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Nr. 297.
Pārvietoju dienesta labā: Elektro-

tehniskā diviziona kapteini Aleksandri
Fridrichu Vīndedzi uz Zemūdeņu divi-
zionu; Zemgales divizijas pārvaldes virs-
leitnantu Kārli Tenteri, 1. Liepājas
kājnieku pulka virsleitnantu Oskaru
Teodoru Steinbergu un leitnantu Ro-
bertu Vili Janševski, 2. Ventspils kāj-
nieku pulka leitnantus Arvīdu Pēteri
Bamberi un Gustu Fridrichu Straut-
nieku, 3. Jelgavas kājnieku pulka virs-
leitnantus Hugo Vanagu, Alfrēdu Sal-
miņu un Maksimilianu Grāveri, 5. Cēsu

kājnieku pulka virsleitnantus Bernhardu
Grasbergu, Jāni Cīruli, Jāni Renckul-
bergu un Erichu Haraldu Mellupu,
6. Rīgas kājnieku pulka virsleitnantu
Jāni Alfrēdu Pagrodu, 7. Siguldas
kājnieku pulka virsleitnantus Jāni
Ūdentiņu un Jāni Kirsonu, 9. Rē-
zeknes kājnieku pulka virsleitnantu
Aleksandri Tomasu, 11. Dobeles kāj-
nieku pulka virsleitnantus Hugo Frei-
mani un Emīli Kannu, Kurzemes arti-
lērijas pulka virsleitnantu Pauli Ruceli,
Zemgales artilērijas pulka virsleitnantu
Nikolaju Strukovu, Jātnieku pulka virs-
leitnantus Egonu Jirgensonu, Valteri
Riņķi, Kārli Ercumu, Vilhelmu Stern-
doku un leitnantu Augustu Graudiņu

uz Aviācijas pulku; 6. Rīgas kājnieku
pulka virsleitnantu Jēkabu Baronu un
Jātnieku pulka virsleitnantu Voldemāru
Dimzi uz Jūras aviācijas divizionu.

§2.

Pārvietoju uz paša vēlēšanos 6. Rīgas
kājnieku pulka virsleitnantu Ēvaldu
Vēršanu uz 8. Daugavpils kājnieku
pulku,

§3.
Atvaļinu slimības dē] no aktīvā kara

dienesta, ieskaitot zemessargos, Galvenās
artilērijas noliktavas kara ierēdni Albertu
Preibergu.

§4.
Atvaļinu uz paša velēšanos no aktīvā

kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
7. Siguldas kājnieku pulka virsleitnantu
Aleksandri Neihartu.

Valsts Prezidents G. Zem gals.
Kara ministra vietā

iekšlietu ministris E. taimiņš.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums

Jaunjelgavā dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.

Provizora Jēkaba Dermeika „Jaunā"
ļļptiekajaunjelgavā ir ieskaitīta to aptieku
arakstā, kas izsniedz zāles pret valsts

«arbinieku ārstu parakstītām receptēm.
Darba aizsardzības departamenta

direktors Fr. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Pasts un telefons.
1. Atklātas:

a) Spāres pasta un telegrāfa kantoris —
Talsu apriņķī Spāres miestā;

°) pasta palīgnodaļas vienkāršu un

ļ5^'sur-ījumu operācijām:
Kapiņi — Daugavpils apriņķa Ka-

piņu pagastā,
Krote — Liepājas apriņķa Krotes

pagastā,pures dzelzceļu stacijā, Tukuma-
Ventspils līnijas,

K'ga — Nordekos, Riekstu ielā N»24;

c) telefona palīgnodaļas:
Līcieši — Madonas apriņķa Sarkaņu

pagastā,
Sarkanmuiža — Ventspils apriņķa

Sarkanmuižas pagastā.
II. Pārveidotas:

d) telefona palīgnodaļas: par pasta un
telefona palīgnodaļām visām pasta
operācijām:
Kusa — Madonas apriņķa Kusas

pagastā;
e) par pasta un telefona palīgnodaļām

vienkāršu un ierakstītu sūtījumu
operācijām:
Avoti — Kuldīgas apriņķa Skrundas

pagastā,
Tadaiķi — Liepājas apriņķa Tadaiķu

pagastā;
f) pasta palīgnodaļas par pasta un

telefona palīgnodaļām:
Mālmuiža — Valkas apriņķa Sinoles

pagastā,
Zači — Rēzeknes apriņķa Makašēnu

pagastā,
Zira — Ventspils apriņķa Ziras

pagastā.
Silajāņu telefona palīgnodaļa Madonas

apriņķī pārdēvēta pār ,,Zeltaleja ".
Slēgta: Spāres pasta un telefona palīg-

nodaļa, Talsu apriņķī, Spāres miestā.
Pārvaldes priekšnieks V. Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Klaviņš.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar š. g. 8. augusta lēmumu, izbeidz
Vilhel'ma-Kārļa Viļā d. Bušmaņa meklēšanu,
kas tika meklēts uz Liepājas apgabaltiesas 1928. g.
26. jūlija lēmuma pamata. (Skat. ,,Valdības
Vēstneša" 1928. g. 171. numurā.)

Liepājā, 1928. g. 16. augustā. JVs 3372.
Tiesas loceklis F. B a u c e.

Sekretārs (paraksts).

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Limbažu pilsētas
dažu ielu apvienošana un pārdē-
vēšana un jauno ielu nosaukumi.
Pamatojoties uz Limbažu pilsētas domes

š. g. 2. marta lēmumu (prot. Ne 4 p. III),
kas apstiprināts ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta š. g. 11. augusta
rakstu N° 91176, Limbažu pilsētas valde
ar šo paziņo, par zemāk minēto ielu ap-
vienošanu un pārdēvēšanu un jauno ielu
nosaukumiem:

I Apvienotas:

1) Sārmes un Mazā Cēsu iela ar no-
saukumu Sārmes iela;

2) Mūru un Mazā Jaunā iela ar nosau-
kumu Mūru iela;

3) Parka un Mazā Ģildes iela ar no-
saukumu Parka iela;

4) Rīgas ielas daļa no Tirgus laukuma
līdz tagadējai Cēsu ielai pievienota Cēsu
ielai.

II. Pārdēvētas:
1) Lielā Cēsu iela pārdēvēta par Cēsu

ielu;
2) Lielā Rīgas iela pārdēvēta par Rīgas

ielu;
3) Mazā Rīgas iela pārdēvēta par Bī-

skapa ielu;
4) Kautuves iela pārdēvēta par Ezera

ielu;
5) Lielā Ģildes iela pārdēvētaparĢildes

ielu;
6) Lielā Jaunā iela pārdēvēta par

Jauno ielu;
7) Rēveles iela pārdēvēta par Burt-

nieku ielu;
Piezīme. Par Rīgas ielu tiek saukta

Cēsu ielas atzarojums virzienā uz
Rīgu.
III. Jauno ielu nosaukumi:

1) Iela no Tirgus laukuma gar uguns
dzēsēju depo līdz Baznīcas laukumam no
saukta par Baznīcas ielu;

2) Iela no Dzirnavu ielas atzarojuma
līdz ezermala pļavām nosaukta par
Niedru ielu;

3) Šķērsiela no Ganības ielas līdz Ezera
ielai gar ezermala pļavām nosaukta par
Avota ielu:

4) Šķērsiela no Parka ielas līdz Dārza
ielai starp gruntsgabaliem no 14, 20, 21
un 13 nosaukta par Sporta ielu;

5) Iela no Baznīcas laukuma līdz Burt-
nieku ielai gar baznīcas kalnu nosaukta
par Lībiešu ielu.

1. piezīme. Par Dzirnavu ielu tiek
saukta iela no Tirgus laukuma vir-
zienā gar vecām dzirnavām.

2. piezīme. :Par Ganības ielu tiek
saukta iela no Mūru ielas līdz ezer-
mala pļavām.

Pilsētas galva (paraksts).
Sekretārs V. Dambitis.

Pārgrozījumi saistošos noteikumos
par tirgotavu atvēršanas un slēgšanas

laiku Subates pilsētā,
kas publicēti „Valdības Vēstneša" 1923. g.

99. numurā.

Augšā minēto noteikumu § 3. teksts
ar 1928. g. 14. februāra domes lēmumu
(domes lēmums apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
1928. g. 8. augusta rakstu JNe 91055) tiek

atcelts un ta vietā tiek ievests sekošs
teksts:

Maizes, desu, gaļas un piena pārdo-
tavas var tikt atvērtas svētdienās un
svinamas dienās no pulksten 7 līdz 9
un no pulksten 13 līdz 17, visas citas
tirgotavas, neizslēdzot tirgus būdas un
galdiņus, svētku un svinamās dienās
var tikt atvērtas no pulksten 13 līdz 17.
Šie pārgrozījumi stājas spēkā pēc

14 dienām, skaitot no viņu izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Subates pilsētas valde.

Iekšzeme

Noziegumi un notikumi jūlijā.

(Skaitļi iekavās rāda pagājušā gada
jūlija notikumus.)

Šī gada jūlijā notikušas 17 slepkavības . ,
no kurām atklātas 11 (14, atklātas 11).
Lielākā daļa slepkavību — 9 notikušas
Latgalē, starp citām arī žīdu Vovsi ģime-
nes 3 locekļu noslepkavošana Daugavpilī.
Arī šo mēnesi, tāpat kā agrāk, liela daļa
no noslepkavotiem — jaunpiedzimušie
bērni.

