
Rīkojums par Rīgas slimo kasu starpbiroja
statūtu grozīšanu.

Operāciju paplašināšana Kalētu pieturas
punktā.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Rīkojums

par Rīgas slimo kasu starpbiroja
statūtu grozīšanu.

Pamatodamās uz ,,Noteikumu par strād-
nieku un citu algotu darbinieku nodroši-
nāšanu slimības gadījumos" 34. p. un
Rīgas slimo kasu starpbiroja statūtu § 39.,
ministrija apstiprina sekošu minētā starp-
biroja š. g. 24. jūlija sēdē pieņemto
statūtu 18. p. 5. p. grozījumu, izteicot
šo pantu sekosi -

„5) lemt par nekustamu īpašumu
iegūšanu, atsavināšanu un apgrūti-
nāšanu ar parādiem, pie kam šie
lēmumi jāpieņem ar ne mazāk kā
2klātesošo padomes locekļu balsu
vairākumu".

Šis pārgrozījums spēkā ar viņa publi-
cēšanas dienu ,,Valdības Vēstnes'ī".

Rīgā, 1928. g. 14. augustā. N°2853/A.
Departamenta direktors F r. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodajas

vadītājs H. Liepiņš.

Apstiprinu.
1928. g. 11. augustā.

Satiksmes ministris
F r. Ozoliņš.

Rīkojums JV2 347.
Par operāciju paplašināšanu Kalētu

pieturas punktā.
No 1928. g. 21. augusta ievedu Kalētu

pieturas punktā bez jau tur pastāvošām
pasažieru un bagāžas operācijām ari
visas preču operācijas un ieslēdzu to
satiksmē ar visām Latvijas dzelzceļu
stacijām.

Sakarā ar to uzdodu noteikumos
Ne 330, kuri publicēti 1928. g. „Valdības
Vēstneša" 55. numurā un ,,Dzelzceļu
Vēstneša" 11. numurā, papildināti un

grozīti ar vēlākiem rīkojumiem, pie Kalētu
pieturas punkta nosaukuma izdarāmo
operāciju apzīmējuma ,,pb" vietā likt „v"
un ievietoto piezīmi, kurā uzskaitītas sa-
tiksmē ar Kalētiem ieslēgtās stacijas
dzēst.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i.
K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. i.O. Zaķis.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 31. jūlija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Vec-
Jaun-Saules un Bruknas pagasta melio-
rācijas sabiedrības ,.Vienprātība" darbu
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Bauskas
apriņķa Vec- Jaun-Saules un Bruknas
pagasta Zika, Zulleņu un Irbeņu purva
galveno novadgrāvju projektu. Līdz ar

projekta apstiprināšanu visiem zemāk
pievestā dalībnieku sarakstā uzrādītiem
nekustamās mantas īpašniekiem vai viņu
tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu
piedalīties meliorācijas sabiedrībā ,,Vien-
prātība", minēto meliorācijas darbu izve-
šanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

1928. g. 9. augustā. jvfe 3359.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

J. Pelsis.
Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departaments paziņo, ka,

pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu (,,Valdības Vēst-
neša" 1927. g. 53. numurā) un instruk-
cijām (,,Valdības Vēstneša" 1927. gada
185. numurā), firma Jens Jorgensen un Co,
Rīgā, Brēmiešu ielā N» 13, š. g. 11. au-
gustā reģistrēta kā augļu un ogu izvedēja
uz ārzemēm zem šādas tirdzniecības markas
„J. J. un Co".
11573 Zemkopības departaments.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":

Hr piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
gadu . • • Ls ļ'

~ (saņemot eksped.) par:
, , «adu ..... _ gadu Lj. 18
32',— '/2 gadu . . . „ 10 —

» . ' ' a " 3 mēri „ 5,—piesūtot pa j >
pastu un pie ' » ? ?

; » »'«
,tMpārde- Par atsevišķu
vēliem .— 12 numuru . . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu ,—,15

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

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

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

Latvijas valdības jg|k oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

<^M^^^m^^š
svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
^S^^^^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī N° 2. Tālrunis 20032 ^ļļ^gSSļ»^ Rīgā, pilī JVs 1. Tālrunis 2C031
Runas stundas no 11—12 ^3$r Atvērts no pulksten 9—3

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 31. jūlija lēmuma ir jāpiedalās meliorācijas sabiedrībā „Vienprātiba", jāņem dalība
pie kopējo Vec-, Jaun-Saules un Bruknas pagasta Zika, Zulleņu un Irbeņu purva novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

n
3

w Dalībnieka Dalībnieka

£ vārds, tēva Vārds un īpašumu tiesību
5,
$ Uzvārds apzīmējums

1

1. Andrejs Puņenovs īpašnieks
2. Jēkabs Grotens Ieguvējs
3. Alfrēds Kundzenovskis ... „
4. Krista Grosberga . . . . . Mantoj. masa
5. Mārtiņš Mārtiņa d. Kilkuts . . Īpašnieks
6. Auguste Jēkaba m. Kilkut . . „
7. Jēkabs Vilerušs
8. Krišjāņa Kadera Mantoj. masa
Q I Katrīne Kader 1. , .
9\ Emilija Jura m. Kunka . . . j?351111

*10. Lība Rone . . . '
11. Amanda Līdak
12. Katrīne Vītol
13. Alfrēda Svinela Mantoj. masa
H. Krists Sveķe ........ īpašnieks
15. Rūdolfs Lavenoskis. . , . . „
16. Gerda un Jānis Biķis .... „
17. Hugo un Jānis Kilkut ... „
18. Andrejs Lavenovskis (ai. Labējs) „
19. Andrejs Krista d. Šulcs ...

20. Jānis Ģederta d. Podnieks . .
2j I Krists Krista d. Dāboliņs . . \

'{ Zelma Jēkabam.Bērziņ, dz.Likais J "
22. Jēkabs Režge _ *23. Emilija Jāņa m. Vītol.... īpašniece
24. Annas Mikela m. Stašas . . . Mantoj. masa
«. Kārļa Stenģi ' s „
26. Late Miķeļa m. Bērziņ . . . īpašniece
27- Jānis Kūlmans 2/a māju īpašnieks
«• Jete Kūlman ļ/3 »
*9- Georgs Karkliņš īpašnieks
*• Eduards Mārtiņa d. Bērziņš . .
*! Jāņa Pētera d. Stūres .... Mantoj. masa
|p. Jānis Boke īpašnieks
*|- Andrejs Mārtiņa d. Kaziņš . . „ _
**• Andrejs Pūris Ieguvējs
* Lotte Friča m. Podniek, dz. Makul īpašniece
*• Alberts Jāņa d. Rone ....
*'Marija Andreja m. Majevski . .
38 I °ļga Mele, Voldemārs Mele . . \\ Kārlis Melč un Alīse Melč . . j

JJ Mārtiņš Nerets
m Augusts Mārtiņa d. Lavenieks
4ļ alias Laveniekovs ....
][? Eduards un Silvija Tardnak . . Ieguvēji
ļi- Eduards Rogovskis
.- Valsts . īpašnieks
.:• Jānis Mārtiņa

'
d.

'
Šiliņš ...

ļļ- Mārtiņa Krūmiņa ._.... Mantoj. masa
D > Emilija Mārtiņa m. Ērglis . .

R'gā, 1928. gada 9. augustā. Xs 3359.

Dalībniekam MāJu NsNs

piederošo vai
viņa lietošanā pēc pēc

esošo māju mērnie- zemes

nosaukums cIbas grāmatunosaukums plāniem reģistra

Krebe-Miķels — 1518
Maz-Alleni — —
Liel-Alleni — —
Zemes gab. Lit. R. — 1487
Jaun-Lavenieki — 5774
Lavenieki — 1567
Zullen-Skulmju un Kalēju — 1540
Zullen-Svikla — 1533

Zullenu-tara — 1545
Zika Miķelis — 1529
Zika Ģederts — 1539
Stanušķenu Lejnieks — 1479
Stanušķēnu Tupuļi — 1572
Stanušķenu Grošķi — 1466
Stanušķēnu Spurka — 1528
Memusķenu-Jānis — 1439
Memušķenu Tupeli — 1446
Memušķenu Kraukļi — 1427
Atdal. no Memušķenu .

Tabaciņa zemes gab. — 1459
Benguzēnu-Dāvi — 1568

Kreņu-Kristi — 1440
Kreņu Jānis — 1574
Irbenu-Krievi — 1474
Irbenu-Kurzemnieki — 1436
Irbēnu-Nāvenieki — 1542
Kagen-Cūkaus — 1469
Kagenu-Pēters I 1467
Kagenu-Pēters I — —
Kagenu-Zaķi — 1488
Kagen-Celmalnieki — 1485
Maz-Villeni — 1526
Liel-Villeni — 1566
Birznieki-Kule krogs — 10445
Jaunsaimniecība — —
Gāgu li - 4723
Ķuleten Ronis — 6176
Pļavnieki — 6630

Calekenu Ķeidani — 1431

Pa varenu Nerets — 1506

Paverenu Kriuška — 1493
Maz-Biekeni — —
Liel-Biekeni — —
Irbena-purvs — —
Šiliņi - 4872
Purviņi — —
Ērgļi - 5322

Darbu
izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
un pie kādas agrākās muižas rē^inadalīb- Piezīmes

piederēja n>eku llalsu
skaitu

Ls

Vec-Saules pag. un Vec-Saules m. 70,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
Vec-Saules mācītajā muižas 474,— rādītās darbu izmaksas sum-

349 mas uzskatamas par pamatu
Vpp Qa,,lpc m„i?ac 11q' dalībnieku maksājumu no-
VCC-sauies muižas 113,— teikšanai un nokārtošanai, kā

„ ? 1016,— pie darbu pirmreizējas izve-
„ „ 146,— šanas, tā arī pie izvesto

524 darbu uzturēšanas kārtībā,
" " nņn' _ neņemot vērā darbu faktisko
" " "i izmaksu.

374 —

280 —
. 317-

327-
370,-
325- .
366,—

Jaun-Saules pag. un muižas 232,—
QļQ

n » n n Oi)2 ,—

n • n 215,
Vec-Saules muižas 201,—

582-

387,-
266-
234,-
650 —
799-
207,-
521,—
619,—
728-

1145 —
290-
88-

Vec-Saules mācītajā muižas 137,—
Briģu muižas 37,—

297 —
Vec-Saules muižas 257,—

233-

89,-

, 396-
Vec-Saules mācītajā muižas 452,—

471,-
Bruknas pagasta 1490,—
Briģu muižas ' 296,—
Sveķu muižas 201,—
Briģu muižas 34,—

Knltūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Drbvedis F. Briedis.



Meklē mantniekus.

Ārlietu ministrija ar šo paziņo, ka
š. g. 27. maijā, jūrnieku slimnīcā Grin-
vičā (Anglijā), miris Latvijas pilsonis
jūrnieks Edvards Jansons. Nelaiķis
dzimis 1883. g. 17. janvārī Rīgā un pē-
dējā laikā braucis uz tvaikoņa ,,Keynes".
Piederīgie, kam būtu tiesības saņemt
atstātās mantas, tiek uzaicināti pieteikties
ārlietu ministrijas juriskonsultācijā.

Meklēšana izbeigta
par kareivi Robertu Strautnieku, jo viņš
labprātīgi atgriezies pulkā š. g. 31. jūlijā.

12. Bauskas kājnieku pulka komandieris,
pulkvedis (paraksts).

Tieslietu darbveža v. p. i.,
virsleitnants (paraksts).

Valdibas vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par traktieriem bez reibinošu
dzērienu pārdošanas tiesībām

Ogres pilsētā.
Pieņemti Ogres pilsētas domes 1928.g.
14.'jūnija sēdē un apstiprināti ar*
iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta 1928. g.7. augusta rakstu

Ne 91019.

1. Vispārējie nosacījumi.

1. p. Šajos saistošos noteikumos par
traktieriem nosaukti tādi uzņēmumi, kuri
noteiktā laikā pieejami publikai un kuros
pārdod ēdienus un dzērienus patērēšanai
uz vietas.

2. p. Traktieru uzņēmumi sadalās:
1) traktieros ar reibinošu dzērienu pār-
došanas tiesībām un 2) traktieros bez
reibinošu dzērienu pārdošanas tiesībām,
pie kam pie šo abu veidu traktieriem var
ierīkot arī viesnīcas, mēbelētas istabas
un iebraucamas vietas.

3. p. Traktieri ar reibinošu dzērienu
pārdošanas tiesībām, kā arī vīnu tirgo-
tavas un alus noliktavas, ierīkojami un
uzturami saskaņā ar Finanču ministrijas
netiešo nodokļu departamenta 1923. g.
25. aprīlī izdotiem ,,Saistošiem noteiku-
miem par privātu dzērienu pārdotavu
iekšējo iekārtu kā pilsētās, tā arī ārpus
tām un par kārtības un pieklājības uz-
turēšanu šinīs pārdotavās" (publ. 1923.g.
30. aprīlī „Valdības Vēstneša" 90. nu-
murā) un 1924. g. 24. decembra likumu
par žūpības apkarošanu, kā arī šī likuma
1928. g. 5. janvāra papildinājumiem un

pārgrozījumiem. Turpretim traktieri bez
reibinošu dzērienu pārdošanas tiesībām
ierīkojami un uzturami saskaņā ar šiem
noteikumiem.

II. Traktieri bez reibinošu dzē-

rienu pārdošanas tiesībām.
4. p. Traktierus bez reibinošiem dzē-

rieniem (ēdienu veikalus, kafejrestorānus,
konditorejas - kafejnīcas, konditorejas-
maiznīcas, biedrību, klubu, teātfu un
kino-teātru bufetes, pusdienu galdus un
panzijas) ar pilsētas domes atļauju var
atvērt visur, ievērojot pie tam vietējos
būv- un sanitāros noteikumus.

5. p. Ieejas un izejas traktieros jā-
ierīko no ielas, ceļa vai laukuma puses
un tās nedrīkst būt kopējas ar citām
iestādēm, uzņēmumiem vai apdzīvojamām
telpām, tāpat traktieri nedrīkst būt tieši
savienoti ar dzīvokļiem, neizslēdzot pat
īpašnieka un kalpotāju dzīvokļus.

Piezīme. Šis noteikums neattiecas uz
biedrību, klubu, teātru, kino-teātru
bufetēm, pusdienu galdiem un pan-
zijām.

