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Papildinājums par Valsts zemes bankas
aizdevumu nodrošināšanu ar tiesībām
uz lauku nekustamu mantu.

Noteikumi par Armijas ekonomisko vei-
kalu.

Papildinājums rīkojumā par kreditkoope-
rativu gada pārskatiem un bilancēm.

Visām apriņķu pašvaldības likvidācijas
valdēm.

Papildinājums rīkojumā par iemaksu mar-
kām pagaidu vai nejaušu darbu strād-
nieku nodrošināšanai.

Rīkojums par pārgrozībām ziepju sārma
tarifēšanā.

Rīkojums par pārgrozībām ,,preču alfabē-
tiskā nomenklatūrā un klasifikācijā".

Valdības rīkojumi un pavēles.
PAPILDINĀJUMS

par Valsts zemes bankas aizdevumu no-
drošināšanu ar tiesībām uz lauku ne-

kustamu mantu.

(Izdots Latvijas Rep. Satv. 81. p. kārtībā. )

1925. g. 29. maija likumu par Valsts
zemes bankas aizdevumu nodrošināšanu
ar tiesībām uz lauku nekustamu mantu
(Lik. kr. 111) papildināt ar sekošu 7L pantu
un piezīmi.

7«. Reizē ar 1. pantā mīnēto nekustamo
mantu koroborēšanu un neatkarīgi no
zemes ierīcības projektos noteiktām sai-
stībām, uz Valsts zemes bankas priekš-
likumu, ierakstāmi zemes grāmatās bankas
izsniegtie aizdevumi, kā pirmā hipotēka
bankai par labu, ari bez īpašnieka pie-
krišanas.

Piezīme. Šinī (7L) pantā noteiktā
kārtā nostiprināmi zemes grāmatās
ari Valsts zemes bankas aizdevumi,
kas izsniegti pret nodrošinājumu ar
tiesībām uz lauku nekustamu mantu

[ pirms šā papildinājuma spēkā nāk-
šanas.

Rīgā, 1928. gadaJz. janvāri.

Ministru prezidents M. Skujenieks.
Finansu ministris V. Bastjānis.

NOTEIKUMI j)lA
par Armijas ekonomisko veikalu.

(Izdoti Latvijas Rep. Satv. 81. p. kārtībā.]

I. Vispārējie noteikumi.
1. Pie kafa ministrijas Rīgā pastāv

tirdzniecības uzņēmums — Armijas ekono-
miskai veikals. Armijas ekonomiskā vei-
kala sevišķs uzdevums, bez parastās tirdz-
niecības, ir apgādāt karavīrus_ ar speciāli
viņiem vajadzīgiem priekšmetiem un precēm
par iespējami zemām cenām.

2. Armijas ekonomiskais veikals bauda
visas juridiskas personas tiesības.

3. Armijas ekonomiskam veikalam ir
tiesība ar kara ministra atļauju ierīkot
darbnīcas un fabrikas, kā ari atvērt no-
daļas un noliktavas.

4. Annijas ekonomiskais veikals maksa

nodokļus, kādi paredzēti likumā par tirdz-
niecības un rūpniecības nodokli, un ie-
nākumu nodokli. Veikalam nodokļus ap-
rēķina un uzliek tādā kārtībā, kāda likumā
paredzēta uzņēmumiem, kuriem jādod
Pārskats parsavu darbību. 1928. g.
tirdzniecības-rūpniecības nodokli aprēķina
saskaņā ar šā nodokļa likuma 113. pantu.

II. Veikala līdzekļi.

5. Armijas ekonomiskā veikala līdzekļi
sastādās no:

a) rīcības kapitāla un
b) rezerves kapitāla.
6. Armijas ekonomiskā veikala rīcības

kapitālā ieskaita tās vērtības, t. i. ku-

stamu un nekustamu mantu, kas pieder

veikalam.
7. Rezerves kapitāls sastādās no

23. panta a punktā paredzētiem atvilku-

miem no Armijas ekonomiskā veikala
tīrās pelņas, līdz kamēr tas sasniedzis
Ls 1.500.000,—.

8. Rezerves kapitālu var izlietot vie-
nīgi uz kara ministra rīkojuma pamata
sekošos gadījumos:

a) varbūtējo tirdzniecisko un rūpnie-
cisko zaudējumu segšanai,

b) nekustamo īpašumu iegūšanai,
c) aizņēmuma veidā rīcības kapitāla

paplašināšanai, ja veikala saimnie-
ciskam stāvoklim sevišķu apstākļu
dēļ tas būtu nepieciešami.

9. Armijas ekonomiskam veikalam ir
tiesība kreditēties uz vispārējā pamata.
Kredīta apmērus nosaka kara ministris.

10. Armijas ekonomiskā veikala brīvie
naudas līdzekļi glabājas Latvijas bankā.
Ar kara ministra piekrišanu rīcības kapi-
tāla brīvās sumas var noguldīt ari privā-
tās naudas iestādēs.

III. Veikala pārvaldīšana.

11. Veikalu pārvalda veikala priekš-
nieks un viņa palīgi, kurus ieceļ kara
ministris.

12. Veikala pārējo darbinieku pieņem-
šanas kārtību noteic kara ministris.

13. Armijas ekonomiskā veikala darbi-
nieki sadalās: a) pastāvīgos štata un
b) ārštata darbiniekos.

Štata darbinieki var būt kā aktīvā
dienesta karavīri, tā civilpersonas. Ār-
štata darbiniekus pieņem uz brīva līgumu
pēt vajadzības. Visi Armijas ekonomiskā
veikala darbinieki saņem atalgojumu ne
veikala līdzekļiem. Atalgojumu normas
apstiprina kara ministris.

14. Armijas ekonomiskā veikala priekš-
niekam un viņa palīgiem nedrīkst būt
algota blakus nodarbošanās.

15. Armijas ekonomiskā veikala priekš-
niekam un viņa palīgiem, nodaļu priekš-
niekiem un viņu palīgiem aizliegts pie-
dalīties vai iestāties personīgi, caur piln-
varnieku vai caur trešo personu veikalos
un uzņēmumos, kuru intereses saduras
ar Armijas ekonomiskā veikala interesēm.

16. Veikala priekšnieks un viņa pa-

līgi atbildīgi par veikala mantu un darbību
likumu, noteikumu un kara ministra
apstiprinātu instrukciju robežās.

17. Iekšējās iekārtas, darbības darb-
vedības un grāmatvedības instrukciju,
kā ari pienākumu sadalījumu starp veikala

administrāciju izstrādā veikalā priekš-
nieks un apstiprina kafa ministris saziņa

ar valsts kontrolieri.

18. Veikala darbības gads skaitās no

1. janvāra līdz 31. decembrim.

i. D.

JVe 3a. Izsniegto kreditu sadalījums pēc kreditu ņēmēju profesijas uz 192 g. 1. janvāri.
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IV. Uzraudzība un kontrole.
19. Ne retāki kā divreiz gadā izdarāma

preču uzņemšana, revīzijas komisijas klāt-
būtnē.

20. Pēc preču uzņemšanas veikala
priekšnieks sastāda darbības pārskatu un
bilanci par laiku no iepriekšējās uzņem-
šanas līdz pēdējai uzņemšanai un iesniedz
tos kara ministrim'.

21. Veikala kases, grāmatvedības, rē-
ķinu tin citu naudas dokumentu, pārskatu
un bilances revizijas tiesības, kā ari pār-
raudzība par instrukciju un rīkojumu
pareizu izpildīšanu piekrīt revizijas komi-
sijai. Revizijas komisija ved protokolus,
kurus līdz ar saviem ziņojumiem un slē-
dzieniem iesniedz kafa ministrim un valsts
kontrolierim. Revizijas komisija sastāv
no priekšsēdētāja un 2 locekļiem, no
kuriem priekšsēdētāju un vienu locekli
ieceļ kara ministris no ārpus veikala
esošām personām un vienu locekli —
valsts kontrolieris.

22. Par katru notecējušu kalendāra
gadu Armijas ekonomiskā veikala priekš-
nieks sastāda pārskatu, kuru, pēc kara
ministra apstiprināšanas, iesūta finansu
ministrijas nodokļu departamentam.

V. Veikala peļņas sadalījums.

23. Armijas ekonomiskā veikala tīrā
peļņa izlietojama:

a) rezerves kapitālam — 10(V,>;
b) līdz 300/0 kara zinību, izglītības un

kultūras veicināšanai armijā; kara-
vīru labierīcību pabalstīšanai un pa-
balstu izsniegšanai karavīriem se-
višķos nelaimes un slimību gadī-
jumos un citiem labdarīgiem mērķiem
uz kara ministra rīkojumu katrā
atsevišķā gadījumā;

c) līdz 15% tantjemu izmaksai veikala
darbiniekiem, nepārsniedzot 3 mē-

. nēšu algas apmērus; tantjemu ap-
mērus nosaka kara ministris:

d) 10% valsts ienākumos;
e) pārējā tīrās peļņas daļa — rīcības

kapitāla palielināšanai, līdz tas sa-
sniedzis Ls 3.000.000,—.

Piezīme. Ja rīcības un rezerves kapi-
tāls pieaudzis līdz šos noteikumos
paredzētiem apmēriem, tad attiecīgais
tīrās peļņas sadalījums ieskaitāms
valsts ienākumos.

