
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.

No kara ministra pavēles N° 24.

Pacildinājums rīkojumā par tranzita
precēm, kuras atļauts uzglabāt pri-
vātās noliktavās.

papildinājums ievedmuitas atmaksā par
vilnas un mākslīga zīda dzijām, kas
izlietotas eksportētos adītos izstrā-
dājumos.

grivterritorijas tiesību piešķiršana sērko-
ciņu un patronu fabrikai agr. „Sellier
un Bellot".

preču un materiālu saraksts, kurus sēr-
kociņu un patronu fabrikai agr.
,Sellier un Bellot" atļauts saņemt

bez muitas un akcīzes.

Valdības rīkojumi un pavēles.
No kara ministra pavēles Jte 24.

Rīgā, 1928. g. 14. septembrī.
Pārvaldības daļa.

§2.
Galvenās intendantūras pārvaldes tech-

? kas komitejas vecākā inženiera vietas
«Pildītāj u inženieri-kīmiki pulkvedi-leit-
"a Arturu Dālbergu 'apstiprinu iene-mama amatā.

§ 11.
J,.tādi gadījumi, ka karaspēka daļu

aol Kizsniedz mantu piegādātājiem
ipašib '- S "atSauksmes par P iegādātomantu

aizlS apliecību izdošanu karaspēka daļām
tikai ilUn aizrādu > ^

tās var izsniegt
ar m, ra ministrijas centrālās pārvaldesmanu piekrišanu .

Apgādības daļa.

V § R

viņā nriaS- iJaiēdienu sadalījumu un
līdz i „ , to piena normu atstāju spēkās8- I. oktobrim .

k 15

' ^S^rH ^Vērtibu laikā no 1928- 8-
saku Ls

rn7', 1929- §• 1- aprīlim no-us u> <9 dienā .
3 fa mini stris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Rīkojums J\T° 270
1928.g. 11.septembrī.

Rīkojuma N° 140 „Tranzita preces,
kuras atļauts uzglabāt privātās no-
liktavās" (izslud. 1928. g. „Valdības
Vēstneša" 107., 155., 157. numurā)

papildinājums.
Rīkojumu JNe 140/28. g. papildināt ar

sekošām precēm:
Tar. panti Preču nosaukums

123 sērkociņi visādi, izņemot ieve-
šanai aizliegtos.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums Na 271
1928.g. 11. septembrī.

Rīkojuma JMb 163/28. g. „ Ievedmuitas
atmaksa par vilnas un mākslīga zīda
dzijām,kas izlietotas eksportētos adītos
izstrādājumos" (izsl. 1928. g. gai-
dības Vēstneša" 120., 139.un 165.num.)

papildinājums.
Rīkojuma Nu 163/28. g. 10. pantu pa-

pildināt sekosi:
15. Adītava „Lina Velle".

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums Jfe 272
1928. g. 13.septembrī.

„Likumā par brīvterritorijas tiesību
piešķiršanu rūpniecības uzņēmumiem,
kas ražo eksportam" paredzēto at-
vieglojumu piešķiršana sērkociņu un
patronu fabrikai, agr. ,,Sel!ier un

Bellot".
Pamatojoties uz „likuma par brīv-

territorijas tiesību piešķiršanu rūpniecības
uzņēmumiem,kas ražo eksportam" 1.pantu,
piešķiru sērkociņu un patronu fabrikai,
agr. ,,Sellier un Bellot" minētā likumā
paredzētos atvieglojumus, ar noteikumu,
ka uzņēmuma darbības pārskati pieņemtā
kārtībā tiks izsludināti vispārējai zināšanai.

Finanču ministris R. Liēpiņš.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums JVs 273
1928. g. 13. septembrī.

Preču un materiālu saraksts, kurus
sērkociņu un patronu fabrikai agr.
„Sellier un Bellot" atļauts saņemt

bez muitas un akcīzes.
Sērkociņu un patronu fabrikai agr.

„Sellier un Bellot" atļauts ievest no ār-
zemēm caur Rīgas muitu bez muitas un
akcīzes (rlk. N° 166/26. g. 1. p.) preces
un materiālus, kas vajadzīgi sporta un
kara munīcijas izgatavošanai un muito-
jami pēc sekošiem ievedmuitas tarifa
pantiem: 57. p. 6. pkt., 85. p. 3. pkt.
lit. c, 87. p., 89. p., 92. p., 108. p. 3. pkt.,
117. p. 6. pkt., 140. p., 142. p., 143. p.
2. pkt., 144. p. 2. pkt., 145. p., 146. p.
2. pkt., 152. p. 1. pkt. lit. a, 155, p.
2. pkt., 159. p. 2. un 3. pkt., 161. p.
1. un 2. pkt, 167. p. 1. pkt. lit. a un b,
167. p. 3. pkt., 177. p. 2. pkt., 194. p.
3. pkt., 202. p. 2. pkt.

Finanču ministris R. Liepiņš.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Lopkopības pārraugus turpmāk
sagatavos tikai lopkopības skolas.

Pēc līdz šim pastāvošās kārtības lop-

kopības pārrauga tiesības pie mums
varēja iegūt personas, kas beigušas, ka
pastāvošās lopkopības skolas, ta ari
dažādu sabiedrisko lauksaimniecības orga-

nizāciju sarīkotus lopkopības kursus.
Turpmāk zemkopības ministrija nolēmusi
lopkopības pārrauga tiesības piešķirt vie-
nīgi lopkopības skolu beigušiem, jo vienīgi
šīs skolas pēc savas teorētiskās un prak-
tiskās apmācības programmas spējīgas
izlaist pietiekoši sagatavotus speciālistus
lopkopības pārraudzības darbam, bet ne
isī, tris mēnešus ilgstoši kursi, kuru sarī-
košanu vairs neatļaus. Tādēļ visiem,
kas nākotnē vēlas iegūt lopkopības pār-
rauga tiesības, jāiestājas un jābeidz viena
no pastāvošām lopkopības skolām, uz ko
tiek vērsta ieinteresēto uzmanība.

Zemkopības ministrijas pārziņā atrodas
5 lopkopības skolas: 3 valsts — Smiltenes,
Jaunpils un Vidzmuižas, un 2 sabiedr.
organizāciju — Priekuļu un Laidzes lop-
kopības skolas. Mācības kurss visās
lopkopības skolās viengadīgs, sākas I. ok-
tobri un beidzas 15. septembrī. No
1. oktobra līdz 1. maijam tiek izņemta
skolas programmā paredzētā teorētiskā un
no 1. maija līdz 15. septembrim — prak-
tiskā apmācība, kura notiek kā skolas
saimniecībā, tā pie lopkopības pārrau-
dzības, biedrībām.

Lauksaimniecības pārvalde.

Paziņojums
Liepājā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments paziņo, ka
Liepājā par valsts darbinieku ārstu bērnu
slimībās pieņemts ar š. g. 16. septembri
Dr. Rabinovičs, Heimans dzīv. Liepājā,
Vītolu ielā JSfe .3.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Paziņojums.
Ar šo paziņoju, ka finanču ministrijas

1925. g. 27. aprīļa rīkojumā par likvidā-
cijas kommisiju iecelšanu bij. Krievijas
akciju sabiedrībām, kurš iespiests 1925. g.
28. aprīļa „VaIdības Vēstnesī" N° 93,
piecpadsmitā punktā ,,Līvānu stiklu
fabrikas akciju sabiedrība (JIuBenrorļ)-
CKoe CTeKcuibHo-npOMbiuMeHHoe aKuno-
nepraoe o6mecxBo)" vietā jālasa ,,Līvānu
stikla un korķu fabriku akciju sabiedrība
(AKUHOHepnoe o6mecTBO JlnBenrorpcKpra
CTeKJimiHoro k nņočomtoro npoua-
bo/ictb)".

Finanču ministris R. Liepiņš.
Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.

Rigas apriņķa 1. iec. miertiesnesis
izbeidz Jāņa L ā c e meklēšanu, viņa atra-
šanas dēļ. (Skat. „Valdības Vēstneša" š. g.
147. numurā.)

Miertiesnesis F. Neimanis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīgas pilsētas valdes paziņojums.
Pamatojoties uz pilsētas domes 1928. g.

16. augusta lēmumu, kas apstiprināts ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-.
menta rakstu N° 91588, tiek pārdēvētas
sekošas ielas:

1) Blīdenes iela JSolitudē — par Prie-
daines ielu,

2) I Sergeja iela Anniņmuižā — par
Edinburgas i'elu,

3) II Sergeja iela Anniņmuižā — par
Dubultu ielu,

4) Emmas iela Nordeķos — par Lilijas
ielu. bet

5) jaunprojektētā ielā Torņkalnā, sa-
parcelētā Šmita eļļas fabrikas grunts-
gabala robežās, nosaukta par Armitsteda
ielu.

