
Likums par tirdzniecības-rūpniecibas skai-
tīšanu 1929. gadā.

Piešķirto valsts zemes fonda objektu vērtī-
bas aizsardzības likums.

Pārgrozījumi likumā par valsts zemes fondā
ieskaitīto zemju hipotēkarisku parādu
nolīdzināšanu un dzēšanu.

Papildinājums likumā par Valsts zemes
bankas aizdevumu nodrošināšanu ar

. tiesībām uz lauku nekustamu mantu.
Papildinājums likumā par apriņķu paš-

valdību.
Pārgrozījumi likumā par pagastu paš-

valdību.
Pārgrozījums likumā par pagastu paš-

valdību.
Pārgrozījumi un papildinājumi 1903. g.

sodu likumos.
Ministru kabineta sēde 1928. g. 31. maijā.
Ievedmuitas atmaksa par vilnas un māk-

slīga zīda dzijām, kas izlietotas ekspor-
tējamos adītos izstrādājumos.

Preču muitošanas tiesība.
Ievedmuitas atmaksa par ārzemju virs-

ādām un gumiju, kas izlietotas eks-
portēto apāvu izgatavošanai.

Noteikumi par valsts pabalsta izlietošanu
spridzināmo vielu iegādāšanai celmu
spridzināšanai jaunsaimniecībās.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

tirdzniecības-rūpniecības skaitīšanu
1929. gadā.

1. Tirdzniecības-rūpniecības skaitīšanu,
kurā ietilpst visas tirdzniecības un rūpnie-
cības nozares, izdara 1929. g. jūlijā.

2. Tirdzniecības-rūpniecības skaitīšanu
(organizē un vada Valsts statistiskā pār-
valde, kura, saziņā ar Iekšlietu un Finanču
ministriju izdod rīkojumus un instrukci-
jas skaitīšanas darbiem.

' 3. Valsts un pašvaldības iestādēm, «kā
ari fiziskām un juridiskām personām jādod
skaitīšanas darbiniekiem vajadzīgās ziņas.

4. Par atteikšanos no ziņu došanas vai
par ziņu tīšu sagrozīšanu vainīgos soda uz
Sodu likumu 1381. panta pamata.

Rīgā, 1928. g. 1. jūnijā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu: .

Piešķirto valsts zemes fonda objektu
vērtības aizsardzības likums.

1. Līdz galīgi piešķirtās valsts fonda

zemes koroborēšanai uz ieguvēja vārdu
aizliegts bez Zemkopības ministrijas atļau-
ftas atsavināt, nocirst vai citādi iznīcināt
ļpiešķirtos mežus, kā ari atsavināt, noplēst
frai bojāt piešķirtās ēkas un citus objektus.

1 piezīme. Piešķirtās ēkas ieguvējam
obligātoriski jāapdrošina saskaņā ar
pabaidu noteikumiem par obligato-

t
risko ugunsap drošināšanu. So ēku
degšanas gadījumā apdrošināšanas ie-
stādes un biedrības var izmaksāt
apdrošināšanas summu tikai ar Zem-
kopības ministrijas piekrišanu.

2 piezīme. Uz ēkām, kas, celtas uz
' piešķirtām valsts fonda zemēm, pirms

šo zemju koroborēšanas nevar vērst
privātas piedzīšanas.

2. Par 1. panta noteikumu neievērošanu

vainīgie sodāmi ar naudas sodu līdz tās
summas trīskārtīgiem apmēriem, par kādu
objekta vērtība samazināta. So sodu ap-
rēķina un uzliek zemkopības mimstris un
piedzen administratīvā kārtā.

3. Instrukciju šī likuma izvešanai dzīvē
izdod zemkopības ministris, saziņā ar ties-
lietu ministri.

Ar šo atvietoti noteikumi par pie-
šķirto valsts fonda zemju un citu objektu
vērtības aizsardzību (Lik. kr. 1925. g. 14.)
un papildinājums noteikumos par piešķirto
valsts fonda zemju un citu objektu vērtī-
bas aizsardzību (Lik. kr. 1927. g. 68.).

Rīgā,, 1928. g. 1. jūnijā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi likumā
par

valsts zemes fondā ieskaitīto zemju
hipotēkarisku parādu nolīdzināšanu

un dzēšanu.
Likumā par valsts zemes fondā ieskaitīto

zemju hipotēkarisku parādu nolīdzināšanu
un dzēšanu (Lik. krāj. 1923. g. 92. un
1927. g. 17.) izdarīt sekošus pārgrozījumus:

I. 2. pantā strīpot vārdus: ,,no
1920. gada 2. oktobra".

II. 5. panta piezīmi izteikt sekosi:
Piezīme. 1. pantā minētie hipotekā-

riskie parādi uz zemēm, kuras izdotas
mūža vai dzimtsnomā, uz obroka vai
nomā uz noteiktu laiku (Agr. ref. lik.
II d. 43. p.), kā ari uz činša zemes
gabaliem, nolīdzināmi 4. panta kartībā
uz zemes ieguvēja rēķina, ja pēdējais
ir agrākais zemes lietotājs, vai viņa
tiesību ņēmējs, pie kam parādu no-
līdzināšanu var izdarīt Valsts zemes
banka vai Latvijas hipotēku banka
bez sevišķas pilnvaras.

Rīgā, 1928. g. 1. jūnijā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Papildinājums likumā
par

Valsts zemes bankas aizdevumu
nodrošināšanu ar tiesībām uz

lauku nekustamu mantu.
Likumu par Valsts zemes bankas aiz-

devumu nodrošināšanu ar tiesībām uz
lauku nekustamu mantu (Lik. kr. 1925. g.
111. un 1926. g. 35.) papildināt ar sekošu
7 1. pantu un piezīmi.

7 1. Uz Valsts zemes bankas priekš-
likumu I. pantā minēto nekustamo
mantu korroborēšanas dokumentos, ne-
atkarīgi no zemes ierīcības projektos
noteiktām saistībām, ievedami arī pirms
korroborācijas izsniegtie, bet zemes grā-
matās vēl neierakstītie Valsts zemes
bankas aizdevumi. Dokumentos ievestā
aizdevuma summa nodrošināma kā pirmā
hipotēka zemes grāmatās Valsts zemes
bankai par labu arī bez īpašnieka pie-
krišanas.

Piezīme. Šinī pantā noteiktā kār-
tībā ierakstāmi zemes grāmatās ari
Valsts zemes bankas aizdevumi,
kas izsniegti pret nodrošinājumu ar
tiesībām uz lauku nekustamu mantu
pirms šī papildinājuma spēkā stā-
šanās.

Ar šo atvietots 1928. g. 12. janvāra
papildinājums likumā par Valsts zemes
bankas aizdevumu nodrošināšanu ar tiesī-
bām uz lauku nekustamu mantu (Lik.kr.20.).

Rīgā, 1928. g. 1. jūnijā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Papildinājums likumā
par

apriņķu pašvaldību.
Likumu par apriņķu pašvaldību (Lik. kr.

1928.g. 72.) papildināt ar sekošu 51 1. pantu:
51. Iepriekšējā pantā 3. punktā minē-

tais izpriecas nodoklis ņemams no publis-
kiem izrīkojumiem un izpriecām. Izpriecas
nodokļa lielumu noteic apriņķa valde.
Nodoklis nedrīkst pārsniegt:

a) no mākslinieku koncertiem (kā vokā-
liem, tā instrumentāliem), no citiem
mākslas izrīkojumiem (teātra izrā-
dēm, koru koncertiem u. tml.) un
sporta izrīkojumiem ar sekojošu deju
— 10% no ieejas maksas;

b) no zaļumu svētkiem bez mākslas
priekšnesumiem — 20% no ieejas
maksas:

c) no viegla satura izrīkojumiem un
izpriecām (kino, cirks, masku balles
u. tml.) — 35% no ieejas maksas.
1. piezīme. No izrīkojumiem ar

nenoteiktu vai nekontrolējamu ie-
ejas maksu nodoklis ņemams no
ienākuma vai ziedojumu kop-
summas, kāda saņemta par ieeju.

2. piezīme. Izrīkojumu nodoklis
nav ņemams no mākslinieku kon-
certiem (kā vokāliem, tā instru-
mentāliem), no citiem mākslas
izrīkojumiem (teātra izrādēm, koru
koncertiem u. tml.) un sporta
izrīkojumiem, priekšlasījumiem,
lekcijām, jautājumu vakariem, zi-
nātniskām kino izrādēm, mākslas
un lauksaimniecības izstādēm, ja
tie nav savienoti ar izpriecām, par
ko nodoklis paredzēts.

Rīgā, 1928. g. 1. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi likumā
par

pagastu pašvaldību.
Likumā par pagastu pašvaldību (Lik. kr.

1922.g. 119.) izdarīt sekošus pārgrozījumus:
I.

Likuma 4., 32. un 53. pantu izteikt šādi:
4. Minēto uzdevumu veikšanai pagasti,

kā savā starpā, tā ari ar pilsētu pašvaldī-
bām var slēgt līgumus, stāties savienībās
un sasaukt kopējas apspriedes. ?

1. piezīme. Savienību statūti reģistrē-
jami Iekšlietu ministrijā.

2. piezīme. Savienībām ir juridiskas
personas tiesības.

32. Pagasta valdē var ievēlēt katru
pagasta iedzīvotāju, kam attiecīgā pagastā
ir vēlēšanu tiesības (Lik. par pagasta pa-
domes vēlēšanām 3. p.). Kandidātam
jādod rakstiska piekrišana.

53.Revīzijas kommisijā var ievēlēt katru
pagasta iedzīvotāju, kam attiecīgā pagastā
ir vēlēšanu tiesības (Lik. par pagasta
padomes vēlēšanām 3 p.), izņemot pagasta
padomes un valdes locekļus, pagasta darb-
vedi un viņa palīgu.

II.
Likuma 19., 21., 27., 80., 86., 87., 107.

un 109. pantā, kā ari 67. panta 1. un
2. piezīmē ,,apriņķa padomi" atvietot ar
„apriņķa valdi".

Ar šo atcelti pārgrozījumi un papildi-
nājumi likumā par pagastu pašvaldību
(Lik. kr. 1924. g. 153. ' un 1927.. g. 4.).

Rīgā, 1928. g. 1. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un

Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījums likumā
par

pagastu pašvaldību.
Likumā par pagastu pašvaldību (Lik. kr.

1922. g. 119. un Lik. kr. 1925. g. 43.)
izdarīt sekošus pārgrozījumus:

Likuma 67. panta c. punktu un 79. pantu
strīpot.

Rīgā, 1928". g. 1. jūnijā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi un papildinājumi
1903. g. Sodu likumos.

I. Sodu likumu 209.—211. un 218. p.
izteikt šādi:

209. Tirgotājs vai rūpnieks, kas nav
ievērojis pienācīgo tīrību un spodrību,
izgatavojot pārdošanai, glabājot pārdo-
šanai un pārdodot ēdamvielas vai dzērie-
nus, — sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par
trīs simti latiem.

210. Tirgotājs vai rūpnieks, kas,' iz-
gatavojot vai glabājot pārdošanai vai pār-
dodot tādus priekšmetus, par kuru iz-
gatavošanu, glabāšanu vai pārdošanu li-
kumā va'i saistošā noteikumā pievesti
sevišķi nosacījumi tautas veselības aiz-
sardzībai, pārkāpis šos nosacījumus, —
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par
trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

211. Tirgotājs vai rūpnieks, kas iz-
gatavojis vai glabājis pārdošanai vai pār-
devis:

1) ēdamvielas vai dzērienus, kas kaitīgi
veselībai;

2) ēdamos un dzeramos traukus, kas
izgatavoti no veselībai kaitīga ma-
teriāla;

3) patērējuma vai mājturības priekš-
metus, kas izgatavoti tirdznieciskai
apgrozībai aizliegtā veidā vai no
tirdznieciskai apgrozībai aizliegta ma-
teriāla;

4) no Tautas labklājības ministrijas
veselības departamenta par kaitīgām
atzītas krāsas vai esences, kuras
lieto patērējuma priekšmetu, ēdam-
vielu vai dzērienu krāsošanai, kā

* arī visas no Tautas labklājības mi-
l nistrijas veselības departamenta par

kaitīgām atzītas vielas vai materiālus,
ko lieto piejaukšanai ēdamvielām
vai dzērieniem, vai to viltošanai, —
sodāms:

ar ieslodzījumu cietumā.
Ja minētie nodarījumi izdarīti ne-

uzmanības dēļ, tad vainīgais sodāms:
ar arestu vai naudas sodu, ne
augstāku par pieci simti
latiem.

218. Ja tiesa notiesā tirgotāju vai
rūpnieku par 209.—211. pantā paredzē-
tiem noziedzīgiem nodarījumiem, sprie-
dums izsludināms, bet ja tie paši nozie-
dzīgie nodarījumi atkārtoti, iekams nav
notecējis gads pēc agrākā soda izciešanas,—
tiesa var bez tam vainīgam atņemt tiesību
nodarboties ar attiecīga veida tirdznie-
cību no

viena līdz pieciem gadiem.
II. Sodu likumus papildināt ar sekoša

satura 210'. pantu:
210'. Tirgotājs vai rūpnieks, kas iz-

gatavojis vai glabājis pārdošanai vai pār-
devis ēdamvielas vai dzērienus, kas sabojā-
jušies vai viltoti, ja par izdarīto tam ne-
draud bargāks sods, —sodāms:

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī JV2 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī J\9 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

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

P(saņemot eksped.) par:
«adu . . . Ls 22 — gadu . . . Ls 18,—»<2 gadu . . „ 12— i/ 2 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
viensleji^ii rindiņu ...' ....,, —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) ,, —,2o

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas ? . ,, —,80



ar arestu uz laiku, ne ilgāku par
trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

III, Sodu likumu 212.—217. un 219. p.
atcelt.

Rīgā, 1928. g". 1. jūnijā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

RĪKOJUMS JV» 165

1928. g. 26. maijā.

Rīkojuma JVs 76/26. g. ,.A*- Ievedmuitas atmaksa par eksportēto apavu izgatavo-
šanai izlietotām izejvielām (izslud. 1926. g. ,,Valdības Vēstneša" 97. numurā) pār-

grozījums".
Rīkojumu N° 76/26. g. izteikt šādi:

,,A - Ievedmuitas atmaksa par ārzemju virsādām un gumiju, kas izlietotas eksportēto
apavu izgatavošanai.
1) Par eksportēto apavu virsu izgatavošanai izlietoto ārzemju ādu atmaksājama

ievedmuita par zemāk pievestā tabulā uzrādīto daudzumu uz katru eksportēto 1 pāri
apavu:

|3 giS Tarifa iedalījums, pēc kura
Apavu Virsādas nosaukums l^fl

atmaksājama ievedmuita
nosaukums 3 re * j> ?

CS p C >O -5 .i Tagadējais tarifs Iepriekšējais tarifs
——__^ — —_————_————?—^T*___ __?—_ __ _——_—_.

Kungu zābaki Ševro 100 g 55. p. 3. pkt. 55. p. 2b. pkt.
„ „ Lakāda ar ziemišķa ... 140 ,, 55. p. 4. pkt. 55. p. 2a. pkt.

„ Lakāda ar ševro .... 140 „ 55. p. 3. pkt. 55. p. 2b. pkt.
Rind—box 180 ., 55. p. 6. pkt. 55. p. 3b. pkt.
Box calf 175 „ 55. p. 1. pkt. 55. p. 1. pkt.

Kungu kurpes Ševro ......... 70 ,, 55. p. 3. pkt. 55. p. 2b. pkt.
,, ,, Lakāda 115 „ .55. p. 4. pkt. 55. p. 2a. pkt.

Box calf 100 „ 55. p. 1. pkt. , 55. p. I. pkt.
Dāmu . kurpes Ševro. 60 „ 55. p. 3. pkt. ' 55. p. 2b. pkt.

,, ,, Lakāda 85 ,, 55. p. 4. pkt. ļ 55. p. 2a. pkt.
„ ,, Box calf ........ 80 ,, 55. p. 1. pkt. 55. p. 1. pkt.

2) Ja tiek eksportēti apavi ar gumijas (crepe) zolēm un papēžiem, tad ražotājam
atmaksājama ievedmuita arī par gumiju, skaitot uz katru izvesto 1 pāri

kungu apāvu 530 g (pēc 88. p. la. pkta)
dāmu „ 410 ,' , ( „ 88. p. la. „ )

Pie ievedmuitas atmaksas par gumijas zolēm un papēžiem pieņemamas tikai tādas
kvītes, no kurām redzams, ka ievesta tiešām ,,Crepe" gumija, kādēļ gumijas ievedējam
ievedot attiecīgo gumiju, jāgriežas muitā ar lūgumu, uzrādīt ievedmuitas kvītē gumijas
tirdzniecisko nosaukumu (,,Crepe").

3) Ievedmuita, saskaņa ar šī rīkojuma 1. un 2. p., atmaksājama tikai tad, ja iz-
vestie kungu apavi nav mazāki par 38. numuru un dāmu apāvi nav mazāki par 33. numuru
un ja: 1) virsādu minimālais augstums ir:

a) kungu zābakiem 115 mm
b) ,, kurpēm 65 mm
c) ,, kurpēm 60 mm
2) gumijas zolēm un papēžiem ir sekošais minimālais augstums: -

zolēm papēžiem (virs zoles)
a) kungu apaviem 8 mm 13 mm
b) dāmu ,, 8 mm 25 mm
4) Ievedmuita nav atmaksājama, ja muita atrod, ka izvedamo apavu virsas, ja par

tām izvedējs pieprasa ievedmuitas atmaksu, izgatavotas no Latvijā ražotām ādām.
Strīdus gadījumos paraugs iesūtāms muitas departamentam jautājuma izšķiršanai.

