
Rīkojums par Leonīda Bodes iecelšanu par

bij. Krievijas Volgas-Kamas komerc-
bankas likvidācijas kommisijas priekš-
sēdētāju.

Rrivterritorijas tiesību piešķiršana firmai
„A. Oehlrich & Co."

No kara ministra pavēles N° 20.
Baltkrievu pamatskolu stundu plāni

1928. 29. mācības gadā.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.

.Mirušā zvērināta advokāta Jāņa Ba-
loža vietā ieceļu par bij. Krievijas akciju
sabiedrības ,,Volgas-Kamas komercbanka"
likvidācijas kommisijas priekšsēdētāju
zvērinātu advokātu Leonīdu Bode.

Pamats. 1924. gada 31. jūlija papil-
dinājums 1921. gada 20. aprīļa likumā
par akciju biedrībām un paju sabie-
drībām (Lik. kr. 124) un 1925. gada
12. marta instrukcija akciju un paju
sabiedrību likvidācijas kommisijām
(Lik. kr. 58).

Rīgā, 1928. g. 1. augustā.
Finanču ministris R. Liepiņš.

Valsts saimniecības departamenta
direktors J. Miezis.

Rīkojums Nr. 238.
1928. g. 3. augustā.

„Likumā par brīvterritorijas tiesību pie-
šķiršanu rūpniecības uzņēmumiem, kuri
ražo eksportam" paredzēto atvieglojumu
piešķiršana firmai ,,A. Oehlrich & Co."

(Vakuum eļļas fabrikācija).

Pamatojoties uz ,,likuma par brīv-
territorijas tiesību piešķiršanu rūpniecības
uzņēmumiem, kuri ražo eksportam"
I. pantu, piešķiru, sākot ar 1928. gada
3. augustu, firmai ,,A . Oehlrich & Co."
(Vakuum eļļas fabrikācija) minētā likumā
paredzētos atvieglojumus, ar noteikumu,
ka firmas darbibas pārskati pieņemtā
kārtibā tiks izsludināti vispārējai zinā-
šanai.

Finanču ministris R. Liepiņš.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

No kara ministra pavēles JV° 20.
Rīgā, 1928. g. 31. jūlijā.

Pārvaldības daļa.

§ 1-
Novērots, ka armijas orķestri svinīgos

gadījumos, kad tiek izpildīta Latvijas
valsts himna, spēlē to pārāk lēnā tempo
un ar dažādām piedevām, liekām figurā-
cijām un pat nepareizā toņu kārtā.

Lai to novērstu, uzdodu turpmāk
orķestru vadītājiem stingri pieturēties pie
orģināla : Baumaņu Kārļa „Dievs, svēti
Latviju", ievērojot tempo M. J. 80, Svi-
n'gij nianšu paraugam ņemt pēdējo vis-
pārējo dziesmu svētku dziesmu krājumu
ourtnīcu: „22 dziesmas jauktiem un vīru
koriem"; pareiza toņu kārta: „B" dur.
Nekādas grozības harmonijā vai ari izpil-
dījumā nedrikst tikt pielaistas.

Tāpat novērots, ka orķestri nezin pa-
C|zas ārvalstu himnas, bet spēlē šo valstu
atriotiskās dziesmas vai agrākās himnas.
Mjestru vadītājiem gadijumos, kad pa-
ožama ārvalstu himnu izpildīšana, caur
[mijas komandiera štāba operatīvo daļu
«"baudīt pie ārlietu ministrijas himnas
areizību un izpildījumu (tempo).
Annijas komandiera stabam uzdodu

J"r ārlietu ministriju iegādāties vismaz
a i eksemplāram to valstu, ar kurām

Jms ir diplomātiski sakari, oficiālās
inļnas klavieru vai orķestru partitūrās.
vajadzības gadījumā pēc aizrādījumiem

|F himnu izpildīšanu griezties pie 5. Cēsu
inieku puika kapelmeistara kara ierēdņa

le"maņa.

§2.
Rīgas galvenā pasta kantora priekš-

nieks ziņo, ka karaspēka daļas pasta sū-
tījumus adresē, rakstot uz aploksnēm
saīsinātos vārdos un uz reizi vairākiem
adresātiem, piemēram: ,,Budžetu un kre-
dītu p-dei caur galven. štāba p-ka palīgu
un galven. intendantūras p-des p-ku".

Lai novērstu pārpratumus un atvieglotu
pasta darbību, uzdodu karaspēka daļu
un pārvalžu priekšniekiem visos pasta
sūtijumos pašus rakstus un dokumentus
adresēt tāpat, kā līdz šim, t. i. ar pilnu
adresi (piem. ,,kara ministrim caur ar-
mijas komandieri", „budžetu un kreditu
pārvaldes priekšniekam caur galvenās
intendantūras pārvaldes priekšnieku"),
bet uz sūtījumu aploksnēm rakstīt tikai
vienu adresi, t. i. to, kuram sūtījums
vispirms pienākas, piemēram: ja raksts
adresēts: ,,Kara ministrim caur armijas
komandieri" , tad uz aploksnes rakstīt
tikai: „Armijas komandierim", bez vārdu
saīsinājumiem.

§ 3.
Sakara ar to, ka peldēšanās sezonai

iesākoties dažās karaspēka daļās ir bijuši
nelaimes gadījumi ar karavīriem, uzdodu
karaspēka daļu komandieriem un iestāžu
priekšniekiem raudzīties, lai katru gadu
priekš peldēšanas iesākšanās vecākie me-
dicīnas ārsti nopietni pārbaudītu visu
karavīru veselības stāvokli, atzīmējot
tādus, uz kuriem peldēšanās aukstā ūdenī
varētu darīt kaitigu iespaidu; šādus ka-
ravīrus pie peldēšanās nepielaist.

Karaspēka daļu komandieriem un ie-
stāžu priekšniekiem griezt nopietnu vē-
rību uz kara ministra 1925. g. 13. un
16. pavēlē izsludināto noteikumu stingru
ievērošanu.

§ 12.
Atļauju intendantūras mantu darbnīcai

pret samaksu par pašizmaksas cenu izga-
tavot karavīru ietērpa priekšmetus arī
no kara dienesta atvaļinātiem Lāčplēša
kara ordeņa kavalieriem. Ietērpa priekš-
metus pasūtot, jāiemaksā 25%, bet
pārējā summa jānomaksā priekšmetus
saņemot.

Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Pasts un telefons.
I. Atklātas:

a) pasta palignodaļas vienkāršu sūtī-
jumu operācijām: Buļļumuižā — Rīgas
apriņķi, un vienkāršu un ierakstītu sūtī-
jumu operācijām: Marijas dzelzceļu stacijā,
Aizputes-Liepājas līnijas;

b) telefona palignodaļas: Adamova —
Daugavpils apriņķa Višķu pagastā, Bram-
berģe — Jelgavas apriņķa Glūdas pagastā,
Kniediņi — Rīgas apriņķa Mālpils pagastā,
Medumi — Ilūkstes apriņķa Laucesas
pagastā;

c) sarunu punkts: Praviņu dzelzceļu
stacijā, Tukuma-ļelgavas līnijas.

II. Pārveidotas:
a) Pampāļu pasta un telefona palīg-

nodaļa, Kuldīgas apriņķī, par pasta un
telegrāfa kantori;

b) pasta palignodaļas par pasta un
telefona palīgnodaļām: Anspaki — Dau-
gavpils apriņķa Preiļu pagastā, Grenči —
Tukuma apriņķa Grenču pagastā, Lau-
deri — Ludzas apriņķa Istras pagastā,
Pinnītes — Valkas apriņķa Palsmanes
rjagastā, Turna'- Tukuma apriņķa Turnas
pagastā;

c) telefona palignodaļas par pasta un
telefona palīgnodaļām vienkāršu un ierak-
stītu sūtījumu operācijām: Atašiene —
Rēzeknes apriņķa Atašienes pagastā,
Ķurbe — Ventspils apriņķa Dundagas
pagastā, Lāde — Valmieras apriņķa
Lādes pagastā, Striķi — Kuldigas apriņķa
Saldus pagastā.

Slēgti:
Atašienes pasta palīgnodaļa dzelzceļu

stacijā un sarunu punkts Mellužu II dzelz-
ceļu stacijā.

Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks
V. Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Klaviņš.

Rīgas apgabaltiesas 1. kruninalnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 27. jūlija lēmumu,
meklē uz sod. lik. 440. p. pamata apsūdzēto
Ādolfu Ādama dēlu Kā pos t i ņ u , piederīgi!
pie Rīgas pilsētas, dzim. 1880. g. 26. septembrī,
kur? agrāk dzīvoja Rīgā, Brīvības ielā Ni 126,
dz. 23.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu
zināma meklējamā Ādolfa Ādama d. Kāpostiņa
vai viņa mantas atrašanās vieta, nekavējoties
ziņot Rīgas apgabaltiesai un tuvākai policijai.
Atrašanas gadījumā apsūdzēto Ādolfu Ādama d.

Kāpostiņu nolikt zem policijas uzraudzības pēc
viņa dzīves vietas, jo kā drošības līdzeklis pret
Kāpostiņa izvairīšanos no tiesas, ar tiesas 1928. g.
27. jūlija lēmumu, noteikts policijas uzraudzība.

Rīgā, 1928. g. 1. augustā.
Priekšsēdētāja biedra vietā Ļ u t o v s.

Sekretāra palīgs J. Avotiņš.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 30. jūlija nolēmumu,
meklē notiesāto ar šās tiesas 1928. g. 10. fe-
bruāra spriedumu Kārli Jura d. Ķ e s b e r i ,
kas dzimis 1882. g., latvietis, piederīgs pie
Jelgavas apriņķa Līvbērzes pag., pēdējā dzīves
vieta Tukumā, ' Kalna ielā .\s 19, labās rokas
rādītāja pirksts līdz pusei noņemts. Atrašanas
gadījumā Kārlis Ķesberis tūliņ jāapcietina, jāie-
skaita šās tiesas prokurora rīcībā un par izdarīto
jāpaziņo prokuroram un apgabaltiesai.

Jelgavā, 1928. g. 1. augustā.
Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.

Sekretāra vietā A. S t u b i s.

Jaunas valstis.
Lietava.

Attiecības ar Poliju.
Kaunā, 2. augustā. Pēc ,,Lietuvos Aidas"

ziņām Svencjanu apriņķi, Polijas pusē,
pie demarkācijas līnijas, poļi esot nome-
tinājuši trīs kājnieku, vienu kavalerijas,
vienu vieglās un vienu smagās attilerijas
pulkus. Laikraksts domā, ka no tā tai-
sāms slēdziens, ka Lietava darītu pareizi,
vēršot Tautu Savienības uzmanību uz
poļu karaspēka manevriem Viļņas apga-
balā. Tautu Savienībai būtu uzmanīgi
jāseko, lai miers Austrumeiropā netiktu
traucēts.

