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Noteikumi
par Latvijas Republikas atbrīvo-
šanas cīņu 10 gadu jubilejas

piemiņas medaļu.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
1. Latvijas Republikas atbrīvošanas

ciņu 10 gadu jubilejas gadījumā nodibina
īpašu piemiņas medaļu, kuras aprakstu
izsludina kafa ministris.

2. Republikas atbrīvošanas cīņu lOgadu
jubilejas piemiņas medaļu piešķir:

1) Karavīriem, kas atbrīvošanas cīņu
laikmetā no 1918. gada 18. novembra
līdz 1920. gada 11. augustam kal-
pojuši Latvijas armijā.

2) Pēc kara ministra atzinuma, ārzemju
armiju karavīriem, kas piedalījušies
Latvijas atbrīvošanas cīņās, laikmetā
no 1918. gada 18. novembra līdz
1920. gada 11. augustam.

3) Pēc kara ministra atzinuma, atse-
višķiem Latvijas pilsoņiem, kas
sekmējuši un pabalstījuši armiju
atbrīvošanas cīņās, laikmetā no
1918. gada 18. novembra līdz
1920. gada 11. augustam.

3. Republikas atbrīvošanas cīņu lOgadu

jubilejas piemiņas medaļu nevar piešķirt
personām, kuru tiesības ar tiesu sprie-
dumu ierobežotas.

4. Piemiņas medaļas izgatavošanas un
izplatīšanas tiesības nosaka kara ministris.

5. Instrukciju par šo noteikumu iz-
vešanu dzīvē izdod kara ministris.

Rīgā, 1928. g. 12. jūlijā.
Ministru prezidents P. Juraševskis.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Papildinājums noteikumos
par valsts zemes bankas īstermiņa
aizdevumiem no valsts summām.

1925. g. 29. maija noteikumu par valsts
zemes bankas īstermiņa aizdevumiem no
valsts summām (Lik. kr. 116.) 1. pantu
papildināt ar sekošu k punktu:

k) labības noliktavu, elevatoru un
kaltētavu būvei un ierīkošanai uz
trim gadiem par 1% bankas izde-
vumu segšanai, pārvēršot aizde-
vumu pēc tam, ja tas lietderīgi
izlietots, ilgtermiņa 4% ķiluzīmju
aizdevumā. Ja pārvēršana nebūtu
iespējama, tad aizdevums dzēšams
ar katrā termiņā nomaksājamu
daļu, kuras lielumu noteic bankas
valde padomes apstiprinātas instruk-
cijas robežās.

Rīgā, 1928. g. 12. jūlijā.
Ministru prezidents P. Juraševskis.

Finanču ministris R. Liepiņš.

Iekšlietu ministrijas rīkojums.
Bauskas apriņķa 2. policijas iecirkņa

Bruknas pagastu, saziņā ar pašvaldības
iestādēm, pievienoju administratīvai pār-
ziņa! tā paša apriņķa 1. policijas iecirk-
nim, skaitot no š. g. 1. augusta

Rīgā, 1928. g. 17. jūlijā. JN° 1221M.

Administratīvā departamenta direktora
vietas pagaidu izpildītājs V. Ludiņš

Iekšējās apsardzības nodaļas
priekšnieks J. Rozenbachs

Rīkojums JVs 229.

1928. g. 20. jūlijā.
Rīkojums JNe 119/28. g. ,,Preču un
materiālu saraksts, kuras Liepājas
korķu un linoleuma fabriku akc. sab.
atļauts saņemt bez muitas un ak-
cīzes (izslud. ,,Valdības Vēstneša"
1928. g. 92 numurā) papildinājums.
Preču un materiālu sarakstu, kuras

Liepājas korķu un linoleuma fabriku akc.
sabiedrībai atļauts saņemt bez muitas
un akcīzes, papildināt ar precēm, kas
muitojamas pēc 177. p. 2. pkt. 1it. e.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Atsaukums.

„Sociāldēmokrata" 158. numurā atzī-
mēts, it kā tieslietu ministris E. Magnuss
bijis 1919. gadā bermontietis. Šī ziņa
nesaietas ar patiesību, jo tagadējais ties-
lietu ministris E. Magnuss no 1919. gada
13. jūlija līdz 10. decembrim, kad no-
risinājās Bermonta avantūra, bij Latvijas
tieslietu ministris Ulmaņa kabinetā.

Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.
Sakarā ar Vidsalas pieturas punkta

atvēršanu Siliņu-Bērzgales posmā no ?. g.
25. jūlija pie mīnētā pieturas punkta pie-
turēs uz vienu minūti pasažieru ie- un
izkāpšanai vilc. JSTe JMs 117, 118, 119, 120
un 121, pie kam šie vilcieni apgrozīsies
pēc sekoša saraksta: vilc. JNe 117 pien.
2.22, atiet 2.23, vilc. JnTē? 119 pien. 5.45,
atiet 5.46, vilc. N° 118 pien. 3.40, atiet
3.41, vilc. Ns 120 pien. 21.20, atiet 21.21,
vilc. .Ne 121 pien. 19.40, atiet 19.41.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vadītāja
vietas izpildītājs J. Švarcs.

Paziņojums.

Sakarā ar tilta pārbūvi Aizputes-Saldus
šaurceļu līnijas 19. km, pasažieru satiksme
starp Skrundu un Valtaiķiem no
š. g. 25. jūlija, pīkst. 4.00 līdz 26. jūlijam,
pīkst. 14.00 notiks ar pārsēšanos, bet pasa-
žieru ātruma preces, bagāžu, pienu un pastu
pārvadās ar pārkraušanu pie minētā
tilta, negrozot līdzšinējo pasažieru vilcienu
sarakstu. Parastā ātruma sūtījumus
nosūtīs virzienā no Aizputes ne .tālāk
par Valtaiķu staciju un virzienā no Saldus
ne tālāk par Skrundas staciju.

Dzelzceļu ekspluatācijas direktors
R.Garsels,

Rīcības nodaļas vadītāja
vietas izpildītājs A. Šveics.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šis dienas rīcibas sēdes
lēmumu un kafa tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē 8. Daugavpils kājnieku pulka kareivi
Jāni Bernharda d. Š v a l b i, apsūdzētu no-
ziedzīgos nodarījumos, kādi paredzēti k. s. lik.
105. p. „a" pkt. un 133. p.

Švalbe dzimis 1902. g. 21. augustā, Valmieras
apr. Dikļu pagasta piederīgs, līdz kafa dienestam
dzīvojis turpat, Mazbrenguļu muižā, latvietis,
luterticīgs, neprecējies, zemkopis.

Personām, kurām būtu zināma viņa uzturēšanās
vieta, nekavējoties ziņot kafa tiesai un tuvākai
policijai, kurai to apcietināt, ievietojot kara
pārmācības iestādēs Rīgā un ieskaitīt 3. iec.
kafa izmeklēšanas tiesneša rīcībā, ziņojot pēdējam
un tiesai.

1928. g. 21. jūlijā.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.
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Atklātības princips nodokļu
izvešanā.

Jautājums par atklātību nodokļu izve-
šanā pie mums konkrēti nāca dienas
kārtībā ar kādu nodokļu departamenta
izstrādātu projektu šinī lietā. Tāpēc ie-
teicams par to teikt dažus vārdus, kā šis
jautājums nokārtots ārzemēs un kā to
paredz mūsu likums. Par to dod tagad
sekošu pārskatu ,,Ekonomistā" cand. oec.
J. Volmars.

Mūsu likumos par atklātību runā tirdz-
niecības un rūpniecības nodokļa likuma
26. pants, kur jautājums izšķirts negatīvi:
,,Kā priekšsēdētāji, tā arī kommisiju lo-
cekļi un pieaicinātie lietpratēji nedrīkst
izpaust kommisijas sēdēs priekšā celtās
ziņas par maksātājiem. Par šādu ziņu
izpaušanu viņus var saukt pie likumīgas
atbildības. Tie kommisijas locekļi, kuri
nav valsts un pašvaldību dienestā, iekams
uzņemas izpildīt savus pienākumus, dod
svinīgu solījumu, ka izteiks visu pēc la-
bākās sirdsapziņas un taisnības un neko
neizpaudīs." Ar līdzīgu saturu ienākuma
nodokļa noteikumos korrespondē 34.pants
„No kommisiju locekļiem — maksātāju
pārstāvjiem, kā arī no uzaicinātiem liet-
pratējiem ņem parakstu, ka viņi neiz-
paudīs ziņas par maksātāju mantas stā-
vokli, ienākumiem un parādiem, ar ku-
riem viņi iepazinušies kommisiju sēdēs."

Nekustamas mantas nodokļu likumos

līdzīgu pantu nav. Pievestos citātos gan
minēts, ka kommisiju locekļiem nav brīv
izpaust viņu rīcībā nākušos datus, bet
likumdevējs klusē par pārējo, piemēram
par nodokļu listu izsniegšanas kārtību.
Sakarā ar to līdz 1923. g. nodokļu listes
bija atklātas, t. i. nodokļu summas zi-
nāja tie, caur kā rokām listes gāja. līdz
nonāca pie maksātāja. Vēlāk šo kārtību
grozīja, ievedot slēgtās nodokļu listes.
Sabiedrība tomēr ar šādu noslēpumainību
nav visai apmierināta, un aizvien dzir-
damas balsis, ka būtu laiks ļaut atklā-
tībai teikt savu vārdu. Pirms runājam
tālāk, pievedīšu te nodokļu inspektora
domas, pēc viņu apspriežu protokoliem,

no kuriem redzams, kā pasi nodokļu iz-
vedēji skatās uz šo jautājumu.

Kad presē un dažās sabiedriskās orga-
nizācijās iekustināja jautājumu par atklātu
nodokļu listu ievešanu līdzšinējo slēgto
vietā, aizrādīja, ka nodokļu inspekcijas
esot pret atklātām nodokļu listēm un
līdz ar to it kā pret atklātību nodokļu
lietās vispārīgi. Nodokļu inspekcijas šo
apgalvojumu noraida kā nepamatotu*),
jo tās nav izvairījušās no atklātības no-
dokļu lietās, būdamas tai ciešā pārlie-
cībā, ka atklātība nodokļu uzlikšanas
darbā var lielā mērā šo darbu sekmēt.
Visam nodokļu uzlikšanas darbam jāno-
risinās atklāti, jo tikai tādā gadījumā sa-
biedrībai būs pilnīgi saprotami sī darba
rezultāti, kas atspoguļojas nodokļu listes.
Vispirms atklātības ieskatam būtu nodo-
damas maksātāju deklarācijas, kurās viņi
parāda savus ienākuma avotus un ienā-
kumus (nodokļu departamenta vicedirek-
tors E. Loske gan aizrāda, ka Ziemeļ-
valstīs, kuras tas apceļojis 3 gadus
atpakaļ, un kur atklātība principā pa-
stāvot, deklarācijas turot vēl lielākā sle-
penībā nekā pie mums). Tad nodokļu
maksātāji, pirmkārt, baidītos slēpt ienā-
kuma avotus, jo tos varētu uzrādīt viņu
līdzpilsoņi, kuriem tie zināmi, un otrkārt,
tie kautrētos uzdot nepareizas ziņas par
saviem ienākumiem, jo varētu rasties
tādi, kas šīs nepareizības konstatē.