Rīgas pilsētas galva A. Krieviņš.
Sekretārs K. Mūlenbachs.

Pārgrozījums
pieņemts domes 1928. g. I. septembra sēdē,
prot. J\° 61 un apstiprināts ar iekšlietu mi-
nistrijas pašvaldības departamenta 1928. g.

10. septembra rakstu Ns 91994
saistošos noteikumos par tirgošanos
un kārtības uzturēšanu nedēļas un

gada tirgos Smiltenes pilsētā,
kas pieņemti 1926. g. 4. decembra domes
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamenta 1926. g.
16. decembra rakstu Ma 109851, publicēti

„Valdības Vēstnesī" JV» 9/27. g.
2.

Tirgošanās uz nedēļas tirgus atļauta
noteiktās nedēļas tirgus dienās, izņemot
svētku un svinamās dienas, no pulksten
5 rītā līdz pulksten 4 pēc pusdienas

Šis pārgrozījums stājas spēkā 14 dienu
laikā no viņa publicēšanas ,,Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva P. Migla.
Darbvede A. Miller.

Papildinājums
saistošos noteikumos par tirgošanos
uz tirgus laukuma Priekules pilsētā.

Pieņemti Priekules pilsētas domes 1928. g.
1. septembra sēdē un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta ?
1928. gada 10. septembra rakstu JVs 91996.

§4.
Piezīme. Visiem uzpircējiem - atkal-

pārdevējiem noliegts, laikā no 1. ok-
tobra, līdz 1. aprīlim priekš pīkst. 11
rītā un laikā no 1. aprīļa līdz 1. ok-
tobrim priekš pulksten 10 rītā, uzpirkt
uz pilsētas nedēļas tirgus sviestu,
pienu, piena produktus, olas, gaļu,
gaļas pārstrādājumus, putnus, kartu-
peļus, augļus, labību, miltus un citus
ēdamus produktus.

Priekulē, 1928. g. 12. septembrī.
Pilsētas galva P. Šenbergs.

Sekretārs G. Freimanis.

Saistošie noteikumi
a) ugunsgrēka gadījumos un
b) par skursteņu un citu dūmu vadu tīrīšanu

Auces pilsētā.
Pieņemti Auces pilsētas domes 1928. gada
25. augusta sēdē, protokols Ms 12 § 2 un
apstiprināti iekšlietu ministrijas būvniecības

pārvaldē 1928. g. 6. septembri.

a) Saistošie noteikumi ugunsgrēka
gadījumos:

1. Ugunsgrēka gadījumos katra Auces
pilsētas iedzīvotāja pienākums ir sniegt
savu palīdzību pie ugunsgrēka apkaro-
šanas.

2. Visi ugunsgrēka vietā ieradušies
pilsoņi padoti ugunsdzēsēju komandas
virsnieka vai viņa palīga un policijas
rīcībā.

3. Ugunsdzēšamo rīku un piederumu
novešanai no depo uz ugunsgrēka vietu,
kā arī ūdens piegādāšanai — ugunsdzē-
sēju komandai tiesības ņemt iedzīvotāju
zirgus ar braucēju un pajūgu. Zirgu
īpašnieku ierašanās kārtību nozīmē pil-
sētas valde, saziņā ar ugunsdzēsēju bie-
drību, kā arī noteic atlīdzību par zirgu
lietošanu. Ja zirga īpašnieks slimības vai
prombūtnes gadījumā nevar braukt, viņa
zirgs tiek uzticēts citai personai, pēc
īpašnieka vai viņa vietnieka izvēles.
Gadījumā ja zirga īpašnieks vai viņa
vietnieks nevēlētos nevienam zirgu uz-
ticēt, vai tā persona, kam īpašnieks zirgu
uzticētu, nav tuvumā, tad zirgs jānodod
kautkuram aktīvam . vietējās ugunsdzē-
sēju biedrības ugunsdzēsējam, kas ir
formā, vai kas uzrāda biedrības apliecību.

4. Namu īpašniekiem vai viņu viet-
niekiem jātur gatavībā lielāks *

ūdens
trauks (muca, toveris vai cit.) spainis
un ķeksis izlietošanai ugunsgrēka gadī-
jumos.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1928. g. 14. septembrī

Nr. 307.

§ i-
Pārvietoju dienesta labā:

Bruņoto vilcienu pulka pulkvedi-leit-
nantu Eiženu Kozlovski uz Kurzemes
artilērijas pulku,

Latgales artilērijas pulka pulkvedi-
leitnantu Kurtu Ercdorfu-Kupferu uz
Bruņoto vilcienu pulku un

Kurzemes artilērijas pulka pulkvedi-
leitnantu Eduardu Strausu uz Latgales
artilērijas pulku.

§2.

Ieceļu par sevišķās izmeklēšanas kom-
misijas priekšsēdētāju uz vienu gadu
Tecriniskās divīzijas komandieri ģenerāli
Kureli un par locekļiem: Bruņošanas
pārvaldes priekšnieku ģenerāli Ruškevicu
un Kara tiesu pārvaldes pulkvedi Skriņ-
ņikovu, bet saimnieciskās lietās — ari
Senāta virsprokurora biedru Fēliksu
Blūmu. ? .,. *

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Maksa par „Valdības Vēstnesi" :

piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
du Ls 22

/
~ (saņemot eksped.) par:

f, gadu • • » *>_ gadu Ls 18,—
3 mēn. 2'_ 1/2 8• • » l0—
I „ ? ' " ' 3 mēn „ 5—
Piesūtot pa j > n j70

P*8^ !T Par atsevišķu
atkalparoe- numuru ..„ —,10
vējiem ? ? » "

Latvijas valdības ļfe
^

oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^^^^^B^^^ un svētku dienas

Redakcija: ^^^^^.^^^^^^

Kantoris

un
ekspedīcija

:
Rīgā, pilī Ns2. Tālrunis 20032

^^^^^^^^Rīgā, pilī Ks 1. Tālrunis 2C031
Runas stundas no 11—12 ^$r^

Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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

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

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

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



5. Ugunsdzēšanai vajadzīgais ūdens
jādod no visām pilsētā esošām akām un
pumpjiem un citiem ūdens krājumiem
bez atlīdzības.
_ 6. Publiskās sapulces vietās (izrīko-
jumos teātros, kinematogrāfos u. c.)
dežurē ugunsdzēsēji. Dežurantu skaitu
un atlīdzību, kas jāsedz izrīkotājiem, no-
saka pilsētas valde saziņā ar vietējo
ugunsdzēsēju biedrību.

7. Pilsētas valde saziņā ar uguns-
dzēsēju biedrības valdi var atzīt dežūri
par neobligātorisku izrīkojumiem u. c,
kas notiek ugunsdrošās telpās ar mazu
vietu skaitu un vismaz divām izejām.
Izrīkojumiem šais telpās pilsētas valde
nosaka iekārtu ugunsgrēka pretlīdzekļiem
(piem. ,,Minimax" u. c).
b)fSaistošiejnoteikumi par skursteņu

un citu dūmu vadu tīrīšanu.
1. Skursteņu un dūmu vadu tīrīšana

irobligātoriska, tā izdarāma regulāri un
kārtīgi zemāk minētos termiņos un pēc
šiem noteikumiem katram — nama, fa-
brikas u. t. t. īpašniekam attiecībā par
savu īpašumu un uz nama īpašnieka
rēķina.

2. Kārtēja skursteņu un dūmu vadu
tīrīšana jāizdara:

a) Virtuvju pavardi tīrāmi ne mazāk
kā vienu reizi divos mēnešos; skur-
steņi, pie kuriem pievienoti pavardi,
ne mazāk kā vienu reizi 2 mēnešos,
un skursteņi, pie kuriem pievienotas
istabu krāsnis, ne mazāk kā 2 reizes
kurināšanas periodā;

b) skursteņi, pie kuriem pievienotas
rūpniecības, kā piem. fabrikas, maiz-
nīcas, ļaužu ķēķi, restorāni, pirtis
u. c. — tīrāmi pēc vajadzības, bet
ne retāki, kā reizi katrā mēnesī

Skurstenim pieskaitāmi un reizē
ar skursteni tīrāmi arī dūmu pie-
vadi, kuri savieno kurināmo ietaisi
ar skursteni. Šai piespiestai tīrī-
šanai nav padoti visi brīvā stāvošo
rūpneecības iestāžu un neapdzīvotu
namu skursteņi.