VI. Veikala likvidācija.

24. Par veikala likvidāciju, uz kara
ministra priekšlikumu, lemj ministru ka-
binets.

25. Veikala likvidācijas gadījumā kara
ministris ieceļ veikala likvidācijas komi-
siju.

26. Pēc veikala mantu realizācijas un
visu parādu nomaksas pārpalikušās sumas
ieskaitāmas valsts ienākumos.

Ar šo atcelts 1921. gada 11. marta likums
par Armijas ekonomisko veikalu (Lik.
kr. 63).

Šie noteikumi stājas spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu.

Rīgā, 1928. g. 12. janvārī.

Ministru prezidents M. Skujenieks.

Kara ministris ģenerālis Bangerskis.

Visām apriņķu pašvaldības likvidācijas
valdēm.

Sakarā ar priekšā stāvošām pašvaldību
vēlēšanām pašvaldības departaments liek
priekšā apriņķa pašvaldības likvidācijas
valdei atgādināt visām pagastu valdēm
1924. g. ,,Vald. Vēstn." 136. numurā un
,,Rokas grāmatā pašvaldības darbiniekiem"
49. lapas pusē iespiestās ,, Instrukcijas
par pagastu pašvaldību robežu grozīšanu"
6. pantā pēdējo daļu attiecībā uz vēlētāju
tiesībām piedalīties vēlēšanās jaunajās
pagastu robežās, neatkarīgi no budžeta
gada beigām.

Šādi apstākļi var rasties pagastos, kur
izdarītas robežu grozīšanas,un tādēļ depar-
taments ar šo uzliek apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdei par pienākumu šaī
virzienā instruēt pagastu valdes un vēlē-
šanu komisijas, kā aprādītos gadījumos
rīkoties.

Departamenta direktors J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs P. Klinklavs.

RĪKOJUMS.
Papildinot 1924. g. 14. aprīļa rīkojumu

par kreditkooperativu gada pārskatiem
un bilancēm (skat. „Vald. Vēstn. " 1924. g.
94. numurā), ar šo nosaku, ka pie minētā
rīkojuma pieliktais gada pārskata paraugs
papildināms ar še klāt pielikto pielikumu
N° 3a, kurā kredita ņēmēji sadalāmi pēc
profesijām un uzrādāmas katrai atsevišķai
profesijai izsniegto kreditu sumas. Šīs
zinas ievietojamas kreditkooperativu pār-
skatos, sākot ar pārskatu par 1927. gadu.

Pamats: 1923. gada 9. novembra li-
kums par kredītiestāžu un tirdz-
niecības-rūpniecības uzņēmumu no-
rēķiniem un izsniedzamām ziņām (Lik.
kr. 150.) 2. un 6. pants.

Rīgā, 1928. g. 12. janvārī.

Finansu ministris V. Bastjānis.
Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.

Latvijas valdības nggi oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot ^fe^^^g^^^

svētdienas un svētkudienas

Redakcija:
C*^^^^^^^

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N° 2. Tel. N»20032 ^S^feS ļmW^ Rīgā, pilī Ne 1. Tel. Ne 20031
Runas stundas no 11—12 H^M^"**;!- Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu . . . . ,, —,lč>

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

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

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



Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu:

1928. g. 10. janvārī.

Satiksmes ministris K- Krievs.

Rīkojums Ns 23 par pārgrozībām „preču alfabētiskā nomenklatūrā un klasifikācijā".

„Pa dzelzceļiem pārvadājamo preču alfabētiskā nomenklatūrā un klasifikācijā", kura iespiesta 1925. g. „Valdības Vēstneša" 242.-253. numurā un atsevišķā

izdevumā, uzdodu ievietot sekošu izlabojumu: .^?_^^«_«aitt—_

Izlabojamās pozicijas līdzšinējā redakcija

Kravas norma
tonnās uz

OO-. ;

:
f Nosaukums ~. > c §| i
5b re ,E <" ~ 3 o <" ! «

5 " I £ ' tf ; !
^ dzelzceļiem

XIV 1. Dzelzs un tērauds, neizstrādājumos: §7.
a) alvots un cinkots — II 17 12,5 5
b) izņemot alvotu un cinkotu .... — III 17 12,5 5

XIV 1. Dzelzs un tērauds, plāksnēs, stieņos un
formveidīgs — izurbts:
a) alvots un cinkots — II 15 12,5 5-
b) izņemot alvotu un cinkotu .... — III 15 12,5 5

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 20. janvāri.

|

Pozicija izlabotā- redakcijā

Kravas norma
tonnās uz

O0-; —

CC ' "^
—

:Nosaukums .H, S egu j§
āra £^t 3 ~?; =
«• - - B - v^- ^ o . su * dzelzceļiem

XIV 1. Dzelzs un tērauds, neizstrādājumos: §7.
a) apklāts ar kādu citu metālu ... — II 17 12,5 5
b) neapklāts ar kādu citu metālu . . — III. 17 12,5 5

XIV 1. Dzelzs un tērauds, plāksnēs, stieņos un
formveidīgs — izurbts:
a) apklāts ar kādu citu metālu ... — II 15 12,5 5
b) neapklāts ar kādu citu metālu . . — III 15 12;5 5

Dzelzceļu galvenais direktors A. R o d e.
Finansu direktors M a z k a 1 n i ņ š.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu:

1928. g. 10. janvārī.
Satiksmes ministris K- Krievs.

Rīkojums JVe 22 par pārgrozībām ziepju sārma tarifēšanā.
,,Pa dzelzceļiem pārvadājamo preču alfabētiskā nomenklatūrā un klasifikācijā",

kura publicēta „Valdības Vēstneša" 1925. g. 242.-253. numurā, papildināta ar
vēlākiem rīkojumiem un iespiesta atsevišķā izdevumā, uzdodu poziciju ,,sārms ,
ziepju" ievietot sekošā jaunā redakcijā:

Kravas norma tonnās uz
Od

.2, Knevu
g Nosaukums -2. un Pievedu Lauku Piezīmes
S? 2. I 8 normai
15 5 I . 2

?*? ° ^ ?*? dzelzceļiem

XVI. 1. Sārms, ziepju § 31 IV 10 , 8,5 4 § 31. Aprēķinot veduma
maksu par 10 to vai vairāk,
ziepju sārmam piemērojama
tarifa V klase ar ,,Pag. not.
un tarifa preču pārvadāšanai"
63. § paredzētiem procentu
novilkumiem un šādi aprēķi-
nāta veduma maksas suma
paaugstināma 'par 40%.

Šis rīkojums spēkā ar 1928. g. 20. janvāri.
Dzelzceļu galvenais direktors A. R o d e.

Finansu direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu.
Rīgā, 1928. g. 11. janvārī.

Tautas labklājības ministris
A. R u d e v i c s.

PAPILDINA J UMS
rīkojumā par iemaksu markām pagaidu
vai nejaušu darbu strādnieku nodrošinā-

šanai.
Rīkojumā par iemaksu markām pa-

gaidu vai nejaušu darbu strādnieku no-
drošināšanai Ns 18208 no 1927. g. 22. de-
cembra, kas publicēts ,,Vald . Vēstn."
288. numurā, izdarīt sekošu papildinājumu:

Rīkojuma 3. pantu, a punktu, starp
vārdiem ...,,ūdenszīmju papira 22x39'/2"
un ,,lielumā" papildināt ar vārdiem ,,vai
19x33 mm."

Šis papildinājums rīkojumā spēkā ar
viņa izsludināšanas dienu ,,Vald. Vēstn."

Rīgā, 1928. g. 11. janvārī. Ns 51/A.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nod. vadītājs
H. Liepinš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs

ar šo paziņo vispārībai, ka tiesas nodaļu
kopsēde 1927. g. 17. decembrī ir pieņēmusi
sekošus grozījumus Daugavpils 1. un 2. iz-
meklēšanas iecirkņiem un tieslietu mi-
nistris tos apstiprinājis:
Daugavpils 1. izmeklēšanasiecirknis

Daugavpilī,
Daugavpils pilsētas 1. policijas iecirknis.

Daugavpils 2. izmeklēšanas iecirknis
Daugavpilī,

Daugavpils pilsētas 2. un 3. policijas
iecirknis, dzelzceļu policijas teritorija un
Līksnas pagasts.

Šis iecirkņu sadalījums stājas spēkā
ar š. g. 1. februāri, bet iesāktos iepriekšējos
izmeklējumus turpināt pēc agrākā iecirkņu
sadalījuma.

Daugavpilī, 1928. g. 12., 13. janvārī.
JVe 381.

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja v.
0. Strazdiņš.

Sekretārs P. Dauge.

Mēru un svaru valdes paziņojums.
Saskaņa ar likumu par mēriem un

svariem (1926. g. lik. krāj. 86), 1928. g.
jāpārzīmjo tie mēri, svari, atsvari un
ierīki, kup apzīmjoti 1925. gadā.