Ar sīm divām nebūšanām — ienākuma
avotu slēpšanu un nepareizu ienākumu
uzdošanu — ir cīnījušies un cinās nodokļu
inspekcijas, un šinī ziņā atklātība būtu
visai noderīga. Kamēr tas nav, tikmēr
atklātām nodokļu listēm ir vienīgi nega-
tīva nozīme. Nodokļu liste parāda kailu
nodokļa summu un vai nu veikala apgro-
zījumu vai nekustama īpašuma ienesī-
guma vērtību. Un tas notiek tikai tad, kad
nodokļu uzlikšana jau izdarīta un kad ko
grozīt ir grūti, pat tanīs gadījumos, kad
šādagrozīšana irpamatota un nepieciešama.
Bet bieži vien pēc jautājuma noskaidro-
šanas izrādās, ka tur, kur vienam vai
otram izliekas, ka nodoklis uzlikts nesa-
mērīgi augstu vai zemu. iznāk, ka tāds
iespaids radies lietas apstākļu un aplik-
šanas materiālu nepazīšanas dēļ. Cik
daudz reiz lielam, plašam uzņēmumam
kaut kādu nelabvēlīgu apstākļu dēļ vaja-
dzējis apmierināties ar mazu peļņu vai
pat ciest zaudējumus, turpretim mazs
uzņēmums atradies peļņas ziņā sevišķi
labvēlīgos apstākļos. Aplūkojot aplikšanas
materiālus, tas kļūst saprotams, bet, redzot
vienīgi uzlikto nodokļa summu, duras acīs,
ka no maza uzņēmuma jāmaksā lielāks
nodoklis nekā no liela, un tūliņ rodas
viela nepamatotām baumām un spriede-
lēšanai. Nedot veltīgu iemeslu šādām
nepareizām tenkām un nepamatotiem pār-
metumiem — tas ir iemesls, kamdēļ no-
dokļu inspekcija bija pret atklātām no-
dokļu listēm tik ilgi, kamēr atklātība
nevar ieskatīties arī aplikšanas materiālos.

Ir neskaitāmi piemēri, kur nodokļu
listes ievestie dati vien tiešām pavedina
apstākļu nepazinēju un nespeciālistu uz
nepareizām domām par nodokļa augstumu.
Visus šādus piemērus uzskaitīt nav iespē-
jams. Atzīmēsim tikai vienu, raksturīgāko
un biežāk atkārtojošos sakarā ar ienā-
kuma nodokli. Kā zināms, tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumu un nekustamu
īpašumu īpašnieki maksā reālos nodokļus:
a) tirdzniecības un rūpniecības nodokli
un b) nekustamu īpašumu nodokli. Re-
dzot šāda pilsoņa ienākuma nodokļa listi
ar samērā nelielu ienākuma nodokli ur»
salīdzinot to ar brīvās profesijas personas-
listi, lietas nepazinējam šķiet, ka pēdējiem,,
tas ir brīvās profesijas cilvēkiem nodara
pārestību. Bet ja ņem personālā un
reālā nodokļa kopsummu, tad var redzēt,
ka pirmais maksātājs aplikts daudz sma-
gāk par pēdējo.

*) Rīgas nodokļu inspektoru apspriedes akts.

Nupat iznāca atsevišķā novilkumā
un Valsts tipogrāfijā dabūjams

neoficiālā izdevumā

Rīkojums par zīmognodevu
(iespiests „Valdibas Vēstneša- 1921. gada 211. numurā, 1928. gada 133. un 137. numurā)

Burtnīca maksā: saņemot tipogrāfijā Ls 0,75
piesūtot pa pastu ,, 0,95



Atklātās nodokļu listes rada nepama-
totu rūgtumu arī pašos maksātājos, pat
tani gadījumā, kad tam par iemeslu nav
neviens no še aprādītiem motīviem, vien-
kārši tamdēļ, ka cilvēka dabā reiz ir tāda
īpašība, ka otra nastas vienmēr izliekas
vieglākas par savējām.

Nevajaga aizrauties no lielo valstu pa-
raugiem, kas mums nav pielīdzināmi.
V. S. A. atklātībā pārrunā par dažiem
izcilus miljardieriem un salīdzina viņu
maksājamo ienākuma nodokli, kas var
būt taustāmi nesamērīgs, bet nerunā par
miljoniem vidējo «un mazo maksātāju
Pie mums tādu izcilus miljardieru nemaz
nav, bet vidējo un mazo maksātāju no-
dokļu listu izlikšana atklātības ieskatam

ar kailo nodokļu skaitli vien nav nepie-
ciešama, šimbrīžam pat kaitīga. Tādās
domās ir nodokļu inspekcija. Nodokļu
departaments tāpat ir atklātības piekritējs,
kā tas allaž izpaudies nodokļu inspektoru
kongresos, apspriedēs un tāpat atklātībā.

Vispār atklātības jautājumam pie mums
jau sava vēsture, pie kam tas ir nonācis
jau līdz Saeimai. Tur attiecīgs likum-
projekts noraidīts, un gluži dibināti. Šis
jautājums pie mums nav vēl pietiekoši
apsvērts un noskaidrots, kamēr tā pavirša
atrisināšana tam varētu tikai kaitēt.

Atklātībai var būt vairākas pakāpes:
1) atklātas nodokļu listes vienīgi ar

nodokļu summām,
2) atklāti maksāšanas avoti,
3) atklāti maksāšanas avoti, uzrādot

arī katra avota lielumu (pie ienākuma
nodokļa),

4) atklātībai pieejami visi aplikšanas
materiāli, kur var pārliecināties, kā katra
ienākuma postenis aplēsts.

Neatkarīgi no šīs klasifikācijas jāizšķir
vēl otra veida pakāpenība, kas var būt
pie katra no augstāk uzrādītiem veidiem;
tā:

1) publiska izsludināšana (pie.m. „Val-
dības Vēstnesī"),.

2) nodokļu inspekcijas vai citas iestādes
telpās dati atrodas katram pieejamā vietā,

3) nodokļu inspekcijas vai citas iestādes
ierēdnis izsniedz izziņas tikai uz pie-
prasījumu,

4) atklātas kommisiju sēdes.
Vēl tālāk jāizšķir jautājums par laiku,

kad atklātība būtu izvedama, un proti —
vai aplikšanas stadijā, vai pēc tam, kad
kommisijas lēmumi stājušies spēkā, kam
pie mums, kur kommisiju lēmumi dibinās
galvenā kārtā uz vērtējumiem un ne uz
noteiktiem datiem, ir sava nozīme, jo uz
vērtējuma pamata dibinātu lēmumu tai
pašai kommisijai — bez noteiktiem da-
tiem nebūtu pamata vairs grozīt, bet
atklātības ceļā iegūtas ziņas jau ar maz
izņēmumiem būs tikai tāda vispārēja
rakstura informācija.

No šo augstāk pievesto klasifikāciju at-
sevišķo veidu dažādiem kombinējamiem,
kā redzams, var rasties dažādas atklātības
pakāpes. "

Tagad apskatīsim dažādus motīvus pro
un contra. Atklātības mērķis ir izslēgt
ļaunprātības no nodokļu maksātāju puses,
iesniedzot nepareizas deklarācijas, kurās
vai nu noslēpti ienākuma avoti vai ienā-
kuma lielums uzdots nepareizi.

Ka tendence šinī virzienā ļoti liela, nav
noliedzams. Par mūsu ienākuma nodokli,
uz kuru galvenā kārtā mēdz attiecināt
atklātības jautājumu, nekādu statistiku
neved, tamdēļ noteikti pateikt, cik ne-
pareizu deklarāciju iesniegts, par cik ie-
nākuma kopsumma kommisijas vērtējot
paaugstināta, nav iespējams. Prūsijā
1913. gadā no iesniegtām 1.026.164 de-
klarācijām 282.165 = 27,5° o uzrādītās
ienākuma summas iestādēs paaugstinātas
par 523 miljoniem marku == 30,7°. bet
ienākuma nodoklis paaugstinājies par
16,8 miljoniem marku = 35,4%. Tā tad
maksātāju tendence bijusi samazināt no-
dokli ļaunprātīgi vairāk kā par '. Pie
mums šinī ziņā vēl ļaunāk — kommisijas
pārvērtēto deklarāciju nebūs mazāk par
70% un arī paaugstinātā nodokļa summa
pārsniegs Prūsijas datus. Ja vēl ievēro,
ka mūsu kommisijas notiek pašaplik-
šanās, kur bez nodokļa inspektora visi
pārējie ir nodokļu maksātāji, atklātībai
nodokļu uzlikšanā var būt teicami rezul-
tāti. Bet kādi nu te iebildumi? Kā jau
aizrādīts, atklātām nodokļu listēm vien
nav nozīmes. Še jāiet tālāk. Bet jo
tālāk, jo stingrāk protestē atsevišķi mak-
sātāji, aizrādīdami, ka:

1) ar atklātību izpaužas viņu veikala

noslēpumi,
2) maksātāju vairums nav kompetents

spriest par uzlikto summu pareizību.
Kas attiecas uz pirmo jautājumu, tad

bažas veltīgas, ja vien neizved pilnīgu
atklātību, t. i. neļauj ieskatīties pašās
maksātāju deklarācijās. Un pat ja pašas
deklarācijas būtu pieejamas, no šī viedokļa
varētu maz ko iebilst. Veikala noslēpumi
tikai tad atklājas, ja redzami veikalnie-
ciskie sakari, kontrahenti, atsevišķu po-
steņu peļņa veikalnieciskā darījumā, —
bet no visa tā deklarācijā nekas nav
redzams. Uzņēmumi, kuri savu peļņu
pierāda ar grāmatām, tās stāda priekšā
nodokļu inspektoram, kas viens pats tās
skata cauri, sastādot sevišķu grāmatu
caurskatīšanas protokolu, un tikai retos
gadījumos visa kommisija. Te tad varētu
vienīgi prasīt šī protokola paturēšanu
slepenībā kā līdz šim.