Kaunā, 2. augustā. ,,Lietuvos Aidas"
ziņo, ka acīmredzot sakarā ar priekšā
stāvošo poļu leģionāru kongresu pēdējās
dienās esot pastiprināts Viļņas garnizons.
Tāpat tiekot savilkts karaspēks Grodņas
un Lidas rajonos. LTA.

Pašvaldību vēlēšanas.
Kaunā, 2. augustā. ,,Lietuvas Aidas"

ziņo, ka ministru kabinets pašlaik izstrādā
pašvaldību reformas projektu. Paredz,
ka augustā to pieņems un septembrī
varēs izsludināt jaunas pašvaldību vē-
lēšanas. LTA.

Ārzemes.
Vācija un Lietavas-Polijas attiecības.

Berlinē, 2. augustā. Karalaučos iz-
nākošā ,,Ostpreussische Zeitung" sakarā
ar gaidāmiem polu manevriem Lietavas
robežu tuvumā ziņo. ka augusta vidū ap
Viļņu būšot savilktas četras poļu divīzijas
līdz ar robežsargu brigādēm un Pilsudska
leģionāru pulkiem. Laikraksts izsakās,
ka esot iemesls domāt, ka Vakareiropas
lielvalstis un Tautu Savienība
,,nepakustinās nevienu pirkstu, ja
Polija uzbruktu Lietavai. Laik-
raksts kritizē to, ka Vācijas valdība, it kā
aiz taupības motīviem, atmetusi nodomu
sarīkot reichsvēra rudens manevrus
Austrumprusijā. Patiesais iemesls tam
esot Strezemaņa vēlēšanās, darīt visu
iespējamo miera uzturēšanas labā.

Parizē, 2. augustā. „Chicago Tri-
bune" Parizes izdevums ziņo, ka Vācijas
ārlietu ministrijā valdot liels uztraukums
sakarā ar kādu slepenu ziņojumu no-
vācu sūtņa Polijā, par poļu ' karaspēka
savilkšanu pie Lietavas un Austrumpru-
sijas robežām. Poļu virsniekiem un ka-
reivjiem tiekot izdoti kaujas piederumi
un robeža vietām esot slēgta. Poļu sūtnis
Berlinē šodien bijis vācu ārlietu ministrijā,
kur tam, kā laikraksts apgalvo, esot
aizrādīts uz nepieciešamību katrā ziņā
novērst militārus sarežģījumus. Lielas-
bažas izsaucot ziņa, ka Pi'lsudskis 30. jū-
lijā esot te cis, ka viņš vēlākais oktobrī
būšot ar savu karaspēku Kaunā, kur tad
nodibināšoties jauna Lietavas valdība, kas
svinīgi atteikšoties no jebkādām preten-
zijām uz Viļņu; pēc tam viņš varēšot

Maksa par „Valdības Vēstnesi":

If p iesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
gadu • - ? Ls To'—

(saņemot eksped.) par:
C gadu . ? .. >gadu u ,8_
3 rnēn. ? • » „ i 2 ga(]u 10,_
1 .- L " ' 3 mēn 5 —
Piesūtot pa I , J70
Smārde Par atsevišķuatka'parde .
vējiem ? • »» '

Sludinājumu maksa:

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām
rindiņām Ls 4,—?
par katru tālāku rindiņu ,,—,15

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

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

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

Latvijas valdības
^|

£gk oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot d^^^^B^^^

svētdienas un
svētku

dienas

Redakcija:
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Apstiprinu.
1928. g. 30. jūlijā. X?3498.

* Izglītības ministris
A. Ten t eli s.

Baltkrievu pamatskolu stundu plāni 1928. 29. mācības gadā.

Priekšmeti ^™" J II III IV V | VI Kopā

1. Ticības mācība 2 2 2 2 2 1 1 12
2. Latviešu valoda — — 5 4 5 4 4 22
3. Baltkrievu valoda 6 6 5 4 4 4 4 33
4. Krievu valoda — — 3'3 3 3 3 15
5. Vācu valoda ..* — — — — — 4 3 7
6. Matemātika 4 5 5 5 5 5 6 35
7. Dabas mācība ___ 2 3 3 3 11
8. Vispārējā vēsture - — — — 3 3 3 9
9. Latvijas vēsture — — — — — 1 1 2

10. Vispārējā ģeogrāfija .... — — — 3 2 2 2 9
11. Latvijas ģeogrāfija — — — — — — 1 1
12. Apkārtnes mācība 4 3 3 — —. — — 10
13. Zīmēšana 2 2 2 2 1 1 1 11
14. Glītrakstīšana — 2 1 1 — — — 4
15. Dziedāšana — 2 2 2 2 2 1 11
16. Vingrošana 2 2 2
17. Rokdarbi zēniem un meitenēm 4 4 3 3 20
18. Mājturība meitenēm ....

Kopā 20 24 30 32 34 ļ 36 i 36 I 212

Piezīme. Latvijas vēsture un ģeogrāfija jāpasniedz latviešu valodā.
Baltkrievu izglītības pārvaldes priekšnieka vietā J. K o s t i ] u k s.

Darbvede N. P i n s k a.



savu karaspēku no Kaunas atkal aizsaukt.
,,Chicago Tribune" tomēr nepaskaidro,
kur un kādos apstākļos Pilsudskis ko
tamlīdzīgu teicis. Laikraksts apgalvo,
ka vācu politiskās aprindas rēķinoties ar
Pilsudska draudiem ļoti nopietni. Viļņā,
kur 12. augustā sanāks poļu leģionāru
kongress, jau tiekot sagatavotas telpas
40.000 vīriem. Šie leģionāru pulki būšot
gatavi uz visu, ko vien Pilsudskis tiem
pavēlēs darīt.

Tālāk ,,Chicago Tribune" zin vēstīt, ka
vakar vakarā no Berlines esot izbraucis
uz Parizi speciāls vācu valdības pilnva-
rotais, kuram uzdots vest sarunas ar
franču valdību nolūkā ,,panākt Fran-
cijas palīdzību miera uzturēšanai
Austrumeiropā". LTA.

Dzelzceļu nelaimes Bavārijā.
Berlinē, 2. augustā. Sakarā ar pēdējā

laikā Bavārijā atkārtoti notikušām sma-
gām dzelzceļa katastrofām Minchenes
laikraksts „Der Bavrische Kurier" asi
uzbrūk Vācijas dzelzceļu virsvaldei. Laik-
raksts saka, ka patlaban esot pilnīgi no-
skaidro s, ka pēdējo smago katastrofu
cēloņi meklējami dzelzceļu virsvaldes
kļūdainā darbībā, daudzos trūkumos un
nevērības. Paātrinot satiksmē jaunas
sistēmas ievešanu un noskaidrot, kāpēc
tieši Bavārija no katastofām visvairāk
piemeklēta, varot vienīgi tad, ja atklā-
tībai tiks rādītas visas dzelzceļu virs-
valdes kļūdas un trūkumi. Neviens
notikums kopš revolūcijas
laika neesot tik stipri saviļ-
ņojis plašāko masu prātu, kā

pēdējā laika katastrofas, un
uzticība pret dzelzceļa virsvaldi tautā
esot pilnīgi zudusi. Šis apstāklis rādot
ļoti labvēlīgu pamatu arī politiskai kū-
dīšanai, un tāpēc Vācijas iekšējā po-
litikā tam varot būt nopietnas sekas.
Dzelzceļkatastrofu jautājums izvēršoties
par politisku problēmu, kādēļ valdības
pienākums esot nekavējoties un pilnīgi
noskaidrot dzelzceļu vadības katastrofas
cēloņus. LTA.

Kornmūnistu darbība Francijā.
Parizē, 2. augustā. Bijušais franču

kornmūnistu vadonis Laports publicē
atklājumus par kornmūnistu partijas ,,aiz-
kulisēm", no kupem izriet, ka partijas
ienākumi Francijā nepārsniedz 2 miljonus
franku gadā, kurpretim propagandai tā
izdod vairāk par 10 miljoniem. Iztrūk-
stošie nandas līdzekļi acīmredzot
nāk no Maskavas.

Parizē, 1. augustā. Franču kornmū-
nistu partijas loceklim Kuturjē piespriesti
6 mēneši cietumā un 1000 fram<u naudas
soda par rakstu, kurā viņš nosoda ,,franču
imperiālismu Ķinā". LTA.

Zviedrija.
Stokholmā, 2. augustā. Vakar sāku-

šies zviedru flotes manevri, kuros piedalās
50 karakuģi un 20 lidmašīnas. LTA.

(Tiesu
sludinājumi.

?

Rigas apgaoaltiesas 3. civilnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu.
1958.' p., paziņo, ka 1928. g.

21. augustā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1916. g.

:22. novembri Cirgaļu pag. mir.
Kārļa Jāņa dēla L e z d i n a
testamentu. . L JVs5020

Rīgā, 1928. g. 2. augustā.

Priekšsēd. v. A. B 1 u'm e n t ā l s.
10621 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Antona
Melgaiļa pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1928. g. 24. jūlija lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Antons Melgailis
parādu pēc 2 obligācijām par
54,83 rbļ. atlikumā un 125 rbļ.,
apstiprinātas 1900. g. 30. okt.
JVs 1074 un 1914. g. 21. apr.
JVs 455 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Vecpiebalgas muižas
Lejas-Vijebu JVs 124 mājām,
zem zemes grāmatu reģ. JVs3260,
izdotas par labu pirmā: Reinim
Kaudzītim, kas viņu cedējis blan-
ko un otra: Reinim Krenklim, —
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 3,92 dēļ kapitāla un % dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādito obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis alusinājums
iespiests ,, Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka jā šīs- personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 26. jūlijā.
JVs 4865. 10234b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Zasas pagasta tiesa, jeka

apriņķī, pamatodamās uz
1928*/ g. 16. jūnija lēmumi
uz pagasttiesu likuma 108
109. p. p. izsludina zināšana
Pēteris Visockis, dzīv. '
pagasta Dzenišu mājās, piļ
bērna vietā-adoptē viņa a
Annas Visockis atr. FW'
dzim. Dzenītis pirmās Ia«
dēlu — Albertu Rupmejs, i
1919. g. 26. okt., piešķip ta
tejamam visas likumīga '
tiesības un uzvārdu „Vis*
un tēva vārdu Jānis.