5) Pie ievedmuitas atmaksas pieņemamas ievedmuitas kvītes tikai par tādām
ādām, kas atbilst izvesto apavu virsām, t. i. par izvestiem ševro ādas apaviem pieņemamas
tikai kvītes par ševro ādu u. t. 't.

6) Šie noteikumi attiecas uz sekošām firmām:
a) Akc sab. „Apa*vu fabrika ,,Erga",
b) Apavu fabrika ,,G. Zilbert un biedrs",
c) „Pirmā Rīgas inēclianiskā fabrika L. H. Jakobsons".

Finanču ministris R. Liepiņš.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Pie rīkojuma par . vidus- un arodu skolu
stundu plāniem (skat, š. g. ,,Valdības Vēstneša"
119. numurā). .. Jy

Komercskolas stundu plāns.

£ Sagatav klases Komercskolas klase i
^Priekšmetu nosaukums
.01 I0J . '
^ °- ? 1 1 II | Kopā I I II | 111 IV Kopā

1 Ticības mācība-etika (2) (2) (4) (1) (.1) (1) (1) (4)
2 Latviešu valoda 5 ! 5 10 4 4 13 4 15
3 Vācu valoda 4 4!s 4 4 4 4 16
4 II jaunā valoda . . . ' 4 3 7 4 4 3 I 4 15
5 III jaunā valoda (neoblig.) — -^ - (3) (2) (2) (2) (9)
6 Matemātika 5 6 11 4 5 4 2 15
7 Tirdzniec. aritmētika _____ 2 2 2 1 7
8 Fizika _____ 2 2 2— 6
9 Ķīmija ar praktiskiem darbiem ... — — — 3 4 — — 7

10 Technoloģija, preču zinības ar prak-
tiskiem darbiem _ _ _ — — 4 5 9

11 Dabas zinības 3 3 6 — — — — —
12 Higiēna ______ 1 1
13 Vēsture. '. . 2 2 4 2 2 2— 6
14 Politiskā ekonomija .". — — — — — 2 2 4
15 Kooperācijas mācība — — — — — — 1 1
16 Likumu zinības — — — — — — 3 3
17 Ģeogrāfija 2 2 4 — —
18 Saimniecības ģeogrāfija ?. — — i — — 2 2 — 4
19 Grāmatvedība __ ___ 2 2 4 8
20 Korespond. un kantora darbi . . . . — — | — — — 2 2 4

25 25 50 25 31 32 33 121
(2) (2) (4) (4) (3) (3) (3) (13)

21 Zīmēšana, rasēšana, kaiigr 2 1 3 3 1 — — 4
22 Stenografija — — — 2 — — — 2
23 Mašinrakst. un biroja darbi (grupās) — — — — — — — (4)
24 Vingrošana, militārā audzināšana,

rokdarbi un mājturība 3 3 6 2 2 2 2 8
25 Dziedāšana 1 1 2 — — — — —
26 Dziedāšana un mūzika grupās ... — — — — — — ______~~

6 5 H 7 3 2 2 h
"

00)
31 30 61 32 34 34 35 1135
(2) (2) (4) (4) (3) (3) (3)| (23(

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JV2 163.

1928. g. 30. maijā.
Papildinājums pie noteikumiem ,ieved-
muitas atmaksa par eksportējamo preču
ražošanai izlietotām ārzemju izejvielām"
(rīk. No 88, izslud. 1927. g. „Vald. Vēstn."

125. numurā).
B- Ievedmuitas atmaksa par vilnas un

mākslīga zīda dzijām, kas izlietotas
eksportējamos adītos izstrādājumos.

1. Par eksportējamos adītos vilnas un
mākslīga zīda izstrādājumos izlietotām
ārzemju vilnas un mākslīga zīda dzijām
ražotājam atmaksājama ievedmuita, rēķi-
not 1 kg dziju uz katru eksportēto 1 kg
adītu izstrādājumu,kādā gadījumā minētos
izstrādājumos nav atļauts iestrādāt vietējās
dzijas.

2. Ievedmuita par 1. p. minētām vilnas
dzijām nav atmaksājama skaidrā naudā
(rīk. N° 88/27. g. 1. p.), bet par attiecīgo
ievedmuitas nodokļu summu izdodama
ierēķinu apliecība, kura noder ievedmuitas
samaksai par ievestām vilnas dzijām,
kuru numurs nav zemāks par 18. Ieved-
muitu par mākslīga zīda dzijām var
atmaksāt arī skaidrā naudā.

3. Pie adītu vilnas izstrādājumu iz-
vešanas ievedmuita atmaksājama (2. p.)
pēc ievedmuitas tarifa 186. p. 3. pkta a
burta, bet pie mākslīga zīda izstrādājumu
izvešanas pēc 185. p. 3. pkta, neraugoties
uz izstrādājumu krāsu.

Piezīme: Ja adītos izstrādājumos iz-
strādātas vilnas un mākslīga zīda
dzijas, tad ievedmuita atmaksājama
kā par vilnas dzijām, t. i. pēc 186. p.
3. pkta a burta. Šādos gadījumos
ierēķinu apliecību izsniegšanai pie-
ņemamas tikai tādas ievedmuitas
kvītes (rīk. M 88/27. 4. p.), pēc
kurām nomuitotas vilnas dzijas, kuru
numurs nav zemāks par 18.

4. Ievedot eksportējamo adīto izstrā-
dājumu izgatavošanai vajadzīgās vilnas
dzijas, ievedējam jāatzīmē preču pietei-
kumā, ka dzijas ievestas adītu izstrādās
jumu izgatavošanai, vai arī jāiesniedz par
to atsevišķs paziņojums. Uz šī paziņo-
juma vai atzīmes pamata muitas ierēdņi
atzīmē preču pārbaudīšanas dokumentā
un ievedmuitas kvītē ievestās dzijas nu-
muru un no cik pavedieniem tā šķeterēta.

5. Pārbaudot eksportējamos adītos vil-
nas izstrādājumus, muitai jākonstatē, vai
izstrādājumos izlietotās dzijas numurs nav
zemāks par 18 un vai pavedienu skaits
dzijā saskan ar ievedmuitas kvītē uzrādīto
pavedienu skaitu (4. -p.). Ja eksperts
konstatē, ka adītos vilnas izstrādājumos
izlietotas arī dzijas zem Ne 18, tad pat
šiem izstrādājumiem ievedmuita nav at-
maksājama.

. 6. Izdodot ierēķinu apliecības par vilnas
dzijām (2. p.), muita var pieņemt tikai
tādas ievedmuitas.kvītes (rīk. N° 88/27. g.
4. p.), pēc kurām nomuitotas dzijas, kuru
numurs nav zemāks par 18.

7. Uz katras ievedmuitas kvītes pa-
mata atmaksājama ievedmuita tikai par
85° o no dziju daudzuma, kāds pēc minētām
kvītēm nomuitots.

Piezīme. Rīkojuma N° 88/27. g.
5. pants uz šo rīkojumu nav attieci-
nāms.

8. Muitai tiesība laiku pa laikam no-
ņemt paraugus no eksportējamiem vilnas
adītiem izstrādājumiem, lai caur attiecīgu
ekspertīzi un pēc uzņēmumu grāmatām
un dokumentiem konstatētu, vai minētos
izstrādājumos nav izlietotas arī vietējās
dzijas. Ja pie šādas kontroles izrādītos,
ka izstrādājumi satur arī vietējās dzijas,
tad attiecīgais uzņēmums zaudē tiesības
saņemt ievedmuitas atmaksu.

9. Līdz- ar šī rīkojuma spēkā stāšanos
atcelts rīkojums N°203., izslud. „Valdības
Vēstn." 1927. g. 281. numurā.

10. Sis rīkojums attiecas, uz sekošām
firmām:

1) Trikotāžas fabrika ,,Brāli Svetlanovi",
2).Akc. sab. „Rita",
3) Akc. sab. ,Jozefs Magarils, agr.'

Š. Magarils", Grēcinieku ielā Ka 5,
4) Adītava ,,Peka", Audēju ielā _N° 4,
5) Adītava ,,L. Kacmann", Audēju ielā

JVe 6,
6) Akc. sab. „Unitas" L. Peldu ielā

Nz 10 12.

7) Adītava ,,R . Vestermann , Tirgoņu
ielā JS_ 16,

8) Adītava ,,S. Mušat", Kr. Barona
ielā N° 16,

9) Adītava „Ch. Rižik", Marijas ielā
N° 16,

10) „N.-Binders", Marijas ielā N° 35,
11) Ševels Cirli-Springsons, Kungu ielā

N° 9,
12) E. Karlsons, Avotu ielā _ M° 23a, dz. 5.

Finanču ministris R. Liepiņš.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.
Saziņā ar kara un iekšlietu

ministri apstiprinu.
1928. g. 31. maijā.

Zemkopības ministris
V.G u 1 b i s.

Noteikumi
par valsts pabalsta izlietošanu
spridzināmo vielu iegādāšanai celma

spridzināšanai jaunsaimniecībās.
1. Zemkopības ministrijas budžetā pa-

redzētās pabalsta summas spridzināmo
vieiu iegādāšanai piešķiramas zemāki no-
teiktā kārtā tikai tām jaunsaimniecībām,
kuras iegādājas minētās vielas bruņošanas
pārvaldē.

Piezīme. Spridzināmās vielas var sa-
ņemt un izlietot tikai tās personas,
kurām ir spridzināšanas meistara ap-
liecības. Ja kādam tādas nebūtu, tad
viņš var pilnvarot kādu spridzināšanas
meistaru vielas saņemt un spridzinā-
šanu izvest (sk. ,,Vald. Vēstn." Ni 97
no š. g. 2. maija).

2. Ar valsts pabalsta palīdzību ie-
gādājamas spridzināmas vielas izsniegs
jaunsaimniecību vajadzībām tik ilgi, ka-
mēr tiks izsmelta šim mērķim s atļauta
summa, bet ne ilgāki kā līdz budžeta gada
beigām.

3. Uz katru kilogramu iegādājamo
spridzināmo vielu valsts piemaksā vienu
latu caur bruņošanas pārvaldi; pārējo
cenas daļu sedz vielu ieguvējs.

4. Spridzināmo vielu iegādāšanai ar
valsts pabalsta palīdzību jāstāda priekšā
bruņošanas pārvaldei pagasta valdes ap-
liecība, kādā vairumā attiecīgam jaunsaim-
niekam spridzināmas vielas nepieciešamas,
uzdodot celmāja platību un saimniecības
sīku adresi.

i. piezīme. Līdz ar pagasta valdes
apliecību jāpiegādā bruņošanas pār-
valdē iekšlietu ministrijas admini-
stratīva departamenta atļauja vielu
saņemšanai.

2. piezīme. Vielu saņemšanas at-
vieglošanas dēļ minētās apliecības var
stādīt "priekšā bruņošanas pārvaldei
caur organizācijām, kuras uzņēmušās
bruņošanas pārvaldes spridzināmo
vielu izdalīšanu.

5. Uz pagasta valžu izsniegto apliecību
pamata spridzināmās vielas saņemamas
ne ilgāki kā divu mēnešu laikā, skaitot no
apliecības izdošanas dienas.

6. Ar pabalstu saņemtas vielas viņu ie-
guvējs drīkst izlietot tikai savā saim-
niecībā.

Piezīme. Ja jaunsaimnieks neizved
spridzināšanas darbus pats, bet ir uz-
devis tos izdarīt meistaram, kā ari
pilnvarojis viņu spridzināmās vielas
saņemt, tad pēc spridzināšanas darbu
pabeigšanas jaunsaimniekam jāie-
raksta spridzināšanas meistaru vielu
kontroles grāmatiņā apliecinājums par
to, cik kilogramu spridzināmo vielu
meistars izlietojis attiecīgā jaunsaim-
niecībā.

7. Par noteikumu neievērošanu at-
tiecīgus spridzināmo vielu ieguvējus-sauks
pie atbildības kā par valdības rīkojumu
nepildīšanu un atprasīs administratīvā
kārtā valsts pabalstu līdz ar l»/0 soda
naudas mēnesī.

Departamenta direktors P. Grāvs!
Nodaļas vadītāja v. J. Lezdiņš.
Rīkojums Nr. 164

1928. g. 26. maijā.
Preču muiiošanas tiesība.

Papildinot 1928. g. 23. aprīla^ rīkojumu
-Nē 120 (izslud. 1928. g. „Vald. Vēstn."
94. numurā) nosaku sekošu preču muito-
šanas tiesību:

1. Minētā rīkojumā 2. un 3. pantā uz-
skaitītām muitām tiesība muitot ieved-
muitas tarifā 124. p. 1. pktā minētās
preces._

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludinā-
šanas dienā.

Pamats: Muitas lik. 3. panta piezīm.
pielik. 6., 7. un 10. p.

Finanču ministris R. Liepiņš.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.
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Technikumu būvniecības nodaļa,
C/3

CC

jg Ēku būvniecības nozarē Satiksmes ceļu nozarē
_ Priekšmetu nosaukums —— _

t <u

Jļ- I II 111 IV Kopā I II " iii IV Kopā

1 Latviešu valoda 2 2 2 I *
2 8 2222 8

2 Vācu valoda 3221 2 9 3 2 2 2 | 9
3 Matemātika 8 8 3.— 19 8 8 3 — > 19
4 Fizika 42—ļ— 6 4 2 — — 6
5 Ķīmija . _. 22—ļ— 4 22 — — 4
6 Kultūras vēsture — — — |' 2 2 — — — 2 2
7 Tautsaimniecība un likumi . — — —3 3 — — — 3 3
8 Higiē. a ___ 1 j _ _ _ 1 1
9 Mineraloģija un ģeoloģija . — — — — — — 2 — — 2

10 Projekciju mācība ar vingrin. 4 — — — 4 4 — — — 4
11 Mēchanika _2 — — 2 2 — 2
12 Materiālu pretestība un būv-

statika. ....... __ 4 2 6 — — 42 6
13 Būvmateriāli — 2 — — 2 — 2 — — 2
14 Būvmācība .444— 12 4 4 2— 10
15 Eku iekārta — 221 5 — — 2 — 2

?16 Eku vēdināšana un apsildīšana — — — 1 1 — — — — —
17 Eku apgādāšana ar ūdeni . — — - 1 1 — — — — * —
18 Būvdarbu tāme — — 3 — 3 — — 3 — 3
19 Būvlikumi ....... — — — i/2 1,% — — — xļiV20 Architektūras formas un orna-

menti ar vingrin. ...— — 2 2 4 — — — — —
21 Architektūras vēsture ... — — — 3 3 — — — — —
22 Ģeodēzija __2— 2 — 3 4— 7
23 Zemes darbi un ceļu būves

ar projektiem ..... — — — — — — — 24 6
24 Dzelzceļi ar projektiem .. — — — — — — — 22 4
25 Tiltu būves ar projektiem . — — — — — — — 27 9
26 Hidraulika . ' ____ _ __ 2— 2
27 Ūdensceļi ar projektiem .. — — — — — — — 2 4 6
28 Aku būve un urbšanas darbi — — — — — — 2— — 2
29 Dzelzbetons ar vingrin. .. — — — 4 4" — — — 4 4

27 26 24 24/» IOI72 27 31 32 3372.12372

30 Zīmēšana .......432— 9 4 — — — 4
31 Rasēšana .. _ 2 — — — 2 2 — — — 2
32 Vingrinājumi būvkonstrukcijas 244 — 10 242— 8
33 Architektūras projekti _ ._ .. — 2 512 19 — — — 4 4
34 Vingrošana un militāra . ap-

mācība . 2 2 11 6 22 11 6
35 Praktiskie darbi galdniecības

darbnīcā. ......444— 12 444— 12
36 Dziedāšana un muziķa j . — — —» — (4) — — — (4)

14 15 16 13 58 14 10 7 5 36

" 41 41 40 3772 15972 41 41 I 39 387a 15972
(4) i (4)

Technikumu elektrotechnikas nodaļa.

