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Centrālā vēlēšanu kommisijā savā š. g.
5. septembra sēdē nolēma, ka saskaņā ar
Saeimas vēlēšanu likuma 29. pantu, 'kan-
didātu sarakstu iesniedzējiem ir tiesības
sūtīt pa vienam pārstāvim apgabala,
apriņķa, iecirkņa un apakšiecirkņa vēlē-
šanu kommisijā. Oficiāli reģistrētas par-
tijas un sabiedriskas organizācijas savu
pārstāvju mandātus apliecina ar par-
tijas vai sabiedriskas organizācijas zīmogu
un parakstiem. To sarakstu pārstāvju
personību, kuru iesniedzēji nav oficiāli
reģistrētas partijas vai sabiedriskas orga-
nizācijas piederīgie, apliecina pirmie Frīs
sarakstu iesniedzēji; pēdējo parakstus sa-
vukārt apliecina apgabalu vēlēšanu kom-
misijās. Par oficiāli reģistrētām partijām
un sabiedriskām organizācijām skaitās un
var izdot apliecības (mandātus) saviem
pārstāvjiem augšminētās kommisijās
sekošas:

1) ,,Agudas Isroel",
2) Cionistu organizācija „Mizrachi",
3) Demokrātiskais centrs,
4) Ebreju nacionāl-dēmokratiskā partija,
5) Krievu zemnieku .apvienība,
6) Kristīgo darba ļaužu savienība,
7) Kristīgo zemnieku partija,
8) Latgales bezpartejiskā zemnieku un

strādnieku savienība,
9) Lat gales demokrātisko zemnieku ap-

vienība,
10) Latgales krievu sīkzemnieku un bez-

zemnieku partija,
") Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku

un strādnieku partija,
12) Latgales tirgotāju un rūpnieku sa-

vienība ,
I3) Latvijas darba savienība,
4) Latvijas ebreju sociāldemokrātiskā

strādnieku organizāc. „Bunds",
1 Latvijas jaunzemnieku savienība,

Latvijas jaunsaimnieku un sīkgrunt-
meku partija.

) Latvijas laukstrādnieku savienība,
Latvijas neatkarīgo sociālistu partija,
ļ-? tviJas PaS?astu un apriņķu pašval-
uibas krievu darbinieku savienība,

) Latvijas poļu savienība,
ļf

l
atviešu zemnieku savienība,

> i-atv ju sieviešu apvienība,
I Latvijassociāldēmokratiskāstrādnieku

Partija,

' Latvijas tautiski-sociālist. partija„Cei-

j
ei-cion" (Hitacbduth).

J Latvijas vācu-baltiešu partija,
27 pro|rcsīvā tautas apvienība,

' Radikālo demokrātu partija,
» |ociā!dēmokratu mazinieku partija,

!" saimnieciskā-dēmokratiskā ap-vienība.

CentrāIās vēlēšanu kommisijās
Priekšsēdētājs M. Skujenieks.

Sekretārs O. Nonācs.

Instrukcija
apriņķu vēlēšanu kommisijām par
balsu skaitīšanu Saeimas vēlēšanās

1928. gadā.
1. Apriņķu vēlēšanu kommisijās saņem

no iecirkņu vēlēšanu kommisijām visus
vēlēšanu materiālus un tos pirms tālākās
talonu skaitīšanas pārbauda.

2. Talonu skaitīšana izdarāma sekošā
kārtā:

Grozītās vēlēšanu zīmes vispirms jāsa-
griež divās slejās, pec kam atsevišķās
slejas savukārt sadalāmas grozītās un
negrozītās. Negrozītās slejas tūdaļ sa-
skaita un rezultātus ieraksta skaitīšanas
loksnes. Grozītās slejas turpretim sagriež
atsevišķos talonos, kurus saskaita un
rezultātus ieraksta skaitīšanas loksnēs.

Pie atsevišķu talonu skaitīšanas jānodala
taloni, kuri atzīstami par nederīgiem un
protokolā atzīmējams nederīgo talonu
skaits no katra saraksta, grupējot tos pec
nederīguma veidiem.

1. piezīme Tukšie taloni, kuros kan-
didātu vārdi nav iespiesti nedz ierak-
stīti, un taloni, kuros kāds kandidāts
ir strīpots, bet cits viņa vietā nav ie-
rakstīts, ir līdzskaitāmi un nāk par
labu tam sarakstam, uz kura šie
taloni atrodas.

2. piezīme. Par nederīgiem atzīstami
vienīgi šādi taloni:
a) ja uz vienas vēlēšanu zīmes saraksta

viena kandidāta vārds atrodas

vairāk ka vienu reizi uzrakstīts,
vai uzspiests, tad šī kandidāta
vārds resp. talons skaitāms tikai
vienu reizi, bet pārējie taloni
ar šī paša kandidāta vārdu atzī-
stami par nederīgiem.

b) nederīgi ir taloni, kuros iespiestais
vārds nav strīpots, bet cita kandi-
dāta vārds ir ierakstīts,

c) taloni nederīgi, ja tanīs ierakstīti
personu vārdi, kas attiecīgā apga-
balā nemaz nav par kandidātiem
uzstādīti,

d) taloni nederīgi, ja tanīs ierakstītie
vārdi ir nesalasāmi,

e) taloni ir nederīgi, ja tanīs iespie-
stais kandidāta vārds strīpots, pēc
tām ierakstīts cita kandidāta vārds
un arī tas atkal strīpots.

Visi minēto iemeslu dēļ par ne-
derīgiem atzītie taloni nav skai-
tāmi, turpretim visi pārējie derīgie
taloni, kuri atrodas vēlēšanas zīmē,
kurā sastopams viens vai vairāk
nederīgie taloni, skaitāmi.

3. piezīme. Balsu skaitīšana augšmi-
nētā kārtībā izdarāma patstāvīgi par
katru vēlēšanu iecirkni.

3. Apriņķu vēlēšanu kommisijās tech-
niskos balsu skaitīšanas darbus vada
Valsts statistiskās pārvaldes komandēts
ierēdnis, kurš arī piedalās visās apriņķa
velēšanu kommisijās sēdēs ar padomdevēja
balsstiesībām. Domstarpības, kas celtos
starp minēto ierēdni un kommisiju, atzīmē-
jamas protokolā.

4. Apriņķu vēlēšanu kommisijās balsu
skaitīšanu nobeidz ne vēlāk kā 14. oktobrī,
pēc kam visus vēlēšanu materiālus un
balsu skaitīšanas rezultātus nodod apga-
bala vēlēšanu kommisijai, kura saskaita
balsis pa visu apgabalu.

Centrālās vēlēšanu kommisijās
priekšsēdētājs M. Skujenieks.

Sekretārs O. Nonācs.

Instrukcija
iecirkņu un apakšiecirkņu vēlēšanu
kommisijām par balsošanas kārtību
un balsu skaitīšanu Saeimas vēlē-

šanās 1928. gadā.
I. Balsošanas kārtība.

1. Vēlēšanu dienās 6. un 7. oktobrī,
vēlēšanu telpām jābūt atvērtām balsu no-
došanai no pulksten 9 ritā līdz 8 vakara.

2. Pie vēlēšanu telpu ieejas vai priekš-
istabā vēlēšanu kommisijās locekļiem jā-
pārbauda vēlētāju dokumenti un jāizsniedz
vēlētājiem aploksnes vēlēšanu zīmes
ielikšanai. Aploksnēm jābūt apzīmogotām
ar apgabala vēlēšanu kommisijās zīmogu.

3. Lai konstatētu vēlēšanu telpās ie-
gājušo vēlētāju skaitu, katrs vēlētājs pie
ieejas vēlēšanu telpās atzīmējams uz at-
sevišķas loksnes. Šinī gadījumā vēlētāja
vārds un uzvārds nav atzīmējams: pietiek
ja ar tekošu numerāciju atzīmē vienīgi
vēlētāju skaitu.

4. Vēlēšanu telpas jāiekārto tā, lai
viņās atrastos kāda atsevišķa istaba vai
nodalījums, kurā vēlētāji netraucēti un
aizklāti varētu ielikt vēlēšanu zīmes
aploksnēs. Lai novērstu drūzmēšanos,
izeja un ieeja vēlēšanu telpās jāierīko
pilnīgi atsevišķi viena no otras. Vēlēšanu
telpas pēc iespējas iekārtojamas pašvaldī-
bas iestāžu ēkās.

5. Aplokšņu iemešanai pašvaldības ie-
stādēm jāsagatavo viena vai vairākas
urnas (koka kastes). Urna pagatavojama
viscauri cieti noslēgta ar spraugu virspusē.
Pirms balsošanas sākuma jāpārliecinās,
ka urna ir nebojāta un tukša un tad tā
sašņorējama un aizzīmogojama. Ari vēlē-
tājiem tiesība ar savu zīmogu aizzīmogot
urnu.

Piezīme. Uz katriem apm. 1000 vēlē-
tājiem ir iekārtojama viena urna.

6. Par vēlēšanu gaitu iecirkņu un
apakšiecirkņu kommisijām abās dienās
jāved atsevišķi protokoli, atzīmējot pēdē-
jos arī visus starpgadījumus un traucē-
jumus, kas cēlušies pie balsu nodošanas,
kā arī vēlētāju protesti un sūdzības.

7. Vēlēšanu telpās un pie to ieejas jā-
uztur stingra kārtība, novēršot katru
aģitāciju un strīdus vēlētāju starpā. Pie
urnām vēlētāji pielaižami viņu ierašanās
kārtībā, lai novērstu drūzmēšanos un
grūstīšanos.

8. Vēlēšanu telpās ielaižami vienīgi tie
pilsoņi, kup bauda vēlēšanu tiesības,
kamdēļ pie ieejas jāskata cauri pilsoņu
pases. Pasu kontrole uzdodama kommisi-
sijas locekļiem vai citām kommisijās piln-
varotām personām. Vēlēšanu telpās ie-
laižami vienigi pilsoņi, kuri var uzrādīt
Latvijas pasi. Citi dokumenti nav pie-
ņemami. Visus strīdīgus gadījumus, kādi
varētu celties pie pilsoņu vēlēšanu tiesību
noteikšanas, izšķi r kommisijā.

1. piezīme. Vēlēšanu tiesības bauda
visi Latvijas pilsoņi, kuri dzimuši
pirms 1907. g. 7. oktobra un uz
kuriem neattiecas Saeimas vēlēšanu
likuma 2. un 3. pants.

2. piezīme. Vēlētāji var arī apliecināt
savu personību ar ārzemes pasi, kuru
Latvijas valsts iestādes ir izdevušas
Latvijas pilsoņiem ceļošanai uz
ārzemēm.

3. piezīme. Ir pielaižamas arī Latvi-
jas pases bez ģīmetnēm, bet ar pases
īpašnieka pirksta nospiedumu. Derī-
gas ir kā vecā, tā ari jaunā parauga
iekšzemes pases.

4. piezīme. Tiem Latvijas pilsoņiem,
kuri ir dzimuši 1907. gadā ir jāpie-
rāda arī dzimšanas datums. Ja
1907. g. dzimušo pilsoņu pasē nav
atzīmēta dzimšanas diena un mēnesis,
tad to var pierādīt ar krustāmo zirni

9. Vēlētājs vēlēšanu zīmi var nodot
vienīgi aploksnē, kura izsniegta vēlēšanu
telpās un ir apzīmogota ar apgabala
kommisiias zīmogu.

Piezīme. Vēlēšanu kommisijām ir jā-
seko, cik lielā skaitā piedalās viņu ie-
cirknī vēlētāji, kuru dzīves vieta at-
rodas citā vēlēšanu iecirknī. Ja kommi-
sijai pietrūktu aploksnes vai vēlē-
šanu zīmes, tad tās jāņem kaimiņu
iecirkni, no kura lielākā skaitā ie-
nākuši vēlētāji.

10. Pie aploksnes resp. vēlēšanu zīmju
nodošanas kominisijai vēlētājam vēlreiz

jāuzrāda pase un tie ir reģistrējami at-
sevišķā sarakstā, atzīmējot tanī vēlētāju
vārdu, uzvārdu un pases numuru un sē-
riju (piem. LT 00236.).

11. Pēc aploksnes iemešanas urnā velē-
tāja pasei jāuzspiež attiecīgs zīmogs ar
uzrakstu ,.Saeimas vēlēšanas 1928. g. —
M?.N° vēlēšanu apgabals". Ja kādai kom-
misijai vēlēšanu dienā nebūtu zīmoga, tad
uz pases var izdarīt uzrakstu, kurš lie-
cina, ka pilsonis ir nodevis savu balsi.
Uzrakstam jābūt parakstītam no kommi-
sijās priekšsēdētāja vai viņa pilnvarotas
personas. Augstāk minētais zīmoga tiz-
spiedums nav parakstāms.

Piezīme. Jaunā parauga iekšzemes
pasēs augšminētais zīmogs iespiežams
talonā N° 2 (pases 29. lapas pusē).

12. Abās vēlēšanu dienās pēc pīkst. 8
vakarā vēlēšanu zīmes var nodot tikai
tie vēlētāji, kup līdz pulksten 8 vakarā
ieradušies vēlēšanu zīmes nodot. Pēc
tam vēlēšanu telpas slēdz. Pirmās
vēlēšanu dienas vakarā fi. oktobrī,
urnas atstājamas vēlēšanu telpās poli-
cijas un kommisijās uzraudzībā. Urnu
uzraudzībā var piedalīties arī likumīgie
attiecīgo organizāciju un partiju pārstāvji,
iepriekš par to paziņojot vēlēšanu kommi-
sijās priekšsēdētājam vai viņa vietniekam.

II. Balsu skaitīšana.

13. Vēlēšanu iecirkņos un apakšiecirk-
ņos vēlēšanu zīmju skaitīšana izdarāma
nekavējoties otrās vēlēšanu dienas (7. ok-
tobra) vakarā pēc pabeigtas vēlēšanu
zīmju pieņemšanas. Skaitīšana izdarāma '
atklātā vēlēšanu kommisijās sēdē.

14. Vēlēšanu zīmju skaitīšana izda-
rāma uz atsevišķas centrālās vēlēšanu
kommisijās pieņemtas balsu skaitīšanas,
loksnes un par to sastādāms atsevišķs
protokols, kurā atzīmējami galīgie balso-
šanas rezultāti.

15. Vēlēšanu zīmju skaitīšana izda-
rāma sekošā kārtā:
a) Pēc vēlētāju reģistrācijas sarakstiem

konstatējams piedalījušos vēlētāju
skaits.

b) Saskaita urnās atrodošās aploksnes.
c) Pēc aplokšņu saskaitīšanas tās attaisa

un no tām izņem vēlēšanu zīmes,
sadala tās pēc atsevišķu kandidātu
sarakstu numuriem. Tad ņem visas
viena numura vēlēšanu zīmes, un sāk
tās skaitīt apakšā minētā kārtībā, pie
kam atdala nost nederīgās vēlēšanu
zīmes.

1. piezīme. Par nederīgām vēlēšanu
zīmēm atzīstamas zīmes, ja uz tām
taisītas atzīmes, kuras liecina, ka
vēlēšanu zīmes iezimētas, lai tās at-
šķirtos no citām zīmēm. Par nede-
rībām atzīstamas vēlēšanu zīmes:
a) kuras vēlētājs vai cita persona

parakstījušas,
b) uz kurām bez kandidātu vārdiem

ir vēl citi uzraksti,
c) kuras ieliktas aploksnē kopā ar

kādu priekšmetu, vai papīru, at-
grieztu talonu u. t. t.,

d) sagraizītas vēlēšanu zīmes,
e) vēlēšanu zīmes ar uzlipinātiem

taloniem,
f) ja vienā aploksnē ir ieliktas divas

dažādas vēlēšanu zīmes, tad abas
ir nederīgas; turpretim ja vienā
aploksnē atrodas divas vai vairāk
pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes,
tad viena no tām ir uzskatāma,
par derīgu.