3. Skursteņu un dūmu vadu tīrīšana

jāizdara pamatīgi un rūpīgi. Skursteņi
jāizslauka līdz pamatam. Skursteņu
apakšējā daļa un dūmu vados sakrājušies
sodrēji un pelni katru reizi tīri jāizslauka.
Ja dūmu vados nav ierīkotas durvtiņas
sodrēju un pelnu izgrābšanai, tad priekš
šās vajadzības izņemtie ķieģeļi pēc iztīrī-
šanas ir jāiemūrē par jaunu ar māliem.

4. Skursteņi un dūmu vadi ierīko-
jami pēc būvnoteikumiem. Pie pagaidu
apkurināšanas ietaišu (piem. dzelzs krā-
sniņu) uzstādīšanas jāievēro, kā ietaises
un dūmu vadi neatrastos par tuvu pie
koka sienmalām, vai kādiem degošiem
priekšmetiem un vielām. Vismazākais
attālums 30 cm. Pret tuvāk atrodošos
priekšmetu sasildīšanu jānodrošina ar
skārdu un azbesta aizsegumiem.

5. Noliegts novietot dzīvojamo namu—-
telpu bēniņos sienu, salmus, linus, pakulas
u. cit. vispārīgi viegli aizdegošos priekš-
metus un vielas, izņemot mēbeles un
saimniecības piederumus.

6. Pilsētas valde var pārbaudīt, vai
skursteņu un dūmu vadi ir pienācīgā
kārtībā.

7. Skursteņus un dūmu vadus, kuri
netiek kārtīgi tīriti, vai kurus nama
īpašnieks netira, — pilsētas valde var
likt skursteņu slaucītājam iztīrīt uz nama
īpašnieka rēķina. Pienācīgo maksu pil-
sētas valde tiesas ceļā piedzen no nam-
īpašnieka, pieskaitot par parādu 12°/0 gadā.

8. Dzīvokļu vai telpu lietotāji nedrīkst
liegt namīpašnieka, vai 7. panta pa-
redzētā gadījuma pilsētas valdes sūtītam
skursteņu slaucītājam ieeju telpās skur-
steņu un dūmu vadu izslaucīšanai. Slau-
cīšana jāiekārto dienā tai laikā, kad ku-
rināmās ietaises netiek lietotas.

9. Sodrēju izdedzināšana atļauta tikai
gadījumos, ja tīrīšana citādi nav iespē-
jama. Izdedzināšana jāvada mācītam
skursteņslaucītājam un jāizdara dienā līdz
pulksten 12. Par izdedzināšanu jāpieteic
policijai un vietējai ugunsdzēsēju biedrī-
bas valdei iepriekš izdedzināšanas darbu
sākuma.

10. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie atbildības uz sodu likumu
pamata. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu izslu-
dināšanas „Valdības Vēstnesī".

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stā-

šanos tiek atcelti saistošie noteikumi
ugunsgrēka gadījumos Vecauces miestā,
publicēti „Valdības Vēstneša" 1924. gada
197. numurā.

Pilsētās galva F. Graudiņš.
Sekretārs G. Bungše.

Māksla.
Nacionālais teātris. Sestdien, 15. septembrī,

pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē Aspazijas
populārā drāma ,,Z a 1 ša 1ī g a v a". — Svētdien,
16. septembri, pulksten 2 dienā, Bela Šenes ko-
mēdija ,,Mīlas rotaļa", kuras līdzšinējās
izrādes bijušas izpārdotas. Pulksten 7.30 vakarā
J. Raiņa dzejas darbs „Rīgas ragana". —
Otrdien, 18. septembri, pulksten 7.30 vakarā,
Bela Šenes komēdija Mīlas rotaļa". —
Trešdien, 19. septembri, Marijas Leiko viesizrādē
pirmo reizi viņas pašas izvēlētā luga ,,M e r i j a s
Duganes prāva". Biļetes dabūjamas.
Abonentiem derīga 3. biļete.

Dailes teātris. Sestdien, 15. septembri, pulk-
sten 7.30 vakarā „Don Karloss". — Svētdien,
16. septembri, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
„šveiks dzīvo sveiks". Pulksten 7.30 vakarā
,,Don Karloss". — Pirmdien, 17. septembri,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,360 sie-
vas". — Otrdien, 18. septembrī, pulksten
7.30 vakarā, Mohema un Koltona luga „S e d i
T o m s o n", titullomā Ludmila Špīlberge. —
Trešdien, 19. septembri, pulksten 7.30 vakarā
„Don Karloss".

Literatūra.
Paskaidrojumus

par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šādiem
vārdiem: siejāt, siekāt, siekalnīce, sielains
(ka ģenit. ?), siels (ka ģenit. ?), sienleja,
sieņauda, sieriša (ar ī?), siermalis, sietaine,
sietalība, sietalža, sietne, sievs, skadene,
skadināt, skadžene jeb skadzenis, skai-
gulis, bezskaišņa (Austriņš), skaitis, skala,
skaldājs, skaldīgs, skalds. skalene (Jaun-
sudrabiņš). skales, skalmaks (Limbažos),
skambains (Alūksnē), skambrēties. skandrs,
skangalds, skansturis, skani koki,'skarba,
skarbains, skarbans, skatuvis, skaujš,
skaunats (ar ā? ka ģenit.?), skauste,
skaut, skādele jeb skādelis, skanēt, skār-
dīgs, siept, skārņš, skārpstēt, skārpa jeb
skārps, skārstīt, sklaidīt, sklaisties (ka
tag. un pagātnē?), sklaida, sklandis, sklan-
dīties, sklinkšēt, sklīmests, sklīžs, sklā-
vums, sknarbas, skorbe, skrabiņš, skra-
bulene, skrabul(i)s, skrajot, skrampt,
skrandinieks, skrapants. Vai vārdi, kas
sākas ar skl- vai skn-, ir pazīstami ari
kur ārpus Kursas?

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. Endzelīns.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem,
Ievads.

. Šo jautājumu lapu pamatā likts O. A. P.
Mustonena sastādītais un V. J. Mansikkas
papildinātais Vadonis somu tautas ticējumu
un burvību krājējiem (Taikanuotta eli opas
taikojen kerāājille. 3°. papild. izd., Helsinki
1911, 48 lappuses, 8). Bet tā kā tik plaša pro-
gramma krāšanas darbā izrādījusies ne visai
piemērota, tad Latviešu folkloras krātuve nodo-
mājusi izdot šo lielā mērā latviskoto somu
vadoni pa tā atsevišķām nodaļām: I. Mājas un
saimniecība, II. Zvejniecība un zivis, III. Med-
niecība un meža dzīvnieki, IV. Lopkopība,
V. Zemkopība, VI. Rūpniecība un tirdzniecība,
turība, VII. Dabas parādības, debess spīdekļi,
laika un gada paredzēšana, VIII. Attiecības
pret tuvākiem un kaimiņiem, IX. Zīlnieki un
burvji, pareģošana un buršana, X. Pārdabiskas
būtnes, cilvēku un kustoņu aizgādņi, XI. Zie-
došana un ievērojamas vietas, XII. Svētki un
svinamas dienas, XIII. Radošanās un radi-
nieki, XIV. Veselība, slimība.

Somu vadoņa V. nodaļa (ganību un pļavu
sargāšana un kopšana, siena pļauja) pievienota
sestajai (par zemkopību), pilnīgi pārstrādāta
XI. specifiski somiskā nodaļa (Gari un varoņi);
izlaista pēdējā XVI. nodaļa (Nāve), jo par
nāvi un bērēm Krātuve nodrukājusi īpašu jautā-
jumu lapu jau agrāk (Izgl. min. mēnešr. 1927. g.
2. burtn., atsev. novilkums).

Jautājumu lapām izmantota arī prof. P.
Šmita pārstrādātā ,,Programma tautas tradīciju
krājējiem" (Izgl. min. mēnešr. 1923. g. 2. burtri.,
atsev. novilk.) un pēc iespējas arī Krātuvei
iesūtītie materiāli.

Kā to uzsver ari O. A. F. Mustonens sava
vadoņa priekšvārdā, ar tautas ticējumu un
burvību krāšanu ļoti jāsteidzas, jo skolu, grāmatu
un laikrakstu iespaids arvien vairāk izskauž no
ļaužu atmiņas veclaiku uzskatus un tīcību. Bet
arī māņticība ir kultūras manta, kas liecina par
kādas tautas gara spējām un attiecībām pret
saviem kaimiņiem. Statistiski dati par somu
ciltīm rāda, ka visvairāk ticējumu atrasts pie
kulturēli augstu stāvošiem ungāriem, igauņiem,
somiem, bet vismazāk pie maz attīstītajiem
Sibīrijas ostjakiem (Kaarle Krohn, Folkloristische
Arbeitsmethode, Oslo 1926,, 127. lp.).