W* Priekšmeti « H ļ III IV Kopā
P- K

,1 Latvju valoda 2 2 2
2 Vācu valoda 3 2 2 2 9
3 Matemātika 8 8 3 — 19
4 Fizika ar prakt. darbiem ..." 6 2 — — 8
5 Ķīmija ar prakt. darbiem 2 2 — — 4
6 Kultūras vēsture , 2 — — — 2
7 Tautsaimniecība un likumi — — — 3 3
8 Higiēna ~~ *
9 Projekciju mācība ar vingr A

~\ t
10 Mēchanika — A l ' °
11 Materiālu pretestība. — 3 6
12 Mašīnu elementi ar proj — d ? - «
13 Vispārējā technoloģija — 4 — 4

IA Būvmācība un buvkonstrukc — 4 b

15 Siltuma teorija — ~~ ,_. *
16 Tvaika katli — _

J
~ i

17 Rotācijas mašīnas_ . . . '. — j:
18 Vispārējā mašīnmacība — — 6

^19 Vispārīgā elektrotechnika — 2 . 6 °
? 20 Elektrotechn. nrašīn. un apar. konstr — — 2 1

21 Elektriskās centralstacījas — — l l

22 Elektriskais tīkls — -~ ~1 l {

23 Vājstrāva — _
^ l

Y
24 Elektrības techn. izmantos. . . — — v -ļ
25 Rūpniecības organizācija ? ? ? — — i £

27 34 29 20 110

26 Zīmēšana_ . ._ 2 — 2

27 Techniska rasēšana 3 1 <*

28 Projektēšana. .....
fi a 14

29 Elektrotechn. laborat. I unll — 7^ ° ° l ļ
30 Vingrošana un milit. apmācība j j * °
31 Prakt. darbi atsledzn. laborat 4 4 4 u

.32 Dziedāšana un muziķa ...... ? • • L_
11 7 11 19 48

(4)

38 41 40 39 158
(4)

Technikumu mēchanikas nodaļa.
u.
RJ . .
t: Masīntechmki Technolo&i
'CC

0 Priekšmeti i —
'&? I II III IV Kopā f ļ II III IV Kopā

1 Latvju valoda 222 2 8 2222 8
2 Vācu valoda 322 2 93222 9
3 Matemātika 883— 19 883— 19
4 Fizika ar prakt. darbiem ..62 — — 8 62 — — 8
5 Ķīmija ar prakt. darbiem .. 22 — — 4 22— — 4
6 Kultūras vēsture 2 — 2 2 — —^ 2
7 Tautsaimniecība un likumi.. — — — 3 3 — — — 3 3
8 Higiēna ,. ;. — 1 1— — — 1 1
9 Projekciju mācība ar vingr. .4 — — — 4 4 — — — 4

10 Mēchanika — 4 2 — 6—41— 5
11 Materiālu pretestība ....— 3— — 3—3 — — 3
12 Būvstatika — - 1 — 1 — — — — —
13 Mašīnu elementi ar proj. ...— 46 — 10 — 3 5, — 8
14 Vispārējā technoloģija ...— 42 — 6 — 4 — — 4
14 Speciālā koku technoloģ.r ar \ — — — — — — — 4 4 8
16 „ graudu „ ļ iab. — — — — — — — — 3 3
17 ,, papīra „ ) un| — — — — — — — — 3 3
18 „ šķiedru vielutechn.lP°iJ — — — — — 28 10
19 Lauksaimniec. mašīnas ... — — 2 — 2 — — — — —
20 Būvmācība un būvkonstr. .. — 24 — 6—24— 6
21 Siltuma teorija .' — — 2 — 2 — — 2 — 2
22 Tvaika katli — — 2 — 2 — — 2 — 2
23 Ceļamās mašīnas — — 2 — 2 — — — — —
24 Mašīnas šķidruma celšanai. . — — — 1 1 — — — 1 1
25 Tvaikmašīnas — — 27s 72 3 — — — — —
26 Iekšdegu dzinēji — — 72 IV2 2 — — — — —
27 Rotācijas mašīnas _. ....——— 2 2 — — — 2 2
28 Vispārīgā mašīnmacība ... — — — — — — — 3 — 3
29 Pamatvilcieni elektrotechn... — — 3 — 3 — — 3 — 3
30 Elektrotechn. iet. un elekt. enerģ. ?

izmant ____ 4 4 — — — 4 4
31 Vispārīgā elektrotechnika .. — — — — — —• — — — —
32 Rūpniecības organizācija .. — — — 2 2—1 — — 2 2
33 Centrālapkurināš., instalācija . - — — 1 1 — — — — —

27 33 36 20 116 27 32 33 35 127

34 Zīmēšana .. _ 2 — 2 2 — — — 2
35 Techniska rasēšana ....31 — — 431 — — 4
36 Projektēšana — — — 16 16 — — — — —
37 Mašīnu pētīšana — — — 3 3 — — — — —
38 Vingrošana un milit. apm.. .221 1 622116
39 Prakt. darbi atsledzn. laborator. 444— 12 444— 12
40 Praktiski darbi pie automob. .— — — 2 2 — — — — —
41 Dziedāšana un mūzika . . . - — — — (4) — — — — (4)

11 7 5 22 45 11 7 5 1 24

38 40 41 42 161 38 39 38 36 151
(4) (4

Technikumu kultūrtechnikas nodaļa.

1£ Nedējas stundu skaits
C-w

g>*2 Priekšmeta nosaukums i '
g£ 1 ; 11 III IV Kopā

1 Latviešu valoda 2 2 2 2 8
2 Vācu valoda 3 2 2 2 9
3 Matemātika 8 7 3 — 18
4 Fizika ar prakt. darb -.... 4 2 — — 6
5 Ķīmija ar prakt. darb 3 3 — — 6
6 Kultūras vēsture 2 — — — 2
7 Tautsaimniecība — — — 2 2
8 Likumi — — — 4 4
9 Higiēna — — 1 — 1

10 Kultūrtechnikas ģeogrāfija — — — 1 1
. 11 Botānika 3 2 — — 5

12 Mineraloģija un ģeoloģija — 3 — — 3
13 Projekciju mācība ar vingr 3 — — — 3
14 Mēchanika un pretestības māc — 2 3 — 5
15 Būvmācība ar vingrin — 2 3 — 5
16 Ģeodēzija ar prakt. darb 3 5 5 — 13
17 Hidraulika — — 4 — , 4
18 Zemes mācība — 4 — — 4
19 Augkopība — — 3 — 3

20 Pļavkopība, purvu kultūra — — — 3 3
21 Upju regulēšana — — 2 — 2
22 Meliorācija — — 4 3 7
23 Aizsprosti un slūžas — ! — — 2 2
24 Meteoroloģija un klimatoloģija — i — — 2 2
25 Zemes darbi, ceļi, tilti ' . — ' —' 2 2 4
26 Kūdrāju mācība — — 3 — 3
27 Lauksaimniecības ekonomija un grāmatvedība — — — 3 3
28 Maksas aprēķini — — — 2 .

31 34 37 28 130

29 Zīmēšana 2 — — — 2
30 Rasēšana '. 2 — — — 2
31 Kaligrāfija 1 — — — 1
32 Plānu izgatavošana 2 ? 4 3 — 9
33 Projekti .:.. „ — — — 12 12
34 Vingrošana un militāra apmāc ,. 22 1 1 6
35 Dziedāšana un mūzika grupās . (4)

9 6 i 4 13 32
i I (4)

40 40 I 41 I 41 162
(4)



• Ķīmijas nodaļa.

iv Organiskā nozarē

gJ Priekšmetu nosaukums
|i| i li iii IV Kopā

1 Latviešu valoda ...• ' 2 2 2 2 8
2 Vācu valoda 3 2 2 2 9
3 Matemātika 8 8 3 — 19
4 Fizika ar prakt. darbiem 6 2 — — 8
5 Kultūras vēsture 2 — — — 2
6 Tautsaimniecība un likumi — — — 3 3

. 7 Higiēna — — — 1 1
8 Neorganiskā ķīmija ar prakt. darbiem ... 9 2 — — 11
9 Organiskā ķīmija ar prakt. darbiem .... — 6 — — 6

10 Analitiskā ķīmija ar prakt. darbiem .... — 8 — — 8
11 Vispārējā neorgan. ķīmija technol — 3 — — 3
12 V spārējā organ. technoloģija — — 2 — 2
13 Ūdens un ki-rināmā technoloģija — — 2 —
14 Speciālā organ. ķīmijas technol — — 3 4 7
35 Elektroķīmija un * elektrotechnika ...... — — —.' 3 3
16 Projekciju mācība 4 — — — 4
17 Būvmācība un būvkonstmkc — 2 4 — 6
18 Mēchanika un pretest. mācība .' i — 2 2 — 4
19 Mašīnelementi — > — 4 — 4
20 Mašīnu mācība ....... — — 2 3 5
21 Rūpniecības organizācija . . — — — 2 2

34 37 ļ 26 20 117

22 Zīmēšana 2 — — — 2
23 Techniska rasēšana . 2 2 — — 4
24 Projekti — — — 4 4
25 Spec. org. ķīmijas techn. prakt. darb. ... — — 12 15 27
26 Vingrošana 'un milit. apmācība 2 2 1 1 6
27 Dziedāšana un mūzika — — — — (4)

6 4 13 20 43
(4)

40 41 39 40 160
(4)

Tirdzniecības skolu stundu plāns.

Nedēļas stundu skaits
Priekšmeti Sagata-

vošanas 1 II 111
klase

Latvju valoda 5 4 3 3
Vācu valoda '. 3 4 4 4
Angļu valoda 2 4 4 4
Aritmētika 4 — — —
Ģeometrija 2 3 — —
Algebra 3 3 2 —
Dabas zinības 4 — — —
Fizika ~ 2 2 —
Ģeogrāfija 2 — — —
Vēsture ? 3 2 2 —
Ķīmija — 2 2 —
ticības mācība, etiķa 1 1 1 1
Brīvrokas zīmēšana. 2 — — —
Glītrakstīšana, rasēšana .— 3 — —

Roku darbi un mājturība 2 1 1 —
Vingrošana un militārā apmācība. ... 1 2 1 1
Dziedāšana 2 2 1 1
Mašīnrakstīšana, stenograiija ..... — 2 2 2
Komercaritmētika — 2 2 2
Grāmatvedība — — 4 4
Saimniecības ģeogrāfija — — 2 2
Politiskā ekonomija — — 2 1
Kooperācija — ?— — 1
Tirdzniecības likumi ........ — — — 1
Preču zinības — — , — 4
Korespondence, kantora prakse .... — — 2 2
Laboratorijas darbi ķīmijā un preču zinībās — — — 4
Kora dziedāšana —- —- — — (2)

Kopā nedēļas stundu 36 37 37 37

Zemāko dienas arodu skolu stundu plāni.
Mēchanikas, elektrotechnikas un būvnieku nodaļas.

Nedēļas stundu skaits

Priekšmeti Sapatav Mēchanikas nodaļā Elektrotechnikas nodaļā Būvnieku nodaļā

I 11 | III I II III I II III

Latviešu valoda 5 3 2 — 3 2 — 3 2 —
Vācu valoda 2 — — — — — — ; — — —
Rēķināšana 4 — — — — — — — — —
Algebra 3 3 3 — 3 3 — 3 3 —
Ģeometrija 3 3 — — 3 — — 3 — —
Fizika — 2 2 — 2 2 — 2 2 —
Dabas zinības 3 — — — — — — — — —
Ķīmija — 2 — — 2 — — 2 — —
Vēsture 2 — — — — — — — — —
Ģeogrāfija 2 — — — — — — — - —
Ticības mācība 1 — — — — — — — — —
Mēchaniskā technoloģija — 2 2 — 2 2 — — — —
Darbvedība un kalkulācija — — — 2 — — 2 — — 1
Mēchanika —.-.., 2 3 — 2i 3 — 2 — —
Būvmēchanika — — — — — — — ' — — 3,
Vispār, elektrotechnika — — — 3 — — — — — —
Instrumenti, mašinmāc — 2 2 4 2 2 — — — —
Mašinu elementi — ' ? — 3 3 — 3 3 — — —
Tvaika katli — — 2 — — — — — — —
Tvaika, iekšdegu dzinēji — ; — — 4 — — — — — —
Elektrības mērīšana — — — — — 2 — — — —
Elektr. mašinas, aparāti — — — — — 2 2 — —
Elektr. tīkls un stacijas. — — — — — 2 2 — — —
Vājstrāva ' — _ — _ — 2 4 — — —
Būvmateriālu technoloģija — ! — — — — — — — 2 —
Būvmācīb

^
— _ — — _ — — 4 4 4

Ģeodēzija — — — — — — — — 2 —
Maksas aprēķins — — — — — — — — — 3.
Rasēšana 2 — — — — — — — — —
Brīvrokas zīmēšana 2 1 — — — — — — 2 2 —
Techniska rasēšana — 6 — — 6 — — 6 — —
Uzmeti un projekti — — 4 6 — — 8 — 6 10
Fiz. audzinās, un militārā apmācība .1 1 1 1 1 1 11 I 1
Prakse darbnīcās un laboratorijās ... 10 15 16 18 15 15 18 13 16 18
Dziedāšana i! — — — —
Kora dziedāšana un orķestra spēle . . — — — — (4) — — — (4) ļ — — (4)

Kopā nedēļas stundu skaits 41 ļ 41 40 41 41 41 40 ļ 41 40 40

Valdības iestāžu paziņojumi.
Par Latvijas goda vicekonsulu

Goteborgā, Zviedrijā,
iecelts Johan's Gustafs Nordgrēn's.

Vicekonsulāta adrese:
Vice-Consulat de Lettonie,

Ostra Hamngatan 25,
Goteborg, Suēde.

Telegrammu adrese: Fylgia Goteborg.
Kods: „A. B. C".

Goda vicekonsuls Raumā, Somijā,
Yrjo Ossian's Fagerstrom^s, uz paša
lūgumu, atbrīvots no ieņemamā amata,
skaitot no š. g. 10. 'maija.

Š. g. 26. aprīlī miris Latvijas vicekonsuls
Falmutā, Anglijā,

Cecil's R. Broad's.

Izlabojums.
,.Valdības Vēstneša" š. g. 118. numurā

iespiestā Galvenās lauku nekustamas
mantas vērtēšanas kommisijas rīkojumā,
17. rindā no sākuma, kur stāv: „jāizdara
līdz š. g. 15. jūnijam", jāstāv: „jāizdara
līdz š. g. 15. jūlijam".

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1928. g. 31. maijā.
1. Apstiprina, skaitot ar š.g. 1. jūliju

līdz 1929. gada I. jūlijam, Latvijas
universitātē:

1) par rektoru — profesoru Dr. med.
Mārtiņu Zīli,

2) par prorektoru studentu lietās —
profesoru Arnoldu Speķi un

3) par prorektoru saimniecības lietās —
docentu Persiju Zīlīti.

2. Atļauj strādāt Latvijas universi-
tātē bij. Krievijas pavalstniekam pro-
fesoram Borisam Popovam līdz 1930. g.
1. jūlijam.

3. Apspriež instrukciju par civil-
dienesta npteikumu piemērošanu.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Preiļu pilsētas valdes paziņojums.
Ar iekšlietu ministrijas pašvaldības de-

partamenta š. g. 26. marta rakstu Ni 87164
Preiļu pilsētas pašvaldībai tiek atļauts
noturēt nedēļas tirgu trešdienās un
piektdienās.

Preiļu pilsētas galva Gurvičs.
Sekretārs J. Putniņš.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos ar pienu un piena

produktiem Valkas oilsētā.
Pieņemti Valkas pilsētas domes 1928. g.
8. maija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta

1928. g. 22. maija rakstu N2 88909.
I. Pārdošanā pielaižamās piena un

krējuma šķiras.
§ I. Atļauts pārdot sekošas piena un

krējuma šķiras: 1) pilnpiens, 2) vājpiens,
3) augstākā labuma piens (t. s. bērnu
piens), 4) vārīts, pasterizēts, sterilizēts un
homogenizēts piens, 5) rūgušpiens un
biezpiens, 6) paniņas (ķērnes piens), 7) sal-
dais krējums, 8) skābais krējums.'

Piezīme. Piena preparātu, t. i. kon-
densēta piena, kefira un lāktobacelina

ievešana un pārdošana atļauta tikai
tad, ja uzrādīts viņu sastāvs vai pa-
gatavošanas veids.

§ 2. Par pilnpienu skaitās govju piens,
kas iegūts caur pilnīgu govs izslaukšanu, ir
bez kādiem piemaisījumiem, nav nokrejots,
nav arī kaut kādi pārveidots (vārot, skā-
bējot u, t. t.)- un satur ne mazāk kā 3%
tauku vielu.

Piezīme. Piens, kuru pārdod bez se-
višķa apzīmējuma, tiek skaitīts par
pilnpienu.

§ 3. Par vājpienu skaitās nokrejots
piens, kas satur mazāk kā 3% tauku
vielu.

§ 4. Vārits, pasterizēts, sterilizēts un
homogenizēts piens pārdodams tikai zem

šiem nosaukumiem. Par vārītu pienu
skaitās tāds piens, kas bijis sasildīts līdz
100°C. (80°R.). Par pasterizētu tāds, kurš
zināmu laiku, atkarībā no temperatūras,
turēts 500 ijdz 90° C. (40° līdz 72° R.) sil-
tumā. Uz pasterizēta piena pārdošanas
traukiem jāatzīmē piena sildīšanas ilgums
un temperatūra. Par sterilizētu skaitās
tāds piens; kas sterilizēts aparātā, kura
konstrukciju atzinusi par labu pilsētas
valde. Piens sterilizējams tikai hermētiski
slēgtās pudelēs, atzīmējot uz tām datumu,
kad piens sterilizēts. Par homogenizētu
pienu skaitās tāds, kas homogenizēts
aparātā, kura konstrukciju atzinusi par
labu pilsētas valde.

§ 5. Par rūgušpienu skaitās saskābis un
sarūdzis pilnpiens vai vājpiens. Par



biezpienu — tāds pat piens, ja no tā at-
dalītas sūkalas.

§ -6. Par paniņām (ķērnes pienu) skai-
tās pēc sviesta izdalīšanās no krējuma vai
piena pārpalikušais šķidrums.