2. piezīme. Par nederīgām nav at-
zīstamas vēlēšanu zimes ar sīkiem
techniskas dabas defektiem (piem.
mazi caurumiņi), kas cēlušies pie
vēlēšanu zīmju izgatavošanas caur
rotācijas mašīnu.

d) Par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes
ir jānoliek tūliņ atsevišķi, lai tās \
skaitīšanas nesajauktu ar derīgām. Uz:
nederīgām zīmēm vēlēšanu kommisijās
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
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savu parakstu taisa attiecīgu atzīmi:
,,nederīga ", tās numurē un pēc nu-
muriem atzīmē balsu skaitīšanas proto-
kolā to nederīguma iemeslus.
Piezīme. Ja rastos domstarpība par

vēlēšanu zīmju derīgumu, tad vēlē-
šanu kommisijā šo jautājumu iz-
šķir ar balsu vairākumu. Balsīm
līdzīgi daloties, izšķi r priekšsēdētāja
balss.

e) Pēc nederīgo vēlēšanu zīmju atdalīša-
nas visas pārējās zīmes sadala divās
grupās: grozītās un negrozitās.
Piezīme. Par negrozītām uzska-

tāmas vēlēšanu zīmes, kuras neat-
šķiras no vēlēšanu kommisijās iz-
sūtītām vēlēšanu zīmēm. Grozītas
ir tās zīmes, kurās vēlētājs izdarījis
kādus strīpojumus, vai ierakstījis
kandidātus no citām vēlēšanu zīmēm.

f) Atsevišķi jāsaskaita cik par katru kan-
didātu sarakstu nodots grozītu un ne-
grozītu vēlēšanu zīmju. Taloni iecirkņu
un apakšiecirkņu kommisijām nav jā-
skaita.

g) Pēc vēlēšanu zīmju saskaitīšanas tās
iesaiņojamas atsevišķi grozītās zīmes,
negrozītas zīmes un nederīgas zīmes.
Uz katra iesaiņojuma jāatzīmē tā sa-
turs. Saiņi sašņorējami un aizzīmo-
gojami.

16. Apakšiecirkņos saskaitītās vēlē-
šanu zīmes līdz ar balsu skaitīšanas
un vēlēšanu dienu protokoliem un citiem
vēlēšanu materiāliem iesaiņojamas, sa-
šņorējamas un aizzīmogojamas, ievie-
tojamas urnās, kuras savukārt sašņorē-
jamas un aizzīmogojamas un šādā veidā
pie atsevišķa pavadraksta nekavējoties
un bez pārtraukuma nosūtāmas iecirkņa
vēlēšanu kommisijai.

Piezīme: Augšminētā pavadrakstā jā-
atzīmē ar kādām personām un kādā
laikā (datums un pulkstens) vēlēšanu
materiāli izsūtīti uz iecirkņa kommi-
siju.

17. Iecirkņa vēlēšanu kommisijā sa-
skaita p. 15. minētā kārtībā vēlēšanu
zīmes kopā pa visu iecirkni. Iecirkņa
kommisijās protokolā atzīmējams vēlētāju

skaits, Rurš vēlēšanās piedalījies, saņemtais
aplokšņu skaits, pāri palikušais aplokšņu
skaits, aplokšņu skaits, kas atradies urnās
pēc to atvēršanas, nodoto vēlēšanu zīmju
kopskaits par katru kandidātu sarakstu
atsevišķi, atzīmējot grozīto un negrozīto
zīmju skaitu, tāpat atsevišķi atzīmējams
nederīgo vēlēšanu zīmju skaits.

18. Iecirkņu vēlēšanu kommisijās par
vēlēšanu zīmju skaitīšanu sastāda proto-
kolu divos eksemplāros, no kuriem vienu
nodod reizē ar visiem vēlēšanu materiāliem
apriņķu vēlēšanu kommisijai, bet otru
nekavējoties piesūta centrālai vēlēšanu
kommisijai (Rīgā, Stabu ielā 12).

Piezīme: Vēlēšanu materiālus iecirk-
ņu vēlēšanu kommisijās nodod ap-
riņķa kommisijām pie atsevišķa pa-
vadraksta, kurā minēts kādām per-
sonām dots materiāls, nodot un kad
(datums un pulkstens) tie no iecirkņa
izsūtīti uz apriņķa kommisiju.

19. Tūliņ pēc vēlēšanu zīmju skaitī-
šanas, bet ne vēlēk par 8. oktobri, pīkst. 9
rītā, iecirkņu vēlēšanu kommisijām te-
legrāfiski vai telefoniski jāpaziņo centrālai
vēlēšanu kommisijai vēlēšanu rezultāti.
Telegrammā vai tēlefonogrammā jāatzīmē
cik vēlētāju nodevuši savas balsis un cik
derīgu vēlēšanu zīmju nodots par katru
atsevišķu kandidātu sarakstu.

1. piezīme. Telefoniski vēlēšanu re-
zultātus var paziņot tikai tie iecirkņi,
kuriem pieietams tiešs telefona vads
ar Rīgu, pārējiem iecirkņiem rezultāti
jāpaziņo telegrāfiski. Telegrāfa adre-
se: Rīga Centrvēl. Tēlefonogrammas
nododamas: Vidzemes apgabala iecirk-
ņiem tālrunis N° 26735, Kurzemes
apgabala tālr. N° 28233, Zemgales
apgabala — tālr. N° 26835, Latgales
apgabala — tālr. 31006. Tēlefono.-
grammas pieņems no 7. oktobra
pīkst. 21 līdz 8. oktobrim pīkst.
12 dienā bez pārtraukuma.

2. piezīme. Saīsinātas telegrammas
paraugs sekošs (ar cipariem jāatzīmē
kandidātu sarakstu numuri; ar bur-
tiem vēlēšanu zīmju skaits):

Rīga Centrvēl
Balsojuši četri simti trīsdesmit pieci
Par 1 piecdesmit seši 2 četrdesmit
trīs 3 trīsdesmit septiņi 4 neviens
u. t. t. Nederīgas piecas.

Rudbāršu pagasta kommisijā.
20. Pēc vēlēšanu zīmju skaitīšanas ie-

cirkņu vēlēšanu kommisijās visus vēlēšanu
materiālus sakārto p. 16. minētā kārtībā un
tos nekavējoties, bet ne vēlāk kā 8. oktobri
līdz pulksten 12 dienā nogādā apriņķa
vēlēšanu kommisijai.

Centrālās vēlēšanu kommisijās
priekšsēdētājs AI. Skujenieks.

Sekretārs O. Nonācs.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Kara ministra rīkojums

par karavīru pārstāvju iecelšanu
apriņķu zemes ierīcības komitejās.

Papildinot ,.Valdības Vēstneša" š. g.
157. numurā izsludināto rīkojumu N» 2406,
ieceļu uz vienu gadu par apriņķu zemes
ierīcības komitejas locekļiem:

Aizputes apriņķī — Žani Bērziņu,
Ventspils apriņķī — Gustavu Tīrmani,
Daugavpils apriņķi — Aleksandri Lud-

keviču.
Rīgā, 1928. g. 8. septembrī,

Ks 2977.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.
Sekretārs, pulkvedis-leitnanrs Kaņeps.

Rīkojums JVs V-2460.
1928. g. 6. septembrī.

Grozot 1926. g. 22. septembra papildu
noteikumu par vidusskolu skolotāju iz-
glītības cenzu 12. pantu („V. V." 1926. g.
N° 214), tiem šo noteikumu 1., 3., 4., 5.
un 6. pantā nosauktiem skolotājiem, kas
līdz š. g. 1. augustam jau iesākuši kārtot
savu izglītības cenzu, pagarinu cenza no-
kārtošanas laiku līdz 1929. g. 1. augustam

Izglītības ministris A. Tenteris.
Skolu departamenta direktors

K. Ozoliņš.
Vidusskolu direktors J. Dobu ris.

Valdības iestāžu pazi ņojumi.
Paziņojums.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniski
dala paziņo, ka zemkopības ministris aš. g. 6. septembra lēmumu ir apsti prinātokultūrtechniskās daļas sastādīto un \{
sītes I meliorācijas sabiedrības dalībnieku
pilnā biedru sapulcē pieņemto Viesītespagasta Podu, Ērgļu un c. māju galveno
novadgrāvju projektu. Līdz ar projekta
apstiprināšanu visiem zemāk pievestā
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamās
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
Viesītes I meliorācijas sabiedrībā, minēto
meliorācijas darbu izvešanā un izvesto
darbu kārtībā uzturēšanā.

1928. g. 7. septembrī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. Pelsis.1

Darbvedis F. Briedis,

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 6. septembra lēmuma ir jāpiedalās Viesītes I meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība

Viesītes pag. „Podu", „Ērgļu" un cit. māju galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

tn

^
Dalībnieka

?* Dalībnieka
o īpašumu tiesību
» vārds un uzvārds apzīmējums

1. Lapiņš, Jānis īpašnieks
2. Sētasvītola, Kriša mant. masa Mantojuma masa
3. Lapiņa, Mārtiņa mant. masa . Mantojuma masa
4. Veide, Jura mantojuma masa. Mantojuma masa
5. Kalvišķis, Jānis īpašnieks
6. Daugavieši, Miķelis un Līze . īpašnieki
7. Zariņš, Krišs īpašnieks
8. Biezais, Jānis īpašnieks
9. Šomka, Anna īpašniece

10. Meldera, Jāņa mantojuma masa Mantojuma masa
11. Melders, Roberts īpašnieks
12. Stagara, Jāņa mantojuma masa Mantojuma masa
13. Raupevičs, Jānis īpašnieks
14. Židavs, Andrejs īpašnieks
15. Ņerbuls, Jānis īpašnieks
16. Ļucana, Pētera mantoj. masa . Mantojuma masa
17. Špīdaiņi, Krišjānis, Jānis un

AndrējaSpīdaiņa mantoj.masa īpašnieki
18. Kiops, Bērtulis īpašnieks
19. Avens, Juris īpašnieks
20. Veckalniņš, Voldemārs . . . īpašnieks
21. Bucholcs, Krišs īpašnieks
22. Slavinska, Mārtiņa mant. masa Mantojuma masa
23. Mažora, Kriša mant. masa. . Mantojuma masa
24. Barkoviča, Andreja mant. masa Mantojuma masa
25. Pupiks, Jānis īpašnieks
26. Valsts Nepiešķirts gabals
27. Staltmans, Jānis īpašnieks
28. Sirmovičs, Juris īpašnieks
29. Liepiņ, Ievas mantojuma masa Mantojuma masa
30. Valsts —

1. Rūtiņi, Roberts un Emīlija. . īpašnieki
2. Biteniek, Dārte īpašniece
3. Auziņš. Pēteris īpašnieks
4. Daugavieša, Mārtiņa mant.

masa Mantojuma masa
5. Brunovskij, Jāņa mant. masa . Mantojuma masa
6. Liepiņ, Ievas mant. masa . . Mantojuma masa
7. Pupiks, Krišs īpašnieks
8. Lapiņš, Ādolfs īpašnieks
9. Valsts

Rīgā, 1928. g. 7. septembrī. N° 3429.

., . . Māju JVeJV°
Dalībniekam

piederošo vai
,. . . . pec pēc

viņa lietošana
mērnie- zemes

esošo māju
čības grāmatu

nosaukums
plāniem reģistra

„Upliči" (Salas) — 1128
Upmaļi (Vītoli) — 909
Būriņi —-v 1147
Veides — 908
Skražnieki — piešk. 4401
Mūrnieki — 1089, 1470
Kugrenieki — 873
Putniņi — 1329
Kalna-Samsavas — 1339
Krastiņi — 885
Upītes — 3116
Stagari , — 1130
Veiņani — 879
Stūrani (Krastiņi) — 902
Strautiņi IX,X-XII 880, 984, 1131
Ķikstes — 224

Ceceri — 225
Beķeri — 882
Vaļenieki 47F piešk. 14242

— — 1331
Gobenieki „H' 878
Liepiņi — 3155
Meženieki Ns 4 3156
Ošani Ks 5 3154
Krūmiņi Ns 7 3114
53 F —
Zaloči 52F piešk. 63199
Lejas-Karkļi — 63198 ?
Salas Nq 11 piešk. 3115
Valsts mežs — *—

II grup a
Ērgļi 12 3113
Ozani 14 3158
Ekšņupi 13 piešķ. 5397

Lapsas 235
Podi 254
Salas 11 3115
Spodri 15 3118
Kalna-Karkļi 50 F piešķ. 8097
Valsts mežs

Darbu iz-
maksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
no kuras

un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
. . .. dalībniekupiederēja ba, su

skaitu
Ls

Viesītes pag. bij, Eķengrāves m. 121,— šini dalībnieku sarakstām-
_ _ iqn rādītās darbu izmaksas sum-
" » » n mi UKJļ ,,,

70 _ mas uzskatamas par pamatu
" " " " '~> dalībnieku maksājumu no-

" » » » 11 122,— teikšanai un nokārtošanai,
Viesītes pag. bij. Biržu muižas 149,— kā pie darbu pirmreizējasizvc
Viesītes pag. bij. Eķengrāves m 64 — šanas. tā arī pie izvesto darbu

& J ' S
oT' uzturēšanas kārtībā turpmāk,

? " » » £' > ~ neņemot vērā darbu faktisku
» - - n „ 35,— izmaksu, kas var būt mazāka
»' » » „ „ 118,— vai lielāka.

" » » » „ 55,—
» » - » » 103,—
» ? » - n » 378,—
n n n n „ 197,
« » v „ „ 40,—

» » n ,, 238,—
» » » » „ 286,—

» » . „ 202,—
tMf *

? " " , " ? 266,—
hlksņu virsmežniecība 198,
Eķengrāves muižas igo' -

129^—
162,—

» n 136,—
206 —

» » 56,—
- , 69,

Viesītes pag. bij. Eķengrāves m. 70 —
» ? . ? 208,—

? » » » / „ 99,—
— 1993 —

!.
Viesītes pag. bij. Eķengrāves m. 436,—

? '»..» . , 216,—
" » » » „ 271,—

» » . . 180,—
8,—

» . , . 184,—
- . . „ 130,—

135,—
» w . ? 840,—

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.J.Pels'Darbvedis F. Briedis.

Prefektiem un apriņķu "
priekšniekiem. '

Latvijas valdība vienojusies ar V-par uzturēšanās nodevas sama*
par 25% tiem Vācijas pilsoņiem^
nodzīvojuši Latvijā ne mazāk'nar ^
gadiem. Jaunā likme stājas soft-' *š. g. 1. oktobri. Sākot ar šo datum *
visiem Vācijas pilsoņiem, kūpi varrādīt, ka viņiem Latvijā visma? P'"
gadus bijusi pastāvīga dzīves vi'?par gada uzturēšanās atļaujām iPu.'jami līdzšinējo Ls 60.— vietā Ls 45

Rīgā, 1928. g. 6. septembri.
Ne 40064 I.

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņj .

Ārzemnieku nodaļas vadītājs
K. Ābels.



Paziņojums JSfe 165.

Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,
. savās sēdēs skatīs cauri vietējo zemes

griešanas k0rnmjsiju lēmumus sekošo

Jnuižu saimniecību un apbūves gabalu

vērtēšanas lietas:

1928. g- 9 oktobrī, pulkst. 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 2.

1554) Bauskas apriņķa, Vecmuižas pag.,
Umpārtes muižas saimn. Ne 17F,
Sprinčukalna psm. saimn. Ne 94F,
Vecmuižas saimn. N°N° 45F, 46F,
54F, 57F un 58F, Režu muižā un
Šarlotes muižas saimn. NeNe 3F
un 12F;

1928. g. 1L oktobrī, pīkst. 3 dienā,
turpat.

155) Rīgas apriņķi, Vidrižu pagasta,
Murkūžu muižas saimn. Ne 101F;

1556) Rīgas apriņķa, Rīgas Jūrmalas pil-
sētas apbūves gabalus, kas no-
vērtēti vietējā zemes vērtēšanas
kommisijā no š. g. 1.—3. septem-
brim ;

1557) Cēsu apriņķa, Jaunpiebalgas pag.,
Jaunpiebalgas muižas saimniec.
NoNe 8F un 36F;

1558) Talsu apriņķa, Spāres pag., Spāres
ciema apbūves gabalus, kas no-
vērtēti vietējā zemes vērtēšanas
kommisijā no š g. 17.—31. augu-
stam ;

1928. g. 16. oktobrī, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1559) Rīgas apriņķa, Rīgas pilsētai no-
dodamo valsts zemes fonda Švarc-
muižas apb. gab. N9N9 401F, 415F,
429F, 453F, 672F, Nordeku muiž.
apb. gab. N9N9 162F, 163F, Aniņ-
muižas apb. gab. Ne 140F un
valsts zemes fondā ieskaitāmo
Valmieras apriņķa, Limbažu pag.,
Limbažu muižas Lejasburtnieku,
Viekāžu un Ģedertu rentes māju;

1928. g. 25. oktobrī, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1560) Jelgavas apriņķa, Lielplatones pa-
gasta, Lielplatones muižas saimn.
NbNo 41F, 42F, 46F, 47F un 48F;
Lielplatones muižas rentes mājas
Robežnieki, Silavas un Brāķi
NeNb 66F un 67F;

1561) Jelgavas apriņķa, Platones pag.,
Vecplatones muižas saimn. Ne33F
un Jenkeļu mj. obroka gabal.
NeNe 1F, 2F, 3F, 4F, 5F un 6F;

1562) Valmieras apriņķa, Rencēnu pag.,
Rencēnu muižā un Saules muižas
saimn. N2N9 25F, 26F, 27F un
28 F.

Rīgā, 1928. g. 8. septembri.

Zemes vērtēšanas virskommisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.

Sekretāra vietā A. Sakenfelds.