6. p. Traktieri bez reibinošiem dzē-
rieniem var sastāvēt no vienas vai vairāk
istabām. Pēdējā gadījumā istabām jā-
atrodas savstarpējā satiksmē. Durvis no
vienas uz otru istabu var būt tikai ar
caurredzamiem stikliem vai pavisam iz-
ņemamas, pie kam to vietā var ierīkot
priekškarus. Istabām jābūt sausām un
pietiekdši gaišām ar labu ventilāciju.
Istabu augstumam jābūt ne mazākam
par 2,75 metri (9 pēdām) sienas un griesti
izkrāsojami ar gaišu eļļas vai ūdens
krāsu vai iztapsējami; durvis, logu rāmji
un koka grīdas izkrāsojamas ar eļļas
krāsu.

7. p. Traktieru logu slēģiem jābūt ar
izgriezumiem, un slēģus nevar aizdarīt
priekš veikala slēgšanas. Traktieru logiem
jābūt caurredzamiem, un tos nedrīkst
aizkārt ar gaismu cauri nelaidušiem priekš-
kariem, nedz aizlīmēt.

8. p. Pie visiem traktieriem ierīko-
jamas virtuves ar labu ventilāciju, un tās
šķiramas no viesu un bufetes telpām tādā
kārtā, lai no virtuves neienāktu viesu
istabā nekādi tvaiki vai smaka.

9. p. Pie ēdienu veikaliem, kafej-
restorāniem un konditorejām-kafejnīcām
ierīkojamas atejas ar pisuariem. Ieejas
atejās ierīkojamas tieši no viesu istabām
vai korridoriem, bet nekādā ziņā caur
virtuvi vai citām kādām telpām.

10. p. Pie visiem traktieriem ar pil-
sētas domes piekrišanu ir atļauts ierīkot
dārzus, kuru ieejām jābūt tieši no trak-
tiera telpām, vai arī no ielas. Dārzos var
ierīkot lapenes, bet tām jābūt no vienas
puses vaļējām.

11. p. Bufetei un galdiem jābūt vai
nu krāsotiem vai apklātiem ar tīriem gald-
autiem vai vaska drēbi. Galdi, krēsli,
galdu un virtuves trauki, kā arī veļa
turami pietiekošā daudzumā un visiem
jābūt tīriem un spodriem.

Piezīme. Konditorejās - kafejnīcās un
konditorejās-maiznīcās jābūt vismaz
10 mlielam laukumam ar ne mazāk
kā 3 galdiņiem un 6 krēsliem priekš
publikas.

12. p. Katras telpas, kurās nodomāts
ierīkot traktierus bez reibinošu dzērienu
pārdošanas tiesībām, iepriekš apskatāmas
no pilsētas valdes un policijas priekš-
stāvjiem. Ari pēc traktiera darbības at-
klāšanas pilsētas pašvaldības pilnvarotie
priekšstāji un žūpības apkarošanas kura-
tori, kā ari policijas un nodokļu inspek-
cijas ierēdņi katrā laikā un bez ka-
vēkļiem pielaižami pie traktieru apskatī-
šanas un kontroles.

13. p. Traktieru telpās izkarami redza-
mās vietās sienas pulkstens un žūpības
apkarošanas likums. Visās telpās tem-
peratūra nedrīkst būt zem 12° R.

14. p. Katram traktierim jāpieliek at-
tiecīga izkārtne valsts valodā ar īpašnieka
vārdu un uzvārdu.

15. p. Tumsai iestājoties, visas trak-
tieru ieejas, dārzi, viesu un bufetes telpas,
korridori, trepes, virtuves, atejas un pisuāri
apgaismojami pietiekošā mērā līdz trak-
tiera slēgšanai.

16. p.' Pārdodamiem ēdieniem un dzē-
rieniem jābūt labiem un bez veselībai
kaitīgu vielu piejaukuma. Uzkožamie un
maize, kas ielikta bufetes istabā, jāap-
sedz ar sedzstiklu, drāšu pinumu, tīru
servjeti vai muslinu. Visos traktieros
vajaga atrasties publikas lietošanai karafei
ar tīru novārītu dzeramu ūdeni, kurš ik-
dienas atjaunojams.

17. p. Konditorejās-kafejnīcās uz pu-
blikas vēlēšanos jāpasniedz kafija, tēja,
šokolāde, vārīts un nevārīts piens un
dažāda veida cepumi.

Konditorejās-maiznīcās uz publikas vē-
lēšanos jāpasniedz kafija, tēja, vārīts un
nevārīts piens, dažāda veida cepumi, kā
ari jātur pārdošanai baltmaize.

Augļus visās konditorejās atļauts pār-
dot vienīgi mazumā no vāzēm un tos
nav brīv turēt pārdošanas telpās lielākā
krājumā (kastēs, muldās, maisos u. t. t.).

Visās konditorejās atļauts pārdot kon-
fektes, bet tirgošanās ar saldējumu pie-
laižama tikai ar pilsētas valdes sevišķu
atļauju.

18. p. Redzamā vietā izliekams ēdienu
un dzērienu cenu rādītājs valsts valodā.
Viesim ir tiesība prasīt rakstisku rēķinu
par izsniegtiem ēdieniem un dzērieniem
ar attiecīgu parakstu.

19. p. Visām personām, kas apkalpo
publiku un pagatavo ēdienus, jābūt tī-
rām no jebkādiem miesas izsitumiem,
viņas nedrīkst būt iereibušas vai slimīgas
ar lipīgām slimībām.

20. p. Traktieru īpašniekiem un kal-
potājiem aizliegts pēc veikala slēgšanas
izlietot apdzīvošanai tās telpas, kuras
nolemtas traktiera viesiem, ēdienu paga-
tavošanai un to glabāšanai.

21. p. Traktieros bez reibinošu dzē-
rienu pārdošanas tiesībām aizliegta tādu
reibinošu dzērienu turēšana un pārdošana,
kas šādiem traktieriem nav atļauta.
Traktieru īpašniekiem un atbildīgiem kal-
potājiem jāraugās uz to, lai viesi nelie-
totu veikalā tamlīdzīgus reibinošus dzē-
rienus. Tāpat arī viesi ir atbildīgi kā
par izsniegto, tā arījīdzpaņemto reibinošu
dzērienu lietošanu. Traktieros redzamā
vietā izkarami plakāti ar uzrakstiem,
kādu reibinošu dzērienu lietošana ir no-
liegta.

22. p. Ar pilsētas valdes piekrišanu
un policijas atļauju traktieros var pielaist
visāda veida mūziku. Dziedāšana, dažāda
veida priekšnesumi, deja uz skatuves un
publikā pielaižama tikai kafej-restoranos
un konditorejās-kafejnīcās.

23. p. Visos traktieru arodu veikalos
pielaižamas tikai likumā atļautās spēles,
kā šachs, dambrets, biljardi un citas.

Piezīme. Biljards novietojams atse-
višķā istabā, kurā izkarami pulkstens,

attiecīga atļauja un biljarda lietošanas
takse.

24. p. Traktieru īpašnieku un atbildīgo
vadītāju pienākums ir raudzīties uz to,
lai veikalā valdītu tīrība, kārtība un pie-
klājība. Publikai trokšņojot, viņiem jā-
gādā par trokšņa izbeigšanu, vajadzības
gadījumā griežoties pie policijas pēc
palīdzības.

III. Viesnīcas un mēbelētas
istabas.

25. p. Šinīs iestādēs ceļinieku istabas
nedrīkst būt savienotas ar kaut kādām
citām apdzīvotām telpām, izņemot saim-
nieka vai kalpotāja dzīvokļus.

Piezīme. Šie noteikumi nav saistoši
tām iestādēm, kuras izdod ceļiniekiem
ne vairāk kā 6 istabas (trakt. lik.
6. p.) vai kur istabu skaits pārsniedz 6,
bet netiek izsniegti ēdieni un dzērieni
patērēšanai uz vietas.

26. p. Istabas iekārtojamas tā, lai
viesi varētu ienākt un iziet tikai caur
vienu priekšnamu, kuram jābūt zem uz-
raudzības.

Piezīme. No šiem priekšnamiem var
būt ieejas arī pie uzņēmumiem pa-
stāvošo traktieru telpās.

27. p. Katras viesnīcas vai mēbelētu
istabu priekšnamā izkarama tāfele, uz
kuras apzīmējami apmetušos uzvārdi un
attiecīgo istabu numuri. Bez tam katrā
viesu istabā izliekami noteikumi par pasu
pierakstīšanu, kā arī istabas resp. guļas
vietas nomas lielums un ēdienu un dzē-
rienu cenu rādītājs valsts valodā.

28. p. Viesnīcās, panzijas un ctiiēbe-
letās istabās vedama šņoru grāmata, pēc
policijas noteiktas formas, kurā ierak-
stāmi visi iebraukušie un izrakstāmi visi
aizbraukušie viesi.

29. p. Priekš katra jauniebraukuša
viesa Jāizdod svaiga veļa un dvieļi Maz-
gāšanās trauki arvien turami tīrībā.
Katrā istabā jāatrodas zvanam kalpotāju
pasaukšaraai un traukam ar dzeramu
ūdeni.

30. p. Vannas, ja tādas ir, turamas
arvien tīras un pēc katras lietošanas uz
visrūpīgāko jāizmazgā.

31. p. Tumsai iestājoties, korridori un
trepes jāapgaismo līdz rīta gaismai.

32. p. Ja kāds no viesiem vai istabas
kalpotājiem saslimtu, iestādes īpašniekam
jāatsauc ārsts slimnieka izmeklēšanai.
Par lipigām slimībām un nāves gadīju-
miem nekavējoties jāziņo policijai.

IV. Iebraucamās vietas.
33. p. Iebraucamās vietās jābūt vismaz

vienai istabai ar nepieciešamām un kār-
tīgām mēbelēm, kur ceļiniekiem apmesties
un pārgulēt. Ceļinieku telpas iekārto-
jamas tā, lai uz katru cilvēku iznāktu
9,713 m, bet pie labas ventilācijas
7,285 mgaisa. Katrā istabā izkarams
norādījums, cik personām istaba'nolemta.

34. p. Ceļinieku telpas nedrīkst būt
savienotas ar kaut kādām citām apdzī-
vojamām telpām, izņemot saimnieka vai
apkalpotāja dzīvokli. Bez tam atļauts
ierīkot ieejas pie iebraucamās vietās pa-
stāvošā trektiera telpās un izeju uz
pagalmu, kur novietoti zirgi un vezumi.

35. p. Katrā iebraucamā vietā jāatro-
das segtām telpām vismaz 5 zirgiem un
Vezumiem, kā arī akai vai ūdens vadam
ar tīru ūdeni, spaini un sili. ssļ

36. p. Iebraucamās vietās aizliegts
tirgoties ar ceļinieku atvestiem ražoju-
miem vai citām kādām precēm.

Piezīme. Uz iebraucamām vietām
attiecas ari šo noteikumu §§ 27., 28.,
31. un 32.

37. p. Šonoteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likuma 138. p.
pamata.

38. p. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā pēc to publicēšanas ,.Valdī-
bas Vēstnesī".

Pilsētas galva J. A. Marsons.
Sekretārs Ozoliņš.

Saistoši noteikumi
par suņu turēšanu Ogres pilsētā.
Pieņemti Ogres pilsētas domes 1928. gada
14. jūlija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1928.g.

4. augusta rakstu JN° 90960.

1. Ogres pilsētā turamie suņi jāreģistrē
pilsētas valdē no pēdējās noteiktā termiņā.
Pēc šī termiņa pilsētā ieradušies suņi
jāreģistrē tūliņ nekavējoties un ne vēlāk
par 3 dienām pēc viņu ierašanās pilsētā.

Piezime. No reģistrācijas atbrīvoti
speciāliem uzdevumiem dresēti poli-
cijas suņi.

2. Katram pilsētas valdē reģistrētam
sunim tiek izsniegts numurs, kas ādas

saitē pastāvīgi jātur sunim kaklā, p
reģistrāciju pilsētas valde ņem noteiks
maksu.

3. Par katru pilsētas valdē reģistrē*
suni, ko pēc tam pārdod, pārvieto ļ,"
citurieni ārpus pilsētas vai kas nobeidz
vai citu apstākļu dēļ viņa agrākā jp?
nieka turēšanā vairs neatrodas, jāpiete-
pilsētas valdei tūliņ nekavējoties unn'vēlāk, kā pēc 7 dienām pēc minēto gari '
jumu un apstākļu iestāšanās.

4. Suņu īpašniekam' jārūpējas par t0ka viņam piederošie suņi, atstājot rw
vokli, nekad nebūtu bez uzpurņiem.

5. Ja suņus ved uz ielas saite, tad
tomēr viņiem jābūt ar uzpurņiem.

6. Saites, ar kurām vedsuņusnielām, nedrīkst būt garākas par ' 1,5 ļļ
7. Šo noteikumu pārkāpējus sauks pieatbildības uz sodu likuma pamata .
8. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu

laikā no viņu publicēšanas ,,Valdis
Vēstnesī".

Pilsētas galva J. A. Marsons .
Sekretārs O-zolinš.

Rīga.
Valsts un pašvaldību darbinieku centrālā.

savienība
sasauc svētdien, §, g. I§. augustā, puH.
sten 15, Rīgā, Latviešu biedrības mazajā
zālē savienībā ietilpstošo organizāciju
biedru konferenci. Dienas kārtība: l) Zj.
nojums par savienības līdzšinējo darbību
2) valsts un pašvaldību darbinieku tie-
siskais un materiālais stāvoklis,. 3) Saeimas
vēlēšanu jautājums,. 4) dažādi jautājumi.

Uz konferenci sūta savienībā ietilpsto-
šās organizācijas ik no katriem 25 biedriem
1 delegātu. Kā viesi var piedalīties ari
savienībā ietilpstošo organizāciju biedri.

Valsts un pašvaldību darbinieku
centrālā savienība.

Māksla.
Nacionālais teātris, trešdien uzsāka jaunās

sezonas sagatavošanas darbus. Sapulcējušie
visa skatuves saime. To. ar runu apsveic direktor;
Arturs Bērziņš, uzaicinot uz kopīgu enerģisku
darbu. Tāpat personālu apsveic direktors
J. Brigaders. Koris nodzied himnu. Pēc tam
drāmmaturgs Kārlis Freinb^rgs plaši referē
mākslinieciskam, personālam par sezonas pinsā
darba Raiņa „Rīgas raganas" dzejniecisko būtību
un skatuves tavedumu. Pēc referāta personāli
režisora A. Amtmaņa-Briediša vadībā uzsāka
lugas praktiskos iestudēšanas darbus. Visi ener-
ģiska darba, prieka pilni uzsāk sezonu, kurj
paredzami daudzi interesanti jauniestūdējumi.