Ka šāda atklātība nav kaitīga, vislabāk
pierāda tie uzņēmumi, kas spiesti publi-
cēt savas bilances, kurās vēl sīkāki dati,
nemaz nekaitējot savai veikalnieciskai
darbībai. Galvenais smaguma punkts te
kredīta jautājums, no kura firmas baidās.
Un taisni šai nolūkā atklātība nepiecie-
šama sabiedrībai, lai pasargātu no zau-
dējumiem labticīgus kredītotus, un no
otras puses — šis ir viens no galveniem
iemesliem, kas piespiedīs firmas fiktīvi
nenostādīt savu uzņēmumu sliktākā
gaismā, nekā tas ir patiesībā. Taisni
pie mums tam var būt ievērojama no-
zīme, kur centrālā kredītiestāde ir Latvijas
banka, kaut gan tā līdz šim par atklā-
tību negrib ne dzirdēt.

Otrs minētais motīvs jau pelnī vairāk
ievērības. Pirmā laikmetā nodokļu iestā-
dēm nāktos pārvarēt ievērojamas grūtī-
bas, jo būtu starp daudzām pamatotām
sūdzībām jāpārbauda ne mazums nepa-
matotu, kuras ienāktu vai nu apstākļu
nepazīšanas dēļ vai ļaunprātīgā nolūkā

gribot kaitēt savam konkurentam. Šī
parādība tomēr nav uzskatāma par pa-
stāvīgu. Jo vairāk pilsoņi pārliecinātos,
ka šādas sūdzības nesasniedz mērķi, jo
tās ar laiku mazinātos.

Atklātības jautājumu izšķirot, jāievēro
mūsu īpatnējā tiešo nodokļu iekārta, un
proti tas, ka pie mums ienākuma no-
doklim nav galvenā nodokļa loma, bet
tas ir papildu nodoklis pie reāliem tirdz-
niecības un rūpniecības un nekustamas
mantas nodokļiem. Ziemeļzemēs, par
kurām rakstīja nodokļu departamenta
vicedirektors E. Loske pēc sava informā-
cijas brauciena 1925. g., iekārta citāda —
tur pastāv vispārējais mantas un ienā-
kuma nodoklis ar īpatnēju izvešanas
techniku.

Tamdēļ pie mums, ja runā par atklā-
tības jautājumu, jārunā plašāk, un proti,
ari attiecībā uz reāliem nodokļiem, pie
kam no pēdējiem galvenā kārtā uz tirdz-
niecības un rūpniecības nodokli. Pilsētu
un miestu nekustamas mantas nodokļa
atklātības jautājumam maza nozīme, jo
mūsu nodokļu aparāts šai ziņā trūkumu
nejūt — nekustamu īpašumu brutto
ienākumu konstatēt iespējams pietiekoši
tuvu īstenībai — šinī nodoklī smaguma
punkts guļ jautājumā: kā aplēst pēc
brutto ienākuma netto ienākumu, bet te
atklātība neko nepalīdz. Ar lauku neku-
stamas mantas nodokli apstākļi tādi paši,
pie kam šinī nodoklī atklātība jau faktiski
pastāv, jo vērtēšanas rezultātu kopsavil-
kumi jāizkar pagastu namos redzamā vietā.

Atklātības jautājuma finanču zinātnes
autoritātu uzskati noteikti šķiras. Šancs
piemēram saka: ,,Nevar apgalvot, ka
nodokļu reģistra izpublicēšana Šveices
kantonos būtu devusi sevišķus panā-
kumus. Denuncēšanu katrs neuzskata
par savu pienākumu. Atklātība pie tam
paliek šaurās vietējās robežās, kā to rāda
Neuenburgas mēģinājumi, un pie tam
kaitē iedzīvotāju saticībai, pie kam, ja
nav vien uzkrītošas netaisnības, par no-
dokļu grozīšanu trešās personas vairs ne-
mēdz rūpēties. Rodas taisni pretējais —
iepazīstoties ar uzliktām summām, godīgi
pilsoņi, lai panāktu vienlīdzību, drīzāk
nāk uz domām — uz priekšu mazāk
pašiem deklarēt, nekā radīt naidu ar
denuncēšanu, lai paceltu sava kaimiņa
nodokli. Līdzīgi tas bijis Apencellā pie
Reinas, tāpat tas bijis Veimarā un Alten-
burgā. Tādā kārtā jāšaubās, vai pēc tik
niecīgiem ieguvumiem drīkstētu maz de-
klarācijas nodot maksātāju pārbaudei."
Pats Schāffle pie citāta neko nepiebilst,
tādā kārtā, domājams, solidarizējoties ar
Šancu. Turpretī prof. J. H. Ozerovs ir
noteikts atklātības principa piekritējs.
Viņš savus slēdzienus gan nedibina uz
faktiem, bet uz teorētiskiem apsvēru-
miem Par to, kā uzrādītās vietās, < kur
atklātībā pastāv, kā Kolumbijā un dažos
Kanādas novados, tā iedarbojusies,
Ozerovs neko nemin. Ozerovs dibinās uz

ausiski-ētiskiem principiem, nestādot at-
klātību kā actio popularis, jo par cik
viens pilsonis no pienākuma atraujas, par
tik pārējiem jācieš, tamdēļ arī tiem tiesība
ņemt dalību nodokļu uzraudzībā.

Pie atklātības piekritējiem jāpieskaii
arī A. Šmits, kas savā 2. pamatprincjn
saka: ,,Katram nodoklim, kas pilsonis
jāmaksā, jābūt pilnīgi noteiktam un
patvaļīgam. Samaksas laikam, samaksj
kārtībai un summai jābūt kā maksātajsd
tā ari katrai citai personai skaidri zinān
un noteikti".

Finanču zinātnes docents K. Piij»
atklātību principu gan nenoliedz, ķļ
šaubās, ka tas pie mums varētu dot tai
stāmus rezultātus, jo 1) publikas ricj
neesot noteiktu datu, 2) samazināti
maksātāju drošība, ja katram būtu iesp,
jams interesēties par viņa mantas stj
vokli. Viņš savus slēdzienus dibina l
U. S. A. un dažu Šveices kantonu pj,
dzīvojumi 'em, kur ievesto atklātības prj|
cipu nācies vēlāk atmest.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tas viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas.

1928. g. 17. jūlijā. L. te 4856
Priekšsēd. v. K 1 ot s.

9357 Sekretārs A. Kalve.

(Miesu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 18. novembri Igaunijā,
Lauru pagastā mirušā Toma
Andreja d. A u s e j a ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem,f ideikommi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādīta termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

1928. g. 17. jūlijā. L. N°4857
Priekšsēdētāja v. K 1o t s.

9358 Sekretārs A. Kalve.

Latvija un citas valstis
Latvija un Afganistāna.

Afganistānas sūtnis Maskavā Moha
meds-Mirza-Chans piesūtījis caur rnūsi
Maskavas sūtniecību un ārlietu ministriji
Valsts Prezidentam Zemgalim sekosi
karaļa Amanullas telegrammu:

Viņa Ekselencei
Latvijas Valsts Prezidentam .

Ziņa par Jūsu godājamās laulātā
draudzenes nāvi mūs ļoti apbēdināja
Es un karaliene izsakām Jūsu Ekselence
mūsu līdzjūtību un nožēlošanu.

Padišachs Amanulla.
Valsts Prezidents Zemgals piesi

tījis ārlietu ministrim Balodim sekosi
telegrammu:

Lūdzu Jūs, augsti godātais ministp
kungs, likt nodot Afganistānas karālij
un karalienei manu izjusto- pateicību pa
viņa telegrammā izteikto līdzjūtību manā
sērās.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 24. jūlijā.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,178—5,181
1 Anglijas mārciņa .....25,185—25,23

100 Francijas franku 20,25—20,41
100 Beļģijas beigu 72,05—72,6t
100 Šveices franku 99,55—100,3
100 Itālijas liru 27,10—27,31)
100 Zviedrijas kronu 138,60—139,3
100 Norvēģijas kronu 138,30—139,1
100 Dānijas kronu 138,35—139,
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,30—15,45
100 Holandes guldeņu 208,30—209,3
100 Vācijas marku 123,55—124,1;
100 Somijas marku 12,96—13,01
100 Igaunijas kronu 138,30—139,11
100 Polijas zlotu 57,45—58,8
100 Lietavas litu 51,00—51,1
1 SSSR červonecs
100 Austrijas šiliņu 72,65—73,35

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—344!
Sudrabs 1 kg 95—103

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

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. SkujevM

Zvērināts biržas māklers Th. Šummeiļ
Redaktors M. Ārons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. g. 1. janvāri Tūjas
pagastā mirušā Teņa Daniela d.
L e i m a ņ a ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatā-
rijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014.. 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret 1925. g. 8. martā mirušā
Jāņa Jāņa d. Mekona mutiski
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems

un nepieteiktas tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L. te 351/28.

Jelgavā, 1928. g. 17. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

9480o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
16. decembrī mirušā Jēkabpils
apriņķa Biržu muižas ,,Nomal-
niek-Girgen te 154" māju īpaš-
nieka Pētera Kalviška atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
kotnisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesa:
sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludiķājuma iespieduma dienas
Termiņā nepieteiktas tiesīnas ie-
skatīs par spēku zaudēišām.

Jelgavā, 1928. g. 17. jūlijā.
9479o L. te 2240/28

Priekšdsēētāja v. P. Stērste
Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava i< g.
12. jūlija nolēmuma, uzaicina
Brenci Zvejnieku, kura rokās
atrodas šāds Jēkabpils-Ilūkstes
zemes grāmatu nodajā uz Kārlim
Zvejniekam, Matildei Čiekurs,
Pēterim Zvejniekam. Lībai Zvej-
nieks, Zelmai Zvejnieks un Min-
nai Rozentals, dzim. Zvejnieks,
piederošā nekustamā īpašuma Jē-
kabpils apriņķa Piksteres muižas
,,Mazjān-Zvejniek" te 22 mājām
ar zem. grām. .V4180 korroborēts
akts: dalījuma līgums, kurš no-
slēgts 1911. g. 13. decembri
starp ļāni Zvejnieku un Brenci

Zvejnieku un Ilzi Zvejnieks,
koroborēts 1913. g. 14. augustā
ar te 1261 un pēc kura Brencim
Zvejniekam pienākas 1142,26 rbļ.,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības
Vēstnesī" un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējiem Zvej-
niekiem atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 17. jūlijā.
L. Ns 913/28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
9496ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas š. g. 3. maija nolēmumu
nodibināta aizgādnība promesošā
īslicas pag. ..Augšgalu" pus-
muižas līdzīpašnieka Pāvila Koz-
lova (Kozlovska) mantībai.