Personas, kurām pret šo i
ciju būtu kādas ierunas,
uzaicinātas pieteikties Jai
tiesā sešu mēnešu laikā, *
no šā sludinājuma iesļsļļ
dienas „Vald. Vēstn." trešo

Pēc minētā termiņa ®
šanas nekādi iebildumi
netiks pieņemti un _acW
skaitīsies par likumīg ā ļ
gājušu 1

Priekšsēd. K. Bērzi?.
Darbvedis (pārak"

Literatūra.
Austrums. Mēnešraksts mākslai, dzīvei, se-

natnei. Emilis Melngailis, Rēveles ielā 14.
Tēl. 34660. — JVs 5. Jūlijs. 1928. Saturā:
J. Raiņa Sāpju jūra. — P. Blaua Jūras zvej-
nieks. — R. Emersona Taisna Tiesa" — Tolstoja
Pasaka. — Rakstu ritulītis. — E. Melngaiļa:
koradziesmas ,,Kuko , sila dzegūz'te", Seši jauni
bandinieki", Kukuļotājs, Spiegs, Tirgotājs, Šofers,
Revolūcijas reiboni. — First English Book. —
Ludolfa Liberta ainavas. — Saeimas cerības. —
K. Betiņa Šachgaidiņš. — V. Jacobs: Mīlestības
vēstules.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Amsterdamā, 3. augustā. Olimpiādē
šodien notika fināl sacīkste 5.000
metru skrējienā, piedaloties blakus
somu, amerikāņu, zviedru un angļu spor-
tistiem arī latvietim Petkevičam. Jau
no paša sākuma skrējiens noritēja ļoti
asā tempā. To neizturēja un izstājās no
skrējienu rindas zviedrs Eklefs, soms
Purjo un amerikānis Smits. Priekšgalā
gandrīz visu laiku bija somu rekordisti
Nurmi un Ritola. Skrējiena beigās Nurmi,
kā liekas, labprātīgi atļāva uzvarēt savam
tautietim Ritolam, kuru viņš bij uzvarējis
10.000 metru skrējienā. Ritola sasniedza

finišu 14 minūtēs 38 sekundēs,
dams jaunu olimpisko rekordi
vietu ieguva Nurmi, trešo -1 J
(Zviedrija) ceturto — Lermonds m
rika), piekto — Magnussons (Zvied*
sesto — Kinnunens(Somija),p'vičs pienāca kā septītais, uzvari
angļus Džonstonu un Oddiku .

Rīga.
Rīgā ieradies beļģu žurnālists

S. J. R i p s , Antverpenes laikraksta
,,Neptune" redaktors, lai informētos par

Latvijas politiskiem un saimnieciskiem

apstākļiem. Viesis pavadīs Latvijā ap-
mēram 2 nedēļas. Viņa brauciens stāv
sakarā arī ar nodomu dibināt Rīgā
latvju-beļģu tuvināšanās bie-
drību, kāda Beļģijā jau pastāv. Ripsu
pieņēma ārlietu ministris Balodis.

kursi.
Rigas biržā, 1928 gada 4. augustā

Devizea
1 Amerikas dollars 5,18-i;
1 Anglijas mārciņa 25,n-C*'

100 Francijas franku 20 25^?$'
100 Beļģijas beigu Tl ' .gsJSļ
100 Šveices franku 9960 S
100 Itālijas liru . 27,07-$
100 Zviedrijas kronu lSs'siZiJ
100 Norvēģijas kronu 138^25—i
100 Dānijas kronu 138^25 |^100 Austrijas šiliņu 72' ,65—?$?
100 Čechoslovaķijas kronu . . . ls 'soHJc *
100 Holandes guldeņu 207)95 ļffl
100 Vācijas marku 123)55-3
100 Somijas marku 12',96—$
100 Igaunijas kronu 138)30-1»
100 Polijas zlotu 57,45_jjjļJ
100 Lietavas litu . 5l 'o0—si,

1 SSSR červoņecs _ _
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425-3ta
Sudrabs 1 kg q3_1(1.

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

Rigas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevļl

Zvērināts biržas māklers M. Okmiji
Redaktors M. Ārons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Andreja
Dravnieka pilnvarnieka zv. adv,
pal. H. Liepiņa, lūgumu un savu
1928. g.24. jūlija lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Andrejs Dravnie 'ks
parādu pēc obligācijas par 1000 r.,
apstiprinātas 1909". g. 13. janv.
JVs 60 uz nekustamo īapšumu
Rīgā, V hipotēku iec, zem zemes
grāmatu reģ. JVs 885 izdota par
labu Kristinei-Elizabetei Pētera
meitai Kule, kas minēto obligā-
ciju cedējusi blanko, pēc kam
viņa pārgājusi uz Hermani Kārļa
dēla Kampe kā blanko cesionāru,
kas viņu cedējis atkal blanko, —
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 21,35 dēļ kapitāla un °/0
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par samaksātu un

lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 26. jūlijā.
JVs 4927. 10235b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata, uz
Emīlijas Krīķis, dzim. Vitoiiņš,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Andrēju-Arturu Krīķi, par laulī-
bas šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības raksta un tam pievie-
notiem dokumentiem.

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

Rīgā, 1928. g. 28. jūlijā.
JVs 435971. L JVa 476

Priekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers.
10478 ? Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabali, reģistr. nodaļa,

uz civ. proc. lik. 146071. p.
pamata paziņo, ka ar viņas
šā gada 30. maija lēmumu reģ.
kooperatīva sabiedrība zem no-
saukuma ,,Mēra jaunsaimnieku
sīkgruntnieku nodaļas lauksaim-
niecības mašīnu koplietošanas
biedrība", ar valdes sēdekli Mēra
pagastā.
Nodaļas pārzin. L. Bruemmers.
10289b Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz 1921. g. 1. febr. lik. par laul.
50., 55., civ. proc. lik. 339.,
366., 438., 698., 700. un 711. p.
pamata, ar šo dara zināmu
Kristapam Švalkovskim ka tiesa
1926. g.. 31. maijā aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar Lati
Paulini Švalkovski, dzini. Birets,
šķirt. L. JVa 114/26

Jelgavā, 1928. g. 27. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

10237r Sekr. pal. F. Kāps.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz 1921. g. 1. febr. lik. par laul.
50., 61., civ. proc. lik. 339., 366.,
411., 698. un 718. p. 1. pkt.
pamata, ar šo dara zināmu
Timotejam Stavcevam ka tiesa
š. g. 21. maijā aizmuguras no-
sprieda viņa laulību ar Matildi
Stavcevu, 'dzim. Zāle, šķirt.

Jelgavā, 1928. g. 28. jūlijā.
!0290r L. JVs 129,28

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekret. pal. F. Kāps.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Miķeļa Brūnau lūgumu, un
pamatojoties uz 2083. un 2084. p.
17. marta 1923. g. likumu un
savu 1928. g. 12. jūlija lēmumu,
uzaicina personu, kuras rokās
atrodas uz Kuldīgas api., Cie-
ceres pag. ,,Kark!up JVs 7" mā-
jām ar krep. JVs 2369,, 1898. g.
2. jūlijā nostipr. obligācija pēc
dalīšanas akta, noslēgta 1894. g.
2. febr. Kuldīgas apr. 4. iec. pag.
tiesā, pēc kura pienākas Līnai
Brūnau 96 rbļ. 64 kap., bet
Fricim Brūnau un Annai Brūnau
katram 143 rbļ., viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas, ierasties tiesā
līdzņemot minēto obligāciju dēj
iemaksāto Ls 4,46.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt paiāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 28. jūlijā.
10369r JVs621/28
Priekšsēd. b. V. Bīnenstamš.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Ēvalda Ouže lūgumu, un pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. īin savu
1928. g. 12. jūlija lēmumu, uz-
aicina personas kuras rokās at-
rodas 1500 rbļ. liela obligācija
uz Nodegas aizdevu-krājkases
vārdu, nostipr. 1914. g. 29. martā
ar žurn. JVs484 uz Priekul-Asītes
,,Riše" mājām ar krep. JVs 1510,
2. reģ., sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā līdzņemot
min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un obligāciju par iz-
nīcinātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt ' parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām. JVs604/8

Liepājā, 1928. g. 28. jūlijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstamš.

10370r Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Emīlijas Kreisler lūgumu,
pamatojoties , uz 2081. un sek.
p. p. un savu 1928. g. 28. jūnija
lēmumu, uzaicina personu, ku-
ras rokās atrodas 1909. g. 12. mar-
tā uz Saldus pilsētas nekustamu
mantu ar krep. JVs 25 nostipr.
2500 rbļ. liela obligācija par labu
Saldus kinj-aizdevu kasei sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas, ie-
īasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju.

Pēc minētā termina notecē-
šanas, ari obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā parādu at-
zīs par samaksātu un obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējai
tiesību pieprasīt paiāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām. JVs655,28

Liepājā; 1928. g.,28. jūlijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstamš.

10374r Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jukuma Kiubis lūgumu, un
pamatojoties uz 2081. un sek.
p. p. un savu 1928. g. 20. jūn.
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Kuldīgas apr.,
Ezeres pag. ,,Pane" mājām ar
krep. JVs 623 nostipr. 1912. g.
3. okt. 1500 rbļ. liela obligācija
uz Nīgrandes-Pieventas 'lauk-
saimnieku krāj-aizdevu sabiedr.
vārdu — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
min. termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neieiašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un obligāciju par iz-
nīcinātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt paiāda izdzēšam;
iz zemes grāmatām. JVs659/28

Liepājā, 1928. g. 28. jūlijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstamš

10372i- Sekretārs E. Rolavs

Liepājas apgabaltiesa,
uz Elizabetes Binder lūgumu,
pamatojoties uz 2083. un 2084. p.
1923. g. 17. marta likumu un
savu 1928. g. 12. jūlija lēmumu,
uzaicina personas, kuru rokās
atrodas sekošas uz Liepājas ne-
kustamu mantu ai krep. JVs 2457
nostipr. obligācijas, 1) 1910. g.
27. janv. uz Hirša Rostovska
vārdu 3000 rbļ. lielumā; 2)
191l.g. 17.dec. tā paša Rostovska
vārdu 1500 rbļ. lielumā un
3) 1913. g. 20. jūl. uz ta paša
Rostovska vārdu 1500 rbļ lie-
lumā cedēta uz uzrādītāja vārdu,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā līdzņemot minētās
oblig. dēļ iemaksāto Ls 142,40
t. i. parāda ar procentēm sa-
ņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, arī
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādus atzīs par sa-
maksātiem, piešķirot lūdzējai tie-
sību pieprasīt parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām. JVs681/28

Liepājā, 1928. g. 28. jūl.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstamš.

10371r Sekretāi a v. E. R 01 a v s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zenvs bankas lūgumu
un pamatojoties uz civ. pīne.
lik". 2081. un sek. p. p. un savu
1928. g. 12. jūlija lēmumu, uz-
aicina personu, kuras rokās at-
rodas sekošas uz Aizputes apr.,
Aizputes-Pils ,,Bērziņu" mājām
ar krep. JVs 847, 2. reģ. nostipr.
obligācijas: 1) 1882. g. 30. apr.
JVs 8354 uz Otto fon Lilienfelda
vārdu 475 rbļ. 60 kap. lielumā un
2) 1882. g. 30. apr. JVs 8355 uz
Otto fon Lilienfelda vārdu
2700 rbļ. pirmvērtības lielumā,
tagad atlikumā 180rbļ. un pār-
gājušas Aleksandra Otto d. 'fon
Lilienfelda īpašumā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, ierasties tiesā
līdzņemot minētās obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādus atzīs par sa-
maksātiem un obligācijas par iznī-
cinātām, piešķirot lūdzējai tie
sību pieprasīt parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām. JVs 693/28

Liepājā, 1928. g. 28. jūlijā. '
Priekšsēd. b. V. Bīnenstamš.