Kriminālaborti — 6, no kuriem ar mātes
nāvi beidzies 1 (4, mirušas 2 mātes).

Laupīšanas — 4, atklātas 3 (8, atkl. 8).
Zādzības: a) lielākas, par kurām izziņas

nodotas izmeklēšanas tiesnešiem 118, at-
klāta 101 (90, atklātas 72) un b) mazākas,
kuras nodotas miertiesnešiem — 863, at-
klātas 666 (703, atklātas 513).

Pie dienesta pienākumu izpildīšanas
ievainots 1 policijas ierēdnis un noticis
1 apšaudīšanās gadījums ar bēgošo no-
ziedznieku Rēzeknē.

Ugunsgrēki: a) Ļaunprātīgas dedzinā-
šanas 10, atklātas 5 (14, atklātas 5), ar
Ls 26.920,— lieliem zaudējumiem; b) no
dažādiem iemesliem izcēlušies 125 uguns-
grēki, kas nodarījuši zaudējumus par
Ls 567.442 (169, zaud. Ls 696.966,33).

Administratīvi sodīti 1785 pilsoņi ar
Ls 9.427,55 (691, ar Ls 6.130,50).

Sarakstīti protokoli: par žūpības ap-
karošanas likuma pārkāpumiem — 1229
(987); par kārtības un miera traucē-
šanu — 611 (429) ; par dažādu saistošu
noteikumu neievērošanu 2271 (2223); par
citiem likumu pārkāpumiem 2074 (1632);
par medību likumu pārkāpumiem 19 (35).

Pašnāvības dzīves apnikuma un citu
iemeslu dēļ izdarījušas 55 personas:
38 vīrieši un 17 sievietes (31 vīrietis,
36 sievietes).

Smagi nelaimes gadījumi, kas beigušies
ar nāvi vai smagiem sakropļojumiem —
324, no tiem miruši 52 cilvēki (372,
miruši 141).

Pagasts, kas negrib iekrist parādos.

Paredzot lauku pašvaldību saimnie-
ciskās grūtības plūdu un pārliecīgā slap-
juma nodarītā posta dēļ, pašvaldības
departaments uzaicināja iesniegt ziņas,
cik avansu vajadzēs pašvaldībām tekošu
izdevumu segšanai. Uz to Aknīšu pa-
gasta padome. Ilūkstes apriņķī, ņemdama
vērā vispārējo neražu un baidīdamās
iekrist parādos, nolēmusi avansu uz no-
dokļu rēķina nepieprasīt, bet gan labprāt
pieņemtu neatmaksājamu valsts pabalstu
lopbarības veidā, jo visām saimniecībām
pagastā esot noslīcis siens. Šādu lē-
mumu Ilūkstes apriņķa valde nav at-
balstījusi, bet pieprasījusi papildu ziņas,
vai pagasta valde spēs pildīt budžetā pa-
redzētos pienākumus: nespējnieku ap-
gādāšanu, pagasta administrācijas uzturē-
šanu un citus. Pārējiem pagastiem Ilūk-
stes apriņķa valde lūdz pašvaldības
departamentu izsniegt 93.000 latus avansa;
no tā vienam pašam Rubenes pagastam
Ls 10.000,—, kas iztaisa trešo daļu no
viņas budžeta.

Atzīmējams, ka šo rīkojumu paš-
valdības departaments deva jau 29. jū-
nijā (No 89969), bet līdz šim to ir iz-
pildījuši bez Ilūkstes apriņķa vēl Jēkab-
pils apriņķa 9 pagasti un Kuldīgas
apriņķa pagasti, kuru visu kasēs 1. jūlijā
bijuši Ls 39.349,88 skaidrā naudā un no-
guldījumos un Ls 8.667,30 vērtspapīros,
bet viena mēneša izdevumi —
Ls 43.502,— bet šie pagasti tomēr
avansus nav prasījuši. Bez tiem avansu
vēl prasījuši Valkas, Bauskas un Val-
mieras apriņķu visi pagasti, un Tukuma
apriņķa 3 pagasti, bet pārējās paš-
valdības par savu financiālo stāvokli paš-
valdības departamentam vēl arvien nekā
nav ziņojušas. Vai viņas grib iztikt bez
avansiem, vai arī citu iemeslu dēļ ka-
vējas ar atbildi, pagaidām nav zināms.

(Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis.)

Kursīšu pagasta kase.

Kuldīgas apriņķa valde, izskatot Kur-
sīšu pagasta kases apzagšanas lietu un
ievāktās ziņas, atrada, ka 31. martā no
šī pagasta kancelejas izzudušas: galvenā
kases, budžeta, izdevumu, norēķinu un
kasiera dienas grāmatas, izdevumu order-
čeku 3 grāmatiņas un kvītes, kas glabā-
jušās darbveža galda atvilktnēs. Vēlāk
gan pazudušās grāmatas un dokumentus
policija atradusi, bet jau galīgi saplosītas
un izmētātas ceļmalā. Mēnesi vēlāk no
pagasta kases (velves) bija izzagti ap
Ls 1OG0 pagasta naudas, uzslēdzot velvi
ar pakaļtaisītu atslēgu. Pagasta padome
b ja izteikusi pārliecību, ka bij. pa-
gasta valdes locekļu resp. kases pār-
zinātāju nolaidīgā rīcība esot pa-
darījusi kases apzagšanu par iespē-
jamu, jo kases atslēgas agrāk vairāk
reizes zudušas, pēc kam durvis tikušas
atmūķētas un nozaudēto atslēgu vietā
pagatavotas citas, i neziņojot par to ne
pagasta padomei, ne jaunievēlētai valdei
pie amata nodošanas, un tādēļ jaunā
valde nevarēja laikā pielietot aizsargu
līdzekļus kases nodrošināšanā. Tāpēc arī
apriņķa valde nolēmusi šo lietu nodot
Liepājas apgabaltiesas prokuroram un
lūgt saukt pie atbildības bijušās pagasta
valdes priekšsēdētāju Jāni Āboliņu un
locekļus Jāni Strēlnieku, Alfrēdu Riekstu
un Fridrichu Pimberi par minēto no-
laidību pielaišanu, no kā pagastam cēlu-
šies materiāli zaudējumi.

(Iekšl. Min. Vēstn.)

Maksa par „Valdibas Vēstnesi":
gr piesūtīšanu par: j,ez piesūtīšanas

gadu • • • Ls
ļo'— (sanemot eksped.) par:

igadu ..... ._ gadu Ls 18
3 men. • • »

2
>_ ,,2 gadu , , . f> 10 _

<:. ,' '„ 3 mēn 5,—
p,esūtot pa j '
pastu un pie * » • • • » ,. '°
atkalp ārde- ,„ Par atsevišķua
^jfern . . „ -.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
vienslejtgu rindiņu „ —,20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas „ —,?0

Latvijas valdības gļa oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^^W^y

^^
svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
C^^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī No2. Tālrunis 20032 ^Pogoiļ^* Rīgā, pilī Ns 1. Tālrunis 2C031
Runas stundas no 11—12 VST Atvērts no pulksten 9—3



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. * p., paziņo, ka 1928. g.
28. augustā, minētās noda|as
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1926. g. 3. septembri, Mārkalnes
pagastā mirušā Kārļa Reiņa d.
Prindula testaments. L.JV°5185

Rīgā, '1928. g. 16. augustā.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

11746ē Sekretārs A. Kalve.

Latvijas bankas nedējas pārskats
uz 1928. g. 15. augustu.

AKTĪVA. Lati. S. P A SIV A. Lati
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā. . 41,254 7inpie ārzemju emisijas bankSm. . 23,729,678 51 Pamata kapitāls 15 58M-»Arzemju valūta 78,650,278 28 Rezerves kanitāls Voon-5 *Sudraba nauda 4,496,054 — £eze.™!s Pltā!s

o'^'586 <&
Valsts kases zīmes un sīka metāla Speciālas rezerves 2,500,00fu

nauda 10,242,888 60 Noguldījumi 11,672,268 6,
īsa termiņa vekseļi 82,647,510 82 Tekoši reķim 54,394,834*,
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 42,040,418 11 Valsts rēķini un depozīti 113,639 472 ^Citi aktīvi . 10,705,656 17 Citi pasīvi - 10,379. lRļļ 2

252,512,484 49 252,5Ī2ļjg^
Rīgā, 1928. g. 15. augustā. Padomes priekšsēdētājs J. Celms! "~~

11761 Galvenā direktora vietā V. Bandrevičs.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Saimnieciskas grūtības nelabvēlīgās
vasaras deļ.

Tallinā. 16. augustā. Šodien Igau-
nijas zemkopības ministrijā notika ap-
spriede par sēklas labības un lopbarības
apgādāšanu lauksaimniekiem. Tā kā šī
gada rudzu pļauja nelabvēlīgo laika ap-
stākļu dēļ nokavējusies par 3 nedēļām,
tad jauno ražu šā rudeņa rudzu sējai
vairs nevar izlietot. Tādēļ sēklas labības
iegādāšana atzīta par sevišķi steidzamu.
Nolēma, ka kara ministrijas intendan-
tūra izsniegs lauksaimniekiem nepiecie-
šamo sēklas daudzumu no saviem krāju-
miem. Lopbarības apgādāšanas jautā-
jumā pagaidām nekādu lēmumu vēl ne-
pieņēma. LTA.