Jelgavā, 1928. g. 16. jūlijā.
L. te 598/27. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
9498ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas š. g. 3. maija nolēmumu
nodibināta aizgādnība promesošās
Īslicas pag. Augšgalu pusmuižas
līdzīpašnieces Margaretas Oo|i-
cinas, dzim. Šveppingks man-
tībai. L. No592,27. g.

Jelgavā. 1928. g. 16. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

94995 Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011
2014., 2079. un priv. lik. 2451
pamata, uzaicina visas persoi
kurām būtu kādi strīdi
ierunas pret 1926. g. 21. nu
mirušā Ābrāma-Davīda Gerci
Markuševica 1926. g. 5. mi
notariālā kārtībā sastādīto

^stamentu, pieteikt savus stri
un ierunas šai tiesai sešu me»
laikā, skaitot no sludināju
iepieduma dienas ,,Vald. Vēsti
Pēc minērā termiņa notecejm
tiesa nekādas ierunas nepie?'
un nepieteiktās tiesības atzīs
spēku zaudēhjušām.

L. Ne 162»
Jelgavā, 1928. g. 17. jūliji
Priekšsēdētāja v. P. Stērt

9476o Sekretārs MittelM

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1914.g.
15. septembrī mirušā Kārļa Mu-
cenieķa atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas . Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
speķu zaudējušām. L. te 2222/28

Jelgavā, 1928. g. 17. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

9482o Sekretārs Mittelhos.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar tie-
sas š. g. 3. maija nolēmumu ir
nodibināta aizgādnība prom-
esošā Īslicas pag. „Augšgalu"
pusmuižas līdzīpašnieces Marijas
Kasatkinas, dzim. Šveppingks,
mantībai. L. te 597/27. g.

Jelgavā, 1928. g. 16. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

9497ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas š. g. 3. maija nolēmumu
nodibināta aizgādnībapromesošās
Īslicas pag. Augšgalu pusmuižas
līdzīpašnieces Zofijas Kozlovskis
dzim. Šveppings mantībai.

Jelgavā, 1928. g. 16. jūlijā.
L. No 596/27. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
9500ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2ļļļ
2014., 2079. un priv. lik. 2451
pamata, uzaicina visas per»*
kurām būtu kādi strīdi vai *
nas pret 1926. g. 2. jūnijā aļ
Krišjāņa Mārtiņa d. Laj
mājas kārtībā 1924. g. 18-'
sastādīto testamentu. _ pie_'
savus strīdus un ierunas šai "
sešu mēnešu laikā, skaitu'
sludinājuma iespieduma <*
„Valdības Vēstnesī" .

^
a

Pēc minētā termiņa :
tiesa nekādas ierunas nep'fļ
un nepieteiktās tiesības atrisj
spēku zaudējuāšm. 1

Jelgavā, 1928. g. 17. M
Priekšsēdētāja v. P. b«J

9477o Sekretārs Mitte|B1

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. !ik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz I928.g.
14. martā mirušās Jēkabpils apr.

Pilskalnes muižas Liel-Pīskup
māju līdzīpašnieces Māres Mi-
ķe|a m. Odiņš, dzim. Iskalns,
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u. 1.1.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iepsieduma diemas
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs ' par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 17. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stēsrte.

Sekretārs Mittelhofs.



Liep ājas apgabaltiesa,

, laul lik- 77. p pamatadara
uz!, ka š. g. 16. maija aiz-
lifl

'lTē ' nosprieda: starp Alek-
m!!firu-Robertu Hermanu un Ma-
HS Fiizabeti Herman, dzim. An-
tilJi-E "" ," 9 janvān - Lie.

*?f ev-lut. Sv. Trijādības

S-Jfrfzes mācītāja noslēgto lau-

S&
>ol0.-L28.

Liep ājā, 1928, g. 20. jūlijā.

Prieka, b. V. Bīnenstams.
o-75ē Sekret. v. (paraksts).

^—————^——,

<?ii*ii iestāžu
sludinājumi.

? Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi:
1) Nikolajs Avstrics, arī Av-

striņš ar sievu Valentīni un
dēliem: Romānu un Oeorgiju,
dzīvojoši Rīgā, Daugavgrīvas
ielā te 46-a, dz. 4, kuri vēlas
saaukties uzvārdā „Avstrics",

2) Otilija Kersums, dzīvojoša
Rīgā ,Vidzemes šosejā te 64,
dz. 6, kura vēlas saukties
uzvārdā „SmiIga",

3) Kārlis Orinlaps, ar i Rūbants
dzīvojošs Bauskas apriņķī,
Vecmuižas pag. Alonu mājās,
kurš vēlas saukties uzvārdā
,.Grīnlaps ",

4) Vilhelms Burkevics, - Ur-
bevics ar sievu Annu un
dēlu Visvaldi-Kārli-Frici, dzī-
vojošs Rīgā, Rēveles ielā
te 35, dz. 75, kuri vēlas
saukties uzvārdā „Burkevics",

5) Ignats Byumans, "arī Bog-
danovs, arī Biumans ar sievu

Helēni un dēlu Pēteri, dzīvo-
joši Rēzeknes apriņķī. Vara-
kļānu pag. Atspukā, kuri
vēlas saukties uzvārdā ,,Bū-
manis",

6) Fricis Skrundnieks, ari
Krūms, dzīvojošs Liepājas-
Aizputes apriņķī, Embūtes
t>ag. Krūma jaunsaimniecībā,
kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Krūms",

7) Jānis Āzis (Zubovs), dzīvo-
jošs Kuldīgas apriņķī, Kabiles
pag. Skadiņu mājās, kurš
vēlas saukties uzvārdā „Grau-
diņš",

8) Jānis Liezers (Niezers) ar
sievu Minnu, dēliem: Jēkabu
un Kārli, dzīvojoši Vfelkas
apriņķī, Blomes pagasta Mui-
niešos, kuri vēlas saukties
uzvārdā „Liezers",

9) Eduārds-Gustavs Fimbers,
dzīvojošs Ventspils apriņķī.
Ugāles pag. Sniķeru mājās,
kurš vēlas saukties uzvārdā
,.Silnieks".

Varbutej! iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, ie-
sniedzami iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas , lūgumus
izpildīs.

Rīgā, 1928. g. 11. jūlijā.
No 36115-V. ' 9571b

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītājs

P. Kurzemnieks.

Valsts zemes banka,
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Valsts zemes bankas Lat-
gales noda|as telpās 1928. g.
24. septembrī, pīkst. 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Rē-
zeknes apriņķī, Dricēnu pag., ar
nosaukumu' ,,Purmale" m. un
pieder Michailam Leona d.
Leontjevam.

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 18,458 ha.
3) Solīšana sāksies no Ls 550.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim : ;?», °»V|ļUK0MHI

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

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

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

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

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

1928. g. 19. jūlijā. Naa 24945
9652 Valsts zemes banka.

ulgales apgabali l-civīlnodaba,

„ riv proc. lik- 293., 29o.,

So« 301 ,309. un 311. p. pamata

t^'i'liia llias d. Kargina pra-
S'ietā pretKlavdijuIvanam.
farains , dzim. Lichovidovs,
„,r laulības šķiršanu, uzaicina

&iavdiju Ivana m. Kargins, dzim.

i icnovidovs, kuras dzīves vieta

ora.ītājam nav zināma, četru

Sešu laikā no s. sludinājuma
apiešanas dienas _ Valdības
Vēs tnesī", ierasties sa. tiesai sa-

Imt norakstus no prasītajā
Fesūdribas raksta, pielikumiem

un uzdot savu dzīves vietu

rvui^avpiiī-
|a aicinātā minētā laika ne-

ieradīsies personīgi vai caur piln-

varnieku , lietu noliks uz tiesas

S3i un izspriedīs bez viņas
klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet

savu dzīves vietu Daugavpili
neuzdos, aicinājumus uz tiesas

sēdi un. visus pārējos papīrus

atstās tiesas kancelejā.
Daugavpilī, 1928. g. 20. jūlijā.

L.Nsl069p28.
Priekšs. v. (paraksts).

977fiē Sekr. K. Kangurs.

Latgales apgabalt. I. civīinodaļa,

paziņo vispārībai, ka 1927. g.
nt mir. Izidora Vinca d.

Greiškāna 1927. g. 20. sept.

sastādītais privāttestaments ar
apga baltiesas 1928. g. 14. apr.
lēmuma apstiprināts.

Daugavpilī , 1928. g. 16. jūlijā.

L V» 622a/28. 9616b
Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Ķ. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīinodaļa,

.paziņo vispārībai, ka 1927. g.
10. jūnijā mir. Ādama Dominika

Vovera 1927. g. 4. maijā sastā-
dītais notariālais testaments ar
apgabaltiesas 1928. g. 26. marta
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1928. g. 16. jūlijā.
L. te 543a/28. 9620b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīinodaļa
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
Iii. janvāri mirušā Ādama Mār-
tiņa ' d. Vjakša 1916. g. 11. au-
gustā sastādītais privattesta-
staments ar apgabaltiesas 1927. g.
12. decembra lēmumu apstipri-
nāts. Lieta te 128a/27.

Daugavpi.li, 1928. g. 19. jūlijā.
Priekšsēd. v. (paraksts).

$777ē Sekr. v. K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīinodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
1. septembrī mirušā Jēzupa Jāna
d. Kukļa 1927. g. 12. augustā
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1928. g. 20. fe-
bruāra lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī. 1928. g. 20./21. jūl.
Lieta te 777a/28.

Priekšsēd. v. (paraksts).
9778ē Sekr. v. K. Kangurs.

'Piebalgas pagasttiesa, Cēsu
iskaņā ar savu 1927. g.

'ja lēmumu un pamatojo-

ļ
l17 pag. tiesu ust. 2. d.

m 224. p. p. uzaicina
-ļ1 Pag- Oļu te 5 mājās, 1917. g.
,? aug- mir. jāiia Jāna d.

'a mantniekuš, par'ādde-
l'n ņēmējus pieteikt savas
s uz nelaiķa mantību sešu
'. 'aikā, skaitot no šī»'ucimaji lma iespiešanas ,.Vald.

eizi. 2
mAb Pagasttiesa.