10373i Sekretāra v. E. Rolavs.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uzciv. proc. lik. 14604i., 14604°.
un viet. civ. lik. 4404. p. p. pa-
mata, saskaņā ar savu 1928. g.
25. jūlija lēmumu izsludina par
anulētu un nederīgu generalpiln-
varu, izd. no Klāras Stobe,
Klemensam Gricius-Gricisam un
apliecinātu pie Talsu notāra Jē-
kaba Melbārzda. JVs671

Rīgā, 1927. g.25. febr. 1927. g.
februāra mēnesī 25. dienā ar reģ.
JVs 671.

Rīgā. 1928. g. 26. jūlijā.
10158r Miertiesn. Bīlmans.

Subatas iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz savu š. g. 24. jūl.
lēmumu un civ. proc. lik. 2047. p.
un 146029. p., uzaicina kreditorus
pēc obligācijas, korrob. 1884. g.
12. jūn. JVs 370 uz Ilūkstes apr.
Prodes pag. Kazimiruales muižu,
hip. JVs 43, ierasties miertiesā,
Subatā, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, saņemt Ls 213,34 ie-
maksātus miertiesn. depozītos
no Valsts zemes bankas, parāda
dzēšanai pēc min. dokumenta.

Subatā 1928. g. 26. jūl. JVs459c
10376c Miertiesn. Bruzinskis.

Daugavpils 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar-savu 1928, g. 27. jūl.
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik. X
sēj. 1239. p., uzaicina 1928. g
23. jūnijā mir. Benjamiņā Movša
d. Greina mantniekus, pieteikt
savas mantojuma tiesības uz nel.
atstāto mantojumu, atrodošos
Daugavpilī, augšmin. miertiesn.
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Vaid. Vēstn.".

1928. g. 27. jūlijā.
10293r Miertiesn. A. Strazds.

Latgales apgabaltiesas Krās-
lavas 2. iec. miertiesnesis, uz
Rozālijas Anderson pilnv. zv.
adv. Krūmiņa lūgumu, saskaņā
ar savu 1928. g. 25. jūl. lēmumu
uz civ. proc. Tik. 74., 294.. 295.,
297., 298., 301., 302. un 309.—
311. p. pamata uzaicina
Leokadiju Danilevič, kuras dzī-
ves vieta prasītājam nav zināma,
4 mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Vald. Vēstn." paziņot mierties-
nesim, viņa kamerā Krāslavā,
Polockas ielā JVs 52 savu izvē-
lētu uzturēšanās vietu, vai uz-
rādīt personu, kuru viņa Leoka-
dija Danilevič pilnvaro saņemt
viņai no miertiesneša piesūtāmās
pavēstes un papīrus, pretējā ga-
dījumā, pēc minētā laikā note-
cēšanas, lieta par Rozālijas An-
derson pilnv. zv. adv. Krūmiņa
prasību pret Leokadiju Da-
nilevič par īpašuma tiesību at-
zīšanu uz zemi aiz valdīšanas no-
ilguma, tiks nolikta uz tiesas
sēdi klausīšanai aizmuguriski un
visas atbildētājai Leokadijai Da-
nilevič tanī lietā piesūtāmas pa-
vēstes un papīri tiks atstāti
miertiesneša kamerā un Leo-
kadijai Danilevič nebūs tiesības
aizbildināties par nezināšanu par
šiem papīriem un pavēstēm.

1928. g. C. v.l. JVs 345
1011 Ir Miertiesn. P. Labeckis.

Latgales apgabaltiesas Krā-
slavas 2. iec. miertiesnesis, uz
Pāvela Vainovska pilnv. zv.
adv. Krūmiņa lūgumu,saskaņā ar
savu 1928. g. 25. jūl. lēmumu uz
civ. proc. lik. 74., 294., 295.,
297., 298., 301., 302. un 309.—
311. p. pamata uzaicina Leo-
kadiju Danilevič, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma,
4 mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Vald . Vēstn.", pazinot miertiesn.

viņa kamerā Krāslavā, Poiot;
ielā JVs 52 savu izvēlētu ķ
rēšanās vietu, vai uzrādīt pērs»
kufu viņa Leokadija Danile
pilnvaro saņemt viņai no J
tiesneša piesūtāmas' pavēstes l
papīrus, pretējā gadījumā , ]minētā laikā notecēšanas , 'u
par Pāvela Vainovska' pip
zv. adv. Krūmiņa prasību«
Leokadiju Danilevič par īpaši
tiesību atzīšanu uz zemi aiz if
dīšanas noilguma, tiks nolikti!
tiesas sēdi klausīšanai ajjj
guriski un visas, atbildēti;
Leokadijai Danilevič, 'tanī 1
piesūtāmas pavēstes un pi$
tiks atstāti miertiesneša kaiļ
un Leokadijai Danilevič n«
tiesības aizbildināties par iļ
nāšanu par šiem papīriem
pavēstēm.

1928. g.C. v.l. JVs346
10112r Miertiesn. P. Labecļ

Latgales apgabaltiesas Viļ
kļānu iec. miertiesnesis, pana
joties uz civ. proc. lik. 1401.1
civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239.|
un saskaņā ar savu 1928. 126. jūlija lēmumu, uzaicinal9lļ
4. jūnijā mir. Silvestra Andrej*
Vaska mantiniekus pieteikt saļ
mantošanas tiesības augsmi
tam miertiesnesim, uz neli
atstāto kustamo un nekust»
mantību, atrodošos Atašit
pag. Ezer-Podnieku sādžā,!
mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas <ft
,.Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšu
nekādas prasības vairs M
pieņemtas.

Varakļānos, 1928. g. 26. ji
JVs 4075. 182

Miertiesnesis J. Berkj

Preiļu iec. miertiesnesis,!
matodamjes uz civ. 1. X
1239. p. un c. p. 1. 1401. p.
aicina 1928. g. 23. maiji]
Kazimira Vaivoda mantu*
pieteikt savas mantojuma !
sības uz atstāto Jasmuižasf
Kalvanu m. j-bu JVs 10 F»
minētam miertiesnesim sešu
nēšu laikā skaitot no ši sļ
nājuma iespiešanas dienas ,,W
Vēstnesī".
9900r Miertiesn. Skroti»

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Jāņa Pētera d.
Zvaigznes lūgumu civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X sēj.
1239. p. ar šo uzaicina visus mir.
1926. g. 11. dec. Pētera Zvaigznes
mantniekus, pieteikt min. mier-
tiesn. savas tiesības uz nel.
atstāto mantojumu atrod. Krust-

pils pag. ,,Peterniekos un sa-
stāvošu no nekustama īpašuma
— sešu mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma iespiešanas ,,Vald.
Vēstn.". JVs448

Krustpilī, 1928. g. 26. jūlijā.
10242r Miertiesn. (paraksts).



Rīgas apgabaltiesas 4. iec.

tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas _ Rīgā,
Merkeļa ielā J*i 7 dziv. 8,

iarino ka 1928. g. 15. augusta,
Sst 10 dienā, Rīga, Kron-

valda bulv. JVs 7a, otrreizējā
2Lll pārdos Jāņa Kneviņa

kustamo mantu, sastāvošu no
Cnka kantora mājiņas un podu

krāsns un plīts ""Plānai un
? novērtētu par Ls 1000._

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

' varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 1928.g. 2. aug. L.JVs231

10649 Tiesu izp. V. Požariskis.
5

Kioas apgabaltiesas 4. iec tiesu

- Jādītais, kura kanceleja atrodas
SSrSU'l» ielā Xs7, dz.8.

PgT'lO dienā, Rīga, Krpn-

Salda b"- Xs 7a '
pard°Ja"Sma kustamo mantu, sa-

; no dē|u šķūņa ar papes

fumtu noplēšanai un novērtētu

riar Ls 760,-.
P dzināt ssarakstu novērtējumu,

tari apskatīt pārdodamo mantu

varf-:p ārdošanas dienā uz vietas.

DTffā 1Q98. g. 2. augustā.

L
R
f'l97~ . 10648

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
23. augustā, pīkst. 12,30 dienā,
Rīgā, L. Maskavas ielā JVs 163,
darbu., ' tiks pārdota 2. izsolē
Anatolija Lukaševa kust. manta,
sastāvoša no frēzmašīnas un
novērtēta par Ls 200.

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

Rīgā, 1928. g. 1. augustā.
10688 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Smiltenē, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai pēc Rīgas
?apgabaltiesas 3. civīlnodaļas
1928, g. 10. janv. pavēles JVs31085
"par Ls 4617,83 ar soda naudu
1928. g.25. oktobrī, pīkst. 10rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē

uz publiskiem torgiem pārdos
Jūliusa Graša nekustamo īpašumu
kurš atrodas Madonas apr., Stā-
merienas pagastā ar zemes grām.
reģ. JVs 1473 un sastāv no „Meža
melšu" mājas kopplatībā 130,52
piīrvietas ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000 un
solīšana sāksies saskaņā ar civ.
Proc. lik. 1871. p.;
. 3) ka bez augšminētās prasības
«pašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 3012 cara rbļ. un
nodokļu parādiem: a) valstij
Ls 68,16 ar soda °,un b) pašval-
dībai Ls 243,33 ar soda %;
. -1) kā personām, kuras vēlas

T"e torgiem dalību ņemt jāie-
maksā _zalogs — desmita daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,ka no tieslietu ministrijas puses
pv šķēršļu minētām personām
aegiit nekustamo īpašumu un

. 5}ka zemes grāmatas uz šo
"pasumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām , kurām ' ir kādas
ļ'esibas uz pārdodamo īpašumu,Kas pārdošanu nepielaiž, tādastiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai .

Visi papīri un dokumenti, at-
uecosiuz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
f: civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē , 1928. g. L augustā.
^52?LJīi£5ujzp. K. Lapiņš.

Rigas^pgabaltiesas . iec.
tiesu izpildītājs,

? paziņo, ka 1928. g. 9. augustā,
nīkst 10 dienā, Rīga, Katnnes
dambī JVs24/26 , pārdos Jēkaba
Kre'la un Jūlija Saknes kustamo
mantu, sastāvošu no slotu kātu
materiāla, trenzāģa un riņķu

-Zā&u ripām un novērtētu par
.l/275. , ....