Literatūra

Mērniecības un KuMūrtechntkas Vēstnesis.A»5,i
Latvijas, mērnieku un kultūrtechniķu biedrību
žurnāls. Rīgā, 1928. Saturs: Latvijas valsi;
trigonometriskais tīkls (11 turpinājums). Int
A. Mei|s. — Pilsētas aerofotogrametriska itzniēri-
šana. G. Romanovskis. — Noteces reiiui
Užavas baseinā (turpinājums). Doc. M. Ve}
nērs. — Gino Cassinis: Calcoli numerici, grafici
e meccanici. Prof. Buchholtcs. — Jūps
dzijumu mērošanas modernākie paņēmieni. W
Dž. Vitte. -T- Dažādi. — Iz biedrību dzīves.-
Personāllietas.

KURSI

Rīgas biržā, 1928. gada 16. augustā.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,18—5,19
1 Anglijas mārciņa 25,17—25,2

100 Francijas franku 20,25—20,36
100 Beļģijas beigu 71.95_7rl
100 Šveices franku . 99,60-100?
100 Itālijas liru 27,06—27, 2(
100 Zviedrijas kronu 138.65-13P
100 Norvēģijas kronu 138,25-1»
100 Dānijas kronu. . 138,25-138, ®

100 Austrijas šiliņu 72,75-73.*
100 Cechoslovakijas kronu . . . 15,30—!& ,«.
100 Holandes guldeņu 207,70
100 Vācijas marku.' 123,45—l^
100 Somijas marku 12'

96-1,ii/i
100 Igaunijas kronu 138,40-W«
100 Polijas zlotu 57'""ini
100 Lietavas litu 51, 00—51-'"

1 SSSR červoņecs ""

Dārgmetāli:
Zelts I kg 3425-r
Sudrabs 1 kg . . 95-'

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . . 98—
4% Valsts prem. aizņēmums . . ^q36% Zemes bankas kī!u zīmes. .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96-»'

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skuj**

Zvērināts biržas māklers P. R uPV,

Redaktors M. Ārons. _^^^

Šim numuram 6 lapas pus^j

Šīs dienas „Va!d. Vēstn." nu
iet kā pielikums līdz mežu departai"
sludinājums par augošu mežu pāf" ..
jauktā 'izsolē 1928.gada 24. oktobri



(Tiesu
sludinājumi.

JTga*apgabal tiesas 3. civīlnodaļa,
'\iv ties. Hk. 1967., 2011.-

Sl4 un 2079. p. p. un Balt.

o vāttiesību kop. 2451. p. pa-
p' uz Mariias Petersons piln-
varnieka - vilhelmīnes Pēter-

Ins lūgumu uzaicina visas per-
Snas kurām ir kaut kādas

pretenzijas, strīdi vai ierunas

£re šai tiesā 1928. g. 26. jumja
publicēto 1928. g. 15 maijā
bļaā mir. Pētera Jēkaba dēla
Kalatca 1924. g. notarielā kār-

ībā taisīto testamentu, kā ari

visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Pētera
Kalaca mantojumu vai sakarā
„ šo mantojumu, kā manti-

niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, parāddevējiem un t. t.,
nieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

ļa tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
uzaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rfej, 1928. g. 7. augustā.
L. x? 41531. 11062b

Priekšsēd. v. A. Bhimentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

Uz civ. ties. li,k. 1967., 2011. —
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451 p. pa-
mata, uz Aleksandra Rutkis un
citu lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1928. g. 7. augustā
publicēto 1926. g. 27. apr. Al-
sviķu pag. mir. Andreja Jāna d.
Rutka 1925. g. mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Andreja Rutka
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
parāddevējiem un t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šii sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par

likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. Ne 4920. " 11063b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt,
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz nepilngadīgo Oskara
un Veras Bērziņu aizbildņu
Alekša Rutzina un Eduarda Rū 'n-
tis lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 1928. g. 7. augustā
publicēto 1927. g. 6. sept. Al-
sviķu pag. mir. Augusta ļāna d.
Bērzi ņa publiskā kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Augusta Bērziņa manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu
kā mantiniekiem, egatārijiem, fi-
deikomisārijiem , parāddevējiem
l|n t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai iešu mēnešu laikā, skaitot
no sī sludinājuma iespiešanas
dienas.
. .latas minētā terminā nebūs
izdarīts , tad minētās *personas
atzīs kā atteikušās no ierunām

rudējušās savas tiesības,
™t testamentu pasludinās parlikumīgā spēkā gājušu.
, Rīgā . 1928. g. 7. augustā.

1823. 11065b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.
R'gas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,atklāta tiesas sēdē 1928. g.

bijā izklausījusi mir. Jorga
Jēkaba d. Zemitana mantošanas
i'etu: nolēma: par prombūtnē

Jāņa Jēkaba d. Zemitanamantu iecelt aizgādniecību, par
Ķo paziņot attiecīgai bāriņu tie-
531,

',1928. g. 8. augustā.
? 51. 11160bPriekšsēd. v. A. Blūmentāls.

-___Sekretārs A. Kalve.
R'gas. apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,«klāta ciesas sēdē 1928. g.
* Jumja izklausījusi mir. Sofijas
S. m- Petruškevič , dzim.ocKevic un Michaila (Miekla)euuskeviča mantošanas lietu —
Dromh-! - lecelt aizgādnību parPfornbutnc esošā Eduarda Petruš-
Ita7 ?. atst3t0 mant ". par ko

stāde, attiec'gai aizbildnības ie-

8. augustā.
PriJ? -- 11164b
^'ekssed. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Kārļa Jāņa d. Ērmaņa
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
1928. g. 7. augustā publicēto
1918. g. 22. augustā Svētciema
pagastā mir. Jāņa Ērmaņa d.
Ērmana 1918. g. publiskā
kārtībā taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības, uz mir. Jāņa
Ērmaņa mantojumu, vai sakarā
ar šo mantojumu, kā manti-
niekiem, legatārjiem, fideikomi-
sārijiem, parāddevējiem un t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sluinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīskā attteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. N° 4264. 11064b

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

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Franciskas Dombrovskis, dzim.
Rūdis, lūgumu viņas prasības
lietā pret VladislavuDombrovski,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma publicēšanas dienas.

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

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
Ne 436123. L. Ne 1476. 11096b

Priekšsēd. b. (paraksts).
Sekretārs v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Katrīnes Pogore|skij, dzim.Sān,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Vladimiru Pogoreļski, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzibas raksta un tam pie-
vienotiem dokumentiem.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
11097z L. M> 812, Ne436122

Priekšsēd.b.v.i. L.Bruemmers
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
18. jūlijā Marijas Strelčonok, dzi-
mušas Grigorjev, prasības lietā
pret Ivanu Strelčonok par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas slēgta Krievijā,
Druiskā, 1898. g.27. janvārī starp
lvanu Strelčonok un MarijuStrel-
čonok, dzim. Grigorjev, atstājot
prāvnieku dēlu Vasiliju, dzim.
1911. g. 24. dec, meitu Ofikcriju,
dzim. 1907. g. 20. aprīlī un meitu
Pelageju, dzim. 1916. g. 4. maijā,
mātes audzināšanā un atļaujot
prasītājai iedoties jaunā laulībā
tūliņ pēc sprieduma spēkā stā-
šanās.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
11104z Ne 436115. L. Ne 777.
Priekšsēd.b.v.i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata
dara zināmu, ka tiesa 1928. g. 18.
jūlijā Šarlottes Mildas Žogs-Žo-
dziņš, dzim.Paunis, prasības lietā
pret Žani Albertu Žogs-Žodziņš
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas slēgta
Saldus dzimtsarakstu nodaļā
1921. g. 6. nbv. starp Žani-
Albertu Žogs-Žodziņu un Šarlotti
P6tefa m. Žogs-Žodziņš, dzim.

Paunis, atbildētāja Žaņa-Alberta
Žogs-Žodziņš, vainas dēļ; piešķirt

Šarlottei Žogs-Žodziņš pirm-
laulības uzvārdu „Paunis".

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748 p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
11102z 36117. L. Ne 677.
Priekšsēd.b.v.i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
18. jūlijā Annas Kidanov, dzim.
Apiņ, prasības lietā pret Andreju
Kidanovu par laulības šķiršanu,
aizmuguriski nosprieda: * šķirt
laulību, kas slēgta Jekaterino-
darā 1907. g. 19. augustā starp
Andreju Kidanovu un Annu Ki-
danov, dzim. Apiņ; prāvnieku
laulībā dzimušo dēlu Aleksandru
atstāt mātes audzināšanā līdz
pilngadībai.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
lllOlz Ns 436118. L. .Ne 764.
Priekšsēd.b.v.i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
johannas-Helēnes Kn'eviņš .dzim.
Greblis, lūgumu viņas prasības
lietā pret Pēteri Krie'viņu par lau-
lības 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

iesūdzibas 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. 7. augustā.
11 lOOz .Ne 436119. L. Ne 1486
Priekšsēd. b.v.i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Annas-Marijas Bergmans, dzim.
Miezis, lūgumu viņas prasības
lietā pret Andreju Bergmani, par
laulības 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
iesūdzīnas 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. 7. augustā.
11099z Ne 436120. L. Ne 1473.
Priekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. prov. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311., p. pamata, uz
Mariannas Slobodinas, dzim.Vai-
ders lūgumu viņas prasības lietā
pret Kondratiju Slobodinu par
laubīlas šķiršanu, uzaicina pē-
dējo, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

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

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies pesronīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēdē lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. Ns 436121. L. Ne 1472.

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
Priekšsēd.b.v.i. L.Bruemmers.
11098z Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uzļlik. par laul. 77. p.pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1928. g. 18. jūlijā
Vilhelmīnes Špengel, dzim. Be-
deic, prasības lietā pret Johanu
Osvaldu Špengel' par laulības
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas slēgta Koknesē
1914. g. 20. jūlijā (v. st.) starp
Johanu Osvaldu Georga Miķēļa d.
Špengeli un Vilhelmīni Jāņa m.
Spengels, dzim. Bedeics; atjaut
prasītājai Vilhelmīnei Spengels
saukties pirmiaulības uzvārdā
..Bedeic ". Pārējā da|ā prasību
atraidīt.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un ' 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
U103z Ne 436116. L. Ns 640.
Priekšsēd.b.v.i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967.. 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1911. g.
14. februāri mirušā Ģederta Dāvā
d. Enģe|a atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,

rriem u. t. t, pieteikt
savas tiesības šai tiesai
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas. Ter-
minā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām,

ļelgavā, 1928. g. 7. augustā.
L.

Priekšsēd. v. Veiss.
j J2Mē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.,2011,—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1927. g. 26. septembrī
mirušā Pētera Pētera d. Rikmaņa
1927. g. 10. jūnijā pie Jēkabpfls
notāra Eduarda Grīna notarielā
kārtībā sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai deviņu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 7. augustā.
L. Ns 1886 28.

Priekšsēd. v. Veiss.
11212ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uzciv. proc. lik. 1967., 2011., 2014
un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1927. g.
30. maijā mirušā Eduarda Ēr-
maņa d. Pūcena atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 7. augustā.
L. Ns 2286 28.

Priekšsēd. v. Veiss.
U213ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
15. maijā mirušā Krišjāņa Kriš-
jāņa (Jāņa) d. Bumbiera at-
stāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 7. augustā.
L. Ns 2298/28.

Priekšsēd. v. Veiss.
11215ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1915. g.
5. februārī mirušā Andreja An-
dreja d Liniņa atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 7. augustā.
L. Ns 2290'28.

Priekšsēd. v. Veiss.
12216ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
2. augusta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka obligācija
par 5200 kr. rb|., korrob. 1911. g.
18. martā ar Ne 904 uz Bauskas
apriņķa Pomušas muižas „Pi-
keraucku" mājām ar zemesgr.
Ns 1214. atzīta par iznīcinātu un
lūdzējai Donas zemes bankas
likvidācijas kommisijai dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 7. augustā.
L. Ne43628. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
11217ē Sekr. Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Emīlijas Veisborns lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. un savu 1928.g.
26. jūlija lēmumu, uzaicina per-
sonas, kuru rokās atrodas obli-
gācija, izdota par 5000 rbļ.
no pirkuma līguma uz Katrīnas
Georga meitas Jegerman, dzim.
Mackait vārdu, pārgājušas Jāņa-
Eduārda Zamueļa d. Klasona
īpašumā un 1912. g. 5. maijā
ar žurn. Ne 717, nostiprināta uz
Emīlijas Hansa m. Veisborn,
dzim. MundrovsJd piederošas
nekustamas mantas Liepājā ar
krep. Ne 1408, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto obligāciju. Pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un obligāciju par iz-
nīcinātu, piešķirot lūdzējai tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 7. augustā.
11174z ' Ne 702 28.

Priekšsēd. h. V. Binenstams.
Sekretāra v. (Daraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz !923.g.
15. aprīli mirušā Jura Miķēļa d.
Geides, ari Geida. atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisāriiiem. kreditoriem ut.t.,

pieteikt savas tiesības sai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī". Terminā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1928. g. 6. augustā.
11106z L. Ne 1920 a. 1928. g.

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.' ,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1925. g.
28. sept. mirušā Jāņa Jāņa d.
Širokova atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem, le-
gatārijiem, fideikommisārijiem.
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" . Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudēju-
šām.

Daugavpilī, 1928. g. 6. augustā.
11107z L. Ne 1620a 1928. g.

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926. g.
II. decembrī mirušās Irmasjāņa
meitas Dzenīt-Zeniņ atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespieduma dienas,.Val-
dības Vēstnesī". Termiņā nepie-
teiktas tiesības ieskatīs par spēku
zaudējušām.

Daugavpilī, 1928. g. 6. augustā.
11108z L. Ne 1889a i 928. g.

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928.g.
5. janvārī mirušā Miķēļa Ādama
dēla Juchņeviča atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laiākā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1928. g. 6. augustā.
11109z L. Ne 1893a/1928. g.

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. B. Cīrulis.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis, uz
civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
mir. 1924. g. 31. jūlijā Jēkaba
Jāņa d. Trune ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem ii. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
llllOz L. Ne 160.

Miertiesnesis (paraksts).