Mēru un svaru valde.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 22. decembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51., 616. p. 1. d. pamata
apsūdzētos Gersonu Borucha d. Krupkinu,
dzim. 1900. g. 18. jūnijā, Baltkrievijas pavalst-
nieku, agrāk dzīv. Rīgā, Marijas ielā 21-a, dz. 14,
ebrejs, pēc nodarbošanās muzikants; Moiseju
Sloma d. Davidoviču , dzim. 1901. g.
18.. oktobrī Rīgā, Rīgas pilsoni, agrāk dzīv.
Rīgā, Avotu ielā 38, dz. 4, ebrejs, pēc nodar-
bošanās pārdevējs un Hiršu Izaka d. Plak-
siņu. dzim. 1902. g. 10. novembri , agr. dzīv.
Rīgā, Ģertrūdes ielā JVq 30, dz. 6, ebrejs, agr.
nodarbošanās malkas pārdevējs.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu
zināma meklējamo Krupkina, Davidoviča un
Plaksiņa vai viņu mantas atrašanās vieta, neka-
vējoties ziņot par to Rīgas apgabaltiesai un
tuvākai policijai, kā ari spert attiecīgus soļus
Krupkina, Davidoviča un Plaksiņa apcietināšanai,
jo kā drošības līdzeklis pret minēto personu iz-
vairīšanos no tiesas attiecībā uz Krupkinu ar
Rīgas pils. 3. iec. izmeklēšanas tiesneša 1920. g.
10. septembra un attiecībā uz Davidoviču un
Plaksiņu ar 1. kriminalnodaļas 1921. g. 14. maija
lēmumiem noteikts apcietinājums. Pēc apcieti-
nāšanas Krupkinu, Davidoviču- un Plaksiņu
ieskaitīt šīs tiesas rīcībā.

Rīgā, 1928. g. 5. janvārī. L. JVs 361/21. g.
Priekšsēdētāja biedra vietā Ļutovs.

Sekretārs Kreicbergs.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 16. decembra lēmumu,
m e k 1 ē uz sodu lik. 49. p. 587. p. 2. d.

pamata apsūdzēto Eduardu Dāvida d. R a ņ ķ i s ,
27 g. vecu, piederīgu pie Liepājas pilsētas, kura
dzīves vieta pēdējā laikā bija Krāslavā. Meklē-
jamā sevšķas pazīmes: vidēja auguma, brūniem
matiem, gaišu seju, šauriem sejas pantiem, bez
sevišķām pazīmēm.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Eduarda Ranka un viņa mantas atraša-
nās vieta, jāpaziņo Maltas iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 1927. g. 10. janvārī.
Priekšsēdētājā vietā L. D a u k š s.

Sekretāra palīga v. i. K. S m i 11 i ņ š.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu 1927. g. 29. decembra lēmumu,
atsauc „Va!dības Vēstnesī" 1927. g. 12. de-
cembra 279. numurā iespiesto sludinājumu par
Artemija Matveja d. S i ņ i c i n a meklēšanu, jo
minētais Artemijs Siņicins ir atrasts.

Daugavpilī, 1927. g. 10. janvārī.

Priekšsēdētāja vietā L. Daukšs.
Sekretāra palīga v. i. K. S m i 11 i ņ š.

Rīgas 4. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 71., 846.—851. p.,
meklē Filipu Paula un Marijas d. K u š k i n u ,
Latvijas pilsonis, latvietis, pareizticīgs, dzim.
Voroņežas gub. Krievijā, 1884. g. 15. novembrī,
dzīvo uz Latvijas ārzemss pasi J\f° 1341, apvai-
nots pēc sod. lik. 615i p. 1. d. (krimināllietā
Ns 1481-1926. g.).

Amata personas un iestādes, kurām būtu
zināma min. Kuškina atrašanās vieta, tiek
lūgtas viņu apcietināt un atsūtīt miert. kamerā
Rīgā, Andreja Pumpura ielā JN° 1, bet viņa
mantu ņemt aizbildniecībā.

Miertiesnesis P a v 1 o v s k i s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

SLUDINĀJUMS.
Saskaņā ar karaklausības likuma 5.,

13. un 67. pantu un kara ministra 1927. g.
6. decembra rīkojumu uz iesaukšanu jā-
ierodas: a) 1906. gadā, laikā no 1. oktobra
līdz 31. decembrim dzimušiem un 1907. g.,
laikā no 1. janvāra līdz 1. jūlijam dzimu-
šiem pilsoņiem un tiem agrākos gados
dzimušiem pilsoņiem, kas ievesti 1928. g.
iesaukšanas sarakstos; b) personām, kas
nav sasniegušas iesaukšanas vecumu, bet
vēlas iestāties kara dienestā brīvprātīgi
karaklausības likuma 75. un 76. p. pa-
redzētā kārtībā, un c) personām, kas kaut
kādu iemeslu dēļ nav ievestas iesaukšanas
sarakstos, bet kurām pienākas izpildīt
karaklausību.

To ievērojot, paziņoju, ka visiem jaun-
latgales apriņķī dzīvojošiem augšminē-
tiem pilsoņiem neiztrūkstoši jāierodas se-
košā kārtībā un laikā:

a) Balvos, biedrības mājā:
1) Balvu un Rugāju pag. dzīvojošiem —

1928. g. 6. februārī, pulksten 9.
2) Viļakas un Liepnas pag. dzīvojošiem —

1928. g. 7. februārī, pulksten 9.
3) Kacenu un Purmalas pag. dzīvojo-

šiem — 1928. g. 8. februārī, pīkst. 9.
4) Balvu miestā, Linavas un Bērzpils pag.

dzīvojošiem — 1928. g. 9. februārī,
pulksten 9.

b) Baltinavā, pagastavaldes telpās:
1) Augšpils un Tilzas pag. dzīvojošiem —

1928. g. 1. februārī, pulksten 9.
2) Baltinavas pag. dzīvojošiem — 1928. g.

3. februārī, pulksten 9.

3) Gauru pag. dzīvojošiem — 1928. g.
4. februārī, pulksten 9.

Ierodoties uz iesaukšanu jāņem līdz
pase un uzturs.

Uz iesaukšanu nav jāierodas: 1) tiem,
kas atsvabināti no iesaukšanas, 2) tiem,
kam atlikta iesaukšana un 3) tiem, kas
ieskaitīti zemessargos.

Par atraušanos no iesaukšanas vainīgos
saukšu pie likumīgas atbildības.

1928. g. 3. janvārī.
Jaunlatgales kara apriņķa priekšnieks.

Māksla.
Nacionālais teātris. Pirmdien, 16. janvārī,

pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē Elinas
Zālītes komēdija ,,Bīstamais vecum s". —
Otrdien, 17. janvārī, pulksten 7.30 vakarā, tau-
tas izrādē Gavo komēdija ,,Šokolades prin-
cese". — Trešdien, 18. janvārī, pulksten 7.30
vakarā, pirmo reizi Jūlija Pētersona komēdija
,.Sieviete ar sešiem prātiem". Abo-
nentiem derīga 2. biļete.

Dailes teātris. Pirmdien, 16. janvārī, pulksten
6 vakarā, kareivju izrādē Šillera drāma „Vil-
h e 1 m s Teli s". — Otrdien, 17. janvārī, pulk-
sten 5 pēc pusdienas, skolnieku izrādē „B u m s
un Atspoli te". — Trešdien, 18. janvārī,
pulksten 7.30 vakarā ,,V i 1 h e 1 m s Teli s". —
Ceturtdien, 19. janvārī, pulksten 7.30 vakarā,
par tautas izrādes cenām interesantā komēdija
,,A k, šīs mīlas mokas..." ?— Piekt-
dien, 20. janvārī, pulksten 7.30 vakarā, par
tautas izrādes cenām Molnara velnu spēle 26 ainās
„Sarkanās dzirnavas". — Sestdien
„Vil helms Te 11s".

Literatūra.
Ekonomists. JVe 1. — 1928. g. Maksā 2 lati.
Atpūta.- Ns 167. — 1928. g. 13. janv.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 16. janvārī.

Devizes:
1 Amerikas dollars 5,175—5,185
1 Anglijas mārciņa 25,24—25,29

100 Francijas franku 20,25—20,55
100 Beigas 71,90—72,60
100 Šveices franku. 99,45—100,20
100 Itālijas liru 27,20—27,60
100 Zviedrijas kronu 139,00—139,70
100 Norvēģijas kronu 137,50—138,20
100 Dānijas kronu 138,55—139,25
100 Cechoslovaķijas kronu . . . 15,20—13,5©
100 Holandes guldeņu 208,45—209,50
100 Vācijas marku 123,00—123,90
100 Somijas marku 12,98—13,12
100 Igaunijas kronas 138,40—139,40
100 Polijas zlotu 57,50—59,50
100 Lietavas litu 50,85—51,70
1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

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

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Redaktors: M. Ārons.



UlCSU
sludinājumi.

Rīgas apgabait. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilproc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo_ ka 1928. g.
31. janvārī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sģdē nolasīs 1912. g.
9. novembrī Cēsīs mirušās Kri-
sti'nas Pētera m. Āboliņ, dzim.
Rikveil mutisko testamentu.

Rīgā, 1928.g. 13.janv. L. Nš 2223
Priekšsēdētājs A. B ū m a n s.

25478 Sekretārs A. Kalve.

Daugavpils īres valde,

uz civ. proc. lik. 75. p. pamata
paziņo, ka Anna Aleksandra m.
Dobrovoļska iesniedza prasību
pret Aleksandru Moiseja d. Bir-
kengeimu par dzīvokļa no-
vērtēšanu.

Minētais Aleksandris Moiseja d.
Birkengeims tiek uzaicināts četru
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald .