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

Rīgā, 1928. g. 25. jūlijā. 10684

Tiesu izp
^

Oj-S UUmachers.
~~RjgaīTapgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
23. augustā, pīkst. 13 diena,
Rīgā, L. Maskavas ielā JVs 167,
tiks ' pārdota Jāņa Lanka kust.
manta, sastāvoša no raspuskas,
aizjūga un c. un novērtēta pār
Ls '2985.

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

Rīgā, 1928. g. 1. augustā.
10685 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.-iec. tiesu izpildītājs, kura kance-|a atr odas Smiltenē, paziņo:
T,i.? Latvijas bankas prasības
«S«inašanai pēc Rigas ap-
Sabalt.esas |. civīlnod. 1927. g.

18. febr. izpildu raksta Nē 411807
par Ls 2500 ar ° r, uti izdevumiem
1928. g. 25. oktobrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē

uz publiskiem torgiem pārdos
Jāņa Stapana un Lienes Daudziņ

nekustamo īpašumu.
kurš atrodas Cēsu apr., Rankas
pag. ar zemes grām. reģ. JVs 1071
un sastāv no ,,Kalna Mazdūkul"
mājas kopplatībā 159,32 pūr-
vietas ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3500 un
solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 900 c. rbļ.;

4) kā personām, kuras vēlas
dalību pie torgiem ņemt jāiemak-
sā zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām ie-
gūt nekustamo īpašumu un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām 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.

Smiltenē, 1928. g. 1. augustā.
10637r Tiesu izp. K. Lapinš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, pa-
ziņo:

1) ka Latvijas lauksaimnieku
zivkopju, zvejnieku krāj-aizdevu
sabiedrības prasībā pēc Rīgas
6. iec. miertiesneša izp. rakstiem
JVs 515 no 1927. g. 15. februāra
JVs 1295 no 1927. g. 12. maija un
JVs 1531 no 1927. g. 4. jūnija
kopā par Ls 1894,43 ar o/ 0 ;
2) Haima Zelboviča pras. pēc
Rīgas 6. iec. miertiesneša izp.
rakstiem JVs 1666, 1667 un 1668
no 1926. g. 10. jūlija kopā par
Ls 440 — ar %; 3) sab. „Lats"
pras. pēc Rīgas 6. iec. miertiesn.
izpildu raksta JVs 2243 no 1926. g.
21. septembra par Ls 240 ar °/0
4) Latvijas bankas prasībā pēc
Rīgas apgabaltiesas 1. civ. nod.
izp. raksta JVs422068 no 1926. g.
10. jūlija par Ls 2455,10 ar %;
5) Smiltenes-Palsmanes - Gau-
jienes-Aumeisteru krāj-aizd. sab.
prasībā pēc Valkas apr. 2. iec.
miertiesneša izp. raksta JVs907no
1926. g. 19. nov. par Ls 500 arO/0,
1928. g. 25. oktobrī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē,
uz publiskiem ;>torgiem pārdos

EduardaKakaranekustamu īpa-
šumu, kurš atrodas Cēsu apr..
Launkalnes pag., ar zemesgrā-
matu reģistra JVs 238 un sastāv
no ,,Lejas-Kāpiņu" mājām, kop-
platībā 155,53 pūrvietas ai
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3500 un
solīšana sāksies saskaņā ar civīl-
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 9100, 1700 cara
rbļ., sēklas aizdevumi Ls 482,80
ar% nodokli: 1) valstij Ls 60,97
ar i,5°/0 soda mēnesī; 2) pagasta
pašvaldībai Ls '206,68 ar %
soda mēnesī;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgienv dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemesgrāmatu no'daļā.

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

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

Smiltenē, 1928. g. 31. jūlijā.
10640ē Tiesu izp. K. Lapiņš.

Rigas apgabaltiesas Valkas apr
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, pa-
ziņo:

1) ka Eduarda Jūlija Vārpiņa
prasības apmierināšanai pēc Rī-
gas 10. iec. miertiesneša izpildu
uzraksta no 1926. g. 13. februāra
ar JVs 380 par Ls 528,78 ar 0 /0 ,
1928. g. 25. oktobri, pīkst. 10rītā,
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem pārdos
Kristines Šteins un citu līdz-
īpašnieku nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Valkas apr., Bilskas
pagastā, ar zemesgrāmatu reģ.
Ns 1043 un sastāv no „Iekaru"

mājas, kopplatībā 100,68 pūr-
vietas ar ēkām.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000 un
solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar nodokļu
parādiem: 1) Valsts lauku ne-
kustamas mantas nodoklis Ls 7.33
ar o2) ienākuma nodoklis
Ls 39,10 ar ° n un 3) pašvaldības
nodoklis kopā Ls 51,60;

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties torgos, jāiemaksā za-
logs — desmitā daļa no apvērtē-
šanas summas un jāiesniedz ties-
lietu ministrijas apliecība, ka
minētām personām atļauts pu-
bliskos torgos iegūt nekustamo
īpašumu;

5) ka zemesgrāmatas par šo
nekustamo īpašumu tiek vestas
Cēsu-Valkas zemesgrāmatu no-
daļā.

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

Visi papīri un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civ. nod. kancelejā.

Smiltenē, 1928. g. 1. augustā.
1064lē Tiesu izp. K. Lapinš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, pa-
ziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai saskaņā
ar Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas pavēli no 1928. g. 3. jan-
vāra ar JVs 369 — Ls 1302,35
ar soda naudu, 1928. g. 25. ok-
tobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē.
uz publiskiem torgiem pārdos
Jāņa Stilba nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Valkas apr., Trikātas
pag., ar zemesgrāmatu reģistra
JVs 2405 (grupā — grunts JVs —)
tin sastāv no „Stilbu" JVs 11].
mājām apmēr. 204,64 pūrv. ze-
mes platībā ar ēkām.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000 un
solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4000 un nod.
parādiem: Valstij Ls 34,88 ar
%; pašvaldībai Ls 324,88 un
ienāk. nod. parādu Ls 117,40 ar
soda naudu;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemesgrāmatu nodaļā.

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

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

Smiltenē, 1928. g, 31. jūlijā.
10639ē Tiesu izp. Ķ Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr,
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, pa-
ziņo:

1) ka Zemkopības ministrijas
prasības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas
1927. g. 18. jūnija izpildu raksta
JVs 414358 par Ls 9506,81 ar o,
a./s. ,,Būve" prasību apmierinā-
šanai pēc Rīgas 13.iec. mierties-
neša izpildu uzrakstiem JVs 1713
no 1927. g. 9. jūnija par Ls 200
ar % un izdevumiem un JVs 1726
no 1927. g. 13. jūnija par Ls 200
ar °/0 un izdevumiem un Valsts
zemes bankas prasības apmieri-
nāšanai pēc 1927. g. 11. aprīlī
ar JVs 644 apstiprinātas obli-
gācijas Ls 2866,03, ' 1928. g.
25. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas sēžu
zālē uz »
publiskiem torgiem pārdos otrā

izsolē
Jāņa D e 11 a v a

nekustamu īpašumu, kurš atrodas
Madonas apr., Stāmerienes pa-
gastā, at zemesgrāmatu reģ.
JVs 6493 un sastāv no jaun-
saimniecības „Austriņi" JVs 54F,
54Fa, kopplatībā 20,59 ha ar
ēkām:

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 13000 un
solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. un 1885. p.;

3) ka īpašums apgrūtināts,
bez minētām prasībām, ar hipo-
tēku parādu par Ls 3000 un
nodokļu parādiem: a) valstij
Ls 7,38 ar ° ,,, b) pašvaldībai
Ls 65,04 un c) sēklas aizdevuma
parādu Ls 80.63 ar,:

4) ka personām, kas vēlas pie-
dalīties torgos, jāiemaksā dro-
šībai desmitā daļa no apvērtē-
šanas summas un jāiesniedz ties-

lietu ministrijas apliecības, ka
viņām atļauts publiskos torgos
iegūt nekustamo īpašumu un

5) ka zemesgrāmatas par šo
nekustamo īpašumu tiek vestas
Cēsu-Valkas zemesgrāmatu no-
daļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tās jāpieteic
līdz pārdošanas dienai.

Visi attiecīgie dokumenti par
pārdodamo īpašumu ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas 3. civ. nod.
kancelejā.

Smiltenē, 1928. g. 1. augustā.
10642ē Tiesu izp. K. Lapiņš.

, .

'Citu iestāžu
sludinājumi.

i , i

Šoseju un zemesceļu departa-
ments 4. rajona inženiers Liepājā,
1928. g. 15. augustā, pīkst. 10,
savā kancelejā

jauktā izsolē
izdos

4 m gara koka
tilta būvi

uz Liepājas-Jelgavas Ii-a šk
valsts mežu rēķina labojamā
ceļa Asītes pagastā. Drošības
nauda pie izsoles Ls 130,—.

Tuvākas ziņas kancelejā. Jē-
kaba ielā .V? 6, parasta darba
laikā. 10651b

—

Latgales apgabaltiesas, Balvu
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Balvu pilsētā, pa-
ziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnod. spriedumu,
izteiktu viņas izpildu rakstā no
1928. g. 17. janvāra, ar JVs 75,
Pētera Andersona prasības pie-
dzīšanai Ls 5000 ar %% un
izdev. apmērā, pēc vekseļa,
1928. g. 22. oktobrī, pīkst. 10 die-
nā, Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas 1. civ. nod. sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem pārdos
Aleksandra Jāņa d. Deinarta
nekustamo īpašumu, atrod. Jaun-
latgales apr., Balvu pag., un
sastāvoša no ideālas daļas-puses
no Berezņaku JVs 8. fermas,
kopplatībā 45,18 desetinas;

2) ka šis īpašums publiskiem
torgiem novērtēts par Ls 2000;

3) ka bez minētā parāda,
īpašuma ieguvējam, jāizsniedz
parādnieka tēvam — Jānim Dei-
nartam un mātei Zuzannai Dei-
narts, mūža uztura, naudā un
graudā, saskaņā ar ierakstu ze-
mesgrāmatās, zem augšminētā
reģistra;

4) ka personām, kuras vēlas
ņemt dalību torgos, jāiemaksā
drošības nauda, desmitā daļa
no novērtēšanas summas un jā-
uzrāda tieslietu ministrijas ap-
liecība par to, ka viņām ir at-
ļauts iegūt minēto īpašumu un

5) zemesgrāmatas tiek vestas
Latgales zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi, uz šo īpašumu atliecoši,
dokumenti, ieskatāmi Latgales
apgabaltiesas 1. civ. nod. kan-
celejā.