Rīga.
NEDĒĻAS ZIŅOJUMS

par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām
slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1928. gada 8. līdz
15. augustam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

cd—
S|

Slimības nosaukums ag"
» s,«e«

Vi

Paratyphua 3
Tvphus abdom Vēdera tīfs . . 7
Typhus exanth. . . . Izsituma tīfs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis. —
Febris interm Purva drudzis . 1
Morbus Heine Medin —
Encephalitis letharg —
Variola et variolols . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 21
Scarlatina Šarlaks .... 2
Tussis convulslva . . . Garais klepus . 1
Diphteritis Difterits ... 2
Influenca Influenca ...
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze —
Dvsenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums

(Mumps). . . 4
Trachoma —
Mening. cerebrospin. epid 1
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomvelitis —

Ārzemes.
Krimas tatāri pret kommūnismu.

Berlinē. ,,Ost-Express" ziņo no Ma-
skavas, ka Krimas kommūnistu partijas
vadība iesniegusi Maskavas centrālkomi-
tejai ziņojumu, no kura redzams, ka
Krimas nekrievu iedzīvotāji, galvenā kārtā
tatāri, izrāda diezgan sīvu pretošanos tik-
lab kommūnistu partijas direktīvām, kā
arī padomju valdības rīkojumiem. Ziņo-
jums konstatē, ka Krimas padomju val-
dībai uzdotais galvenais darbs — liel-
gruntniecības pilnīgā likvidēšana —
vienmēr vēl neesot veikts. Krimas turīgie
zemnieki esot pratuši to visu laiku aiz-
kavēt un daudzos gadījumos nepielaist
pat muižnieku izlikšanu no viņu īpašu-
miem. Turīgo zemnieku pretlieliniecisko
darbību lielā mērā atvieglojot arī tas ap-
stāklis, ka kommūnistu partijas organi-
zācija Krimā viengabalainības ziņā vēl
liekot daudz ko vēlēties. ,.Zināmi ele-
menti" partijas rindās stāvot vēl neno-
skaidrotos sakaros ar tatāru nacionālistu
grupām. LTA.

Notikumi Dienvidslāvijā.
Londonā. „Daily Telegraph" ziņo no

Agramas: Belgrades valdībā nav vien-
prātības jautājumā par to, kā izturēties
pret kroatu politiskām prasībām.
Daži valdības locekļi ieteic piekāpties un
piešķirt Kroatijai autonomiju, turpretim
militārpartijas kategoriski noraida tādu
piekāpšanos. Kroatu vadoņi no savas
puses uztur spēkā sekošas trīs galvenās
prasības: 1) revidēt satversmi, 2) pie-
šķirt Kroatijai pilnīgu autonomiju,

3) samazināt nodokļus un nodevas, kas
ieplūst Dienvidslāvijas centrālā valsts
kasē. Kroatu parlamentārieši neatgriezī-
sies Skupčinā, kamēr viņu pamatprasības
nebūs pieņemtas, nodibinot federālu valsts
iekārtu tagadējā centrālisma vietā. Kroatu
nākotnes plāni tomēr iet vēl daudz tālāk,
un Radiča bērēs turētās runas dod par
tiem skaidru liecību. Pribičevičs mantoja
jūsmīgu piekrišanu, kad skaļā balsī iz-
saucās, ka jāradot ,,vienota slavu
nācija no Adrijas līdz Melnai jūrai''.
Ja Dienvidslāvija būs pārvērsta par fede-
rāciju, tad pēc kroatu domām vairs ne-
varētu būt šķēršļu arī Bulgārijas uz-
ņemšanai kopā ar autonomu Maķe-
doniju daudz plašākā Dienvid-
eiropas slavu valstī, nekā par to
domā Belgradē. Kroatu vadoņi uzsver,
ka Serbija nedrīkstot būt par šķērsli iz-
līgšanai ar Bulgāriju un ka jādibinot
„Lielā Dienvidslāvi ja - ', kurā visām tās
sastāvdaļām būtu pilnīgi vienādas tiesī-
bas, neatkarīgi no viņu lieluma. Tāds
esot bijis mirušā Stefana Radiča gala
mērķis, un kroati darīšot visu, lai šo
Lielās Dienvidslāvijas ideju izvestu dzīvē.

LTA.

Latvijas vecmāšu biedrība
lūdz biedrībā neapvienotās vecmātes pie-
sūtīt viņai savas pareizas adreses, lai
biedrība varētu izsūtīt IV vecmāšu kon-
ferences lēmumus un ziņojumus vecmāšu
darba līguma lietā. Adrese: Rīgā, Ģer-
trūdes ielā N° 43.

Latvijas vecmāšu biedrības priekšniece
M. Celms.

Literatūra.
Tautas tradīciju krāšana.

Latviešu folkloras krātuvei (Rīgā, Valde-
māra ielā 36a) iesūtījuši dažādas tautas tradīcijas
š. g. jūlijā: Ančevs Gaigalavā — 13 (kopā ar iepr.
16 v.); Am. Ančevs Gaigalavā — 4(8); Fr. Aprikis
Nīkrācē — 87 (433); B. Baroklis Ludzā — 70(230); i
M. Bērziņš Umurgā — 208 (1887); M. Biksons
Ivandē — 3759 (7306); A. Bindemane Rīgā — 213
(773); V. Bojārs Mežvidos — 305 (658); R. Bor-
kovskis Ludzā — 182 (564); E. Brastinš Rīgā — i
(243); K. Bregžis Rīgā — 4 (20); j. Cibuļskis
Nautrēnos — 47 (48); J. Drullis Dunikā — 3
(1385); P. Gilučs Preiļos — 499; J. Jansons
Rīgā — 50 (1218); K- Kvāls Secē — 120 (481);
J. Kučinskis Ciblā — 16; Ž. Kuncītis Kursīšos —
29(77); P. Leitāns Rīgā—28(1052):A.Meiere —
Baunos — 40; F. Rāts Aizputē — 104 (283);
B. Riekstiņš Alūksnē — 25 (13921); E. Rigaste
Īslīcē — 17 (103); J. Sedois Bārtā — 36 (1563);
P. Smelteris Skaistā — 180 (1489); P. Šmaukstelis
Silajāņos — 77 (259); H. Spriņģe Mārsnēnos — 2;
K. Spurinš Ogrē — 11 (153); K. Tīģeris Sātiņos —
27 (562);' A. Vāvers Morē — 59; P. Vīksna Lēd-
manē — 6 (238); M. Voite Rugājos — 90; B. Za-
riņa Aucē — 139 (393); Skujenes II p. pamatskola
— 888 (3767; V Daugavpils v. sk. — 100 (653);
V. Rēzeknes skol. inst. — 5154 varianti.

Kopā par jūliju — 12.595; pavisam krātuvē —
449.204 varianti.

Krātuve sirsnīgi pateicas visiem krājējiem un
teicējiem un lūdz uzrakstīt arī vēl citus ticēju-
mus par lopkopību: Ko dara, lai govis būtu
mierīgas slaukšanas laikā, lai dotu daudz piena,
lai nedotu, lai slauktu asinis? Ko dara, lai govs,
kas norāvusi pienu, kas sagandēta, sāktu pienu
atkal dot? Staipīgs piens. Tesmens kopšana un
smērēšana. Sviesta sišana, mazgāšana. Laba
laime sviestu sitot. Sviesta pārdošana, pirkšana.

Siers. Kas gadās, ja siers vārot piedeg? Jaunpifn,
Kādas burvības ievēro, govīm atnesoties. Vērsk
adienīte, ālavīca. Telēna dzirdīšana pirmo ren
Turamais teļš. Dzirdamais trauks. Vārda došana
Govju un citu mājas kustoņu vārdi. Kā dabūt
lielus teļus ar biezu spalvu? Govju pirkšana ,ve.
šana uz jauno māju, savaldīšana, pieturēšana "
Kas jādara, lai govs nebēdātos pēc vecās vietas.Lopu dāvināšana.

Latviešu folkloras krātuves sekretāre
A.Bērzkalne

Atpūta. jN° 198. — 1928. g. 17. augustā.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 18. augustā.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,179—5,189
1 Anglijas mārciņa 25,16—252]

100 Francijas franku 20,20—2035
100 Beļģijas beigu 71,58—72, '*100 Šveices franku 99,50—10025
100 Itālijas liru 27,04—27,25
100 Zviedrijas kronu 138,55—139,2
100 Norvēģijas kronu 138,15—138$
100 Dānijas kronu 138,15—138,85
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,4(1
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,30—15,45
100 Holandes guldeņu 207,55—208,6)
100 Vācijas marku 123,40—124,00
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138.35—139,05
100 Polijas zlotu 57,45-58,65
100 Lietavas litu 51,00-51,70

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-3445
Sudrabs 1 kg 95-103

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

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevici

Zvērināts biržas māklers P. Rupneti

Redaktors M. Ārons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civili"**

uz civ. ties. lik. 2011., 20 14.*
2019. p. p. pamata pazuw-"
pēc 1927. g. 11. nov. Rīga*
Katrīnes (Jekaterīnas) ]»":
meitas Vāgners, dzim. Kav1
(Kavitzkv), ir atklāts manti>!«»

un uzaicina, kam ir uz šo m
jumu, vai sakarā ar to, "JE
kā mantiniekiem, legatanj
fideikomisār. kreditor. utiM
pieteikt šīs tiesības minēta K
sešu mēnešu laikā, skaitot
sludinājuma iesp iešanas <>'

Ja minētās personas JJg
tiesības augšā uzrādīta te ķ
nepieteiks, tad viņas aiz»

šīs tiesības zaudējušas. ,
Rīgā, 1928. g. 7 a
Priekšsēd. v. A. Blutnen'

11078b Sekretārs A. *_J

RīģaT apgabaltiesas 3. ciflj£
atklātā tiesas sēdē
7. augustā izklausīju!
Alekseja d. Kružichina «j

niecības iecelšanas lietu
^lēma: atcelt aizgādni»^

ar tiesas 1922. g. 4. apr. * $
iecelta par bezvēsts prļ ~ļ
esošā Vasilija Alekseja "i
china atstāto mantu
paziņot Rīgas pils- bany
izpildīšanai. ,.