Vēstn.", paziņot īres valdei savu
dzīves vietu resp. adresi, pēc
kuras būtu sūtāma pavēste uz
tiesas sēdi. Ja šāds paziņojums
aprādītā laikā neienāks, lieta tiks
izspriesta aizmuguriski

Daugavpils īres valdes
25425v priekšsēd. Bogdanovičs.

pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā

nekustamu īpašumu, piederošu
Miķelim Matīsa d. Lomam,
sast vošu no .Druste* mājām ar
zemesplatību 104 09 des. kurš at-
rodas Kuldīgas apr., Raņķu pag.
un ierakstīts Ventspils-Kuldigas
zemesgrāmatu nodaļā ar kreposta
Nš ,2036.

Šis nekustams īoašums ir no-
vērtēts uz Ls 5500 un pārdos
deļ valstszemes bankas prasības
apmierināšanas

Solīšana sāksies saskaņā ar
cļv. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas sumas Ls 5500 vai no
priekšrocību sumas, skatoties no
tam, kura suma būs augstāka
pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dabbu vairākso īšanā, ir jāiemaksā
Ls 550 drošības naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puse! minētām
personām nav šķēršļu iegūt ne-
kustamu īpašumu.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārd damo ipašamu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
auzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas kanclejā vai pie tiesu
izpildītāja. 25576

Liepājā, 1928. g. 11. janv. Ns49.
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Daugavpils pilsētas pol. 1. iec
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
18. janvārī, pulksten 10. Cie-
tokšņa ielā, tiks pārdotas vairāk-
līšanā pils. S. Feteram piederošas
sekošas mantas dzīvokļa iekārta
valsts nodokļa segšanai.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
25552v Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apgabait. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilproc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1928. g.
31. janvāri minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēde nolasīs 1921. g.
29. novembri Alsviķa pagasta
„Lapšos" miruša Kārļa Kriša d.
Vanaga testamentu.

Rīgā, 1928.g. 13.janv. L. Ns 2988
Priekšs. v. A. B 1 u m e n t ā 1 s.

25476 Sekreta-s A. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilproc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo

^
ka 1928. g.

31. janvāri minējās nodaļas at-
klātā tiesās sēdē attaisīs un
uolasīs 1921. g. 2/11. februārī
Jaungulbenes

^
pag

^
.Šumu* mājās

miruša Andreja Jēkaba d. Lāča
testamentu.

Rīga", 1928.g. 13.janv. L. Ns 2989
Priekšs. v. A. B 1 u m e n t ā 1 s.

T 477 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait. 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1926. g. likumu
un civ proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot Augusta
Voldemāra un Emilijas J a n -
s o n u lūgumu un savu 1928. g.
10. janvāra lēmumu, paziņo, ka
lūdzēji parādu pēc obligācijas
par 17 990 rbļ, apstiprinātas
1910. g. 4. novembrī ar Ms 2538
uz nekustamo īpašumu Rīgas pil-
sētā II hipotēku iec, ar zemes-
frāmatu reģ. Ns 1008 par labu

edoram Kārļa d. Fišeram, kas
viņu cedējis blanko, ir iemak-
sājis tiesas depozītāLs 381,93
dēļ kapitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. ci.il-
nodaļa uzaicina visas personas,
Jcurām bulu tiesības uz augšā
aprādīto obligaciju, _ pieteikties
tiesā viena mēneša laikā,
.skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vcst-
nesī" un aizrāda, ka ja šis per-
sonas noteiktā laika nepieteiksies,
obligāciju atzis par samaksātu
nn lūdzējiem dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemesgrāmatā.

1928. g. 13. janvārī. Ns 2813
Priekšsēdētājs A. B ū m a n s.

25485 Sekretārs A. K a 1v e

Kļūdas izķircini.
.Valdības Vestn * š g 13 janv.

10. numurā ievieto'ā Rigas apga-
baltiesas IV civilnod sludinājumā
Ns 439042 ieviesušās sekošas
kļūdas: iespiests: 1) Oševa Teļa
Mejera d. Borok prasības lietā
pret Savu Mozesa m. Boak, kas
nepareizi; vajaga būt un jālasa:
„Ošera Tevela Mejera d. Borok";
2) iespiests: un atbildētāju Savu
Borok; .vajaga tjūt un jālasa:
un atbildētāju „Saru Borok" .

Pededzes pagasta tiesa,
Valkas apr., pamatodamās uz
savu š. g. 31. decembra lēmumu
un uz pag. tiesas lik. 108., 109.,
276., 272. p. p. izsludina zinā
šanai,, ka laulāts pāris lvans un
Avdotja Baronovi, dzīvojošj
šī pagasta .Fiku' ciema, adoptē
fedota Smobvina un viņa sievas
Agafjas Smolovinas dēlu Jefimu
Cvetkovu, dzim. 1834. g un
dzīvojošu jau visu laiku pie
adoptētāja Ivaia Baroaova Pe-
dedzes pagasta _ .Fiku" ciema,
piešķijot adoptētam visas liku-
mīgas bērna un mantinieka tie-
sības, kā ari priekšrocloas un
uzvārdu Baiono ,s. _

Peisonas, kurām bulu kādas
ierunas vai iebildumi pret šo
adoptaciju, tiek uzaicinatas _ pie-
teikt es šai tesā sešu mēnešu
laikā skaitot no šī sludinājuma
iev etošanas .Vald.bas Vēstnesīv

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi iebildumi vairs
netiks pieņemti un adopcija tiks
uzskatīta par likimīgu.

Pededzē, 1927. g. 31. dec.

Priekšsēdētājs O. Priede.
25424 Darbvedis E. B i te.

Raunas pagasta tiesa,
Cēsu apr., pamatojoties uz savu
1927. g. 1. decembra nolēmumu,
dara zināmu, ka Eduards Jēkaba
d. Liepiņš un viņa sieva Marija,
kuriem pašiem bērnu nav, vēlas
adoptēt par savu bērnu Annu
Dāvā m. Ozols, dzim. 1904. g.
21. janvārī, piešķirot adoptē-
jamai visas miesīga bērna tiesības
un uzvārdu ,,Liepiņš".

Personas, kurām būtu pret šo
adopciju kādas ierunas, tiek uz-
aicinātas tās pieteikt šai pag.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šā sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī" trešo
reizi. 3

Pēc minētā termiņa iesniegtie
iebildumi netiks ievēroti. 25045ē

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g._ 23 janvārī,
pīkst 10 diena, Rīga, Ūnijas ielā
Ns 21, dz. 7, pārdos Indriķa
Sko es kustamo mantu, sastāvošu
no gumijas koka un mēbelēm
un novērtētu par Ls 220.

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

Rigā 1928 g. 10. janvārī.
25580 Tiesu izp. Ed. K a 1 n i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 1928. g. 25. janvārī,
pīkst. 10 d ena , Krimuldas pag.,
Druvu mājā 2. izsolē, pārdos
Augusta lliško kustamo mantu,
sastāvošu no zirga un 2 govīm
un novērtām par Ls 250.

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

1928. g. 7. janvārī.
25470 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 1928 g. 27. janvārī,
pīkst. 3'2 dieni, Olaines pagasta
.Rozenbergos" 2. izsolē pārdos
Māriņa Rozenberga kustamo
mantu, sastāvošu no zirga, zirga
aizjūga, vāģiem un novērtētu par
Ls 370.

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

1928. g 7. janvārī.
25471 Tiesu izp E. L i e p i ņ š

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 1928. g 1. februāri,
pīkst 3 /42 dienā Nītaures pa?.
Lejas Plauku mājā pārdos Pē-
tera Burjota kustamo mantu, sa-
stāvošu no 2 zirgiem, zemes
ruļļa divatsperu vāģiem, telēm,
bullēna, cūkas, sivēna, kumeļa,
ragavām ecēšām, ekseļu mašinas,
separatora, skapja, govs un no-
vērtētu par Ls 1275

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

1928. g. 10. janvārī.
25472 Tiesu izp. E. Liepiņš

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanclejā
atrodas Cēsīs, Raunas ielā Ns 13,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1146.—1149. p. paziņo,
ka: I) izpildot Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, izteiktu viņa
izpildu rakstā no 1923. g. 16.maija
Ns 422131 par piedzīšanu no
Jāna Kļaviņa par labu Annai
Priedīt pēdējās 1922. g. 3. janv.
dzim. meitas Reginas uzturam
Ls 15 mēnesī uz priekšu no
dzimšanas dienas līdz 16 g. vec.
un Ls 120 tiesas izdevumu
1928. g. 19. aprilī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē vairāksolīšanā pārdos
Jānim Jēkaba d. Kļaviņām
piederošu nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Cēsu apr., Sērmūkšu
pag. un sastāv no zemnieku
mājas „Kalna-Kaisar" Ns I ar
visiem viņas piederumiem, ar

ioio

zemes grāmatu reģistra jns

kuram ir zemes kopplatība
106,96 pūrv. un taksācijas ienā-
kumu rubļu vērtība 103,20;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 2000, bet solī-
šana, saskaņā ar civ. proc. lik.
1871. p., sāksies no novērtēšanas
vai priekšrocīgu prasību sumas,
skatoties kura no šīm sumām
lielāka;

3) bez augšminētās prasības
uz īpašumu ir 1072 cara rub.
97 kap. un .Ls 3000 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupe
dalību ņemt. ir jāiemaksā dro-
drošības'nauda 10% no novērtē-
šanas sumas, f. i. Ls 200 un jā-
iesniedz no tieslietu ministrijas

izdota apliecība par to, ka minē-
tām personām nav šķēršļu iegūt
pārdodamo īpašumu; "

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai:

6) zemes grāamtas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā:

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pār-
dodamo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas3. civilnodaļas
kanclejā. 25378o

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanclejā
atrodas Cēsīs, Raunas ielā Ns 13,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1146.—1149. p. paziņo,
ka: 1) izpildot Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, izteiktu viņa
izpildu rakstā no 1927. g. 31. maij.
Ns 414100 par piedzīšanu no
Bernharda un Annas Pūlīšiem
par labu Robertam Kocham
Ls 1300 ar % un izdevumiem
1928. g. 19. aprilī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē vairāksolīšanā pārdos
Bernhardam Pētera d. Pūlīšam
un Annai Jēkaba m. Pūlīt
piederošu nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Cēsu apr., Priekuļu
pag. un sastāv no zemes gabala
pēc kartes Ns 37 lila, ar ēkām,
ar visiem viņas piederumiem,
ar zemes grāmatu reģistra Ns 5589
kuram ir zemes kopplatība
21,37 pūrvietas un taksācijas
ienākumu rubļu vērtība 10,31.

