izmeklēšana un atklāšana.
1928. Autora apgādībā. Dabūjama Latvijas
universitātes studentu padomes grāmatnīcā
Kr. Barona ielā Ns 2-a, cena Ls 2,75. Policijas
ierēdņiem, pasūtot pie autora Ls 2,—.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Tallinā, 14. martā. Sakarā ar La-
tvijas pirmā Valsts Prezidenta J. Čakstes
nāves dienu Igaunijas valstsvecākais
T e n i s o n s nosūtīja Latvijas Valsts Pre-
zidentam G. Zemgaļam telegrammu.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 15. martā.

Devīzes

1 Amerikas dollars 5,17—5,18
1 Anglijas mārciņa 25,205—25,255
100 Francijas franku 20,20—20,50
100 Beigas 71,80—72,50
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27,15—27,55
100 Zviedrijas kronu. 138 70—139, 40
100 Norvēģijas kronu 137,55—138,25
100 Dānijas kronu 138,30—139,00
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu .....207,75—208,80
100 Vācijas marku. ' 123,25—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 . . , 92—100

Vērtspapīri :

5°/0 neatkarības aizņēmums. . . 98—100-
4% 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 M. Okmiāns.

Redaktors: M. Ārons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Aleksandrs-Ludvigs
Jāņa dēls Ratfelders un
Pauline-Henriette Kārļa meita
Peks noslēguši priekšlaulības
līgumu pie Rīgas notāra J. Kreic-
berga 1928. g. 25. februāri reģ.
Ns 14/2579, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēdzamo' laulību,
ir atcēluši ' vietējo civ. lik. 79.
un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 12. martā.
L. JV» 3535. 31617

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958.* p., paziņo, ka 1928. g.
27. martā, minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē attaisīs un
nolasīs 1926. g. 20.oktobri Kārķa
pag. ,,Skujiņos '' mir. Vīluma
Pētera d. Eg'lites testamentu.

Rīgā, 1928. g. 13. martā.
L. Ns 3373.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
31592 Sekretārs A. Kalve.

["Tiesai
sludina jumt.

Rīgas apgabaltiesas 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., - 309. un 311. p. pamata,
uz zemkopības ministrijas lū-
gumu viņas prasības lietā pret
Gesseiu Špunginu, summā Ls 1813
zaudējumu atlīdzības par līguma
neizpildīšanu, uzaicina Gesseiu
Špunginu kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara,
līgums Ns 16, līguma noraksts
Ns 21 un noraksti atbildētājam.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas klausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1928. g. 9. martā.
Priekšsēdētāja b. P. Leitans.
31316 Sekretārs j. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
27. martā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks attaisīts un no-
lasīts 1926. g. 26. janvārī Rīgā
mir. Jāņa-Fridricha Vijuma cl.
E g I ī ša testamentu. L. Ns 3372

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

31591 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
27. martā, minētās nodaļas at-
llātā tiesas sēdē attaisīs un
nolasīs 1927. g. 6. februārī Drustu
pag. „Lieduliešos" mir. Jāņa
Jāņa d. Bērziņa testamentu.

Rīgā, 1928. g. 13. martā.
L. Ns 3370

Priekšsēd. v. A. Veidners.
31590 Sekretārs A. Ka I v e.

Liepājas apgabali, priekšsēdētājs,
uz tiesu iekārtas lik. 339. p. pa-
mata dara zināmu, ka saskaņā
ar Liepājas apgabaltiesas 1928. g.
3. marta kopsapulces sēdes lē-
mumu, privātadvokātam Per-
sijam Frankam atļauts vest
svešu lietas Liepājas apgabal-
tiesai padotās miertiesās un to
apelācijas instancē.

Liepājā, 1928. g. 13. martā.
Priekšsēd. v. V. Bīnenstams.

31641b Sekretārs' (paraksts).

Rfgas pilsētas 2. rajona īres
valde, uz likuma par telpu īri
!., 8. un 12. p. p., civ. proc. lik.
293., 295., .298., 301., 309. un
311. p. p. pamata, uz Paulīnes
Širmachers lūgumu viņas īres
lietā pret Pēteri un Ellu Ozo-
liņiem par īres maksas noteik-
šanu, uzaicina atbildētāju Pēteri
Ozoliņu, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties īres
valdē četru (4) mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Ja atbildētājs noteiktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta īres
valdes tiesas sēde lietas klausī-
šana aizmuguriski Ns 302

Rīgā, 1928. g. 13. martā
Priekšsēd. Ž. Jumiķis.

31648b Sekretārs E.Stenders.

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iecirkņa miertiesnesis, uz Dagdas
pagasta krāj-aizdevu sabiedrības
lūgumu un civ. proc. iik. 74.,
294., 295., 297., 298., 301.,
302. un 309.—311. r>. pamata
uzaicina Jāni A/eksandra d.
Aprubu, kura dzīves vieta pra-
sītājai nav zināma, četru mēnešu
laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī" paziņot miertiesnesim
viņa kamerā, 'Dagdas miestā,
Alejas ielā Ne 27, savu izvēlētu
uzturēšanās vietu, vai uzrādīt
personu, kuru viņš, Aprubs,
pilnvaro saņemt viņam no mier-
tiesneša piesūtāmas pavēstes un
papīrus, pretējā gadījumā, pēc
minētā laikā notecēšanas, tiks
nolikta uz tiesas sēdi lieta par
Dagdas pagasta krāj-aizdevu sa-
biedrības prasību pret Jāni
Aleksandra d. Aprubu par Ls" 110
pēc vekseļa un visas atbildētājam
Aprubam tanī lietā piesūtā-
mas pavēstes un papīri tiks
atstātas miertiesneša kamerā un
Aprubam nebūs tiesības aiz-
bildināties ar nezināšanu par
šiem papīriem un pavēstēm.

1927. g. dec. Civillietas Ns 599.
29124 Miertiesn. (paraksts).

Daugavpils 4. lec. miertiesnesis ,
saskaņā ar savu 1928. g. 4. marta
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 146044 un 1460*7.p.ar šo atsauc Jāņa Jāņa d. Kam-
paņa pilnvaru, ' izdotu Benedik-
tam Pētera d. Kampaņām un
apliecinātu Daugavpils notāra
Pētera Zibina kantorī 1925. g.
21. decembri pēc reģ. Ns 6670.
31727b Mierties. K. Avens.

Dignājas pag. tiesa, Jēkabpils
apr., pamatodamās uz savu š. g.
8. februāra lēmumu, izsludina,
ka Liepājas apriņķī, Kalētu sta-
cijā dzīvojošais Jānis Jēkaba d.
Kazaks, kuram bērnu nav, adoptē
Dignājas pagastā Kraukļu mājās
dzīvojošo Jāņa un viņa sievas
Annas Kazaku mietu dzim.
1923. g. 5. aprilī Veltu Elvīru
Kazak, piešķirot adoptējamai
visas likumīgā bērna tiesības.

Personas, kurām būtu pret
šo adopciju kādi iebildumi, tiek

uzaicinātas pieteikties šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas ,,Vald.
Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi iebildumi netiks
pieņemti un adopcija tiks no
pagasta tiesas apstiprināta.
31236b

Priekšsēdētājs ln. leviņš.
Darbvedis P. Šotnieks * .
Codes pag. tiesa, Bauskas apr.,

pamatodamies uz sava š. g.
7. marta lēmuma un pag. tiesu
likuma 108. un 109. p. p. ar šo
ziņo, ka laulātie draugi Jēkabs
un Anna Gaiļi dzīvojoši Codes
pag. Krūmalēs, kuriem bērnu
?nav, pieņem bērna vietā (adoptē)
Annu Šlāž dzimušu 1925. g.
8. jūnijā (Valerijas Šlāž meitiņu)
piešķifot viņai meisiga bērna
tiesības un uzvārdu.