Maltas iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1928. g. 9. au-
gusta lēmumu un pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1460. p. paziņo,
ka ģenerālpilnvara izdota no
Jāzepa Jāzepa d. Kancana
Sīmanim Reiņa d. Balodim,
kas apliecināta pie Rēzeknes
notāra Jāņa Bankova 1927 g..
18. septembri ar reģistraNel3291 ,
uzskatāma par iznīcinātu ar vi-
siem tālāk pārpilnvarojumiem,kā-
di uz minētās pilnvaras pamata
būtu izdoti.
11375ē Miertiesu, (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
24. augustā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, m. Minsterejas ielā Ne 3,
veikalā, Žaņa Jakobsona prasībā
pārdos Hirša-Hermaņa Perec-
maņa kustamu mantu, sastāvošu
no 15 maisiem cukura in\ no-
vērtētu par Ls 650.

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

1928. g. 15. augustā. 11576.1
Tiesu iznildītāis Ž. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. augustā, pli dienā,
Rīgā, L Kalēju ielā Ne"68. dz. 6,
ļochīeskiela Dvorkina un citu

kreditoru prasībās pārdos II izsolē
Borisa un Fanijas Dvorkinu
kustamu mantu, sastāvošu no
zīda zeķēm un novērtētu par

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

i. g. 15. augustā. 11575o
Tiesu izpildītājs Ž. Grīnfelds,

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
22. augustā pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Kaļķu ielā Ns 16, kustama
īpašuma pārdošana pie A. un
K. Naumoviem ir atcelta, parāda
samaksas dēļ.

1928. g. 15. augustā. 11574o
Tiesu izpldītājs Ž. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
23. augustā, pīkst. 10 dienā,
Kr. Barona ielā Ne 3, Harija
Lamberta lietā II torgos pārdos
Gotfrieda Ošalina un Jāņa Grau-
maņa kustamu mantu, sastāvošu
no štiftu kūlējiem un novērtētu
par Ls 400,—.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
11667b Tiesu izp. I. Zirģelis.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
23. augustā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Rēveles ielā Ne 77, tiks
pārdota Krišjāņa Vībura kustama
manta, sastāvoša no 1 papīru
griežamās šķērēm, un novērtēta
par Ls 220,—.

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

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
11668b Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
23. augustā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Matīsa ielā Ns 143, tiks
pārdota Vilhelma Šultca ku-
stama manta sastāvoša no tvaika
katla ar piederumiem, un no-
vērtēta par Ls 900,—.

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

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
11669b Tiesu izp. ļ. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
23. augustā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Pējnavas ielā Ne 19, tiks
pārdota Ābrama Jākobsona ku-
stama manta sastāvoša no 1 ērzeļa
un novērta par Ls 700,—.

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

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
11670b Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
23. augustā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Krāsotāju ielā Ne 15, dz. 1,
tiks pārdota II torgos Roberta
Kalēja kustama manta sastāvoša
no mēbelēm un šujmašīnas, un
novērtēta par Ls 400,—.

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

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
11671b Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
l.iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā
Ne 37, dz. 2 paziņo:

1) Jāņa Gussara Ls 1640 pra-
sības ar % un piedzīšanas izdev.
segšanai 1928. g. 18. oktobri,
pīkst. 10 no rītā, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē,

publiskā ūtrupē pārdos
Aleksandram Freidenfeldam pie-
derošo nekustamo īpašumu,
kurš ierakstīts Rīgas-Valmieras
zemesgrāmatu nodaļas zemnieku
zemes gruntsgabalu zemesgrā-
matu reģistra 5867 noda|ā "un
sastāv no Rīgas apriņķī,
atrodošā, no Bulduru muižas
zemnieku zemes Rekke Ne 2 (4)
mājām ar zem. grām. reģ. num.
5535 atdalītā zemes gabala ar
Ne 3. aptverošu 368 kv. asis;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 3000;

3) uz īpajumu guļ hipotēku pa-
rādi par 5000 cara rb|. un Ls
2450;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10°no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo neku-
stamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz
ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir atvērti publiskai ap-
skatīšana i Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 10. augustā.
Tiesu izD. A. Ozoliņš.

Izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

2. iec. tiesu izpildītāja slud.

i'ētera Avotiņa
as mantas pārd. lietā

ieviesusies kļūu,
Kalna-Puntulos" , kas

nepareizi, vajaga būt un
Kalna-Puntužos

un t.



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1.. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanclejā atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:

1) Kreditoru Ls 1437,85 pra-
sību ar % un piedzīšanas izde-
vumu segšanai 1928. g. 18. okt.,
pīkst. 10rītā, Rīgas apgabaltiesas
sēžu zālē

publiskā ūtrupē pārdos
Pāvilam Liepām piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš ierakstīts
Rīgas -Valmieras zemesgrāmatu
nodaļas muižu zemes grunts-
gabalu zemes grāmatu reģistra
3880 nodaļā un sastāv no Rīgas
apriņķī, Lielā pagastā (tagad
Madlienas) atrodošā, no Madlie-
nas vai Lielās muižas atdalītā
zemesgabala ,,Gaitiņi Ns 3 F",
aptverošu 12,16 ha; '

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 2800;

3) uz īpašuma guļ hipotēku pa-
rādi par Ls 2200;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemesgrāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemesgrāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž,
jāuzrāda tādas līdz ūtrupes
dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pub-
liskai apskatīšanai Rīgas apgabal-
tiesas III civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 14. augustā.
11654 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanclejā atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:

1) Kreditoru Ls 10.571,94 pra-
sību ar % un piedzīšanas izde-
vumu segšanai 1928. g. 18. okt.,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē

publiska ūtrupe pārdos

Bertai-Karlīnei-Irmgardei B ra č
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš ierakstīts Rīgas -Valmieras
zemesgrāmatu nodaļas zemnieku
zemes gruntsgabalu zemesgrā-
matu reg. 2743 nodaļā un sastāv
no Rīgas apriņķī, Ikšķiles draudzē
atrodošām, rio * Ikšķiles muižas,
zemnieku zemes atdalītām „Zušu
Na 25", mājām, aptverošu 20,33
deset. lielu zemes gabalu;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls3300;

. 3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par 6320 car. rbļ.,
30.000 Latv. rbļ. un Ls 6770;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemesgrāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemesgrāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž,
jāuzrāda tādas līdz ūtrup. dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pub-
liskai apskatīšanai Rīgas apgabal-
tiesas III civīlnodaļas kanclejā.

Rīgā, 1928. g. 10. augustā. "

11398 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā pret Jāni Indriksonu par
Ls 1444,25 ar % un izdevumiem
1928. g. 25. oktobri, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Jāņa Indriksona ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas apr. Nītaures pag. ar zemes
grāmatu reģistra Ns 4861 un
sastāv no Caunes mājām aptve-
rošām 18,91 des. -.

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1500 un 1000 c.r.

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 tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

1928. g. 9. augustā. 11577o

Tiesas izpildītājs E. Liepiņš.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

2. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1928. g. 24. augustā, pulksten
1 dienā, Mārupes pag. Ozol-
ciemā pārdos Jāņa Sietnieka

kustamu mantu, sastāvošu no
zirga, govs, vāģiem, bišu skapī-
šiem un skapja un novērtētu par
Ls 420. 11655

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

Rīga, 1928. g. 13. augustā.
Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 28. augustā, pīkst. ' 22
dienā, Nītaures pag. Biržakas
mājās II izsolē pārdos Laura
Andersona kustamu mantu,
sastāvošu no 2 zirgiem un govs
un novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. ,13. augustā.
11657 Tiesu izp. E. Liepiņš.

i\

iga& apgauttiuc&as rcigž» apr.

2. iec, tiesu izpildītājs paaino, ka
1928. g. 29. augustā, pīkst. 10
dienā, Zaubes pagastā, Spīlēnu
mājā pārdos Augusta Ķīra
kustamo mantu, sastāvošu no
3 govīm un novērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 1928. g. 4. augustā.
11656 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas lauku ie-
cirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā Ns 9, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1928. g. 28. oktobrī,
pulksten 10 rītā, Liepājas apgaba-
baltiesas zālē, tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā neku-
stams īpašums, piederošs Fricim
(Bricim) Pētera d. Sileniekam,
sastāvošs iz Priekul-Asites Bauble
mājas, kurš atrodas Liepājas
apriņķī, Priekules pagastā, un
ierakstīts Liepājas-Aizputes ze-
mesgrāmatu nodaļā ar krepost
Ns 1472.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1200 un tiek pārdots
dēļ Valsts zemes bankas prasības
Ls 1050,25 un Augusta Rasmus
prasības Ls 294 ar % un izpildī-
šanas izdevumiem apmierinā-
šanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamu īpašumu ir no-
stiprināti hipotēku parādi:
2500 cara rubļu un nodrošinātas
prasības Ls 1428,60.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1137. un 1871. no
novērtēšanas summas Ls 1200,
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tiem, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras veļas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 120 drošības naudas,
ka arī jāiesniedz apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ns3103.

Liepājā, 1928. g. 6. augustā.
I1444ē Tiesu izp. Ž. Ķinens.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ns 37, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1146.—1149. un 1137.p.,
Valsts zemes bankas statūtu
47. p. un Latgales apgabaltiesas
1928. g. 26. jūlija rakstu ar
Ns 8140, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas parāda
piedzīšanai: a) kapitāla parādu
atlikumu uz 1928. g. 1. novembri
Ls 1471,21; b) aizdevuma ter-
miņmaksas Ls 130,90; c) ēku
apdrošināšanas prēmiju un c.
banku izliktās summas —
Ls 139,57; d) soda naudas par
laiku līdz 1928. g. 31. augustam
Ls 22,60; e) soda naudas Ls 2,45
mēnesī sākot ar 1928. g. I. nov.
1928. g. 27. oktobri, pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Šosejas ielā Ns 37,
Latgales apgabaltiesas sēžu zālē,
atklātā Izsolē, tiks pārdota Pētera
Tekliasa d. Mata nekustama
manta, kura atrodas Rēzeknes
apriņķī, Gaigalavas pagastā un
sastāv no zemes gabala Ns 55F
ar nosaukumu ,,Birznieki", atda-
lītu no Bikovas muižas, trīs-
padsmit un astoņas desmit daļas
hektāru (13,8 ha) zemes, ar zemes
grāmatu reģistri Ns 7392;

2) nekustama manta apgrūti-
nāta ar minēto Valsts zemes
bankas hipotēkas parādu Ls 1500;

3) nekustama manta novērtēta
publiskai pārdošanai par Ls 1800,
no kādas summas iesāksies solī-
šana;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties solīšanā, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozitā,
drošības nauda 10% no novērtē-
juma summas, t. i. Ls 180 un

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ns 37, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1146.—1149. un 1137.p.,
Valsts zemes bankas statūtu
47. p. un Latgales apgabaltiesas
1928. g. 23./27. februāra rakstu
Na 2427, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas parāda
piedzīšanai: a) ķīlu aizdevuma
parāds — Ls 1164,86 b) termiņ-
maksas — Ls 303, c) ēku apdro-
šināšanas prēmijas — Ls 9,31,
d) soda naudas līdz 1928. g.
30. aprīlim — Ls 31,99, e) soda
naudas Ls 2,63 mēnesī, skaitot
no 1928 g. 1. maija, 1928. g.
27. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Šosejas ielā 37, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē, atklātā
izsolē tiks pārdota Pētera Ivana d.
Škarsta nekustama manta, kura
atrodas Rēzeknes apriņķī, Sak-
stagalas pagastā, Pavra sādžā
un sastāv no zemes gabala 5,24 ha
platībā, ar zemes grāmatu reģistri
Ns 1375;

2) nekustama manta apgrūti-
nāta ar minēto Valsts zemes
bankas hipotēkas parādu par
Ls 1200:

jāuzrada tieslietu ministrijas at-
ļauja nekustamas mantas iegū-
šanai ;

5) zemes grāmatas uz šo mantu
tiek vestas Latgales zemes grā-
matu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo mantu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda
tādas līdz izsoles dienai;

7) visus rakstus un dokumentus
attiecošos uz pārdodamo īpašumu
var apskatīt Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā,
darba laikā. 11617o

Tiesu izpildītājs A. Lazdiņš,

3) manta novērtēta publiskai
pārdošanai par Ls 2000, no kādas
summas iesāksies solīšana, bet var
to pārdot arī zem novērtējuma
cenas, saskaņā ar civ. proc. lik.
1182. p. un Valsts zemes bankas
statūtu 49. p.;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozitā,
drošības nauda 10% no novērtē-
juma summas, t. i. Ls 200 un
jāuzrāda tieslietu ministrijas at-
ļauja nekustamas mantas iegūša-
nai;

5) zemes grāmatas uz šo mantu
tiek vestas Latgales zemes grā-
matu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo mantu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda
tādas līdz izsoles dienai;

? 7) visus rakstus un dokumentus
attiecošos uz pārdodamo mantu,
var apskatīt Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā,
darba laikā. 11618o

Tiesu izpildītājs A. Lazdinš.

' ?

€itu iestāžu
sludinājumi.

?

Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments,

pamtojoties uz 1920. g. 15. sept.
likumu par uzvārdu maiņu 10.p.,
dara zināmu, ka uz: 1) Friča
Pauta - Sproga, 2) Aleksandra
Sakka, viņa sievas Teofiles un
meitas Helgas, 3) Anša Putras,
4) Žaņa Graudiņa arī Grauziņa,
5) Jāņa Silamedņa, 6) Alfonsa
Cukura arī Cukera — attiecīgiem
uzvārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti š. g. 24. aprīļa ,.Val-
dības Vēstnesī" Ne 91 un pret
kuriem triju mēnešu laikā iebil-
dumi nav celti, iekšlietu ministris
nolēma:

I. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:

1) Fricim Pautam-Sproģim —
uzvārdā ,,Sproģis".

2) Aleksandrim Sakkim, viņa
sievai Teofilei un meitai Helgai—-
uzvārdā ,,Leja".

3) Ansim Putrām — uzvārdā
,,Silnieks".

4) Žanim Graudiņam, arī Grau-
ziņam — uzvārdā „Graudiņš".

5) Jānim Silamednim — uz-
vārdā ,,Mednis".

6) Alfonsam Cukuram, arī
Cukeram — uzvārdā ,,Cērs".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā ari valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies
spēkā š. g. 24. jūlijā. Ne37501V

Rīgā, 1928. g. 10. augustā.
Administratīvā departamenta

vicedirektora v. K. Ābels.
Pasu nodaļas vadītāja v.
11533o Ķ. Krasts.