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 5500, bet
solīšana, saskaņā ar civ. proc. lik.
1871. p., sāksies no novērtēšanas
vai no priekšrocīgu prasību sumas,
skatoties kura no šīm sumām
lielāka;

3) bez augšminētās prasības uz
īpašumu ir Ls 4300 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē
dalību ņemt jāiemaksā drošības
nauda 10% no novērtēšanas
sumas, t. i. Ls 550 un jāiesniedz
no tieslietu ministrijas izdota
apliecība par to, ka no minētām
personām nav šķēršļu iegūt pār-
dodamo īpašumu;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pār-
dodamo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoda-
ļas kanclejā. 25377o

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pils.

1 iecirkni
kūja kanclejā atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojot es
uz civ. proc. lik. 1141, 1143
1 46—1149. p. p. paziņo, ka
1928. g. 30. martā, pulkst. 10 rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zāle

pārdos pirmā publiska
vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu piederošu
Annai Jāņa m. Kļava (Kļaviņ)
sastāvošu iz .Rupuc Nš L X*
mājām, ar zemesplatību 2,46 deset,
kurš atrodas K'ildīgas ap iņķ,
Kursīšu pagasta un ierakstīts
Ventspils Kuld'gas zemesgrāmatu
nodaļā ar krepost. Ns 4587.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1503 un pārdos deļ
Latvijas bankas prasības apmieri-
nāšanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamu iplšumu ir nostipri-
nāti hipotēku parādi: 60J rubļu
krievu cara nauda

Solīšana saks'es saskaņa ar liv.
proc. lik. 1871. p. ro novērtēšanas
sumas Ls 1500 vai no priekš-
rocīgu prasību sumas, skatoties
no tam, kura suma bus augstāka
pārdošanas diena._

Personām kuras _ veļas ņemt
dalību vairāksolīšana, ir ja'ernaksa
Ls 150 drošības naudas, ka ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses rnjnētām
personām nav šķēršļu iegūt ne-
kustamu īpašumu _

Personām, kujam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepie_aiž, tādas ties bas
jāuzrada līdz pārdošanas dienai

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies vz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Liepājas _ apgabaltiesas
civilnodaļas kanclejā vai pie t esu
izni dītāja. 2^57

Liepājā, 1928. g. 12. janv. Ns 92.
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pils.

I iecirkni
kura kanclejā at'odās apgabal-
tiesā, istaba Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik 1141., 1143.,
1146.—1149. p, p. paziņo, ka
1928. g., 30. marta pīkst. 10 rīta

Liepājas apgabaltiesas sēžu zāle

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pils.

I iec.
kūja kanclejā atrodas apgabal-
tiesā, istaba Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik 1141, 1143,
1146-1149 p. p. paziņo, ka
1928. g. 30. maitā, plkstlO rīt?,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos

pinni publiski varāksolīšanā
nekustamo īpašumu,
piederošu Fricim Ernesta d.
Grundmanim, sastāvošu iz
.Liepeniek Ns 29* mājān, ar
zemesplatību 12,50 des. un 2 06
des. no kopganībām, kurs atrodas
Kuldīgas apriņķī, Raņķu pagas'ā
un ierakst ts Ventspils Kuldīgas
zemesgrāmatu nodaļā ar krepest
Nš 3359.

Šis nekustam? īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1000 un tiek pār-
dots dēļ Mārtiņa Beķera prasības
apmierināšanas. Bez minētās pra-
sības uz šo nekustamo Ipašamu
ir rostipr.nati hipotēku puadi:
5( 0 rubļ. krieva cara naudā.

So lšana sāksies saskaņā ar
civ. pro.-. lik. 1871 p. no novēr-
tēšanas sumas Ls 1000 vai no
priekšrocīgu prasību sumas, ska-
tot'esno tam, kura suma būs
augstāka pārdošanas dienā

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāKsolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 100 drošības naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas peses mi-
nētām personām nav šķēršļu iegūt
nekustamu īpašumu.

Pers'nām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo .īpašumu, kas
pārdāšanu nepielaiž, tādas tiesībts
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļas kanclejā, vai
pie tiesu izpildītāja

Liepājā, 1928. g 11. janvāri.
25575 *fe 67
Tie=u iz">ild. A. Korženeckis.
/ ?

'Citu iestāžu
sludinājumi.
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Paziņojums.
Finansu ministris 1927. g.

20. decembrī apstiprināja Rīgas
jūrmalas pilsētas bankas statūtu
79. panta papildinājumu ar pie-
zīmi, kurā noteikts, ka Rīgas
Jūrmalas pilsētas bankai tiesība
izsniegt aizdevumus ari pret
pirmo obligāciju pēc valsts zemes
bankas vai Latvijas hipotēku
bankas aizdevumiem, ja tie iz-
sniegti valsts zemes fonda pie-
šķirto zemju izpirkšanai vai iz-
sniegto būvkoku samaksai, vai
ari abām šīm vajadzībām.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacenš.

25428v Revidents V. Gailīts.

PAZIŅOJUMS.
Finansu ministris š. g. 4. janv.

apstiprināja Kooperatīvās tran-
zitbankas statūtu grozījumus, ar
kurieni noteikts, ka bankai at-
ļauts :

1) saņemt maksājumus pret
vekseļiem un citiem termiņa do-
kumentiem un procentu papiriem
(13. p. 3. punkts);

2) izdarīt naudas pārvedumus
uz visām tām vietām, kur at-
rodas bankas nodaļas, aģenti un
korespondenti (13.pantao.punkts)

3) izdarit visāda veida preču
pirkšanu un pārdošanu fizisku
un juridisku personu vai firmu

uzdevumā un uz viņu rēķina ar
iepriekš nozīmētu komisiju un ar
noteikumu, lai no bankas izdotās
sumas preču iepirkšanai nepār-
sniegtu vienu piekto daļu no
bankas akciju kapitāla (13.panta
8. punkts);

4) izdarīt dārgmetālu, tratu,
čeku, banknotu un pārvedumu
vekseļu — iekšzemes un ārzemes
— pirkšanu un pārdošanu uz
sava rēķina un citu uzdevumā
(13. panta 9. punkts);

5) pieņemt glabāšanā par zi-
nāmu maksu visāda veida pro-
centu papirus un citas vērtības.

Bez tam apstiprināts statūtu
60. panta grozījums, Icurā pa-
redzēts, ka nevienam akcionāram
nav tiesības uz lielāku balsu
skaitu, nekā dod viena desmitā
daļa no akciju kapitāla.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

25343z Revidents V. Gailīts.

Ilūkstes apriņķa priekšnieks iz-
sludina 1928. g! 19. janvārī, pulk-
sten 11 dienā, Silenes pagastā,
netāli no Afanasovku mājām,
Grīvas virsmežniecības V iecirknī,

ŪTRUPI,
kura pārdos atkl. izsolē sagatav.
no telefona stabu galotnēm 20 kb.
metru II šķiras dedzināmo mal-
ku un 10 vezumus žagaru.

Malka apskatāma augšminētā
vietā. Ns 32, IV.

Grivā 1928. g. 12. janvāri.
2551Ov Priekšnieks (paraksts).

Jēkabpils apriņķa priekšnieka
pal. 1. iec. paziņo, ka sakaņā ar
nodokļu departamenta r .Ns59551
no 1927. g. 25. nov., 1928. g.
27. janvārī, pulksten 13, Sunāk-
stes pag., Vecpeteru mājās tiks
pārdota Kārlim Šiliņam piederoša
kustama manta % peļņas nodokļa
iekasēšanai, sastāvoša no 20 bir-
kavām siena un novērtēta par
Ls 100,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
25514v Priekšnieks (paraksts).

Jēkabpils apriņķa priekšnieka
pal. 1. iec. paziņo, ka saskaņā ar
nodokļu departamenta r. Ns58684
no 1927. g. 25. nov., 1928. g.
20. janvārī, pulksten 13, Jaun-
jelgavā, Rīgas ielā Ns 31, tiks
pārdota Fricim Graudiņam . pie-
deroša kustama manta % peļņas
nodokļa iekasēšanai, sastāvoša
no vienas sedlinieka šujmašīnas
un novērtēta par Ls 30,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
25513v Priekšnieks (paraksts).