Personas, kurām ir iebildumi
pret šo adoptēšanu, tiek uzaici-
nātas tos pieteikt šai tiesai
sešu mēnešu laikā, no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas trešo
reizi ,.Valdības Vēstnesī" pēc
šī termiņa nekādas ierunas ne-
tiks pieņemtas un adoptacija
skaitīsies likumīgā spēkā gājušu.

Codē, 1928. g. 8. martā.
Priekšsēdētājs (paraksts).

3 31234b

Madlienas pag. tiesa, Rīgas apr.,
ar šo uzaicina visus tos pilsoņus,
kuri nodevuši ādas ģērēt mirušam
Mārtiņam MačerniekamMadlienas
pag. ,,Galakroga" mājās, tās
izņemt līdz šā gada 30.' martam,
pikst. 10 dienā.

Līdz ar šo tiek zināms darits,
ka šā gada 30. martā, sākot
no pīkst. 10 dienā, atklātā vairāk-
solīšanā tiks pārdotas turpat —
neizņemtās ģērēšanai nodotās
ādas un ka pēc ūtrupes dienas
nekādus iebildumus par neiz-
ņemto ādu pārdošanu šī tiesa
nepieņems.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā ari apskatīt pārdodamās ādas
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Madlienā, 1928. g. 8. martā.
31649b Priekšsēd. M. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 1. lec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 20. martā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Daugav-
malas tirgū Ns 138, f-mas ,,Brāji
Bērns" prasībās pārdos Rama-
zana un Šakira Kirmovu kustamo
mantu, sastāvošu no traukiem
un novērtētu par Ls 480.

Jzzināt sarakstu, novērtējumu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs oārdo'anas dienā uz vietas

Rīgā, 1928. g. 14. martā.
31739 Tiesu izo.J. Grinfel ris

Rīgas apgabaltiesas 1. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 27. martā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ns 25/27, dz. 12-a Rīgas
Uniona bankas a/s prasībā pār-
dos Otto P u f a kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 440.

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

Rīgā, 1928. g. 14. martā.
31740 Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec.
tiesu izpildītai'*

paziņo, ka 1928. g. 3. aprilī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 57 a sētā Alekseja Liber-
mana, Latvijas bankas un citu
kreditoru prasībās, pārdos Gri-
gorija Natansona kustamu
mantu, sastāvošu no drogu
orecēm un iekārtas un novērtētu
par Ls _ 3070.

Izzināt sarakstu nov citējamu,
kā ari aps'<at t padodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g 12. martā
31741 Tiesuzp .1. G ri n f elds.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
liesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 28. martā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Tirgus
ielā Ns 1, II ūtrupē, pārdos
mir. Benciona Š v a 1 b e š mant.
masas kustamo mantu, sastāvošu
no elektromotora, gaļas kutera
u. c. un novērtētu par Ls 420.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
31738 Tiesu izp. L .lakstiņš

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 21. martā,
pīkst*. 10 dienā, Rīgā, Šķūņu ielā
Ns 12/14, pārdos Sarķis
E 1b e k a kustamo mantu, sa-
stāvošu no perziešu tepiķiem,
rakstāmmašīnas u. c. un novēr-
tētu par Ls 2790.

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

Rīgā 1928. g. 14. martā.
31736 Tiesu i.p. L J a k s i i o š

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 21. martā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Mārupes
ielā Ns 3-b, II ūtrupē pārdos
Jāņa Treimaņa kustamc
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 640.

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

Rīgā, 1928. g. 14. martā.
31737 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š,

Latgales apgabalt. Zilupes
iec. tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Zilupē.
Elizabetes ielā Ns 2, paziņo, ka
1928. g. 16. aprilī, pīkst. 10 rītā,
Bukmuižas pagasta Promisļas
muižā pārdos Franča Lukaše-
viča .kustamo mantu, sastāvošu
no dažādām drānām, uzvalkiem,
izmaltiem liniem un 1 zirga un
novērtētu par Ls 360,50.

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

Tiesas izpild. v. O. Vilks

Jelgavas apgabait. Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs

paziņo, ka šā gada 22. februāra
,,Valdības Vēstneša" 43. numurā
izsludinātā Edvardam Pētera d.
Zālītim piederošā nekustamā
īpašuma, Talsu apr. Strazdes
pagasta ,,Dārznieku" māju ar
zemesgrāmatu reģistra Ns 2039
pārdošana 1928. g. 25. aprilī

atcelta. 3172s
Jelgavā, 1928. g. 12. martā.

Tiesu izpildīt, v. i. K Burdais.



Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas apriņķi,
kura kanceleja atrodas apga-
baltiesā, istabā Ns 9, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p. p.
paziņo, ka 1928. g. 25. maijā,
pulksten 10 rītā, Liepājas ap-
gabaltiesa zālē, tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā

nekustams īpašums,
piederošs Jānim, Brica dēlam,
Upeniekam, sastāvošs iz
Priekules-Asītes ,,Kalke" mājas,
aptverošas 144,39 pūrvietas,
kurš atrodas Liepājas apriņķī,
Asītes pagastā un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemesgrāmatu
nodaļā ar krepost. Ns 1532.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3500 un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes ban-
kas aizdevuma Ls 3152,35 ar
soda naudu prasības apmieri-
nāšanas. Bez minētās prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi:
nodrošināta Asites krājaizdevu
sabiedrības prasība par Ls 4375.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. no novērtēša-
nas summas Ls 3500 vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir 'jāie-
maksā Ls 350,— drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.*

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

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

Liepājā, 1928. g. 12. martā.
31584 Tiesu izp. Ž. Kinens.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinēis paziņo,
ka 1928. _ g. 21. martā, pīkst. '] 2
dienā, Rīgā, Kurmanova ielā
Ns 10, dz. 12, pārdos vairāksolī-
šanā Beelinkija, Jēkaba kustamu
mantu, novērtētu par Ls 232,—
un sastāvošu no trauku bufetes
viņa 1925. g. ienākuma nodokļa
parāda segšanai. 31660b

Rīgā. f928. g. 12. martā.
Piedzinējs A. Krauklis.

Reņģes muita,
caurskatījuse zemāk minētās kon-
trabandas lietas un pamatojoties
uz muitas lik. 1038., 10452 .,
1140. un 1141. p. p.

nolēma :
1) Lietā Ns 147 — Lietuvas

pils. Zavitckij Juozus Juozusa d.
par nelikumīgu robežas pāriešanu
sodīt ar Ls 5.— ?

2) Lietā Ns 59 — Lietuvas
pilsoņus Antonu Busmu un Raš-
tiku, apvainotus par gurķu ur
drēbju ienešanu kontrabandas
ceļā, skaitīt par attaisnotiem:

3) Lietā Ns 87 — Lietuvas
pils. Justinu Antona d. Skuduli,
par kontrabandu sodīt ar
Ls 29,50, konfiscējot aizturētās
mantas un par nelikumīgu ro-
bežas paāriešanu ar Ls 10,—;

4) Lietā Ns 91 — Lietuvas
pils. Smuli Dāvida d. Blindas,
par kontrabandu sodīt ar Ls 476,
piedzenot izvesto kontrabandas
ceļā ādu vērtību Ls 195,—.

Virsminētie lēmumi skaitās par
pasludinātiem no viņu iespie-
šanas dienas ,,Valdības 'Vēstnesī"
un tos trīs nedēļu laikā var
pārsūdzēt uz finansu ministri-
ja'; muitas dep-ta vārda, pie
kam pārsūdzība, apmaksājama
ar Ls 0,80 zīmognodokli un ie-
sniedzama caur Reņģes muitu.

Reņģē, 1928. g. 13. martā.
Muitas priekšnieks J. Ieviņš.

31659b Darbvedis J. Muskars.