Balvos, 1928. g. 2. augustā.
10680ē Tiesu izp. H. Kimerals

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Balvu pils. ', paziņo:

1) ka izpildot Latgales apbabal-
tiesas pr-rakstu no 1928. g.
24./26. marta ar JVe 3809, Valsts
zemes bankas prasības apmieri*
nāšanai, 1928. g. 22. oktobrī,
pulksten 10 rītā, Latgales apga-
baltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem pārdos
Jāņa Tadeuša d. Logina ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Jaunlatgales apr., Viļaku pagastā,
hipotēku iecirknī ar zemesgrā-
matu reģistra JVs 237 un sastāv
no diviem zemes gabaliem JVs 142
un 142 f. A. ar kopēja nosaukuma
„Līgotnes", platībā 18,60 ha;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1800:

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 še
īpašumu ved Latgales zemes grā-
matu 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 Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Balvos, 1928. g. 2. augustā.
10679ē Tiesu izp. H. Kimerals.

Kara būvniecības pārvaldes
Rīgas būvju grupa,

izsludina uz 1928. g. 9. augustu,

jauktu izsoli
1) pīkst. 10, uz kazarmes būves turpināšanas darbiem, Alūksnē,

par summu Ls 154.699,47.
2) pīkst. 11,30, uz zemspiediena tvaika centrālapkures ierīkošanas

darbiem Alūksnē par summu Ls 23.481,15.
3) pīkst. 13, uz elektriskās apgaismošanas ierīkošanas darbiem

Alūksnē, par summu Ls 2.941,75.
4) pīkst. 13,30, uz šķūņa JVs 109 pārbūves darbiem Rīgā, Artilērijas

ielā par summu Ls '4.743,12..
5) pīkst. 14, uz žoga atjaunošanas darbiem Rīgā, Rumpmuižas ielā

Ns 28, par summu Ls 2.923,42.
6) pīkst. 14,30, uz remonta darbiem ēkā JVs 55 Rīgā, Citadelē, par

summu Ls 4.570,69.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par piedalī-

šanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu, uz kādu izsoli piedāvājumi attiecas, iesniedzami Kara
būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles
kommisijai līdz 1928. g. 9. augustam attiecīgi pīkst. 10, pīkst. 11,30,
pīkst. 13, pīkst. 13,30, pīkst. 14 un pīkst. 14,30.'

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriek-
šēja drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 12.000,—, uz 2. p. Ls 1900,
uz 3. p. Ls 250,—, uz 4. p. Ls 400.—, uz 5. p. Ls 250,— un uz 6. p.
Ls 400,—.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Ar izsoles, tech-
niskiem un līguma noteikumiem, darba maksas aprēķiniem un
zīmējumiem var iepazīties Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju
grupā Citadelē 24, katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās
no pīkst. 9—13). 1 L.3918. 10138ē

Pasta un telegrāfa departaments
izsludina rakstisku izsoli 1928. g. .16. augustā, pīkst. 10 no rīta, uz

2 motocikletiem.
Drošības nauda jāiemaksā 10% apmērā no piedāvājuma

summas. Tuvākas zinas izsniedz P. un t. dep-ta saimn. daļa,
istaba JVs 10. darbdienās no ptilkst. 11—13. L 4118 10690

JOrnieclBas departaments
pārdos utūtata vairansatišana

14. augustā, pulkst. 11, Juglas upē pie „Feila" tilta, kara laikā
nogrimušo 1*

dzēlis motorlaivas ķermeni.
Pie solīšanas jāiemaksā Ls 30 drošības nauda. Tuvākus no-

teikumus sniedz Jūrniecības departaments un Gaujas pārzinis.
10614 L 4082 Jūrniecības departaments.

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina

rafostisfkas izsotes
1928. g. 15. augustā uz cimdiem, ādas, īsiem 1200 pāriem,
1928. g. 15. augustā uz audeklu, buru 600 mtr.
1928. g. 20. augustā uz drezīnām ar sviru ,,K" un ,,N" ceļa pla-

tumiem 9 gb.
1928. g. 20. augustā uz čugunu, neapstrādātu 15.000 kg.

Izsoļu sākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jāiemaksā 5°',-,
drošības naudas no piedāvājuma vērtības. Tuvākas zinas dz-ļu
virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3, Ist. 103. L 3986 1* ' 10280

Galvena Intendantūras pārvalde
iepirks rakstiskā izsolē

618 mucas siļķu
ar piegādāšanu franko Intendantūras galvenā pārtikas noliktava, Rīga.

Izsole notiks Galvenā; intendantūras pārvaldes telpās, Rīgā,
Valdemāra ielā N° 10/12, dz. 1-a (Ieeja no Elizabetes ielas)
š g. 23. augustā, pīkst. 11.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz siļķu
izsoli 23 augustā 1928. g.\ nomaksāti ar attiecīgu zimognodevu,
iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Galvenās intendantūras pārvaldes
pārtikas daļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā JVs 10/12, dz. 1-a,
vai izsoles dienā izsoles kommisijai.

Piedāvājumi jānodrošina Ls 7.— apmērā no katras mucas siļķu,
kuru uzņēmējs apņemas piegādāt

Ar izsoles nosacījumiem interesenti var iepazīties Galvenās
intendantu as pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pīkst. 10—15.

L. 4110 10693 2*

Kora būvniecības pārvaldes
Daugavpils būvju grupa izsludina uz 1928. g. 8. augustu

ļau&tu izsali
1) pīkst. 10 uz ēkas JVs 65 pārbūves darbiem Daugavpils

cietoksnī par summu Ls 14.616,62;
2) pīkst. 11,30 uz dzelzbetona caurtekas ierīkošanas darbiem

Daugavpils cietoksnī par summu Ls 4.610,07;
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pie-

dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu uz kādu izsoli piedāvājumi attiecas, iesniedzami Kara
būvniecības pārvaldes Daugavpils būvju grupai vai izsoles dienā
izsoles kommisijai līdz 1928. g. ,,8". augustam attiecīgi pīkst. 10
un pīkst. 11,30. '

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz pārvaldei
iepriekšēja drošība uz 1. p. min. darbiem Ls 1000 un 2. p. Ls 300.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Ar izsoles, tech-
niskiem un līguma noteikumiem, darba maksas aprēķiniem un zīmē-
jumiem var iepazīties Kara būvn. p-des Daugavpils būvju grupā
Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā Ns 26, katru darbd. no pl.9—15
(sestdienās no pīkst. 9—13). 1* . L 3892 10067

Valsts Valmieras uidusshois
ii vakanta litupii internāta audzinātājas viela
(pie nepilna stundu skaita). Personas, kas vēlētos šo vietu ieņemt,
tiek lūgtas līdz š. g. 14. augustam iesniegt vidusskolai lūgumu,
apliecību par izglītības cenzu un īsu dzīves aprakstu.
10698 L4115 Direktors (paraksts).



Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi':
1) Kristaps-Arnolds Leitis, ari

Leitners ar sievu Emīliju,
meitām: Valiju-Elzu, Zašu-
Olgu un Birutu-Eriku, dzī-
vojoši Jelgavas apr., Tēr-
vetes pag. Krastnieku mājās,
kuri vēlas saukties utvārdā
„Legzdiņš";

2) Kārlis Žubels (Žuburs), dzī-
vojošs Rīgas apriņķī, Slokā,
Elizabetes ielā Ns 2-a, dz. —,
kurš vēlas sauksties uzvārdā
„Žubite";

3) Jānis Berkmanis, arī Berg-
manis ar sievu Paulīni, dzīvo-
joši Rigā, Dzelzceļu ielā Ns 5,
dz. 1, kuri vēlas saukties
uzvārdā „Bergmanis";

4) Jānis (Žanis) Bulle, dzīvo-
jošs Smagās artilērijas pulkā
5. baterejā, kurš vēlas sauk-
ties uzvārdā „Priedkalns";

5) Jānis (Johans) Treide-Trei-
das, dzīvojošs Rīgā, Rēveles
ielā Ns 32, dz. 5, kurš vēlas
saukties uzvārdā „Treide";

6) Jēkabs Batraks ar sievu
Annu un meitu Lidiju, dzīvo-
joši Ludzas apr., Pildas pag.
Iriņu Siņīcinos, kuri vēlas
saukties uzvārdā „Kļaviņš";

7) Kārlis Pieše, saukts Butfers,
ar sievu Vēru un dēlu Ge-
orgu, dzīvojoši Rēzeknē, Pa-
sta ielā Ns 12, kuri vēlas
saukties uzvārdā „ButIers";

8) Pēteris Vepre, arī Vepris ar
sievu Natāliju, meitām: Mar-
tu, Linu, Mildu un Mariju,
dzīvojoši Jēkabpils apr., Ri-
tes pag. Strēļu mājās, kuri
vēlas saukties uzvārdā lie-
piņš"";

9) Jānis-Ermanis Birze, ari Bēr-
ziņš, ar i Bērzings, dzīvojošs
Liepājā, Vidusceļa ielā Ns 12,
kurš vēlas saukties uzvārdā
,.Birze" .

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, ie-
sniedzami ieskšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma publicēšanas die-
nas; pretējā gadījumā, pēc minē-
tā termiņa notecēšanas, lūgumus
izpildīs.

Rīgā, 1928. g. 28. jūlijā.
Ns 36928-V. 10620b

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nod. vadītāja v, K. Ābels.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 1928. g. 14. augustā,
pīkst. 2 dienā, Liepājā,
Jūras ielā Ns 3, pārdos
vairāksolīšanā Roberta Birkhana
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 205,— un sastāvošu no
klavierēm viņa 1926. g. ienā-
kuma un 1927. g. % peļņas
nodokļa parāda segšanai.

Liepājā, 2. augustā 1928. g.
10662b

Piedzin. (paraksts).

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 10 augustā,
pīkst. 10 30 min. Rīgā, Ģertrūdes
ielā Ns 13 tiks pārdotas vairāk-
solīšanā Gotfrīdam Ošaliņam pie-
derošās mantas — melna ozola
koka bufete, liela un tāda pat
koka bufete, maza, melna ozola
koka ēdamistabas galds ar
12 polsterētiem krēsliem, sienas
pulkstens, melns ozola koka
tējas galds, puķu vāze ar posta-
mentu no majoliku materiāla,
dzeltens ozola koka ēdamistabas
galds ar 6 krēsliem un rieksta
koka zāles iekārta sastāvoša no
3 trimo spoguļiem, 1 zofa, 12 ma-
ziem krēsliem, 2 atzveltnes krē-
sliem, zofa galdiņa, 2 lampu
postamentiem ar sešžuburainiem
lukturiem, 2 tepiķiem un 3 bil-
dēm zeltītos rāmjos — novēr-
tētas par Ls 5158,67 piedzenot
par labu Latv. amatn. krāj-
aizdevu s-bai īres maksu.