Ticējumus krājot, jāpūlas tos uzrakstīt
taisni tā, kā tie no veciem ļaudīm dzirdēti,
ar lielāko rūpību un patiesīgumu, nekā ne pie-
liekot, ne atņemot. Vēlams, lai krājēji to,
ko vecie zinātāji stāsta, uzrakstītu nekavējoties,
neatstājot vēlākam laikam, jo tādas ziņas, ko
rakstītājs papildinājis pēc sava paša ieskatiem,
pētniekiem maz noder un pat kavē viņu darbu.
Jāpūlas paturēt arī taisni tos pašus vārdus, kādus
teicējs lietojis, un ja starp tiem gadās kāds
retāks vai nesaprotams, tad jāpieraksta, ko tas
vārds vai izteiciens pēc teicēja paskaidrojuma
nozīmē.

Rakstītajam jāatzīmē savs vārds, uzvārds,
adrese un tas, no kā, kur (pagasts un māja) un
vismaz apmēram kad pats vai teicējs ' kādu
ticējumu dzirdējis. Ja teicējs dzirdēšanas vietas
vairs neatceras, tad jāpieraksta vai viņš visu
mūžu nodzīvojis savā tagadējā dzīves vietā, vai
ienācis no cita pagasta un no kāda; vēlams arī
ziņas par teicēja vecumu un nodarbošanos.

Viss sakrātais sūtāms Latviešu folkloras
krātuvei (Rīgā, Valdemāra ielā 36-a), kur
vienā vietā sakopotās un sistemātiski sakārtotās
ziņas pētniekiem viegli pieejamas jau rokrakstos,
jo 'visu tautu aptverošus monumentālus krājumus
sagatavot iespiešanai var tikai ar gadiem ilgu
darbu.

Šīs jautājumu lapas sastādot, dalījāmies
darbā ar stud. phil. Mildu Rolmaņa jkdzi,
kas manis tulkoto somu tekstu papildināja
latviešu ticējumu materiāliem.

Latviešu folkloras krātuve lūdz krājējus
neaprobežoties ar še minētiem jautāju-
miem, bet pūlēties sakrāt pēc iespējas pilnīgi
visu to, ko vien tie savā apkaimē var saklausīt.
Dažs labs vēl arvienu baidās, vai tik tas, ko viņš
dzirdējis, jau nebūtu kādreiz uzrakstīts un no-
drukāts. Tomēr tikai tad, kad pētnieku rīcībā
būs izsmeļošas ziņas par katra apvidus ticē-
jumiem un burvībām, varēs noteikt, kur katrs
ticējums cēiies, pa kādiem ceļiem un kāda veidā
tas izplatījies. Tādā kārtā būs iespējams izpētīt
arī atsevišķu Latvijas apvidu sensenās attiecības
un vērot dziļās, nemanāmās kultūras straumes,
kas gadu simteņiem plūdušas no vienas tautas uz
otru un ko nav varējuši apturēt nekādi politiski,
ne sabiedriski spaidi.

Latviešu folkloras krātuves pārzine
Anna Bērzkalne.

Jautājumu lapas tautas ticējumu krājējiem.
I. Mājas un saimniecība.

Kā uzzina vietu mājas celšanai? Vietas iesvē-
tīšana.

Mājas gars. Sargātāja gara pielabināšana.
Velnu jeb ļaunu garu izdzīšana. Ļauno garu

aizsūta uz citām mājām. Mājas gars (velns)
ceļā.

Baļķu ciršana istabai, kūtij, rijai, pirtij un
citām ēkām. Baļķu vešana. Pamata, spāru,
kores, čukura likšana. Jumta jumšana. Ko
dara, lai istaba būtu izturīga, netrunētu, arī lai
trunētu? Sienu apmešana.

Kas jādara, lai grīda būtu cieta, jumts silts un
nelaistu ūdeni cauri? Kāpēc mājas dažreiz
stāv slapjas ?

Upuri ēkas ceļot (īpaši ēdieni darbu sākot un
beidzot).

Pavarda, krāsns mūrēšana. Kur un kad
jāņem māli krāsnij? Izturīga krāsns. Ko dara,
lai krāsns ilgāki turētu siltumu? Kad nedrīkst
krāsni kurināt?

Kādā mēnesī jāslauka krāsnis? Krāsns slau-
kāmā slota.

Šķiltavas. Deglis un tā pagatavošana.
Uguni sarga un tur svētu. Pavarda dievs.

Pirmā uguns pavardā. Ogļu apraušana pelniem.
Pelnu dzēšana.

Kas jādara, lai mājās neizceltos uguns?
Zīmes, kas vēstī ugunsgrēku. Pūķi nodedzina
māju. Ugunspuķe.

Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēku uguns-
grēka dzēšana. Kā dzēš un novērš pērkona
uguni?

Kas notiek, ja nodegušās mājas vietā uzceļ
jaunu?

Prusaku, blakšu, kožu, ķirmju, blusu, circeņu
un citu kukaiņu iznīdēšana.

Ko nozīmē peles mājās?
Meža kustoņu, čūsku aizdzīšana no mājas.
Saimniecības ēku celšana.
Sētu (žogu) taisīšana. Kādā mēnesī jāsit

sētas mieti?
Kādus kokus nedrīkst stādīt māju tuvumā?
Istabas vai saimniecības ēku pārcelšana uz

citu vietu. Mājas noārdīšana.
Pāreja uz jaunu māju vai dzīvokli.
Istabas slaucīšana. Kāpēc mēslus nedrīkst

pār slieksni slaucīt? Ko nozīmē, ja mēsli velkas
atpakaļ?

Slieksnis. Kāpēc pār slieksni nedrīkst roku
dot? Kādēļ uz tā nedrīkst sēdēt?

Ko nozīmē, ja istabai sija brikšķ, ja durvis
pašas no sevis atveras?

Kāpēc logus nedrīkst atstāt nosvīdušus?
Baļķu ciršana un vešana. Malkas ciršana,

vešana. Plostošana.
Cirvis.
Malkas grēdas (ielas) mežā, mājās. Ko dara

lai tās aizsargātu no zagļiem, uguns ? Kas jādara,
lai tās nesagāztos?

Smēde. Smēdes gari.
Aka. Akas vietas meklēšana ar dažādām

burvībām. Akas rakšana. Kā dabūt labu ūdeni
jaunajā akā? Odens tīrīšana, duļķošana. Akas
trunēšana.

Āliņģis. Tā ciršana.
Odens nešana no akas ,āliņģa, avota, upes.
Nesieni (nēši, kāši). Kāpēc nesieniem nedrīkst

pāri kāpt ?
Ūdens kubls. Kādēļ to aizsedz?
Pirts. Pirts gars. Pirts slotu siešana.
Rija. Rijas gari (spoki). Ko dara, lai ļauni gari

neaiznestu no rijas svētību? Kad nedrīkst riju
kurināt?

Piesta.
Rokas dzirnavas. Dzirnavu taisīšana. Malšana.
Došanās uz dzirnavām un atgriešanās no

turienes.
Trauki. Trauku pirkšana. Trauku mazgā-

šana. Kad un kur nedrīkst traukus mazgāt?
Kā drīkst un kā nedrīkst atstāt spaini? Kāpēc
jāmazgā spaiņa dibens? Trauku mazgājamā
lupata.

Ko nozīmē trumuļa čīkstēšana?
Nazis. Kā nedrīkst nazi likt? Ko nozīmē,

ja nazis, dakšiņa vai karote nokrīt zemē?
Maizes cepšana. Kad nedrīkst maizi cept?
Rauga nešana no kaimiņu mājām. Maizes

mīcīšana.

Kas jādara, lai maize labi rūgtu?
Kādiem cilvēkiem maize ātrāk rūgst?

Ko dara, lai iejavs nekāptu abrai pāri?
Maizes laišana krāsnī. Ko nedrīkst darīt, kad

maize krāsnī?
Maizes izvilkšana. Ko nozīmē, ja maize pār-

trūkusi? Ko vēro pēc kukuļu augstuma?
Maizes griešana. Kāpēc karstu maizi nedrīkst

griezt?
Kā maize jāliek uz galda?
Maizes godāšana.

Maizes ēšana. Kad nedrīkst maizi ēst?
Maizes galiņi.
Druskas.
Jaunrudzu maize.
Ciemmaize.

Abra. ~*
Asins maize (pankūkas). Desas r- j

dījumos tā dēj (lej, taisa)? ^ados ga-
Alus darīšana. Iesala pirts.
Degvīna dedzināšana mājās, meža hrKā to samaitā? Degvīna putas.