6) iekšzemju pasi Ns 365, izd.
no Bokovas pag. valdes 1924. g.
12. martā uz Michaila Stepana d.
Cvetkova vārdu;

7) iekšzemju pasi Ns 3018, izd.
no Tolkovas pag. valdes 1922. g.
17. maijā uz Ksenijas Feodora m.
Puchovas vārdu;

8) zirga pases Ns 10192/392 un
10193/393, izd. no Purvmalas
pag. valdes 1926. g. 22. martā uz
Georgija Ivana d. Baikova vārdu;

9) zirga pasi Ns 10377/577,
izd. no Purvmalas pag. valdes
1926. g. 13. aprilī uz Pētera
Serņena d. Savina vārdu;

10) iekšzemju pasi Ns 117, izd.
no Bokovas pag. valdes 1923. g.
3. maijā uz Pāvela Grigorija d.
Duškina vārdu;

11) iekšzemju pasi Ns 3571,
izd. no Tolkovas pag. valdes
1922. g. 11. jūlijā uz Jegora
Kuzmina d. Šalagina un sievas
pase Ns 3570, izd. no Tolkovas
pag. valdes 1922. g. 11. jūlijā uz
Anastasijas Romāna m. Šalaginas
vārdu un

12) izlabo sludinājumu ,,Vald.
Vēstn."Ns 258 — 1926. g. par
Alekseja Pogodina iekšzemes pa-
ses nozaudēšanu: nozaudēta pase
bija izdota no Tolkovas pag.
valdes 1922. g. 28. jūlijā ar
Ns 3683 un nevis ar Ne 4184,
kā tas nepareizi sacīts min.
sludinājumā. 28470ē

f '
'Citu iestāžu
sludinājumi.

~ i i i iim i - —

Rīgas pret 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 26. martā, pīkst.
10, L Peldu ielā Ns 10/12, dz. 21,
tiks vairāksolīšanā pārdota [se-
ram un Taubei /Vptovičiem
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no ozola kokā bufetes
un trimo spoguļa, notaksēta kopā
par Ls 90,— maksas par gada
uzturēšanās atļauju piedzīšanai
saskaņā ar Rīgas prēf. pasu no-
daļas š. g. 5. marta rakstu
wa a-> 31680b

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas apr.,
kūja kanceleja atrod is apgabal-
tiesa, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. li't. 1141, 1143
1146—1149. p. p. paziņo, ka
1928. g. 25. maijā, pīkst. 10 tītā

Liepājas apgabaltiesas zāle
pārdos pirmā publiskā

vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu piederoši
Kārlim Kārļa d. H a r t m a n i m.
sastavešu iz atdalilā * Stroķu-
Šailotes muižas «Kaupu" mājas
ar zemes platību 27,22 deset,
kujš atrodas Liepājas ap iņķ',
Vecpils pagastā un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemesgrāmatu
nodaļā ar krepost. Ne 1803.

Šis nekustams īpašums tiek
pārdots dēļ Va sts zemes bankas
aizdevuma par Ls 344016 ar
soda naudu, prasības apmierina
sanas un no /ērtas uz Ls ibOO.

Solīšana sālses saskaņa ar civ.
proc. lik. 1871 p. i o novērtēšanas
sumas Ls 3600 vai no priekš-
rocīgu prasību summis, skatoties
no tam, kūja summa būs au^stāKa
pārdošanps dienā.

Personām kurās vēlas ņemt
dalibu vairāksolīšana, ir jāiemaksā
Ls 360 drošības naudas, kā ai i
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses minētām
personām nav šķēršļu iegūt ne-
kuramu īpašumu

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,kas
pārdošanu nepie aiž, Ldas tiesības
jāuzrada līdz pārdošanas dienai

Visi raksti un dokumenti, atlie-
cošies iz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatām 1 Liepājas apgabaltiesas
civīlnodaļa vai pie t esu izpi dītaja

Liepājā, 1928. g. .2 marta
31585 Ns 971.

Tiesu izp Ž. Kinens.

Iekšlietu ministrijai

iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas
pilsoņi:
1) Francis Jasutis, dzīvojošs

Liepājā, Nikolaja ielā Ns 18,
kurš vēlas saukties uzvārdā

. „Vētra",
2) Juris Strautiņš-Bomstrau-

tiņš, dzīvojošs Bauskas apr.,
Vecmuižas pag. Avenrīteros,
kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Strautiņš",

3) Kārlis Kāposts, arī Kāpo-
stiņš, dzīvojošs Rīgā, Daugav-
pils ielā Ne 49, dz. 109, kurš
vēlas saukties uzvārdā,,Birz-
galis",

4) Kārlis Pizels, arī Pižels ar
sievu Mariju, meitu Mirdzu-
Ernu un dēlu Eriku-Laimonu,
dzīvojoši Jelgavas ap., Kaln-
ciema pag. Puču mājās,
kuri vēlas saukties uzvārdā
,,Vizulis ",

5) Andrejs Sunīt, arī Sunnīt ar
sievu Alvīni, dēliem: Erichu-
Aleksandri, Fridrichu-Alfrēdu
uri meitu Klāru-Vilhelmīni-
Alvīni, dzīvojoši Rīgā, Ro-
pažu ielā Ne 15, dz. 7, kuri
vēlas saukties uzvārdā ,,Brie-
dis",

6) Fricis Rupucis, dzīvojošs
Rīgā, Valdemāra ielāNslc
kurš vēlas saukties uzvārdf
,,Zemitans ".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas; pre-
tējā gadījumā, pēc minētā ter-
miņa notecēšanas, lūgumus iz-
pildīs.

Rīgā, 1928.'g. 6. martā.Ns2749Ē

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nodaļas vadītājs
31254z A. Rudzītis.

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

1) Madonas apriņķa pašvaldī-
bas likvidācijas valdē, Madonā,
1928. g. 25. apri 1ī, pīkst. 10dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorāciju un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Ma-
donas apriņķī, Lubānas pag.,
Jaun-Lubānaš muižas jaunsaim-
niecība Ne 13a un ir piešķirta
Augustam Pētera d. Smeteļam
(skat.,,Zemes lenc. Vestn. Ns3t
lapas pusē 19zem kārtas Ne 13475).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 42,15

pūrv.
b) dzīvojamās ēkas.
c) kūts ar labības šķūni.

3) Solīšana sāksies no Ls 2120.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu '/5 daļu no
trešā pantā minētās sumas,
t. i. Ls 424.

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

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
>/5 daļai no nosolītās sumas.
Pārējās 4 /5 daļas 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.

1928. g. 10. martā. Nea 15142
31574 Valsts zemes banka.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 27. martā, pīkst.
10, L Peldu ielā Ne 26/28, dz. 13,

tiks vairāksolīšanā pārdota Hozia-
sam Burenšteinam piederoša
kustama manta, sastāvoša no
dzīvokļa iekārtas, notaksēta kopā
par Ls 310,— Rubeņa Hitrika
īres prasības segšanai.

Izzināt sarakstu un novērtē-
jumu, kā arī apskatīt pārdodamo
mantu varēs ūtrupes dienā uz
vietas. 31651b

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, kā š. g. 26. martā, pīkst.
10, f. Miesnieku ielā Ne 6, tiks
vairāksolīšanā pārdota K/S
,,Krīvs" piederoša kustama man-
ta,- sastāvoša no spiestuves tīgel
mašīnas, notaksēta par Ls 292,98,
Rīgas' grāmatrūpniecības kopējās
slimo kases prasības segšanai.
31652b

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 26. martā, pīkst.
10, f. Ķēniņu ielā Ne 37, dz. 7,
tiks vairāksolīšanā pārdota Ben-
delitn un Feigai Fridbergiem
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša oo dzīvokļa iekārtas,
notaksēta kopā par Ls 510,—
Benno Levensona īres prasības
segšanai.