Jēkabpils apriņķa priekšnieka
pal. 1. iec. paziņo, ka saskaņā ar
nodokļu departamenta'r.Nsl 18453
no 1927. g. 4. aug., 1928. g. 20.
janvārī, pulksten 10, Zalves pag.
Zvanītāju mājās tiks pārdota
Kārlim Līdakām piederoša ku-
stama manta ienākuma nodokļa
iekasēšanai, sastāvoša no viena
velosipēda, 3 slejām. 1 kleitas,
1 pāra dzenaukšām un novērtēta
par Ls 108,21.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas diena uz vietas.
25516v Priekšnieks (paraksts).

Jēkabpils apriņķa priekšnieka
pal. 1. iec. paziņo, ka saskaņā ar
Jēkabpils iec. miertiesneša izp.
r. Ns 269 no 1927. g. 21. nov.,
1928. g. 27. janvārī, pulksten 10,
Sunākstes pag. Orļu mājās tiks
pārdota Pēteram Smalkais pie-
deroša kustama manta soda nau-
das iekasēšanai, sastāvoša no
vienas ķēves, 15 g. v. un 2 aitām
un novērtēta par Ls 54,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
25515v Priekšnieks (paraksts).

Blomes pagasta tiesa, Valkas
apr., pamatojoties uz saviem š. g.
5. janvāra lēmumiem, izsludina
ka š. g. 16. februārī, pulksten 12
dienā, Blomes pagasta namā
viņa iznomās

atklātā vairāksolīšanā

uz 1928-29. saimn. gadu, sekošas
tiesas pārziņā atrodošās mājas:

1) Dukuļii māju (78 prv. aram-
zemes, I prv. ābeļdārza, 41 prv.
pļavu, 18 prv. ganību). Māju
iznomās 2 nomniekiem — katram
pusi;

2) Lejas Viķeru māju (70 prv.
aramzemes, 38 prv. pļavu, 40 prv.
ganību). Māju iznomās 2 nom-
niekiem — katram pusi.

Mājas izdevīgā vietā, apm.
2 klm. no kopmoderniecības. Pie
solīšanas pielaidīs tikai tās per-
sonas, kuras pierādīs, ka viņām
ir vajadzīgais inventārs un kuras
līdz izsoles sākumam iemaksfis
tiesai Ls 50,— drošības naudas.
Iznomājamās mājas puses solī-
šana sāksies Onkuļiem no Ls —,
Viķeriem no Ls —. Mazākā solī-
šanas suma Ls 5,—. Pēc nosolī-
šanas viena trešā daļa nomas
tūlit nomaksājama.

Nomas līgumu noteikumi pie-
ejami pagasttiesas kanclejā.

25547v

Daugavpils pilsētas pol. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
24. janvāri, pulksten 10, Cie-
tokšņa ielā Ns 43, tiks pārdotas
vairāksolīšanā pils. Sarai un Jan-
kelam Caliem piederošas sekošas
mantas bufete un skapis.

Minētas mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
25553v Priekšnieks (paraksts).

Svitenes pagasta valdei, Bauskas
apriņķī, c. Sviteni, vajadzīgs uz
dažiem mēnešiem labi iestrādājies

darbveža pilini i. iiiiii.
Kandidātiem (-tēm) jāpieteicas

pagasta valdē līdz š. g. 31. janv.,
iesniedzot dokumentus par izglī-
tību un līdzšinējo nodarbošanos.

Pieņemšana 1928. g. 1. februārī,
pulksten 12 dienā.

Svitenē, 1928. g. 12. janvārī.
25525v Pagasta valde.

Druvienas pagastam, Cēsu apr.,
vajadzīgs

ārsts.
Reflektanti-tes, kas vēlētos šo

vietu pieņemt, tiek lūgti ierasties
pie pagasta padomes š.g. 20. janv.
pulksten 1 p. p., Druvienas pag.
namā, līdzņemot dokumentus uz
nolīgšanu. 25531 v

Valdes priekšsēd. A. Ozols.
Rīgas centrāle etuma priekšnieks

izslud ni par nederīgu pieteikto
par nozaudētu dienes'a apliec bu.
izdotu 1927. g. 3. janvāri Ns 238
uz jaunāka uzrauga Tubeļa Pēter,a
vārdu. 2 2342

Rankas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi, izd. no Rankas pag.
valdes 1922. g. 30. dec. Ns 2080,
uz Martas Pētera m. Jauntirans
vārdu. 24204b

Tilzas pag. valde, Jaunlatgales
apriņķī izsludina par nederīgām
zemāk minētās nozaudētās La-
tvijas pases: 1) 1921. g. 3. janv.
no Kokorevas pag. valdes Ns 670
izd. uz Agatas Jēzupa m. Ločs v.;
un 2) 1921. g. 27. maijā no Ko-
korevas pag. valdes Ns 1226
izd. uz Kārļa Jēkaba d. Runcis v.
24200b

Galvenās artilērijas noliktavas
priekšnieks ziņo, ka šīs noliktavas
kareivis Ragainis, Arvīds nozau-
dējis viņam izd.no galvenās artile
rijas noliktavas Štāba komandas
priekšn. personas apliecību Ns438
no 1927. g 17. jūnija, ar derīgu-
ma termiņu no 1927. g. 17. jūnija
līdz 1927. g. 31. decembrim;
minēto apliecību skaitīt kā ne-
derīgu. 25558v

Rīgas prefektūras 10. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto atvaļinājuma apliecību
Ns 51320, izd. no Rīgas kara apr.
priekšnieka 1921. g. 6. decembri
uz Eduarda Klementa d. Sličus
vārdu, dzīv. m. Altanovas ielā
Ns 3, dz. 7. 25559v

Priekšnieks (paraksts).

Gaujienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ns 7763. izd.
no Valkas kara apr. priekšn.
1924. g. 24. maijā uz Arnolda
Kārļa d. Apsīša v. 23873o

Preiļu iec. pol. priekšnieks pa-
ziņo, ka š. g. 25. janvārī, pulksten
11 dienlā, Preiļu miestā, uz
tirgus laukuma pārdos vairāksolī-
šanā zemāk minēto pilsoņu ap-
rakstīto mantu, valsts-nodokļu
un soda naudas piedzīšanai:

1) Kazimira Ivbuļa viens zirgs,
melnas spalvas, 12 g. v., novērtēts
par Ls 80,— un viena govs, melnu
spalvu, novērtēta par Ls 50,—,
procentuālā peļņas nodokļa pie-
dzīšanai par 192* 6. 27. g. saskaņā
ar nod. depart. 1927. g. r. NsNs
6398 un 64997;

2) Simona Maksimova 800 klgr.
siena, novērtēta par Ls 20,43,
nomas parāda segšanai par 1923.
1924. g. ,saskaņā ar Daugavpils-
llūkstes apr. Valsts zemju insp.
1927. g. r. Ns 6819/i;

3) Pāvela Grigorjeva 3200 klg.
siena ar āboliņu, novērtēta par
Ls 60,—, zīmogsoda piedzīšanai
saskaņā ar Preiļu iec. miertiesneša
1927. 'g. r. Ns 483;

4) Afanasija Timofejeva vienu
zirgu-ķēvi, divi gadi vecu, bēru,
novērtētu par Ls 12,33, soda nau-
das piedzīšanai par bezbiļetes
braukšanu pa dzelzsceļu, saskaņā
ar dzelzceļu pol. Rīgas nod.
priekšn. 1927. g. r. NsNs 6847,
6844 un dzelzceļu pol. Daugav-
pils nod. priekšn. 1927. g. r.
Ns 5083. 25509v

Priekšnieks (paraksts).



Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 20. janvārī, pulksten
1 dienā, Rīgā, Blaumaņu ielā Ns29
dz. 15, pārdos vairāksolīšanā Men-
deļa Berlina kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 413,— un sastā-
vošu no trauku bufetes viņa
dažādu nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 12. janvārī.
25557v Piedzinējs A. Krauklis.

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g. 21.
janvārī, pulksten 12 dienā, Edin-
burgā, Robežu ielā Ns 19, pārdos
vairāksolīšanā Jānim Briedim pie-
derošo ozola koka rakstāmgaldu,
novērtētu par Ls 14,—, dēļ tirdz-
niecības - rūpniecības pamatno-
dokļa piedzīšanas.
2556lv Priekšnieks (paraksts).

Rīgas prefektūras jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g. 27.
janvāri, pulksten 12 dienā, Edin-
burgā, Jūras kāpās, pārdos vai-
rāksolīšanā Oskaram Pampe pie-
derošo šaujamo paviljonu noplē-
šanai, nov . ērtētu par Ls 30,—, dēļ
ienākuma nodokļa piedzīšanas.
25560v Priekšnieks (naraksts).

PAZIŅOJUMS.
Tā kā sasauktā uz 13. janvāri š. g. noteiktā kārtējā akcio-

nāru sapulce vajadzīgā akcionāru skaita neierašanās dēt, kā neat-
bilstoša sabiedr. statūtu 61. § noteikum., nevarēja notikt, tādēļ.

Latvijas sgrhotiQu fabrika akciju sabīedr. ,.Vulkan"
valde, pamatodamās uz sabiedrības statūtu 63. §, sasauc
otru kārtēju akcionāru sapulci,

kura notiks otrdien, 31. janvārī 1928. g., pulksten 16, Liepājā
valdes telpās., Lielā ielā Ns 18.

Dienas kārtība:
1. Valdes ziņojums par sabiedrības darbību.