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina mir. 1922. g. 17. dec!
Staņislava Jāņa d. Rupaiņa Bērz-
gales pag. Puriskus c. mantiniekus
pieteikt viņam savas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, sešu
mēnešu laikā no šī uzaicinājuma
dienas „Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1928. g. 17. jūlijā.
9412b Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina mir. 1926. g. 3. maijā
Donata Greiškāna Bērzgales p,
Lakšinieku c. mantiniekus pie-
teikt viņam savas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, sešu
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Rēzeknē, 1928. g. 17. jūlijā
9413b Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Rīgā, Marijas jēlā
No 122, paziņo:

1) ka mir. Otto Vestermaņa
mant. masas, Ziemeļu bankas
akc. sab., Rīgas eļļas spiestuves
akc. sab. un Rīgas savstarpējās
kredītbiedrības pras. Ls 11,114,78
ar o/0 un izdev. pēc sprieduma
uzrakstiem piespiedu izpildu
kārtībā uz prot. vekseļa un
obligācijas 1928. g. 25. oktobri,
pulkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

otros publiskos torgos pārdos
mir. Michaila Ņesterova nekust,
īpašumu, kurš atrodas Rīgā, Lielā
Maskavas ielā te 68, III hipot.
iecirknī ar zemesgrāmatu reģ.
te 639 (grupa 45, grunts te 67)
un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsgabala, 379 kv. asu
platībā, ar uz -viņa atrodo-
šamies ēkām;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 18,000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 400. Solīšana
sāksies piemērojoties civ. proc.
lik. (1871. un 1885. p.):

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem daiībir ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos, uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelciā.

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
9853 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 2. augustā, pīkst. 2 dienā,
Kokneses pag. „Pūdeļos" pārdos
Jāņam Poriņam piederošo kust.
mantu, sastāvošu no vienas
,,Munkteļa" firmas kuļmašīnas
un novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūlijā.
9345 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Daugavpils 3. iecirkņa mier-
tiesnesis, uz Ksenofonta Fodora d.
Ivanova lūguma pamata uz-
aicina Jeremeju Timoteja d.
Ivanovu, kura dzīves vieta

ājam nav zināma, četru
ii laikā, skaitot no šā

sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī", paziņot

?snesim savu uzturēšanās
vietu Daugavpilī, vai uzrādīt

tivojošu personu, kuru Jer-
DWJS Ivanovs pilnvaro saņemt
viņam no miertiesneša piesūtītās

!-s_ un papīrus, pretējā
tmā , pēc minētā termiņa
ēšanas, tiks nolikta uz tiesas

di minētā lieta par Ksenofonta
'?'? d. Ivanova prasību pret
eju Timofeja d. IvanovuPar īpašuma tiesību atzīšanu uz
atrodošos Višķu pag., Kri-
sādžā, pie kam visi Jere-me. 'am Ivanovam piesūtāmie pa-

īri tiks atstāti miertiesneša kan-
celejā un jeremejam Ivanovam

tiesības aizbildināties ai
sami par šiem paoīriem pn
-m- Civ. lieta te 525.

ugavpilī, 1928. g. 17. jūlijā,
Miertiesn. v. A. Vidinš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Dzirnavu ielā te 127,
paziņo: 1) ka Johana Vahera,
Šloma Fūra, Pētera Pļavnieka,
Ševeļa Arkinda, Jāņa Petosa
Ādolfa Veisa, Paula Cimmermaņa
un Antona Kasperoviča prasībās
pret mir. Friča Pētersonamantas
masu par Ls 4059 ar °;un izd.
1928. g. 25. oktobrī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē uz otriem publiskiem
torgiem tiks pārdots mir. Friča
Pētersona mant. masas nekustams
īpašums, kurš atrodas Rīgā, Bru-
ņinieku ielā te 67, 3. hip. iecirknī
ar zemes grāmatu reģistra te 1155
(grupā 33, grunts te 95) un sa-
stāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala platībā 1231,6 kv.
metri ar uz viņa esošām ēkām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par
Ls 12.000 un izsole iesāksies
piemērojoties civīlproc. lik. 1855.
p-;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 11.462,24;

4) kā personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas;

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

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

Visi papīri un domumenti, at-
tieeķoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 12. jūlijā.
9806ē Tiesu izp. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
I. iec. tiesu izpildītājs, paziņo,
ka 1928. g. I. augustā, pīkst. * 12
dienā, Birzgales pag. ,,Maltanu-
Briģu" mājā pārdos Jāņam
Graudiņam piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no divām
govīm un vienas teles un no-
vērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1928. g. 16. jūlijā.
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.

9843

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1928. g. 2. augustā, pīkst. *11
dienā, Kokneses pag. ,,Kalna-
Csiņos" pārdos otrā ūtrupē
Kārlim Miķelsonam piederošu
kustamu mantu, sastāvošu no
zirgiem, govīm, cūkām, zāles
pļaujmašīnas, 800 pud. siena uri
cita un novērtētu par Ls 2200.

Izzināt sarakstu novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo man-
tu, varēs pārdošans dienā uz
vietas.

Rīgā
^

1928. g. 17. jūlijā.
9844 Tiesu izpild. A. Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Martas
ielā te 9, dz. 10, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā pret Kārli Veidi, Kārli
Milleri; Jāni Poginu un Augustu
Jansonu par Ls 26.429,32 ar
» ,, un izdev.. 1928. g. 27. sep-
tembrī, pulksten 10 rītā. Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem pārdos
K. Veides, K. Millera, J. Pogina
un Aug. Jansona nekustamos
īpašumus, kas atrodas Rīgas apr.,
Siguldas pag., ar zemes grāmatu

reģistra N'o 732 un 3090 un sastāv
no Siguldas muižas ūdens dzir-
navām un ,,Matiņu pļava un

un kaļķu 'lauztuve pie
Krišjāņu mājām."

2) ka īpašums līdz ar dzirnavu
iekārtu publiskiem torgiem ap-
vertēti par Ls 25.200,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašumi apgrūtināti ar hipotēku
parādiem par Ls 35.200,—;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
9809ē Tiesu izp. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Martas
ielā Ns 9, dz. 10, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā pret Jāni Naruševiču
par Ls 190,95 ar % un izdev.,
1928. g. 27. septembrī, pulksten
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem pārdos Jāņa Naruševiča
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas apr., Krimuldas pag., ar
zemes grāmatu reģistra te 3613
un sastāv no Birzes te 18 F
mājām, aptverošām 12,84 ha;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2.200,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1.800,—;

4) ka personām, kas veļas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas in jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķ?rš|u minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
98l0ē Tiesu izp. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Rīgā, Martas ielā 9,
dz. 10, paziņo:

1) ka Krāi-aizdevu sabiedr.
,,Klints" prasībā pret Jūliju
Tiltiņu par L 2400 ar o/ 0 un iz-
devumiem 1928. g. 25. oktobrī,
pulkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos

Jūlija Tiltiņa nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rīgas apr.
Krimuldas pag. ar zemes grāmatu
reģ. Ns2890 un sastāv no Pelnu
mājām, aptverošām 63,64 deset.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3700 un
3000 cara rbļ. ;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 20. jūlijā.
9707 Tiesu izp. E. Liepin š.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Saldus iecirkni,
kura kanceleja atrodas Saldū,
Upesmuižas ielā te 24, pamatojo-
ties uz civ. proc. lik. 1030. p.
paziņo, ka 1928. g. 4. augustā
pīkst. 10 no rīta Pampāļu pag.,
Pampāļu muižā kokuzāģētavā,
tiks pārdota pirmā atklātā ūtrupē
kustama manta, piederoša Ale-
ksandram Martinsonam un sa-
stāvoša iz gatera, firmas ,,Pirvics"
tvaiku katla, transmisijām, da-
žādām dzensiksnām, jumtu dē-
līšu zāģa. skaldāmā riņķzāģa,
dzirnavu akmeņiem, līnijdroškas
un citām mantām un novērtēta
par 2810 lat.

Saldū, 1928. g. 20. jūlijā.
No 62. 9787b

Tiesu izpildītāja v. i. A. G u ž a

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Saldus iecirkni,
kura kanceleja atrodas Saldū,
Upesmuižas ielā te 24, pamatojo-
ties uz civ. proc. lik. 1030. p.
paziņo, ka 1928. g. 4. augustā,
pīkst. 10 no rīta Pampāļu pag.,
Pampāļu muižā tiks pārdota otrā
atklātā ūtrupē kustama manta,
piederoša Aleksandram Martin-
sonam un sastāvoša iz tvaika
katla divcilindrīga kombinētas
spundēveles un dubultzeimera
un novērtēta par Ls 6420.

Saldū, 1928. g. 20. jūlijā.
No 63. 9786b
Tiesu izpildītāja v. i. A. Gūža.

Latgales apgabaltiesas Krust-
pils iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Kmstpilī, Stein-
berga namā, pie stacijas, paziņo:

1) kā Hones Vapne un Minnas
Kravecs prasību apmierināšanai
par Ls 8000,— ar izdevumiem
un augļiem 1928. g. 27. oktobrī,
pulksten 10 rītā, Latgales ap-
gabaltiesas sēžu zālē, publiskā
izsolē pārdos Vulfa Meisa d.
Rušona nekustamo īpašumu, kas
atrodas Krustpilī, Rīgas ielā
Ns 113 un sastāv no pilsētas
apbūves gabala te 515 F. ar
ēkām ar Krustpils pilsētas zemes
grāmatu reģistra te 5;

2) kā īpašums pārdošanai pu-
bliskā izsolē ir novērtēts par
Ls 20000 (divdesmit tūkstošu);

3) kā bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 400,—.

4) kā personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā Ls 2000
drošības naudas;

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir apskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 20. jūlijā. 9T63ē
Tiesu izp. v. i. E. Budlevskis

Latgales apgabaltiesas
Zilupes iecirkņa tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Zilupē,
Elizabetes ielā te 2, paziņo, ka
1928. g. 14. augustā, pl. 10 rītā,
Bukmuižas pag. Bikovkas fol-
varkā tiks pārdota Franča Indriņa
kustama manta, sastāvoša no
vienas govs, pusvilnas audekla,
viena skapja un 200 baļķiem un
novērtētu par Ls 455.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
9788 Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

Daugavpils notārs Miķelis Mag-
nus, uz 1916. g. 3. jūlija likuma
par tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumu atsavināšanu pamata
paziņo, ka viņa kantorī šā gada
jūlijā noslēgts darījums, pēc kura
Boriss Giteīsons viņam piederošu
aktīva un pasīva' daļu pilnas
sabiedrības „Tomašov" austuvē,
Daugavpilī, Cietokšņa un Saules
ielas stūrī X°47, pārdevis un no-
devis savām līdzdalībniekam Izra-
ēlim Ginsburgam. Not. reģ.
.VS213.
9774b Notārs M. Magnus.