Rīgas prēf. jūrmalas iec. priekšn.
izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību Ne 2585, izd. no Rīgas
apr. apsardz. priekšn. dzim.
1895. g. Vilim Anša d. Imūnam
par to, ka viņš nederīgs kara
dienestam. 11626o

Jelgavas apr. priekšn. pal. 2. iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 27. au-
gustā, pīkst. 12 dienā, Salgales
pag: Auniņu mājās, mežu departa-
menta prasības apmierināšanai,
atklātā vairāksolīšanā, pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdota Pētera
Zariņa kustama manta, sastā-
voša no mazlietotām šķīvju
ecēšām ar 28 šķīvjiem un div-
lemešu arkla, traktora ,, Interna-
tional" , novērtēta par Ls 707.

Manta apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas.

Jelgavā, 1928. g. 14. augustā.
11633o Priekšn. pal. (paraksts).

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Na 2364 uz Alek-
sandra Kalniņa vārdu pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 11653o

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 8050 uz Jāņa-
Eduarda Jātnieka vārdu pazau-
dēta un ar šo tiek izsludināta
par nederīgu. 11652o

Kara pārmācības iestāžu priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto personas apliecību, izd.
no Kara pārm. iest. priekšn.
1928. g. 4. maijā ar Ne 1780 uz
kar. Michaila Razuvajeva vārdu,

Rīgas pref. 11. iec. priekšniek,
paziņo, ka 1928. g. 27. aiS
pīkst. 10 dienā, Mārupes ļS
Ne 3b, pārdos otrreizējā vairi?solīšanā pils. O. Robežniebt
piederošas dzīvokļa iekārtas n,atas, novērtētas kopsummā n
Ls 480, strādnieku apdroš £
rāda piedzīšanai pēc darba insnet '
tora rakstiem NsNs Ds u-,'
Ds 8275, Ds 14158 un nodokj,'
parāda piedzīšanai pēc nodokli
depart. raksta Ne 472.

Rīgā, 1928. g. 13. augustā
11648o Priekšnieks (paraksta

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ne 10916, kā
nozaudētu, izdotu 1927. g.7. janv.
uz Kārļa Rencis vārdu. 116651)

Sērenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi ser. K. V. Ne 01665, izd.
no šīs pag. valdes 1927. g. 5. dec.
uz Bērziņš Kārlis-Artūrs v.

10943b'

Kalupes pag. valde izsludina
par ned. nozaud. Latv. pasi
Ne 1010, izd. no Kalupes pag.
valdes 1921. g. 21. aprīlī uz Jons
Prochora d. Saltykovs v. 11124i

Jaunpils pag. valde izsludina
par ned. nozaud. iekšzemes pasi
ser. CV Ne010594, izd. no Jaun-
pils pag. valdes 1927. g. 31. dec.
Ne 1194 uz Žaņa-Ernesta Nei-
maņa vārdu. * 11125z

Ventspils apr. priekšnieka pal.
izslud. par ned. nozaud. ieroču
atļauju Ns838, izd-^no Ventspili
apr. priekšnieka 1927. g. 22. dec.
uz Viļā Kugenieks v. 11127i

Bauskas apr. priekšn. pa'
izsludina atklātībai, ka j ,
30. augustā, pīkst. 11, Svitenes
pag. Ranķu-Strautnieku mā&
pārdos vairāksolīšanā Ģedertam
Straumanim aprakstītu mantu
sastāvošu no 1 vienlemešu arkla!
1 linu mīstamās mašīnas un1 trīslemešu arkla,novērtētupLs 94,10, dēļ tiesu un zi^Lnodokļa piedzīšanas. Ne 7344 if

Bauskā, 1928. g. 13. august ā
11627o Priekšn. pal. (paraksts)!

Zilupes iec. pol.
^

prīekšntotj
paziņo, ka š. g. 1. septembri
pīkst. 10, Nirzas pag. Vonogii
ciemā tiks pārdota Jāņa Kalinka
kustama manta, sastāvoša no
vienas atsperu ecēšas, vērtība
Ls 20, dēļ soda naudas piedzīša-
nas, saskaņā ar Ludzas apr
priekšn. lēmumu no 1928 i
11. jūl. Ne 21508.755.

Zilupē, 1928. g. 14. augustā
11636o Priekšnieks (paraksts).

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 21. burtnīca
iznākusi un dabūjama Vate»
tipogrāfijā, pili, 1. istabā, kuf
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,30
ar piesūtīšanu „ 0,32

Saturs:
161) Sodu likumu 444. panta

papildinājums.
162) Pārgrozījumi un papildinā-

jumi noteikumos par zema
ierīcību.

163) Pielikums pie noteikumu
par zemes ierīcību 34. panta
par ieinteresēto personu
līdzdalību zemes ierīcība»
darbos.

164) Pārgrozījumi un pap ildinā-
jumi noteikumos par vāls»
pabalstiem zemes melior*-
eijai.

165) Pārgrozījumi likumā ff
eksportgaļas un tās pārstrā-
dājumu kontroli.

166) Lēmumsparalgaspaaugs'"
nāšanu obligātorisko skoiu
skolotājiem.

167) Noteikumi par Latvi)»
Republikas atbrīvo»»
cīņu 10 gadu jubtlej»
pieminas medaļu.

168) Papildinājums noteiktu»

par Valsts zemes banK*
īstermiņa aizdevumiem »

valsts summām.
169) Noteikumi par LuMJ»

ezera regulēšanas <"?""
pārvaldi. . j.

170) Papildinājumi un paiWT
jumi likumā par o«
karavīru un viņu g"™'
locekļu pensijām. #1711 Pārgrozījumi n°teiKll ļi!5
par karavīru un .\
ierēdņu un kalpotāju r

sijām. .
172) Papildinājumi un parg'

jumi skolotāju I*""
likumā. ,jļ#

173) Noteikumi par
metalnaudas divu san
gabalu trešo izlaidumu-

^174) NoteikumiP*metalnaudas vienasa«

gabalu ceturto «""*".*
175) instrukcija pie >"%£

lauku iedzīvotāju «ou

nāšanu slimības g' ^j
176) Pārgrozījumi un paP" „*

jumi noteikumos 5
aptiekas asistentiem
praktikantiem.

Posta un tēlegiata departaments
š. g. 21. augustā, pīkst. 10, savās telpās, Radio ielā, izdos

jauktā galīgā izsolē
Viļānu pasta un tel. kantora ēkas

jaunbūves darbus.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist

mutiskā solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līdz izsoles sākumam departamenta būvniecības nodaļai, pievienojot
klāt kvīti par Ls 8500,— drošības naudas iemaksu pasta tekošā
rēķinā Ne 700. — Var iesniegt arī citu līdzvērtīgu nodrošinājumu,
sašk. ar lik. par darbiem un pieg. valsts vajadz. II nod. 12. p.

Tuvākas ziņas izsniedz P. un t. dep. būvniec. r.od., 38. istabā,
un Viļānu pasta meistars. L. Ne4186. 1* 11049b

Pasta un telegrāfa departamenta galvenā darbnīca
izsludina rakstisku sacensību un izsoli uzdotos datumos uz minētiem-
materiāliem:

sacensību š. g. 28. augustā, uz:
Ģipšu. ..." 1500 kg
Šmirgeļpulveri 1000 ,,
Roman cementu 500 m.
Petroleju 900 kg
Stikla caurulēm 150 ,,
Veiddzelzi 7500 „

izsoli š. g. 5. septembrī, uz:
Stiepuļu vilkšanas mašīnām 3 gb.
Stiepuju apvērpšanas mašīnām 3 ,,
Sacensība un izsole notiks uzdotos datumos pīkst. 10, P. T. D.

Materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15.
Sacensību un izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības

nauda 10%, apmērā no piedāvājuma kopsummas. L. 4426.
Sacensības, izsoles un techniskie noteikumi saņemami darb-

nīcas komercdaļā, Slokas ielā Ns 2, darbdienās no pīkst. 10—12 un
no 12,30—14. 2* 11659ē

Latvijas universitātes saimniecības padome
izsludina

rakstisku izsoli
š. g. 22. augustā, pulksten712, Baznīcas ielā Ne 5, dz. 7, uz

universitātes serumu stacijas zirgu
kūts jaunbūvi, Kleista muižā.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,
līdz ar Ls 600 drošības naudas iemaksu, iesniedzami L. U. Saim-
niecības padomei, Baznīcas ielā Ns 5, dz. 7, līdz š. g. 22. augustam,
pulksten 11. 11663ē

Ar projektiem un noteikumiem var iepazīties turpat no
pulksten 9—12 katru dienu. L. 4418.

' Rīgas galveni nasta ptiinis paziņo,
ka š. g. 11. septembri, pulksten 10 rītā, kantora publikas telpās

pārdos atklātā vairāksolīšanā neizsniegtos pasta
sūtījumos atrastās mantas. neeo

L 4405 Rīgas galvenā pasta priekšnieka vietā A. Graudiņš.
??????????????? ?an

Posto un telegrāfa departaments
izsludina rakstiskas izsoles:

1928. g. 28. augustā, pulksten 10 rītā,
uz 10770 eks. pasta darbības grāmatu un 40 risēm veidlapu.

1928. g. 11. septembrī, pulksten 10 rītā:
uz 200 ton. dzelzs cinkoto 2 mm stiepuli; 200.000 izolatoriem Ne4;

50.000 vienrievu porcelāna rullīšiem un 10.000 porcelāna
caurulītēm 11 mm. 11661ē 2*
Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības. L.4408
Tuvākas ziņas materiālu iegādāšanas nodaļā, istabā Ne 10.

Jūrniecības departaments
izdos jauktā izsolē 1928.g. 28 augustā

pulksten 12,

Rīgas ostas valdes un muitas iecirkņu
ēnu remonta darbus,

drošības nauda Ls 400,—;
pulksten 13,

Bolderdjos u.u ombiu remonts darbus,
drošības nauda Ls 200,—.
Tuvākus paskaidrojumus un izsoles noteikumus izsniedz Jūr-

niecības departamentā, Rīgas ostas būvvadības kanclejā, Valde-
māra ielā Na 1-a, katru darba dienu no pīkst. 9—13. 11662

Jtatufcsaimniec. pārraide
Kalpaka bulvārī Ne 6, dz. 11, ist. 28, š. g. 24. augustā, pīkst. 10,

atklātā izsolē Izdos

centrālā vaislas punkta jumtu lāpī-
šanas un darvošanas darbus

un pulksten 11 pārdos atklātā izsolē
L.4422 centrālā vaislas punkta lopu mēslus. H664



Šķaunes pag. valde izslaci , par
ned ' nozaud. dokumentus:
U La pasi Xs 2941, izd.
j fs pag. valdes 1922. g.5.okt.
uz Nastasijaj ņa m. Miz v
9) Latv. ic z. pasi JVo 718, izd. no

3 pag. valdes 1921. £ ;0. aug.
uz Anasta as Jāņa m. Dobro,
dzim.Lemešenok v.; 3) zirga pasi
j£ 4 5, izd. no šīs pag. v.

g. 30. janv. uz Eduarda
\ rona d. Gf ans v.: 4) Lat\ .
ek pasi .Ne 2898, izd. no šī

pag. valdes 1922. g. 5. sept. u
ļuzefas Franča m. Pund< dzim.
Veinšau v. 5) Latv. ļekšz. pasi
jSo izd. no Poļeščinas iec.
polic. pr-ka 1921. g. uz Kolestinas
ļāņa m. Svarinskis v.; 6) Latv.

iekšz. pasi Ae 476, izd. no Poļešči-
nas iec. polic. pr-ka 1921. g. u
Vitālija Jāna d. Svarinskis >
7) Lai iekšz. pasi, izd. no Rīgas
pret'. 1928. g. uz Jūlija Mikla-
ševičs v.; 8) Latv. iekšz. pasi
\o 1630, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 13. okt. uz Michalinas
And" i m. Muizenik, dzim. Bri
vārdu ; 9) Latv. iekšz. pasi

1634, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 18. okt. uz Teodoras
A >na~ m. Bric v.: 10) Latv.
iekšz. pasi JVs 1423, izd. no šīs
p, valdes 1921. g. 6. okt. uz
S1 ana Franča d. Lurins v.;
U) Latv. iekšz. pasi JV2 1602, izd.
no šīs pag. valdes 1921. g.
17. okt. uz Annas Jāņa m. Jer-
mak, sdzim. Pugačeks v.; 12)Lat
iekšz. pasi JNfe 3471, izd. no šīs
pag. valdes 1924. g. 8. febr. uz
Aleksandra Jēkaba d. Kukarka v.
13) Latv. iekšz. pasi JV2 1917, izcj.
no .šīs pag. valdes 192J. g.
23. dcc. uz Modesta Gaspara d.
Matuševičs vārdu. 10956z

Ādažu pag. valde izsludina par
ned. nozaudētas: 1) Latvi i as
iekšzemes pasi ser.NP JV2 004850,
izd. 1927. g. 1. nov. no Ādažu
pag. valdes us Jāņa Podziņš v.
un 2) karaklausības apliecību
jNo 4698, izd. 1923. g. 18. jūl. no
9. Rēzeknes kājn. pulka komand.
uz Feopenta Jevdokija d. Ķer-
nikova vārdu. 10937z

Mērdzenes pag. valde izsludina
par ned. nozaud. sekošas Latv.
iekšzemes pases: 1) iekšzemes pasi
ser. MN JV2 008864, izd. 1927. g.
no šīs pag. valdes uz Michaila
Makarovs v.; 2) iekšz. pasiJV22287,
izd. 1921. g. no šis pag. valdes uz
Jūlijas Gajuta m. Ruskuls v.