" izzināt sarakstu un novērtē-
jumu, kā ari apskatīt pārdodamo
mantu varēs ūtrupes dienā uz
vietas. 31650b

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 1928. g. 24. martā,
pīkst. 10, Madonā uz tirgus
laukuma tiks izpārdota vairāk-
solīšanā pilsonei Milijai Pētera m.
Lindei piederoša kustama manta,
sastāvoša no 7 atsperu ecēšām
nocenotu par Ls 200,—, izpildot
Nodokļu departamenta rakstu
no 1928.g. 8. februāra Ne 105915.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
31695b

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, -kā 1928. g. 20. martā
pļksf. 11 pie Saikavas pagasta
nama tiks izpārdota vairāksolī-
šanā pilsonim Jāņam Treknais
piederoša kustama anta, sastā-
voša no viena velosipēda ,,Bukse"
firmas nocenotu par Ls 60,,
izpildot Madonas apr. 3. iec.
miertiesneša spriedumu no 1928.g
31. janvāra Ns 795.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
31694b

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 1928. g. 31. martā
pīkst. 10, pie manas kanclejas
tiks izpārdota vairāksolīšanā pil-
sonim Kārļam Dombrovam pie-
deroša kustama manta, sastā-
voša no viena smagā automobiļa
,,Ševrolet" tipa, nocenotu par
Ls 1000,—, izpildot Nodokļu
departameta rakstu no 1928. g.
8. februāra Ns 104664.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, ka ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
31693b
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Liepājas-Aizputes apr. Priekules
polīc. iec. priekšnieks, pamatojo-
ties uz Kuldīgas apr. 1. agrār-
rajona pārziņa 1928. g. 19. janv.
rakstu Ne 17, Ezeres pag., Ciņu
mājas, 1928. g. 28. martā, plkšt.
10 dienā, izsludina

otrreizēju ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
Kārlim Embovicam piederošo
kustamu mantu, kā 4 zirgus,
2 govis,ratus,labības pļaujmašīnu,
zāles pļaujmašīnu un čuguna
rinka rulli, kopvērtībā par
Ls '787,36. 31679b

^t .. in^om j i^-i^ ulv^ik

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
paziņo,- ka 1928. g. 23. martā,
pīkst. 10 dienā, Ventspils ielā
Ns 52, pārdos vairāksolīšanā s./s.
,,Windoors" pieder. 2 galdus,
2 rakstāmmašīnas un 1 loko-
mobili, novērtētētas kopsummā
par Ls 1015,50, parāda pie-
dzīšanai par labu Rīgas Pār-
daugavas raj. kop. slimo kasei,
pēc darba inspektora rakstiem
Ne 857 un Ne 1985, un Vispārējai
apdrošināšan. sabiedrībai nel.
crarl ntr raksta No 1KAS 91 R^Ah

Purvmalas pagasta valde iz-
sludina par nozaudētiem un tāpēc
nederīgiem sekošus dokumentus:

1) fekšzemju pasi Nē 4612,
izdotu no Višgorodas pagasta
valdes 1922. g. uz Afonkina
Trofima Jefima d. vārdu;

2) iekšzemju pasi Ns 1783,
izd. no Tolkovas pag. valdes
1921. g. 16. novembri uz Irinas
Frolava m. Orlovas vārdu;

3) iekšzemju pasi Ne 5492,
izd. no Tolkovas pagasta valdes
1922. g. 29. sept. uz Konona
Michaila d. Kononova vārdu;

4) iekšzemju pasi Ns 2120, izd.
no Tolkovas pag. valdes 1922. g.
16. janvāri uz Jāņa Jēkaba d.
Cvetkova vārdu;

5) iekšzemju pasi Ns 2950, izd.
no Tolkovas pag. valdes 1922. g.
12. aprilī uz Semena Stepana d.
Kudriavceva vārdu;

Jūrniecības departaments iz-
sludina par nederīgu Latvijas
pilsoņa Fridricha Grota otrās
šķiras kuģu mechaniķa apliecību,
izdotu no Krievijas tirdzniecības-
rtipnieclbas ministrijas jūrniecī-
bas daļas 1910. g. 13. decembri
ar Ns 1205. 316555

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu
pazaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Ne 6102, izdotu Ī927. g. 28. martā
no Kuldīgas apriņķa pr-ka palīga
1. iecirknī uz Jāņa Ģirta d.
Dreimana vārdu. 31682ē

Valsts zirgu audzētavai Svētciemā
vajadzīgs

dārznieka palīgs.
Jāpieteicas līdz š. g. 20. martam

pie audzētavas vadītāja Svēt-
ciemā, caur Salacgrīvu, iesniedzot
sīkas ziņas par agrāko nodar-
bošanos un algas prasību. 31656ē

Rīgas prefektūras 7. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nozau-
dētām un tamdēļ nederīgām
zemāk minētas karaklausības ap-
liecības:

1) Didricha Ferdinanda d.
Kolera, izdotu no Tukuma-Talsu
kara apr. pr-ka ar Ns5016 1921. g.
29. aprīlī;

2) Arveda - Fridricha Ritera
(Ritter), izdotu no 10. Aizputes
kājn. puika komandiera arNs 9526
1927. g. 25. augustā.;

3) Johana Andreja d. Dzeņa,
izdotu no Rīgas kara apr. pr-ka
ar Ns 22463 1924. g. 6. jūnijā:

4) Movša Hirša d. Smuloviča,
izdotu no Rīgas apr. apsardzības
pr-ka arNs37H919. g. 7. okt. un

5) Kārļa Šopa, izdotu no
Rīgas kara apr. pr-ka ar Ne 25427
1925. g. 30. aprilī. 31554ē

valsti liii
1.ii ielija uiitt
izsludina savā kantorī, Rīgas 1.
stacijā š. g. 29. martā, pīkst. 12,

murīsku vairāiioiišaiii
uz Rīgas preču stac. atrodošos
mēslu pārdošanu līdz 1929. g.
15. aprilim. L 1387

Drošības nauda Ls 100.
Tuvākas zinas iec. kantori,

darbdienās no 'lO—14. 31732

Dip Diltas lombards.
Kaļķu ielā Ne 9, ieeja no Zirgu

ielas Ns 10,

izūtrupēs
1928. g. 20. un 21. martā,

pulksten 6 vakarā:
zelta un sudraba lietas, apavus,
drēbes, tepiķus, veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, daž. metāla
un c. neizpirktas un nepagarinātas
lietas, kas ieķīlātas no 1927. g.
21.septembra Jīdz 4. oktobrim ar

NsNe C 591717—597852,
kā ari izūtrupēšanai nodotās
mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu priekš galīgā termiņa
notecēšanas. 31669

Pasta un telegrāfa departaments

izsludina rakstisku izsoli
š. g. 26. martā, pulksten 10 rītā, uz Rīgas radiofona stacijas
torņu pagarināšanu par 20 metriem ; 1 augstspraiguma transfor-
matoru un 8 radio lampām (dioden). 2* L1377

Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas saimniecības daļā, istabā Nš 10. 31730

Mežu departaments
izsludina

pieteikta dz meža pētīšanas stacijas
vadītāja vietu.

Personas, kuras vēlētos kandidēt uz minēto vietu, lūdz pie-
teikties Mežu departamentā līdz š. g. 26. martam, pieliekot savus
zinātniskos darbus un dzīves aprakstu.

Tuvāki noteikumi Mežu departamentā.
31734 L 1390 Mežu departaments.

&*sr&auāwjumi

kuļu īDēdianiķiem - eksterņiem
uz trešās un otrās šķiras diplomu

tiks noturēti no 30. aprīļa līdz š. g. 8. maijam Krišjāņa Valde-
māra iūrskolā, Rīgā, Kuģu ielā Ns 25.

Lūgumi dēļ pielaišanas pie pārbaudījumiem jāiesniedz jūr-
niecības departamentam vēlākais līdz š. g. 28. aprilim.