Latgales apgabaltiesas
Zilupes iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Zilupē,
Elizabetes ielā -Vs 2, paziņo, ka
1928. g. 16. augustā, pulkst 10
rītā, Rundēnu pag. Rundēnu
ciemā, tiks pārdota Vitolda,
Vladimira. Juzefas un citu
Grachoļsku kūst. manta, sastāv,
no vienas govs. 100 baļķiem un

dzīvokļa iekārtas un novērtētu
par Ls 295.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
9789 Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g.' 17. jūlijā ir apstiprinājis
,,Lankas" meliorācijas sabiedr.
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
27. 1. p. ar te 677.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Bauskas apr. Svitenes pagastā,
c. Sviteni.

Daļas vadītāja v. ļ. Pelsis.
9790 Darbv. F. Briedis
Zemkopības min. kultūrtech-

niskā daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g* 17. jūlijā ir apstiprinājis
I Vircavas meliorācijas sabie-
drības ,,Pūču strauts" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III da-
ļas 26. 1. p. ar te 676.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apr. Vircavas pagastā,
c. Jelgavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9791 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. ' 14. iūlijā ir apstiprinājis
III Vircavas meliorācijas sabie-
drības ,,Rēdu strauts" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
25. I. p. ar te 675.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apr. Vircavas pagastā,
c. Jelgavu.

Daļas vadītāja v. J. P e I s i s.
9792 Darbvedis F. Briedis.

Valsts zemes banka,
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka, Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Viļēnu pilsētas valdes telpās
1928. g. 25. septembrī, pulkst.
10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas
Rēzeknes apriņķī, Vidsmuižas
pagastā, Borisovkas sādžas zem.
gab. Ns 13 un pieder. Jānim
Grigorija d. Dukaļevam.

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 10,702 ha.
3) Solīšana sāksies no Ls 650.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu ','no trešā
pantā minētās summas,
t. i. Ls 130.

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

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

5) Tiesību ieguvējam, tulīņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksāta drošības nauda līdz '/s
no nosolītās sumas. Pārējās
4/ā jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk, kā divas nedēļas
pēc izsoles.

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

1928. g. 19. jūlijā. N*sa 16850
9653 Valsts zemes banka.

Bebrenes pag. valde, Ilūkstes
apr., (c. Bebreni), izdos 1928. g.
28. jūlijā, nīkst. 12 dienā. Bebre-
nes pag. namā, Bebrenes pagasta
6-kl. pamatskolas durvju, logu
un grīdu krāsošanas darbus, ap-
mēram 5'MI kvadrāt metru.

Uzņēmējiem, kuri vēlas pie-
dalīties 'zsolē. jāiemaksā Ls 100,—
drošīb. naudas, kura summa vēlāk
pie nosolīšanas jāpapildina līdz

no nosolītās summas. 9824b

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā da|a

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 11. jūlijā ir apstiprinājis
Smārdes pagasta meliorācijas
sabiedrības ,,C'dens" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģ. III daļas
11. 1. p. ar te 661.

Sabiedrības valdes sēdeklis,
Tukuma apr. Smārdes pagasta
Ozolmuižā, c. Tukumu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9793 Darbvedis Fr. Briedis.



Paziņojums.
g. 16. jūlijā Finanču

ministris apstiprinājis statūtus
tirdzniecības un rūpniecības ak-
ciju sabiedrībai ..Meteors", kuras
mērķis ir visāda veida preču
eksports un imports, miltu dzir-
navu ierīkošana un ekspluatācija,
kā arī visāda veida tirdzniecība
ar dažādām precēm.

Sabiedribas dibinātāji:
Jānis Šulte, dzīv. Rīgā, Blau-

maņa ielā 26, dz. 72;
Edmunds Hofmans, dzīvoj.

Rīgā, M. Kalēju ielā 6, dz. 9;

Meiers Roms, dzīv. Rīgā,
Ausekļa ielā 4, dz. 2;

Izraēls Gorņickis, dzīv. Rīgā
Elizabetes ielā '23 dz. 6;

Ananijs Blankensteins, dzīv.
Rīgā, Dzirnavu ielā 55, dz. 1.

Sabiedrības pamatkapitāls
Ls 100,000,— un sadalās'1000 ak-
cijās par Ls 100,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Tjrdzn. nod. pr. v. V. Gailīts.

9807b Revidents R. Bērziņš.

Trapenes pag. VI kl. pamatskolai,
Valkas apr.,

18 klmtr no Apes, vajadzīgs

skolas pārzinis
(vīrietis) muzikāli - sabiedrisks
darbinieks ar pilnas pamatskolas
tiesībām.

Vēlēšanas netiks 1928.g. 10. au-
gustā, pīkst. 2 pēc pusd. Trapenes
pagasta namā.

Ieinteresētiem lūgumraksti,pie-
liekot dokumentus par izglītību,
praksi un veselības stāvokli,
jāiesūta līdz š. g. 5. augustam un
vēlēšanu dienā vēlams ierasties
personīgi. 9825b

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām zemāk
minētās pases un personas ap-
liecības, kuras pieteiktas par
zudušām:

1) Latv. pasi te 3973, izdotu
no Rēzeknes apr. pr-ka pal. 2. iec.
uz Leonarda Grinis vārdu: 2)
Latv. pasi ser. A. J. te 3775,
izd. no XI iec. 1927. g. 13. sept.
uz Otto Bērziņa v.; 3) Latv.
pasi te 7040, izd. no Baltinavas
pag. 1926. g. uz Staņislava
Kalvas v.; 4) Personas apl.
te 25028, izd. no Rīgas prēf. uz
Marijas Torsukovas v.; 5) Latv.
pasi ser. A. P. te 19431, izd. no
VI iec. 1928. g. 23. janv. uz Anto-
nija Bochana v.; 6) Latv. pasi
ser. A. Z. te 21498, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 13. dec. uz Rūdolfa
Kalēja v.; 7) Latv. pasi ser. V. N.
te 4068, izd. no 8. iec. 1928. g.
24. febr. uz Augusta Riekstiņa v.;
8) Latv. pasi ser. A. J. te 22345,
izd. no 9. iec. 1927. g. 30. sept.
uz Jāņa Pušakova v.; 9) Latv.
pasi ser. A. K. te 2634, izd. no
Rīgas prēf. 1927. g. 30. sept. uz
Monikas Petrovskis v.; \Q) Latv.
pasi ser. B. A. te 2631, Izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. uz Martas
Saulīte v.; 11) Latv. pasi
Ns 95768, izd. no Rīgas prēf.
1926. g. 22. jūlijā uz Zelmas
Jansons v. ;12) Latv. pasi Ns 550,
izd. no Taurupes pag. uz Alberta
Ķuzes v.; 13) Latv. pasi Ns 217347
izd. no Rīgas prēf. 1920. g. uz
Marijas Žagatas v.; 14) Latv.
pasi ser. A. K. Ns 11641, izd. no
2. iec. 1927. g. 12. okt. uz Justina
Trušinskis v.; 15) Latv. pasi ser.
A. V. te 2630, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. uz Mozus Svens v.;
16) Latv. pasi Ns 215216, izd. no
Rīgas prēf. 1921. g. uz Jēkaba-
Alfreda Bērziņa v.; 17) Latv.
pasi ser. A. L.'Nš 24287, izd. no
6. iec. 1927. g. 4. nov. uz Jāņa
Olševska v.; 18) Latv. 'pasi
Ns 57261, izd. no 11. iec. 1914. g,
30. dec. uz Kristapa Markeviva
v.: 19) Personas apl. Ns 282,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
14. jūnijā uz Matildes Broničs v.;
20) Latv. pasi ser. A. J. Ns 21852,
izd. no Rīgas pref. 1927. g.
26. sept. uz Eduarda Sprinča v.;
21) Personas apl. Ns 16785, izd.
no Rīgas prēf. 1926. g. uz Re-
bekas Lapkins v.; 22) Latv. pasi
ser. A. L. Ns 18380, izd. no
8. iec. 1927. g. 3. nov. uz Pētera
Stopina v.; 23) Latv. pasi ser.
A. L. Ns 18381, izd. no 8. iec.
1927. g. 3. nov. uz Annas Stopiņš
v.; 24) Latv. pasi ser. A. Ž.
Ns 14404, izd. no 3. iec. 1927. g.
9. dec. uz Gastona Pulss v.;
25) Latv. pasi ser. V. V. Ns 655,
izd. no 11. iec. 1928. g. uz
Annas Svirskis v.; 26) Latv.
pasi ser. A. V. te 1701, izd. no
3. iec. 1928. g. 23. febr. uz
Vasilija Ščerbakova v.: 27) Per-
sonas apliec. Ns 209, izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 10. maijā uz
Mārtina-Arnolda Odentina v.;
28) Latv. pasi ser. A. A. te 9344,

izd. no 7. iec. 1927. g. 30. aug.

uz Helēnas Vasiļenoks v,: 29)
Latv. pasi te 278908, izd. no

ļ. uz Benedikta Pudana v.;
v. pasi ser. A. Z. 10418,

izd. no Rīgas pref. 1927. g.
g. 3. dec. uz Konstantīna

Imbovica v.; 31) Latv. pasi
te 162454, izd. no Rīgas prēf.
1924. g. 27. jūnijā uz Emmas
Brananis v.; 32) Latv. pasi ser.
B. A. 13608, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 27. aprīli uz Oskara
Līmana v.; 33) Latv. pasi
Ns 246059, izd. no Rīgas prēf.
1925. g. 16. maijā uz Natālijas
Grigorjevas v.; 34) Latv. pasi
Ns 16998, izd. no Rīgas prēf.
1924. g. 3. aprīlī uz Antoņinas
ļevseievas v.; 35) Pērs. apl.
.Vs 14421 no Rīgas prēf. 1925. g.
16. febr. uz Aleksandras Asanovas
V.; 36) Latv. pasi Ns 187965, izd.
no Rīgas pref. 1921. g. 20. dec.
uz Kārļa Russe v.; 37) Latv.
pasi ser. A. F. Ns 6858, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 24. maijā
uz Eduarda Igara vārdu.