*

Balvu pag. valde izsludina par
ned. nozaudēti doi
mentus un pases: 1) atvaļinājuma
apliecību 17448, 12 tu no
Ludzas kara apr. priekšnieka
1921. g. 22. dec. uz Broņislava
Donata d. Podnieka \ 2) Latv
iekšzemes pasi .V2 8382, izd. no
Balvu pag. valdes 1923. g. 15.n
uz pils. Bernarda Jura d. Grodņa
vārdu. 3) Latv. Iekšz. pasi N2
4187/11480, izd. no Balvu i
policijas priekšnieka 1921. g.
!2. martā uz pils. Zosijas Ādama
neitas Aleksandrovičs vārdu;
i) jaunā parauga Latvijas iekšz.
pasi ser./KT Na i>6484, izdotu
n< Balvu pag. valdes 1928. g.
24. janvārī uz pilsones Emmas
Ma irdu. 10940z

Višķu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaud. Latvijas iekšz.
pasi, izd. no šīs pag. valde
192 g. 26. sept. JV2 4385 uz
Vikentija Mārtiņa d. Skromaņa
\ du. 1085ob

??1-^— T

Višķu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 7. sept. So 30 uz
Hirša Izraila d. Pogila v. 10854b

Višķu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi,
izd. no šīs pag. valdes 1922. g
6. okt. JV2 4764 uz Veronikas
Antonajp. Guds vārdu. 10853

Višķu pag. valde izsludina par
nederīgu Latvijas iekšz. pasi,
izd. no šīs pag. valdes 1924. t
20. aug. JVo 6047 uz Šeina
Izraila m. Ķiļ vārdu. 10852b

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JV2 12425,
izd. no Ventspils apr. pr-ka
1925. g. 13. janv. uz Ernesta-
Artūra Kārļa d. Gobiņa v. 10791 b

Kalupes pag. valde izsludina
par ned. nozaud. apliecību JV2
26/5195, izd. no Daugavpils kara
apr. pr-ka 1925. g. 14. februārī
uz Mokrakova Michaila Alistrata
vārdu par ta nederīgumu kara
dienestam. 10947/.

Kārsavas pag. valde, Ludzas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
JV2 5342, izd. no Kārsavas pag.
valdes 1922. g. 12. sept. uz
Zuzanas Vladislava m. Susekļa
vārdu. 10847b

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas ic pasi .Vs ļ 9,
izd. arkanmuižas pag. vaid
192 g. 5. jūnijā uz Ei ta

ia d Sļ ņķa v. 1 )2\
Lubānas pag. valde, Madona

apriņķ izsludina par nederīgu
nozaudēto zirgu pasi JVģ 141
no 1925. g. 16. febr.. izd. 1
Viesiēnas pa valdes z Kārļa
Kleķera vārdu. 10843t

Kuldīgas apr. pr-ka pal. par
2. iec. izsludina par nederīgi
nozaudēto Lat ias iekšz. pa
JVo 1954, izd. 1921. g. no Saldu^
pils. polīc. pr-ka uz Šoler
Jankeļa d. Kravics vārdu. 10840b

Kuldīgas apr. pr-ka pal. par
2. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
ser. A X. v5 009363, izd. no
Rīgas prēf. uz Alīses Dreimanis
vārdu. 11 )

Madonas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ser. N. J. 011486,
izd. no Madonas apr. pr-ka pal.
2. iec. 1928. g. 13. jūnijā uz
Karlīnes Smits vārdu. U *4b

Madonas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi (vecā parauga)
JVs322, izd. no Litenes pag. valdes
1920. g. 20. aug. uz Andreja
Jēkaba d. Stomers v. 10835b

Pāles pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi
JVo 1500, izd. no Pāles pag. valdes
1920. g. 16. apr. uz Kristīnes
Pētera m. Buša vārdu. 10845b

Mēdzūlas pag. valde izsludina
par nederīgu, kā pieteiktu par
nozaudētu, Latvijas pasi JVs 119,
izd. no šīs valdes.1920. g. 2. martā
uz Jēkaba Jāna d. Kalniņa
v ā rdu. 108M2b

Kārķu pag. valde, Valkas apr.,
izsludina par pazudušu un tam-
dēļ nederīgu Latvijas iekšz. pasi
JVs 1109, izd. no Rencēnu pag.
valdes 1920. g. 29. martā uz
Elīzes Zandera m. Liepiņš vārdu.
10844b

I

Raudas pag. valde izsludina
par nozaudētu kara kļaus, apliec,
izd. no Daugavpils kara apriņķa
kommisijas no 1922. g. 5. janv.
JVs 11239 uz Jāna Antona dēla
Vvsiņa vārdu. * 10797b

Aizputes polīc. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto

tra klai apliec grāmatiņu)
41 izd. no l pā kara

apr. pr-ka 1 5. g.\ 5. janv. uz
Klāva Jēkaba d. Kumpe v 10793b

Elejas polīc. priekšnieks
sludina par nederīgu kara kļaus,
apliec, duplikātu, izdoti; n
Rīga- kara apr. pr-ka 1 4. §
4. janv. uz Jēkaba Pētera dēla
V10838b

Augšpils pag. valde auc
u sludinājumu. ievil tu

..Valdības Vc nēsī'* .V2 152 no
1928. g. par pasi .V2 r. K. P.
004049, izd. no Augšpils pag.
valde g. 26. maijā uz Alekseia
Pēti nirnova v. 1084

Bauņu pag. valde izsludina par
ned. nozaud. Latvijas pasLNslč \
izd. no Bauņu pag. valdes 1925.g
24. augustā uz Anna \leksandr
Ādama m. Lūsas v. 10938z

Bejas pag. valde izsludina par
ned. piet. par nozaud. Latvijas
iekšzemes pasi Ne 699, izd. no
Kolberģu pag. izpildu komiteja
1920. g. 9. aug. uz Alvīnes
Andreja m. Sipuks. dzim. Pūra
ārdu. 10929z
Jaunlatgales apr. priekšn. pal.

2. iecirknī izsludina par ned. no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
JVfe 60, izd. no Aknistes izpildu
kom. p; valdes 1920. g.lO.maij
uz Pētera Pētera d. Ķikena v.

Valkas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par ned. nozaud. iekšz.
pasi JVo 3616, izd. 1923. g. 25. jūl.
no Smiltenes pag. valdes uz Kārļa
Kārļa d. Ozola v. 11006z
^Jelgavas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina par nederīgu
pieteikto par nozaudētu Annas
Vikentijas m. Laksas iekšz. pasi,
ed. 1924. g. 27. martā JVe4533 no

Skaistas pag. valdes. 10926b

Kalupes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto pasi,
izd. no'šās valdes 1921. g. 27. aug
Ng 1796 uz Jūlijas Jēzupa m.
Padan vārdu. 10951b

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JV2W2244.
izd. no Jēkabpils pr-ka pal.
no 1920. g. 20. jūl. uz
Dārtas Pētera m. Znbtin vārdu.

10927b

I

Rīgas prēf. administratīvā nod.
sludina par nederīgu no pils.

tharda Priednieka nozaudēto
)mobīļa

Kalupes pag. valde zsludina
par nederīgu nozaudēto pasi
izd. no šās aldes 1 g. 7. nov.
Ns 85 uz Izidora tanislava d.
R< du 50b

Kalupes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto pasi
izd. r. >ās vaid 19 g. 10. dec
Ns 4 4 uz Filata Grigorija d

ire 109491
Kalupes pag. valde izsludina

par nederīgu nozaudēto pasi
izd. no šās valdi '.2. g. 27. apr
JVs 3014 uz Ignata Toma d.
Lazdans vārdu. 10948b

Kalupes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto pasi,
izd. no šās pag. valdes 1925. g.
1. sept. N$ 4 7 uz Monikas
Jāņa m. Lazdans vārdu 10946b

~^^^»^^^— ? — — 1 M— _ , — M , ^m ^,

Krāslavas iec. polīc. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kara kļaus, apliec, izd.
no Daugavpils kara aļ pr-ka
1923. g. 19. jūn. .\2 10495/3046
uz Felik Čubr iv. 10933b

Salaspils pag. valde, Rīgas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ser. N. P. Na 17744,
izd. no Salaspils pag. valdes
1927. g. 30; sept. uz Jāņa Elter-
maņa vārdu. * 10942b

Kārļu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no šīs pag. valdes
1922. g. 5. okt. JV2 445 uz Emīlijas
Jēkaba m. Eglīts vārdu. 10941b

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JV2 187, izd.
no Užavas pag. valdes 1920. g.
23. martā uz Annas Kristapa m.
Spade vārdu. 10932b

Lielstraupes pag. valde izsludina
par ned. sek. nozaud. dokumen-
tus: 1) iekšz. pasi JV2 502, izd. no
Lielstraupes pag. valdes 1920. g.
5. maijā uz Emmas Mārtiņa m.
Bērziņ v.; 2) iekšzemes pasī
CT JVs'000738, izd. no Lielstraupes
pag. valdes 1928. g. 24. februāri
Ys 538 uz Kārļa RenČa v. un
3) zirga pasi JV2 03039, izd. no
Siguldas pag. valdes 1926. g.
10. martā uz Lavrentija Macuļe-
viča v., bet vēlāk pārrakstītu
uz Trines Ozols vārdu. 11040z

1

Varakļānu pag. valde, Rēzeknes
apriņķī, izsludina par ned.
1 nīdētus, dokumei La
iekšzemes pasi 85, izd. no
Varakļānu pag. valdes 1921. g.

aprīlī uz Helēnas Jāņa m.
Strods v. ) Latvijas iekšzem
pasi JS 36, izd. no R kn<
apr. 4. iec polic r-ka ). g.
26. novembri uz ina Amb -
zija d. Šolgun a \ '») Lat as
iekšzemes pasi 2 1430, izd. no
Varakļānu pag. valdes 1922. g.*
30. jūlijā un karaklausības ipl.
No 9609 zd. no Latgales artilē-
rijas pulka k-ra l< 4. g. 16. sept.
uz Eduarda Antona d. Latkovskis
vārdu 4) karaklausības apļu ,
izd. no Rēzekne kara apr. pr-ka
] febr. uz Vinalija Amb-
rozija d. Šolgunovs v: 5) Latv.
iekšz. pasi JV2 3616, izd. no Vara-
kļānu pag. valdes 1926. g.4.maijā
uz Grigorija Tritona d. Percovs v.;
6) Latvijas iekšz. pasi JVe 204;;.
izd. no Varakļānu pag. valdes
1922. g. 30. sept. uz Nikita Kur-
nēja d. Bolšakovs v.; 7) Viļēnu
un apkārtnes piensaimniecības
s-bas ,,Krāce" statūtus fk 729,
izd. 1927. g. 20. junij un reģi-
strētus Latgales apgabaltiesā
8) Latvijas iekšzemes pasi.N22855.
izd. no Varakļānu pag. valdes
1924. g. 12. maijā uz Matrenas
Fomiria m. Kalinins v. 11042z

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi, izd. 1924. g.
4. dec N2 25695 no Daugavpils
prēf. uz Seinas-Etas, Girša-Pin-
chusa m. Juseļevičs v. 10931b

Priekuļu pag.' valde izsludina
par ned. nozaud. Latv. iekšzemes
pasi, ser. CL N2 007041, izd. no
šīs pag. valdes 1928. g. 28. martā
uz Martina Veides v. H039z

Mērdzenes pag. valde izslud. par
ned. sek. nozaud. Latvijas iekšz.
pases: 1) iekšz. pasi JV2 4208, izd.
1922. g. no šīs pag. valdes uz
Marijas Izidora m. Ivanovas v.;
2) iekšz. pasi N9 2052, izd.
1921. g. no šīs pag. valdes uz
Ontons Staņislava d. Lipskijs v.

Rencēnu pag. valde, Valmieras
apr., izslud. par ned. nozaudēto
karaklausības apliec (rezervista),
izd. no Valmieras apr. apsardz.
priekšnieka 1920. g. 5. maijā
JV2 3358 uz Jāņa Snnaņa d. Zir-
nīts vārdu. U038z



Raņķu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

Rudbāržu pag. namā 1928. g. 3. oktobrī, pīkst. 12 dienā,
augošus ceļa kokus un augošu mežu uz fonda zemēm,kā arī valsts

mežā sekošos novados:
111 iec. mežniecībā Rudbāržu novadā 2 vienības pēc platības,

vērtībā no Ls 131—637 un IV iec. mežniecībā Kalvenes novadā
2 vienības pēc celmu skaita, vērtībā no Ls 320—505 un 4 vienības,
pēc platības, vērtībā no Ls 280—714.

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

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. Izsolē pielaidīs personas, kuras
iemaksās izsoles kommisijai 10% drošības naudas no attiecīgu
vienību izsludinātās vērtības. Pēc nosolīšanas drošības nauda jā-
papildina līdz 10% no summas, par kādu vienība pārdota.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas. Skaidrā naudā iemaksātās drošības naudas ieskaitāmas
pēdējā maksājumā . Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un
mežu kultūru darbu izvešanai apvienotas vienā summā — 20%
apmērā no vienības pārdošabas summas, pie kam šī drošības nauda
paliek mežu departamenta rīcībā, izņemot vienību Ne 1, par kuru
ir jāmaksā drošības nauda atsevišķi par izcirtumu tīrīšanu Ls 7
un kultūrdarbiem Ls 7.

Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Par pārdotām vienībām uz fonda zemes ir jāiemaksā drošības

nauda cirtumu'tīrišanai 20% apmērā no vienības pārdošanas summas,
pie kam šī drošības nauda, tāpat kā apvienotā, paliek mežu departa-
menta rīcībā.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs ,drošības nauda cirtumu
tīrīšanai nav maksājama.

Par pārdevumiem līdz Ls 200 rakstiskie līgumi nav slēdzami,
ja pircējs visu pirkuma summu pēc izsoles nomaksā ,pie kam no-
maksā ieskaitāma arī izsoles kommisijai iemaksātā drošības nauda
operāciju nodrošināšanai.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem. 11651o Raņķu virsmežniecība.

Zilupes virsmežniecība
PĀRDOS MUTISKĀ IZSOLĒ 1928. g. 17. septembri, virsmežniecības
kancelejā, Zilupē:

Vecas koka ēkas noplēšanai,
atrodošās uz virsmežziņa dienesta zemes („Konstantinovkā")

1) Dzīvojamā ēka vērtībā Ls 100.
2) Šķūnis „ „ 40.
3) Klētiņa „ „ 25.

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta. Wkf *<fes? -f *fkļp '(£*?

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā.
11650o Zilupes virsmežniecība.

BRĪDINĀJUMS.
Nozaudēts veksels par Ls 1000

ar maksāšanas termiņu 1928. g.
30. oktobrī, izdots 'no Oskara
Pētersona, dzīvojoša Brīvzem-
nieku ielā Na 20 un žirēts no
Ādolfa Andersona, dzīvojoša
Antonijas ielā Ne 16-a, dz. 11.
Visas naudas iestādes, kā ari
privātpersonas tiek brīdinātas
no minētā vekseļa pretīmņem-
šanas. A. Andersons.

3)ažadi
sludinājumi.