§ 7. Krējums ir no piena noņemtā ar
taukiem bagātākā daļa. Krējumā jābūt
Īlemazāk kā l*5°/q tauku vielu, bet tā
sauktā sakultā krējumā — ne mazāk kā
280,-,

§ 8. Saskābušais saldais krējums skai-
tās' par skābo krējumu, ja satur ne mazāk
par 20% tauku vielu," bet tā sauktam
presētam krējumam jāsatur vismazākais
30° o tauku vie! u -

§ 9. Visās augšminētās piena šķirās
nedrīkst būt nekādu netīrumu vai pie-
maisījumu, kā piemēram ūdens, ledus,
krāsu vielas, konzervvielas un t. t., kā arī
tās nedrīkst būt viltotas.
' § 10. Citu lopu (kazu, aitu, ķēvju)
pienu var ievest un pārdot tikai zem at-
tiecīgiem nosaukumiem skaidrā, nebojāta
un neviltotā veidā, bez jebkādiem piemai-
sījumiem vai nokrejošanas.

II. Pārdošanā nepielaižamais piens
un krējums.

§ 11. Aizliegts apstrādāt, pārdot un
lietot barībai pienu un krējumu:

> a) no govīm, kas slimo ar dzelteno
kaiti, infekcijas slimībām: liellopu
mēri, liesas sērgu, trakumu, bakām,
emfizematisku karbunkuli, tesmens
tuberkulozi, ļauno tūsku (oedema

malignum), septicemiju, mutes un
nagu sērgu un slimībām ar pa-
augstinātu temperatūru.

b) no govīm, kuras slimo ar tesmeņu
slimībām, vai arī dzemdes strutošanu,
izņemot gadījumus, kad piena pār-
došana atļauta no pilsētas veterinār-
ārsta.

c) no govīm, kuras slimo ar iekšējo
orgānu tuberkulozi, kas saistīts ar vā-
jumu un caureju.

d) no govīm, kuru piens ir nedabiskas
krāsas (zilas, sarkanas, dzeltenas),
nedabīgas garšas (sālītas, rūgtas),
nedabīgas smakas (puvumu vai
pelējumu), nedabīgas konsistences
(gļotainas, staipekļainas), tāpat arī
asinis vai strutas saturošu pienu vai
krējumu.

e) no govīm, kuras ārstē ar nāvīgām vai
stipras konsistences zālēm, kas spē-
jīgas pāriet pienā, kā piemēram: ar
arzeniku, vemjakmeni, opiju, eze-
riņu, pilokarpinu.

111. Pienu un krējuma pārdošanas
mēri.

§ 12. Piena un krējuma pārdošanas
mēri ir litrs un viņa daļas. Pienu un krēju-
mu atļauts arī pārdot aiztaisītās pudelēs,
kuru tilpums nelīdzinās litram vai viņa
iedalījumiem, bet tad uz pudelēm jābūt
uzrakstam, kādai litra daļai līdzinās
saturs.

IV. Piensaimniecībās un pie piena
pārdošanas nodarbināto personu

saslimšana.
§ 13. Ja piensaimniecībā, darbnīcā,

piena tirgotavā, ražotāja vai tirgotāja
dzīvoklī kāda persona saslimusi ar lipīgu
slimību (mēri, spitālību, liesas sērgu,
šarlaku, difteriju, bakām, tīfu, kolieri,
asinssērgu), tad uzņēmuma īpašniekam vai
pilnvarniekam nekavējoties jāziņo par to
pilsētas valdei. Personas, kuras slimo ar
minētām slimībām, un tādas, kurām uz
rokām vai sejas atrodas strutojoši augoni
vai vātis, tāpat arī tuberkulozie ar kFep 'u
un krēpām, kā arī personas, kurām sakari
ar augšminētām personām, nedrīkst no-
darboties ar piena arodu un ir nekavējoties
atstādināmas no darba, pat arī tad, ja
šī iemesla dēļ uz laiku būtu jāslēdz uz-
ņēmums.

§ 14. Pienu un krējumu nedrīkst ie-
vest no vietām, kur izplatījusies kāda
13. § minētās slimības epidēmija vai
episotija.

V. Tirgošanās ar sviestu.
§ 15. Par sviestu (skābkrejuma, sald-

krejuma, eksporta sviestu, Parīzes sviestu,
ķēķa sviestu, kausētu vai krievu sviestu)
skaitās piena vai krējuma kulšanas ceļā
iegūtais taukvielām bagātākais produkts.
Sviests tādēļ nedrīkst saturēt nekādus citus
taukus, kā vienīgi tos, kuri ir pienā.

§ 16. Kausētam (krievu) sviestam jā-
satur ne mazāk kā 96n/0 sviesta tauku.
Visām citām sviesta šķirām — ne mazāk
kā 70%.

§ 17. Sviestā nedrīkst būt vairāk kā
4% (4 kb. cm normālā atšaidījuma nātrija
sārma (Na OH) uz 100 g sviesta), izņemot
ķēķa un kausēto (krievu) sviestu, kurš
var saturēt vairāk kā 6% skābuma.

§ 18. Sviestu krāsot atļauts tikai ar
nekaitīgām augu krāsām (piem. kurkumu,
orleanu un burkānu sulu). Kaut kādu
citu krāsvielu lietošana (anilīna, metā-
lisko) stingri aizliegts.

§ 19. Sviests nedrīkst saturēt nekādu
konservējošu vielu piemaisījumu, izņemot
sāli. Tā var būt sviestā tikai izkusušā
veidā, bet ne kristallos.

§ 20. Sviests nedrīkst saturēt vairāk
kā 18% ūdens.

§ 21. Sviestā nedrīkst būt nekādu ne-
tīrumu vai citu vielu, izņemot atļautās.

§ 22. Pie sviesta apstrādāšanas, uz-
glabāšanas un pārdošanas jāievēro vis-
lielākā tīrība. Visi lietojamie materiāli,
trauki un darba rīki turami arvienu kār-
tībā un tīrībā. Pie sviesta svēršanas un
ietīšanas atjauts lietot tikai tīru perga-
menta papīri. Uzglabājot un pārdodot
sviestu, tas jāsarga no putekļiem, kukai-
ņiem un no dažādu smaku iespaida (piem.
augļu, petrolejas, dūmu u. t. t).

VI. Uzraudzība.
§ 23. Piena, krējuma, sviesta un citu

piensaimniecības produktu ievešanas, ra-
žošanas un tirgošanās uzraudzība uzti-
cēta pilsētas valdes ieceltam kontrolierim.
Šai personai ir tiesība katrā laikā pārrau-
dzīt kūtis, piensaimniecības, piensaim-
niecības produktu ražošanas uzņēmumus,

ratus un tirgošanās telpās, tāpat arī priekš-
metus, kurus lieto piena apstrādāšanai un
pārdošanai, kā arī pašus piena produktus,
ņemot no tiem paraugus laboratoriskai
izmeklēšanai. Pilsētas valdei ir tiesība
izsludināt izmeklēšanas rezultātus vie-
tējos laikrakstos.

§ 24. Šo notekumti pārkāpēji saucami
pie atbildības uz soda likuma pamata.

§ 25. Šie noteikumi nāk spēkā divu
nedēļu laikā pēc publicēšanas ,,Valdības
Vēstnesī".

Valkas pilsētas galva J. Ķimins.
Sekretārs E. Pavlovičs.

Zemāko dienas arodu skolu stundu plāni.
Galdnieku un ādminības nodaļas.

Nedēļas stundu skjļļts

Priekšmeti tafo-ll Galdnieku nodaļā Ādminības
: nodaļasanas

? klasē 1 | " li III i i|

i i
Latviešu valoda 5 3 2 —* 3 2
Vācu valoda '... 2 — — — ' — —
Rēķināšana 4 ļ — — — i — —
Algebra „ . 3 3 2 — i— —
Ģeome-trija 3- 3 — — — —
Fizika — 2 2—22
Dabas zinības 3 — — — 2 —
Ķīmija — 2 — — 4 2
Vēsture 2 — — — — —
Ģeografija _ j 2 — — — — —
Ticības mācība 1 — — — — —
Darbvedība un kalkulācija — — — 2 — 2
Analitiskā ķīmija — — — - 2
Praktiskie darbi ķīmijā — — — 4 —
Adminība — — — — 3 7
Mašinu mācība un instrumenti — — j 2 — 2 —
Technoloģija — — 2 — — —
Koka konstrukcijas — 2 — — — —
Stīlu mācība un mākslas vēsture — — 2 2— —
Projekciju mācība — 4 — — —
Rasēšana un raksti 2 ? 2 — — 2 —
Brīvrokas zīmēšana 2 2 2 -ļ — —
Mēbeļu projektēšana ; — — 3 8 —
Militārā apmācība un fiziskā audzināšanu. . . 1 1 1 li 1 1
Prakse darbnīcās 10 18 24 29 ļ! 19 24
Dziedāšana 1 — — — —

.

Kopā nedēļas stundu 41 ! 42 42 42 42 42

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa.

pamatojoties uz 1919. g. 5. sept

likumu par mortifikāciju 5., 6.
un 7. p. p. .ievērojot Esteres

Gurevič lūgumu un savu lēmumu
no 1928. g. 15. maija paziņo,
ka lūdzējai ir gājusi zuduma
dzīvības ap drošināšanas polise
izdota no apdrošināšanas biedrī-

bas ..Rossija" 1904. g. 24. sept.
Ne 198406 par 1000 rbļ.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto polisi, pieteikties tiesā
trīs (3) mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, polisi
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam
izdos jaunu polisi vai piešķir?
tiesību ' saņemt attiecīgu polises
vērtību.

Rīgā, 1928. g. 18. maijā.
JVfs 4274. 4451b

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

_ i

(Tiesu
slu_f_ājuifii.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikāciju 5., 6.
un 7. p. p. .ievērojot Zeliga
Fridlendera lūgumu un savu
lēmumu no 1928. g. 25. maija
paziņo, ka lūdzējam ir gājusi
zudumā dzīvības apdrošināšanas
polise izdota no apdrošināšanas
biedrības ,,Rossija" 1903. g.
12. augustā Ne 186478 par 3000 r.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz augša
aprādīto polisi, p ieteikties tiesa

trīs (3) mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests . „Valdibas Vēstnesi" aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, polisi atzīs
par iznīcinātu un lūdzējam izdos
jaunu polisi vni piešķirs tiesības

"saņemt attiecīgu polises vērtību.
Rīgā, 1928. g, 14. maija.

N° 4275. 4450b
Priekšsēd. v. A. Veidners

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10 . jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Kārļa-
Heinricha Kārļa d. Bruggena
lūgumu un savu lēmumu no
1928. g. 15. maija paziņo, ka
lūdzējs ' parādu pec obligācijas
par 2000 rbļ., apstiprinātas 1912.g

21. aug. Ne 2491 uz nekustamu
ipašumiJ Rīgas pilsētā, IV hip.
iec, ar zemes grām. reģ. Ne 2193
par labu Heinricham Kārļa d.
fon Zengbušam, kas viņu ir
cedējis blanko un kura pārgājusi
uz Hermani Kārļa d. Kampe,
kā blanko cesionāru, kas viņu
ir cedējis atkal blanko, — ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam deļ dzē-

šanas zemes grāmatās, tamdēļ
kā ir gājusi zudumā. Parādu

pēc obligācijas par 4000 rbļ.,
kura 1913. g. Ne 7286 atdalīta
no obligācijas par 7000 rbļ.
pirmatnējā lielumā, apstiprinātas
1912. g. 22. aug N° 2550 uz to
pašu nekustamu īpašumu par
labu Heinricham Kārļa d. fon
Zengbušam, kas viņu ir cedējis
blanko un no kuras obligācijas
atdalīto daļu par 4000 rbļ.
Vilhelms Pētera d. Ludeks, kā
blanko cesionārs ir cedējis Rein-
holdam Reinholda d. Borcher-
tam ?— ir iemaksājis tiesas depo-
zītā Ls 58,— dēļ kapitāla un

" i dzēšanas.
' Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša klaikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests,,Valdības Vēstnesī
un iazrflda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju par 2000 rbļ. atzīs par
iznīcinātu un obligāciju par 4000
rbļ. par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
Ne 4019. 4565b

Priekšsēd. v. 0. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ.proc.lik. 1967., 2011 .—2014
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kāfdas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1928. g.
15. maijā publicēto 1928. g.

26. janvārī Smutenespag. Cer-
tenē mirušā Jāņa Ādama 'd.
Baumaņa 1928. g.* 3. janvārī mā-
jas kārtībā taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesīb. uz mir. Jāņa Ādama
dēla Baumaņa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, Iegatāriem, fideikomi-
sāviemij, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī'slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ns 3879

Rīgā, 1928. ģ. 19. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4555z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik. 1967., 201 I.—2014,
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 245.1. p. pamata, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šaī tiesā 1928. ;;.
15. maijā publicēto 1928. g.
8. janvārī Pļaviņu pag. Mežsētos
mirušā Jēkaba Simaņa d. Igna-
šonoka, " 1926. g. 9. dec. mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesīb. uz mir. Jēkaba Igna-
šonoka mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantinie-
kusiem, Iega 'tārijiem, fideikomi-
sārijiem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt sabvas tiesības, pretenzi-

jas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, - bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 3633

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4556z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. ievērojot Mača Pusplatā
pilnvarnieka zv, adv. JūlijaArāja
lūgumu un savu 1928. g.15. maija
lēmumu paziņo, ka parādnieks
Mača Pusplatais mantojuma daļu
par 300 rbļ., apstiprinātu 1901.g.
2. aprīlī ar Ne 494 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Saikavas
muižas Vinteš-Helmeru mājām,
ar zemesgrāmatu reģ. Ne 1145
par labu Līzei Pusplata's — ir
iemaksājis tiesas depozītā Ls 4,—
dēļ parādu dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām hntu tiesības uz augšā
aprādīto mantojumu daļu. pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ..Valdības Vēst-
neši" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
parādu atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Rfgā,I928.g. 18.maijā. Ne 3291
Priekšsēd. v. A. Veidni
4444z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2050.
un 2062. p. p., ievērojot Kārļa
Kalekaura lūgumu un savu lē-
mumu no 1928. g. 15. maija
paziņo, ka lūdzējs parādu pēe
divām (2) obligācijām, apstipri-
nātām uz nekustamu īpašumu
Rīgas pilsētā, 111 hip. iec,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 2434
ingrosētas I) 1906. g. 19. sept.
Ne 817 par 12000 rbļ. par labu
Pēterim Mārtiņa d. Virsām,
kas viņu ir cedējis blanko un
2) 1907. g. 23. okt. Ne 1246
par 3000 rbļ. par labu Fridricham
Fridricha-Vilhelma d. Šmeilim.
Abas augšā minētās obligācijas
ir pārgājušas uz Hermani Kārļa
dēla Kampe, kā blanko cesionāru,
kas viņas ir atkal cedējis blanko
ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas, grāmatās tamdēļ, ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā vienā mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.
Ne 4271. 4562b

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

Literatūra.
Ārpusskolas Izglītība. Mēnešraksts biedrību,

bibliotēku, tautas augstskolu un pašmācības
darba veicināšanai. Ne 4/5. 1928. Centrālās
izglītības savienības izdevums, Rīgā.

Redaktors: M. Arons.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. g. 1. jūnijā.

Devīzes

1 Amerikas dollars 5,158—5,17
1 Anglijas mārciņa. 25.195—25,245
100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 71,85—72,40
100 Šveices franku 99,30—100,05
100 Itālijas liru ........ 27,15—27,35
100 Zviedrijas kronu. 138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu 138,10—138,80
100 Dānijas kronu. 138,40—139,10
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 208,05—209,10
100 Vācijas marku 123,40—124,00
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červoņecs — — —
100 Austrijas šiliņu 72,45—73,15

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg . 96—104

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v4 c g.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Šim numuram 8 lapas puses.

Šīs dienas „Vald. Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz mežu departamenta
sludinājums par augošu mežu pārdošanu
jauktā izsolē 1928. g. 12. septembrī, Rīgā



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu an civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p. pamata, ievērojot
Jāņa Roznieka lūgumu un savu
lēmumu no 1928. g. 8. maija
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
obligācijas par 550 rbļ., ap-
stiprinātas 1887. g. 6. martā
Ne 166 uz nekustamu īpašumu
Madonas apr. Mārcienas muižas
Vec-Reku Ne 11 mājām, ar zemes
grāmatau reģ. Ne 820 par labu
Jurim Kamin skim,— ir samaksā-
jis, bet šī augšā minētā obligā-
cija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi
zudumā.

Pēc obligācijas par 3000 rbļ.,
apstiprinātas 1914. g. 22. maijā
Ne 572 uz tā paša nekustama
īpašuma par labu Voldemāram
Blūmam, kas viņu cedējis blanko
— ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 66,— dēļ kapitāla un °/ 0
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šīs sludinā-
jums iespiests,,Valdības Vēstnesī'
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, pirmo
obligāciju atzīs par iznīcinātu
un otru par samaksātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
Ne 4163. 4563b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. likumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kārlis
Jēkaba d. Kuškevics un Mlida
Kārļa m. Kuškevics, dzini. Gin-
ters, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas niotāra
J. Krūklanda 1928. g. 3. maijā
reģ. Ne 77/10217, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civ. lik.
79. un turpm. p. p.p aredzēto
laulāto mantas .kopību.