Uzaicinājums.
Dzelzceļu virsvalde izstrādājusi pasa-

žieru vilcienu ziemas saraksta projektu
uz Rīgas Jūrmalas, Rīgas-Ventspils un
Rigas-Bolderājas līnijām; minēto sa-
rakstu ievedīs dzīvē vēlākais no š. g.
15. oktobra.

Lai uzklausītu sabiedribas iebildumus
pret to un prasības pasažieru satiksmes
ziņā, Dzelzceļu virsvalde uzaicina centrālās
valdības iestādes, pilsētu un apriņķu paš-
valdības, kā arī citas ieinteresētās orga-
nizācijas un personas sūtīt savus pārstāvjus
uz apspriedi minētā jautājumā š. g.
14. septembrī, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Gogoļa ielā N° 3, Dzelzceļu virsvaldē
istabā Ne 236, vai arī iesūtīt savas prasības
Dzelzceļu virsvaldes ekspluatācijas direk-
cijas pasažieru nodaļai rakstiski " līdz š. g.
14. septembrim.

Sakarā ar sacīto ienākošās pēc minētā
datuma prasības paliks neievērotas.

Dzelzceļu galvenais direktora pal.
V. Spriņgis.

Ekspluatācijas direktors R. Gars els.

Pasažieru vilcienu ziemas saraksta projekts
uz Rīgas-Jūrmalas, Rīgas-Ventspils un
RIgas-Bolderājas līnijām, kuru ievedīs dzīvē

ne vēlāk kā 15. oktobrī.

Uz Rīgas-Jūrmalas līnijas.

Vilc. N°41 no Rīgas atiet 7.05, Tukumā 11
pienāk 9.15.

Vilc. N« 55 no Rīgas atiet 10.34, Slokā
pienāk 11.52.

Vilc. N2 71, no Rīgas atiet 13.40, Tu-
kuma II pienāk 15.50.

Vilc. Ns 85 no Rīgas atiet 15.30, Slokā
pienāk 16.45.

Vilc. N? 85. apgrozīsies vienīgi darb-
dienās.

Vilc. N° 91 no Rīgas atiet 17.15, Slokā
pienāk 18.32.

Vilc. Ne 111 no Rīgas atiet 19.50, Slokā
pienāk 21.05.

Vilc. Ne 111. apgrozīsies vienīgi darb-
dienās.

Vilc. Ne 115 no Rīgas atiet 21.44, Slokā
pienāk 23.00.

Vilc. N2 50 no Slokas atiet 6.14, Rīgā
pienāk 7.33.

Vilc. N° 50. apgrozīsies vienīgi darb-
dienās.

Vilc. Ne 54 no Slokas atiet 7.19, Rīgā
pienāk 8.35.

Vilc. Ne 39 no Slokas atiet 7.22, Ķe-
meros pienāk 7.35, apgrozīsies vienīgi darb-
dienās.

Vilc. Ne. 64 no Ķemeriem atiet 7.42,
Rīgā pienāk 9.23, apgrozīsies vienīgi darb-
dienās.

Vilc. N» 78 no Slokas atiet 10.35, Rīgā
pienāk 11.50.

Vilc. Ne 86 no Slokas atiet 15.18, Rīgā
pienāk 16.36.

Vilc. N? 92 no Tukuma II atiet 16.10,
Rīgā pienāk 18.58.

Vilc. Ne 120 no Tukuma II atiet 20.35,
Rīgā pienāk 22.52. I

No minētiem vilcieniem pieturēs Asaros
II uz pus minūti v. NeJfe 64. 71. 92, 91 un
120, pie kam pasažieri, kuri iekāps Asa-

ros II, biļetes varēs iegādāties vilcienā
pie virskonduktora.

Uz Rīgas-Ventspils līnijas.
Vilc. Ne 5 no Rīgas atiet 0.30, no Tuku-

ma II atiet 3.53, pienāk Ventspilī 10.28.
Vilc. Ne 6 no Ventspils atiet 20.30, no

Tukuma II atiet 3.59, Rīgā pienāk 6.50.
Abi minētie vilcieni pieturēs Asaros II.
Vilc. Ne 8 no Ventspils atiet 6.51, no

Tukuma 11 9.33, Rīgā pienāk 11.00.
Vilc. Ne 7 no Rīgas atiet 18.00, no Tu-

kuma II 19.37, Ventspilī pienāk 22.07.
Vilcieni N°.N° 7 un 8 neapstāsies pa

stacijām no Rīgas līdz Slokai un otrādi.
Attiecībā uz Edinburgu I un Jaun-

dubultiem, Dzelzceļu virsvalde aizrāda,
kā minētie pieturas punkti ziemā slēgti.

Uz Rīgas-Bolderājas līnijas.

Vilc. Ne 222 no Rīgas atiet 5.00, Bolde-
rājā pienāk 5.40.

Vilc. Ne 226 no Rīgas atiet 14.15, Bol-
derājā pienāk 14.55.

Vilc. Ne 232 no Rīgas atiet 23.00, Bol-
derājā pienāk 23.34.

Vilc. Ns 221 no Bolderājas atiet 0.15,
Rīgā pienāk 0.58.

Vild. Ne 225 no Bolderājas atiet 8.10,
Rīgā pienāk 8.45.

Vilc. Ne 231 no Bolderājas atiet 18.50,
Rīgā pienāk 19.25.

Vilc. Ne 223 no Bolderājas atiet 6.48,
Zasulaukā pienāk 7.08, darbdienās.

Vilc. Ne 227 no Bolderājas atiet 15.15,
Zasulaukā pienāk 15.35, darbdienās.

Vilc. Ne 229 no Bolderājas atiet 17.00,
Zasulaukā pienāk 17.20.

Vilc. Ne 224 no Zasulaukā atiet 7.25,
Bolderājā pienāk 7.45, darbdienās.

Vilc. Ne 228 no Zasulaukā atiet 15.47,
Bolderājā pienāk 16.07, darbdienās.

Vilc. Ne 230 no Zasulaukā atiet 17.32,
Bolderājā pienāk 17.52.

Paziņojums.
Ar Rigas apgabaltiesas. 3. krimināl-

nodaļas š. g. 4. un 5. septembra rīcības
sēdes lēmumiem apķīlāti:

153. Rakstu krājums ,,Jaunā gvarde'' ,
no 1928. g. 4. septembra. Atbildīgais
redaktors-izdevējs V. Jauntirans. ,,Dzin-
tara" spiestuvē, Rīgā.

154. ,,Mūsu darbs", vienreizējs sabie-
driski-kultūrels izdevums. Redaktors-
izdevējs Jānis Leimanis. ,,Latvju Kul-
tūras" spiestuvē, Rīgā.

155. ,,Naša borba", jeģinovremennoje
izdaņije. Redaktors-izdevējs I. Gingerovs.
Spiestuvē ..Globus', Rīgā.

1928. g. 7. septembrī. Ne 153449.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K.Vilde.

Darbvedis A. Liepiņš.

Māksla.
Nacionālais teātris. Pirmdien, 10. septembri,

pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē .Meijaka un
Halevi jautrā komēdija ,.Arvien trakāk". —
Otrdien, 11. septembrī, pulksten 7.30 vakarā,
tautas izrādē Materlinka skaistā feerija ,,Ba It a i s
tēls" H. Līkuma dekoratīvā ietērpā.

Dailes teātris. Pirmdien, 10. septembri, pulk-
sten 6 vakarā, kareivju izrādē „D 0 n K a r -
loss". — Otrdien, 11. septembrī, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē ,.Sveiks dzīvo
sveiks". — Trešdien, 12. septembri, pulksten
7.30 vakarā „Don Karloss" . — Ceturtdien,
13. septembri, pulksten 7.30 vakarā, tautas
izrādē .Trīskārt mirušais Pēteris".

Literatūra.
Atpūta. Ns 2Q\. — 1928. g. 7. septembrī.

KURSI.

Rīgas biržā, 1928. gada 10. septembrī.

Devīzes

1 Amerikas dollars 5,179—5,189
1 Anglijas mārciņa 25,13—25,18

100 Francijas franku 20,18—20,32
100 Beļģijas beigu 71,80—72,35
100 Šveices franku 99,45—100,20
100 Itālijas liru 27,04—27,25
100 Zviedrijas kronu 138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu 137,95—138,65
100 Dānijas kronu 137,90—138,60
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,30—15,45
100 Holandes guldeņu 207,30—208,35
100 Vācijas marku 123,25—123,85
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 I kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijās
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors M. Arons.

Šim numuram 6 lapas puses.

Šis dienas ,,Vald. Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz mežu departamenta
sludinājums par augošu mežu pārdošanu
jauktā izsolē 1928. gada 7. novembri, Rīgā.

Izlabojums.
š. g. 17. aprīļa „Valdības Vēstneša" 85.

numurā iespiestā rīkojumā Ne 93 ..Dabiskie
minerālūdeņi, kuri muitojami pēc 32. p.
2. punkta'* , ieviesusies kļūda.

Minerālūdeņa zem N° 60, kur stāv
„Neuendorf", jābūt „Nenndorfer Brunnen".

(Tiesu
sludinājumi.

R'gas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
?«.Civ. proc. lik. 201)., 2014. un
fļVļ-p. pamata paziņo , ka pēc
|«n. g. 18. februārī, ' Rūjienasoraudzē mirušās Zapas Kārļa m.
Mors (Moors), dzini. Vītols, ir
atklāts mantojums un uzaicina,
"am ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-niekiem . Jegatārijiem, fideikom-
misannem , kreditoriem un t. t..
Pateikt šī? tiesības minētai tiesai

'".mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
tiM-1minētās personas savas
'"!°?s augša uzrādītā terminā
"P]«eiks, tad viņas atzīs kā šīs««ibas zau dējušas. L. Ns 5266.

R'ga, 1928. g. 3. septembrī.
Hnekšs. v. A. Blūmentāls.

'd"Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uzciv.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079, p. un Balt. piivāttiesīb.
kop. 2451. p. pamata, uz Jura
BJodnieka lūgumu uzaicina vi-
sas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1928. g.
4. septembrī publicēto 1927. g.
26. martā, Babites pagastā, Vec-
Blodniekos" mirušā Jura Jēkaba
dēla Bļodnieka, 1909. g. 16. apr.
pie Piņķu pag. tiesas taisīto
mantojuma līgumu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Jura Bļodnieka
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ļa tas minētā terminā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
mant. līgumu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L..NŠ53I3.

Rīgā, 1928. g. 4. septembri.

Priekšs. v. A. Blūmentāls.
13148ē Sekrētārs A. KaIve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 16. maijā Bauņu
pagastā Kauliņa mājās mirušā Jē-
kaba Jēkaba d. Apsītes ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī slduinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 5229

Rīgā, 1928. g. 3. septembrī.
Priekšsēdēt. v. A. Blūmentāls.
13163 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. augustā izklausījusi lietu
par Kārļa Esmana atzīšanu par
maksātnespējīgu parādnieku, par

Spiests sludinājums „Se-
natskija Objavļenija" 1910. g.
30. septembri Ns 78, nolēma:
Kārļa Heinricha d. Esmana
maksātnespējas lietu izbeigt viņa
kreditoru apmierinājuma dēļ.

Rīgā, 1928.g. 4.sept. LJ*I6 1 ī.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

13166ē Sekretārs A. Kalve. I

«'gas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

aniolv " proc- lik- 20n-' 2fl14- un
10,7 P- Pamata paziņo, ka pēc
Lei» I; ~' okt°hri,Baldones
MārUn,

a
H

tnie
cmirušāJatkul; Strautiņa ir
kam f

man, ". ' ums mi uzaicina,
sakara uz š" mantojumu, vai
nieki» artotiesit,as kā manti-
misārir', 8atārijiem fideikom-
pSi ?' kreditoriem un t. t.,
«šu msS - Uesmas m'nētai tiesai**nesu laikā, skaitot no šī

la L-'«Piešanas dienas,
tiesīhac 'net .as Personas savas
"epieteikf f< llzrāditā terminā
tiesība*

* ' i-1 vinas at7-'s kā šīs

"5 MM"*"^
1-

>5170.
PrU* «? 3- septembrī.

13164 ekV;--Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1918. g. 16. septembrī Sai-
kavas „Vīkšņos' mirušā Andreja
Jāņa dēla Reveliņ a ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, 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. L. M°5135

Rīgā, 1928. g. 3. septembri.
Priekšsēdēt. v. A. Blūmentāls.
13165 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. likumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Pērsi
(Percv) Eduarda d. Cimermans
(Zimmermann) un Vera Alek-
sandra m. Cimermans (Zimmer-
mann) , dzini. Šnabel (Schnabel)
noslēgtus' savstarpīgo laulības lī-
gumu pie RīgasnotāraR.1928. g. 10. augustā reģistra

'840, ar kuru viņi, attiecibā
uz viņu noslēgto laulibu, ir at-
cēluši vietējo civ. likumu 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību. L. .V» 5

Rīgā, 1928. g. 4. septembri.
Priekšs. v. .4. Blūmentāls.

13168c Sekretārs A. Kalve. I

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967.,2011.—2014
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Marijas
Vaserman pilnv. zv. adv. fidu-
ārda Zavadska lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1928. g.
7. augustā publicēto 1919. g.
29. novembrī Rīgas Jūrmalas
Edinburgā mirušā Paula Niklāva
dēla Vasermaņa 1919. g. 24. nov.
mājas kārtībā 'taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Paula Vasermaņa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem. parāddevijiem u. 1.1.,

p ieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas

atzis kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesibas, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ns 5081

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

13147/ . Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik.1967., 2011 .—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Jāņa
Baltgalvja lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 1928. g. 4. septembrī
publicēto 1926. g. 23- decembrī
Rūjienas draudzē mirušā Ādama
Ādama d. Baltgalvja, 1926. g.

janvārī pie Rūjienas notāra
J. Radziņa taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Ādama Baltgalvja mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas iun ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī

I sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas

atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
1314(5/ L. Ko 5320

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1904. g. 25. martā Bauņu pag.
Ancišos mir. Jēkaba Jāņa dēia
Martinsona, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisār., kreditoriem un
un 1.1., pieteikt šīs tiesības minē-
tai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
tiesības zaudējušas. L. jVs5225

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšsēd. v. A. B ! ū m e n t ā 1s.
13149 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaia,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispārī-
bai, ka laulātie di augi Ernsts-
Hans Rasmusa dēls Vengs(Weng)
un Anna-Malvina-Olga Heinricha
meita Vengs (VV'eng), dzim. Lan-
cia, noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra R. .
1928. g. 10. augustā n
Ns68 7834, ar kuru viņi. attiecībā
uz viņu noslēgto lauiību, ir at-
cēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību. L. N° 5356.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

13l69ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011.', 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1922. g. 28. decembrī Zaubes
pagastā mirušā Jāņa Jāņa d.
P r i e d ī š a 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. 3. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1921. g. 13. novembrī * Drabešu
pag. ..Kažokos" mir. Pētera
Jēkaba dēla Bērziņa ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, 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. L. Ns 5408

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Blūmentāls.
13150 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. likumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Edgars Gotlība d.
Dunke un atraitne Zofija Jāņa m.
Pūce, dzim. Šteinbergs, noslēguši
priekšlaulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Kreicberga 1928. g.
9. augustā reģistra Ns 83 10308,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēdzamo* laulību, ir atcēluši
vietējo civ. likumu 79. un turpm.
p. paredzēto laulāto mantas ko-
pību. L. Ns 5353.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

13178ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. (ik. 201!., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 29. martā, Sērmūkšu
pag. Imantās mir. Kārļa Pētera
d. Leiša ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, 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. L. Ns 5218

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.

Priekšs. v. A. Blūmentāls.
13153 SekretārsA. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Edgars
Kārļa dēls Lēmans (Lehmann)
un Margo Gustava meita Lēmans
(Lehmann), dzim. Cimmermans
(Zimmermann), noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra V. Līvena 1928. g. 16. aug.
reģistra Ns 59/14292, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civ.
likumu 79. un turpm. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
L. K2 5369.

Priekšs. v. A. Blūmentāls.
13170ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 1. martā Rīgā mir.
Pētera Andža d. Ledaunieka
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šomantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, kreditoriem un 1.1.,
pieteikt šis 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. 4. septembrī.
L. Ns 4707. 13151

Priekšsēd. v. A.Bhīmentāls
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Pāvels
Taņins un Zina'ida Taņins, dzim.
Bučhalova, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
B. Zemgaļa 1928. g. 16. augustā
reģistra Ns 27/11285, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civ.
likumu 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību. L.Ks 5370.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

131716 Sekr. A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. likumu kop. 36. p.
piezīmes' pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Alek-
sandrs Jāņa dēls Andriksons un
Aleksandra Konstantina meita
Andriksons, dzim. Gromovs, no-
slēguši savstarpīgo laulības Il-
gumu pie Rīgas notāra E. Traut-
solta, 1928. g. 21. augustā,
reģistra Ns 46 4118, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību
ir atcēluši vietējo civ. likumu

79. un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ns 5415.