Olezoknt .
Degvīna dzeršana. Dzērāju burvības
Ziepju vārīšana. Ziepju vārāmais nods mmazgāšana). F (rodj
Veļas mazgāšana. Dievpalīgs veļu m,, -.
Drēbju velēšana. Kad nedrīkst vef$ajot-

Velētava. ve'eties?
Audeklu balināšana.
Dziju, vadmalas krāsošana. Kādā m-jākrāso nātnas, kādā vilnainas drēbes"» **
Spalvu bāšana spilvenā. Kādā dienas i,- >tas jādara? nas ,a 'ka
Salmu bāšana gultas maisā.
Sveču liešana.
Skalu plēšana, skaldīšana.
Ēdiena vārīšana.
Ko dara, ja gaļu grib ātri izvārīt?
Cietas vai sasmakušas gaļas vārīšana
Zirņu mērcēšana. Kas jādara , lai zirnivārītos mīksti? ' zln ?' U-

Piena vansana.
Kad vāra biezputru un kad to nedrīkst vāri»Ēdiena smelšana no bļodas. '
Kas jādara, ja pirmoreiz kaut ko ēd?
Kādās dienās nedrīkst ēst piem. kāpostus?
Siļķes, reņģes un citu zivju ēšana.
Jaunpiena, sviesta un biezpiena ēšana
Kāpēc jāēd vai nav jāēd cūkas purns msi.

aste, lopa sirds, plaušas, smadzenes, nieri dzīsla*vistas kājas, siļķes aste, zivju acis. '
Piedegas.
Ko nozīmē, ja ēdot atraugājas vai aizrijas hnolej drēbes, ja karotes sakrustojas , ja karote Vai

maize nokrīt zemē? "'
Kāpēc ēdot nedrīkst šūpot kājas?
Ēdieni dažādos svētkos un ievērojamās dienās(Jaungada vakarā, Metenī, Temzā , Ģertrūdē

Jurģos ū. t. t.)
Ēdieni miežus, linus, kaņepes, zirņus sējot

kartupeļus stādot, aitas cērpot u. t. t. '
Gaļas žāvēšana. Kāpēc par gaļu nedrīkst

teikt paldies?
Sviesta sišana (taisīšana). Sviesta sitamai!

mieturis.
Kāpostu skābēšana.
Apģērbs.
Vērpšana. Aušana. Cimdu, zeķu adīšana. Šū-

šana. Kažokādu ģērēšana. Apģē'rba glabāšana
Apģērbšanās un izģērbšanās.
Ko nozīmē, ja drēbes ačgārni (otrādi , uz kreiso

pusi, ļauno pusi) uzvelk? Ko nozīmē , ja svārku
mala atlocījusies, ja priekšauts atraisās?

Apavi. Kurpju šūšana.
Kāpēc jaunus zābakus nevajag plikā kājā aut?
Gājēju (dienestnieku, kalpu) derēšana.
Ko dara, lai viņi maz ēstu, būtu čakli,apmieri-

nāti, saticīgi?

Ko dara, lai mājas suns būtu modrīgs, rējigs,
nikns?

Kā suni apdullina, atpestī no dulluma, aizsarga
no tā?

Kā aizsarga suni no vilka? Kā uzkūda vilku
sunim virsū?

Kā dabūt modrīgu vai slinku kaķi?
Ko suns jeb kaķis pareģo?
Burami vārdi: kukaiņu, peļu un žurku vārdi,

vārdi, lai maize labi rūgtu, uguns vārdi u. 1.1.

Atpūta. Mš 202. — 1928. g. 14. septembri.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 15. septembri.

Devīzes
I Amerikas doilars 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 27,01-27,22
100 Zviedrijas kronu 138,40—139,10
100 Norvēģijas kronu 137,95-138,65
100 Dānijas kronu 137,95—138,65
100 Austrijas šiliņu 72,70-73,40

100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,30—15,45
100 Holandes guldeņu 207,35-208, »
100 Vācijas marku 123,25-123,85
100 Somijas marku l2 '

96-1
o^

100 Igaunijas kronu 138,35—139,05
100 Polijas zlotu 51'45~,,^
100 Lietavas litu 51,00—51,™

1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425~?nf
Sudrabs 1 kg 93-11"

Vērtspapīri:
50/ 0 neatkarības aizņēmums. . .
4% Valsts prēm. aizņēmums . . ?9 <fl
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. . g£~~M
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 9b-s'

Rīgas biržas kotācijas kommisijas . ,
priekšsēdētājs J. Skujevi'H

Zvērināts biržas māklers Th. šu«n"

Redaktors M. Arons.

„ ——^^^^^~

Mf€M&ētisfts_,
satura radītājs

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumam, 1927. g-t
1. līdz 26. burtnīcai (l.Iīdz 2««

skaitlim).

Saeimas kodifikacijas nodaļas
sakārtojumā.

Šis satura rādītājs maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,20,
ar piesūtīšanu .. „<"



(Tiesu
gļudinajurni.

r^Vgabaltiesas
3.

civīlnodaļa,
R g1toioties uz 1926. g. 10. jūn.

«Tl un civ. proc lik. 2060.
,lkU Sn62 P P- ievērojot Almas
«^Purželis pilnvarnieka
J>,v 'pal. H. Liepiņa lūgumu
3V' ,u»'lW g- 4. sept. lēmumu,
"" ^n kā parādniece Alma Pur-

K sarādu pēc obligācijas par

^m rbl pirmatnējā lielumā,
Sprina' tas1891. g. 10. maijā
ii -&6 uz nekustamo īpašumu
™ c nilsētā III hip. iec-> zem
R;^UPamatu reģ.N. 99 izdotas
fm 0ustava Jēkaba d. Bekera

or labu Heinncham Selam,
p ^tas-

a) no Heinncha Sela

S obligācijas daļu par.0000 r.
Ādolfam Emīla d. Cecham ar
sevišķu zemes grāmatu doku-

menta izdošanu 1898. g. 17. janv.
^T8,nokuras l909.g.24mar
+g ir dzēsti 4000 rbļ. un atlikuša

iala par 6000 rbļ. ir pārgājusi

^Otto Ernsta d. Štolu, kā

hianko cesionāru, kas viņu ir

atkal cedējis blanko un b) no
Nikolaja fon Klota, kā blanko
' cjņnāru, vienu obligācijas daļu
„ar 4000 rbļ. Richardam Vil-

helma d. Bucholcam, ar atsevišķu
vemes grāmatu dokumentu no

14000

1913 g- I7 - oktobra JNe , —

ir samaksājis Ls 85,35, bet šī
augšā minētā obligācija nevar

tikt izsniegta atpakaļ parād-
niecei, dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ kā ir gājusi zu-
dumā. . .

Tāp ēc apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par iznīcinātām un
samaksātām un lūdzējam dos tie-
sību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī ,
JV5 5076. 13405b

Priekšsēd. v. A. Veidners,
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Matīsa-
Eduārda Kaspara d. Vāvera
lūgumu uņ savu 1928. g. 4. sept.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Matīs-Eduārds 'Kaspara d. Vāvers
parādu pēc obligācijām: 1) par
2000 rbļ., apstiprinātas 1911. g.
9. jūnijā JVa 1789 uz nekustamo
īpašumu Rīgā, IV hip. iec, zem
zemes grāmatu reģ. Ns 2131
par labu Pēterim Bušam, kas
viņu ir cedējis blanko un pār-
gājusi uz Hermani Kampe kā
blanko cesionāru, kas viņu at-
kal cedējis blanko, un 2) par
2000 rbļ., apstiprin. 1914. g.
J7.jūnijā Xq 1492 uz to pašu nek.
īpašumu, izdotas tam pašam
par labu, kas viņu ir cedējis
blanko, — ir samaksājis, bet
88 augšā minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās , tamdēļ kā ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests „Vald. Vēstn." unaizrāda ka ja šīs personas no-WKta laikā nepieteiksies , obligā-
«'jas_ atzīs par samaksātām un
'«dzejām dos tiesību prasīt pa-raaa dzēšanu zemes grāmatā.
JM3- g- 6- septembrī.
**-, 13406b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
- Sekretārs A. Kalve

R'gas apgab^ītiesasTTivilnodaļl
atklātā tiesas sēdē 1928. e. 4 sep-
'«"bn «klausījusi Pētera Kārļa
rid,, H- "la h'Potēkarisko pa-
S„ Msa?as lietu, nolēma:

30m rhilznicmātu obligāciju par

-"uz nekust. īpašumu Rīgas
*i'''' ar «mes grām.