Rīgā, 1928. g- 8. augļy
L. N2 1289 1922. 0 ,.mit M

Priekšsēd. v. A. Bh-
Sekretārs A- "

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļi

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. ?
2019. p. p. pamata paziņo, b
pēc 1919. g. 10. sept. Rīgā mii.
Johana-Georga Indriķa dēlaTau-
bes, ir atklāts mantojums I
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vaj sakarā ar to, tie*
kā mantiniekiem, legatārf*
fideikomisārijiem, kreditor. unt-t
pieteikt šīs tiesības minētāai ra-
sai sešu mēnešu laikā, skaitu
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas sav*
tiesības augšā uzrādītā termf
nepieteiks, tad viņas atzīs u
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 7. augusta
L. Xa 5082.

Priekšsēd. v. A. Blūmentai»-
Sekretārs A. Ķļā

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1919. g. 1. febr. Krievijā,
Odesā mir. Ēvalda - Heinricha
Heinricha d. Jirgena (Jūrgens),
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. Ks 5043. 11084b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 9. martā Rīgā mir.
Fridricha Nikolaja Jāņa (Johana)
dēla Beirota Bevroth), ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. jNr2 5072. 11076b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1923. g. 21. dec. Meņģeles
pagastā mir. Ilzes Dāvida m.
Lazdiņ, dzim. Bērziņš ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikomisārijiem, kredi-
toriem un 1.1., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. JVs 4607. 11082b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 25. apr. Rīgā mir.
Didriķa (Didricha, Ditricha) Pē-
tera d. Didrichsonsa (Ditrich-
sona, Dietrichsona), ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar

to, tiesībaskā mantiniekiem, lega-
tārijiem fideikomisārijiem, kredi-
toriem un 1.1;, pieteikt šīs tiesibas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. JVs 5111. 11083b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 3. maijā Valmierā
mirušā Kārļa Gusta d. Amper-
mana ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisār., kreditor. un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 6. augustā.
L. N° 5105. 11080b

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

» \

(Tiesu
sludinājumi.

, _

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1926. g. 8. okt. Vecgulbenes
pagastā mir. Aleksandra Otto d.
Tilgasa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
"kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu, laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 6. augustā.
L. Ka 4921. 10973b

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

I^-gas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 13. apr. Vestienas
pagastā mir. Reiņa Pāvila d.
Šiliņa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fiseikomisār., kreditor. un t. t.,
pieteikt šīs tiesibas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 6. augustā.
L. Ne 3515. 10976b

Priekšsēd. v. A. Blūmentā;;.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1921. g. 11. nov. Launkalnes
pagastā mir. Dāvja Jāņa dēla
Krieva ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, .legatārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 6. augustā.
L. Ms 4902. 10974b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jāņa
Rudzīša pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1928. g. 7. aug. lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Jānis Rudzīts
parādu pēc obligācijas par 2200 r.,
apstiprinātas 1903. g. 7. janv.
N° 1 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Nītaures muižas zem-
nieku zemes Jaun-Ilgašu mājām,
zem zemes grāmatu reģ. Nņ 4731
izdotas par labu Vilhelmam Sten-i

boks-Fermoram — ir iemaksājis
tiesas depozītā Ls 44.— dēļ
kapitāla un % dzēšanas.

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

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
JVT° 5056. 11170b

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

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1921. g. 11. febr. Daugav-
grīvā mir. Hermaņa (Ermana)
Toma d. Puņģīša (Pungit) ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantijumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
I tiesības augšā uzrādītā terminā

nepieteiks, tad viņas atzīs kā ļ
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. JV°4997. 11161b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 31. dec. Nītaures
draudzē mir. Dāvja Miķeļa d.
Tuparēna ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 6. augustā.
L. .No 4122. 10975b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 17. febr. Liepas pag.
mir. Jāņa Jēkaba d. Raugula
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t.t., pie-
sis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. J\o 5100. 11081b

Priekšvvsēd. v. A. Blūmentāls
Sekretārs A. Kalve.



pioas a pgabaltiesas 3. civīlnodaļa.
*"civ. ties- lik- 2011., 2014. un

%a n pamata paziņo, ka

5c * i926. g- 29. augustā Dobelē

P^ušā Pētera Dava
d.

Ābola

v atklāts mantojums un uzaicina,

lam ir uz šo mantojumu, vai

«karā ar to, tiesības kā manti-
skiem, legatārijiem, fideikomi-

^rij ' iem. kreditoriem un t. t.

iete ikt šīs tiesības minētai tiesai
£L mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

la minētās personas savas
-tiesibas augšā uzrādītā termiņā

nepieteiks, tad viņas atzis kā

|is tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g- 7. augustā.

L. Vo5085. 11068b

Pr iekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

'Citu iestāžu
sludinājumi.

V— )
Iekšlietu ministrijas admini-

stratīvais departaments, pamato-
joties uz 1920. g. 15. sept.
likuma par uzvārdu nmaiņu p. 10.
dara zināmu, ka uz: 1) Roberta
Cīru|a, 2) Franča Šmoges, viņa
sievas Friderikas-Līnas un dēla
Ojāra, ,3) Mārtiņa Pēzela, 4) Jē-
kaba Putras, viņa sievas Ka-
trīnes un meitas Marijas, 5) Edu-
arda Offmana un viņa sievas
Luizes-Hermīnes, 6) Vilhelma
Putras, 7) Jēkaba Lejesmeiera,
viņa sievas Līzetes, dēla Kārļa un
meitas Paulīnes-Mildas — at-
tiecīgiem uzvārdu maiņas lū-
gumiem, kuri izsludināti š. g.
3. aprīļa ,,Valdības Vēstnesī"
Nš 77 un pret kuriem triju mēnešu
laikā iebildumi nav celti, iekšlietu
ministri» nolēma:

I. lūdzējiem turpmāk saukties
1) Robertam Grigulim — uz-

vārdā „VeIdre";
2) Francim Šmogem, viņa sievai

Friderikai-Līnai un* dēlam
Ojāram — uzvārdā ,,Zie-
melis";

3) Mārtiņam Pēzelam — uzvārdā
,.Segliņš":

4) Jēkabam Putrām, viņa sievai
Katrīnei un meitai Marijai —•
uzvārdā ,,SiInieks ";

5) Eduardam Offmanim un viņa
sievai Luizei-Hermīnei — uz-
vārdā ,.Hofmanis";

6) Vilhelmam Putrām —uzvārdā
,,Silnieks";

7) Jēkabam Lejesmeieram, viņa '
sievai Līzetei, dēlam Kārlim
un meitai Paulīnei-Mildai —
uzvārdā ,.Lejinš" .

II. Visi dokumenti, kā: pa-
ses, apliecības, pilnvaras, līgumi,
kvītes u. t. t., kas izdoti līdz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spē-
kā š. g. 3. jūlijā.

Rīgā, 1928. g. 13. augustā.
Ne 37492 V.

Admin. dep. vicedirektora v.
K- Ābels.

Pasu nodaļas vadītāja v.
11536z K. Krasts.

Ri»as ap gabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
- 2019 p- pamata paziņo, ka
oēc 1918. g. maija mēnesī Rīgā
mirušā Michaila (Miķeļa) Strau-
pes ir atklāts mantojums un
uza icina, kam ir uz šo manto-

jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisārijiem , kreditoriem

iin t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,

skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

ļa minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā

šis tiesības zaudējušas.
Rīgā. 1928. g- 7. augustā.

L. Xs4133. 11069b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 15. sept. Bulduros
mirušā Miķeļa Dāvida d. Romja
(Romis), ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisār., kreditor. un t. t.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. Ms5021. 11073b

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

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un

2019- p- P- pamata paziņo, ka

pēc 1918. g. 4. jūnijā Rīgā mir.
Gotfrīda Jēkaba Johanna d.
Fūrmaņa (Furmann), ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesibas augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesibas zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. \s5035. 11071b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1920. g. 3. apr. Rīgā' -Torņ-
kalnā mir. Jāņa Jēkaba d. Re-
zevska (Rezauska), ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā

ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt
^ is tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 10928. g. 7. augustā.
L. Ne 4686. 11072b

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

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1920. g. 5. martā Mārkalnes
pagastā mir. Andreja (Andrieva)
Reiņa d. Āža, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu , vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
«rijiem, fideikomisārijiem , kredi-
toriem lm 1.1., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks , tad viņas atzīs kā
S|s tiesības zaudējušas.
, Rīgā, 1928. g.' 7. augustā.
L>5099. 11079b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
W civ . ties. lik. 2011., 2014. un

_ 19- P- P- pamata paziņo, ka
Pec 1926. g. 7. apr. Sausnējas
Pagasta mir. jāna Jāna dēla
Jirgena (Jurgena), ir ' atklāts
mantojums , un uzaicina, kam iruz so mantojumu, vai sakarā