2. Sabiedrības 1927. g. darbības gada pārskata apstiprināšanai
un peļņas sadalīšana.

3. Izdevumu budžeta apstiprināšana 1928. gadam.
4. Valdes locekļu un kandidātu izvēlēšana, saskaņā ar sabie-

drības statūtu 25. un 48. §§ un atalgojuma noteikšana viņiem-
5. Revizijas komisijas locekļu izvēlēšana, saskaņā ar sabie-

drības statūtu 48. § un atalgojuma noteikšana viņiem.
6. Valdes izraudzīto direktoru-rīkotāju apstiprināšana ama-

tos, saskaņā ar sabiedrības statūtu 48. §, instrukciju apstiprinā-
šana un atalgojuma noteikšana viņiem.

7. Valdes sēdekļa pārcelšana ' no Liepājas uz Rīgu līdz ar
attiecīga sabiedrības statūtu 22. § grozīšanu.

8. Sabiedrības fabriku iekārtas pārkārtošana.
9. Kredita jautājums sabiedrības vajadzībām.

10. Tiesību piešķiršana valdei atsavināt sabiedrībai piederos»
kustamo un nekustamo īpašumu citai pastāvošai vai jaundibināmai
saoreariDai vai privātam personām, kā ari ieķīlāt sabiedrības kustamo,
uh nekustamo mantu bankās, iestādēs vai privātām personām.

11. Tiesību piešķiršana valdei iegūt sabiedrības vajadzībām
kustamo un nekustamo īpašumu.

12. Tekošie jautājumi.
Piezīme. Lai dabūtu tiesību piedalīties kārtēja sapulcē urt>

nodot viņā balsi, akciju īpašniekiem jāiesniedz savas akcijas vat
apliecības no zemāk minētām bankām par minēto akciju pieņem-šanu glabāšanā vai ieķīlāšanu valdei Liepājā ne vēlāk kā 7 dienas
pirms kārtējas sapulces (statūtu 55. §).

1. Latvijā: a) Latvijas bankas; b) Rīgas komercbankas ?
, c) Rīgas biržas bankas ; d) Rīgas pilsētas diskonto bankas;

e) Ziemeļu bankas.
2. Francijā: a) Sociētč Generale pour favoriser le develop-

pement du commerce et de l'industrie en France ; b) Credit
Lvonnais; c) Banque francaise de l'Union; d) Banque
de Paris et de Pays-bas.

3. Anglijā. a) Barclavs Bank Ltd.; b) London Joist Citv
and Midland Bank Ltd.; c) S. Japhet and Co.; d) Samuēt
Montagu and Co.

Sī otrreizējā kārtējā sapulce skaitīsies pār likumīgi notikušuun viņas lēmumi par galīgiem , neskatoties uz iesniegto dēļ pieda-
līšanās viņā akciju skaita.

Liepājā, 1928. g. 14. janvārī. 25475 VALDE.

$}ažādi
sludinājumi.

*? »

Latv. mākslinieku kluba valde
sasauc pirmdien, š. g. 30. janvārī,
pulksten lOvak., VaļņuielāNs41,bijušās kluba telpās ,'

ārkārtēju
biedru sapulci

Dienas kārtība:
Kluba likvidācija.

Ja uz šo sapulci nesanāktu sta-
tūtos vajadzīgais biedru skaits,
tad otra sapulce notiks 7 dienas
vēlāk, š. g. 6. februārī, turpat un
būs pilntiesīga pie katra biedru
skaita. 25562v Valde.

Latvju apavu fabrikas akc. sab.
valde uzaicina akcionārus uz;

ārkārtēju pilnu
akcionāru sapulci
1928. g. 4. februārī, pulksten 12,
Rīga, Kurmanova ielā Ns 21..

Dienas kārtībā:
1) Vēlēšanas;
2) Akcionāru priekšlikumi.

25564v Valde..

Ziemeļu bankas
akc. sab.

paziņo saviem akcionāriem, ka
saskaņā ar Finansu ministra lē-
mumu termiņus II izlaiduma ak-
ciju nomaksai pagarināts līdz
š. g. 1. jūlijam Atsevišķi termiņi
ir nolikti sekosi: Ls 10,— līdz š.g.
15. februārim un Ls 15, — līdz
š. g. 1. aprilim, bez tam Ls 30,—
par katru otras parakstīšanas
akciju līdz š. g. 1. jūnijam. Ter-
miņa neieturēšanas gadījumā stā-
jas spēkā statūtu §§ 8 un 9.
25563 v Valde.

Neatkarīgā namu un lauksaim-
nieku kooperatīva ,.Sadraudzība ",

pilna sapulce
1927. g. 8. maijā nolēma koopera-
tīvu „Sadraudzība" likvidēt pēc
iespējas ātrāki.

Pamatojoties uz sacīto, likvi-
dācijas komisija uzaicina visus
kooperatīva „Sadraudzība" kre-
ditorus pieteikt savas prasības un
parādniekus samaksāt savus pa-
rādus 3 mēnešu laikā , skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
likvidācijas komisijai Liepājā,
Kungu ielā Ns 1, dzīv. 1.

Liepājā, 1928. g. 13. janvārī.
Likvidācijas komisijas pilvarā

25556v zvēr, adv. (paraksts).

A./S. ,,Latvijas Privātais Lom-
bards" valde, Rīgā, Teātra ielā
Ns 9, tāļr. 2.3.2.6.9., caur šo pa-
ziņo, ka no viņa izdotās zemāk-
pievestās ķīlu zīmes ir no to īpaš-
niekiem nozaudētas un tiek uz-
skatītas par nederīgām:

NsNs 349900, 349920, 350858,
351470, 355635, 356764, 357768,
362361 un 364386.

25565v ' Valde.

Likuma dd ministra ttamnefe
noteikumu krāps.
1927. g. 26. burtnīca

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

jumiem.
Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,26
ar pasūtīšanu ,, 0,28

Saturs:
211) Likums par tirdzniecības

un kuģniecības konven-
ciju starp Latviju un
Grieķiju (un pati konven-
cija).
Izlabojums š.g. 192.skaitļa
virsrakstā.

Latvijas banka izsludina par
nederīgu nozaudēto beztermiņa
noguldījuma grāmatiņu Ns 3091
uz Augusta Zālīta vārdu. 25506-

Zvārtavas pag.valde,Valkas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ns 1187, izd. no
Cirgaļu pag. valdes 1920. g.
31. dec. uz Pētera Andreja d.
Baunsona vārdu. 23871o

Prodes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausī-
bas apliecību Ns 5528, izd. no
Jēkabpils-Ilūkstes kara apr. pr-ka
1920. g. uz Sīmana Sīmaņa d.
Kokaina vārdu. 23864o

Jelgavas apr.priekšn. pa). 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ns 812, izd. no Līv-
bērzes pag. valdes 1925.g. 11. apr.
uz Kārļa Aleksandra Aleksandra
d. Pakalnis vārdu. 23854o

Valkas apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ns 1365, izd. no Smil-
tenes iec. pol. priekšn. 1920. g.
31. okt. uz Jēkaba Pētera d.
Zušmaņa vārdu. 24002o

Varakļānu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē, zemāk minētās dienās un vietās,

augošu mežu:
1) 1928. g. 6. februārī, Borkovas pag. namā.

A. Par taksese cenu.
III iec. mežniecībā, Lisinas novadā, pēc celmu skaita 12 vie-

nības no 3—21 kokiem, vērtībā no Ls 6—59; Mūrmastienas novadā
pēc platības 4 vienības no 0,76—3,36 ha, vērētībā no Ls 93—581.

B. Ar apm. 60% pazeminājumu no talkses,.
III iec. mežniecībā, Murmastienes novadā, pēc paltības 17 vie-

nības no 0,2—10,3 ha, vērtībā no Ls 12—300; Borkovas nov. pēc
platības 3 vienības no 0,7—1,85 ha, vērtībā no Ls 12—114; Lisinas
nov. pēc platības 4 vienības no 0,95—2,44 ha, vērtībā no Ls 10—369.

2) 1928. g. 13. februārī, Varakļānu virsmežniecības kanclejā.
A. Par takses cenu.

I iec. mežniecībā, Eleonoras nov. pēc platības 1 vienību 0,80 ha,
vērtībā Ls 50.

II iec. mežniecībā, Varakļānu nov., Strumpnicas, Vidus-Salas
un Kristapurva nogabalos, pēc platības 89 vienības no 0,09—1,90 ha,
vērtībā no Ls 9—200.

B. Ar apm. 40% pazeminājumu no takses.
II iec. .mežniecībā, Varakļānu novadā, Zirgu-Salas, Padagas,

Silavas, Robežnicas un Seņu-Birzes nogabalos, pēc celmu skaita
17 vienības no 4—587 kokiem, vērtībā no Ls 8—86.

*" Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924.g. 4.maija un 1927. g.

19. un 27. septembra apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsoles sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolēs pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%

drošības naudas no attecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas par kādu
vienība nosolīta.

Drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanas un meža kultūru darbu
izvešanai apvienotas vienā sumā 20% apmērā no vienības pārdošanas
sumas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departamenta rīcībā.
Ciršanas vietas satīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.

Apvienotas drošības naudas 20% apmērā netiks ņemtas par
mežu, kuru pārdos uz zemkop. ministra 1924. g. 4. maija apstipri-
nātiem nosacījumiem.

Ja mežu uz fonda zemes nopircis zemes ieguvējs — drošības
nauda ciršanas vietu tīrīšanai 20% apmērā nav jāiemaksā.

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem.

25507o Varakļānu virsmežniecība.