Zutte L^
labu Aug"stam

un ki.Va ? -"cedēJis blank0
Kampe kf^, 51 Uz Hermani
kasvinhir ^-

ank0 ^sionāru
'jm>r cedējis atkal blanko.
R'ga, 1928. g. 6. sept. Ns 3282

13400r
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-Jekretārs

^
A. Kalve.

salka-
Pgabaltiesas 3- civīlnodaļa,

1958'n ar civil Procesa likumu
25 «Ptemori"'- -5 I928 - g -
atklātā ti« ' mi"etas nodaļas
19281 VS"S 'tiks nolas»s
srāv ', Anlnb 3UgUStā Jaun-Mīl-
Dani ļa H ? ni

C',- J"
Seltestam ™^d ' M<Kes-

RīEā īaoo L'°- 5521
Prt&n g- i3'Ptemb"-

,382
^ SekreV

A- Veid ne".beKretars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Jāna
(Ivana) Andreja Mārtiņa d. Reina
lūgumu un savu 1928. g. 4. sep' t.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Jānis (Ivans) Andrejs Mārtiņa
dēls Reinis parādu pēc obligācijas
1) par 5000 rbļ., apstiprinātas
1910. g. 23. febr. JVa 426 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā,
III hip. iec, zem zemes grāmatu
reģ. .No 2222, izdotas no Michaila
Josifa d. Kirbisa par labu Pēte-
rim Reiņa d. Greipanam , kas
viņu cedējis blanko un 2) par
10000 rbļ., apstiprin. 1910. g.
27. jūlijā JVa 1619 uz to pašu
īpašumu, izdotas no tā paša
par labu Aleksandram Johana d.
Lasmanim, kas viņu cedējis blan-
ko, — ir samaksājis Ls' 326,67,
bet šīs augšā minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot'no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Va(d. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatās.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
JVa 5349. 13404b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Edgara-
Jāņa Teņa d. Zilvestra lūgumu
un savu 1928. g. 4. sept. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Edgars-
ļānis Teņa d. Zilvesters parādu
pēc obligācijām : 1) par 812 rbļ.
50 kap., apstiprinātas 1854. g.
14. maijā uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr. Rūjienas-Lielās
muižas zemnieku Peites mājām,
zem zemes grāmatu reģ. JVa 4,
izdotas par labu baronam Gu-
stavam fon Krideneram; 2) rentes
zīmes par 500 rbļ., apst. 1854. g.
22. apr. JVa 114/1 uz to pašu
nek. īpašumu, izdotas tam pašam
par labu; 3) rentes zīmes par
500 rbļ., apstiprin. 1854. g.
22. apr JVa 115/2 uz to pašu nek.
īpašumu, izdotas tam pašam
par labu; 4) rentes zīmes par
500 rbļ., apstiprin. 1854. g.
22. apr. JV° 116/3 uz to pašu nek.
īpašumu, izdotas tam pašam
par labu; 5) rentes zīmes nar
300 rbļ., apstiprin. 1854. ' g.
22. apr. JVa 117/4 uz to pašu nek.
īpašumu, izdotas tam pašam
par labu; 6) rentes zīmes par
par 100 rbļ., apstiprin. 1854. g.
22. apr. JVa 118/5 uz to pašu
nek. īpaš., izdotas tam pašam
par labu un 7) rentes zīmes
par 50 rbļ., apstiprin. 1854. g.
22. apr. Ns 119/6 uz to pašu nek.
īpašumu, izdotas tam pašam
par labu, — ir samaksājis, bet
šīs augšā minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludināj.
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizārada, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas un rentes zīmes atzīs
par samaksātām un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
Ns 4009. 13408b

Priekšsēd. A. Veidners.
Sekretārs A. Kaive.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju; pieteikties

tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
lesļpiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies , obligāciju un
mantojuma daļu atzīs par sa-
maksātiem, un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
Ns 5400. 13407b

Priekšsēd. v. K. Veidners.
Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060 ,
un 2062. p. p. .ievērojot Pētera
Miesnieka lūgumu un savu 1928.g.
4. sept. lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Pēters Jāņa d. Mies-
nieks parādu pēc obligācijas:
1) par 136 rbļ., apstiprinātas
1884. g. 12. martā Ne 518 uz
nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Jaunpiebalgas muižas zemnieku
Lejas Garaušu Ns 248 mājam,
zem zemes grāmatu reģ. Ms 3991,
izdotas no ' Jāņa Miesnieka par
labu Sergejam Dimitrija d. Ser-
metjevam un 2) mantojuma daļu
par 200 rbļ., apstiprinātu 1897. g.
18. augustā No 622, uz to pašu
nek. īpašumu par labu Annai
Miesnieks. — ir samaksājis
Ls 7,20, bet šī augšā minēta
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdē|
ka ir gājusi zudumā.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
25. septembrī, minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 21. martā Rīgā mir.
Kārļa Jāņa d. Zvaigznes testa-
ments. L. Ns 5098.

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
13824z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par iaul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
22. augustā Juzefas Matildes
Kazimira m. Davidovs, dzim.
Urbanovic, prasības lietā pret
Pāvilu Marka d. Davidovs, par
laulības šķiršanu, aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas
slēgta Rīgā, 1905. g. 23. janvārī
starp Pāvilu Marka d. Davidovu
un Juzefu Matildi Kazimira m.
Davidovs, dzim. Urbanovičs;
prāvnieku laulībā dzimušo nepiln-
gadīgo dēlu Pēteri nodot mātes
audzināšanā līdz pilngadībai;
pārējā daļā prasību atraidīt.

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

Rīgā, 1928. g. 10. septembrī.
Na 436802. L. JVa 888. 13758b
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Sture.

Daugavpils bariņu tiesa,
uz civ. proc. lik. 1454. p. pamata,
uzaicina bezvēsts prombūtnē eso-
šo Urzulu (Uršuļu) Borisevičs, vai
viņas likumīgus mantniekus, pār-
ņemt savā rīcībā aizbilstamai pie-
derošo nekustamo īpašumu, atr.
Daugavpilī, Kaunas ielā Ns 88
un Valmieras ielā Na 18.

Daugavpilī, 1928. g. 13. sept.
Tiesas prjkšsēd. J. Grūbe.

Sekretāra v. i. N. Ruckulis.
13901z

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. septembrī, 'pīkst. 11 dienā
Rīgā, Valdemāra ielā JVa 49,
pārdos nacionālo atvaļināto kara
vīru biedrībai piederošo kust.
mantu, sastāvošu no rakstām-
mašīnas un krēsliem un novēr-
tētu par Ls 320.

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

Rīgā, 1928. g. 1. sept. 13903
Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
22. septembrī, pīkst. 11 diena,
Rīgā, Biekensalas ielā Na 1, fab.,
a/s „Taube" un citu lietās
pārdos Hermana un Leontines
Eicēnu kustamo mantu, sastā-
vošu no riņķa zāģiem, mašīnām,
fasona benka frēzgalda un cita
uo novērtētu par Ls 3241,961

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

Rīgā, 1928. g. 14. sept.
13911 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
20. septembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Pulkv. Brieža ielā Ns 5,
dz. 2, pārdos Fēliksa Paula
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un cita un novērtētu
par Ls 700.

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

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
13904 Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
17. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Ganību dambī, JVa 31,
pārdos Herberta Šmidta kust.
mantu, sastāvošu no slotu kātiejm
un novērtētu par Ls 2023.

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

Rīgā, 1928. g. 8. sept. 13871
Tiesu izpild. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Miera ielā Ns 13, pārdos
Artūra Bērnieka kust. mantu,
sastāvošu no viena pianino un
novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. 6. sept. 13872
Tiesu izpild. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
22. septembri, 'pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Jelgavas šosejā Ns 36,
darbnīcā, Voldemāra Rottmana
lietā pārdos Kārļa Zaķa kust.
mantu, sastāvošu no šokolādes
mašīnas un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 1928. g. 10. septembrī.
13873 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
22. septembrī, pīkst. 10 dienā,
R'gā, Jelgavas šosejā JVa 78a,
dz. 6, Annas Ekerts lietā pārdos
Kārļa Lindes kustamo mantu,
sastāvošu no zirga, ratiem un
cita un novērtētu par Ls 384.

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

Rīgā, 1928. g. 16. augustā.
13910 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. septembrī, pīkst. ' '2 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ns 5, Al-
frēda Garklava lietā pārdos
Timoteja Moskoļenko kustamo
mantu, sastāvošu no raspuskas
un dzelzs asu ratiem un novēr-
tētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. 7. septembrī.
13212 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. septembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā JVa 52, vei-
kalā, Smuļa Sterna lietā pārdos
Aleksandra Lukstrupa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 770.