Apskatīt pārdodamās mantas
kā arī izzināt to novērtējumu,
varēs uz vietas pārdošanas dienā.
10654b

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 22. aug.
pīkst. 11 dienā, Bruņinieku ielā
Ns 101/103 pārdos vairāksolīšanā
sab. Rīgas Stikls piederošas man-
tas, sastāvošas no 5144 gab.
dažādiem stikla izstrādājumiem ,
novērtētas par Ls 1147,12 slimo
kases parāda dzēšanai sask. ar
Darba insp. slimo kasu lietās
š. g. 20.jūn. un 5.jūl. rakstu Ns Ds
8266, 8264 un 8891. Izzināt
sarakstu, novērtējumu un ap-
skatīt mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 10655b

6. Rīgas kājnieku pulks, Rīgā,
Aiviekstes ielā Ns 3/5, 1928. g.
8. augustā pīkst. 9, pārdos mutis-
kā vairāksolīšanā, 1) rakstām-
mašīnas 3 gab., 2) Vilnas lupatas
1000 klg, 3) Nātnas lupatas

50 klg, 4) Dažādus lupatu at-
kritumus 669 klg, 5) Ādas at-
kritumus 17,5 klg, 6) Skārda
lūzumu 48,6 klg, 7)DzeIzs lūzumu
124,8 klg, 8) tērauda lūzumu
3,8 klg, 9) čuguna lūzumu 3,0 klg,
10) nederīgu striķi 1,0 klg. 10660b

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec. ļ
pr-ks paziņo, ka š. g. 13. augustā, ļ
pīkst. 12 dienā, Mellužos, Zāles
ielā Ns 1, pārdos vairāksolīšanā
Leibam Šapiro* piederošos divus
frizieru spoguļus, bez rāmja,
140x53 cm., novērtētus par
Ls 51,42. 10644r

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina sekošas 2*

rakstiskas izsoles:
13. augustā 1928. g.

uz linu krāseļļu . . . 30COJ kgr.

16. augustā 1928. g.
uz apģērbiem, aizsardzības —

pēc saraksta.

16. augustā 1928. g.
u'. 1) papīru koncepta . 16800 kgr.

2) , albuma. . 30D0 ,

5. septembrī 1928. g.
uz 1) riepām . . . 1298 gab.

2) asīm . . . 113 .
3) centriem . . 64 ,
4) riteņpāriem . . 200 ,

Izsoļu sākums pīkst. 11 no rīta.
Dalībniekiem jāiemaksā 5% dro-
šībās naudas no piedāvājuma
vērt/bas. Tuvākas ziņas dzelzc,
virsvaldē, Gogoļaielā Ns3, ist. 103.
L 4137. 10695

Rīgas apriņķa valde
izdos MAZĀKSOLĪŠANĀ Rīgas
apriņķa

vidusskolas remonta
darbus

(Siguldā, Daniela namā), š. g.
10. augustā, pīkst. 12 dienā.
Rīgas apr. valdes telpās, Rīgā,
Lāčplēša ielā Ns 24.

Drošības nauda Ls 500,—.
Maksas aprēķins apskatāms

apriņķa valdē. 10645r

Valsts dzelzceļu 2. ceļu
iecirkņa priekšnieks

š. g. 15. augustā, pīkst. 10, savā
kantorī, Kruzesmuižas stac, iz-
sludina

jauktu izsoli

dz balasta izvešanas
darbiem

no Amātas karjera apm. 12,000
kub. m un noplūdušās no no-
gāzēm zemes novešanu ar vil-
cieniem apm. 2500 kub. m.

Drošības nauda Ls 400.—
Piedalīšanās izsolē mutiska vai

rakstiska.
Ar izsoles uoteikumiem var

iepazīties iecirkņa kantorī, darb-
dienas no pīkst. 11 — 13. L 4141

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Jāņa
Zommera nozaudēto ārzemju
pasi Ns 2626, izd. Rigā pasu
nodaļā 1928. g. 4. maijā. 10647r

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 1928. g. 14. augustā,
pīkst 10 pie Ļaudonas pag. nama
tiks izpārdotas vairāksolīšanā.
Eduardam Mizonam piederoša
kustama manta, sastāvoša no
viena brūna skapja nocenota
par Ls 20—, izpildot Madonas
apr. 3. iec. mierteisneša rakstu
1928. g. 28. jūnija Ns 404.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, ka arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
]0665b

5>*elace|u virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

rakstisk. sacensību
1928. g. 10. augustā

uz škelttapām, dažādām —
1350 kgr.

Sacensības sākums pīkst. 11
no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā
5% drošības naudas no piedā-
vājuma vērtības. Tuvākas ziņas
dz-ļu virsvaldē, Gogoļa ielā NŠ3,
ist. 103. L4128 10692

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
pr-ks paziņo, ka š. g. 13. augustā,
pīkst. 12 dienā, Majoros, Kon-
kordijas ielā Ns 19, pārdos vairāk-
solīšanā Annai Alksne piederošas
dažādas istabu lietas, novērtētus
par Ls 37.06. 10643r

Liepājas-Aizputes apr. Prie-
kules polīc. iec. priekšnieks; pa-
matojoties uz Liepājas 3. iec.
miertiesneša 1928. g. 24. un
31. maija spriedumiem, Asītes
pagastā, Diž-Lūka mājā. 1928. g.
14. augustā, pīkst. 13, izsludina

ŪTRUPI,
kurā pārdos atklātā vairāksolī-
šanā Jāņa Hartmaņa kustamu
mantu,sastāvošu no divām pļauj-
mašīnām un viena zirga (ķēvi),
5'/2 g- vecas, kopvērtībā par
Ls 820,—. 10666b

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Liepājas ' prefektūra izsludina
par nederīgām zemāk minētās
Latvijas pases, kuras pieteiktas
par nozaudētām:

1) Latvijas pasi Ns 311, izd.
no Aizputes apr. pr-ka pal. par
1. iec. 1923. g. 27. aug. uzZelmas-
Anastasijas Svare vārdu;

2) Latvijas pasi Ns 1026, izd.
no Kazdangas pag. valdes 1920. g.
24. jūlijā uz jūlijas Prāmnieks v.;

3) Latvijas pasi Ns 19727, izd.
no Rīgas polīc. 3. iec. pr-ka
1919. g. 20. nov. uz Valdemāra
Kitnera vārdu;

4) Latvijas pasi Ns 68, izd.
no Kalvenes pag. valdes 1920. g.
16.martā uz Antonijas Gatavs v.;

5) Latvijas pasi Ns 51730, izd.
no Liepājas prēf. 1926. g.
8. jūlijā uz Elja Kahana vārdu;

6) Latvijas pasi Ns 21265, izd.
no Liepājas prēf. 1920. g. 13. jūl.
uz Trumas Treiman vārdu;

7) Liepājas prēf. 1920.g. 26. jūl
izdoto pasi Ns 23312 uz Mar-
grietas Kirkovald vārdu;

8) Latvijas pasi Ns 30238, izd.
no Liepājas prēf. 1924. g. 27. mar-
tā uz Rūdolfa Roževica vārdu;

9) Latvijas pasi Ns 33840, izd.
no Liepājas prēf. 1925. g. 27. nov.
uz Hermana Tauriņa vārdu;

10) Latvijas pasiNs 20695, izd.
no Liepājas prēf. 1920. g. 8. jūl.
uz Andreja Skudera vārdu;

11) Latvijas pasi Ns 24713,
izd. no Liepājas prēf. 1924. g.
8. dec. uz Rūdolfa-Žanno Zaķa v. ;

12) Latvijas pasi Ns 18482,
izd. no Liepājas prēf. 1920. g.
uz Līzes Leitis, (Rozenberg)vārdu;

13) Latvijas pasi Ns 9806,
izd. no Liepājas prēf. 1923. g.
uz Lavīzes Ķesters vārdu;

14) Latvijas pasi Ns ser. B P
Ns 024102," izd. no Liepājas
polīc. 2. iec. pr-ka 1928. g.
7. febr. uz Jāņa Ķepala vārdu;

15) Latvijas pasi ser. B P
As 002281, izd. no Liepājas polic.
1. iec. pr-ka 1927. g. 21. sept.
uz Vladimira Snarska vārdu:

16) Latvijas pasi ser. B P
Ns 016218, izd. no Liepājas polic.
I. iec. pr-ka 1927. g. 22. dec.
uz Vladimira Parfenova vārdu;

17) Latvijas pasi Ns ser. B P
Ns 013933, i'zd. no Liepājas prēf.
1927. g. 8. dec. uz Ernas-Emilijas
Annas Alpinš vārdu;

18) Latviias pasi ser. B Z
Ns 003002, izd. no Liepājas 2. iec.
polic. pr-ka 1928. g. 9. martā uz
Jēkaba Snīpja vārdu;

19) Latvijas pasi ser. B P
Ns 020664, izd. no Liepājas prēf.
1928. g. 20. janv. uz Olgas-
Otilijas Feirams, dzim. Klemens
vārdu. 10025b

Smagās artilērijas pulks
Rīgā, Artilērijas kazarmās, pie
Krusta baznīcas, ceturtdien,
16. augustā 1928. g., pīkst. 10 rītā,

pārdos atklātā izsolē
vairāksolītājiem, pret tūlītēju

samaksu

2 nobarotas dzīvas (ūkas
katru dzīvsvarā ap 140—160 kg.

Apskatīt ikdienas, no pīkst. 10
līdz 15 un izsoles dienā pīkst. 9
rītā, bet izvešana — izsoles dienā
— pēc nosolīšanas. 10703

Zvirgzdienes pag. valde, Ludzas
apr., izsludina par nederīgām
zemāk minētās Latvijas pases
kuļ-as pieteiktas par nozaudētām:

1) Latvijas iekšz. pasi Ns 126,
izd. no Zvirgzdienes pag. valdes
1922. g. 10. martā uz Monikas
Aleksandra m. Zmičerevskas v.;

2) Latvijas iekšz. pasi Ns 960,
izd. no Zvirgzdienes pag. valdes
1921. g. 31. martā uz Broņislava
Staņislava d. Tretjakovs vārdu;

3) Latvijas iekšz. pasi Ns 945,
izd. no, Zvirgzdienes pag. valdes
1921. g. 31. martā uz Proskofijas
Kirila m. Kasatkinas vārdu;

4) Latvijas iekšz. pasi Ns 520f
izd. no Zvirgzd'enes pag. valdes
1921. g. 28. febr. uz Viktorijas
Aleksandra m. Zmičerevskajas v.;

5) Latvijas iekšz. pasi Ns 618,
izd. no Zvirgzdienes pag. valdes
1922. g. 4. okt. uz Marceļas

Antona m. Patašs vārdu. 10031b

Dzelzceļu polīc. Jelgavas iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
C. Z. Ns 006113, izd. 1927. g.
7. okt. no Sarkanmuižas pag.
valdes Ns 113 uz Friča Krās-
kura vārdu. 10653b

Radiofona stacija izgludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 18721, kā
nozaudētu, izd. 1928. g 20. janv.
uz Šulcs Jāna Kristopa d. vārda.
L 4134 10690

. Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 2679, kā
nozaudētu, izdotu 10./11 26. g.
uz Dombrovska Friča v. L 4131.

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 9019, kā
nozaudētu, izdotu 1926. g. 21. X.
uz Gindin Izaka, Ābrama d. v.