3>ef£ai>as
airētāju fcfuba

sudraba lietu loterijas
1928. g. 12. augustā

vinnestu saraksts
19, 46, 85, 239, 389, 418, 44!

444 , 469, 1005, 1137, 1255, 1263
1305, 1370. 1478,1507,15111534, 1625, 1630, 1790, 1805,1849, 1930, -2053, 2113, 2164
2181 , 2402 , 2500 , 2551 , 2651.2924, 3032, 3110, 3137, 3193,3213, 3347 , 3411 , 3532, 3581,
3595, 3625, 3805, 3923, 3967,
3993, 3995. Valde. 11624;

Jaunsvirlaukas pag. valde at-
sauc savu sludinājumu, iespiestu
„Vald. Vēstn." Ne 132 no 1928. g.
par izsludināšanu par nederīgu
nozaudēto zemes sargu kara
klausības apliecību Na 18959,
izd. no Jelgavas-Bauskas kara
apr. priekšn. 1926. g. 20. jūl.
uz Antona Jāzepa d. Latišs
vārdu, jo minētā karaklausības
apliecība ir atrasta. 9000o

Cēsu apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi Ne 10552,
izd. no Cēsu apr. priekšn. pal.
1. iec. uz Minnas Kārļa m.
Sīman vārdu.

2) Latv. iekšz. pasi Ne 5563,
izd. no Cēsu pils. pol. uzKatrīnes-
Emīlijas Ernesta m. Ozoliņ v.

3) Latv. iekšz. pasi Ne 4225,
izd. no Cēsu pils. pol. uz Rūdolfa
Jēkaba d. Dreiera vārdu.

4) Latv. iekšz. pasi ser. CN
Ne 001529, izd. no Cēsu apr.
priekšn. 1. iec. pal. uz Pētera
Viļņa vārdu.

5) Latv. iekšz. pasi Ne 593,
izd. no Liepas pag. valdes uz
Bertas Dāvā m. Birke vārdu.

6) Latv. iekšz. pasi Ne 789,
izd. no Kraukļu pag. valdes uz
Otilijas Andreja m. Liepiņ vārdu.

7) Kara klausības alpiecību
Ne 2/3727, izd. no Cēsu kara apr.
priekšn. 1922. g. uz Augusta
Augusta d. Lācis vārdu.

8) Kara klausības apl. Ne 29,
izd. no Cēsu apr. apsardz. priekšn.
1919. g. uz Mārča Jāņa d. Amata
vārdu.

9) Latv. iekšz. pasi Ne 1965,
izd. no Burtnieku pag. valdes
uz Zelmas Pējtera m. Pastaljons v.

10) Latv. iekšz. pasi Ne 825,
izd. no Cēsu pag. valdes uz
Dāvā Dāvā d. Veicera vārdu.

11) Latv. iekšz. pasi Ne 7148,
izd. no Cēsu apr. priekšn. pal.
1. iec. uz Alberta Kārļa d.
Strazdiņa vārdu.

12) Latv. iekšz. pasi Ne 10268,
izd. no Cēsu apr. priekšn. pal.
1. iec. uz Betijas Kārļa m.
Brezovskij vārdu.

13) Kara klausības apliecību
Ne 23/11076, izd. no Cēsu kara
apr. priekšn. 1921. g. uz Kārļa
Jāņa d. Kūlit vārdu.

14) Kara klausības apliecību
Ne 13/17022, izd. no Cēsu apr.
apsardz. priekšn. 1920. g. uz
Pētera Jēkaba d. Lutera vārdu.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Gudenieku pag. valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšz. pasi,
izd. no Gudenieku pag. valdes
1920. g. 8. jīnijā Ne 698 uz Marijas
Jāna m. Anson, dzim. Raikstin
vārdu. 10798b

Madonas apr. priekšn. pal. l.iec.
izsludina par nederīgiem sekošus
nlozaudētus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi Na 505,
izd. no Kārzdabas pag. valdes
uz Ilzes Antona m. Bieziņš vārdu.

2) 'Latv. iekšz. pasi 'Na 134,
izd. no Ružinas pag. valdes uz
Jona Dimitrija d. Filipenko v.

3) Latv. iekšz. pasi Na 1513,
izd. no Cēsu apr. priekšn. pal.
2. iec. uz Pētera Pētera d.
Pinnis vārdu.

4) Latv. iekšz. pasi Nē 459,
izd. no Lubejas pag. valdes uz
Emīlijas Jāņa m. Graudiņš vārdu.

5) Latv. iekšz. pasi Ne 262,
izd. no Praulienas pag. valdes uz
Alīdas Dāvida m. Pakalns vārdu.

6) Latv.,iekšz. pasi Na 1296,
izd. no Saikavas pag. valdes uz
Emīlijas Pētera m. Kārkliņš v.

7) Latv. iekšz. pasi Ne 600,
izd. no Savienas pag. valdes uz
Jāņa Mārtiņa d. Žebērkļa vārdu.

8) Latv. * iekšz. pasi Ne 813,
izd. no Atašienas pag. valdes uz
Viktora Staņislava d. Podnieka v.

9) Latv. iekšz. pasi Ne 2945,
izd. no Madonas iec. pol. priekšn.
uz Jūlija Jēkaba d. Blumberga v.

10) Latv. iekšz. pasi Ne 2138,
izd. no Varakļānu iec. pol.priekšn.
uz Bertas Andreja m. Mežuls v.

11) Latv. iekšz. pasi Ne 670,
izd. no Vietalvas pag. valdes uz
Reina Jāna d. Ābola vārdu.

12) Latv. iekšz. pasi Ne 192,
izd. no Kalsnavas pag. valdes uz
Jāņa Purviņa vārdu.

13) Latv.* iekšz. pasi Ne 406,
izd. no Vietalvas pag. valdes uz
Ievas, Jāņa m. Biezais vārdu.

14) Kara klausības alpiecību
Ne 234, izd. no Cēsu apr. apsardz.
priekšn. uz Andreja Jāņa d.
Racenāja vārdu, 1919. g.

15) Zirga pasi Ne 21258, izd.
no Savienas pag. valdes 1925. g.
18. dec. uz Jēkaba Arftlža d.
Vabula vārdu. 10928o

Madonas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ser. M. T.Na 015516,
izd. no Madonas apr. pr-ka pal.
2. iec. 1927. g. 19. dec. uz An-
dreja Šmidta vārdu. 10833b

Kacēnu pag. valde, Jaunlat-
gales apr., izsludina par nederī-
giem sekošus nozaudētus doku-
mentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Ne 3095,
izd. no Kačanovas pag. valdes
1921. g. 1. nov. uz Pāvila Micha-
ila d. Vinogrādova vārd;

2) Latvijas iekšz. pasi Nē 2254,
izd. no Kačanovas pag. valdes
1925. g. 4. jūlijā uz Pelagejas
Grigorija m. Beļakovas vārdu;

3) Latvijas iekšz. pasi Nē 814,
izd. no Kačanovas pag. valdes
1922. g. 6. dec. uz Afanisija
Andreja d. Bistrova vārdu;

4) Latvijas iekšz. pasi Nē 1084,
izd. no Kačanovas pag. valdes
1922. g. 23. apr. uz Avdotjas
Filipa m. Snežkovas vārdu;

5) Latvijas iekšz. pasi Nē 725,
izd. no Kačanovas pag. valdes
1922. g. 11. okt. uz Sergeja
Dmitrija d. Grigorjeva vārdu;

6) Kara kļaus, apliec. Ne 5127,
izd. no Ludzas apr. apsardzības
pr-ka 1920. g. 6. dec. uz Jāņa
Pētera d. Iceniets vārdu;

7) Atv. apliecību Nē 17087,
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
1923. g. 10. martā uz Grigorija
Sivradova vārdu;

8) Atv. apliecību Ne 16756,
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
1923. g. 9. martā uz Ivana
Jegora d. Meženieka vārdu;

9) Zirga pasi Ne 303, izd. no
Šķaunes pag. valdes 1926. g.
6.* janv. uz Aloiza Jesmaka
vārdu. 10851b

Briģu pag. valde, Ludzas apr.,
izsludina par nederīgiem zemāk
minētos dokumentus, kuri pie-
teikti par nozaudētiem:

1) kara kļaus, apliec, izd.
no Ludzas kara apr. pr-ka 1923. g.
13. febr. Ne 11444 uz Sīmaņa
Jāna d. Kotova vārdu;

2) Latvijas pasi Nē 1902, izd.
no Briģu pag. valdes 1921. g.
27. aug. uz Ksenijas Stepana m.
Terešenoks vārdu un

3) kara kļaus, apliec, izd.
no Ludzas kara apr. pr-ka 1923. g.
29. janv. Nē 3411 uz Nikifora
Gerasima d. Lēvinoka v. 10800b

No Daugavpils pils. prefektūras
zsludināto par nederīgu š. g.

,,Vald. Vēstn." Ne 54, Latvijas
iekšz. pasi, izd. 1928. g. 14. martā
ser. B. L. Ne 009754 no Daugav-
pils prēf. uz Lariona Macareva
vārdu, skaitīt par derīgu, jo tā
ir atrasta. 10837b

Saikavas pag. valde, Madonas
apriņķī, izsludina par nederī giem
kā pieteiktus par nozaudētiem
sekošus dokumentus:

1) Iekšzemes pasi Nē 2311
izd. no Saikavas pag. valdes
1925. g.-3. dec. uz Edes Anža m
Berķis vārdu;

2) Iekšzemes pasi Nē 712 , izd
no Praulienas pag. valdes 1920. g
8. apr. uz Kārļa Jāņa d. Kamols
vārdu;

3) Iekšzemes pasi Nē 813 , izd.
no Saikavas pag. izpildu komi "
tējas 1920. g. 11. martā uz
Andreja Pētera d. Kupčs vārdu;

4) Iekšzemes pasi Nē 1681
izd. no Saikavas pag. izpildu
komitejas 1920. g. 2." sept. uz
Mildas Mārtiņa m.Gotdbergs v.-

5) Iekšzemes pasi ser. M. T.Nē 011217, izd. no Saikavas pag'
valdes 1927. g. 29. nov. uz Almas
Sebris vārdu. 10848b



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 24. oktobri, Rīgā, Merķeļa ielā Nr. 13, Latviešu biedrības zālē,

augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām:

Pārdos g Drošīb.nauda . .§
% „ , E latos >« «
c Kādas virsmežniecīb., novada, ~ 2 ja ,, , m?g "3 """i ' 2 ™ ui«.i—M« _ ' . «i- *« Koku suga rf £==. § Ij Piezīmes
> apgaitas un kvartāla u« E " '£5 g. = s iST«
<° 'i' to Jīī a o .Sxn n— t« C.2 0-5 z-s z y:s 'si 5|iis s^ <^<

AKv3tnf;K virsm*»7iiiprihā.

I iec. mežniecībā.
Ēdoles novadā.

1. Cīruļa I. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 4, atd,
1, kv. 9, atd. 1, kv. 18, atd. 1, kv. 23,

atd. 1
2. Valka-3. apg., 1928. g.cirsmas: kv. 29, atd.

1—3, kv. 32, atd. 1 un 2
3. Riesta 45. apg., 1928. g. cirsmas:kv. 22,

atd. 1, kv. 27, atd. 1 un 2 ....

II iec. mežniecībā.

. Ēdoles novadā.

4. Abeļa 8. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 112,
atd. 1, kv. 120, atd. 1, kv. 95, atd. I .

5. Stulbezera 10. apg., 1928. g. cirsmas: kv.
126, atd. 1, kv. 79, atd. I

ii. Bloka 14. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 231,
atd. 1, kv. 248, atd. 1

7. Gudvalka 15. apg., kv. 230, c. 1928. g.
atd. 1

8. Postnieka 16. apg., kv. 251. c. 1928. g.,
atd. 1 .

9. Paraša 11. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 142,
atd. l.kv. 150, atd. l,kv. 161, atd. 1 .

10. Patinēs 12. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 186,
atd. 1, kv. 172, atd. 1

11. Zinga 13. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 176,
atd. 1, kv. 189, atd. 1, kv. 200, atd. I

12. Sluna 44. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 191,
atd. 1, kv. 194, atd. 1

IV iec. mežniecībā.

Alšvangas novadā.

13. Apg. 28, kv. 86, c. 1926. g., atd. I . . .

Ropažu virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Enzeliņu novadā.

1. Ceplīša 1. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 2,
atd. 1, kv. 3, atd. 1 un 2

2. Rēzītes 2. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 16,
atd. l,kv. 17, atd. I,kv. 30,atd. 2

3. Galauskas 3. apg., kv. 25, c. 1928. g., atd.
1—3, kv. 25 (num. koki)

4. Celmu 4. apg., kv. 13, c. 1928. g., atd. 1 un
2 un kv. 13 num. koki (pakāp, cirsma)

Plānupes novadā.

5. Augšupes5. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 10,
atd. 1, kv. 13, atd. 1, kv. 15, atd. I,
kv. 18, atd. 1, kv. 19 (num. koki),
kv. 24, atd. 1, kv. 25, atd. 1 un 2 . .

6. Lejsupes 6. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 32,
atd. 1, kv. 33 (num. koki), k\
atd. 1, kv.46, atd. 1, kv.48,atd. 1. .

a

5,02 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . . -1251)

priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . . 7800

5,07 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . . 5250

2,54 — priede, egle, bērzs, alksn 2280

2,68 — priedi', egle, bērzs 28KO

2,94 — bērzs, egle, priede, apse, alksn., ozols . 2400

1.38 - priede, bērzs, egle 1 190

2. 39 - egle, priede, bērzs

4,48 — priede, egle, apse, bērzs, alksn. . . . 7900

2,70 — priede, egle. bērzs 28511

3,39 — egle, priede, bērzs, ozols, alkšu., apse 2970

2,20 —- priede, egle 3560

5,36 priede, egle, alksn., bērzs, apse . . . 2890

6,30 — priede, egle, bērzs, alksn 7650

6,48 — priedi', egle, bērzs, alksn., apse . . . 7500

4,54 213 priede, egle 525(1

4,00 606 priede, egle, alksn., bērzs

7,93 85 priede, egle, bērzs, alksn 4600

9,16 73 priede, egle 6400
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Pārdos » DroS b. nauda , js
£ —; »— .|latos '&«
c Kādas virsmežniecības, novada, ~j ^ .2.«o —- "— o«
.2 5" *?§ Koku suga !gS p'= I|3 Piezīmes

apgaitas un kvartāla S^ i 2? I " I 1 Ii5"S3 S5 li- | -S'S ii 31^ .Šis £| <3
II iec. mežniecībā.
Inčukalna novadā.