31735 L 1385 Jūrniecības departaments.

Šoseju un zemes ceļu
departaments

š. g. 23. martā, pulksten 11
noturēs savās telpās, Gogoļa ielā 3,

iaultai (niutī5k.unrakstlsk.) izsoles
sekošiem darbiem un piegādēm:

1) 71,0 m gara koka tilta, ar mūra krasta balstiem, būve
pār Toseles upes atteku, uz Liepājas—Palangas I šķ. ceļa. No-
drošinājums Ls 3000.

2) 1448 msijātas grants piegāde uz Vidzemes šosejas
km 10,3—38,4. Nodrošinājums Ls 2900.

3) 387 msijātas grants piegāde uz Rīgas -Limbažu šosejas
km 38,4 - 46,394. Nodrošinājums Ls 850.

4) 805 msijātas grants piegāde uz Rīgas—Jūrmalas šosejas
km 7,920-24,023 un uz Bulduru tilta pievedšosejas abos Liel-
upes krastos. Nodrošinājums Ls 1300.

5) 1112 msijātas grants piegāde uz Rīgas—Jelgavas šoseias
km 4,4—22,927. Nodrošinājums Ls 2560.

6) 954 msijātas grants piegāde uz Rīgas—Jelgavas šosejas
km 22,927—40,069. Nodrošinājums Ls 2200.

Tuvākas- ziņas un paskaidrojumi departamentā, istabā 467,
parastā darba laikā. L 1393 31733

ffiafosti&iku izsoii
1928. g. 26. martā pīkst. 13 sarīko

Artilērijas laboratorija Liepājā,
kara ostā, laboratorijas ielā Ns 1, uz dažādu mantu pie-
gādi, kā: tvaika katli priekš darba spiediena-5 atm. (virsatmosferas),
Kornvala sistēmas ar 1 liesmas cauruli un viļņotu kurtuvi ar sild-
virsmu no 15—18 kv. mtr. katrs, kurināmi ar malku vai akmeņ-
oglēm 3 gb. Dzelzceļu virsvaldei un viņai padotām iestādēm, ka
variants ir atļauts piedāvāt lietotus un kapitālremontētus lauku
dzelzceļu lokomotīvju katlus. Tvaika pumpis horizontāl sistēmas
ūdenspadošanai katlos 1 gb., inžektors ūdens padošanai katlos 1 gb.,
atbīdāma priekškure pie katliem priekš malkas atkritumu un skai-
das sadedzināšanas 1 gb., tvaika pumpis, dubultdarbīgs bez spār-
rata 1 gb. un pumpis centrifugalais, savienots vienā agregātā ar
elektromotoru uz čuguna pamatplates 1 gb.

Visas mantas jāpiegādā saskaņā ar techniskiem noteikumiem.
Drošības nauda: piedāvājumu nodrošināšanai 3% no kop-

summas, līguma nodrošināšanai 20% no līguma summas. Mantu
sarakstu, izsoles un techniskos noteikumus izsūta uz pieprasījumu
pa pastu. Tuvākas ziņas sniedz Artilērijas laboratorijas saimnie-
cības daļa. Piegāde 3 mēneši. 1 31008z

Kara būvniecības pārvaldes Liepājas būvju grupa,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā Nš 24.
1928. g. 22.martā pīkst. 10, — izsludina

jau&tu 1»aii1>u izsoti
1) Uz skursteņu slaucīšanas darbu un

2) Uz asenizācijas darbu izvešanu
kara resora ēkās Liepājas kara ostā, laikā no 1928. gada l. aprīļa
līdz 1929. gada l. aprilim.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā arī lūgumi pie-
laist piedalīties mutiskā mazāksolīšanā, apmaksāti ar 40 sant.
zīmognodokli, iesniedzami grupai izsoles dienā līdz pīkst. 9.30.

Pie piedalīšanās izsolēs jāiemaksā drošības nauda: l) Uz
skursteņu slaucīšanu — Ls 100,— un 2) uz asenizācijas darbiem —
Ls 400*—. Kā nodrošinājumi tiks pieņemti: a) skaidra nauda;
b) valsts un valsts garantēti vērtspapīri pēc finanču ministrijas
noteiktā kursa un c) Latvijas bankas garantijas. Citāda veida
nodrošinājumi netiks pieņemti.

Uz izsoli par asenizācijas darbu izvešanu tiks pielaistas vie-
nīgi tās personas, kuras uzrādīs attiecīgu atļauju no Liepājas pilsētas
valdes.

Tuvākus noteikumus sniedz kara būvniecības pārvaldes
Liepājas būvju grupas kancelejā, darba dienās, no pīkst. 9—15.
31042b Iļ '

Jūrniecības departamenti
izdos 1928. g. 16. aprilī, pulksten 12,

sacensī&ā
Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu

padziļināšanas darbus.
Izsmeļamās zemes daudzums ir 530,000 kub. mtr. no kuriem

310,000 kub. mtr. uzrefulējami. L. 1380
Drošības nauda Ls 20,000. 2* 31731
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi departamenta techniskā

daļā, Rīgā, Valdemāra ielā 1-a, katru darba dienu no pīkst. 9—13.



Preiļu pag. valde izsludina par
ned. sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) iekšz. pasi Ns 7718,
izd. no Preiļu pag. valdes 1923.g.
13. janvārī uz Teklas Benedikta
meitas Bulmeisters v.; 2) iekšz.
pasi Ns 7685, izd. no Preiļu pag.
valdes 1922. g. 23. nov. uz Bār-
bala Franča Augusta d. v.;
3) iekšz. pasi Ns 5584, izd. no
Preiļu pag. valdes 1922. g.8. jūlijā
uz Irinijas Minaja m. Juškins v.;
4) iekšz. pasi Ns 8270, izd. no
Preiļu pag. valdes 1923. g.
11. dec. uz Ontona Seimana d.
Utvnana v.; 5) iekšzemes pasi
Ns 7099, izd. no Preiļu pag. v.
1922. g. 22. aug. uz Franciskas
Augusta m. (iebāra v.; 6) iekšz.
pasi JP Ne 18002, izd. no Preiļu
pag. valdes 1928. g. 7. janvārī uz
Jevstigneja Orlova v.; 7) ser. JP

iekšz. pasi Ns 016534, izd. no
Preiļu pag. valdes 1927. g.
25. nov. uz Varvaras Orlovs v.;
8) ser. JP iekšz. pasi Ns 018003,
izd. no Preiļu pag. valdes 1928. g.
7. janvārī uz Fioņas Orlovs v.;
9) iekšz. pasi Ns 3505, izd. no
Preiļu pag. valdes 1921. g.28.sept.
uz EduārdaGribonikav.;10)iekšz.
pasi Ns 366, izd. no Preiļu pag. v.
1920. g. 15. sept. uz Nikolaja
Foma d. Lavrenova v.; 11) iekšz.
pasi Ns 5028, izd. no Preiļu pag.
valdes 1922. g. 1. martā (ar Ne 5)
uz Dartes Aloizija d. Beča v.;
12) iekšz. pasi Ns 5305, izd. no
Preiļu pag. valdes 1922. g. 5.aprilī
uz Teklas Mauriņš v.; 13) iekšz.
pasi Ne 6931, izd* . no Preiļu pag.
valdes 1922. g. 12.'aug. uz Agates
Bulmeisters v.: 14) karaklausības
apliec. Ne6553, izd. no Daugavpils
kara apr. pr-ka 1921.g. 5. nov.
uz Osipa- Ādama d. Pastora v.

Ceturta Risas savstar-
pējs KredītblidriDi!

sasauc

otro Kflrtējo
vijpfirējo lūpiilci

piektdien, 1928. g. 30. martā,
pulksten 4 dienā, Rīgā, Brīvības
bulv. Ne 2/4, Rīgas namīpašnieku
biedrības telpās.

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

darbību un gada * pārskata
pieņemšana par 1927. gadu.

3) Budžeta apstiprināšanai928.g.
4) Ziņojumi un priekšlikumi.
5) V515šanas.