Rīgā, 1928. g. 22. maijā.
L. Ne 4297. 4810b

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

Rīgas 12. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 16. maija
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1460.—«. p. un viet.
civ. lik. 4404. p., ar šo izsludina,
ka no Emmas Kuskmecs 1927. g.
novembra mēnesī, Rīgas 13. pol.
iecirknī, Bolderajā, Kārlim Anso-
nam, dzīv. turpat, Kodolu ielā
Ne 3, izdotā pilnvara, ar kuru
pēdējais pilnvarots rīkoties it
sevišķi minētās Kuskmecs zemes
piešķiršanas lietās, atzīta par
spēkā neesošu un nederīgu. Ne905

Rīgā, 1928.^g. 21. maijā.
4830o Miertiesnesis (paraksts^.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis
uz sava 'i 928. g.21. maija lēmuma
pamata uzaicina 1926.g. 22.martā
mirušā Hirša Markusa d. Frid-
mana mantiniekus, kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
viņa atstāto mantojumu, pie-
teikt miertiesnesim savas tiesības
un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Minētā laikā nepieteiktās tie-
sības un prasības tiks atzītas par
zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 21. maijā.
4831o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommisija,

uz Lejas Leiba meitas Gurvičs
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no pilsētas dzimts-
lietošanas tiesību gruntsgabala
platībā 63 kv. asis ar ēkām,
atrodošās Daugavpilī, III pilsētas
iecirknī, 118. kv. zem Ne7,1it. ,,v"
Grodņas ielā ar pol. Ne 48 un
Kazimira Skrindas ielā ar pol.
Ne 85, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai pa: to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Vald. Vēst-
nesī" , pretējā gadījumā nepieteik-
tās tiesības skaitīsies par iznīci-
nātām un minētā lūdzēja varētu
tikt ievesta Latgales zemes grā-
matu reģistri par norādītās ne-
kustamās mantas īpašnieci bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkarisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. Ne 3237.

Daugavpilī, 1928. g. 18. maijā.
Komm. priekšsēd. E. Hellvichs.
4463o Sekr.-darbv. Vitkovskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1928. g.
12. jūnijā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1927. g 13. martā Liepas pag.
,,Jaunstruņķos" mir. Mārča Ben-
jamiņa d. Lakas testaments.

Rīgā, 1928. g. 26". maijā.
L Ne 4186

Priekšsēd. v. A. Veidners.
5321 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs
tiesas šā gada 7. jūnijā attaisīs
un nolasīs 1928. g. 3. februārī
miruša Viļā Tērzena testa-
mentu.

Jelgavā, 1928. g. 30. maijā.
L Ne2144/28.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
5350 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tie-
sas sēdē šā gada 7. jūnijā at-
taisīs un nolasīs 1928. g.21. martā
mirušā Jāņa Jura d. Trana
testamentu.

Jelgavā, 1928. g. 30. maijā.
5349 L Ne 2154/28.

Priekšsēdētāja v. P. S t ē r s t e.
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tie-
sas sēdē šā gada 14. jūnijā at-
taisīs ,un nolasīs 1927. gada
23. novembri mirušā Mārtiņa
R ē d i n a testamentu.

Jelgavā, 1928. g. 26. maijā.
5348 L Ne 1944/28.

Priekšsēdētāja v. P. S t ē r s t e.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., iecvērojot Konrāda un
Līzes Zīle pilnvarnieka zv. adv.
pa!. Herberta Liepiņa lūgumu un
savu 15. maija 1928. g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieki Konrāds
un Līze Zīles parādu pēc obli-
gācijas par 2000 rbļ., apstiprinā-
tas 1913. g. 29. martā ar Ne 42
uz nekustamo īpašumu Slokas
pilsētas dzimtsrentes gruntsga-
balu Ne 577 Rīgas apr., ar zemes-
grāmatu reģ. Ne 503, izdotas par
labu Eiženam Ludviga d. Bo-
betam, kas viņu ir cedējis blanko,
— ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 45,35 dēļ kapitāla un % dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemegrāmatā.

Rīgā, 1928.g.l8.maijā. JMā 4210
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4445z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Kārļa Jāņa d.
Pogula lūgumu un savu 1928. g.
15. maija lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 10.000 rbļ., apstiperinātas
1911. g. 30. novembrī ar Ne 4274
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā IV hip. iec. ar zemesgrām.
reģ. Ne 381, izdotas Arnoldam
Jēkaba d. Gulbim, kas viņu ir
cedējis blanko, — ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes-
grāmatās, tamdēļ, ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī"
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Rīgā, 1928. g. 18.maijā. Ne 420
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4442z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Annas Jāņa m.
Upmans lūgumu un savu 1928. g.
15. maija lēmumu, paziņo, ka

parādniece Onna Upman parādu
pēc obligācijas par 1500 rbļ., ap-
stiprinātas 1912. g. 7. augustā ar
Ne40 uz nekustamoīpašumu Rīgas
apr., pilsētas dzimtsrentes grunts-
gabalu Slokā, ar zemesgrāmatu
reģ. Ne 445 par labu Kārlim
Anša d. Fcldmanim, kas viņu
ir cedējis blanko, — ir samaksā-
jis, bet šī augšā minētā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemesgrāmatās.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaivina visas personas,
kurām būtu tiesības uz' augšā
aprādīto obligāvciju, pieteikties
tiesā, viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
Jūdzējam dos tiesību" prasīt pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatā.

Rīgā,1928.g.l8.maijā. Ne 3861
Priekšsēd. v. A. Veidners.
4443z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.Iik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Jāņa
Pilskalna pilnv. zv. adv. Viļā
Holcmaņa lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 1928. g. 8. maijā publi-
cēto 1925. g. 17. maijā Vietalvas
pag. ,,Puduļos" mirušās Mades
Andreja m. Lasis (Lass), dzim.
Kļaviņš, 1923. g. pie Vietalvas
pag. tiesas taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Mades Lasis (Lass) 'mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā' termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 4039

Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4U0z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausījusi mir. Kat-
rīnes Jāņa m. Rinkus (Rimkus)
testamenta lietu, nolēma: par
prombūtnē esošā Jāņa Augusta
Bernacka atstāto mantu iecelt
aizgādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai attiecīgai rīcībai.

Rīgā, 1928. g. 22. maijā. Ne
4767 1. Ne 2103

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Eduarda Mig-
lava lūgumu un savu 1928. g.
22. maija lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 5000 rbļ., apstiprinātas
1904. g. 30. jūnijā Ne 933 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētas
3. hip. iec, ar zemes grāmatu
reģ. Ne 1680 izdotas par labu
Nikolajam Matvejevam, kas viņu
cedējis blanko un kura pārgā-
jusi uz I Rīgas savstarpīgo kredīt-
biedrību kā blanko cessionāri,
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 106,80 dēļ kapitāla un %
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteikta
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ne 4279

Rīgā, 1928. g. 23. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blumentāls

5034r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. likumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo, vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kārlis
Jāņa d. Dimbirs (Dimbiers) un
Līna Kārļa m. Dimbirs (Dim-
biers), dzim. Aleks, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra A. Meike 1928. g.
2. aprīlī reģ. Ne 21/4611, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civ.
lik. 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 22. maijā.
L. Ne 4295. 4811b

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

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. p. pamata,
uz Lūcijas Rabe, dzim. Vengris,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Hermani Rabe, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma
ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1928. g. 21. maijā.
Ne 434231. L. JVa 1299.

Priekšsēd. b. Egiīts.
4697b Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 1014. un
2019. p. p. pamata patziņo, ka
pēc 1901. g. 21. janv. Valmierā
mir. Johana-Hugo Reimersa, ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viasa atzīs kā šīs
tiesības zaudējuša^.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
L. Ne 3401. 4559b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 18. sept. Jaungul-
benes pag. mir. Emīlijas Otto m.
Kažociņ, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 21. maijā.
L. Ne 3932. 4694b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1919. g. 26. martā Pļaviņās
mir. Jāņa Pētera d. Bērziņa,
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, kreditoriem un 1.1.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņa atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 21. maijā.
L. Ne 3905. 4695b

Prieksšed. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas Vilāku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1928.g. 16. maija lēmumu
un civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p.
un civ. proc.lik. 1401.p. uzaicina
1915. g. 5. janvārī mirušās
Tatjanas Fedotovas mantiniekus
pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantību, atro-
došos ' Jaunlatgales apriņķī, Li-
navas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vaid. Vēstn." Blakus L. Ne 117.

Viļakā, 1928. g. maijā.
4592ē Miert. v. (paraksts).

Daugavpils 3. iecirkņa mier-
tiesnesis, saskaņā ar savu š. g.
16. maija lēmumu un civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. 1. d. paziņo, ka pēc
1926. g. 24. decembrī mirušā
Ivana Pētera d. Semenova ir
palicis nekustams īpašums Dau-
gavpils apr., Naujenes pag., kādēļ
uzaicina visas personas, kam
saskaņā ar šo īpašumu būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Daugavpilī, 1928. g. 16. maijā.
L. Ne 410.

4350ē Miertiesn. (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1928. g. 16. maija un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. un civ. lik. X- s. 1. d.
1239. p. uzaicina 1920. g. 20.maijā
mir. Jāņa Vijuma d. Vucena man-
iiniekus pieteikt savas mant. tie-
sības uz mantojumu, kas palicis
Daugavpils apr., Līvānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".
4460ē Miert. K. Avens.

Latgales apgabaltiesas Maltas
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 14. maija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1928. g. 11. martā mirušā Kosta

Mičuļa Silajāņu pagastā, Sudaru
sādžā ir palicis mantojums, sa-
stāvošs no 9,54 ha zemes ar
attiecīgām ēkām un saimniecības
inventāru un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu būtu kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pie-
teikt šīs tiesības pēc piekritības,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Barovajas ciemā, Maltas pag.
1928. g. 14. maijā. Ne 443.
4300ē Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1928. g. 18. maija lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pēc 1918. g.
2. maijā mirušā Nikifora Semena
d. Mažorova ir palicis manto-
jums, sastāvošs no kustamas un
nekustamas mantas, atrodošos
Ružinas pagastā, Sprindu ciemā,
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu būtu kādas tiesības
kā mantiniekiem, pieteikt šīs
tiesības pēc piederības sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

1928. g. 18. maijā. Ne 1101.
4700o Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesneiss,
saskaņā ar savu lēmumu no
1928. 'g. 18. maija un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. un civ. lik. X s. 1. d.
1239. p. uzaicina 1906. g. 19. dec.
mir. Jāņa Šarkovska mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz mantojumu, kas palicis
Daugavpils apr. Liksnas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn."
4590ē Miert. K- Avens.
Latgales zemes grāmatu atjau-

nošanas kommisija,
uz Emīlijas Jāņa meitas Stučkus
dzim. Vilks, lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no Ukru
rpuižas atdalītā zemes gabala
pēc kopējā muižas plāna zem
Ne 36, platībā 16 des. 1920. kv.
asis, atrodošās Jelgavas (senāk
Šauļu) apriņķa Ukru (senāk Ža-
gares) pagastā, uz kuru nekusta-
mo mantu lūdzēja sevi, kopā ar
Krišjāni, Robertu, Juri, Žani un
Jāni Vilkiem un Līnu Salmiņu,
dzim. Vilks, uzrāda par Fr' iča
Jāņa dēla Vilka mantiniekiem,
ievešanu zemes grāmatu reģistri—-
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
minētie: mantojuma devējs Fricis
Jāņa dēls Vilks un pēc attiecīga
tiesas nolēmuma iesniegšanas arī
pate lūdzēja varētu tikt ievesti
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapsildāmas pār-
došanas un hipotēkarisku apgrū-
tinājumu tiesībām. Ne 3220.

Daugavpilī, 1928. g. 18. maijā.
Komm. priekšsēd. E. Helvichs.
4465o Sekr.-darbv. Vitkovskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1922. g. 5. nov. Ad'erkašu
pag. mir. Andreja Jāņa d. Linde,
ir atklāts mantojums im uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
L. Ne 3646. 4558b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ..
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
12.jūnijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks nolasīts 1925. g.
19. septembrī Valmieras pilsētas
privātslimnīcā mir. Kārļa Reiņa
d. Zaķa testaments.

Rīgā', 1928. g. 26. maijā.
5322 L Ne 3421

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1928. g. 18. maija un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. un civ. lik. X s. 1. d.
1239. p. uzaicina 1918. g. 19. febr.
mir. Romualda Jura d. Auzana
(Avzānova) mant. pieteikt sa-
vas mantojuma tiesības uz man-
tojumu, kas palicis Daugavpils
apr., Līvānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,VaId. Vēstnesī".
4591 ē Miertiesn. K. Avens.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommisija,

uz Annas Pētera m. Antans
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemniekiem pie-
šķirtas zemes gabala, platībā
6desetinas 2175 kv. asis, atrodo-
šās Daugavpils apriņķa Jasmuižas
pagastā Zimeļu sādžas zemes
robežās, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Vaid. Vēst-
nesi" , pretējā gadījumā nepieteik-
tas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un minētā lūdzēja varētu
tikt ievesta Latgales zemes grā-
matu reģistri par norādītās ne-
kustamās mantas īpašnieci bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkarisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. Ne 3251

Daugavpilī, 1928. g. 18. maija.
Komm. priekšs. E. Hellvichs.
4461o Sekr.-darbv. (paraksts)

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommisija,

uz Gavrila Savelija dēla Savel-
jeva lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemes
gabala platībā 10 desetinas, atro-
došās Jaunlatgales (bij. Ludzas,
senāk Ostrovas) apriņķa Augšpils
(senāk Višgorodas) pagastā pie
Sorokino ciema un Ankifio-Gora
prisjolka, ievešanu zemes grāmatu
reģistri. — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkarisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. Ne 3205.

Daugavpilī, 1928. g. 18. maijā.
Komm. priekšsēd. E. Helvichs.
4467o Sekr.-darbv. Vitkovskis.

Farmācijas valde izsludina par
nederīgu nozaudēto reģistrācijas
lapu Ne 440/19, izdotu no far-
mācijas valdes 1924. g. 21. febr
uz Valtera G r ā b e s v. 5388

Latvijas skolotāju kopējā slimo
kase ziņo, ka nozaudētas Latvijas
skolotā' ju kopējās slimo kases
giāmat ' iņas Ne 2601 uz Peizt-
nieka ' Jāņa un Ne 6641 R 0 -
lovs Karlīnes vārdiem. Minētās
grāmatiņas skaitīt par nederīgām.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommisija,

uz Ābrama-Šlioma Icika dēla
Zilbera lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no pilsētas
dzimtslietošanas tiesību grunts-
gabala zem 1it. ,,D", platībā
34,91 kv. asis ar'ēkām, atrodošās
Rēzeknē, Jaunā pilsētas daļā
Galdnieku šķērsielā ar pol. Ne 11,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas peronas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu" iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām. Ne3231

Daugavpilī, 1928. g. 18. maijā.
Komm. priekšsēd. E. Hellvichs.
4464o Sekr.-darbv. Vitkovskis.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommisija,

uz Romualda Antona dēla Bei-
nara un Teklas Pētera meitas
Beinara, dzim. Želvo, lūgumu
par nekustamas mantas, sastā-
vošas no pilsētas dzimtslietošanas
tiesību gruntsgabala platībā
164,2 / 7 kv. asis ar ēkām, Daugav-
pilī, III pilsētas iecirknī, 125. kv.
zem Ne 9, 1it. ,,b", Liepājas ielā
Ne 63, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie līūdzēji
vārtu tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potēkarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ne 3213.

Daugavpilī, 1928. g. 18. maijā.
Komm. priekšsēd. E. Helvichs.
4466o Sekr.-darbv. Vitkovskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz savu 192S. g.
15. maija lēmumu ar šo paziņo
ka, lūdzēja Alvīne Andreja m.
Stopiņš iemaksājusi tiesas de-
pozītā Ls 80,40, kamdēļ atzīme,
kas ievesta 1928. g. 4. feb. Ne 204
attiecībā uz Annai Šmidt pienā-
košos legatu Ls 80, lielumā uz
nekustamu īpašumu Madonas apr.
Aizkujas muižas atdalīto zemes
gabalu, apzīm. Lejas-Mačkrieviņu
māju, ar zemes grām. reģ. Ne 14
sakarā ar mir. Andreja Stiprā-
Zeltiņa 1922. g. 12. apr. testa-
mentu ir dzēsta.

Pamatojoties uz augšā izteikto
un civ. proc. lik. 146032. p. pam.
apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uz-
aicina Annu Šmidt saņemt augšā
minēto - naudu. Ne3575

Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

. 564r Sekretārs A. Kalve.



Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommisija,

uz Sīmaņa Krustiņa (Christo-
fora- dēla Vicupa 'lūgumu par
nekustamas mantas sastāvošas
no zefhes gabala ar nosaukumu
„ferma Mežalovka", platībā
34,92 desetīnas, atrodošās jaun-
latgales (bij. Ludzas) ap'rinka
Baltinavas pagasta, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
„Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkarisku apgrūtinājumu tiesī-
bām.. ' Ne 3243.

Daugavpilī, 1928. g. 18. maijā.
Komm. priekšsēd. E. Hellvichs.
446.2o Sekr.-darbv. Vitkovskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 12. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
āelā Ne 147a, pārdos Pētera
Dubulta kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 420.

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

Rīgā, 1928. g. 23. maijā. 5398
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 8. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Jaunavu
ielā Ne 1, pārdos K/S „Venta"
kustamo mantu, sastāvošu no
koloriiālprecēm, kantora iekārtas
<u. c. un novērtētu par Ls 3652,50.