7. Lielpuru 7. apg., kv. 87, c. 1928
atd. I, Dfikas 11, apg., kv. 118 c.
1928. g., atd. 1 3,45 ~- priede, egle 3850

Allažu nov
8. Dūkas II. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 17,

atd. 1, kv. 18, atd. ! un 2, kv. 7, atd. I,
un kv. (i (num. koki) pakāp, cirsma 8,72 424 priede, egle, bērzs 1950 —

Hl iec. mežniecībā. ?
re

Allažu novadā. E
9. Liepkalna 13. apg., 1928. g. cirsmas: kv. |

128, atd. 1, kv. 155, atd. 1—5, kv. 172, »
atd. I, kv. 179, atd. 1—5, kv. 183, g
atd. 1, kv. 185, atd. 1, Kangarnieku E,
14. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 124, 'g
atd. i un 2, kv. 126, atd. 1 un 2, kv. 134, "H
atd. I un 2, kv. 135, atd. 1—4 un kv. 'g,
163, atd. I un 2 29,84 — priede, egle, bērzs, apse, alksni . . , 26050 M 188 Kv. 163 atd.2na10. Cerības 12. apg., 1928.g. cirsmas: kv. 53, Ž cērtama priežu
atd. 1, kv. 62, atd. 1, kv. 63, atd. I, '§ jaunaudze līdz 10
Liclbirzes 15. apg., kv. 64, c. 1928. g., ' '£ cm kr. augst.
atd. 1 un 2, Auzina 17. apg., 1927. g. 0
cirsmas: kv. 89, atd. 1—7, kv. 90, c
atd. I kv. 99, atd. 1 un 2, kv. 108, '2
atd. 1, kv. 113, atd. 1—3, kv. 114, 'g
atd. 1 un 2 29,36 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis. . . 27100 o. 114

11. Cerības 12. apg., kv. kv. 20, 23, 32, 38 un ™

74, c. 1927. g — 4017 priede, egle, bērzs 1210 e£ —
12. Lielbirzes 15. apg., kv.66, Auziņa 17.apg. N

kv. 89, c. 1927. g., atd. 1 un 2. . \ — 3174 apse, egle, bērzs 880 E —
tu

3
IV'iec. mežniecībā. «

T3

Stāles-IIķenes novadā. a
13. Puškas 18. apg., kv. 5, c. 1928. g., 2

atd. I un 2 3,69 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 2565 "3 —
14. Iļķenes 21. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 61,

cirsmas 1 III, kv. 73,1 cirsma, kv. 82, >n
1 cirsma 10,59 — priede 1079 E —

c
Vil iec. mežniecībā.

re
Ādažu novadā. «

15. Attaru 36. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 9, ;|
1 cirsma, kv. 40, I cirsma 2,88 — priede, bērzs 148 '*"

, +->
i novadā. .2i

>10. Miķelciema 41, apg., 1928. g. cirsmas: - OT

kv. 28, I cirsma, kv. 31, I cirsma. . . 3,05 — priede, bērzs. . . ' 2343 c —re
«n
u

'u
*o

Alūksnes virsmežniecībā. 3
re
c

Jaunlaicenes l iec. mežniecībā. ? « '
re

Jaunlaicenes novadā. jS
1. Vargulenes I. apg., kv. 117, c. 1928. g., £

atd. 1 3, Lūšu 2. apg., kv. 35, c. ~°
1928. g., atd. 2, Ozolkalna 3. apg., 2 -
kv. 26, C 1928. g., atd. 1, Priedīšu c
4. apg., kv. 62, c. 1928. g., atd. I un 2, f
Briednieku 5.apg., 1928.g. cirsmas: kv. o.
66, atd. I, kv. 68, atd. 2, Repekalna <
6. apg., kv. 87, C 1928. g., atd. I,
Medņu 7. apg., kv. 137, c, 1928. g.,
atd- ' I:,: "' — egle; priede, bērzs, alksnis, apse. . . 15100 81 Kvartālos 66 un 87

saudzējama priežu
Ziemera 11 iec. mežniecībā. un egļu paauga

/.iemēra novadā.
2. Vecsilenieku 10. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 14, atd. l, kv. 16, atd. I, kv. 28,
atd. 1, kv. 30, atd. 1, Ziemeru 14. apg.,
kv, 19, atd. 1—3 10,35 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 5850 ) - —
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e Kādas virsmežniecības, novada, ~ _ 9,0 ii?B /"a ~~S—' § "" „
.£ -3 5 . S Koku suga S° I « » Ē = Piezīmes

apgaitas un kvartāla 5"S|? '£- Ig |« &*
3 £.2 Ž5 5 II s| ii

Alsviķa III iec. mežniecībā.

Alsviķa novadā.
3. Jaunās muižas 24. apg., kv. 188, c.

1928. g., atd. 1, Sūnekļa 25. apg., kv. 11
c 1928. g., atd. 1, Rēzakas 26. apg.,
1928. g. cirsmas: kv. 30, atd. 1, kv. 60,
atd. 1, Ucupurva 27. apg., kv. 24,
c. 1928. g., atd. 1, Dzena 28. apg., kv.
110, c 1928. g., atd. 1 13,20 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 13100 71 Kv. 11 nav cērtama

priežu jaunaudze

Bejas V iec. mežniecībā.

Bejas novadā, «
4. Kaktenicku 44. apg., c 1928. g., kv. 14

atd. 1, kv. 18, atd. 1, Bejas 45. apg.,
1928. g. cirsmas: Bejas šiliņš, atd. 1 un
2, kv.3, atd. 1, kv. 9,atd. 1 11,35 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 21550 « —

re
Visikuma novadā. o?a

5. Lauzenieku 42. apg, c. 1928. g. kv. 7, ,£
atd. 1 un 2, kv. 8, atd. 1, Krustsalas °-
43. apg., c 1928. g., kv. 17, atd. 1—4, 3
kv. 22, atd. 1 un 2 . 11,40 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse, osis 12300 £ 20

Jurensku novadā. >
0. Upmalas 39. apg., kv. 36, c. 1928. g., . g

atd. 1 un 2, Plintovkas 38. apg., c.
1928. g., kv. 69, atd. 1, kv. 73, atd. 1. 2

E
Plintovkas novadā. £/

Plintovkas 38. apg., c. 1928. g., kv. 3, .0
atd. l,kv.4, atd. 1—3,kv. 5, atd. Iun2 18,10 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse. . . 10250 & —

E
(U

3
Kalsnavas virsmežniecība. JS

I iec. mežniecībā. 2
Ļaudonas novadā. ±:

1. Kruskalnes 2. apg., 1928. g. cirsmas: kv.
2, atd. 1, kv. 4, atd. 1, kv. 11, atd. 1, =
TilanuS. apg., kv. 12, c 1928. g., atd. 1 6,91 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 4150 15 Kv. 12 atd. 1 sau-

ss dzējania jaunaudze
c

III iec mežniecībā. 3

Veckalsnavas novadā.
2. Vesetnieku 20. apg., 1928. g. cirsmas: K£

kv. 49, atd. 1, kv. 51, atd. 1. ļjg
3

Jaunkalsnavas novadā. ?£
Taurupu 21. apg., kv. 12, c. 1928. g., *

atd. 1. 3
c

Mārcienas novadā. >ļ2
Mārcienas Apanu (Zvēru) 27. apg., <-"

1928. g. cirsmas: kv. 43, atd. 1 un 2, 5
kv. 63, atd. 2 un 3, kv. 75, atd. 1, kv. 74, =

Iatd.
113,92—egle,priede,bērzs,alksnis, apse...14000

c g7

IV iec. mežniecībā. Ko
Jaunkalsnavas novadā. -a

3. Strautiņu 26. apg., kv. 81., c. 1928. g., '«
atd. 1 -.... 1,34 — egle, priede, bērzs 460 g t241

>
V iec. mežniecībā. ,§?

Vietalvas novadā.
4. Sila 22. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 5,

atd. 1, kv. 6, atd. 1, kv. 12, atd. 1,
kv. 16, atd. 1, kv. 17, atd. 1, Silabrenču
30. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 38, atd. 1, ?
kv. 42, atd. 1, kv. 48, atd. 1, kv. 51,
atd. 1.

Vietalvas-Odzienes novadā.
Silamuižas 32. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 3, atd. 1—4, kv. 5, atd. 1. . . . 17,35 — egle, priede, bērzs, apse, ozols, alksnis.
kļava 18890 ) 29
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> apgaitas un kvartāla 5"« § S? '$" I § fa Ī5-S

2 as ii <s
Rendas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Kendes novadā.
1. Gaiļa 2. apg., kv. 13, c 1928. g. atd. I. 0,94 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse. . . 770 —
2. Ciemniekao. apg., 1928. g. cirsmas: kv.37,

atd. 1—4, kv. 42, atd. 1—6 .... 20,01 — priede, egle, alksnis bērzs, apse. . . 13700 111

II iec. mežniecībā.
3. Dzira 6. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 51, ' «

atd. 1—3, kv. 52, atd. 1—3 .... 10,63 — priede, egle, alksnis, bērzs, apse. . . 10400 g 75
4. Gana II, 10. apg., kv. 68, c. 1928. g., E

atd, I, Leiša 7. apg., kv. 53, c 1928. g., 8
atd. I, Upatas 9. apg., 1928. g. cirsmas: «
kv. 66, atd. 1, kv. 67, atd. 1, kv. 78, c
atd. 1 un 2 16,77 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse. . . 17500 >g 154

£
īre

III iec. mežniecībā. c

5. Cepliša 14. apg., kv. 105, C. 1928. g., J
atd. l, Olāzuma 20. apg., kv. 106, c. 'E
1928. g., atd. 3, Krojas 15. apg., kv. 107, M

C. 1928. g., atd. 3 5,57 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 5150 > 43
(i. Laimas 16. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 124, e

atd. 1 2, kv. 125, atd. 1, kv. 137, atd. m
I 1111 2 8,43 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 5900 >g 60

7. Bniuča 19. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 119, o.
atd. I, kv. 122, atd. I, kv. 123, atd. ™

1 4, kv. 134, atd. l,kv. 145, atd. 1 un2 11,38 — egle, priede, apse, bērzs, alksnis. . . 9600
^

78
8. Novadnieka 21. apg., 1928. g. cirsmas: <n

kv. Il7,ald. I un 2, kv. 118, atd. 1 un 2, E
kv. 129, atd. 1, un 2 kv. 152, atd. I un 2 13,41 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis. . . 9100 .2 90

* u.«
II iec.mežniecībā."aLielrendas novadā. 1=

9. Medņa 13. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 49, 3
atd. I, kv. 50, atd. I, kv. 55, atd. I,
kv. 61, atd. 1 un 3 8,89 - egle, priede bērzs, apse, alksnis. . . 6200 = 63

v
E

IV iec.mežnieicKabiles novadā. -g
10. Stūra 21. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 2, §

atd. I, kv. 31, atd. 1 un 2 5,18 — priede, egle, bērzs 3400 12 99
11. Darvdedža 26. apg., 1928. g. cirsmas: "

kv. 104, atd. I un 2, kv. 132, atd. 1, 2
kv. 133, atd. I, Apšenieka 22. apg., .S
kv. 108, c 1928. g., atd. 1 9,93 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 8750 * 62

12. ļauntreknes 33. apg., 1928. g. cirsmas: g
kv. 85, atd. I, kv. 86, atd. 1. . . . 1,08 — -egle, priede, apse, alksnis, bērzs. . . 750 4J 14

13. Leiša 27. apg., kv. 95, C. 1928. g., atd. I, '3
I.,nicina 28. apg., 1928. g. cirsmas: re
kv. 12* 1, atd. 1, kv. 123, atd. 1, kv. 141, 3
atd. I, kv. 142, atd. I un 2, kv. 143, g

atd. 1—3, kv. 144, atd. 1, kv. 145,
atd. 1 17,63 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse. . . 10650|2.50 Kv. 143 atd. 3 nav

*§ izcērtama uz pla-
V iec. mežniecībā. 5 tības 0,10 ha apm.

,« 15 gadu veca jaun-
14. Spara 29. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 202, % audze

atd, 1, kv. 203. atd. 1, Vizbuļa 31. apg., g
kv 191, c. 1928. g., atd. I un 2 . . 5,94 — egle, apse, alksnis, bērzs, priede. . . 4400 > —

15. Vizbuļa 31. apg., kv. 190 ,,Briežu" mājas
^piegriezums . 5,10 — egle, alksnis, bērzs, apse, priede. . . 3100 —

IV iec. mežniecībā.

16 Apšenieka 22. apg.. 1928. g. cirsmas:
kv. 8, atd. 1 un 2, kv. 13, atd. I— 6. . 17,33 — apse . 3600 _ izcērtamas tikai ap-

ses
V iec. mtinlei

17. Spara 29. apg., kv. 199, c 1928. g., atd. 1 — 1462 apse 1748 _ Cērtamas tikai zī-
' mogotas un numur.

III lec. mežniecībā. aPses

Rendas novadā.
18. Olāzuma 20. apg., C 1923. g., kv. 114. . — 117 priede 2072 104 138 —
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Mežu pārdos uz m< i un m< i materiālupārdošanas 1925. g. 15. IVIikuma (iespiests „Valdibas Vēstneša" >fe 82) un zemkopības ministra
apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata. Uz Rendas virsmežniecības izsoles vienībām JVoNo 16 un 17, solīšana notiks tikai mutiski.

Ciršanas bi|eti izņemot, pircējam jāiemaksā dn s nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludi-
nājumā šī drošības nauda noteikta atsevišķi.

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

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.

Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 10 rītā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kas
iemāk \ kommisijai IO°/0 drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosollšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā no
piedāvātās summas .neatzīs.

b dr Ibaa naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un Valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu banku garantijas, pie*kam pircēju ērtības
laba būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas garāki, bet ne īsāki par 9 metie-

ni, 4) banku ak itus čekus, kuri nosollšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina* Ārpus Rīgas atrodošos banku čekiem vajaga būt
akceptētiem no minēto banku Rīgas nodaļām vai Latvijas bankas.

Cirsmās atzīmētie sēkl koki nav cērtami.

Mežu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņēmi no izsoles pēc'saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. ' 11491v

Mežu departaments.

^^^^^

Valsts tipogrāfija.
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