Rīgā, 1928. g. 4. septembri.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

13!76ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. likumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-

pārībai, ka Movša Haima d.
Vulfarts un Ceita Haima m.

Judovins noslēguši priekšlaulības
līgumu pie Rīgas notāra B. Zem-

gaļa, 1928. g. 17. augustā reģistra

K° 2811305, ar kuru viņi. attie-
cībā uz viņu noslēdzamo laulību,

ir atcēluši ' vietējo civ. likumu

79 un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību. L.K83368.

Rīgā. 1928. g. 4. septembri
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

131775 "Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011 —
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1922. g. 24. janvāri
mirušā Mārtiņa Miķeļa d. Vēvera
1923. g. 15. janvārī mājas kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt sa-
vus strīdus' un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1928. g. 31. augustā.
13085 L. K2 128,28. g.

Priekšsēd. v. V e i s s.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g,
5. jūlija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc seko-
šām parādu aktim, korroborē-
tām uz Talsu apr. Oktes muižas
„Kallei" mājām ar hip. Ns 2603
1) pirkuma-pārdevuma līguma
par 7685 kr. rubļ. korrob.
1896. g. 9. martā ar Ns 176 2) ob-
ligācijas par 4000 kr. rubļ., korr.
1909. g. 31. decembrī ar Ns 1507
un 3) obligācijas par 3500 kr.
rubļ. ,korrob. 1910. g. 21. janvārī
ar Ko 122 atzīts par samaksātu
un lūdzējai Emilijai Gulbis dota
tiesība prasīt attiecīgu hipotēku
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 31. augustā.
13090p L. Ks 426/28

Priekšsēdētājs v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

.

Rīgas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa uz civ. proc. likumu
14607 i . p. pamata paziņo, ka ar
viņas š. g. 22. augusta lēmumu
reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma ,,Salaspils
cukurbiešu audzētāju biedrība",
ar valdes sēdekli Salaspils p^g.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13053d Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa paziņo, ka ar viņas
š. g. 22. augusta lēmumu
reģistrēti ,,Baldones patērētāju
biedrības" biedru pilnā sapulcē
1928. g. 18. martā pieņemtie sta-
tūtu grozījumi. 13054d

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
10. maijā mirušā Pētera Andreja
d.Geige atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 3. septembrī.
13181 L. Ko 2343/28. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļ. pārzinis dara zināmu,
ka ,,Raupas piensaimniecības sa-
biedrība," kas reģistrēta ar ap-
gabaltiesas 1922. gada 15. no-
vembra lēmumu, ir galīgi likvi-
dēta, saskaņā ar šīs biedrības š. g.
9. janvāra pilnas sapulces lē-
mumu. 13055d

Rīgā, 1928. g. 3. septembrī.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistrā-

cijas nodaļa paziņo, ka ar viņas
šī gada 28. marta lēmumu reģi-
strēti Piensaimnieku sabiedrības
,,Liedē" biedru pilnā sapulcē
1928. g. 24. janvārī pieņemtie
statūtu grozījumi. 13056d

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
Sekretārs Fridrichsons.

Chaiu-EUu Brauns, sauktuChait
un uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā. Ja minētā laikā
aicināmais neierastos, lietu no-
liks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā ne-
uzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi
un visus pārējos papīrus atstās
tiesas kancelejā un skaitīs par iz-
sniegtiem. L. Ko 558 28.

Jelgavā, 1928. g. 31. augustā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

13091d Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-
cijas, nodaļa pamatodamās uz
1923. g. 18. jūlija likuma par
biedrībām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām 17. panta
paziņo, ka minētā tiesa civīl-
noda 'ļas 1928. g. 30. augusta at-
klātā sēdē nolēma reģistrēt
Jaunsaules II lopkopības-pārrau-
dzibas biedrību ievedot viņu to
biedrību reģistra pirmajā daļā,
kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Jaunsaules pagastā.

Jelgavā, 1928. g. 3. septembri.
13092d L. K9 142.

Reģistr. nod. pārz. Veiss.
Sekret. v. Helmanis.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1925. g. 22. septembrī mirušā
Kārļa Jēkaba d. Griķa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas..Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. augustā.
L. Ka 2342/1928.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
13088 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa, uz civ.
proc. lik. 293., 301. un 309'. p.
pamata uzaicina Rase Evjans ,
Ideli Noju Jakuboviču, Chaju-
EIlu Brauns, sauktu Chait, kuru
dzīves vietas nezināmas četru
mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt no iesūdzības raksta un
pielikumiem Jāņa Stūra pra-
sības lietā pret ' Rasi Evjans,
Ideli-Noju Jakuboviču un

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926. g.
16. martā mirušā Tukuma apr.
Dūru muižas „Kalna-Brinke"
māju īpašnieces Anetes Ernesta
meitas Niedre, dzim. Birkhāns,
atstāto mantojumu kādas tiesī-
bas kā mantniekiem, legatāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
„VaId. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928.g. 31. augustā.
13086 L. Ks 2250/28.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 30. augusta
lēmumu un civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Līzes-Mīles
Tamson lūgumu viņas prasības
lietā pret Ansi Tamsonu dēļ lau-
lības šķiršanas, uzaicina atbil-
dētāju Ansi Tamsonu, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, iera-
sties tiesā vai uzdot savu dzīves
vietu Liepājā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Valdības Vēstn".

Pie lūguma pielikti noraksti no
prasības lūguma un klātpielik-
tiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradies personīgi vai caur piln-
varnieku un savu juridisku dzīves
vietu Liepājā neuzdos, tiks no-
likta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski.

Liepājā, 1928. g. 1. septembrī.
13059d L. Ks 317 28.

Priekšsēd. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 28. augusta
lēmumu, uz Grobiņas pilsētas
lūgumu atzīt īpašuma tiesibas uz
Grobiņas nekustamu mantu ar
krep. Ns 52, un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 2072. p., uz-
aicina visas personas, kurām
varētu būt kādas tiesibas uz
nekustamu mantu Grobiņā ar
krep. Ko 52, un kufas varētu celt
ierunas vai iebildumus pret Gro-
biņas pilsētas lūgumu atzīt īpa-
šuma tiesības uz minēto neku-
stamu mantu, pieteikt tādas
tiesības Liepājas apgabaltiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
pie kam tiek aizrādīts, ka pretējā
gadījumā visas nepieteiktās tie-
sības un iebildumi tiks atzīti par
zaudētiem uz visiem laikiem un
Grobiņas pilsētai tiks piešķirta
tiesība pieprasīt šīs nekustamas
mantas nostiprināšanu zemes-
grāmatās uz viņas vārdu.

Liepājā, 1928. g. 31. augustā.
Ks 437-1/ 28.

Priekšs. b. v. A. Kiršfelds.
129465 Sekr. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Anša Vilmaņa un Annas Vil-
manis lūgumu 'un pamatojoties
uz piezīmi pie priv. lik. 36. p.
un 2. piezīmi pie notar. nolik.
280. p: un savu 1928. g. 23. aug-,
lēmumu, izsludina, ka Ansis Jāņa
d. Vilmanis un Anna Jāņa m.
Vilmanis, dzim. Salaus, 1928. g.
2. augustā noslēguši pie Liepājas
notāra G. Stengrevica ar reģ.
Ks 8094. līgumu, ar kuru viņi
atcēluši viet. priv. lik. 79. un
sek. p. paredzēto laulāto ļaužu
mantas kopību, pēc ku;a Ansis
Vilmanis, iestājoties 1913. g.
18. augustā laulībā ar savu sievu
Annu Vilmanis, saņēmis no pē-
dējās kā pūru dažādu kustamu
mantu, kopvērtībā pa Ls 1000,
kura skaitās par sievas atsevišķu
īpašumu. Kg 761 / 28.

Liepājā, 1928. g. 31. augustā.

Priekšsēd. b. v. A.Kiršfelds.
129475 Sekr. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Hirša un Elkes Florenču
lūgumu un pamatojoties uz pie-
zīmi pie priv. lik. 36. p. un 2. pie-
zīmi pie notar. nolik. 280. p. un
1928. g. 23. augusta lēmuma,
izsludina, ka Hiršs Florencis un
Elke Icika m. Florencis, dzim.
Icigsons 1928. g. 14. augustā
noslēguši pie Liepājas notāra
Fr. Johsvicha ar reģ. Ns 982.
līgumu, ar kūpi viņi atcēluši
viet. priv. lik. 79. un sek. p.
paredzēto laulāto laužu mantas
kopību, pēc kura Hiršs Florencis
iestājoties 1928. g. 9. augustā
laulībā ar savu sievu Elki, sa-
ņēmis no pēdējās kā pūru Ls 4000
skaidrā naudā un kustamu mantu
Ls 2000 vērtībā, kāda manta
skaitās par sievas atsevišķu īpa-
šumu. Ks 786/28.

Liepājā, 1928. g. 31. augustā.

Priekšs. b. v. A. Kiršfelds.
12948ē Sekr. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1928. g. 30. aug.
lēmumu uzaicina 1915.g. 3. maijā
Ezeres pagastā mirušā Friča,
Ādama d. L i 1 i e n t ā 1 a mant-
niekus, kreditorus, legatārus, fi-
deikommisārus un visas citas
personas, kurām varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā ter-
miņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem. Ns909m/28.

Liepājā, 1928.g. 1. septembrī.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
13058 Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalt. 1. civj,
uz lik. par laulību 77 D ^*»
dara zināmu, ka tiesa ' ic?£at*,
12 jūnijā Uršules Ludvif' «-

Seļagovskis prasības liet! ni-
Donatu Seļagovski par iet
šķiršanu, aizmu gurjci, l,bUs
sprieda: 1919 g ?> "o-
Skaistas R.-kato|u d' raUQ-|nartā
nicā starp Uršuļu Ludl?-Seļagovskis un Donat {,"'govski noslēgto laulību -V?-
uz laulības likuma 50 D n

sl>t
šo spriedumu publicēt &»:
Vēstnesī". "Valdības

Ja atbildētājs civ n-„
727. „n 748. p! paredzi ā^"skaitot no izsludināšana rt ?«
neiesniegs tiesai atsauksm *'pārsūdzību, tad spriedums.!?'
sies likumīga spēkā, i ^

J"
Daugavpilī, 1928. g. 3, "'«-

Priekšs. b. v. N. Dibieti!'
12953ē Sekr. v. B. cIru ?

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļas
1928. g. 11. oktobri, pīkst. 10
no rīta, atklātā tiesas sēdē tiks
pasludināts 1928. g. 16. aprīlī
mirušā Jēkaba Indriķa d. Nei-
maņa testaments.

Liepājā, 1928. g. 6. septembrī.
Ko 911m./28. 13415b
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
1928. g. 30. augustā uz Žaņa Zilē
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 208L—2086. p. no-
lēma: 1) atzīt par samak-
sātu hipotēkārisku obligā-
ciju, kura apgrūtina Žanim Zīle
piederošu nekustamu mantu
Liepājā, zem krep. Ks 1382 un
1914. gada 11. oktobri 515 rbļ.
lielumā nostiprinātu uz Icika-
Hirša Eljaša d. Toderoviča
vārdu pēc Aizputes-Grobiņas
1. iec. miertiesneša 1914. ' g.
12. septembra izpildu raksta

Ks 915; 2) atvēlēt lūdzējam pie-
prasīt zemes grāmatu nodaļā mi-
nētās hipotēkāriskās obligācijas
izdzēšanu iz zemes grāmatām un
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozitā līdz kreditora ierašanai,
kuram tādu izmaksāt pret pra-
sības dokumenta izsniegšanu.

Liepājā, 1928. g. 1. septembrī.
13060d Ks 510-1/25. g.

Priekšsēd. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļas
1928. g. 11. oktobrī, pīkst. 10
no rīta, atklātā tiesas sēdē tiks
pasludināts 1918. g. 6. februārī
mirušā Jēkaba Kriša d. Baloža
testaments.

Liepājā, 1928. g. 6. septembri.
Priekšsēd. v. i. A. Kiršfelds.

Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalt. L^viT noda.
paziņo vispārībai, ka «Inas ,7
klātā tiesas sēdē 1928 e u?,}
uz Iroles Kazmera m s, nlūgumu Jonis PovuladS,,natzīts par vājprātīgu un

'
u7do

P *
Balt. novas pagasta padomei icelt aizbildnību par ttarTe L:
jona Povula /g? gtiesību aizstāvēšanaiunma„gapsargāšanai. L. N« 434a ™Daugavpilī, 1928. g. 3,. '*

Priekšs. b. v. N. Dibieti*
129545 Sekr.JCj<an],::s-
Latgales apgabalt. I. civilnodafa
paziņo vispārībai, ka viņas at
klātā tiesas sēdē 1928. g. 26*. maijiuz sis tiesas prokuro ra lūgumu
Jāzeps Antona dēls BudreviCs
atzīts par atrodošos bezvēstsprombūtnē un uz dots Ružinas
pagasta padomei iecelt aizbild
mbu par bezvēsts promesošo
Jāzepu Antona d. Budrevicu
viņa tiesību aizstāvēšanai unmantas apsargāšanai .

Daugavpilī, 1928. g. 31. aug
L. Ks 1953a/28.

Pnekss. b. v. N. Dibietis
129555 Sekr. Ķ. Ķangursl

Cēsu apr. 2. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.,
2019. p. pamata pazi ņo,' ka pec
1927. g. 10. martā Vecpiebalgas
pagastā mirušā Pētera Bu-
maška ir atklājies mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to kādas
tiesības kā mantiniekiem , lega-
tārijiem fideikommisārijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šis tie-
sibas miertiesnesim sešu (6) mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Jaunpiebalgā, 1928. g. 3. sept.
13191L Miert. v. R. Turks.

Daugavpils 3. iec, miertiesa.,
saskaņā ar savu š. g. 31. augusta
lēmumu uz civ. proc. likuma
1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 3. augusta 'mir. Jāņa
Mārtiņa d. Auzana ir palicis
nekustams īpašums Daugavpili,
Tukuma ielā Ks 95, kādēļ uz-
aicinu visas personas, kam uiio
mantojumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesibas. kā mantiniekiem
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas „Vaidības
nesi".

Daugavpilī, 1928. g. 31. aug.
12958d C. L. J* 6«>-

Miertiesnesis (par aksts) ^

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1925. g.
12. novembrī mirušās Aleksan-
dras Pētera m. Petrovs 1923. g.
27. decembrī sastādītais privātais
testaments ar apgabaltiesas
1928. g. 26. maiia lēmumu
apstiprināts. Liet. Ks 76a/28. g.

. Daugavpilī, 1928. g. 31. aus.
Priekšs. b. v. N. Dibietis.

129525 Sekr. Ķ. Ķangurs.

Kļūdas izlabojums.
Latgales apgabaltiesas sludi-

nājumā „Valdības Vēstnesī" par
mednieku biedrības ,,Darbs,, reģi-
strēšanu ir ieviesusies kļūda:
Vārda ,,Darbs" vietā jābūt vār-
dam ,,Darba". 13407b

Latgales apgabaltiesas W

iec. miertiesnesis, pamato dami

uz civ. proc. lik. .401. r

saskaņa ar savu 1928. g-
lēmumu, uzaicina 1025. g- ;* '",
mirušā Meikula Pētera d. ''£
mantiniekus pieteikt savas i

^tošanas tiesības miertiesm

mērā Viļēnos, uz W
īpašumu, sastāvošu , no v»

zemes gabala un ekarn.

inventāra, atrodošos Rezeķ
riņķī Vidsmuižas pagas»

nieku ciemā. 3 mene.
^

skaitot no sludinājuma -ļ^,.
šanas dienas „Vald. _ .£$&
Pēc minētā termiņa no"? *,
nekādas prasības netiKs t

tas. «
Viļēnos, 31. a«P»taj
Viļēnu iec. miert. K- *,_

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. likumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Men-
dels Icika dēls Rožanskis un
Dina Faivusa meita Rožanskis,
dzim. Beilkinds, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra E. Trautsolta 1928. g.
14. augustā reģistra Ks 44/3978,
ar kuru viņi. attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civ. likumu 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas ko-
pību. L. Ks 5354.

Rīgā, 192S. g. 4. septembrī.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

13179ē Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1928. g. 24. maijā mirušā
Ernesta Bērziņa atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. augustā.
13087 L.Ks2320/28.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgaoaitiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1926. g. 11. jūlijā
mir. Miķeļa Miķeļa d. Lejnieka
mājas kārtībā 1926. g. 13. jūnijā
Žīdeļos sastādītu testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
duma dienas ..Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs * par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. augustā.
L. Ks 740/28. 13083

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uzciv.proc.lik.1967., 2011. —2014,
2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret 1924. g. 20. augustā
mirušā Jāņa Krišjāņa d. Langa
mājas kārtībā 1923. g. 1. augustā
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespeduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēju-
ma tiesa nekādas ierunas nepie-
ņems un nepieteiktās tiesības at-
zīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. augustā.
13084 . L. Ks 2188/28. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
27. janvārī mirušā Pētera Mār-
tiņa d. Cauna atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas „Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. augustā.
13089 L. Ks 1879/28.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļas
1928. g. 11. oktobrī, pīkst. 10
no rīta, atklātā tiesas sēdē tiks
pasludināts 1928. g. 14. jūnijā
mirušā Andreja Jāņa d. Abel-
skrodera alias Ābele testaments.