£
to . tiesības kā mantiniekiem,

legatāri jiem , fideikomisārijeim,
^editonem un t. t., pieteikt šīsšinas minētai tiesai sešu mē-
"esu laikā, skaitot no šī sludinā-juma iespiešanas dienas,
tipo, rnin ^ās personas savas
je oas augšā uzrādītā terminā
"tPļeteiks , tad viņas atzīs kā«« tiesī bas zaudējušas.
, ^3 1928 .

g. 7.
augustā.L*51,8 11075b

Pr<ekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Dārtas Jāņa m. Ģeidāns,
pēc pirmā vīra Melders, dzim.
Ancīt, lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Kozuļu
sādžas zemniekiem piešķirtās ze-
mes viensētas pēc plāna ar JVs 5
un 10, platībā: JVs 5 — 5 desetīnas
1544 kv. asis un JVs 10— 1489 kv.
asis un bez tam ]

* zemes
gabala ar Ne 17 — platībā 2371
kv. ass, bet kopplatībā visos
trijos gabalos 7 desetīnas 604 kv.
asis, atrodošās Ilūkstes (senāk
Novoaleksandrovas) apriņķa Ak-
nistes (senāk Oknistes) pagastā,
kuru īpašumu lūdzēja mantojuse
no Mārtiņa Mārtiņa d. Daukstes,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisi-
jai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ..Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesī-
bas skaitīsies par iznīcinātām un
minētie: lūdzējas mantojuma
devējs Mārtiņš Mārtiņa d. Dauk-

ste un pēc tam ari pate lūdzēja
varētu tikt ievesta attiecīgā ze-
mes grāmatu reģistri par norādī-
tās nekustamās mantas īpašnieci
bez kā diem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potēkarisku apgrū tinājumu tie-
sībām. Ne 4544.

Daugavpilī, 1928. g.4. augustā.
Kommis. priekšs. v. E. Kriķis

10885v Sekr.-darbv. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1925. g.
30. augustā mirušā Pētera (Pī-
tera) Ādama (Oduma) d. Eisaka
1925. g. 27. augustā sastādītais
privātais testaments ar apgabal-
tiesas 1927. g. 21. marta lēmumu
apstiprināts. L. Ne 66a/27. g.

Daugavpilī, 1928. g. 7. aug.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

11298v Sekr. v. B. Cirulis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. g. 21. aug. Mangaļu
pagastā mir. Jāņa Mārtiņa d.
Ķīša, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatārijiem fi-
deikomisārijiem, kreditor. un 1.1.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesa
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minnētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā tremiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
L. JVs 1264. 11070b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 15. martā ' Pāles
pagastā mir. Jāņa Jēkaba dēla
Preija, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem legatārijiem, fi-
deikomisārijiem, kreditor. un 1.1.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. ' 7. augustā.
L. JVs 5039. 11074b

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

Talsu iecirkņa miertiesnesis,
pamatojoties uz savu lēmumu no
1928. g. 20. jūlija un uz civ. proc.
lik. 146032. p., uzaicina Eduardu
Zīriņu, ierasties miertiessā sa-
ņemt priekš viņa no Friča Grin-
blata iemaksātus Ls5,— 210 kr. r.
vietā, kuri kā parāds korroborēti
uz Grinblatam piederoša, no
Lībagu Kursaku mājam atdalīta
zemes gabala. Ne 957

Talsos, 1928. g. 24. jūlijā.
11432v Miertiesu, (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. jūl.
lēmumu uzaicina 1928. g. 15.
maijā mirušā Povula Broka
mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības miertiesneša ka-
merā Viļēnos, uz kustamo un ne-
kustamo īpašumu atrodošos Rē-
zeknes apr. Vidsmuižas pagastā,
Meža-Mičulišu sādžā un sastāvošo
no zemes, ēkām, dzīvo un ne-
dzīvo inventāru, 6 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī".
Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādas prasības netiks pieņemt.

Viļēnos, 1928. g. 2. augustā.
10897v Miert. Ķ. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
29. augustā, pļkst. 11 dienā,
Rīgā, Turaidas ielā Ne 1 pārdos
Jāņa Stankeviča kustamo
mantu, sastāvošu no vieglā auto
un novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
11803 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7, dz. 8,
paziņo, ka ' 1928. g. 27. augustā,
pīkst. 10 no rīta, Tīgā, Lielmui-
žas ielā JVs36, Essenmuižā, pārdos
Vilhelma Šulca kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm u. c. un
novērtētu ,par Ls 160,—.

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

Rīgā, 1928. g. 13. augustā.
11772z L. Ne 104

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
28. augustā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Šampetera ielā Ne 1, tiks
pārdota Aleksandra Līdaka ku-
stama manta, sastāvoša no mē-
belēm un novērtēta par Ls 315.

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

Rīgā, 1928. g. II. augustā.
11744ē Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rigas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
28. augustā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Tempļa ielā JVs 5, tiks
pārdota Friča Šulca kustama
manta, sastāvoša no zāles gar-
nitūras, ēdamistabas iekārtas u. c.
un novērtēta par Ls 1350.

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

Rīgā, 1928. g. 11. augustā.
11745ē Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Latgales apgabaltiesas Viļenu iec.

miertiesnesis, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. panta un
saskaņā ar savu 1928. g.31. jūlija
lēmumu uzaicina 1925. g. 19. jūn.
mir. Staņislava Seikstuļa man-
tiniekus pieteikt savas manto-
šanas tiesības miertiesneša ka-
merā Viļēnos, uz nekustamo
īpašumu, sastāvošo no zemes, kā
ari ēkām uz minētās zemes, atro-
došos Rēzeknes apr. Viļēnu pag.,
Vec-Muranu ciemā, 6 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības Vēst-
nesī". Pēc minētā termiņa note-
cēšanas nekādas prasības netiks
pieņemtas.

Viļēnos, 1928. g. 3. augustā.
10893v Miert. Ķ. Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un sa-
skaņā ar savu 1928. g. 31. jūlija
lēmumu, uzaicina 1927. g. 18. jūn.
mirušā Staņislava Bula manti-
niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā Vi-
ļēnos, uznekustamo īpašumu, sa-
stāvošo no 2 des. 491 kv. asīm,
piešķirtā piegriezuma, un nesa-
dalīta zemes gabala un kustamo
mantu, atrodošos Rēzeknes apr.
Gaigalovas pag., Kraukļu ciemā,
6 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,.Val-
dības Vēstnesī". Pēc minētā ter-
miņa notecēšanas nekādas prasī-
bas' netiks pieņemtas.

Viļēnos, 1928. g. 3. augustā.
10898v Bl. I. JVs 155.

Miertiesnesis K- Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas Viļenu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. jūlija
lēmumu uzaicina 1928. g. 14. jūl.
mirušā Miroņa Rubina manti-
niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā, Vi-
ļēnos, uz nekustamo īpašumu,
sastāvošo no 3,86 ha zemes un
atrodos. Rēzeknes apr. Vidsmui-
žas pag., Pauru ciemā. 6 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī". Pēc minētā termiņa
notecēšanas nekādas prasības ne-
tiks pieņemtas. Bl. 1. JVs 166.

Viļēnu, 1928. g. 4. augustā.
10896v Miert. K. Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iecirkņa miertiesnesis, pamatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1401. panta
un saskaņā ar savu 1928. g. 31. jūl
lēmumu, " uzaicina 1928. g. 28.
maijā mirušā Viktora Bindes
mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības miertiesneša ka-

merā, Viļēnos, uz kustamo un
nekustamo īpašumu, atrodošos
Rēzeknes apriņķī Gaigalovas pag.,
Ideņu ciemā, 6 mēnešu laikā no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības, pieņemtas netiks.

Viļēnos, 1928. g. 4. augustā.
10894v Miert. K. Kalniņš.

Rigas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. augustā, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Vidzemes šosejā JVo 11,
dz. 2, pārdos Viļā Bleikša
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un precēm un novērtētu
par Ls 591.

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

Rīgā, 1928. g. 15. augustā.
11804 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas lauku ie-
cirkni, kura kanceleja atrodas
Apgabaltiesā, istabā JVs 9, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p.
pazinu, ka 1928. g. 26. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Liepājas apgabal-
tiesas zālē. tiks pārdots otrā
publiskā vairāksolīšanā neku-
stams īpašums, piederošs Jānim
Andreja d. Vanagam, sastā-
vošs iz atdalītas no Tadaiķu
Znotenu Ns 56 mājas, ,,Vanagu "
mājas, aptverošas 11,470 ha,
kurš atrodas Liepājas apriņķī,
Tadaiķu pagastā un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemesgrāmatu
nodaļā ar krepost JVs 5390.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000 un tiek
pārdots dēļ Žano Grothuza, Centr.
sav. Konzums un Kristapa Jan-
sona prasību par Ls 1077,81 ar
« ,, un izpild. izdevumiem ap-
mierināšanas. Bez minētās pra-
sības uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
Valsts zemes bankai 1400 zelta
latu.

ina sāksies saskaņā ar
civ.proc. lik. 1885.no priekšrocīgu
prasību prasību summas, kāda
izrādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 500 drošības naudas,
kā arī jāiesniedz apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

Personām, kurām ir kādas
tiesības 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. ,\s 3065.

Liepājā, 1928. g. 30. augustā.
11443Č Tiesu izp. Ž. Kinens.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
29. augustā, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Marijas ielā JVs 4, tiks
pārdota Rūdolfa un Annas Liek-
maņu kustama manta, sastāvoša
no dāmu apaviem un novērtēta
par Ls 425,—.