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

Rīgā, 1928. g. 24. augustā.
13913 Tiesu izp. J.Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Blaumaņa ielā JVa 5a,
paziņo:

1)ka Latvijas bankas Ls7680,75
ar% prasības segšanai, pēc Rīgas
apgabaltiesas 4.civīlnodaļas sprie-
duma uzrakstiem no 1928. g.
9. februāra JVa 246, 245, 356,
1928. g. 15. novembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē uz publiskiem
torgiem tiks pārdots Kārļa Jan-
sona nekustams īpašums, kurš
atrodas Rīgā, Ernestīnes ielā 45
4. hipot. iecirknī ar zemes grām.
reģ. JVa 1574 (grupā 59, grunts
JVa 120) un sastāv no Švarcmuižas
gruntsgabala, pēc agrārās refor-
mas JVa 223 F;

2)ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 8500,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 15.400,—.
Izpirkšanas līgumā (zemes grām.
Ns 563, žurn. 1050) 5. p. a. c. a
punktos min. aprobežojumi. Pēc
dāvināšanas līguma KristīneiJan-
son ir mūža lietošanas tiesības
uz dzīvokli, sastāvošu no 1
istabas ar virtuvi un pilnu uzturu;

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

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

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

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
13874z Tiesu izp. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 5 a,
paziņo:

l) 'ka Latvijas bankas Ls
41169,40 ar % prasības segšanai,
pēc Rīgas apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļas izpildu raksta (uzraksts
uz obligācijas) no 1928. g. 14.
marta JVa 41136, 1928. g. 15. nov.,
pīkst. lOritā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē uz publi-
skiem torgiem tiks pārdots Sab.
,,R. Peterman un Co" nekustams
īpašums, kurš atrodas Rīgā, Tor-
ņa ielā JVa 31, 1 hipot. iecirknī ar
zemes grāmatu reģ. Ns 95 (grupā
8, grunts JVa 111) un sastāv no
pilsētas dzimtsrentes gruntsgaba-
la:

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 57.000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgr ūtināts ar parādiem
par 6000,— kr. cara rbļ.;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desm' itā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas nav šķēršļu
minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu: un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
13875z Tiesu izp. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka firmas ,,Br. Popovi",
Latvijas bankas, A/S. ,,0. Vilden-
berg" , Latvijas Tirgotāju bankas,
firmas „A. G. Rutenbergs", A/S
„Kontinents", A/S „Zemkopis",
P. Runga, V. Niedres un A/S
,,V . Hartman" prasībās par Ls
10452,21, 1928. g. 22. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem otriem torgiem pārdos
Jūliusa Kārļa d. Jaunkalnieša
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Alūksnes pilsētā, Valkas apriņķī,
ar zemes grāmatu reģ. JVa 8'un
sastāv no Alūksnes pilsmuižas
zemes gabala JVa 70 F, kur š aptver
2612 kv. metr. zemes;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 10.000,—,
bet solīšana sāksies, piemērojoties
civ. proc. lik. 1885. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2000,—;

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

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

Personām, kam ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pār-
došanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

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

1928. g. 13. septembrī.
13902z Tiesas izp. V. Vilkus.

''Citu iestāžu
sludinājumi.

Paziņojums.
1928. g. 13. septembrī finanču

ministris apstiprinājis statūtus
eksporta, importa un aģentūras
akciju sabiedrībai ,,Eksimag ",
kuras mērķis ir: importa, eksporta
un vietējā tirdzniecība ar kok-
vilnas izstrādājumiem un citām
precēm uz sava rēķina, kommi-
sijā un uz aģentūras pamatiem.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls
100.000,—, kurš sadaļas 1000 ak-
cijās par Ls 100,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrības dibinātāji Latvijas

pilsoņi:
1) Eliass Lubockis, dzīv. Rīgā,

Ģertrūdes ielā JVa 69/71.
2) Šajā Ratners, dzīv. Rīgā,

L. Ķēniņu ielā JVa 32,
3) Ābrams Šmerlings, dzīv.

Rīgā, Ģertrūdes ielā JVa 69/71.
4) Osips Finkelsteins, dzīv.

Rīgā, Elizabetes ielā JVa 45/47,
un Zviedrijas pilsonis:

5) Morics Levins, dzīv. Rīgā,
L. Ķēniņu ielā JVa 32.

Tirdzniecības nodaļas
priekšnieks A.Kacens.

13857z Revidents R. Bērziņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 21. septembri, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Blaumaņa ielā JVa 21,
dz. 1, pārdos vairāksolīšanā Ne-
geleva, Zamuela kustamo mantu,
novērtētu par Ls 226 un sastā-
vošu no pianino, viņa 1926. un
1927. g. ienāk, nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 1928. g. 14. septembrī.
13909 Piedzinējs A. Krauklis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 26. septembrī, pīkst. 2
dienā, Liepājā, Julianes ielā 26
pārdos vairāksolīšanā RozasFreid-
berga kustamu mantu, novērtētu
par Ls 160,— un sastāvošu no
bufetes viņas vīra Freidberga
Nachmana * 1927. g. ienākuma
nodokļa parāda segšanai.

Liepājā, 1928. g. 13. septembri.
13852z Piedzinējs (paraksts).

Iekšlietu ministrijai iesniegusi
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi:

1) Jānis Kļavenieks - Pīss ar
sievu Mildu, dēliem: Jāni
un Mārtiņu, dzīvojoši Baus-
kas apriņķī, Vecmuižas pa-
gasta Kļ 'avenieku mājās,
kuri vēlas saukties uzvārdā
„Kļavenieks";

2) Fricis Stepe, arī Vilders ar
sievu Alidi, meitām: Džesiju-
Valīdu-Līzbeti un Meriju-
Melitu-Mildu, dzīv. Vents-
pilī, Skrundas ielā JVa 71,
kuri vēlas saukties uzvārdā
„Vilders";

3) Krišs Daugalis, ari Daugals
ar sievu Lību un meitu
Mariju-Līdiju-Ievu, dzīvojo-
ši Kuldīgas apriņķī, Vārmes
pagasta Jaunsētu mājās, kuri
vēlas saukties uzvārdā «Dau-
galis";

4) Mārtiņš Krampis, arī Kram-
pe ar sievu Ievu, dēliem:
Juri-Eduārdu, Albertu un
un Robertu, dzīvojoši Lie-
pājas-Aizputes apriņķī, Ul-
males pagasta Pastiņ'u * mā-
jās, kuji vēlas saukties uz-
vārdā „KaInarājs";

5) Jēkabs Ozolkalns, saukts
Ozols ar sievu Lību, dzīvo-
joši Tukuma-Talsu apriņķi,
Milzkalnes pagasta Kaln-
daķu mājās, kuri vēlas sauk-
ties uzvārdā „Ozols";

6) Pēteris Butkuss ar sievu
Annu un meitu Hermini-
Liliju, dzīvojoši Kuldīgā,
Kelšu ciemā, Grevica namā,
kuri vēlas saukties uzvārdā
„Lagzdiņš";

7) Pēteris Pļāpis, arī Pļāpe
ar sievu Līzi, meitām: Že-
niju-Alvīni un Mildu-Mar-
grietu, dzīvojoši Liepājas-
Aizputes apriņķī, Virgas pa-
gasta Paplakas novada Cie-
lavas mājās, kuri vēlas sauk-
ties uzvārdā „Grantiņš";

8) Augusts Mednis, arī ' Sila-
mednis ar sievu Minnu, mei-
tām : Alvīni un Elfrīdi , dzīvo-
joši Valkas apriņķī, Pals-
manes pagasta Mazcepļos,
kuri vēlas saukties uzvārdā
„Mednis";

9) Kārlis-Voldemārs Salmiņš,
arī Salms, dzīvojošs Liepājas-
Aizputes apriņķī, Ezeres pa-
gasta Silos, kurs vēlas sauk-
ties uzvārdā „Salmiņš";

10) Kārlis Kasparovičs, dzīvo-
jošs Jēkabpils apriņķī,
Elkšņu pagasta Avotiņos,
kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Kaspars ".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgurņu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma publicēšanas die-
nas; pretējā gadījumā, pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas, lū-
gumus izpildīs.