Piezīme: 1) Tā, kā uz š. g.
13. martu, izsludināto sapulci
nebija ieradies vajadzīgais biedru
skaits, tad šī sapulce, uz statūtu
§ 31. pamata, būs pilntiesīga pie
vai kura sanākušo biedru skaita.

2) Pie ieejas sapulcē biedriem
jāuzrāda biedra dalības zīme.
316665 Valde.

OtrāVidzemes savstarpējā
Ireditila

sasauc

otro
kārtējo vispārējo

sapulci,
piektdien, 1928. g. 30. martā,
pulksten 3 dienā, Rīgā, Brīvības
bulv. Ns 2/4, Rīgas namīpašnieku
biedrības telpās.

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

darbību un gada pārskata
pieņemšana par 1927. gadu.

3) Budžeta apstiprināšana 1928.g.
4) Ziņojumi un priekšlikumi.
5) Vēlēšanas.

Piezīme: 1) Tā, kā uz š. g.
13. martu, izsludināto sapulci
nebija ieradies vajadzīgais biedru
skaits, tad šī sapulce, uz statūtu
§ 31. pamata, būs pilntiesīga pie
vai kura sanākušo biedru skaita.

2) Pie ieejas sapulcē biedriem
jāuzrāda biedra dalības zīme.
31665ē Valde.

Š. I. Sakša rūpn. fabr. A./S. valde
sasauc

rtMjfi akcionāru sapil
1928. g. 1. apriti, pīkst. 11 rītā,
sabiedrības valdes telpās, Dau-
gavpilī, Valdemāra ielā Ne 11.

Dienas kārtība:
1) Sapulces priekšsēdētāja ievē-

lēšana.
2) Valdes pārskats līdz 1927. g.

31. decembrim.
3) Revizījas kommisijas pārskats

līdz 1927. g. 31. decembrim.
4). Dažādi jautājumi.
316685 Valde.

Kigas tirgotāju savstarpīgas
kredītbiedrības

kaitēja pilna sapulce
notiks otrdien, š. g. 27. martā,
pulksten 4 pēc pusd., Rīgā,
Tērbatas ielā Ne 14, kredīt-
biedrības telpās.

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. g.
5) Vēlēšanas.

Tā, kā uz š. g. 13. martā
sasaukto biedru sapulci nesanāca
vajadzīgais biedru skaits, šī otrā
sapulce uz statūtu § 31. pamata
būs pilntiesīga, neskatoties uz
sanākušo biedru skaitu.
31662ē Valde.

Savstarpējās palīdzības biedrības
JraeiM CompagnīG stifiunsV

Rijā.
KĀRTĒJA SAPULCE
tiek sasaukta š. g. 30. martā,
Rīgā, Rīgas tirgotāju biedrībā,
Anglikāņu ielā Ne 5, pulksten
7 vakarā.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.
2) Valdes vēlēšanas un revīzijas

kommisijas vēlēšanas.
3) Jautājumi.
31667 ē ' Valde.

Piektā Rīgas
savstarpējā kredītbiedrība

sasauc

otro kārtējo
vispārējo sapufei,
piektdien, 1928. g. 30. martā,
pulksten 5 dienā, Rīgā, Rīgas
namīpašnieka biedrības zālē, Brī-
vības bulv. Ne 2/4.

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

darbību'jļļuin gada pārskata
pieņemšana par 1927. gadu.

3) Budžeta apstiprināšanal928.g.
4) Ziņojumi un priekšlikumi.
5) Vēlēšanas.

Piezīme: 1) Tā, kā uz pirmo
sapulci š. g. 13. martā , nebija
sanācis statūtos paredzētais bie-
dru skaits, tad šī sapulce būs
pilntiesīga, neskatoties uz sa-
nākušo biedru skaitu.

2) Pie ieejas sapulcē biedriem
jāuzrāda biedra dalības zīme.
31664ē Valde.

A./S. pirmā Latvijas
gumijas fabrika

„Varonis"
sasauc

kīitijo vispārējo sapulci
1928. g. 17. aprīli, pulksten 17,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 147,
febrikas kantora telpās.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Ziņojums par sabiedrības dar-

bību un gada pārskata pie-
ņemšana par 1927. gadu.

3) Budžeta apstiprināšanai928.g.
4) Ziņojumi un priekšlikumi.
5) Vēlēšanas.
31663ē Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Morducha Rubaņenko

zvēr. kurators, zvēr. adv. Marks
Hillmans, sasauc

kreditoru pilnu sapulci,
ceturtdien, 1928. g. 22. martā,
pulksten 18, Rīgā, Skolas ielā
Ne 13, dz. 5.

Dienas kārtība:
1) Zvēr. kuratora ziņojums.
2) Dažādi jautājumi!
Zv. kurators M. Hillmans,
316615 zvēr. adv.

Rīgas policijas 8. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kara kļaus, apliecību
Ne 3077, izdotu 1924. g. 4. aprilī
no 6. Rīgas kājn. pulka k-ra uz
Hermana Joela vārdu, dzim.
1902. g. 19. augustā, pied. pie
Rīgas pilsētas, iedzīv. Marijas
ielā Ne 63/85, dz. 32. 31681 ē

Rīgas prefektūras 2. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu ap-
liecību Ne 73462/26. g., par atsva-
bināšanu no karaklausības iz-
glītības turpināšanai, izdotu no
Rīgas kara apr. priekšnieka uz
Arnolda Seskoviča vārdu. 31653ē

fciepajas-Aizputes apr. priekšn.
1. iec. pal. izsludina par nederīgām
kā nozaudētas, sekošas Latv.
iekšz. pases: A) izdotas no Liepā-
jas apr. priekšn. 1. iec. palīga:
ī) ar Ne 13768 no 1924. g.
24. maija uz Annas Kazimira m.
Žvinklis v.; 2) ar Ns 13731 no
1924. g. 10. maija uz Karlīnes
Andreja m. Poriņ v.; 3) ar Ne9287
no 1920. g. 8. ' jūl. uz Emīlijas
Kārļa m. Reinhold v.; 4) ar
Ne 7961 no 1920. g. 17. jūl. uz
Kriša Jāņa d. Robežnieka v.;
B) izdotas no Liepājas apr.priekšn
2. iec. pal.: 5) ar Ne 183, no
1920. g. 7. maija uz Ilzes Andreja
m. Dzintarniek v.; 6) ar Ne 13179
no 1924. g. 30. okt. uz Mades
Jāna m. Kaires v.; 7) ar Ne 11359
no * 1920. g. 7. okt. uz JSkaba
Kaupa d. Šneiba v.; 8) ar Ne 9594
no 1921. g. 18. dec. uz Margrietas
Toma m. Lākut v.; 9) ar Ne6370
no 1920. g. 20. nov. uz Ilzes
Friča m. Ķībur v.; 10) ar Nel0597
no 1923. g. 6. jūn. uz Annas
Pētera m. Putniņ, dzim. Drul-
15n v.; 11) ar Ne 1287 no 1920. g.
16. jūn. uz Jūles Andreja m.
Kiepes v.; C): 12) ar Ne 102 ser.
LT 00704 no 1927. s. 28. okt. uz

Miķeļa Rūsiņa v., izd. no Bārtas
pag. valdes *; 13) ar Ne 114, izd.
1925. g. 17. dec. no Dunikas pag.

valdes uz Margrietas Miķeļa m.
Viikaules v.; 14) ar Ne 227, izd.
1926. g. 3. martā no Rucavas
pag. valdes Annai Mikeļā' m.
Zflļge un 15) ar Ne 15891, izd.
1920. g. 7. jūn. no Liepājas prēf.
Līnai Matīsa m. Evaldson, dzim.
Cīrul, 31162o

Jasmuizas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus no šīs pag. valdes izdotus
dokumentus:

1) iekšz. pasi Ne 4492, izd.
1922. g. 1. okt. uz Jezupatas Jē-
kaba m. Garkalns vārdu;

2) iekšz. pasi Ne 4822, izd.
1922. g. 16. okt. uz Salimona
Donota d. Pokšana vārdu;

3) iekšz. pasi Ne 873, izd..
1921. g. 24. febr. uz Antoniņas

Anufra m. Zeile vārdu;
4) iekšz. pasi Ne 683, izd.