L 4133.

Paziņojums.

liHnilabāi-aMu
paziņo, ka viņa turpmāk m$»

par 'beztermiņa

noguldīju!"5%gadā.
16659b Valde.

Maksātnespējīgā parādniefa

Arnolda Kūla konkursa vai*

paziņo, ka viņa saņēmusi apga»

tiesas lēmumu par koni*
valdes apstiprināšanu _ ufl

^sākusi savu darbību R'8 ',»«
vibas ielā Ns 21, dz. 2. 1^
Konkursa valdes priekšsēde»)

zv. adv. A.Bočago3.

Apakšā parakstījies, dara
nāmir atklātībai, ka viflS'
zaudējis Latvijas bankas l»*'
28. janv. kvīti Ne 16/417?'
Ls 2080'—; nekādus uzraksn»
nodošanas pēc šīs kvītes n^
izdarījis un (īdz ar to so
priekš visiem uzskatu kā nefl

10676b A. Livšin-

Brīdinājums.

Izzagti firmai ,.Chaja Svii-
sky" , Rīgā, Gogoļa ielā Ns 8/10,
sekosi vekseļi:

Ls 80,— term. 1928.|
15. okt. maks. Rīgā, izrakst.
Rūdolfs Dzenis;

Ls 200,— term. 1928. g.
30. okt. maks. Rīgā, izrakst
Rūdolfs. Dzenis;

Ls 54,— term. 1928. Ļ
31. okt. maks. Bauskā, U
Oskar Petholz;

un protestēti velkseli:
Ls 120— term. 1928. !?

18. jūn. maks. Rīgā, izrakst
W. VVuIfsonžīro Lešč,;

Ls 70— term. 1928. i
30. jūn. maks. Rīgā, izrātai.
L. Chait, žīro Perfekt J. Jo»

Lūdzu visas bankas un
personas neņemt pretī min»
vekseļus, unja kāds viņus ļf
dāvātu pirkšanai, apturēt p*
dāvātāju un nodot policijas rokai
10658b H. Svirskaja^

Paziņojums.

Maksātnespējīgā parādnieka
Georga Vilhelmsona (Viļumsona)
zvērināts advokāts paziņo, ka
š. g. 15. augustā, pīkst. 6 vakari
Rīgas apgabaltiesas telpās notiki
VISPĀR. KREDIT. SAPULCE,

Dienas kārtība:
1) zvērināta kuratora ziņojums;
2) zvērināta kuratora atalgojums
3) konkursa valdes vēlēšanas;
4) dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
10677b Zvēr. kurators

zvēr. adv. I. Dreimanis.

IDažadi
sludinājumi.

?

Ebreju sporta-kultūras biedrības
„MAKKABI" Liepājā ,

loterijas vinnestu saraksts
Izloze notika 1928. g. 22. jūlija

Vinnesti krita uz sekošām
biļetēm:

118, 149, 169, 259, 403 ifjfi
444, 447, 455, 512, 528, 631 ' 88fi
953, 974, 998, 1001, 1207 'l2li
1234, 1319, 1325, 1349,' ]40A'
1587, 1720, 1786, 1927, 1931'
2032, 2114, 2125, 2218, 2320
2425, 2445, 2681, 2710, 2752'
2854, 2864, 2872, 2880, 2955
3007, 3186, 3258, 3284, 329/
3295. 10077;

Maksātnespējīgās parādnieces
„Rīgas Zivju Izmantošanas a ,s.»
konkursa valde pazi ņo, ka 1928.1,
13. augustā, pīkst. 5 pēc pusi.

'

Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 28, dz.4'
tiek sasaukta

PILNA KREDITORU SAPULCĒ
ar sekošu dienas kārtību:
1) Galīga pretenziju pārbaudi-

šana;
2) Jautājuma apspriešana par

maksātnespējības iemesliem;
3) Konkursa valdes atalgo-

jums;
4) Dažādi saimnieciski jautājumi
5) Konkursa slēgšana.

1928. g. 2. augustā.

Priekšsēd. zv. adv. (paraksts).
10652b

Radiofona stacija izsludina,,
nederīgu unatsaucradiof,lietošanas atļauju Ns 12133 l-
nozaudētu, izdotu 23. 11 ii
uz Preiman Marijas v. L 413!*

Veclaicenes pag. valde, Vaīi^apriņķī, izsludina par neder»
nozaudēto Latvijas iekšzemes na-
P. Z. Ns 021250, izdotu 1927 '
1. novembrī no šīs valdes if
Rūdolfa Atalviņš Biksv. 984ļg

Pasienes pagasta valdeTLudžT
apriņķī, izsludina par nederīgām
zemāk norādītās Latvijas jetj
pasu grāmatiņas ar NsNo seriis
M. Z. NsJVs ' 004577, 06457»
004579 un 004580 neizgatavj
veidā. i0567g

3eft slietu ministrijas £mi&nantu un
f»ēgļu transporta nodaļa

Brīvības ielā 37/39, š. g. 13. augustā, pl. 12 dienā, izsludina

rakstisku malkas izsoli
apm. 15 kb. asu priedes, 10 kb. asu egles un 15 kb. asu alkšņu,
kopā apm. 40 kb. asu (apm. 388 kb. metri) sausas malkas piegā-
dāšanai Valsts emigrantu namam, Li pajas ielā. Piedāvājumi,
apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, iesūtāmi nodajai ne vēlāk
kā līdz š. g. 13. augustam, pl. 12 dienā, jeb pirms izsoles sāk-
šanās iesniedzami izsoles komisijai. Drošības nauda: 10% no pie-
dāvājuma vērtības. Tuvāki noteikumi pieejami augstāk minētā
nodaļā darbdienās no pl. 11—13. L4125 10691

Šoseju un zemes ceļu
departaments

izsludina uz š. g. 16. augustu, pīkst. 11 savās telpās, Gogoja ielā 3,

jauktas izsoles
(rakstiskas un mutiskas)

Sekošiem darbiem:

1) 37,70 m gara tilta būvi pār Ilūkstes upi — uz Ilukstes-
Daugavpils ceja — Ilūkstē

nodrošinājums Ls 5.000,—

2) Dzelzbetona tilta ar spraugu 7,6 m būve pār Pēterupi, uz
Rīgas-Limbažu šosejas

nodrošinājums Ls 1.700,—

3) Dzelzbetona tilta ar spraugu 7,6 m būve pār Lojupi, uz
Rīgas-Limbažu šosejas

nodrošinājums Ls 1.600,—

4) Vidzemes šosejas kapitālais remonts uz km 25,500—28,000
nodrošinājums Ls 1.800,—

5) 3000 mplienakmeņu pārvešana pa ūdens ceļu — no Slo-
kas ostas līdz Juglas ezera krastam pie Feiļa fabrikas

nodrošinājums Ls 1.800,—

6) Aizkraukles stacijas pievedceļa būve no km 0,000—2,68
nodrošinājums Ls 1.700,—

Tuvākas zinas un paskaidrojumi departamentā, ist. 467, pa-
rastā darba laikā. L. 4106 10689

ki i zenraļii departaraenta II iain mženlerls
izdos 1928. g. 15. augusta sava kancelejā, Jelgavā, pilī,

rakstiskfi un mutisks izsolē
mazākprasītajiem sekošu * darbus-:

1) Pīkst. 11 Lāčplēša stacijas pievedceļa būves darbus 4,573 klm
garumā. Nodrošinājums Ls 1500.

2) Pīkst. 12 piebrauktuves būvi pie Svētes upes tilta pie Lakāju
mājām. Nodrošinājums Ls 1750.

Tuvākas ziņas II rajona inženiera kancelejā Jelgavā, pilī, parastā
darba laikā. L 4135 10694

Vecmonu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1928. g. 5. septembrī, virsmežniecības kancelejā, Sēmes pagastā
Kaives muižā, c. Tukumu (dzelzc. piestātne ,,Zvare"),

sekvestrētus materiālus,
atrodošos Engurciemā, un sadalītus sekošas vienībās:

1) 29 kb asis stutmalkas, vērtībā Ls 1546,—.
2) 45,66 kb. asis bērza dedzin. malkas, 420 kārtis un 67 gab.

bērza klučus kopvērtībā Ls 2465,—.
Meža materiālus pārdos uz mežu un meža materiālu pār-

došanas 1925. gada 15. apriļa likuma un Zemkopibas ministra
apstiprināto noteikumu pamata.

Solīšana sāksies pīkst 12. dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10 % drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas iekšējo aizņē-
mumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku ' un kredītbiedrību
garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie II iec.
mežziņa Ezermuižā. 10661'1928. g. 1. augustā. Ns 664. Vecmoku virsmežniecība.

Kara būvniecības pārvalde
izsludina uz 1928. g. 17. augustu

jauktu izsoli
asenizācijas darbu izvešanai uz vienu gadu no
karaspēka daļu un iestāžu ieņemtām ēkām:

1) Rēzeknē, Kārsavā, Ludzā un Zilupē. Izsole notiks minētā dienā
9. Rēzeknes kājnieku pulka štābā, Rēzeknē, sekošā laikā: pīkst. 12.<>0
uz darbiem Rēzeknē; pīkst. 12.30 uz darbiem Kārsavā; pīkst. 13.00
uz darbiem Ludzā un pīkst. 13.30 uz darbiem Zilupē.

2) Jēkabpilī un Krustpilī. Izsole rotiks minētā d'enā Latgales
artilērijas pulka štābā, Krustpilī, sekošā laikā: pīkst. 12.00 uz dar-
biem Jēkabpili un pīkst. 12.30 uz darbiem Krustpilī.

Izsole notiks uz katru no punkt. 1 un 2 minētām vietām atsevišķi.
Apmaksāti ar attiecīgu zimognodevu paziņojumi par piedalīšanos

mutiskā izselē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu
„Uz 1928. g. 17.augusts izsoli asenizācijas darbiem" (vēlamā vietā) —
iesniedzami minētā dienā attiecīgai izsoles kommisijai.

Izsoles dalībneikiem lidz izsoles sākumam jāiesniedz izsoles
kommisijai droIba skaidrā naudā vai attiecīgā likumā paredzētos
vērtspapīros: uz darbiem Rēzeknē un Krustpilī Ls 30,— un Kārsavā,
Ludzā, Zilupē un Jēkabpili Ls 20,— par katru atsevišķu vietu.

Ar izsoles un līguma noteikumiem, sākot ar 10. augustu š. g.,
var iepazīties augšminētās vietās pie vietējo garnizonu priekšniekiem,
ka ari Kara būvniecības pārvaldes Daugavpils būvju grupā, Daugav-
pils cietoksni, Embotes ielā Ns 26, un Kāja būvniecības pārvaldes
imobiļu un mobilizācijas daļā Rīgā, Citadelē Ns 24, katru dienu
no pīkst. 9—15. L. 4148. 10697.
????????????? ???????????????? {??I
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