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

Rīgā, 1928. g. 14. augustā.
11800 Tiesu izp. V. Strauss.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kalkū-
nes ielā JVs 115, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības uz Ls 1579,64 ai
apmierināšanai, 1928. g. 20. okt.,
pīkst. 10 rītā. Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē uz
publiskiem torgiem tiks pārdots
Vasilija Smirnova nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Ilūkstes apr.,
Grīvas pilsētā, ar zemes grāmatu
reģistri JVs335 un sastāv no Kal-
kūnes-Berkenhegen muižas at-
dalīta zemes gabala JVs 50;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1600,— ;

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

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt. jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jā-

stāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 14. augustā.
11731z Tiesu izp. G. Biernis.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kalkū-
nes ielā JVs 115, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības uz Ls 4328,95 ar o/ Qo/0
apmierināšanai, 1928. g. 20. okt.,
pīkst. 10 rītā Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots
Pētera Ducmaņa nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Ilūkstes apr.,
Laucesas pag. ar zemes grāmatu
reģ. Ne — un sastāv no Kalkūnes
muižas ,,Lāčplēšu Ne 53 F un
53Fa" mājām, ar hip. JVs 3993;

2) ka īpašums priekš publis-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 2400,—;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls —;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas I civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 14. augustā.
H730z Tiesu izp. G. Biernis.

PAZIŅOJUMS.
Latgales apgabaltiesas, Balvu

iec. tiesu izpildītājs, ar šo paziņo,
ka ar šo tiek atcelta Antona Ši-
dora d. Škirpana nekustamās
mantas pārdošana, Bērzpils pag.
Egļukalna māju, kura nolikta
š. g. 17. septembrī, Valsts zemes
bankas prasības piedzīšanai.

Balvos, 1928. g. 16. augustā.
11768z Tiesu izp. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kalkū-
nes ielā Ne 115, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1925. g. 11. sept. ar
žurn. JVo 2878 korob. ieķīlāšanas
raksta apmierināšanai 1928. g.
20. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
tiks pārdots Tirdzniec. un rūpn.
AS „Grobiņš un b-ri" nekustams
īpašums, kurš atrodas Ilūkstes
apriņķī, Laucesas pagastā, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 3560 un
sastāv no Kalkūnes muižas zemes
gabala ,,Robežnieki";

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par Ls
37200,—.

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 37000,—

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas T civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 14. augustā.

11729z Tiesu izp. G. Biernis.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
mirušās Rīgā 1926. g *. 5. aprīlī
Aleksandras Čukurs ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēne-
šu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks tad viņas atzīs ka šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 4. aug. L. JVs 208.
11430v Miertiesn. (paraksts).

Talsu iec. miertiesnesis, pama-
tojoties uz savu lēmumu no 1928.
gada 20. jūl. un civ. proc. lik.
146032 . p., uzaicina mirušā Zarje
Zalkindera tiesību pārņēmējus,
ierasties miertiesā saņemt priekš
viņiem no Otto Brauera iemaksā-
tos Ls 5,— 210 kr. r, vietā, kuri
kā parāds korroborēti uz Braue-
rani piederošas Vandzenes —
agrāki Nurmuižas pagasta Maz-
kuģnieku mājām.

taisos, 1928. g. 24. jūl. JVs 956.
11431v Miertiesn. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. unt
29019. p. p. pamata paziņo ka
pēc 1927. g. 21. nov. Kokneses
pagastā mir. Paula Jāņa dēla
Albāta ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisār., kreditor. un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
L. Ne 5067. 11162b

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

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kalkū-
nes ielā Ne 115, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības uz Ls 1179,10 ar °
apmierināšanai, 1928. g. 20. okt.,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots
Lariona Jakovļeva nekustams
īpašums, kurš atrodas Ilūkstes
apriņķī, Laucesas pag., ar zemes
grāmatu reģ. JVs — un sastāv no
Kalkūnes muižas ,.Malinka JVs82"
mājām, ar hip. JVs 3107;

2) ka īpašums priekš publis-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1500.— :

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 500,—;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
llūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas

1 civīlnodaļas kancelejā.
1928. g. 14. augustā.

11732z Tiesu izp. G. Biernis.

Rīgas prēf. 5. iec. pr-ks paziņo,
ka 1928. g. 24. augustā, pīkst. 'lO
rītā, L. Piena ielā JVs 3, pārdos
vairāksolīšanā Rūdolfam Lūsim
piederošas trīs raspuskas, mā-
siņu pārvadāšanai, novērt, kopā
par Ls 870,— vispārējās apdroši-
nāšanas sabiedrības nelaimes
gadījumā prasības lietā. Raspus-
kas apskatāmas pārdošanas dienā
uz vietas. 11775z



Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo ,
ka 1928. g. 24. augustā, pīkst! 1
dienā, Rīgā, Marijas ielā 83/85,
pārdos vairāksolīšanā Augusta
Gedrovica kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 210,— un sastā-
vošu no dažādām pārtikas pre-
cēm viņa dažādu nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 1928. g. 17. augustā.
11796z Piedzinējs (paraksts).

Jelgavas apr. priekšnieka pal.
2. iec, dara zināmu, ka 1928.g.
31. augustā, pīkst. 12 dienā, Val-
gundes pag. Liel-Lapsu mājās,
1. Jelgavas slimo kases un Jel-
gavas pils. nodokļu inspektora
prasību apmierināšanai atklātā
vairāksolīšanā pret tūlītēju sa-
maksu tiks pārdota Eduarda
Šefera kustama manta, sastāvoša
no 28500 gab. 1. labuma dedzi-
nātiem ķieģeļiem, novērtēta par
Ls 513,— Ķieģeļi apskatāmi pār-
došanas riipnā 117 viptas 1 17877

Ceraukstes pagasta (Bauskas
apr.) Pomušas pamatskolai vaja-
dzīgs ar 1928./29. mācības gad.

skolas pārzinis.
Kandidāti, kuri vēlētos minēto

vietu ieņemt, tiek uzaicināti uz
vēlēšanām pie pagasta padomes
š. g. 8. sept., pīkst. 11 rītā, līdz
ņemot attiecīgus dokumentus,
vai iesniedzot līdz minētai dienai
rakstiskus pieteikumus, apmaksā-
tus ar attiecīgu zīmognodokli.

Alga pēc noteikumiem.
Pomušas skola atrodas no

Bauskas 8 km.
Ceraukstes pag. valdes 1*

priekšsēd. v. R. Ķempens.
11709z Darbvedis (paraksts).

A S. ,,Latvijas privātais lombards" valde, Rīgā, Teātra iela
23269, darba laiks no pīkst. 9—3 dienā, nolikusi ŪTRUPI 23. ?<

pīkst. 1 dienā. Pārdošanā nāks A/S ,,Latvijas priv. l onļ '.
telpās, Teātra ielā 9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna
ķīlātās, bet neizpirktās vai nepagar. ķīlu zīmes līdz 385965.
no briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma
galda sudraba ,dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem

Uz ūtrupi nozīmēto ķīlu pagarināšana jāizdara ne vēlāk par -
pīkst. 3 pēc pusd. Zelta un sudraba lietu pagarināšana vai ^j
šana izdarāma līdz 18. augustam pīkst. 2 pēc pusd., pretēja g

^j^mantas tiks nosūt, uz proves valdi, kur zemproves lietas tiks
Ūtrupes dienā, 23. aug., lombardu priekš visām operāc. slēgs,\>
dienā. H802z

ya-

Liepājas-Aizputes apr. Prieku-
les polic. iec. priekšnieks, pama-
tojoties uz Reņģes muitas 1928.g.
20. jūlija rakstu JVs 3209, Ezeres
pagastā, Tekuļu mājās, 1928. g.
31. augustā, pīkst. 10 rītā, izslu-
dina ūtrupi, kurā pārdos atklātā
vairāksolīšanā Rūdolfam Celi-
ņam piederošo kustamu mantu,
sastāvošu no 4 govīm un 4 te-
ļiem, kopvērtībā par Ls 600,—.

Daugavpils pilsētas policijas 2.
iecirkņa priekšnieks paziņo, ka
1928. ' g. 27. augustā, pīkst.' 10
rītā, Rīgas ielā JVs 49, tiks pārdo-
tas vairāksolīšanā pils. Icikam
Koinam piederošas sekošas man-
tas: elektro motors, elektrisks
skaitītājs, cukura maļamā ma-
šīna, marmora galds un rakstām-
galds. Minētās mantas varēs ap-
skatīt ūtrupes dienā uz vietas.

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. pr-ks
atsauc savu sludinājumu, ie-
spiesto š. g. ,,Vald. Vēstn."
152. numurā, attiecībā par no-
zaudēto Latvijas pasi JVs 1306,
izd. no Litenes pag. valdes
1920. g. 31. aug. uz Stirnes
Rudzīts vārdu, jo tāda ir at-
rasta. 11774

5. Cēsu kājnieku pulka koman-
dieris izsludina par ned. nozaud.
apaļo kaučuka zīmogu ar sekošu
uzrakstu: ,,5. Cēsu kājnieku pulka
saimniecības komanda. 11773z

Lestenes pag. valde atsauc
savu sludinājumu, iespiestu,.Val-
dības Vēstnesī" 1928. g. 11. janv.
JVs 8 par pases nozaudēšanu Ža-
nim Friča d. Redlicham, kura
izdota no Lestenes pag. valdes
1924. . 27. jūnijā JVs 1153, jo
minētā pasie ir atrasta. 11792z

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Gatartas pag. 6-klasīgai
pamatskolai

(Cēsu apriņķī), vajadzīgs (-a)

?. SKOlOMjS (|0).
Kandidāti (-es), kuri vēlētos

šo vietu pieņemt, tiek lūgti (-as)
ierasties uz vēlēšanām Gatartas
pagasta namā, 1928. g. 24. aug.,
pikst. 2 dienā, līdzņemot attie-
cīgus dokumentus. Var arī pie-
teikties rakstiski pagasta valdē
līdz vēlēšanu dienai. — Tuvākā
stacija: Drusti 3,20 kilm. no
pag. valdes. Pasta adrese: caur
Dzērbeni.