Liepājā, 1928. g. 6. septembrī.
Ks 921m./28. 13416b
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. ļik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata,
Staņislava Salimona d. Jaudzema
prasības lietā pret Maiju
Juj-a m. Jaudzems, dzim. Ren-
kevičs, par laulības šķiršanu,
uzaicina Maiju Jura m. Jau-
dzems, dzim. Renkevičs, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zinā-
ma, četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
.,Valdības Vēstnesī", ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no pra-
sītāja iesūdzības raksta, pieliku-
miem un uzdot savu dzīves vietu
Daugavpilī.

Ja aicinātā minētā laikā neie-
radīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņas
klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Daugavpilī
neuzdos, aicinājumus uz tiesas
sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancelejā.

Daugavpilī, 1928. g. 31. aug.
L. Ksll21p./28. g.

Priekšs. b. v. N. Dibietis.
129515 Sekr. v. B. Cīrulis.

Daugavpils 3. iec. miertiesu..

saskaņā ar savu š. g. 31. augusta

lēmumu uz civ.proc.lik""1401. p. un civ. lik. 10. sējuma
1239. p. pamata paziņo, ka P«
1899. g. 29. martā mir. Soloma
Faiviša d. Aptora ir pal"j«s «"

kustams īpašums Daugavpi li. Jfi
gavas un Arodu ielu stun, kam

uzaicina visas personas, kam n

šo mantojumu vai sakara ar 1

būtu kādas tiesības, ka manu

niekiem pieteikt šīs tiesibas sw

mēnešu laikā, skaitot no sludj"»;

juma iespiešanas dienas ..vaio'"»

Vēstnesī" . C. L. Ks » .
Daugavpilī, . 1928. g. 3 _|

12959d Miertiesnesis (pa



r,gavpils 3. iec. miertiesnesis,
«kanā arsavu š.g. 31. augusta
^mu

uz civ. proc. lik. 1401. p.
TT'ik. l0. s5j.l239.p.pamata
Erino ka Pēc '906- §? mirušā
WWndra Matveja d. Jegu-
nva ir pa'icis nekustams īpa-

Lms Daugavp ili . Varšavas ielā
ļ£ 32 kādēļ uzaicina visas per-

inās" kam uz šo mantojumu vai
«karā ar to būtu kādas tiesības,

Lā mantiniekiem pieteikt šīs tie-

dnas sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
Valdības Vēstnesī".

"Daugavpilī, 1928. g. 31 aug.
I2962d C. L. >s 667.

Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
«skaņā ar savu lēmumu no 1928.
gada 30. augusta un pamatoda-

mies uz civ. proc. lik. 1401. un

1402 p- un civ. lik. 10. sej. 1. d.
123U p. uzaicina 1926. g. 31. jan-

vāri mir. ]āņa Franča d. Laz-
dana mantiniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz atstāto
mantojumu Daugavpils apriņķi,
Kolupes pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī".
12Q63d Miertiesneša v. (paraksts)

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. sept., pīkst. 12 dienā, Rīgā,
L. Ķēniņu ielā Ks 8, veikalā
f-mas ,.Kān un Preis" prasībā
pārdos I un 11 izsolē Annas un
Konstantīna Zaar kustamu
mantu, sastāvošu no veikala ie-
kārtas un novērtētu par I

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

Rīgā, 1928. g. 8. sept. 13546
Tiesu izpildītājs J. Grīnfelds.

"~Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. septembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā. Skārņu ielā Ks 6, f-mas
„Vieken un Ko." prasībā pārdos
II Izsolē Hermaņa Raicheļa
kustamu mantu, sastāvošu no
spiestuves burtiem un mēbelēm
un novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 1928. g. 8. sept. 13445
Tiesu izpildītājs J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas pils.
I iec. tiesu izpildītājs, dzīv. Rīgā
Valdemāra ielā Ks 57/59, dz. 21,
paziņo:

1) ka dēļ piedzīšanas no Meiera
Borkuma: a) par labu Šmuelim
Bamoneram Ls 4000 ar o/ 0 un
izd. pēc obligācijas saskaņā ar
Rigas apg. tiesas 1. civ. ' nod.
izp. rakstu Ks 41683 no 1928. g.
15. febr. b) par labu N. un
A. IJbesmanim Ls 876,67 ar %,
saskaņā ar Rigas 2. iec. miert.
izp. uzr. Ka 1623 un cit. no
š. g. 31. maija; c) par labu Rīgas
Komercbankai Ls 3018.54 ar °/0,
saskaņā ar Rīgas 2. iec. miert.
izp. uzrakstiem Ks 2818 un cit.
no 1926. g. 16. sept.; d) par labu
Jānim Petronam Ls 49,60, sa-
skaņā ar Rīgas 2. iec. miert.
izp. 'rakstu No 974 no š. g. 26. jūl.
e) Rīgas Kred. bankas A/'S par
labu Ls 1782,93 ar o/ n saskaņā
ar Rīgas 2. iec. miert. izp.
uzzrakst. Ks 3084 un cit. no
1926. g. 8. okt. d) par labu Ben-
cionam Kaganam Ls 110,29 ar%
saskaņā ar Rīgas 2. iec. miert.
izp. uzrakstu Ks 3716 no 1926. g.
6. dec. e) par labu A. Stalberg
un M. Knaut — Ls 213,70 ar "',.
saskaņā ar Rīgas 2. iec. miert.
izp. uzrakstu Ks 1830 no 1927. g.
22. jūl., f) par labu f-mai Hey-
mans un Fridlander Ls 1307,81
ar o ., snskaņā ar Rīgas ang.
tiesas I civ. nod. izp. rakstu no
1928.g. Il.janv. 1928. g. 13. dec.
pīkst. 10 rīta, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem pārdos

otrreizējā izsolē
Meiera Borkuma un līdzīpaš-
nieka Nisona Morducha Borkuma
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Higā, Gleznotāju ielā Ks 2 un
'Kalēju ielā Ks 12 I hipot. iec.
ar zemes grāmatu reģ. Ks 520Igrupa 2, grunts Ks 65) unsastāv no pils. dzimts rentes
Rrunts gab. 43 kv. asu platībāar uz viņa esošu 4 stāvu mūra"ttiv ojamo ēku.;
.2) ka īpašums publiskiem tor-giem apvērtēts par Ls 125360,

"« solīšana sāksies saskaņā ar
"v. proc. lik. 1885. p.', noPneksrocigu prasību summas, kā-U3 izrādīsies pārdošanas dienā;

3) kā bez augšminētās prasī-
jis īpašums apgrūtināts ar hipo-
un «fiTmadiem par Ls 32500"n 86400 c rbļ ka ar .

nekustnļantas nod. parādu Ls 1940,32
»n soda naudu;

ni^.. personārn . kas vēlas
ieL.°- glem dalfmi ņemt, jā-
?sa . «dogs - desmitā daļano apvertešanas summas;
?Ji , ka zerr|es grāmatas uz šonesumu ved Rīgas-Valmieras ze-mes grāmatu nodaļā.

Personām , kam ir kādas tie-
kas „5 ^

Pārdodamo īpašumu,
tiesih, ! -°Sanu nepielaiž, tādas
dienaf

)auzrada 1?dz pārdošanas

tiecošies1 l,tl dokumenti, at-
ii S,"Pārdodamo īpašumu,
3. ctvfe' R?S aPg^altiesas^VHnodaļas kancelejā.
uj* T-g -8- septembri -

''«u izp. i . Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 19. septembri, pīkst. II
dienā, Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ks 45, pārdos otrā ūtrupē Jānim
Gredzenam piederošo kustamu
mantu, sastāvošu no vienas be-
tona ķieģeļu taisāmās mašīnas,
vienas drenu cauruļu preses un
vienas javas maisāmās mašīnas
ar elevatoru un piederumiem
un novērtētu par Ls 2000.

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

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
13449 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

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

1) Valsts zemes bankas
Ls 810,30 prasības ar ° „ un
piedzīšanas izdevumu segšanai
1928. g. 15. novembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē

publiskā ūtrupē pārdos
atraitnei Ilzei Marga. dzim. Kārk-
liņ, Jānim Leopoldam, Kārlim
Alfrēdam Marga nu Minnai
Krūmiņ, dzim. Marga kopīgi
piederošo nekustamo īpašumu,
kupš ierakstīts Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļas zem-
nieku zemes gruntsgabalu zemes
grāmatā reģ. Ks 1938 nodaļā
un sastāv no Rīgas apr., Liel-
vārdes draudzē atrodošām, no
Liel-Jumpravas , muižas zem-
nieku zemes atdalītām ,,Ušken-
J urre ' mājām;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 2000;

3) uz īpašuma hipotēku parādu
nav;

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

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras 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 at-
tiecošies uz pārdodamo nekusta-
mo īpašumu ir atvērti publiskai
apskatīšanai RTgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928.g. 7. septembrī.
13453 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

•€itu iestāžu
sludinājumi.

_ /
Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.

izsludina, ka i. g. 17. septembri,
pīkst. 11 dienā, pie Bausas apr.
priekšnieka pārvaldes Bauskā.
Pils ielā Ks 52, pārdos vairāk-
solīšanā Aizikam Zalmanovicam
aprakstītu mantu, sastāvošu no
viena gultas spilvena, sarkan-
balti-pelēkām strīpām, novērt,
par Ls 14., dēļ dzīvokļa no-
dokļa piedzīšanas. 13429b'

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Dzirnavu
iela Ks 37, dz. 2, paziņo:

1) Valsts zemes bankas Ls
7260,21 prasības ar °, un pie-
dzīšanas izdevumu segšanai 1928.
gada 15. septembrī, pulkst. 10
no rīta, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē publiskā ūtrupē pārdos Ro-
bertam Plūmēm piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš ierak-
stīts Rīgas-Valmieras zemes-
grāmatu nodaļas zemnieku grunts
gabalu zemesgrāmatu reģistra
1951. nodaļā un sastāv no Rīgas
apriņķī, Lielvārdes draudzē atro-
došām, no Liel-Jumpravas muižas
zemnieku zemes atdalītām Isiņu-
Andreja mājām, aptverošu33*dejet. lielu zemes gabalu;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz -Ls 7000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 16.000 un 6000
cara rbļ.;

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 nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepie-
laiž, jāuzrāda tādas līdz ūtrupes
dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā.

Rīgā, 1928. g. 7. septembri.
13455L Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgat apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ks 37, dz. 2, paziņo:

1) akc. sab. ,,Liepājas banka"
Ls 10.975,43 prasības ar
piedzīanas izdevumu segšanai
1928. g. 13. decembrī, pulkst. 10
no rīta, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē publiskā ūtrupē pārdos Irmai
Rank piederošo nekustamo īpa-
šumu, kurš ierakstīts Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļas
Rīgas-Jūrmalas pilsētas grunts-
gabalu zemes grāmatu reģistra
304. nodaļā un sastāv no Rīgas-
Jūrmalas pilsētā, Majoros, Jomas
i'elā Ks 28 atrodošā, no Majoru
muižas atdalīta zemes gabala
arKs369 F, aptverošu 910 kv. m;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērt, uz Ls 40.000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 60.200;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10 °/0 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 ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā;

Rīgā, 1928. g. 7. septembri.

I3452L Tiesu izp. A. Ozoliņš.
>

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1928. g. 19. septembrī,
pīkst. 5 dienā, Melužos, Melužu
prosp. Ks 52, pārdos Jēkabam
un Jūlijai Grantiem piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
viena zirga, vienas ormaņu
droškas, vieniem dzelzasu darba
vāģiem un novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
13450 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 19. septembrī, pīkst. 12
dienā, Edinburgā II, Robežu
ielā Ks 19, pārdos Jānim Brie-
dim piederošo kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 450.

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

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
13448 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
I. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 19. septembrī, plkšt. 1U
dienā, Bulduros, Rēzeknes ielā
Ks 12. pārdos Pēteram
Grīslim piederošokustamu mantu ,
sastāvošu no dažādām mēbe-
lēm un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
13451 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1-b
pamatojoties uz 1925.g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

1) Pāles pag. namā, 1928. g.
4. oktobrī, pīkst. 10 dienā, pār-
dos atklātā vairāksolīšanā tiesību
uz saimniecību ar ēkām, melio-
rācijām un citiem zemes piederu-
miem, kufa atrodas Valmieras
apr., Pāles pag., Arciema muižas
ūdens dzirnavas un ir piešķirta
Vilim Pētera d. Porejam (skat.
,,Zemes Ierīcības Vēstn." ,N« 33,
lapas pusē 46 zem kārtas Nš247).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 26.59 ha,
dzirnavu ēkas . mašīnu ēkas un
kūts.

3) Solīšana sāksies no Ls 2600.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim: a) drošības naudu
i , no trešā pantā minētās summas
t.' i. Ls 520, b) centrālās zemes
ierīcības komitejas atļauju, ka
pircējam atļauts iegūt no valsts
zemesfonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz ' 5
no nosolītās summas. Pārējās
4jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne v5lāk, kā divas nedēļas pēc
izsoles.

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

1928. g. 7. septembrī. Ns 61993a.
13439 Valsts zemes banka.

3 Jelgavas kājn. pulks
izdos

JAUKTĀ IZSOLĒ uzņēmējiem
š. g. 21. sept., pīkst. 10, pulka
štābā, Jelgavā, Dambja ielā,
14 tonnu svaigas liel-
lopu gaļas piegādāšanu
pulka vajadzībām laikā no
1928. g. 1." oktobra līdz 1929. g.
31. martam (ieskaitot) 2—3 reizes
ned5|ā, atsevišķos daudzumos
pulka noliktavā, Dambja ielā 7.

Rakstiski piedāvājumi, kas iz-
pildāmi saskaņā ar ..Likumu par
darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām" 39. un 30. p. p. ie-
sniedzami slēgtās aploksnēs ar uz-
rakstu: ,.t 'z svaigas liellopu ga-
ļas izsoli 1928. g, 21. septembrī"
un paziņojumi par vēlēšanos pie-
dalīties mutiskā izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu daudzumu zīmog-
markām, iesniedzami līdz izsoles
atklāšanai 3. Jelgavas kājnieku
pulka saimniecības priekšniekam
pulka štāba, Jelgavā, Dambja
ielā.

Visiem jauktās izsoles da-
lībniekiem pirms izsoles atklā-
šanas jāiemaksā pulka kasē iz-
soles nodrošinājums Ls 0,05 par
katru piedāvāto gaļas kilogramu.
Pie slēgto aplokšņu piedāvā-
jumiem pievienojami atsevišķās
aploksnēs nodrošinājumi ar uz-
rakstu: ,,1928. g. 21. septembra
svaigas liellopu gaļas izsoles no-
drošinājums" .

Līguma nodrošinājumam būs
jāiemaksā 15"no piegādāšanai
nosolītās svaigās liellopu gaļas
vērtības.

Ar sīkākiem izsoles noteiku-
miem un svaigas liellopu gaļas
kondicijām var iepazīties pulka
saimniecības daļā darbdienās no
pīkst. 9—15, bet izsoles dienā
līdz izsoles atklāšanai. 13427r

Liepājas-Aizputes apr. Priekules
pol. iec. pr-ks, pamatoj. uz No-
dokļu departamenta 1928. g.
7. aprīļa rakstu .V 223, As<
pag., Mucenieku mājās, 1928. g.
26. septembrī, pīkst. 10 dienā,
izsludina

Ctrupi,
kurā pārdos atklātā vairāk-
solīšanā Sīmanim Hermeram
piederošo kustamu mantu, sa-
stāvošu no 5 govim, kopvērtībā
par Ls 450. 13430r

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Ns 8350 uz Mar-
tas Feldmanis vārda pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par
nederi 13433b

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1928. g. 18. septembrī, pīkst.
3 dienā Liepājā, Rožu lauk.
Ns 3, pārdos vairāksolīšanā Ar-
tūra Buncis kustamu mantu,
novērtētu par Ls 110 un sastāvošu
no dažādām mēbelēm viņa
1925. g., 1926. g. ienākuma un
1927. g. dzīvokļa nodokļa parāda

segšanai.
Liepājā, 1928. g. 7. sept.