1920. g. 12. dec. uz Anastasijas
Frola m. Matvejevas vārdu;

5) iekšz. pasi ' Ne 5235, izd.
1923. g. 27. okt. uz Veronikas
Jāņa m. Vucans vārdu;

6) iekšz. pasi Ne 4642, izd.
1922. g. 5. okt. uz Veronikas
Jāņa m. Kurms vārdu;

7) iekšz. pasi Ns 449, izd.
1920. g. 11. dec. un kara klausības
apliecību Ne 6215, izd. no Daugav-
pils kara apr. priekšn. 1925. g.
11. martā uz Pachoma Filata d.
Jevsejeva vārdu un

8) kara klausības apliecību
Ne 5179/10578/8457/ž, izd. no
Daugavpils kara apr. priekšn.
1923. g. 26. jūn. uz Andreja
Matīsa d. Putana vārdu. 31299o

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
Ne 11200 kā nozaudētu, izdotu
1927. g. 15. janv. uz Kapulskija

Michela Schmela dēla vārdu.
31568b

Ludzas apr. priekšnieka pal. 2.
iecirknī izslud. par ned. sekošus
nozaudētus dokumentus: l)Latv.
pasi Ne 958, izd. no Tilzas (bij.
Kokorevas) pag. valdes 1921. g.
25. maijā uz Varvaras Jēkaba m.
Timofejevas v.; 2) žirga pasi
Ne 04402/1502, izd. no Mērdzenes
pag. valdes 1926. g. uz Kirila
Michaila d. Timofejeva vārdu;
3) Latvijas pasi Ne 5939, izd. no
Kārsavas pag. valdes 1923. g.
16. janvāri uz Aleksandra Ha-
riona,d. Stučeva v.; 4) Latvijas
pasi Ne 652, izd. no Litenes pag.
valdes 1920. g. 24. aug. uz Rubuļa
Vladimira Izidora d. -vārdu

30640z

Zaubes pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi Nē 269,
izd. no šīs pag. valdes 1920. g.
27. martā uz Jāņa Pētera d.
Freimaņa vārdu.

2) Latv. iekšz. pasi Ne 696. izd.
no šīs pag. valdes 1920. g. 1. jūl.
uz Matildes Biksis vārdu.

3) Latv. iekšz.. pasi Ne 1428,
izd. no Ropažu pag. valdes 1923.g
22. janv. uz Vilhelmīnes Elzas
Pigen vārdu. 30654o

Launkalnes pag. valde izslud.
par ned. nozaud. Latvijas iekšz.
pasi Ne 106, izd. no Brantu pag.
valdes 1920. g. 6. martā uz Mildas
Krievs vārdu. 30596z

Rīgas apriņķa pr-ka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu
iekšzemes pasi ar Ne 478, izdotu
no Gaujienas pag. valdes 1920. g.
31. oktobri uz Hildas Bernharta
m. Zonners vārdu. 316725

Mežu departaments izsludina
par nederīgiem 25 nozaudētus
meža ciršanas orderus NeNe106651
līdz 106675. 31683ē

Purvmalas pag. valde, Jaun-
latgales apr., atsauc savu sludi-
nājumu ,,Valdības Vēstnesī"
1927. g.' 242. numurā, par Gri-
gorija Duškina pases Ne 26/656
nozaudēšanu un ziņo, ka nozau-
dēta Latvijas pase, izdota no
Tolkovas pag. valdes 1921. g.
Ns 27/657 uz Jekaterīnas Antona
meitas Duškinas vārdu. 30099b

Jaunlaicenes pag. valde izslud.
par ned. nozaud. zirga pasi
Ne 231/4231, izd. no Gaujienes
pag. valdes 1926. g. 13. febr. uz
Jūliusa Zvaigznes vārdu, pārdotu
luliiam Trananam. 305977

. varau. yioeu

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
Ne 16238 kā nozaudētu, izdotu
1927. g. 17. nov. uz Perl Rebekas
vārdu. 31567b

uusia ci /

Baltinavas pag. valde, Jaun-
latgales apr., izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus:

1) Latvijas pasi Ne 636/3941,
izd. no šīs pag. valdes 1921. g.
17. febr. uz Pētera Oduma dēla
Keiša vārdu;

2) Latvijas pasi, izd. no šīs
pag. valdes 1921. g. 14. maijā
Ne 1110/1085 uz Antona Andriva
dēla Jermacana vārdu;

3) Latvijas pasi, izd. no šīs
pag. valdes 1924. g. 12. februāri
Ne 5756 uz Staņislava Bernarda
dēla Keiša vārdu;

4) Latvijas pasi, izd. no šīs
pag. valdes 1922. g. 21. augustā
Ns 6008 uz Antona Donata dēla
Logina vārdu;

5) Latvijas pasi, izd. no šīs
pag. valdes 1921. g. 15. martā
Ne 770/3815 uz Jēzupa Antona
dēla Logina vārdu;

6) Latvijas pasi, izd. no šīs
pag. valdes 1921. g.30. septembrī
Ne 2033 uz Martas Jāņa m.
Bērziņ vārdu un

7) Latvijas pasi, izd. no šīs
pag. valdes 1921. g. 21. janvāri
Ne 299/2692 uz Gadzana Pitera

Jaunlatgales apr. priekšn. palT
2. iec. izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentus
1) Latv. iekšz. pasi Ne 7311, izd.
no Balvu pag. valdes 1922. g.
11. maijā uz Andreja Eduarda d.
Kleba v.; 2) kara klausības
apliecību Ne 11966, izd. no 7. Si-
guldas kājn. pulka kom. 1925. g.
29. aug. uz Andreja Eduarda d.
Kleba vārdu. 30635o

Valmieras apr. priekšn. pal.
2. iec. izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latv. iekšz. pasi Ne 2009,
izd. no Valmieras apr. priekšn.
pal. 3. iec. 1920. g. 15. apr. uz
rnuuiicb

rsausKas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ne 6412, izd.
no Sapieru bataljona kom. 1925.g.
29. aug. uz Miķe(a Jura d. Krū-
miņa vārdu. 30652o

Bauskas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 1105, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 11. maijā uz
Jāna Pētera d. Zīlītes v. 30651o

Bauskas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 1789, izd. no šīs
pag. valdes 1921. g. 3. okt. uz
Augusta Andreja d. Kuivas v.

Mētrienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ne 106, izd. no Rozen-
tovas pag. valdes 1921. g. 9. jūn.
uz Antona Jāņa d. Martjača vārdu

Liksnas pag. valde izsludina
par nederīgu kara klausības apl.
Ns 2515, izd. no 10. Aizputes
kājn. pulka kom. 1926. g. 22.mart.
uz Jāņa Jāņa d. Kampans vārdu.

v pag.
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi Ns 6982,
izd. no šīs pag. valdes uz Alekša
Broņislava d. Logina vārdu.

2) Latv. iekšz. pasi Ns 2133./806,
izd. no Balvu iec. pol. priekšn.
1920. g. uz Gelenas Matveja m.
Ivanovski vārdu.

3) Latv. iekšz. pasiNs2833/1090,
izd. 1920. g. uz Teklas Jāņa m.
Kornevas vārdu.

4) Latv. iekšz. pasi Ns 7092,
izd. no šīs pag. valdes uz Donata
Pētera d. Augustana vārdu.

5) Latv.iekšz. pasi Ns9510/3501,
izd. no Balvu iec. pol. priekšn.
1920. g. uz Jāņa Franka d. Lo-
gina vārdu.