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

Rīgā, 1928. g. 1. jūnijā.
£»Aflfi Mocu iir\ I lakstiņš

* —ļ
1€_

_ iestāžu
sluāinaļumi.

Neretas muita,
pamatodamās uz m. 1. 1140. p.
dara zināmu, ka Lietavas pilsoņi,
dzīvojoši Lietavas Radzivilišku
pag.,, Prands un Ludvigas Zvilna,
ar Neretas muitas š. g. 2. maija
lēmumu, ir sodīti par nelegālu
valsts robežas pāreju, ar naudas
?sodu Ls 5,— apmērā katrs. Šo
lēmumu var pārsūdzēt uz muitas
departamentu, triju nedēļu laikā,
no tā izsludināšanas dienas. Pār-
sūdzība apliekama ar zīmog-
nodokli 80 sant. apmērā un ie-
sniedzama Neretas muitai.
5365b Priekšnieks F. Kund ra t s.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 11. jūn., pīkst. 10,
1. Peldu ielā Ne 23, tiks vairāk-
solīšanā pārdota Ābramam Finkel
šteinam piederoša kustama manta
sastāvoša no kājminamās šuj-
mašīnas, novērtēta kopā par
Ls 76,58. Atesvišķo tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumu darbi-
nieku slimo kases prasības seg-
šanai. 5370b

Rīgas polīc. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 11. jūnijā pīkst.
10 no rīta, Mērķēja ielā Ne6, dz. 7,

pārdos vairāksolīšanā Izaka Alpe-
roviča kustamu mantu, sastā-
vošu no 1 raiba galdauta un
zupas servīzes kopvērtībā par
Ls 56,01. ___5374b

Rīgas polīc. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 8. jūnijā pīkst. 10
no rīta, Parka ielā Ne 1-a, pārdos
vairāksolīšanā Dāvida Apta ku-
stamu mantu, sastāvošu no 1 kan-
tora aktu skapja kopvērtībā par
Ls 53,94, slimo kases prasības
segšanai. 5373b

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 7. jūnijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Pēter-
salas ielā Ne 18, pārdos Jāņa
Varbūta kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas lobāmās mašīnas
«n novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 1928. g. 23. maijā. 5396
Tiesu izp. 0. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 8. jūnijā
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Miera
ielā Ne 15, pārdos Alberta
Ziediņa kustamo mantu, sastā-
vošu no viena vieglā automobiļa
un novērtētu par Ls 2000.

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

Rīgā, 1928. g. 23. maijā. 5397
Tiešu izp. O. Stellmachers.

Paziņojums.
1928. g. 24. maijā finanču

ministris apstiprinājis „Akciju
sabiedrības Rīgas lenču un triko-
tāžu fabrikas ,.Kosmos sta-
tūtu grozījumu, atļaujot izlaist
800 jaunas, trešā izlaiduma, ak-
cijas par Ls 100,— katru, kop-
summā par Ls 88.00,— nomināl-
vērtībā zem sekošiem noteiku-
miem :

1. Sabiedrība paaugstina ka-
pitālu par 88.000,—, tā tad uz
Ls 238.000,— un izlaiž šim
nolūkam 880 jaunas, III iz-
laiduma, akcijas 'Ls 100,— nomi-
nālvērtībā katru.

~ Jaunā izlaiduma akcijas
sazīmējamas 6 mēnešu laikā pēc
jaunā izlaiduma izsludināšanas
dienas „Valdības Vēstnesī", pie
kam pie parakstīšanās jāiemaksā
par katru akciju 50% no nomināl-
vērtības, bet pārējie 50% jāno-
maksā ne vēlāk, kā 6 mēnešu
laikā pēc parakstīšanās atklā-
šanas. Gadījumā, ja minētā
termiņā visas aksijas ' nebūtu
segtas un apmaksātas, tad jaun-
izlaidums uzskatāms par neno-
tikušu un uz jaunām akcijām
iemaksātā nauda izsniedzama at-
pakaļ.

3. Uz.jaunā izlaiduma akciju
iegūšanu priekšrocība piešķi-
rama veciem akcionāriem, sa-
mērā ar viņiem piederošo akciju
skaitu, pie kam, ja vecie ak-
cionāri visas jaunās akcijas ne-
izņemtu, tad atlikušās akcijas
piedāvājamas trešam personām,
ievērojotp. 2. noteiktos termiņus.

4. Jaunās akcijas piedalās pie
dividendes par 1928. gadu,
sākot ar 1. janvāri.

5. Parakstīšanos uz jaunām
akcijām pieņem valde, Rīgā,
Popova ielā Ne 6.

Tirdzniec. nod. priekšnieka v.
>? V. Gailīts.

5382b Revidents R. Bērziņš ^.

_ >xel%celu virsvaldes
maletMIu apgāde

izsludina
rakstiskas izsoles

1928. g. 14. jūnijā _
uz naglām, dzelzs, dažādām —

14700 kgr.,
uz atslēgām priekškaramam —

900 gab. un

rakst. sacensību:
1928. g. 14. jūnijā

uz maiņstrāvas eļļas transfor-
matoru — 1 gab.
Izsoļu un sacensības sākums

pīkst 11 no rīta. Dalībniekiem jā-
iemaksā 5% drošības naudas no
piedāvājuma vērtības. Tuvākas
zinas dz-ļu virsv.,Qogo|a ielā Ne 3,
ist. Ne 103. 2* 1.2784 5403

Rīgas policijas 2. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 14. jūnijā,
pulkst. lO ^rītā, Brīvības bulv. 3,
pārdos vairāksolīšanā Jāņa Čan-
dera kustamu mantu, sastāvošu
no viņa dzīvokļa un viesnīcas
,,Imperial" iekārtas kopvērtībā
par Ls 13.953, N. Zedinskas,
A. Rodzeviča un K. Kamkina
nra?īha« cpačanai .i.'ļQ2

Rīgas polīc. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 13. jūnijā, pīkst.
10 no rīta, Merķeļa ielā Ns 2,
pārdos vairāksolīšanā Kārļa Val-
tenberga kustamu mantu, sa-
stāvošu no 1 flīģeļa kopvērtībā
par Ls 231,— slimo kases prasības
segšanai. 5371b

Daugavpils pils. polīc. 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
5. jūn., pīkst. 12 Miesnieku ielā
Ne 33/35," tiks pārdotas vairāk-
solīšanā Nochuma Aptero pie-
derošas sekošas mantas dzīvokļa
iekārtu par valsts prasību
Ls 2575,79.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 5364b

Rīgas prēf. 7. iec. priekšnieks
izsludina par nozaudētām sekošas
kara klausības apliecības:

1) Rīgas kapa spr. pr-ka kara
klausības apl. zem Ne 74590,
izd. 1925. g. 8. dec. Naumam
Zelikmanim un

2) Rīgas kara apr. pr-ka kara
kļaus, apliec, zem Ne 46509. izd.
1927. g. 19. maijā Dāvim Jaun-
fridim. 5375b

Bruņoto vilcienu pulka koman-
dieris izsludina par nederīgu no-
zaudēto personas apliecību .M 14
uz virsdienesta seržanta Stefano-
viča Jāzepa vārdu. 5369b

Aiviekstes ielā, IV Valmieras
kājn. pulka pagalmā,

atrodošās apm.950kub. metru
bojātas malkas

ŪTRUPE
1928. g. 12. jūnijā augšminētā
malkas laukumā, pīkst. 11 pr. p.

Rīgā, 1928. g. 31. maijā.
Pilsētas ūtrupnieks K. Urbāns.

Rīgas polīc. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 12. jūn. pīkst. 10
no rīta, Parka ielā Ne 4, dz. 29,
pārdos vairāksolīšanā Georga Ro-
zenkanta kustamu mantu, sa-
stāvošu no 1 bormašīnas kop-
vērtībā par Ls 1419, slimo kases
nrasības seešanai. 5372b

Galvenās "artilērijas noliktavas
prikešnieks ziņo, ka Galv. artil.
noliktavas Daugavgrīvas nodaļas
dižkareivis Eduards Atgāzis no-
zaudējis viņam izdoto no Galv.
artil. noliktavas pr-ka personas
apliecību Ne 9834/k no 1927. g.
15. jūl. ,ar derīguma terminu
līdz 1928. g. 1. jūl., kuru skaitīt
kā nederīgu. 5368b

Viļakas pag. valde izsludina par

ned. sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1)Latv.pasiNe9835/3839,
izd. 1921. g. no Bolvu iec. polic.
pr-ka uz Kazimira Jāzepa d.
Strupkovs v.; 2) Latv. pasi
Ne 1205/284, izd. 1920. g. no
Bolvuiec. polic. pr-ka uz Edu-
arda Ādama d. Morozov vārdu;
3) Latv. pasi Ne 7219, izd. no
Viļakas pag. valdes uz Zosia
Ādama m. Cercins v.; 4) Latv.
pasi Ne 5624, izd. no Viļakas pag.
valdes uz Mateuša Jezupa d.
Strapcans v.; 5) zirga pasiNel6234
izd. 1928. g. 10. janv. no šī pag.
valdes ar Ne 1835 uz Nochima
Rafaila d. Haits v.; 6) kafakl.
apliec, nederīga, Ne 13184, izd.
1921. g. 3. nov. uz Mateuša
Jāna d. Prancans v., dzim.
1899. g.; 7) Latv. pasi Ne 935,
izd. 1923. g. 12. febr. no Kacēnu
pag. valdes uz Varvaras Vasilija
m. Krotova v.; 8) Latv. pasi
Ne 4755/2193, izd. 1921. g. no
Bolvu iec. polic. pr-ka uz Nauma
Dāvīda d. Minkina v. 4382z

Baltinavas pag. valde izslud.
par ned. sekošus nozaudētus do-
kumentus: 1) Latvijas iekšzemes
pasi Ne 1684, izd. no šīs pag. val-
des 1921. g. 18. jūnijā uz Jāņa
Tadeuša d. Ločmeļa v.; 2) zirga
pasi Ne 34/839, izd. no šīs pag.
valdes 1920. g. 19. jūnijā uz pils.
Alekseja Jāņa d. Zeļča vārdu;
3) Latv. iekšz. pasi Ne 3537, izd.
no šīs pag. valdes 1922. g. 20.sept.
uz pils. Juļa Pētera m. Bukšs,
dzim Kašs vārdu; 4) Latvijas
iekšz. pasi Ne 5837, izd. no šīs pag.
valdes 1924. g. 8. aprīlī uz Edu-
arda Franča d. Šakins vārdu;
5) Latvijas iekšzemeipasi Ne 1351
5125, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 11. maijā uz pils. Ādama
Bernharda d. Loģins v.; 6) Latv.
iekšz. pasi Ne 6264, izd. no šīs
pag. valdes 1923. g. 31. dec. uz
pils. Pētera Augusta d. Jerma-
cans v.; 7) Latv. iekšz. pasi Ne
4430, izd. no Baltinovas pag. v.
1922. g. 4. okt. uz pils. Salimona
Viktora d. Lels v.; 8) Latvijas
iekšzemes pasi Ne 5004, izd. no
šīs pag. valdes 1922. ir. 4. okt. uz
pils. Gilera Meikula d. Mežals v.;
un 9) Latvijas iekšzemes pasi
Ne 4195, izd. no šīs pag. valdes
1922. g. 1. okt. uz pils. Mateuša
Bernharda d. Ločmeļa v. . 3823z

Lāčplēša kara ordeņa dome
izsludina par nederīgu kā no-
zaudētu Lāčplēša kara ordeņa
apliecību izdotu 1921. g.21. jūnijā
ar Ne 780/1762 bruņotā auto-
diviziona virsnieka v. i. Vilim
Feldbergam. 5391

Talsu policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, kā nozau-
dētu, Lietavas ārzemes pasi, iz-
dotu no Lietavas konsula Rīgā
1924. g. ar Ne 3064 uz Vladis
Adamkeviča vārdu. 5363

Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments, pama-
tojoties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu p. 10,
dara zināmu, ka uz: 1) Marijas
Pantiņa, 2) Aleksandra Izaka,
arī Lūša (Issaka), 3) Ernesta
Dzērēja, viņa sievas Almas un
dēla Valda-Ernesta-Leonīda, '4)
Marijas Vepra, 5) Jēkaba Šuneļa,
6) Pētera Runča — attiecīgiem
uzvārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti š. g. 3. janvāra „Val-
dības Vēstnesī" Ne 2 un pret
kuriem triju mēnešu laikā ie-
bildumi nav celti, iekšlietu mi-
nistris nolēma:

1. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:
1) Marijai Pantiņam — uz-

vārdā ,,Pumpurs ",
2) Aleksandrim Izakam, ari Lū-

sim (Issakam) — uzvārdā
,,Lūsis ",

3) Ernestam Dzērējam, viņa sie-
vai Almai un dēlam Valdim-
Ernestam-Leonīdam — uz-
vārdā ,,Dzintars",

4) Marijai Veprim —?_ uzvārdā
,,Dābolinš",

5) Jēkabam Šunelim — uz-
vārdā „Rožkalns".

6) Pēterim Runcim — uzvārda
d i p ī< s ts".

IL Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvī-
tes u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem uz-
vārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies
spēkā š. g. 3. aprīlī.

Rīgā, 1928. g. 14. maijā.
4182r Ne 31336

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nod. vad. P. Kurzemnieks.

Paziņojums.
1928. gada 19. maijā finanču

ministris apstiprinājis ,,Rīgas
būvju un technisku ierīkojumu
akciju sabiedrības" statūtus, ku-
ras mērķis ir: a) būvēt un izlietot
dažādas * ēkas, fabrikas un citus
ierīkojumus valsts pašvaldības
un privātu personu vajadzībām;
b) uzņemties darbus valsts būvju,
dzelzceļu un citu ceļu, tiltu u. 1.1.
izvešanai un ierīkošanai; c) sa-
gatavot visus projektus, plānus
un noteikumus, saskaņā ar pa-
stāvošiem likumiem priekš augš-
minētām būvēm un ierīkojumiem;
d) piegādāt un tirgoties uz sava
un trešo personu rēķina ar būvju
un dažādiem techniskiem ma-
teriāliem un citām precēm.

Sabiedrības dibinātāji:
1. Šajā Mēlmans, dzīv. Rīgā,

Antonijas ielā Ne 16, dz. 12,
2. Josifs Greizbards, dzīv.

Rīgā, M. Kalēju ielā Ne 10/12,
dz. 7.

3. Sergejs Niķu lins, dzīv.
Rēzeknē, Baznīcas laukumā Ne 6.

4. Ābrams Atlass, dzīv.
Rīgā, Puškina ielā Ne 14, dz. 1.

5. Marks Rozovskis, dzīv.
Rīgā, Valdemāra ielā Ne 23.

Sabiedrības pamatkapitāls
Ls 100.000,—, kurš sadalās 1000
akcijās par Ls 100,— katra.

Tirdzniec. nod. priekšnieka v.
V. Gailīts.

5381b Revidents R. Bērziņš.

Muvnieci&as pdrvafde,
Brīvības ielā 37/39,

izsludinu muktas izsoles:
14. jūnijā, pīkst. 10, Ķemeru sēravotu iestādes dūnu lauku

izbūves darbiem; drošības nauda Ls 1000.
14. jūnijā, pīkst. 12, bij. kazarmes un katla mājas pārbūvei,

zīdaiņu patversmes vajadzībām Liepājā, Debura ielā; drošības
nauda Ls 6000.

15. jūnijā, pīkst. TO, Daugavpils psich. slimnīcas remonta
darbiem vecajās ēkās; drošības nauda Ls 2200.

Ar aprēķiniem un noteikumiem var iepazīties būvn. pārvaldē.
5405 l i 2795____________?_____________??

Latviju universitātes saimniecības padome
izsludina

jauktu galīgu izsoli
š. g. 8. jūnijā, pīkst. 12, Baznīcas ielā 5, dz. 7 uz Latvijas uni-
versitātes botāniskā dārza, Kandavas ielā 2,

siltumnīcu iaulfiies dažādiem būvdarbiem.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgo zīmognodokli

līdz ar Ls 1000 drošības naudas iemaksu, iesniedzami Latv. univ.
saimniec. padomei Baznīcas ielā 5, dz. 7, līdz š. g.8. jūnijam, pl. 12.

Ar projektiem un noteikumiem var iepazīties turpat no
pīkst. 9—12 katru dienu. L 2791 . 5404

Valsts Jēkabpils vidusskola
izsludina š. g. 15. jūnijā, pīkst. 11, izglītības ministrijas Skolu
departamenta būvtechniskā biroja telpās

jauktu izsoli ēku remontu darbiem.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē, no-

maksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 900
iesniedzami Skolu departamenta būvtechniskā birojā līdz š. g.
4. jūnijam, pīkst. 11.

Tuvāki paskaidrojumi dabūjami skolu departamenta būv-
techniskā birojā, Valdemāra ielā Ne 36a, III stāvā, 11 istabā,
darba laikā. L2781 5401

valsts dzelzceļu
VIII ceļu iecirkņa priekšnieks

izsludina 1928. g. 5. jūnijā, pulksten 12, savā kantorī, Jelgavas stac.
ēkas II stāvā, istabā Ne 5,

jauūtos izsoles
uz sekošiem darbiem:

1) Uzbūvēt ateju ar 2 nodaļām Tērvetes p. p. Drošības nauda
Ls 20,—.