Iekšlietu min. būvniecības pārvalde,
Brīvības ielā 37,39,

izsludina š g 27. janvārī pīkst. 10

rakstisku izsoli
tctāititm Rati** (5 titnt 16 tza wntt > piegādāšanai
un uzstādīšanai Aleksandra augstumu slimnīcā. Drošības nauda
pie izsoles Ls 350

Ar apiēķun noteik var ie-azīties būvn. pārvaldē. L177 25579

Noteikumi par civildienestu.
Maksa brošēts eksemplārs

tipogrāfijā saņemot Ls 0,15
ar piesūtīšanu pa pastu .... „ 0,18

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā^pilī , istaba 1.

Rīoas komefebankas Daugavpils nedala
ziņo vispārībai, ka viņai pieteiktas vm nozaudētāmzemakminetas sek. ieguldījumu biļetes:

«*«-««?:«««?

Ns 6829 no 1913 p. 28. janvāra par 200 cara rub. uz SofijasIngelevrc vardu; Ns 9356 no 1914. g 16 decemba par 400 cara
,,nrr 0l)as Ingelevic vārdu; Ns 9132 no 1913. g. 11. decembrapar 4700 ca a rub. uz Marijas IngeleviČ vārdu; Ns 9209 no 1914 g4. marta par 1100 cara rub. uz Marijas IngeleviČ vārdu, kuras skai-tāmas pat nederīgām 2 25012

Ipsnipctc Valc-fci i;nnn*«:?

Ropažu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 16. februārī, II iec. mežniecības
pieņemšanas telpās, atrod, vasarnicā „Marija" (pie Inčukalna stac),

augošu mežu pēc platib. un celmu skaita:
A. Par takses cenu.

III iec. mežniecībā Allažu muižas jaunsaimniecību virs 3 ha
normas mežus, 6 vienības no Ls 20—3597.

B. Ar 30% pazeminājumu no takses cenas.
I iec. mežniecībā, Enzeliņu un Plānupes novados 6 vienības

no Ls 13—127.
II iec. mežniecībā, Inčukalnā un Allažu novados 2 vienības

no Ls 106^-403.
C. Ar 50° ,pazeminājumu no takses cenas.

II iec. mežniecībā, Inčukalna novadā 2 vienības no Ls 3—176.
III iec. mežniecībā, Allažu novadā 3 vienības no Ls 107—450.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprinātiem nosacījumiem.

Solīšana sāksies pīkst. 12 diena.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas par kuru
vienība nosolīta.

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

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbu
izvešanai apvienotas vienā sumā 20% apmērā no vienības pārdošanas
sumas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departamenta rīcībā.

Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Ja mežu uz fonda zemes nopircis zemes ieguvējs, drošības nauda

ciršanas vietu tīrīšanai nav jāmaksā.
Skaidrā naudā iemaksāto operācijas drošības naudu ieskaitīs

pēdējā maksājumā.
Ja par pirkto mežu visu pirkšanas sumu samasā ne vēlāk,

kā viena mēneša laikā no izsoles dienas — līgums nav jāslēdz.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās

vienības pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-

ziņiem. ' 25508o Ropažu virsmežniecība.

Kuldīgas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 20. februārī, Kuldīgā, Kuldīgas
sadraudzīgās biedrības namā,

augošu mežu:
? 1 iec. mežniecībā Padures un Nabas novados pēc celmu skaita

2 vienības no 75—88 koki, vērtībā no Ls 27—167.
III iec. mežniecībā Griķu novadā 1 vienību, platībā 0,71 ha

un numurēti koki 35 gab., vērtībā Ls 503.
IV iec. mežniecībā Ēķupes, Kuldīgas, Griķu un Grauzdupes

novados pēc platības 18 vienības no 0,37—15,40 ha, vērtībā no
Ls 78—2790 un pēc celmu skiata 3 vienības no 69—593 koki, vērtībā
no Ls 48—111.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kups iemaksās izsoles komisijai 10%

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/0 no sumas, par kuru
vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari :1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kreditbiedrību garantijas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbu
izvešanai apvienotas vienā sumā 20% apmērā no vienības pār-
došanas sumas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departamenta
rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no
izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 25555o Kuldīgas virsmežziņa v. Ozoliņš.

Kalsnavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1928. g. 16. februārī, Pļaviņās, pilsētas valdes telpās

augošu mežu:
I iec. mežniecībā, Ļaudonas un Mārcienas novados:!) pēc

celmu skaita pavisam 4 vienības, vērtībā no Ls 82 līdz 350,—, 2) pēc
platības 1 vienību, vērtībā Ls 663,—;

II iec. mežniecībā, Ļaudonas-Odzienas novadā: 1) pēc
platības 1 vienību ,vērtībā Ls 714,— un 2) pēc celmu skaita 1 vienību
vērtībā Ls 16,—;

III iec. mežniecībā, Veckalsnavas un Mārcienas novados:
1) pēc platības 2 vienības, vērtībā Ls 42 un Ls 66,—, 2) pēc celmu
skaita 4 vienības, vērtībā no Ls 26 līdz 125,—;

IV iec. mežniecībā, Sāvienas novadā: 1) pēc platības 1 vie-
nību, vērtībā Ls 942,—, 2) pēc celmu skaita 4 vienības, vērtībā no
Ls 94 līdz 406,— ;

V iec. mežniecībā, Iršu novadā pēc celmu skaita pavisam
8 vienības, vērtībā no Ls 75 līdz 1371,—.

Otrreizējā izsolē ar 10% pazeminājumu:

1 iec. mežniecībā, Ļaudonas novadā pēc celmu skaita
2 vienības, vērtībā Ls 65,— un Ls 222,—;

V iec. mežniecībā, Viet.-Odzienas un Iršu novados pēc
celmu skaita pavisam 6 vienības, vērtībā no Ls 24 līdz 383,—.

Izsolē sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgās vienības izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes, 2) banku un kreditbiedrību garantijas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbu
izvešanai apvienotas viena sumā — 200/0 apmērā no vienības pār-
došanas sumas, pie kam šī drošības naudas paliek mežu departa-
menta rīcībā.

Ciršanas vietas satīru un izcirtumus apmežos mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no-

ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu

mežziņiem. 25422v Kalsnavas virsmežniecība.

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina rakstiskas izsoles

1928. g. 25. janvārī uz svecēm, kompozīcijas JO 0 kg
1628. g. 6. iebruari uz skābi, ser»_ , akumulatoriem . 5000 kg netto
1928. g. 6. , iz c mdiem, adas, īsiem 1000 pāfiem
1928. g. 6. . uz papīrj, ietnamo . . . 5000 kg netto

un rakstisku sacensību
1928. g. 11. februārī uz l)e!ļu cilindru, parka-sēt. tvaikam 10.000 kg
2* 2) ejļu cilindru, slapjtvaikam . 50.000

Izso'u un sacensības sākums pulkst 11 no rlla. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības Tuvākas
Ziņas dzelz eļu virsvalde, Gogoja iela 1* 3, ist 103. L. 171 255781

Sasmakas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsloē 1928. g. 31. janvārī, Āriavas pagasta
namā,

augošu un atmirušu mežu un sekvestrētos
materiālus:

I iec. mežniecībā, Subes novadā 2 vienības pēc platības 1,59
un 2,60 ha, vērtībā Ls 808 un Ls 2070 un 4 vienības pēc celmu
skaita no 21—421 kokiem, vērtībā no Ls 21—115. Rojas novadā
11 vienības pēc celmu skaita no 19—398 kokiem, vērtībā Ls 16—179.

IV iec. mežniecībā: viena vienība Āriavas pag.
platībā 36,30 ha, vērtībā Ls 844 un 11 vienības pēc celmu skaita
no 3—284 kokiem, vērtībā Ls 4—844 un vienu sekvestrētn ozolu
vērtībā Ls 16.

Izsoles sākums pīkst. 12 dienā. Izsolē pielaidīs personas, kuras
būs iemaksājušas 10% drošības naudas no attiecīgo vienību izslu-
dinātās vērtības, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no
nosolītās sumas.

Drošības naudas vietā pieņems ari Latv. bankas garantijas.
Cirtumu tīrīšanas un apmežošanas naudas apvienotas un no-

teiktas 20% apmērā no attiecīgo vienību pārdošanas sumas. Šī
nauda pāriet mežu departamenta rīcībā.

Cirtumus notīrīs un apmežošanu izdarīs mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no izsoles vienības

pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgo iecirkņu

mežziņiem. 25554o Sasmakas virsmežniecība.

Jtležu departaments
pārdos mutiska izsoīe

1928. g. 31. janvārī Rīgas preču stacija, lauk. J* 75, pret tūlītēju

27 sterus priedes, 3 st. alkšņu. 72 st. bērza runguju, 459 st.
egles un 9 st. apses malkas, sadalītu 46 vienībās no 3-60 steriem
(kraujme'rim)

priedes malka vērtēta Ls 9 par 1 steru;
melnalkšņa malka vērtēta Ls 8,50 pār lstēiu;
egles malka vērtēta Ls_6,50—7 par 1 steru;
bērza runguļu malka vērtēta Ls 5 par_ 1 steru;
apses malka vērtēta Ls 5'50 par 1 steru.

(1 kub. ass = 9,71 ste a).
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Departaments pat ar sev liesibas izsludinātas vienības noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas — mežu departamenta, Kalpaka bulv. 6, dz. 10.

25581 JfZežu depnrtamente
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