13424t Piedzinējs T. Ruduls.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rīgā. Dzirnavu
ielā 'Ks 37, dz. 2. paziņo:

1) Jāna Voldemāra Jēkabsona
Ls 2390,63 prasības ar ^ ,, un
piedzīšanas izdevumu segšanai
1928. g. 15. novembri, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē

publiskā ūtrupē pārdos

Annai Kradze-Kradzit piederošo
nekustamo īpašumu, kurš ierak-
stīts Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļas Rīgas-Jūrmalas
pilsētas gruntsgabalu zemesgrā-
matu reģistra 1685 nodaļā un
sastāv no Rīgas-Jūrmalas pil-
sētā Melužos, Grāvju ielā Ns 15
atrodošā, no Majoru muižas
atdalītā zemesgabala arK?2294F;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 2000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 200;

4) pie piedalīšanās ūtrup5 jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

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

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

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo neku-
stamo īpašumu ir atvērti publi-
skai apskatīšanai Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kanceleja.

Rīgā, 1928. g. 7. septembri.

13454 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Pārdodama
lietoto stīpu dzelzs opm. 30 podu.

Apskatāma Valsts tipogrāfijā, pilī Ns 1, darba laikā. 1
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Ka!a kuilis pārvaldes
Rīgas būvju grupa

izsludina uz 1928. g. 24. septembri

jauktu izsoli
1) pīkst. 10 uz šautuves izbūves darbiem Rīgā, Sporta laukumā

par summu Ls 20.642,79;
2) pīkst. 11 uz remonta darbiem ēkā Ns 22, Kaugurmuižā,

par summu Ls 2.336,96. L 4922
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pieda-

līšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu uz kādu izsoli piedāvājumi attiecās, iesniedzami Kara būv-
niecības pārvaldes Rīgas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles kom-
misijai līdz 1928. g. 24. septembrim attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem lidz izsoles sākumam jāiesniedz ie-
priekšēja drošība uz I. p. minētiem darbiem Ls 2.000 un 2. p. Ls 200.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida no-
drošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles techniskiem un līguma no-
teikumiem, darba maksas aprēķiniem un zīmējumiem var iepazīties
Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē 24. katru
darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no pīkst. 9—13). I3458r

Zemkopības ministrijas zemkopības departaments
1928. g. 18. septembri, pīkst. 10, Kulfurtechniskfls daļas telpās,

Rīgā, Dzirnavu ielā Ks 31, dz. 3,

jauktā izsolē
izdos MAZĀKS0L1ŠANĀ sekošus darbus, sākot solīšanu no zemāk

uzrādītām summām:
1) Jelgavas apr. Glūdas un Svētes pag. Tērvetes upes lejas

gala regulēšanas darbus 16965 tek. mtr. garumā ar 82984 mtilpumā,
novērtētus pēc iepriekšējā maksas aprēķina par Ls 89.764,—, drošības
nauda Ls 4500,—;

2) Jelgavas apr. Satgales pag. ,.Grēka grāvja" novadgrāvju
rakšanas darbus 4596 tek. mtr. gājumā ar 3719 mtilpuma, novēr-
tētus par Ls 4879,—, drošības nauda Ls 250,—;

3) Jēkabpils apr. Biržu pag. ,,Aizp<»ru-Zambernieku" novad-
grāvju rakšanas darbus 6230 tek. mtr. garumā ar 10196 m < tilpuma,
novērtētus par Ls 6612.—, drošības nauda Ls 330,—;

4) Jēkabpils apr. Dignājas pag. Meņķu muižas novadgrāvju
rakšanas darbus 4530 tek. mtr. garumā ar 5396 m < tilpuma, no-
vērtētus par Ls 2940,—. drošības nauda Ls 150,—;

5) Ilūkstes apr. Demenes pag. ,,Rumbulas un Janovkas"
ezeru novadgrāvju rakšanas darbus 4888 tek. mtr. garumā ar
13411 mtilpuma, novērtētus par Ls 7850,—, drošības nauda Ls 400,

6) Jelgavas apr. Vecauces pag. ,,Putras upītes" un ,.Lukstu
grāvju" rakšanas darbus 2754 tek. mtr. garumā ar 7620 mtilpuma.
novērtētus par Ls 5950,—, drošības nauda Ls 300,—;

7) Jelgavas apr. Līvbērzes pag. Lejasmeža aizsargdambja
būves darbus 1204 tek. mtr. garumā ar 2128 mtilpuma, novērtētus
par Ls 4480,—: drošības nauda Ls 250,—;

S) Ventspi' S apr. Zūru pag. Gārzdas muižas jaunsaimniecību
novadgrāvju rakšanas darbus 3932 tek mtr. garumā ar4736mtilpuma, novērtētus par Ls 3052,—, drošības nauda Ls 150,—;

9) Talsu apr. Mērsragu pag. Alksnas ciema novadgrāvju
rakšanas darbus 10056 tek. mtr. garumā ar 13492 mtilpuma, no-
vērtētus par Ls 10.390,—, drošības nauda Ls 500,—;

Hi) Tukuma apr. Bikstu un Jaunpils pag. Bikstu upes regu-
lēšanas darbus 19905 tek. mtr. garumā ar 36654 mtilpuma, no-
vērtētus par Ls 19.833,—, drošības nauda Ls 10o

11) Ventspils apr. Zūru pag. Annas pusmuižas jaunsaim-
niecību novadgrāvju rakšanas darbus 10424 tek. mtr. garumā ar
14040 mtilpuma, novērtētus par Ls 7063,— , drošības nauda
Ls 35o .

12) Talsu apr. Valdegales pag. Valdegales muižas jaunsaim-
niecību novadgrāvju rakšanas darbus 6486 tek. mtr. garumā ar
5083 mtilpuma, novērtētus par Ls 3000,— , drošības nauda
Ls 150,—.

Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rakstiskus
piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
p. p. 39.—42. noteiktā kārtibā pirms mutiskas izsoles sākšanas.

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem var ie-
pazīties Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 3. 13432r

SACENSĪBA.
1928. g. 15. septembri, pīkst. 10.30. Daugavpilī, Daugavpils cie-
t ums noturēs sacensību, kurā izdos piegādāt:

1) Rudzu miltus 12 tonnas.
2) Siļķes, Norvēģijas vai Skotijas 16 mucas.
Rudzu milti un siļķes piegādājami Daugavpils cietumā 7 dienu

laikā, skaitot no sacensību dienas.
Priekšroka iekšzemē ražoto produktu piedāvātājiem. Pro-

duktiem jābūt piimā labuma.
Rakstiskie piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli

ar paraugiem un vislētākām cenām, jāiesūta Daugavpils cietuma
kancelejā līdz š. g. 15. septembrim, pīkst. 10, slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu: ,.Produktu piegādei".

Pēc uzrādītā laika iesūtītie piedāvājumi vairs netiks ņemti
vērā.

Ar vispārējiem tuvākiem nosacījumiem var iepazīties cietuma
kancelejā darbdienās no pīkst. 9 līdz 15. 13423r

Jttežu departaments
paziņo, ka 1928. g. 10. oktobra mežu sludinājums (nodr. ,,VaId .
Vēstn. Ks 139") kļūdas izlabojot, sekosi grozīts un papildināts:

Vircavas virsmežniecībā: izsoles vienībā K? 8, ailē ,,koku suga"
pierakstīts: ozols, egle, bērzs, apse, Kandavas virsmežniecībā: iz-
soles vienība Ns 10 atrodas Strazdes novadā, bet nevis Kandavas
novadā; izsoles vienībā Ns 13, tekstā uzrādītā c. 1926. g. vietā
vajaga būt c. 1928. g.: Skrundas virsmežniecībā, izsoles vienība
Ns 2, sakarā ar dažu koku piedalīšanu jaunsaimniecībai, š. g.
10. 'okobra izsolē nāks pārdošanā šāda veidā: 13464

Izsoles Pārdos Citējums
vienības num. kokus gab. latos

9 245 2405



Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina
1928. g. 15. septembrī, pīkst. 11,

rakstisku iii
2820 mtr. tn. kurināmā

koksa piegādei.
Izsoli noturēs Rīgā, Gogoļa

ielā Ks 3, 120. istabā.
Iesniegtie piedāvājumi jāno-

drošina ar Ls 4000 lielu drošības
naudu, kura pie līguma slēg-
šanas jāpalielina līdz 10% no
līguma objekta vērtības.

Tuvākas ziņas izsniegs dzelz-
ceļu virsvalde 's 120. istabā no
pīkst. 10 līdz 12. L4959 13462

Rīgas prefektūras pasu nodaļa
izsludina par nederīgām pases un
personas apliecības, kuras pie-
teiktas par zudušām pēc sekošā
saraksta:

1. Latvijas pasi ser. A. T.
Ks 21610, izdotu no Rīgas prēf.
1927. g. 4. sept. uz Katrīnes
Nesterovs vārdu; 2. Latv. pasi
ser. M. L. Ks 3880, izd. no Dunikas
pag. 1928. g. uz Oskara Jansona
v.; 3. Latv. pasi Ks 279, izd. no
Ružinas pag. 1921. g. 2. aug.
uz Mefodija Lučnenoka v.; 4.
Latv. pasi Ks — ,izd. no Liksnas
pag. 1928. g. uz Jāņa Pabērza v.;
5. Latv. pasi ser. A. Z.,Ks 12461,
izd. no 1> iec. 1927. g. 3. nov.
uz Emīlijas Bullis-Bulmanis v.;
6. Latv. pasi ser. N. K- Ks 1975,
izd. no Ružinas pag. 1928. g.
28. janv. uz Minadoras Sidorovs v.
7. Latv. pasi ser. A. T. Ks 22524,
izd. no 4. iec. 1928. g. 24. febr.
uz Mildas Jakobsons v.; 8. Latv.
pasi ser. B. J. Ks 16889, izd. no
11. iec. 1928. g. 3. jūnijā uz
Rūdolfa Čiekura v.; 9. Latv.
pasi Ks 143444, izd. no Rīgas
pr5f. 1920. g. 21. okt. uz Annas
Vītols v.; 10. Latv. pasi ser.
A. I. Ks 10487, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 16. sept. uz Almas
Rusaus v. 11. Latv. pasi Ksl 12275
izd. no Rīgas prēf. 1919. g. uz
Kārļa Dreibanda v.; 12. Latv.
pasi ser. B. K- Ks 4033, izd. no
Rīgas pref. 1928. g. 5. jūlijā uz
Annas Luģis v.; 13. Latv. pasi
Ks 981 izd. no Stelpes pag.
1920. g. 21. dec. uz Jāņa Siksnas
v.; 14. Latv. pasi Ks 328, izd. no
Valkas pils. pol. uz Paula Mikel-
sona v.; 15. Latv. pasi Ns 220811,
izd. no Rīgas prēf. 1922. g. uz
Fridricha Vinzaraja v.: 16. Latv.
pasi Ks 202048, "izd. no Rīgas
prēf. 1922. g. uz Jetes Bens v.;
17. Latv. pasi ser. K. L. Ks 20387,
izd. no Silenes pag. 1928. g. uz
Pētera Vavilova v.; 18. Latv.
pasi ser. A. N. Ks 17577. izd. no
Rīgas prēf. 1927. g. 22. nov. uz
Anastasijas Bubnovs v.; 19.Latv.
pasi Ks —-, izd. no Laucesas pag.
uz Karlines Ķauķis v.; 20. Latv.
pasi Ks 192069, izd. no Rīgas
prēf. 1921. g. 21. dec. uz Andreja
Jēkabsona v.; 21. Latv. pasi ser.
B. K. Ks 5822, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 25. jūlijā uz Lejas
Perlovs v.; 22. Personas apl.
Ks 6169, izd. no Rīgas prēf.
1923. g. 12. jūlijā uz Leontija
Krasnova v.; 23. Latv. pasi ser.
A. J. Ks 3010, izd. no 5. iec.
1927. g. 14. sept. uz Eduarda
Gruntina v.; 24. Latv. pasi
Ks 40971, izd. no 6. iec. 1920. g.
19. janv. uz Roberta Paegles v.;

25. Latv. pasi ser. B. J. Ks 614638,
izd. no Rīgas pr5f. 1928. g.
30. maijā uz Martas Krūmiņš v.;
26. Latv. pasi. izd. no Māl-
pils pag. 1928. g. uz Marijas
Čikulis v.; 27. Latv. pasi ser.
B. P. Ks 498, izd. no Liepājas
prSf. 1927. g. 5. sept. uz Ernesta
Praula v.; 28. Latv. pasi Ks —,
izd. no Rīgas Jūrmalas pol. uz
Oskara Kauke-Dauges v.; 29.
Latv. pasi Ks 2244, izd. no
Rīgas Jūrmalas pol. uz Kaspara
Bērziņa v.; 30. Latv. pasi ser.
A. T. Ns 14844, izd. no 11. iec.
1928. g. uz Jāņa Andersona v.;
31. Personas apl. Ks 6301742,
izd. no Daugavpils apr. pr-ka
uz Vitolda Dubrova v.; 32. Latv.
pasi ser. A. A. Ks 5935, izd. ne
2. iec. 1927. g. 24. aug. uz Emī-
lijas Akelis v.; 33. Latv. pasi
ser. N. Z. Ks 23696, izd. ne
Zaubes pag. 1927. g. 27. sept
uz Matildes Kaņepes v.: 34
Personas apl. Ks' 576, izd. ne
Rigas prēf. 1928. g. 19. aprīlī Ui
Marijas Pīrāgs vārdu.

Rigas prefektūra atsauc sludi
nājumu par pasu nozaudēšanu
jo minētās pases ir atrastas ur
skaitās par derīgām:

1. Latv. pasi ser. A. Z.Ks605434
izd. no 7. iec. uz Rubina Mendele

Iva v.; ievietota „V. V." Ks 10!
no š. g. 11. maija; 2. Latv. pas

ser. A. P. -Ns 10591. izd. no
8. iec. 1927. g. uz Alfrēda Pii-
bauma v., ieviet. ,,V. V." Ks 105
no 11. maija: 3. Latv. pasi ser.
A. T. Ks 1715, izd. no 3. iec.
1927. g. 19. okt. uz Harija
Skujas v-, iev. ,,Vald. Vēstn.'
Ks 135. no š. g. 19. jūn.; 4. Latv.
pasi ser. A. Z. Ne 13201, izd. no
Rīgas prēf. 1927. g. uz Alvines
Mednis v.. iev. ,,Vald. Vēstn."
Ks 135. no š. g. 19. jūn.; 5. Latv.
pasi ser. A. Z. Ks 11980, izd. no
4. iec. 1927. g. 10. dec. uz Friča
Felds-Mīlberga v., iev. .,Vald.
Vēstn." Ks 135. no š.g. 19. jūnija;
6. Latv. pasi ser. A. Z. Ks 20902,
izd. no 7. iec. 1927. g. 13. dec.
uz Pētera Āboliņa v., ieviet.
,,Vald . Vēstn." Ks ' 141. no š. g.
28. jūnija; 7. Latv. pasi ser.
A N. Ks 24389, izd. no 7. iec.
1927. g. 28. nov. uz Peses Gribovs
v., iev. ,,Vald. Vēstn." Ks 141.
no š. g.28. jūn.; 8. Latv. pasi
ser. A. N. Ks 5556, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 9. nov. uz Kārļa
Skamberga v., iev. ,,Vald. Vēstn."
Ks 141 no š. g. 28. jūn.; 9. Latv.
pasi Ks 128305. izd. no Rīgas
prēf. 1923. g. uz Kārja Forstmana
v., iev. ,,Vald. Vēstn." Ks 141
no š. g. 28. jūn.; 10 Latv. pasi
ser. M. T. Ks 3364, izd. no Kārz-
dabas pag. 1928. g. 4. janv. uz
Jāņa Sīmaņa v., iev. ,,Vald.
Vēstn." Ks 145 no š. g. 3. jūl.;
11. Latv. pasi ser. B. A. Ks 8689,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
18. aprīlī uz Annas Bāliņš v.,
ieviet. ,,Vald. Vēstn." Ks 145 no
š. g. 3. jūi.; 12. Latv. pasi ser.
K- A. Ks 4519, izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 22. febr. uz Antropa
Gargāšina v., ieviet. ,,Vald. Vēst-
nesī" Ks 154 no š. g. 13. jūl.;
13. Latv. pasi ser. A. T. Ks 20699,
izd. no 3. iec. 1928. g. uz Ludmilla
Kazaks v., ieviet. ,,Vald. Vēstn."
Ks 154 no š. g. 13. jūl.; 14. Latv.
pasi ser. A. J. Ks 22345, izd. no
9. iec. 1927. g. 30. sept. uz Jāņa
Pušakova v., ieviet. ,,Valt. Vēst-
nesī" Ks 163 no š. g. 24. jūl.;
15.Latv. pasi ser. A. P. Ks 11287,
izd. no Rīgas prēf. 1927. g.
28. dec. uz Emīlijas Tīrums v.,
ieviet. ,,Vald. Vēstn." Ks 172
no š. g. 3. aug.; 16. Latv. pasi
ser. A. K- Ks 24140, izd. no
7. iec. 1927. g. 17. okt. uz Paula
Kozakēviča v., ieviet. ,,Vald.
Vēstn." Ks 172 no š. g. 3. aug.;
17. Latv. pasi ser. A. V. Ks 16816.
izd. no 11. iec. 1928. g. 8. marta
uz Matīsa Cāzera v., ieviet.
,,Vald. Vēstn." Ks 187, no š. g.
21. augusta.