2) Uzbūvēt sarga māju 210 klm uz līnijas Jelgava-Sece. Drošības
nauda Ls 80,—.

3) Atjaunot sarga māju 245 klm uz līnijas Jelgava-Sece. Drošības
nauda Ls 25,—.

4) Uzbūvēt ateju ar 2 nodaļām Islicas p. p. Drošības nauda Ls 20.
5) Uzbūvēt ateju ar 3 nodaļām Jēkabpils stacijā. Drošības nauda

Ls 30.
6) Pārbūvēt bijušo preču noliktavu par ugunsdzēšamo piederumu

šķūni Meitenes stac. Drošības nauda Ls 25.
7) Pārsegt Miezera šķūņa jumtu ar papi 3 klm uz līnijas Viesīte-

Daudzeva. Drošības nauda Ls 15.
8) Atjaunot jumta noklāju no cinkota skārda virs Jelgavas stac.

nojumes. Drošības nauda Ls 30. 1*
Zuvākas zinas iecirkņa kantorī istabā Ne 22, no pīkst.10—14.

5252ē ' :

Šoseju un zemesceļu V rajona inženieris

izdos jauktā, salliā Izsolē
Krāslavas pagasta valdes telpās, š. g. 14. jūnijā, pulksten 14,

Krāslavas-Užvaldes Il-b šķ. ceļa kapitālo remontu
uz 1,1 km gāja gabala.

Drošības nauda izsolē Ls 750 un pie līguma slēgšanas vēl
Ls 750. 5400 L. 2779

Tuvākas ziņas kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 104.

Šoseju un zemesceļu departam. I raj. inženieris
savā kancelejā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ne 24, dz. 8, š. g. 8. jūnijā,
pulksten 10, izdos mazākprasītājiem jauktā izsolē 5399

9 gab. dzelzbetona caurteku būvi uz Rigas-Ādažu-Neibades
šosejas.

Drošības nauda Ls 800. Tuvākas ziņas kancelejā. L. 2776

Jūrniecības departaments
izdos 1928. g. 14. jūnijā, pulksten 12 dienā, 5402

jauktā izsolē apm. 600 kub. mtr. lūžņu pārvešanas darbus.
Drošības nauda — Ls 100. L. 2788
Noteikumus un paskaidrojumus izsniedz techniska daļā,

Valdemāra ielā Ne 1-a, katru darba dienu no pulksten 9—13.

Taurkalna virsmežniecība

izdos mutisfcā izsolē
1928. g. 16. jūnijā, pīkst. 12 dienā, Taurkalna virsmežniecības
kancelejā, Taurkalna meža muižā, saskaņā ar likumu par darbiem
un piegādēm valsts vajadzībām, „VaId. Vēstn." Ne 54 — 1927. g.:

1) Ne 12 apgaitas mežsarga dzīvojamās un saimniecības
ēku būvju nobeigšanas darbus, nenobeigtus no būvuzņēmēja Lorenča
un krāšņu izlabošanas darbus. Iemaksājamā drošības nauda Ls 45,—.

2) Ne 24 apgaitas mežsarga dzīvojamās un saimniecības
ēku būvju nobeigšanas darbus, nenobeigtus no būvuzņēmēja Lo-
renča un krāšņu izlabošanas darbus. Iemaksājamā drosšības nauda
Ls 50,—.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku
bankas un Valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas
bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora būv-
darbu izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas un
zīmognodokli Ls 0,40 apmērā. Mazākais piedāvājums nedrīkst
pārsniegt uzstādīto slepeno cenu. Pēc paziņojuma saņemšanas par
izsoles "apstiprināšanu 7 dienu laikā jānoslēdz līgums.

Tuvākas ziņas izsniedz Taurkalna virsmežniecības kanclejā
un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.

5367b Taurkalnes virsmežniecība.

Šoseju un zemesceļu ___ V rajona inženieris
izdos 1928. g. 13. jūnijā, pīkst. 9 rītā Neretas pag. valdes telpās

jauktā salīgā izsolē
700 m gara Neretas—Suvenišķi Il-b šķ. ceļa gabala labo-

1* sanu pie Suvenišķu pārejas punkta. L2764
Drošības nauda izsolē Ls 140, pie Hjguma slēgšanas vēl Ls 140.
Tuvākas ziņas kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 104. 5315

Šoseju un zemesceļu departamenta V rajona inženieris
izdos 1928. g. 12. jūnijā, pīkst. 12, Jēkabpilī, Ābeļu pagasta

valdes telpās ~ L 2762

jautitā galīgā izsolē
Sunākstes stac. pievedceļa jaunbūves darbus 0,314 klm. garumā

no klm. 0,286-0,600. 1*
Drošības nauda izsolē Ls 190, pie līguma slēgšanas vēl Ls 190.
Tuvākas zinas kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 104. 5314

Elkšņu virsmežniecība
1928. g. 16. jūnijā, Viesītes pagasta valdes telpās, Viesītē,

mutiskā izsolē pārdos
š. g. 30. maijā izsolē nepārdotas vienības ar pēdējā novērtējuma

pazeminājumu par 50%, izņemot vienību Ne 10.
Augošu mežu un gatavus materiālus:

I iec. mežniecībā, Kugres Eķengrāves nov. pēc platības
1 vienība 6,68 ha novērt. Ls 912,—.

II iec. mežniecībā, Elkšņu novadā pēc platības 1 vienība
5,57 ha, novērt. Ls 6,—.

Pēc celmu skaita 6 vienības, novērt, no Ls 11,— līdz Ls 96,—
gatavus materiālus 3 vienīb. no Ls 19,— līdz Ls 125,—.

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību vērtības, pēc nosolī-
šanas tāda papildināma līdz 10% no nosolītas summas, uz vienī-
bām pēc platības nodrošinājums — Ls 10,— no katra ha. Uz vie-
nībām pēc platības cirt. tīrīšanas drošības naudas — Ls 50,— no
katra ha, uz vienībām pēc celmu skaita 20% apmērā no vienību
pārdošanas summas pie kam šī drošības nauda paliek mežu depar-
menta rīcībā un cirtuma vietas satīrīs mežu resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie 1 un II iec.
mežziņiem.

5366b Elkšņu virsmežniecība.



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 12. septembri, RFgā, Merķeļa ielā Nr. 13, Latviešu biedrības zālē,

augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām:

8, Pārdos - v, Drošīb. nauda
^

«
Z ? t - E lalos <« «
c Kādas virsmežniecīb., novada, c ģo -S,» —- "—^ o »
- ?* i '55 ^ & Koku suga r° ls I |s Piezīmes> apgaitas un kvartāla o-* a » 6 i5 .2 5 e 3„

?"
Dundagas virsmežniecība. *

I iec. mežniecībā.
Kurbes II novadā.

1. Grāvera 2. apg., kv. 118, c. 1928. g.,
atd. 1 _ 619 priede, egle , . . 1612

2. Stirniņa 5. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 43, atd. 1, kv. 61, atd. 1 un 2,
kv. 62, atd. 1, kv. 64, atd. 1 un 2 17,86 — egle, bērzs 14433'

Ūķenes novadā.
3. ļaunvieta 25. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 145, atd. 2, kv. 156, atd. 1 . 7,12 — egle, priede 4793

II iec. mežniecībā.

Kurbes I novadā.
4. Zvērēna 7. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 36, atd. 1,' kv. 47, atd. 1 un 2 13,33 — egle, priede 8483
5. Melnvēvera 8. apg., kv. 56, c. 1928. g.,

atd. 1 2,62 -s- egle, priede . . 1931

Kurbes II novadā.
6. Kalves 9. apg., kv. 93, c. 1928. g., „„^

atd. 1 un 2 . . . 3,91 — egle, bērzs 2946

III iec. mežniecībā.

Ezermuižas II novadā'.
7. Ģipkas 3. apg., kv. 15. c, 1928. g., '

atd. 1 un 2 . 5,90 - egle, bērzs 4476

Kurbes I novadā. .. .

8. Avotiņa 14. apg., - 1925. g^cļrsmas:
kv. 94, atd. 2, kv. 93, atd. 2, Jurģa
15. apg., kv. 85, c. 1928. g., atd. 1,
kv. 99y c. 1925. g., atd. 2 un 16 15,08, — egle, priede - o»/J

IV iec. mežniecībā.

Kaugas ridvadā.
9. Pesteļa 22. apg., kv. 87, c. 1928. g., , fiq

atd. 1 ...... 8.60 — egle, priede 2369

10. Jaunemara23. apg., kv. 127, c. 1928.g. „_
J

atd. 2 ... 6,39 - egle, priede 3787

V iec. mežniecībā.

Ūķenes novadā:

11. Kadiķa 24. apg., '1928. g. cirsmas: 7098
kv 'l54 atd! 1 un 2, kv. 165, atd. 1 8,26 - egle, priede /"»»

12. Ap» 26.' apg., kv. 129, c. 1298. g.^ _
^ ^

2054 .

13 Vada 27.' apg., 1928. g. cirsmas: . .94rkv 68, atd1.1 un 2, kv? 70, atd. 1 5,95 - egle, priede, bērzs 2450

14. Trišauta '28. apg., kv. 14, c. 1928. g.,
atd. 1, Kaļķa 30. apg., 1928. g.
cirsmas: kv. 3, atd. 1, kv. 9, atd. 1,
kv. llatd. l,kv. 12, atd. l,kv.40, ļ2607
atd i ....... 10,15 — egle, priede iZ0UI

II iec. mežniecībā.

I Kurbes novadā.

15.
^%^%%i^X^

H50
~ egle, priede, bērzs, apse, alksn 13143
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Vecmoku virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Cukuriņa novadā.

1. Cukuriņa 1. apg., kv. 138, c. 1928. g.,
atd. 1 3 1.50 — priede, egle, bērzs . Hob

Zentenes novadā.
2. Jēču 2. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 37,

atd. 1 un 2, kv. 42, atd. 1, kv. 52,
atd. 1 un 2, Brančkalna 3. apg.,
kv. 14, c. 1928. g., atd. 1 . . . . 6,06 — egle, priede, bērzs, alksn 3348

Lamiņu novadā.
3. Laminu 4. apg., kv. 1, c. 1928. g.,

atd. 1 1,08 — alksn., priede, bērzs, egle 259

Spufii novadā.
4. Spuru 5. apg., kv. 141, c. 1928. g.,

atd. 1 2,35 — priede, egle, bērzs 3080

Rideju novadā.
5. Ezermuižas 7. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 6, atd. 1, kv. 7, atd. 1, kv. 14,
atd. 1, kv. 15, atd. 1, kv. 23, atd. 1,

Rindzeles novadā,
kv. 43, atd. 1 6,45 — bērzs, egle, apse, priede, alksn., ozols,

„,.., ' ? .. (osis) '. ? . . 4280
Rindzeles novada.

6. Jaunpļavu 8. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 33, atd. 1, kv. 40, atd. l,kv.42,
atd. I 7,63 — egle, bērzs, alksn., apse, priede, ozols, osis 4035

II iec. mežniecībā.

Engures novadā.
7. Priedes'9. apg., kv. 86, c. 1*928. g.,-

atd. 1 un 2, kv. 89, c. 1928. g.,
Jaunzema 10. apg., kv. 102, C
1928. g., Lugas 13. apg., kv. 121,

^v. 124, atd. 1 un 2, Celmu 14. apg.,
1928. g. cirsmas: kv. 126, kv. 130,
atd. 1—4, kv. 131, atd. 1 un 2, kv. '
kv. 132 un 133. 35,64 '— priede, egle, bērzs, alksnr-, apse . . 34310

Rideju novadā.
8. Ģietu 15. apg., 1928. g. cirsmas:

kv.kv. 27, 28 un 56, jaunā 12. apg.,
kv. 57, c. 1928. g. 7J1 _ alksn., priede, egle, bērzs, apse, osis 3752

III iec. mežniecībā.
Brizules novadā.

9. Brizules 16. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 1, kv. 3, atd. 1 un 2, kv. 4,
atd. 1 un 2, kv. 5, atd. 1, kv. 7 6,34 — priede, egle, bērzs 6353

Plienu novadā.
10. Ceplīša 20. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 27, atd. 1 un 2, kv.kv. 29 un
30, kv. 37, atd. 1 un 2, kv. 40,
atd. 1 un 2, kv. 41, atd. 1 un 2,
kv. 45,atd. 1 un 2,Spicnieka 21. apg.,
kv.kv. 3, 7 un 13 16,62 — p'riede, egle, bērzs, alksn ' . 8966

Sēmes novadā.
11. Ziediņa 24. apg., kv. 13, c. 1928. g. 2,80 — egle, priede 608

IV iec. mežniecībā. «
Vecmoku novadā.

12. Šiliņa 28. apg., 1927. g. cirsmas:
kv. 44, atd. 1 un kv. 67 . . . . 2,01 — egle, bērzs, priede 1482

Raudas novadā. .
13. Raudas 31. apg., kv. 10, c. 1928. g.,

atd. 1 un 2 . 2,73 — egle, priede, bērzs . 3187
Tukuma novadā.

14. Zveikuļu 32. apg., kv. 139, c. 1928. g. 1,26 - egle, priede, bērzs 2843
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Elkšņu virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Kugres-Eķengrāves novadā.

1. Kugres 11. apg., 1928.- g. cirsmas:
kv. 8, atd. 1, kv. 9, atd. 1 un 2,
kv. 10, atd. 1 4,30 — priede, egle, bērzs, alksnis 2448

2. Priekšāra 12. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 13, atd. 1, kv. 16, atd. 1, kv. 27,
atd. 1, kv. 30, atd. 1, kv. 31, atd. 1 11,02 — egle, priede, bērzs, apse, alksn., osis,

ozols 8694
3. Jaunzema 13. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 3, atd. 1, kv. 1, atd. 1 . . . 4,76 — egle, bērzs, alksn 4420

Biržu II novadā.

4. Jaunzema 13. apg., kv. 4, c. 1928. g.,
atd. 1 un 2 9,55 — priede, egle, bērzs, alksn., apse . . . 14766

Elkšņu novadā.
5. Romulīt 14. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 7, atd. 1 un 2, kv. -8, atd. 1 , 8,46 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 5686
(i. Patrupa 9. apg., kv. 47, c. 1928. g.,

atd. 1 0,93 — egle, bērzs, apse, priede, osis . . . 616

II iec. mežniecībā. , ,

Biržu Iii daļas novadā.
7. Jaunzema 23. apg., kv. 8, c. 1928. g.,

atd. 1 un 2 8,01 — egle, priede, bērzs, apse, alksn., osis,
ozols 6175

Biržu II novadā.
8. Šiliņa 19. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 20, atd.-1 un 2, kv. 21, atd. 1 6,04 — pride, egle, bērzs, apse, alksn., ozols 4019

I

III iec. mežniecībā.
Elkšņu novadā.

9.' Bigestana 1. apg., kv: 90, c. 1928. g.,
atd. 1 9,93 — priede, egle, alksn-., bērzs, apse . . 11537

10. Žagara 5. apg., kv. 77, c. 1928. g., .
atd. 1 . . ........3,44 — egle, apse, alksn., bērzs, ozols, osis,

kjava 4520
11. Žagara5. apg.,kv. 78, c. 1928.g., atd. 1 5,60 — egle, apse, alksn., bērzs, osis, ozols,

kļava 8500
12. Žagara 5. apg., kv. 78, c. 1928. g.,atd.2 6,39 — egle, apse, alksn., bērzs, osis, kļava 10260
13 Žagara 5. apg., kv.78, c. 1928. g., atd.3 4,58 — egle, apse, bērzs, alksn., ozols, k|ava 6650
14. Žagara 5. apg., kv.78, cl 928. g., at-d.4 4,80 — egle, apse, bērzs, alksn., o|is, ozols,

kļāva : . . . . bobO
Biržu III novadā.

-15. Jaunzema 23. apg., kv. 8, c. 1922. g.,
^atd. 1 un 2, c. 1923. g., atd. 1 un 2, .

kv. 10, c. 1922. g., atd. 3 . . . . 13,64 — priede, egle, bērzs, alksn., osis, kļava 10229

Elkšņu novadā.

16. . Bigestana 2. apg., kv. 96, c. 1923. g.,
atd. l,kv. 97, c. 1922. g., atd. 1—3, ..
c. 1923. g., atd. 1 21,05 — egle, bērzs, apse, m. un b. alksn., osis 9914

II iec. mežniecībā.

Biržu III d. novadā.
17. ļaunvieta 22. apg., kv. 3, c. 1922. g.,

atd 1 un 2 ... 2,49 — priede, egle, bērzs, alksn., apse, osis,
kļava 1691

I iec. mežniecībā.

Kugres-Eķengrāves novadā.

18 ^afd! !
11: ^f'.\i .".192?' -" . 0,89 - egle, bērzs, priede, alksn., apse . . . . 450

Ekengrāves novadā.
W- K

atri

'
3- aPg-, .y" .'/'.

192ag
': 3,09- priede, egle, bērzs, apse, alksn. .. . 1430

II iec. mežniecībā.