11794z Pagasta valde.

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izslud. par ned. Rotgerta Boenig-
hauzens-Budberga ārzemju pasi
JVs 9419, izdotu 1925. g. 29. de-
cembrī Rīgā. 11759z

Vainižu pag. valde izsludina par
ned. nozaud. Latvijas pasi (vecā
parauga) JVs 772, izdotu no šīs
valdes 1926. g. 16. novembri —
uz Jaņa-Eduārda Augusta d.
Pētersona vārdu. 11238z

Mazstraupes pag. valde izslud.
par ned. nozaud. Latvijas iekšz.
pasi JVs83, izd. no Rozulas (Roz-
beķu) pag. valdes 1920. g. 15. ap-
rīlī uz Pētera Jāņa d. Ādminis
vārdu. 10945z

Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par ned. nozaud. Latv.
iekšzemes pases JVs 1284, izd. no
Bebrenes pag. valdes 1920. g.
1. okt. uz Annas Užuls v. un
JVs 372, izd. no Bebrenes pag. v.
1920. g. 28. aug. uz Jāzepa
Tamana vārdu. 11007z

Gauru pag. valde, Jaunlatgales
apriņķī, izslud. par ned. noz.
pagaidu personas apliec. JVs 32,
izd. no šī pag. valdes 1928. g.
17. febr. uz Ivana Konstanfina d.
Terentjevs vārdu. 11120z

Gauru pag. valde, Jaunlatgales
apr., izsludina par ned. nozaud.
Latvijas iekšz. pasi JVs 1486, izd.
no Višgorodas pag. valdes 1921.g.
uz Tatjanas Vasilija m. Vasiļje-
vas vārdu. 11118z

Gauru pag. valde, Jaunlatgales
apr., izslud. par ned. nozaud.
Latvijas iekšzemes pasi JVs 2616,
izd. no Višgorodas pag. valdes
1921. g. uz Ivana Fedota d.
Moisejevs vārdu. 11119z

Gauru pag. valde, Jaunlatgales
apr., izslud. par ned. nozaud.
Latvijas iekšz. pasi JVs 1138, izd.
no Višgorodas pag. valdes 1921.g.
uz Demida Sidora d. Agurjanovs
vārdu. 11117z

Gauru pag. valde, Jaunlatgales
apr., izslud. par ned. nozaud.
tiesību zaudējušā karaklausības
apliecību JVs 9551, izd. no Jaun-
latgales kafa apr. pr-ka 1927. g.
6. sept. uz Antipa Vasilija d.
Vasiļjevs vārdu. 11121z

Akc. sab. „EXTRAjNs«
Bilance uz 1928. g. !. janvāri.
Aktīvs ls

Kase 21984
Nekustams īpašums . 20634175
Darba mašīnas, inven-

tārs un fabrikas ie-
kārta 1612533i

Koku materiāls . . . 3281253
Dažādas personas un

iestādes 55147 7-
Depo vekseļi .... 58500-
Obligācijas 210853,52
Zaudējumi . . . . . 53595*17

Ļs^8723i

Pasīvs ls
Akciju kapitāls . . . 200000,-
Dažādas personas un

iestādes 265223,81
Depo vekseļi .... 58500,-
Pataisītas obligācijas. 255000,-

Ls~ 778723ffl

Peļņas un zaudējumu konts.
Pelnīts Ls

Caur ekspluatācijas
kontu (par zāģēša-
nu) 80274,81

Deficīts ekspluatāci-
cijas kantā (par zā-
ģēšanu) . .. . . . 53595,17

Ls 1338697&
Zaudēts l.s

Caur ekspluatācijas
kontu:

a) algas 89370,56
b) citi izdevumi . . 44499,42

Ls 133860,88

11240z Valde,
AICINĀJUMS.

Mirušā Miķeļa Bandziņaman-
tinieku masas aizgādnis uzaicina
mir. Miķeļa Bandziņa atraitni un
pārējos likumigos mantiniekus,
kuru dzīves vietas nezināmas,
nekavējoties pieteikties pie viņa
Rīgā, Kr. Barona ielā Ne 5, (Iz. i
no 8—10 rītā vai no 4—6 vakara
un rūpēties par to, lai varēt»
saņemt mantojumu pēc.tam, kad
pienācīgā tiesa tos apstiprinājusi
mantošanas tiesībās.

Mirušā Miķeļa Bandziņa man-
tinieku masas aizgādnis,

privātadvokāts A. Dulte
Rīgā, 1928. g. 10. augustā.

117*

Maksātnespējīgā parādnieki
Jāņa Birina

zvērināts kurators, zvēr. a dv.pal-

FelikssNeumans, uzaicina minēta
parādnieka kreditorus uz

otru kreditoru sapelti.
kura notiks š. g. 28. augusi»
pīkst. 18, Rīgas Apgabaltiesa- -
telpās.

Dienas kārtība:
1) zvēr. kuratoru ziņojums;
2) zvēr. kuratora atalgojums.

3) jautājums par Jāņa BmņJ
apcietināšanu;

4) konkursa valdes vēlēšanas;
5) dažādi jautājumi.
Rīgā, 1928. g. 17. augusta.

Zv. kur. F. Neumans
11799 zv. adv. pal-

Akc. sab
„Kurzemes Manufaktūra'

valde sasauc š. g. 10. senie*

ārkārtējo pilno
akcionārusāpu»
sabiedrības valdes telp ā?.
Brīvzemnieka ielā JVs26/2»,P6 vakarā.

Dienas kārtība:
1) Valdes paziņojumi.
2) Vēlēšanas.
3) Dažādi jautājumi.
11788z r

Galvena Intendanturas pārvalde
iepirks rakstiskā izsolē

400 mucas siļķu
ar piegādāšanu franko Intendanturas galvenā pārtikas noliktava, Riga.

Izsole notiks Galvenā' intendinturas pārvaldes telpās, Rīgā,
Valdemāra iela J* 10/12, dz. 1-a (Ieeja no Elizabetes ielas)
š g. 23. augus t ā, pīkst 11.

Rakstiski p-edāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz silķu
izsoli 23. augusta 1928. g.nomaksāti ar attiecīgu zimognodevu,
iesniedzami lidz izsoles atklāšanai Galvenās intendanturas pārvaldes
pārtikas daļas priekšniekam, Rigā, Valdemāra ielā JVs 10/12, dz. 1-a,
vai izsoles dienā izsoles kommisijai.

Piedāvājumi jānodrošina L<= 7— apmērā no katras mucas silķu,
kup uzgemējs apņemas piegādāt

Ar izsoles nosacījumiem interese ti var iepazīties Galvenās
intendantui as pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pīkst. 10—15.

L. 4110 10693 1*

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 12. septembrī, Rīsā, Merķeļa ielā Ne 13, Latviešu biedrībā, augošu mežu

Ķ Pārdos £ Drošības ,i.|
g . ~—; . nauda latos JŽ

Kādas virsmežniecības, novada, i. Sr! :t?<" ""3 ' f= "
S M , ' -5.S •« Koku suga £-3 !•= - «= Piezīmes~ apgaitas un kvartāla °- OT g m ?* .2 !§ g 5 f ;S"S s

a $s I § | |£ 5S2 b:ē- a ~ z^ z g£ S=« <s. — — s ^ -c

Dundagas virsmežniecība.
II iec. mežniecībā.

Ķurbes II novadā.

16. Birziņa II. apg., kv. 21. (uz fonda
zemes) — 1965 bērzs, apse 7400 366 — —

Mežu pārdos saskaņā ar mežu departamenta š. g. 12. septembra izsoles sludinājuma noteikumiem, publicētiem Vairim
Vēstnesī" JVs 120. 11672

? - , MEŽU DEPAR T A M E N T S.

Tukuma virsmežniecība
1928. g. 19. septembrī, Slokas pilsētas valdes telpās Slokā

pārdos mutiskā izsolē augošu mežu
pēc platības un celmu skaita

Slokas, IV iec. mežniecības, Slokas novadā: pēc platības
14 vienības no 0,28—0,75 ha, vērtībā no Ls 95—485 un pēc celmu
skaita: 7 vienības no 60—211 kokiem, vērtībā no Ls 162—771.

Klīves novadā: pēc platības, 4 vienības no 0,44—0,57 ha,
vērtībā no Ls 103—217 un pēc celmu skaita: 4 vienības no
72—290 kokiem, vērtībā no Ls 337—833.

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

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

10°/0 drošibas naudas no attiecīgo vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kādu vienību nosolīta.

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

Apvienotā drošības nauda, cirtumu tīrīšanai un meža kultūr-
darbu izvešanai, iemaksājama 20°,'apmērā no vienības pārdošanas
summas un tā paliek mežu departamenta rīcībā. Ciršanas vietas
notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.

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

Tuvākas ziņas sniedz virsmežniecības kancelejā Tukumā,
Pils ielā JVs 14 un IV iec. mežzinis. Dubultos.
11770o Tukuma virsmežniecība.