6) Latv. iekšz.pasi Ns6620/2944,
izd. no Balvu iec. pol. priekšn.
uz Bernarda Bernarda d. Logina
vārdu.

7) Latv. iekšz.pasi Ns9761/3924,
izd. no Balvu iec. pol. priekšn.
uz Mateuša Antona d. Martinova
vārdu.

8) Latv. iekšz. pasi Ne 5971,
izd. no šīs pag. valdes uz Jāņa
Dominika d. Dupuža vārdu.

9) Latv. iekšz. pasi Ne 502,
izd. no Balvu pag. valdes uz
Alekša Lūkasa d. Lielbarda vārdu

30668o

iianas vaiue īzsiuama

Priekules pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ne 1059, izd. no
Priekules pol. priekšn. 1920. g.
14. jūn. uz Alīses-Idas Sīmana m.
Pūce vārdu. 30632o

Kokneses pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga
pasi Ne 1213, izd. no Neretas pag.
valdes 1926.g. 14. apr. uz Andreja
Mārtinsona vārdu. 30658o

jviriiima m. Lapms v.

Daugavpils pils. prēf. izsludina
apr nederīgu nozaudēto Latvi
ārz. pasi Ne 52, izd. no Daugav-
pils pils. prēf. 1928. g. 10. janv.
uz Ārona Bdila vārdu. 30631o

Priekules pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 4322, izd. no
Ezeres pag. valdes 1923. g. 20. jūl.
uz Viļā Ernesta d. Ķestera vārdu.

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu Zi-
gurda Melnalkšņa ārzemju pasi
Ns 6298, izdotu ' 1927. g. 7. sept.
Rīgā. 3U558Č

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu Ste-
fana Plečkena ārzemju pasi ar
Ne 272/26., izdotu 1924. g. 12.jan-
vārī, Varšavā. 316575

Latvijas banka izsludina par
nederīgu nozaudēto beztermiņa
noguldījuma grāmatiņu Ns 1698
uz Ernestīnes Resgafv. 316855

Šķaunes pag. valde izsludina
par nederīgām sekošas nozaudē-
tas Latv. iekšz. pases: 1) ar

Ne 4369, izd. no Šķaunes pag.
valdes 1927. g. 17. ' maijā uz
Jāna Matīsa d. Ravinska v.;
2) *ar Ns 1210, izd. no Šķaunes
pag. valdes 1921. g. 29. sept. uz
Marijas Romāna m. Meikšan v.;
3) ar Ns 1315, izd. no Poļeščinas
iec. pol. priekšn. 1921. g. 18. apr.
uz Jēzupa Kazimira d. Jermaka
vārdu; 4) ar Ns 2903, izd. no
Šķaunes pag. valdes 1.922. g.
5. 'okt. uz Jāna Franča d. Klagiša
vārdu; 5) ar Ne 3329, izd. no
Šķaunes pag. valdes 1923. g.
12. jūn. uz Malvīnes Stefana m.
Mosejenok v.; 6) ar Ns 4024,
izd. no Šķaunes pag. valdes
1925. g. 2. dec. uz Ādolfa Staņi-
slava d. Aleksejenoka v.; 7) ar
Ns 3423, izd. no Šķaunes pag.
valdes 1923. g. 4. dec. uz Silvestra
Jāņa d. Ručevska v.; 8) ar Ns 63,
izd. no Šķaunes pag. valdes
1921. g. 10. aug. uz Annas
Andreja m. Eisaks, dzim. An-
džans v.; 9) ar Ns 1951, izd. no
Poleščinas iec. pol. priekšn.
1921.g.15.maijā uzAloizijaAIoizija
d.Rutko vārdu; 10) ar Ne 1507.
izd. -no Šķaunes pag valdes
1921. g. 12. okt. uz Fabijana

Alekseja d. Malinovska v.;' 11) ar
Ns 801, izd. no Šķaunes pag.
valdes 1921. g. 3 *1. aug. uz
Eudokijas Lukjana m Ravinski,
dzim. Portjankina v. 30664o

Kandavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 29. martā, Kandavas sadraudzīgā
biedrībā, agrākās izsolēs nepārdotās

augoša meža vienības
ar 80% takses cenas pazeminājumu:

Matkules IV iecirkņa mežniecībā, Kalnmuižas, Aizdzīres,
Zemītes un Matkules novados, pēc platības 12 vienības, no 0,89ha
līdz 2,36 ha, vērtībā no Ls 6 līdz Ls 92.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. septembra
nosacījumiem.

' izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgo vienību izsludinātās vērtības.

Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru nosolīta.

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" un kredītbiedrību
garantijas.

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

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, pārdodot mežu uz fonda
zemēm, drošības naudas cirsmu tīrīšanai un kulturdarbu izvešanai
netiek -ņemtas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie IV iecirkņa
mežziņa.* 31687ē Kandavas virsmežniecība.

Goļanu virsmežniecība
paziņo, ka ,,Valdības Vēstnesī" Ne53 — 1928. g. iespiestā sludi-
nājumā par noturamo izsoli š. g. 19. martā ir ieviesusies kļūda:
nepareizi sacīts III iec. mežniecībā, Stirnienes nov. uz likvid.
plāt. 3. vienības pēc celmu skaita 259 1748 gab., vērtībā Ls 47—255,
jābūt un jālasa : 259—ISOI gab., vērtībā Ls 47—ZGQ

31684 Goļanu virsmežniecība.

Elkšņu virsmežniecība
papildām „Valdības Vēstnesī" Ne 58. sludinājumam, 1928. g. 26. mar-
tā, mutiskā izsolē, uz tiem pašiem noteikumiem,

vēt pārdos
ar 50% novērtējuma pazeminājumu

š.g. 12.marta izsolē nepārdotas II iec. mežniecībā, Elkšņu novadā,
sekvestr. meža materiālu, 7 vienības no Ls 11 līdz Ls 305.

316885 Elkšņu virsmežniecība.

Elkšņu virsmežniecība
1928. g. 31. martā, Viesītes pag. valdes telpās, Viesītē, mutiskā izsolē
pārdos izsolēs 10. un 12. martā š. g., nepārdotu

augošu mežu pēc platības:
III iec. mežniecībās, Elkšņu nov., 3 vienības, uz fonda zemēm

novērtējumā sākot no Ls 1 par ' l ha un 1 vienību, novērt. Ls 106.
II iec. mežniecības, Elkšņu nov. 1 vienību Ls 376 un pēc

celmu skaita II iec. mežniecībā, Elkšņu nov. 1 vienību Ls 172.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras uz pirmām 3 vienībām ie-

maksās izsoles kommisijai operac. nodrošin. Ls 10 apmērā no 1 ha
un tīrīšanas drošības naudas Ls 50 no 1 ha, bet uz pārējām vienībām
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vienības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no nosolītās
summas. Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai 20% apmērā
no vienības pārdošanas summas, kas paliek Mežu depart. rīcībā.
Ciršanas vietas satīrīs mežu resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecībās kancelejā un pie II un III iec.
mežziņiem.*31689ē Elkšņu virsmežniecība.

Krati savstarpēiās Ml Jelgavā Uai
BILANCE

uz 1928. gada 9. martu
A k t i v s Ls

Koresp-ndenti Nostro 21.816,56
Tekoši izdevumi . . 2.094,38
Pārējie aktivi 1,20

23.912,14

P a s i v s.
Akciju kapitāls (Pamatkapitāls) ; . . . . 3.482,67
Rezerves kapitāls . 147 *30
Speciāli rezerves kapitāli . ... . .. 18.363,04
Noguldījumi uz nottiktu laiku . . 100,—
Noguldījumi uz nenoteiktu laiku 190,80
Tekoši rēķini . 235,77
Dividende 504,92
Pārejošas sumas . 6,—
Dažādi pasivi 881,64

23.912,14

31247 jCiftviriāciias fkommUHa.
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