Biržu I novadā. ,
20. Rocaraie. apg., kv. 22, c. 1921. g.,
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-Biržu 11 novadā.
21. Mikelana 18. apg., kv. 3, c. 1921. g., -\ ln ,co e? 1H

atd. 3 un 4 3,67 — priede, egle, bērzs, alksn., apse . . IOoO 53 53 lb

22. Mikelana 18. apg., kv. 3, c. 1921. g.,
atd. 1 un 2, c. 1922. g., atd. 3, £. / ., , _ „ ofi0n īsi 1«1 '«
1923. g., atd. 1 7,76 — priede, egle, bērzs, apse, alksn.. . . 3620 181 181 38

'

Ainažu virsmežniecībā.

I Ainažu iec. mežniecībā.

Ainažu novadā.
1. Briežlaužna 2. apg., kv. 53, c. 1920. g.,

atd. 2, 'kv. 6, c. 1928. g., atd. 1,
kv. 7, c. 1928 g., atd. I, kv. 11,
c. 1928. g., atd. 1 15,81 — egle, alksn., bērzs, ozols, apse, priede 9661

2. Ekaju 3. apg., kv. 14. c. 1928. g„ j?^atd. 2,kv. 44, c. 1928. g., atd. 1 un 2 6,16 — egle, alksn., bērzs, apse, priede, ozols 3501
3. Siibērza 4. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 17, atd. 1, kv. 19, atd. 2.

III Rūjienas novadā.
1926. g. cirsmas: kv. 2, atd. 2—4,
kv. 3, atd. 1 . . . .' 16,26 — 'egle, alksn., apse, bērzs, priede, ozols 13232

4. Silbērza4. apg., kv. 2, c. 1926. g., atd.l — 444 egle, alksnis, bērzs, priede, apse . . 964

5. Apšukalna 5. apg., kv. 9, č. 1926. g.,
atd. 1.

Ainažu novadā.

1928. g. cirsmas: kv. 24 atd. 1,
kv. 25, atd. 1 un 2, kv. 28, atd. 1,
kv. 29, atd. 1, kv. 33, atd. 1 . . 11,63 — egle, apse, priede, alksn., bērzs, ozols 8238

6. Retsepa 6. apg.,'1928. g. cirsmas:
kv. 32, atd. 1, kv. 63, atd. 1, kv. 65,
atd. 1 7,72 — egle, alksn., apse, priede, osis, bērzs 6124

7. Retsepa 6. apg., kv. 32, c. 1922. g.,
atd. 12. .... _ 22 priede, m. alksn 2*00

II Rozēnu iec. mežniecībā.
- «sgfcMS' "- '--"»> ? ? •?? _ < ? .'-—aga

Rūjienas III novadā.
8. Bēiza 7. apg., kv. 6, c. 1924. g.~"" atd. 2,

kv. 7, c. 1928. g., atd. 1 un 2 . . . 8 70 — egle, apse, alksn., bērzs, osis, priede 6915
9. Bērza 7. apg., kv. 5—8 — 290 priede 2429

10. Painītes 8. apg., kv. 10, c. 1924. g.,
atd, 3, 5, 6, kv. 14, c. 1924. g.,
atd. 5, c. 1928. g., atd. 1, kv. 15,
c. 1928. g., atd. 1—3 12,45 — egle, alksn., priede, bērzs, apse, ozols 8970

11. Painītes 8. apg., kv. 10, 12—15 . . ._ 177 priede 751

Rozēnu novadā.
12. Ķīša 11. apg., kv. 22, c. 1926. g.,

atd. 1, kv. 27, c. 1926. g., atd. 1,
kv. 37, c. 1928. g., atd. I . . . . 5^9 — egle, priede, alksn., bērzs, apse . . . 2285

!3. Dzērvītes 12. apg., kv. 40, c. 1926. g.,
atd. 1, kv. 46, c. 1926. g., atd. 1,
kv. 41, c. 1927. g., atd. 1, kv. 45,
c. 1927. g., atd. 1, kv. 46, e. 1927. g.,
atd. 1, kv. 43, c. 1928. g., atd. 1,
kv. 44, c. 1928. g., atd. 1.

Dripatas novadā,
kv. 8, c. 1928. g., atd. 1 . . . . 14,99 — egle, apse, alksn., bērzs, priede, osis 7115

Puršenu novadā.
14. Kammas 13. apg., 1926. g. cirsmas:

kv. 9, atd. 1, kv. 18, atd. 1, kv. 21,
atd. 1, kv. 33, atd. 1, kv. 36, atd. 1,
1927. g. cirsmas: kv. 17, atd. 1,
kv. 20, atd.l, kv. 22, atd. 1, kv. 24,
atd. 1, 1928. g. cirsmas: kv. 15,
atd. 1 un 2, kv. 23, atd. 1 . . . . 28,83 — egle, alksn., apse, bērzs, priede, osis 13221

Vilzenu novadā. -
15. Megras 14. apg., kv. 12, c. 1928. g.,

atd1 1,66 — egle, alksn., apse, bērzs, osis . . . 1020

) Kv. 53 atd. 2 . sau-
v: i dzējama jaunaudzere
£
E —
3
Vi
re
c

>C/1
O
"O 1 c1- 15
o, / Saudzējama jaun-
«2 1 audze.re x

'E
CD

>
o
c
ins Atstaiami numurēti
,fc kokkkv. 28, atd. 1

. E no JVb 1—93, kv.
& 29 no JNs 724—728,
o 785—790, kv. 33—

g, ( NeNs 19, 20.
01

E —

!S- ;-, —re
T3

3
13
,4-»

3

3
>N

O)

E , _

c
're
Cre

>Vi

'-p —

2
>
g ļ Kv. 22 saudzējama
re 20 j jaunaudze.

>Vi

'G
rea
3
re

c
re

?2
o
"° 2.re ^+j
o
c?
'>a.
re

īre

ViS&
«
O

iec 4

-



g Pārdos g Drošīb. nauda
^

2
- , *? , * ^ latos

OT

^g Kādas virsmežniecības, novada, s= °A [§ o ! . o m
> apgaitas un kvartāla _~ ģ & Koku suga SS|ļ:,j f5

Piezīmes

g $a |s š S| fi Ss— a..o 2j< Z "3~ S= _.S
£3 sS <2

III Ungurspils iec. miežnlecibā.

Ungurpils novadā.
16. Uciema 15. apg., kv. 79, c. 1923. g.,

atd. 4, kv. 96, c. 1928. g., atd. 1 un 2,
kv. 108, c. 1928. g., atd. 1, kv. 111,
atd1 12,92 — alksn., egle, bērzs, apse, osis, priede 6929

17. Mežvidus 16. apg., kv. 66, c. 1928. g.,
atd! 0,96 — egle, alksn., bērzs 830

18. Karoga 19. apg., kv. 83, c. 1928. g.,
atcl - 1 • • • 2,05 — egle, bērzs, alksn., apse 1112

19. Stirnas 20. apg., kv. 49, c. 1921. g.,
atd. 2, kv. 47, c. 1928. g., atd. 1,
kv. 60, c. 1928. g., atd. 1, kv, 61,
c. 1928. g'., atd. 1 . 5,75 _ egle, alksn., osis, bērzs, apse, liepa . 3737

20. Kalniņa 22. apg., kv. 17, c. 1921. g„
atd. 6, kv. 39, c. 1921. g.," atd. 8, 9
un 10, kv. 40, c. 1921. g., atd. 2,
kv. 15, c. 1928. g., atd. 1 .... 8,51 — alksn., egle, osis, bērzs, apse . . . ,4962

21. Vilkkalna 23. apg., kv. 10, c. 1922. g.,
atd. 2, kv. IT7 c. 1923. g., atd. 1,
kv. 3, c. 1928. g., atd. 1, kv. 4, c.
1928. g., atd.. .1 .......... 6,68 — egle, bērzs, apse, alksn., osis . . . 4848

IV Limšenu iec. mežniecībā.

Rozēnu novadā.

22. Vilklaužna 9, apg., 1926. g. cirsmas:
kv. 63,' atd. 1, kv. 69, atd. 1, kv. 71,
atd. 1, kv.72, atd. 1,1928. g.cirsmas:
kv. 61, atd. 1 un 2, kv. 62, atd. 1 un
2, kv. 70, atd. 1 un 2 18 76 — egle, alksn., priede, apse, bērzs, osis . 11184

23. Mežgala 24. ' apg., 1926. g. cirsmas:
kv. 51, atd. 1 un 2, kv. 53, atd. 1—4,
kv. 54, atd. 1 un 2, kv. ST, atd. 1,
kv. 58, atd. 1, kv. 59, atd. 1, kv. 60,
atd. 1, 1928. g. cirsmas: kv. 25,
atd. 1, kv. 32, atd. 1 42,54 — egle, alksn., apse, bērzs, priede, osis . 26131

II Rūjienas novadā.

24. Ridus 10. apg., kv. 24, c. 1925. g.,
atd. 1, kv. 29, c. 1925. g., atd. 2—4,
kv. 21, c. 1926. g. atd. 1, kv. 29,
c. 1926. g., atd. 1,-kv. 21, c. 1928. g.,
atd. 1, kv. 26, c. 1928. g., ' atd. 1,
kv. 29, c. 1928. g., atd. 1 . . . . 14,39 — egle, alksn., apse, bērzs, osis, priede 10562

Kārķu virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Turnas novadā.

1 Turnas-1.apg.,kv. 17,c. 1928.%.,atd. 1 4,90.— egle, bērzs, priede, apse, alksn. .. 6100

Vec-Kārķu novadā.

2. Šēlupes 5. apg., Cēsrrieku mežā, c.
1928. g., atd. 1, kv. 17, c. 1928. g.,
atd. 1 un 2, kv. 21, c. 1928. g., atd.l 4,41 — priede, egle, bērzs, apse 5300

3. Mesalas 6. apg., kv. 13, c. 1928. g., ' . '
atd. 1, kv 27, c. 1928. g., atd. 1 2,85 - egle, priede, bērzs, apse 4300

Jaun-Kārķu novadā.

4. Jaun-Kārku 7. apg., Melnā silā, c.
1928. g*, atd. 1 un 2, Raga silā c. » ' .'-,„ Ainn
1928. g., atd. 3 ........ 2,58 - priede, egle, bērzs, apse 4300

Omuļu novadā.

5K
^&S^__ i!%

5rf» - egle, priede, alksi,, bērzs, osis, apse 4400 .
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II lec. mežniecībā.

Naukšēnu novadā.

6. Celmiņa 18. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. '39, atd. i—3, kv. 47, atd. 1,
kv. 50, atd. 1—3, kv. 52, atd. 1, -.
kv. 53, atd. 1 un 2, kv. 55, atd. 1 10,63 — egle, priede, bērzs, alksn., apse . . 10600

7. Jēra 19.aog-, 1928. g. cirsmas: kv. 61,
atd.l,kv.72, atd.l un 2, kv.78,atd.l,
kv. 89, atd. 1 4,16 — egle, priede, bērzs, apse, alksn., osis 4100

8. Vārnsila 20. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 58, atd. 1, kv. 75, atd. 1, kv. 82,
atd. 1 3,69 — egle, priede, bērzs, alksn., apse, os's 5150 .

9. Pūriņa 21. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 90, atd. 1, kv. 92, atd. 1,kv. 96,
atd. 1 9,27 — egle, alksn., bērzs, apse, osis, priede 6000

III iec. mežniecībā.

Ērģemes novadā.
10. Ērģemes 9. apg., Stirmetu nogab.,

c. 1928. g., atd. 1 1,45 — egle, priede, bērzs, apse ...... 1450

Pedeles novadā.

11. Kokzemnieka 10. apg., Alksnājā, c.
1928. g., atd. 2, pie Cepurītes, c.
1928. g., atd. 3 2,27 — priede, egle, m. alksn., bērzs, apse . 3350

12. Kokzemnieka 10. apg., c. 1924. b. g.
atd. 12 (num. koki) — 299 egle, priede, bērzs, 111. alksn 1100

13. Pedeles 11. apg., Baltā vērī, c. 1928. g.,
atd. 2 un 3, Melnā vērī, c. 1928. g.,
atd. 4, kv. 60/77, c. 1928. g., atd. 5 3,14 — egle, apse, priede, bērzs, alksn. . . 3550

14. Pedeles 11. apg., Mežuļsilā, c. 1926. g.,
atd. 1 (num. koki) ........ — 434 egle, priede, bērzs 1565

Liellugažu novadā.

15. Vārnas 12. apg. (num. koki), kv. 6,
jaunaudzes atbrīvos, un kv. 21, c.
1924. b. g., atd. ' 2 . . . '. \ . . — 354 egle, priede 1500 '

16. Vārnas 12. apg,, 1928. g. cirsmas:
kv. 8, atd. 1, kv. 14, atd. 2 un 3,
kv. 19, atd. 4, kv. 20, atd. 5 . . 6,44 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . 9550

Lugažu novadā.

17. Pentsila 13. apg., Pentsilā, c. 1928. g.,
atd. 1 1,40 — priede, egle ? 4600

18. Kranču 14. -apg., Trakā purvā, c.
1928. g., atd. 1 1,45 — egle, bērzs, apse, priede 2100

19. Kranču 14. apg. (num. koki), Smilšu)
kalnā, c. 1924. b. g., atd. 2 . . . — 349 egle, priede . 2500

Trakā purvā, paaugas atbrīvos.)
20. Dzirnavnieku ' 15. apg., Pulcina

nog., c. 1928. g. atd. 1 ...... 1,20 — priede, egle . . . 3130

Omuļu novadā.

21. Paistkalna 25. apg. (num. koki), kv. 19,
' c. 1926. g., atd.' 4, kv. 1, nogab.

„e", kv. 9, nogab. ,,b", kv. 18,
nogab. „a" , . . . . — 1157 priede, egle, bērzs - . . . 2650

22. Paistkalna 25. apg., kv. 19, c. 1928. g.,
atd. 1 uņ 2 2,80 — egle, priede, bērzs 800

23. Rušķa 27. apg. (num. koki), kv. 64,
nog. „a", kv.87, nog. „n" .... — 117 egle, priede v , 720

24. Rušķa 27. apg., 1928. g. cirsmas:

^
kv.72, atd. 1, kv. 83, atd. 2, kv. 84,
atd. 3 6,80 — egle, alksn., osis, bērzs, priede, apse. . 5300

25. Mežspriča28. apg. (num. koki), kv. 21, -*
nog. „a", kv. 29, nog. „v" .... — 264 priede, egle, alksn., bērzs 550

26. Mežspriča 28. apg., kv. 20, c. 1928. g.,
atd. 2 1,00 — egle, bērzs, priede, apse, alksn. . . 1050

IV iec. mežniecībā.

Rencēnu novadā.

27. Dukura 30. apg., 1928. g. cirsmas: kv. '
61, atd. 1, kv. 62, atd. 1 2,96 — egle, bērzs, apse, priede 3300

28. Rencēnu 32. apg., 1928. g. cirsmas: kv.
39, atd, 1, kv. 43, atd. 1, kv. 44, atd.
1, kv. 67, atd. 1 ....... . 10,85 — egle, priede, bērzs, apse 9000
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Ķemeres novadā. s «
29. Ķemeres 33. apg., kv. 13, c. 1928. g., -|'|

atd1 • • • 396 — priede, egle, bērzs 1300 « g- — Saudzējama paauga.
Nurmu novadā. J^SŠ

30. Ķiču34. apg., kv. ll,c. 1928. g., atd. 1, |g|
kv. 42, c. 1928. g., atd. 1 . . . . 2,23 — egle, priede, bērzs, apse 1450 .2 g i 16 Saudzējama paauga.

3.i! re3vi
' V iec. mežniecībā. - £ & S
Jaun-Jērcēnu novadā. £ s'o

31. Parīzes 36. apg., Piķu silā, c. 1928. g., Ē'= !Iatd1 ? . * ....... . 11,70 — egle, priede, bērzs, apse 3300 Š = °" —
32. Kannemeka 37. apg., Grantskalnā, c. 2* <g

1928. g., atd. 1 4,00 — egle, bērzs, priede, apse 2500 g,Sr2 —
Ēveles novadā. i _Š-|

33. Zaltes 38. apg., kv. 8, c. 1928. g. . 1,86 — bērzs, egle, priede, apse . ..... 1250 .« § g — Saudzējama paauga

Jaun-Jērcēnu novadā. js'f
34. Parīzes 36. apg., c. 1927. g., Mazā !;<?

mastā, atd. 1, Melnalkšņos, atd. 2 6,29 — bērzs, egle, melnalksnis 2250 J E_ —

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. IV. likuma (iespiests ,,Valdības Vēstneša" N° 82) un zemkopības
ministra apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludi-
nājumā šī drošības nauda noteikta atsevišķi.

Vienībām, kurām sludinājumā noteikta apvienotā drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem ciršanas biļeti izņemot
pircējam jāiemaksā mežu departamenta specielos līdzekļos 20%apmērā no vienības pārdošanas summas; šī drošības nauda pāriet mežu departamenta
rīcībā un netiek atmaksāta. Ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izdara mežu resors. Apvienotās drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu
kultūru darbiem nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanas -dienai.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 10rītā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās

kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā no

piedāvātās summas, neatzīs.
Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depožitā, iesniedzot kvīti izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu banku garantijas, pie kam
pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas garāki,
bet ne īsāki par 9 mēnešiem, 4) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ārpus Rīgas atrodošos
banku čekiem vajaga būt akceptētiem no minēto banku Rīgas nodaļām vai Latvijas bankas.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Mežu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 5135

Mežu departaments.

... _ i ' ? I

Valsts tipogrāfija*
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