Liepā jas-Gludas dzelzceļabūves valde
izsludina RAKSTISKU IZSOLĪS, g. 24. augustā, pīkst. 12,

sehošflm būuēiti:
1) Dobeles stacijas ūdenspumpētavas ēkas un ūdensuztvē-

rēja celšanai, drošības nauda Ls 900,—;
2) 7 bagāžas šķūņu celšanai no Dobeles līdz Skrundai, dro-

šības nauda Ls 400,—;
3) 7 preču noliktavu celšanai tāpat no Dobeles līdz Skrundai,

drošības nauda Ls 900,—. 1*
Tuvākas zinas darbdienās no pīkst. 9 līdz 15 Dzelzceļu virs-

valdē, Gogoļa ielā 'jMs 3, ist. 377. L. JVs 4331. 11424b

Jauktu izsoli
1928. g. 5. septembrī, pulksten 11, sarīko

Artilērijas laboratorija, Liepājā,
Kara ostā, Laboratorijas ielā JVs 1,

uz sekošu mantu piegādi:
akmeņu ogles 8000 kg, kokss 6000 kg, linu eļļa 100 kg, stearīns
50 kg * ziepes zaļās 400 kg, sērskābe 100 kg, zalpeterskābe 50 kg,
svins 250 kg, tūbas drēbe 50 m, tūbas vadmala 20 m, linoleums
60 m, pastalas 50 p., galošas 25 p., ādas cimdi 120 p., dažāds papīrs
50 risēs, sūkļu papīrs 225 loksn., kopējam, papīrs 400 loksn., mili-
metru papīrs 50 mtr., pergamenta papīrs 100 kg, zīmējamais papīrs
„Vatman" un „Schoellers" Hammer 100 mtr., gaismas kopēj ,
papīrs 6 ruļļi, celiņi 100 mtr., izolāc. lente 120 ruļļi, skārda sirmji
75 gab., sirmju turētāji 130 gab., riņķa nipeles 120 gab., lampu
patronas 125 gab., izslēdzēji 45 gab., svirslēdzēji 49 gab. Bergmaņa
cauruļu T dozes 145 gab., Bergmaņa caurules 500 mtr., šelles p 'r.
Bergmaņa caurulēm 500 gab., aizsargu elementi 40 gab., aizsargu
galviņas 60 gab., aizsargu patronas 270 gab., aizsargu elementu
kontaktskrūves 80 gab., telefonu aizsargi 5 gab., slēdzkastes 2 gab.,
griestu āķi 50 gab., pipiņas 100 gab., tilles 200 gab., lice 300 mtr.,
vara izol. stiep. 100 mtr., enkura stiep. 3 kg, Jakonot lente 50 mtr.,
presspans 11 kg, vara stiep. 80 kg, spraudzdozes 40 gab., ūdens-
drošas armatūras 45 gab., stikla aizsargi elektr. rokas lampām
10 gab., elektr. spuldzes 50 gab., ogļu spuldzes 30 gab., elementi
lod. āmuriem „Galco" 24 gab., elementi sausie 15 gab., pape 500 kg,
dūmu pulv. milti 50 kg, dūmu pulveris neglud. 100 kg, bārija nitrāts
15 kg, etilēteris 6 kg, tinols 2 kg, trichloretilens 80 kg, niķelsāls

60 kg, Vīnes kaļķi 15 kg, citronskābe 5 kg, neitralizēšanas sāls 3 kg,
slīpēšanas smēre 50 kg, pulierēšanas smēre 50 kg, anodes 12 gab.,
niķeļa stiepne 25 mtr., silīcija bronza stiep. 30 spol., ozola ogles
25* kg, kniedes 20 kg, kalēja dzelzs 650 kg, dzelzs skrūves 13 grosi,
skrūves ar uzgr. 1500 gab., sliežu naglas 2000 gab., atslēgu skrūves
1400 gab., lašas šaursl. dzelzsceļam 600 gab., cemmītes 40 kg, chrom-
niķeļa tērauds 400 kg, cementa tērauds 510 kg, dzelzs plāksnes
390 kg, dzelzs melnais skārds 550 kg, galvanizēts 350 kg, vara
skārds 140 kg, elektr. rokas lampas 10 gab., sudraba tērauds 30 kg,
misiņš 145 kg, vārpsta 0 60 m/m 25 mtr., lodīšu gultnes S. K- F.
38 gab., mufes vārpstai 5 gab., tērauda bumbiņas 24 gab., teceles
akmeņi 3 gab.

Drošības nauda: rakstiskiem piedāvājumiem ,5% no piedā-
vājuma summas, mutiskas izsoles dalībniekiem Ls 500. Mantu
sarakstu, techniskos un izsoles noteikumus uz pieprasījumu izsūta
pa pastu. Paraugus var apskatīt Artilērijas laboratorijā darba
dienās plk. 9—15, turpat arī sniedz tuvākas ziņas. Piegāde —
3 mēneši. 1 11115o

Valstspapīru spiestuve
1928. g. 28. augustā, pīkst. 10, lielā Maskavas ielā Ne 11, izdos

jauktā izsolē
logu, durvju un iekšējo sienu un grīdu

krāsošanas darbus.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist

mutiskā izsolīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zimognodevu, iesniedzami
līdz ar Ls 100,— drošības naudas līdz izsoles sākumam spiestuves
kancelejā.

Tuvākas zinas izsniedz spiestuves kancelejā, L. Maskavas
ielā JVs 11, no plitst. 8—16. 11806z

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
1* izsludina sekošas

rakstiskai Izsoles:
1928. g. 20. aug. uz drānu, linu, matračiem — 500 mtr.;
1928. g. 22. aug. — uz 1) krītu gabalos — 2000 kg;

2) krītu pulverī — 30000 kg;
1928. g. 25. aug. — uz karbolineju — 5000 kg (netto);
1928. g. 25. aug. — uz papi biļešu, zaļo — 40000 loksnes;
1928. g. 29. aug. — uz šļūtenēm, kaņepāju — 1000 m;

un rakstiskās sacensībās:
1928. g. 25. aug. — uz zāģu plātnēm — 15000 gab.;
1928. g. 29. aug. — uz benzina motoriem, drezinam — 2 gab.
Izsoļu un sacensību sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem

jāiemaksā 5°/0 drošības naudas no piedāvājumu vērtības, tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JVs3, ist. 103. L 4277. 11348b

Lubānas ezera regulēšanas
darbu pārvalde

izsludina š. g. 16. oktobri, pīkst. 10 rītā, Rīgā, Dzirnavu ielā 31, dz. 3,

SACENSĪBU
uz viena tauvas ekskavatora (drag-line) piegādi. Pamatnoteikumi:
kausa tilpums P/j—1'/2 kub. jardu tvaika dzinējspēks; kustība —
kāpurgājiens; drošības nauda 5°/( , no piedāvājuma vērtības. Tuvāki
dati dabūjami pēc augšējās adreses kultūrtechniskās daļas kancelejā
darbdienās no 9—13. Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant.
zīmogmarkām, slēgtās aploksnēs līdz uzrādītam termiņam iesniedzami
uz pārvaldes vārda ar uzrakstu: ,,Uz tauvas ekskava 'tora sacensību"
kultūrtechniskās daļas kancelejā. U805z L 4444 Pārvalde

NACIONĀLĀ OPERA

uzaicina personas, kuras vēlētos
uzņemties nākošā sezonā operas

MM telpu iri
iesniegt rakstiskus piedāvājumus
līdz š. g. 25. augustam, pīkst. 15.
Sīkāki noteikumi pie administrā-
tora. 11797z Direkcija.

NACIONĀLĀ OPERA
š. g. 25. augustā, pulksten 14,

izdos
RAKSTISKĀ IZSOLE

operas programmu izdošanu uz
1928./29. g. sezonu.

Tuvāki paskaidrojumi un iz-
soles noteikumi Nacionālā Operā
pie administratora ikdienas no
pīkst. 11—13.
11798z Direkcija.

Liepājas Olūdas azeizcela
būves iecrkņa p-nieks

izsludina š. g. 22. augusta, pīkst.
12 dienā savā kantorī Saldū,
Sinagogas ielā 1, sekošas

rakstiskas sacensības:
1) Sliegšņu un reņu ierīkošanai

IV distancē uz km 104., 105.
un 106.; drošības nauda Ls 240;

2) renes ierīkošanai ar dubult-
sliegsni pr^t pik. 214+88, km
104. un četru betona aku
ierīkošanai rezervju iztekās pie
Ventas, km 95.; drošības nauda
Ls 300;

3) koka tilta būves darbiem
pie Bates stac; drošības nauda
Ls 120. Sacensība par 3. pkt.
minētiem darbiem var tikt
atsaukta, ja tas izrādītos par
vajadzīgu. Tuvākas ziņas un
sacensības noteikumus izsniedz
Liepājas-GIūdas dzelzceļa būves
iec. kantori Saldū, Sinagogu ielā 1,
darbdienās no pīkst. 9 — 15,
bet par p. p. 1. un 2. uzrādī-
tiem darbiem arī Skrundā, IV
distances kantori. 1* L 4269.

Pasienes pagastam,
Ludzas apr., dzelzceļa stacija
Zilupe, vajadzīgs labi iestrādājies
pagasta valdes

darbveža palīgs.
Alga pēc kategorijas. Kandidāti,
kuri labi pārzina pašvaldības
darbvedību, tiek uzaicināti pie-
teikties rakstiski, iesniedzot do-
kumentus par izglītību un līdz-
šinējo praksi un nodarbošanos,
līdz š. g. 30. augustam. 11793z
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