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts no š. g. 23., 24., 25., 27.,
28., 29., 3D. un 31. augusta ar
Ks 6170.
13094ē Sev. uzd. ier.Grinbergs.

8. Daugavpils kājnieku
pulks

izdos mutiskā un rakstiskā izsolē

svaigas liellopu
gaļas piegādāšanu
pulka tekošām vajadzībām Cēsīs,
Jaunajās mītnēs un Valmierā,
KaugurmuižS, par laiku no š. g.
1. oktobra līdz 1929. g. 31. mar-
tam apmēram 18 tonnas.

Izsole notiks Cēsīs, pulka štāba
saimniecības daļā Cēsu pilī, š. g.
18. septembri, pīkst. 12.

Rakstiski piedāvājumi un lū-
gumi pielaišanai mutiskā izsolē,
iesniedzami līdz izsoles atklāša-
nai pulka saimniecības priekš-
niekam. Dalībniekiem pirms
piedalīšanās izsolē jāiemaksā pul-
ka kasē drošības nauda Ls 75,—
no katras piegādājamās tonnas,
bet pie līguma slēgšanas jāpapil-
dina līdz 15% apmēram no visas
darījuma summas.

Ar sīkākiem noteikumiem var
iepazīties pulka štāba saimniecī-
bas daļā darbdienās no pīkst.
9 līdz 15. 1* 13338z

Daugavpils pilsētas valdes saim-
niecības nodaļas telpās 1928. g.
25. septembrī, pīkst. 12 dienā,
notiks torgi, kā mutiski, tā ari
ar slēgtu aplokšņu iesniegšanu,
tirgus nodevu iekasēšanas iz-
nomāšanu uz 1 gadu, skaitot
ns 1. novembra 1928. g. līdz
I. novembrim 1929. g.

Piedaloties torgos, nepiecie-
šami iemaksāt 500 latus drošības
naudas, ar papildināšanu tās
pēc torgiem līdz 10% no no-
solītās gada nomas summas.

Ar kondicijām var iepazīties
saimniecības nodaļā. 13425b

Pilsētas valde.

Rīgas prēf. administratīvā
izsludina parnederīgi,N'ii,"Catlaka nozaudēto autoS*mēģinājuma numuru v, r,'»
13435b IJ-89.

Rīgas prēf. ad^imstri^-
īzsludina par nederīgu tirn
un rupn. akc. sab. „M Zitmnozaudēto automobīļa nu™ '
.V 312. "J^ uni

Daug" avpīīš~pīīsēta"s? priUiīlrizsludina par nederīgu nozaudē*karaklausībasapliecībujT'1923. g.12. janv. arKsl3082^
no Daugavpils kara apriņķapāu,uz Altera Jankeļa cl. G^vardu- 13082ē

Višķu pag. sabiedrībai, Daugav-
pils apr., 0,25 km no dzelzceļa
stac. Višķi vajadzīgs

ārsts.
Kandidāti tiek uzaicināti ie-

rasties pie pag. padomes š. g.
22. septembrī pīkst. 11 dienā uz
nolīgšanu, saskaņā ar likumu
par ārstu pieņemšanu, bet lū-
gumi uz vakanto ārsta vietu
iesniedzami pagasta valdei līdz
š g. 20. septembrim. 13444b

Višķu pagasta valde.
Valmieras apriņķa priekšnieka

1. iec. palīgs izsludina par ned.
sekošus nozaudētus dokumentus:
I) Latvijas pasi Ks 4601, izdotu
1920. g. 10. aprīlī no Cēsu pilsētas
policijas uz Karlines Dāvā m.
Steingardt vārdu; 2) karaklausī-
bas apliec. Ks 5584,' izdotu
1925. g. 8. jūnijā no 4. Valmieras
kājnieku pulka komandiera uz
Jāņa Mārtiņa d. Cīrulis v. 13336z

> ——«

S>ažādi
sludinājumi.

V
Otrā Liepājas savstarpējā

kredītbiedrība,
Liepājā, Lielā ielā Ns 23,

vairāksolīšanas sacensībā pārdos:
š. g. 14. septembrī, pīkst. 2 d.,

savās telpās lielāku partiju ap-
strādāta būvmateriāla, gald-
niecības darbnīcas piederumus,
kalēja darba rikus un citas lietas.

Š. g. 21. septembri, pīkst. 12 d.,
Vērgaļ. u pagastā pie Zušu kroga
nojaukšanai 2 koka šķūņus, kā
arī ķieģeļus un dēļus.

Tuvāki nosacījumi kredīt-
biedrībā. J3426r

Maksātnespējīgā parādnieka
Leiba Zamuiļa d. Michelsona,

tirg. zem firmas ,,Zilonis "_ _
konkursa valde uzaicina minēti
parādnieka kreditorus uz

kreditoru sapulci,
kura notiks š. g. 17. septembri,
pulkst. 3 p. p. konkursa valdes
telpās Rīgā, Vaļņu ielā J* -?
dziv. 23, ar sekošo dienas kārtību:

1) kustamas mantas p ārdošanas
līguma apstiprināšana ar
Maksi un Šmuilu Micb*
soniem;

. 2) dažādi jautājumi.
Konkursa valdes priekšsēd.:

zv.adv. E.Valter-Vittenheim.
\ 13438L

Ventspils ostas valde
izdos rakstiskā izsolē

muitas nolikt. N° 39 jumta
pārsegšanu

ar V. O.V. cinkotu skārdu apm.
1250 kv. mtr. Drošības nauda
Ls 100,— '. Piedāvājumi ie-
sniedzami ostas valdē slēgtās
aploksnēs līdz š.g. 21. septembrim
pīkst. 12 dienā ar uzrakstu
,,Noliktavas Ks 39 jumta pār-
segšana". 13431b

Ostas valde.

Rīgas prēf. administratīvā nod.
izsludina par nederīgām sekošas
ziedojumu vākšanas listes, ka
pieteiktas par nozaudētām:

1) Ks 14, izsniegta zied. vācē-
jam M. Lulovam, dzīv. Rīgā.
Elizabetes ielā Ks 23. dz. 7;

21 Ks 16, izsniegta zied. vācē-
jam Kučevskim, dziv. Rīgā, Pa-
lisādu ielā Ks 26, dz. 26.

Listes apstiprinātas Rīgas prēf.
1928. g. 28. martā Ks 2282 un
izdotas Darbigās Palestinas veici-
nāšanas biedrībai Latvijā ziedo-
jumu vākšanai par labu lauk-
saimniecības fermas labierī-
cibai Grobiņā. 13434b

Alūksnes pagasta valde izsiudina par nederīgu nozaudētu
kapa klausības apliecibu ,V ļņ
izdotu no Alūksnes miesta unrajona mobilizācijas kommisijās
1919. g. 28. novembrī uz Alfrēda
Jāņa d. Gailīša vārdu. 128391

Daugavpi's piIsētas^pniīektūra
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Jv° bi
012358, izd. 1928. g. 4. aprīli noDaugavpils prefektūras uz Apo-
lonijas Romanovskis, dzim. iva-
novskis vārdu. 12847z

Inčukalna pagasta ^alde ~īzshT-
dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ser. N K Ns 20331
izdotu 1927. g. 9. decembri ar
Ks 331 no Andrupenes pagasta
valdes un kara klausības ap-
liecību Ks 28376, izdotu 1925. g.
16. decembri no Rēzeknes kara
apriņķa priekšnieka uz Pētera
Siņicina vārdu. 13108d

Kraukļu pagasta^ldelzļ^:
par nederīgu nozaudētu kar,klausības apliecību , izd no r?iapriņķa apsardzības priekšniek1919. g. 4. decembri ar \„%$
uz Jāņa Andreja d . Skubini
vārd tL" ___J2752p

Ļaudonas pagasta valdfTmhT
dina par nederīgu nozaudētobūvkoku izsniegšanas protokolanorakstu, izdotu no šīs po,*
valdes 1928. g. 16. martā ļ?Ks 27 uz šī pagasta Purma |umāju īpašnieka P. Kārklirlamantnieku vardu. !'^74i

Pasta un telegrāfa departam. galvenā darbnīca
izsludina

rahstishu izsoli un sacensību
uzdotos datumos uz uzrādītiem materiāliem:

Rakstisku sacensību š. g. 27. septtmbrī uz:
Metai un mašīnzāģu asmeņiem 2800 gab. ,

Rakstisku izsoli š. g. 28. septembri uz:
Skābes uzturīgām vannām 5 gab.
Mikrometriem 20 ,,
Bīdmēriem 30 „

Izsole un sacensība notiks uzdotos datumos pulksten 10,
P. T. D. materiālu un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. Ns 15.

Izsoles un sacensības dalībniekiem iemaksājama drošības
nauda 10% apmērā no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un sacensības kā arī techniskie noteikumi saņemami darb-
nīcas komercnodaļā, Vidzemes šos. Ks 19, darbdienās* no pulksten
10—12 un no 12.30—14. 1* L. 4912. 13389

Jiara fruvniec. narvafāes
£ieuājas būvju grupa

izsludina uz 1928. g. 18. septembri

jaukta izsoli
pīkst. 10 uz vannas istabas ierīkošanas darbiem ēkā Ns 23, IV grupā

Liepājas kara ostā par summu Ls 369,13;
2) pīkst. 11 uz jumta remontu darbiem ēkā Ks 32, VI grupā

Liepājas kaia ostā par summu Ls 2.098,88.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pieda-

līšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu uz kādu izsoli piedāvājumi attiecās iesniedzami Kara
būvniecības pārvaldes Liepājas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles
kommisijai līdz 1928. g. 18. septembrim attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriek-
šēja drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 30 un uz 2. p. — Ls 150.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida no-
drošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma no-
teikumiem, darba maksas aprēķiniem un zīmējumiem var iepazīties
Kara būvniecības pārvaldes Liepājas būvju grupā — Liepājā, Kapa
ostā, Lāčplēša ielā Ks 24, katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sest-
dienās no pīkst. 9—13). L 4928 I3459r

Dzelzceļu virsvaldes materiāli! appīde
izsludina

rakstiskas izsotes
19/IX 28. g. uz 1) chroma, zaļumu, pulveri — 600 kgr

2) Okeri, tumšo, pulverī — 1000 kgr
3) svina baltumu, pulverī — 3000 kgr
4) svina baltums, eļļā — 2000 kgr

19/IX 28. g. uz 1) kātiem kapļiem ' — 2000 gb.
2) kātiem lāpstām — 2000 gb.
3) kātiem kalēju veseriem — 2000 gb.

19/IX 28. g. uz 1) gultām, dzelzs, ar drāts pinumu— 35 gb.
2) matračiem jūras zāļu — 129 gb.

26/ IX 28. g. uz petroleju I šķiras — ISOOOkgr
Izsoļu sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā 5°',,

drošībss nauda no piedāvājumu vērtības. Tuvākas zinas dz-|u
virsvaldē, Gogoļa ielā Ks 3 , ist. 103. L. 4888. 13463b' 2*
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Jiara oūvniee. pārraides
Daugavpils būvju grupa

izsludina uz 25. septembri 1928. g.

jauktu, izsoti
1) pulkst. 10 uz grīdu atjaunošanas darbiem ēkā Ks 11 Daugav-

pils cietoksnī par summu Ls 14.318,98;
2) pulkst. 11 uz kapitālremontu darbiem ēkā Ks 146 Daugav-

pils cietoksnī par summu apm. Ls 3600;
3) pulkst. 12 uz iekšējiem remonta darbiem ēkā Ks 5 Daugav-

pils cietoksnī par summu Ls 19.958,30;
4) pulkst. 13 uz krāšņu un grīdu atjaunošanas darbiem ēkā

Ks 64 Daugavpils cietoksnī par summu Ls 3901,83;
5) pulkst. 14 uz iekšējiem remontu darbiem ēkā Ks 2 Daugav-

pils cietoksni par summu Ls 17.704.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pie-

dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu uz kādu izsoli piedāvājumi attiecas, iesniedzami Kara
būvniecības pārvaldes Daugavpils būvju grupai vai izsoles dienā iz-
soles kommisijai līdz 1928. g. 25. septembrim attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz ie-
priekšēja drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 1300, ,uz 2. p. Ls 300,
uz 3. p. — Ls 1800, uz 4. p. — Ls 350 un uz 5. p. — Ls 1600.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida no-
drošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma
noteikumiem, darba maksas aprēķiniem un zīmējumiem var ie-
pazīties Kaj-a būvniecibas pārvaldes Daugavpils būvju grupā,
Daugavpils cietoksnī, Embūtes ielā Ks 26, katru darbdienu no
pulkst. 9—15 (sestdienās no pulkst. 9—13). L 4916 13457L

Auces virsmežniecība
PĀRDOS MUTISKĀ IZSOLĒ 1928. g. 10. oktobrī, Auces virsmež-
niecības telpās

augošu mežu
pēc platības no Lielauces iec. mežniecības, pavisam 14 vienības,
vērtībā no Ls 58 līdz 1375.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kom-

misijai 10° i, drošības naudas no novērtētās summas, kura pēc no-
solīšanas jāpapildina līdz 10% no pilnas nosolītās summas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā summā — 20°apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek Mežu depar-
tamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu
resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie Lielauces iec.
mežziņa. 13465r Auces virsmežniecība.

ll/steplilpil.i.Ilpil,i.
&itance uz 1928. g. 2S. februāri

Aktīvs. Ls Pasīvs. ^
Debitori 65,394.94 Akciju kapitāls . . 120ļļ*'«
Preces 173.786,63 Kreditori ,,Sn
Vekseļi 3.823,22 ' Akcepti , ^42Inventārs 20.086,47 ; Nodokļi ļ
Mašinas 97.388,95 Amortizācijas . •

? "
Kase 1.178,35Rezerves kapitāls . . S^'ng
Bankas tek. rēķ. . . 1.240,26 Bankas rēķins . ? 1USB
Akcijas Rīgas tirdzn.

bankā 2.062,50
Vērts-papīri .... 346,97
Zaudējums . . . . . 19.451,21

T8~4.759,50 ^_ j£l—-

Peļņas un zaudēj^nnTkontsuz 1928. g. 28. februāri.
Debets. Ls Kredīts. L"

Mašīnas amortizac. . 9.006,97 Brutopelņa uz pre-
n2 7|8,^lnventāra-amortizāc. 2.004.37 cēm 7 Ol3-*Procentu, īres, slimo Provīzijas pelņa ?
.^ 'gifiju

kases, tirdzniecības, Pelņa-saldo . ? • !
nodaļas, fabrikas, Zaudējums
ceļojumu, atvaļinā-
jumu izdevums; no-
doklis, remonts,
algas ierēd., strād-
niekiem un direk-
toriem 163.502.9d _—--—-TTrt

17175.114,24-J-̂
Valde.

I13269p

Kora būvniecibas pSnīnldes
techniskās dalās

zsludinātā uz š. g. 12. septembri, pīkst. 10, jaukta izsole uz Zil-
ipes kazarmas pārbūves un zirgu staļļa izbūves nobeigšanas
larbiem

L4934 tiek atcetta. 13460

Latvijas Universitātes Saiiiis Padome
izdos š.g. 25. septembrī, pīkst. 12,30, Baznīcas ielā Ks 5, dz. 7.

rakstiskā izsolē
700 tonnas Vestfales pirmā labuma koksa, 75 kub. asis bērza malkas,
75 kub. asis alkšņa malkas, 50 kuft. asis' priežu malkas piegādi.

Rakstiski piedāvājumi par katru piegādi atsevišķi, apmaksāti
ar zīmognodevu, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Koksa piegāde",
,,Malkas piegāde'* , iesniedzami Saimniecības padomē, Baznīcas ielā
Ns 5, dz. 7, līdz š. g. 25. septembrim, pīkst. 12,30.

Drošības nauda iemaksājama 5% par katru piegādi atsevišķi.
Tuvākas zinas Saimniecības padomē no pīkst. 10—14.

134t i Ir ' L 4952



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 7. novembri, Rīsā, Mērķēja ielā Nr. 13, Latviešu biedrības zālē,

augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām: ,

c Kādas virsmežniecīb., novada,
OJ

> apgait s un kvartāla
M
Ņ

Strenču virsmežniecībā

Zīles I iec. mežniecībā.

Aņņu novadā.