Atsauc sludinājumus par pa-
ses nozaudēšanu, jo minētās pases
ir atrastas un skaitās par derīgām:

1) Latv. pasi ser. A. P.— 21325,
izd. no 4. iec. 1927. g. uz Hugo
Taube (Vītols) v., ievietotu
,.Vald. Vēstn." Ns 63. no s. g.
17. martā; 2) Latv. pasi te 98947,
izd. no 3. iec. 1927. g. 18. okt.
uz Emilijas Francis v., ievietotu
,.V. V." Ns 86. no š. g. 18. apr.
3) Latv. pasi ser. A. Z. Ns 14743,
izd. no Rīgas prēf. 1927. g. uz
Nikolaja Vasiljeva v., ievietotu
„V. V." Ns 107. no š. g. 14. maijā;
4) Latv. pasi ser. C. V. Ns 21627,
izd. no Kūduma pag. uz Artūra
Rostoka v., iev. „V. V." Ns 107.
no š. g. 14. maijā; 5) Latv. pasi
ser. A. K. Ns4388, izd. no 1927. g.
uz Eižana Matīsa v., iev. ,,V. V."
Ns 107 no š. g. 14. maijā; 6) Latv.
pasi ser. A. Z. Ns 5650, izd. no
Rīgas prēf. uz Krišjāņa Kūla v.,
iev. „V. V." Ns 107' . no š. g.
14. maija; 7) Latv. pasi ser. B. P.
Ns 17761, izd. no Liepājas prēf.
uz Miķēļa Grūbes v., iev. ,,V. V."
Ns 86.'no š. g. 18. aprīļa; 8) Latv.
pasi ser. A. V. Ns 21387, izd. no

Rīgas prēf. 1928. g. uz Annas
Āboliņš v., iev. ,,V. V." Ns 113.
no š. g. 22. jūnijā; 9) Latv. pasi
ser. A. V. Ns 21386, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. uz Bernharda
Āboltiņa v., iev. ,,V . V." Ns 113.
no š. e. 22. maijā; 10) Latv. pasi
ser. Ā. D. Ns 12098, no 10. iec.
uz Aneles Gruzda v., iev. ,,V. V."
Ns 120. noš. g. 1. jūnijā ;11) Latv.
pasi ser. A. J. Ns 22926, izd. no
Rīgas prēf. 1927. g. uz Jāņa
Valainis v., iev. š. g. ,,V. V."
Ns 120, izd. no 1. jūnijā; 12)
Latv. pasi Ns 242564, izd. no
Rīgas prēf. 1927. g. 17. sept. uz
Freidas Karasiks v., iev, ,,V. V."
Ns 120. no š. g. 1. jūnijā; 13) Latv.
pasi ser. A. V. Ns 1942, izd. no
7. iec. 1927. g. uz Ādolfa Virks
v., iev. ,,V. V." Ns 125. no š. g.
7. jūnijā; 14) Latv. pasi ser.
A. J. Ns 21368, izd. no 8. iec.
uz Jāņa Ramata v. iev. ,,V. V."
Ns 125. no š. g. 7. jūnija ;15) Latv.
pasi Ns 10050, izd. no 2. iec.
1927. g. uz Miķeļa Dubauks v.,
iev. ,,V. V. "Ns 125. no š. g.
7. jūnijā 16. )Latv. pasi ser.
A. K. Ns 8436, izd. no 6. iec.
1927. g. uz Sūncha Rotbert v., iev.
,,V . V." Ns 125. no š. g.7. jūnija

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts no š. g. 2., 4., 5., 6., 7., 9.,
10., 11., 12. un 13. jūlija ar Ns 4972

9700ē Rīgas prēf. pal. v. i.
J. Zankevics.

Piedrujas pag. valde, ^pils apr., izsludina par ned*3
zemāk minētos dukun^^H
pieteikti par nuzaud^^H

1) Latvijas pasi. ;,
drujas pag. valdes 1925
1925. g. 25. jūlijā
Emīlijas Andreja m. Veia

2) Latvijas pasi .Vs 138?
no Piedrujas pag. valdes 19
6. sept. uz Itas Icika m. ru
son vārdu;

3) Latvijas pasi .Vs 2207
no Piedrujas pag. valdes ly
24. okt. ' uz Annas Jan.
Bartne vārdu;

4) Latvijas pasi te 3689
no Piedrujas pag. valdes 19
20. okt. uz Antona Antoj
Pupiņa vārdu;

5> Latvijas pasi Ns ego
no Piedrujas pag. valdes 19;
13. aug. uz Ādolfa Vikentj

Kovaļenoka vārdu;
6) Latvijas pasi Ns 4953

no Piedrujas pag. valdes 19;
12. martā uz Staņislava Pēt<
Jurkeviča vārdu;

7) Latvijas pasi Ns i\j t
izd. no Piedrujas pag. vj
1921. g. 6. dec. uz AlefcStepana d. Neverovska v
8) Kara kļaus, apliec. .\b

izd. no 11. Dobeles kājnī
pulka komandiera 1926. g. ja
uz Alekseja Stepana d„ m
rovska vārdu; un

9) Latvijas pasi Ns 2814
no Skaistas pag. valdes 1921
27. sept. uz Guneta J5na
Lukjanskaja vārdu;

10) Atvaļinājuma apli«
Ns 151/2939 / 22263 ž, izd.
Daugavpils kara apr . '*
1923.' g. 10. martā uz Vilcei
Staņislava d. Blaževiča vāi

11) 3. daļas rezervista apl
Ns 41553, izd. no Daugav
kara apr. pr-ka 1925. g. ffflļ
uz Boleslava Jāzepa d. Orbit
vārdu;

12) Latvijas pasi ,\
no Piedrujas pag. valdes 19^
27. okt. uz Boleslava Jāzep
Orbitana vārdu;

13) Latvijas pasi Ns 2049,
no Piedrujas pag. valdes 1921
18. okt. uz Agafijas Dementijs
Plotina vārdu;

14) Latvijas, pasi Ns 84,
no Piedrujas pag. valdes 1921
19. jūlijā uz Jāņa Osipa 1
Grizana vardu un

15) Latvijas pasi Ns 2558,
no Skrundalienes pag. vļ
1924. g. 15. sept. uz jā

Jāzepa d. Stankeviča v. 92

Gulbenes virsmežniecības

4. augus:? izsoles sludinājumā nodrukātā ,,v aldibas \ est-

\° 159, par sekvestrēto baļķu pārdošanu, ieviesusies kļūda:
„54 baļķi" vietā jābūt: ,,210 gab.' baļķi un kārtis",
gg] 1 Gulbenes virsmežniecība.

Iecavas pagastam,
Bauskas apr.,

vajadzīgi ar nākamo mācības
gadu Mežnieku pamatskolā
skolas pārzinis (vīrietis)

un Iecavas pamatskolā
IV un V skolotāji-jas.

Pilntiesīgus kandīdātus-tes uz-
aicina pieteikties rakstiski vai
personīgi pie pagasta padomes
Iecavas pag. namā vēlēšanas
dienā, š. g. 31. jūlijā līdz pīkst 12.

Alga pēc valdības noteikumiem
un 1 ha zemes. 9831b

Turlavas pag.,
Kuldīgas apr.,

tūliņ vajadzīgs iestrādājies

darbveža palīgs.
Vēlēšanas š. g. 31. jūlijā

pīkst. 12 dienā. Kandidāti — var
pieteikties līdz minētai dienai
personīgi vai rakstiski pie pa-
gasta valdes, iesniedzot attie-
cīgus dokumentus par izglītību
un līdzšinējo nodarbošanos. Alga
pēc valdības noteikumiem, brīvs
dzīvoklis ar apkurināšanu un
apgaismošanu. 9826b

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g' . 11. jūlijā ir apstiprinājis
meliorācijas sabiedrības ,,Baltais
purvs" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
20. 1. p. ar Ns 670.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apr. Kacēnu pag.,
c. Kaceni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9794 Darbvedis F. Briedis.

Remtes pag. padome savā š. g.
15. augustā sēdē, Remtes pag.
namā, pīkst. 2 dienā atdos

MAZĀKSOLIŠANĀ
Remtes pils, pagasta nama
un nespējnieku patversmes ēku
āras remonta darbus.

Drošības nauda 10% no no-
solītās summas.

Tuvākas ziņas pag. valdē.
Tālrunis Ns 3. ' Tuvākā dzelz-
ceļa stacija Blīdene.

Remtē, ' 1928. g. 20. jūlijā.
9835b Priekšsēd. b. (paraksts).

Rīgas prēf. jūrmalas iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas pasi, ser. A. A.
Ns 16371, izd. no Rīgas prēf.
8. iec. pr-ka 1927. g. 8. sept.
uz Antona Kalniņa vārdu. 9805b

Radiofona abon. kantoris iz-
sludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
te 5710, kā nozaudētu, izdotu
1926. g. 10. aprīlī uz Berkovica,
Fīlipa Samuela d. vārdu. 9854

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 1. aug.
pīkst. 11 dienā Pērnavas ielā
Ns 23-a pārdos vairāksolīšanā
Kārlim Lismanim piedrošas man-
tas, sastāvošas no dažādām mē-
belēm un galdnieka amata rīkiem,
novērtētas par Ls 212,— īres
parāda dzēšanai sask. ar Rīgas
3. raj. īres valdes p. g. 30. nov.
izp. r. Ns 980. Apskatīt mantas
un viņu uovvērtēšanas aktu va-
rēs pārdošanas dienā zu vietas.
9842b

Rīgas apr. valde, Rīgā, Lāčplēša
ielā Ns 24, dz. 3, š. g. 27. jūlijā,

pīkst. 12. dienā
izdos mazākprasītājiem:

1) Rīgas apr. vidusskolas (Si-
guldā) remonta darbus. Drošības
nauda Ls 500,—;

2) Apriņķa valdes namā Lāč-
plēša ielā Ns 24, sētas bruģa iz-
labošanu un Ganību dambī Ns 3
sētas bruģa izlabošanu, sētas
atjaunošanas un remonta darbus.
Drošības nauda Ls 150,—.