1. Annu l.apg., 1928. g. cirsmas: kv. 21, atd.
1—3, kv. 20, atd. 1—4, kv. 33, atd.1 un
2, kv. 22, atd. 1, kv. 23, atd. 1, kv. 32,
atd. 1

2. Koksu 2. apg., 1928. g. cirsmas: kv. I, atd.
1, atd. 2 (ņum. koki), kv. 25, atd. 1 un 2,

kv. 28, atd. 1, kv. 4, atd. I

3. Dibenu 3. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 40,
atd. I, kv. 42, atd. l,kv. 41, atd. I un
2, kv. 39, atd. I, kv, 44, atd. I . .

Kāgeru novadā.
4. Kaiču 7.apg., 1928. g. cirsmas: kv. 55, atd.

I ui) 2, 'kv. 44, atd. 1, kv. 52, atd. I,
kv. 5, atd. 1

5. DoresH. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 13, atd.
1, kv.47, atd. I, kv.38, atd. 1, kv. 24,
atd. 1 un 2, kv. 25. atd. 1, kv. 2, at. 1
un 2 (num. koki), kv. I atd. 1 (num.
koki)

Baņķu novadā.
6. Spices 4. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 71,

atd. 1, kv.72, atd. l .kv. 49, atd. 1 . .

7. Zīles 5. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 8,
atd. 1 un 2, kv. 9, atd. l,kv. 10, ald. 1,
kv. 27, atd. 1 un 2

Saules II iec, mežniecībā.

Baņķu novadā.

8. Pastsila 9. apg., 1928. g. cirsmas: I
atd. 1—3, kv. 15, atd. 1, kv. 16, atd. I

9. Banku 10. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 26,
atd. I, kv. 44, atd. I, kv. 35, atd. 1,
Puksti 11. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 41,
atd. I un 2, kv. 64, atd. I, kv. 53, atd. 1,
kv. 67, atd. 1

Purgaiļa novadā.

10. Purgaiļa 12. apg., kv. 10, c. 1928. g.,
atd. 1

11. Purgaiļa 12. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 17,
atd. 1, kv. 1, atd. 1 un 2. Saules 13. apg.,
1928. g. cirsmas: kv. 18, atd. 1- 3 .

12. Kurmīša 14. apg., 1928. g.cirsmas: kv. 58,
atd. 1, kv. 59, atd. I, kv. 63, atd. 1, kv.
4, atd. 1—4,kv. 61, atd. 1, kv. 48, atd. I
un 2

Oliņas III iec. mežniecībā.

Oliņas novadā.

13. Gailīša 15. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 10,
atd. 1 un 2, kv. 11, atd. 1, kv. 9, atd.
1—3, kv. 7, atd. 1 un 2, kv. 15, atd.
l un 2

14. Viksnupes 16. apg., 1928. g. cirsmas: kv.
79, atd. 1, kv. 78, atd. 1, kv. 52, atd. 1,
kv. 51, atd. 1 un 2, kv. 48, atd. 1 .

Pārdos » Drošib. nauda , i2

1—"T"~ I lalos rš
|S ff Koku suga|||,||nPiezīmes

«a Js . s" !| S| II

11,58 - priede, egle, bērzs, alksn., ozols, apse 25000

5,5o 433 egle, priodc, bērzs ozols, alksn., apse,
' liepa ' sooo

6,12 — egle, priede, bērzs, alksn., apse, ozols,
osis 11000

5,29 priede, egle, bēr/s, alksnis, apse . . .

6,88 567 priede, egle, bērzs alksn 9000

7,21 egle, bērzs, alksn., apse, ozols, osis,
priede, liepa .' , . . 4000

7,12 — priede, egle, hēr/s, apse, ;iiksn. ...

lo,o2 - priede, egle, bēr/s, apse, alksn. . . . 20000

16,05 — priede, egle, birzs, alksn., apse . . . 15000

0,71 — bērzs, alksn., egle 110

7,00 — priede, ei;le, bērzs, alksn., apse, osis . 11000

14,43 — egle, priede, bērzs, apse, alksn., osis . 11000

10,74 — priede, egle, bērzs, apse, o/uls . . . I55O0

9,87 — priede, egle, bērzs, m. alksn 6000
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15. I.unka 21. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 09,
atd. I, kv. 136, atd. I, kv. 103, atd. I,
kv. 112, atd. I, kv. 107, atd. I, kv. 111,
atd. l

16. Muižnieka 17. apg., 1028. g. cirsmas: kv.
44, atd. I un 2, kv. 56, atd. I, kv. 41,
atd. 1, kv. 42, atd. 1, kv. 59, atd. 1 un 2

17. Berza 18. apg., 1028. g. cirsmas: kv. 70,
atd, 1, kv. 88, atd. l,kv.K5, atd. 1, kv.
68, atd. I (num. koki), atd. 2 un 3

IS. Kāmja 20. apg., 1028. g. cirsmas: kv. 96,
atd. 1, kv. 126, atd. 1 un 2, kv. 119,
atd, I, kv. 121, atd. 1

Kaucu novadā.
10, Kauču 22. apg;., I928.g. cirsmas: kv.l, atd.

atd, 1, kv. 8, atd. I, Tīreļa 23. apg.,
1028. g. cirsmas: kv. 28. atd. l un 2, kv.
12, atd. I

Trikātas unvadā.

20. OaUStruma 24. apg., 1928.g. cirsmas: kv.
79, atd. 1—4

Tiepsies novadā.
21. Sllzemnieka 25. apg.. 1028. e,. cirsmas:

kv. 14, atd. I, kv. 15, atd. 1, kv. 18,
atd. i

Trikātas IV iee. mežniecībā.

Trikātas novadā.

22. Staklītes26. apg., I927.g. cirsmas: kv. 18,
atd, 3 un 5 (num, koki)

23. Sllupites29. apg., 1927. g. cirsmas: kv. 51,
d 2 (num, koki)

24. Odrinu 28. apg., 1028. g, cirsma, kv. 27,
atd. i, Stlupttes 20. apg., 1928. g.
cirsma: kv. 35, atd. I, Dīikas 32. apg.,
1028. g, cirsmas: kv. 0, atd. 1, kv. 10,
atd. i

Tiepeles novadā
["iepelēs 27, apg., kv. 7, c. 1028. g.,atd, i

Gaujas V iec. mežniecība
Vijciema novadā.

26. Zaima 34. apg., 1928, g. cirsmas: kv. 85,
atd. I, kv. 04, atd. I un 2, kv. 91, atd.
I un 2

27. Ozola 35.apg., 1928.«. cirsmas: kv. 110,
atd. I iui2 , kv. 112, atd. I, kv. 67, atd.
I un 2, kv. 108, ald. 1 ut) 2, kv. 65, atd.
I un 2

Vijas VI iec. mežniecībā.
Vijciema novadā.

Bērzkalna 38, apg., 1028. g., cirsmas:
kv. 20, atd. I, kv. 145, atd. I, Skolas
30. apg., kv. 32, c. 1928. g., ald. I, kv.
32, c. 1022. g,, atd. 28, kv. 138, c.
1027. g., atd. 1, kv. 144, c.1028.Katd. I un 2, Dutkas 40. apg., 1028. g.

cirsmas: kv. 23, atd. 1 un 2, 1023. g.
cirsmas: kv. 152, atd. I, kv. 25, ald. 1,
kv. 150, atd. I (mini. koki), 1028. g.
cirsmas:kv.26,atd. l, Kalniņa41.apg.,
1928. g. cirsmas: kv. 13, ald. I un 2,

kv. II, atd. I
20. l'.ci/kalna 38. apg., kv. 45, c. 1028. g.,

atd. 1

Lejas virsmežniecībā,

i iee. mežniecībā.

Siksnu no
I. Ērgjukalna l. apg., 1028. g, cirsmas:

kv. 2, atd. I un 2, kv. 3, atd. 1, Sile-
nreka 5. apg., 1928. g. cirsmas: kv.l I,
ald. I, kv. 12, atd. I, kv. 27, atd. 1,
Kļaviņa 7. apg., kv. 57, c. 1929);; . atd. 1

14,25 — priede, egle, bērzs, alksn 10000

7,28 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 10000

8,22 50 priede, egle, bērzs, m. alksn 8000

5,14 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . . 4000

7,14 — priede, egle, bērzs, apse, alksti. . . . 6500

0,20 — priede, egle, ozols, apse, bērzs . . . 20000

5,28 — priede, egle, bērzs, apse 18000

— 900 egle, priede, bērzs, alksn,, apse . . . 3000

— 222 egle, priede, bērzs 2100

1331 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., ozols 23000

1,25 . priede, bērzs, egle, apse, ozols, alksn. 2500

1171 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 20000

15 72 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn., osis,
o/ols 21000

28,80 584 priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . . 45000

0,87 —l priede, egle, bērzs, alksn 8000

14,65 — priede, egle, bērzs, m. alksn., apse . 19875
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2. Druvukalna 2. apg., 1928. g. cirsmas: kv.
25, atd. 1 un 2, kv. 35, atd. 1, kv. 45,
atd.l, Augstbirzes 3. apg., 1928.g. cirs-
mas: kv. 43, atd. 1—3, kv. kv. 1.5 un
43 (num. koki)

3. Leinartkalna 4. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 8, atd. 1—4, kv. 13. atd. 1 un 2,
kv. 21, atd. 1, kv. 22, atd. 1 un 2, kv.
kv. 21 un 22 (num. koki)

4. Latvasu 6. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 41,
atd. 1—3, kv. 50, atd. 1, kv. 51, atd. I,
Jauncīrulīša 8. apg.. 1928. g. cirsmas:
kv. 64, atd. 1, kv. 67, atd. 1 un 2,
kv. 69, atd. 1, kv. 72, atd. I.... :

II iec. mežniecībā.
Sinoles novadā.

5. Rugāju 10. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 36,
atd. l,kv. 38, atd. l,kv. 64, atd. 1 un 2,
kv. 67, atd. 1 un 2, kv. 69, atd. 2, kv. 70,
atd. I, kv. kv. 51 un 69 (num. koki) .

6. Šnallespurva 11. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 33, atd. 1, kv. 42, atd. 1, kv. 53,
atd. 1, kv. 60, atd. 1, kv. 87, atd. 1,
kv. 90, atd. 1 un 1922. g. c, atd. 14
un 15, 1928. g. cirsmas: kv. 92, atd. 1
un 2, kv. 102, atd. 1, kv. 117, atd. 1
un kv. 86 (num. koki) .......

7. Ezerkalna 13. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 161, atd. 1, kv. 163, atd. 1, kv. 164,
atd. 1 un 2, kv. 165, atd. 1, kv. 168,
atd. 1 un 2, kv. 169, atd. 1, kv. 181,
atd. 1 un 2

8. Mālu 28. apg.. 1928. g. cirsmas: kv. 218,
atd. 1, kv. 227, atd. I, kv. 228, atd. 1,
kv. 235, atd. 1

9. Rāvu 31. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 110,
atd. 1 un 2, kv. 111, atd. 1, kv. 124,
atd. 1, kv. 151, atd. 1 ......

III iec. mežniecībā.

Lejas novadā.
10. Līvu 15. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 2,

atd. 1, kv. 4, atd. 1, 3 un 4, kv. 4 (num.
koki), Jaunlembu 16. apg., kv. 8, c.
1928. g., atd. 1 un 2, Kalnu 30. apg.,
kv. 12, c. 1928. g., atd. 1 un 2 . . .

11. Sarkankalna 17. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 16, atd. 1, kv. 18, atd. 1, Brūvelu
18. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 21, atd.
1—3, kv. 22, atd. 1

12. Mastinu 19. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 35,
atd.' 1, kv. 39, atd. 1 un 2, kv. 46, atd. 1,
Grabažu 20. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 38, atd. 1, Kručku 21. apg., kv. 29,
c. 1928. g., atd. 2, Ratnieku 22. apg.,
1928. g. cirsmas: kv. 34, atd. I, kv. 44,
atd. 2

13. Grabažu 20. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 38,
atd. 2, kv. 42, atd. 1—3, Kručku 21.
apg., 1928. g. cirsmas: kv. 28, atd. 1 un
2, kv. 29, atd. 1, Ratnieku 22. apg.,
1928. g. cirsmas: kv. 34, atd. 2, kv. 43,
atd. 1, kv. 44, atd. I, kv. 45, atd. 1 .

IV iec. mežniecībā.

Lizuma novadā.
14. Salinbirzes 23. apg., 1928. g. cirsmas:

kv.8, atd. l,kv. 15, atd. 1, kv. 30, atd.l
15. Augstkalna 26. ang., 1928. g. cirsmas:

kv. 23, atd. 1, kv. 39, atd. 1 . . . .

Cesvaines virsmežniecībā.

Grašu novadā.

1. Grašu 2. apg., c. 1928. g., Priedūlfl, atd. 1

- Bikseres novadā.
2. Bikseres 4. apg., c. 1928. g., Degumos,

atd. 1

14,08 129 priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 6310

14,85 189 priede, egle, bērzs, m. alksn., apse . 7690

23,42 — egle, priede, apse, bērzs, m. alksn., osis 11095

8,64 976 priede, egle, bērzs, m. alksn., apse . 2900

12,44 376 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . . 3420

20,52 — egle, priede, bērzs, m. alksn., apse . 5470

3,68 — priede, egle, bērzs, m. alksn., apse . 950

11,80 - priede, egle, bērzs, m. alksn., apse . 4815

15,45 307 priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 14960

8,33 — priede, egle, bērzs, m. alksn., apse . 16310

17,16 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 28355

17,18 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 261(X)

5,20 — egle, priede, bērzs, apse, m. alksn. . 10150

4,38 — egle, priede, bērzs, apse, iri. alksn. . 6230

1,20 — egle, priede, bērzs 2780

3,22 — egle, apse, bērzs, ozols, alksn. . . . 4300
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Aizkujas novadā.
3. Plates 6. apg., 1028. g. cirsmas: kv. 123,

atd. I . kv. 124, atd. 1—5, kv. 147, atd. I
4. Bodes7 . apg., 1028. g.cirsmas: num. koki:

kv. kv. 61, 62, 78, 80, 81, 102 .. .
5. Pietnleka II 10. apg., 1928. g. cirsmas:

kv. 56, atd. 1, kv. 74, atd. 1—7, kv. 75,
atd. 1 un 2

6. Liedēs 12. apg., 1028. g. cirsmas: kv. 84,
atd. I. kv. 85, atd. 1—4, kv. 81i, atd. 1
un 2, kv. 107, atd. I un 2 ....

Cesvaines novadā.

7. Piku 18. apg., kv. 39, c. 1928. g., atd. 2,
4 un 6

Liezeres novada.

8. Rostoku 19. apg., c. 1928. g. „Vēršu
dārzi 1', atd. 1 un 2

9. linčas 21. apg., 1028. g. cirsmas: ,,Medņu
līcī", atd. I, ,,Vēršu kalnā" atd. 2 . .

Druvienas novadā.
10. Pērļu 23. apg., 1928. g. aršīnas, pie Piku

ļa, atd. I un 2

11. Svilāres 24. apg., 1028. g. cirsma: „Svi-
ļflres mežft atd. I un 2

Tukuma virsmežniecībā.

Valguma II iec. mežniecībā.

Tukuma novadā.
1. Sausupes 13, apg., kv, 68, c. 1028. g.,atd.8
2. Sausupes 13. apg., kv. 47, ret. 1028. g.,

ald. I

13,50 — alksn., bērzs, egle, apse, ozols . . . 8070

— 3428 egle, bērzs, osis, apse, priese .... 6520

17,24 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . . 10820

20,44 — priede, egle, bērzs, alksn 12160

3,50 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . . 3030

5. 15 — egle, apse, bērzs, alksn 2730

5,60 - egle, apse, bērzs, alksn 2610

4,56 — priede, egle 4080

egie, apse, bērzs, alksn 6860

2.16 — priede, egle 5302

0,12 — priede, egle, bērzs 2658
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Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. IV likuma (iespiests,.Valdības Vēstneša" Ns 82) un zemkopības ministra
apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

01as biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai 1111 mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludi-
nājumā šī droīlbai nauda noteikta atsevišķi.

Vienībām, kurām sludinājumā noteikta apvienotā drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem, ciršanas biļeti
Izņemot pircējam ļālemaksā mežu departamenta speciālos līdzekļos 20P/n 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

inai 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 kommisijā pieņenis sākot no pulksten 10 rītā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kas
iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma suminās, ktlfa pēc nosolišanas jāpapildina līdz I0°/0 no nosolītās summas.

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

Di" tdu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozītā, iesniedzot kvīti izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsis iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un Valsts
zemesbankas li" ,, ķilu zinies par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu banku garantijas, pie kam pircēju ērtības
labā būtu vēlams, ka garantijas Iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas garāki, bet ne īsāki par 0 mēne-
šiem, 4) banku akceptētus čekus, ku|i nosolišanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ārpus Rīgas atrodošos banku čekiem vajaga būt
akceptētiem no minēto banku Rīgas noda|āni vai Latvijas bankas.

Cirttnfll atzīmētie sēklas koki nav cērtami.

Mežu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 13133

Mežu departaments.
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