Tuvākas ziņas apriņķa valdē
darba laikā. 9821b

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, atvaļ. apliec. Ns 2826,
izd. no Rēzeknes kara apr. pr-ka,
1923. g. 30. apr: uz Vladislava
Pavļukeviča vārdu, dzīv. Fa-
langas ielā_ Ns 6, dz. 2. 9817b

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. Ns 6380,
izd. no 9. Rēzeknes kājn. pulka
k-ra 1926. g. 30. maijā uz Mefodija
Lučnenkova vārdu, dzīv. Ogļu
ielā N^34, dz. 9. 9816b

Rīgas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ser. N. S. Ns000503,
izd. no Rīgas apr, p'r-ka pal.
1. iec. 1927. g. 15. nov. uz Kār-
tinš, dzim. Mucenieks Lizetes v.
9815b

Rīgas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
ārzemes Lietavas pasi Ns 1172,
izd. no Lietavas konzula Rīgā,
1927. g. uz JonasGvozdas vārdu.
9814b

Rīgas pret. Jūrmalas iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas pasi ser. A. L.
Ns 17973, izd. no Rīgas prēf.
Jūrmalas iec. pr-ka 1927. g.
12. nov. uz Emilijas Apse, dzim.
Dušelis vārdu. 9803b

Rīgas prēf. Jūrmalasļec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kara kļaus, apliecību
Ns 32876, izd. 1925. g. 19. jūn.
no Rīgas kara apr. pr-ka uz dzim.
1891. g. Kriša Jēkaba d. Ozol-
nieka vārdu. 9804b

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Rucavas pag. valde izslūl
par nederīgu nozaudēto li
kļaus, apliec, izd. no Liep:
kara apr. pārvaldes 1925.
17. sept. Ns 18178, uz Mi
Andreja d. Mielava v. 93!

Barkavas pag. valde izslud
par ned. sekošus nozaudētus
kumentus: 1) Latvijas iekšza
pasi Ns 246, izd. no Barki
pag. valdes 1921. g. 3. jūniji
Zuzannas Jura m. Klāvužs
2) Latvijas iekšzemes pasi M
izd. no Rēzeknes apr. 4. iec.;
pr-ka 1920. g. 30. oktobri
Jāņa Pētera d. Toča vāa
3) Latvijas pasi Ns 1117, izd
Rēzeknes apr. 4. iec. polīc. p
1920. g. 28. oktobrī uz Veroo
Andreja m. Šķels v.; 4) Lati
iekšzemes pasi Ns 1117, izd
Barkavas pag. valdes 1921.
19. oktobri uz Zuzannas Jāņi
Mālnieks v.; 5) kara kļaus
apliecību Ns 10677, izd. 110
zeknes kara apr. pr-ka 1926
22. maijā uz Ernesta Jāņi
Tropa v.; 6) zirga pasi 18
izd. no Barkavas pag. v
1926. g. 26. februāri uz .
Meikula d. Tropa v.

' 1

Sfažādt
sludinājumi '

—
Edinburgas peldu biedrības18

izloses vinnestu saraksi-

Izloze notika 1928.
Vinnesti krita uz

NsNs 26, 60 84, 85,135,
J176, 211, 214, 217, 244,1

263, 305, 502, 546, 556,1
600, 713, 714, 722, 726,1
784, 787, 801, 802, 843,
915, 935, 944, 950,
976, 1008, 1037, 1039,
1098, 1074, 1082, 1
1107, 1121, 1201, i:
1235, 1248, 1252, 1258, ' —
1349, 1369.

Vinnesti saņemami
nēša laikā ska 'itot no šī san 1
izsludināšanas dienas Edino
Kara ielā te 26.

Šinī laikā neizņen
paliek biedrības īpašuim- t
9851b jļļ I

Akc. sab. „Singer Sewing Mļ ļ
Companv" Rīgā, Raiņa ļ ļ
Ns 3, dz. 4, ar šo ziņo, »» ļ
iekasētājs Jūlij=
zaudējis grāmatiņu ar"^.Ē,
kontrolmarkām a Ls ^<\M'
tete 231278,-231300,kuj*j
tiek anulētas. J

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g* . 14. jūlijā ir apstiprinājis
Jumurdas-Ērgļu meliorācijas sa-
biedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
22. 1. p. ar te 672.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Cēsu apr. Jumurdas pag., c. Vec-
piebalgu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9795 Darbvedis F, Briedis.
Zemkopības min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g.' 17. jūlijā ir apstiprinājis
Zaļenieku meliorācijas sabiedrības
,,Nākotne" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra III daļas
32. 1. p. ar Ns 682.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apr. Zaļenieku pag.
c. Zaļeniekiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9796 Darbvedis F. Briedis.

Ropažu virsmežniecība
1928. g. 2, augustā, pīkst. 12 dienā, Inčukalnā Ropažu virsmež-
niecības II iecirkņa mežziņa pieņemšanas telpās Lindes mājā

izdos iitahii lacensibi par īkffln uih
Ronažu virsmežziņa jaunceļamās dzīvojamās ēkas būvgaldnieku
darbus. Piedaloties sacensībā jāiemaksā drošības nauda Ls 300.

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

Rakstiskie cenu piedāvājumi ar augstāk minētiem nodroši-
nājumiem un zīmognodoklis Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms sa-
censības sākuma slēgtās aploksnēs sacensības kommisijai, vai ie-
sūtāmi Ropažu virsmežniecībai caur Inčukalnu, Enzeliņu muižā
ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1928. g. 2. augusta sacensības kommi-
sijai" . Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs.

Pēc paziņojuma ^saņemšanas par sacensības apstiprināšanu
7 dienu laikā jānoslēdz līgums.

Ar sacensības noteikumiem, būvplāniem un maksas aprēķiniem
var iepazīties Ropažu virsmežniecībā un pie II iecirkņa mežziņa
Inčukalnā. 9773 Ropažu virsmežniecība. '

Vecmuižas virsmežniecība
i zilos jauktā, otrreizējā izsolē

1928. g. 7. augustā, Vecmuižas pag. namā,

II iec. mežziņa dzīvojamās ēkas būvdarbus.
Iemaksājamā drošības nauda Ls 400.
Pilnīgs izsoles sludinājums iespiests ,,Valdības Vēstnesī"

te 141 — 1928. g.
9812 Vecmuižas virsmežniecība.

V rajona inženieris
savā kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā Ns 104, izdos jauktā,
galīgā izsolē, 1928. g. 4. augustā, pulkst. 13, sekošus darbus:

1) 9,20 m gara tilta jaunbūvi pār Baldones upīti uz Daugav-
pils—Krāslavas Il-a šk. ceļa, pie Žīdinu sādžas. Drošības
nauda Ls 1000.

2) Tilta Ns 44 jaunbūvi uz Latgales šosejas 35,310. kilometri.
Drošības nauda Ls 180.

3) Daugavpils—Poguļankas Il-a šķ. ceļa kapitālo remontu,
garumā 5,0 km. Drošības nauda Ls 400.

Grants piegāde tiks izdota 2 atsevišķās vienībās.
Nodrošinājumu pie līguma slēgšanas jāiemaksā otrtik daudz.
Tuvākas ziņas kancelejā. L 3795 9855

Posto un telegrāfa dep. galu. darbnīca
izsludina:

1928. g 2. augustā, rakstisku sacensību uz
1. Instalācijas materiāliem un 725 elektr. spuldzēm.

1928. g. 9. augustā, rakstisku sacensību uz
I. Kanalizācijas piederumiem 5 ēkām.

1928. g. 10. augustā, rakstisku izsoli uz
1. Motoru 8,5 KW 1 gb.
2. Palaišanas reostatu ar motora pārslēdzēju 1 kompl.
3. Elektromagnētisko bremzi I gb.
4. Gliemežpārnesumu ar bremzi 1 gb.

Sacensības un izsole notiks minētos datumos pīkst. 10, pasta
un telegrāfa departamenta materiālu iegādes un inventāra no-
daļā, Aspazijas bulv. Ns 15.

Sacensību un izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no piedāvājuma kopsummas. 9859

Techniskie, izsoles noteikumi un caur sacensību iegādājamo
materiālu specifikācijas saņemamas darbnīcas komercdaļā, Slokas
ielā Ns 2, darbdienās no pl'kst. 10—12 un 12,30—14. 2* L3838

(Būvniecības pārraide.
Brīvības ielā Ns 37/39, izsludina š. g. 4. augustā, pulksten 11,

jauktu izsoli

centrālapkurināšanas un kanalizācijas
ierīces izbūvei

Liepājas zīdaiņu patversmē. Drošības nauda Ls 1500. Ar aprēķ.
un noteik. var ' iepazīties būvn. pārvaldē. L3828 9858

Šoseju un zemesc. departamenta II raj. inženieris
izdos 1928. g. 3. augustā, pīkst. 11, savā kancelejā Jelgavā, pilī,
Ktntist mii miitlmtiā issolēmacdllpratttājieni

valsts pārziņā atrodošā Slokas—Tukuma H-a šķ. ceļa
labošanas darbus

no klm 44,200 līdz klm. 50,000. Nodrošinājums Ls 340,—.
Tuvākas ziņas II raj. inženiera kancelejā Jelgavā, pilī, darb-

dienās, parastā darba laikā. L 3803 9857

3. rajona inženieris
1928. g. 30. jūlijā, pīkst. 12, Cēsīs, L. Dārza ielā Ns 6,

mutiskā izsolē pārdos vairāksolītājiem nolietoto
inventāru un materiālus:

1) akmeņu drupinātāju ar žokļiem un ķīļiem, 2) vecu čugunu
apmēram 1629,50 kg, 3) 3 velosipēdus ar piederumiem un 4) da-
žādas vecas darba lietas. L 3800 9856

Tuvākas ziņas rajona inženiera kancelejā, Cēsīs.

Kara būvniecības pārvaldes
techniskā dala

izsludina uz 1928. g. 31. jūliju, pīkst. 10,

jaufctu izsoti
1) uz Zilupes kazarmes pārbūves darbu nobeigšanu par summu

Ls 38.486,92 un
2) uz zirgu staļļa izbūves nobeigšanu Zilupē par summu

Ls 4.368,07.
Apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli paziņojumi par pieda-

līšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: 1) ,,L'z Zilupes kazarmes pārbūves darbu nobeigšanas
izsoli'" un 2) ,,L'z Zilupes zirgu staļļa izbūves darbu izsoli'' iesnie-
dzami Kara būvniecības pārvaldes techniskai daļai vai izsoles
dienā izsoles kommisijai līdz 1928. g. 31. jūlijam, pīkst. 10.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz pārvaldei
iepriekšēja drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 3.000 un 2. p. —
Ls 300.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos
vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Ar izsoles techniskiem
un līguma noteikumiem, darba maksas aprēķiniem un zīmējumiem
var iepazīties Kara būvniecības pārvaldes techniskā daļā Citadelē
24 katru darbadienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no plk. 9—13)
un tanī pašā laikā Daugavpils būvju grupas kancelejā Daugavpils
cietoksnī. L 3696 2 9299o
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