Rīgā, 1928. g. 5. septembri.
JVa 40159V. 13683b

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nod. vad. P. Kurzemnie 'ks

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.g!8.septembrī
ir apstiprinājisZaķu-ManķuStrau-
ta meliorācijas * sab. statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra III daļas
134. 1. p. ar JVa 784.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Lielvircavas pag., Jelgavas apr.,
c. Platoni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1386Qz Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 8. sept. ir
apstiprinājis Gribolvas-Brango-
vas meliorācijas sabiedr. statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra III daļas
123. 1. p. ar JVa 773.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Varakļānu pag.,
c. Varakļāniem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
13861z Darbvedis F. Briedis.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 24. sept.,plkst.
10 no rīta, Mārstaļu ielā 2/4,dz.5,
pārdos vairāksolīšanā Johannai
Zīvers piederošu vienu trimo
spoguli, notaksētu par Ls 127,13,
Rīgas pilsētas valdes prasības
apmierināšanai. I3863z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 25. septembrī,
pīkst. 10 no rīta, Mārstaļu ielā 2/4,
dz. 5, pārdos vairāksolīšanā Van-
das Zīvers kustamu mantu —
guļamu dīvānu, notaksētu par
Ls 70,— Rīgas pilsētas valdes
prasības apmierināšanai. 13862z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 26. septembrī,
pīkst. 10 no rīta, L. Kalēju ielā
JVa 43 , pārdos vairāksolīšanā Zal-
manim Mendelsonam piederošus
2 rakstāmgaldus, notaksētus kop-
vērtībā par Ls 59,76, Rīgas pil-
sētas valdes prasības apmieri-
nāšanai. 13864z



Iespiests Valsts tipogrāfijā.

f &ažādi
sludinājumi:

——'

A/S ,,Endzeles muižas spirta

dedzinātava" valde
sasauc 1928. g. 10. oktobrī, p īkst.

17, Rīgā, Teātra ielā Ne 9,

ārkārtēju pilnu akcionāru sapulci,
ar sekošu dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku velēša-
nas;

2) gada pārskata par 1926. _/27.g-
pieņemšana un apstiprināšana

3) no iepriekšējā dienas kārtiM
punkta izlemšanas izrietos»
jautājumu par sabiedrības
turpmākās darbības ļ®?*
šana, tas ir par sabiedribas-
likvidēšanos vai kapitāla pa-

pildināšanu;
4) budžeti 1927. -28. gadam;
5) vēlēšanas; . ,,;
6) dažādi jautājumi un pnew

likumi. , ...
13858z Valde '

Maksātnespējīg ā parādniel»
Haima Simanoviča zvērināts »

rators, zvēr. adv. Jānis Tunm
uzaicina minētā parādnieka >
ditorus uz pilnu kreditoru sap

kura tiek sasaukta š.g.I- °»' <
pīkst. 19, Rīgas apgabalus

telpās.
Dienas kārtība-

1) Zvēr.kuratoraziņojO«>darbības pārskats. . n9.
2) Zvēr. kuratora atalgoju*"

teikšana. -,-?.,nas .
3) Konkursa valdes vel .csan»

i) Dažādi saimnieciski ja

jumi. .-
Rīgā, 1928. g. 14. septembr'

Zvērināts kurators,
^13859z zvēr. adv. J-

Srseju ii BiiiniD toart.
II [aina rads

izdos 1928. g. 25. septembrī,
pulksten 11, savā kancelejā
Jelgavā, pilī, rakst. un mutiskā

izsolē mazākprasītājiem

sekošus domus:
1) Koka tilta izlabošanas darbus

pār Vircavas upi, uz Jel-
gavas—Staļģenes ceļa, pie
Kalna kroga. Nodroši-
nājums Ls 475.

2) 2 dzelzsbetona caurteku būvi
uz valsts mežu resora ceļa
gabala Vecmuižas pagastā.
Nodrošinājums Ls 45.

3) Otrreizējā izsolē: 15 mtr.
gara koka tilta būvi pār
Ceraukstes upi, pieTunkuna
ciema (Poņemunas pagastā).
Nodrošinājums Ls 270.

Tuvākas ziņas II rajona in-
ženiera kancelejā, parastā darba
laikā. L5067 13906

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs 2. iec. paziņo, ka š. g.
21. septembrī, pīkst. ' 10 rītā, Ru-
gāju pag. vec. pol. kārtībnieka
kancelejā pārdos vairāksolīšanā
Jūlija Dekšna kustamo mantu —
vienu zirgu, novērtētu par Ls 100
soda naudas piedzīšanai saskaņā
ar Latgales apgabaltiesas 2. kri-
minalnodaļas 1927. g. 30. dec.
izpildu rakstu Ne 1306/26971.
Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 13878z

Izvoltas pagasta valdei
vajadzīgs labi iestrādājies pagasta

valdes

darbvedis.
Pieteikšanās pie pagasta valdes

personīgi un rakstiski līdz š. g.
25. septembrim, iesniedzot doku-
mentus par izglītību un līdzšinējo
nodarbošanos.

Alga pēc kategorijas, brīvs dzī-
voklis, apkurināšana un apgais-
mošana. 13884z Pagasta valde.

Dagdas pagasta valdei
ir vajadzīgs

iestrādājies, bilancspējīgs

davbvedis.
Alga pēc kategorijas, pie brīva

dzīvokļa, apkurināšanas un ap-
gaismošanas.

Pieteikties līdz padomes sēdei
kura nozīmēta Ķ. g. 27. septembrī,
pieliekot dokumentus par agrāko
dienestu. 1
13720o Pagasta valde.

8. m nieri; Ifenispiii,
Rīgas ielā Na 8,

izdos 1928. g. 24. septembrī, pīkst.
13, jauktā (rakstiskā un mutiskā)

IZSOLĒ
uz valsts mežu platību attiecošos
Nurmuižas-Pļavu Il-b šķ. ceļa
izlabošanu Nurmuižas pagastā,
kopgarumā 500 mtr.

Nodrošinājums pie izsoles Ls
135,—. Līgumu slēdzot, nodro-

šinājums dubultojams. Tuvākas
ziņas rajona inženiera kancelejā,
parastā darba laikā. 13853z

Tukuma pilsētas
žīdu pamatskolai

vajadzīgs

skolotus
idiša un ivriša valodā

un žīdu vēsturē.
Dokumentus adresēt: Tukumā,

žīdu pamatskolas padomei. 13851

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par ned. Jākoba Rippen-
beina nozaudēto ārzemju pasi
Na 202/2641, izdotu no Latvijas
ģenerālkonsulāta Berlīnē 1927.g.
12. decembrī. 13849z

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 19. septembrī,
pīkst. 10 rītā, L. Piena ielā 3,
pārdos atklātā vairāksolīšanā Rū-
dolfam Lūsim- piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no 3 smagā
ormaņa divjūgu raspuskām, no-
vērtētām kopā par Ls 220,—
Centrālās slimo kases prasības
segšanai. Aprakstītā manta ap-
skatāma pārdošanas dienā uz
vietas. 13865z

Smārdes pagasta padome
izdos vairāksolīšanā Ozolmuižā
1928. g. 22. septembrī, pīkst. 12
dienā, jaunbūvējamā pagasta'na-
ma logu un durvju izgatavošanu
un ielikšanu.

Tuvāki nosacījumi minētā dienā
pie padomes. 13883z

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 27. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Bruņinieku ielā 47,
pārdos vairāksolīšanā M. Šmuilo-
vičam piederošas mantas, sa-
stāvošas no 1 ozola koka trauku
bufetes, novērtētas par Ls 545,40
apdrošināšanas prēmijas segšanai
sask. ar I Apdrošināšanas s-bas
nelaimes gad. š. g. 13. augusta
rakstu Ns 9513/ Pārdodamā
bufete apskatāma pārdošanas die-
nā uz vietas. 13869z

Rīgas prēf. 10. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apl. Na 2938, izd.
1928. g. 24. maijā no 4. Valmieras
kājnieku pulka komandiera uz
Roberta Juškeviča vārdu, dzīv.
Jelgavas šos. Na 33, dzim. 1906.g.
16. augustā. 13870z

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par ned. Annas Grīsle
nozaudēto ārzemju pasi Ns 191,
izdotu no Latvijas konsulāta
Vladivostokā 1922.g. 10. augustā.

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apliecību Ns 1950,
izdotu 1925. g. 25. aprīlī no kara
skolas pr-ka uz Nikolaja Mārtiņa
dēla Kaužens vārdu. 13866

Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
Latv. žīdu skolu centr. organizāc.
ziedojumu vākšanas listi Ns 18,
apstiprinātu š. g. 20. febr. no
Rīgas prefektūras. 13867z

Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apliec. Ns 39716,
izd. 1926. g. 8. jūlijā no Rīgas
kara apr. pr-ka uz Antona Orbi-
tana vārdu. 13868z

Sasmakas virsmežniecība; ,par ned. nozaud. 4 iec Z''«'"l
bas š. g. 25. aprīlī izd " r^'blankas izmantošanas ?a
Ns 97. ds , bi|eti

„ . 1^5feZaubes pag. valde izshūīī^ned. karaklausības a
a ^

904, izd. 1919. g 21 nl u*
Rīgas apr. apslrdzības pr""uz Augustajēkaba d. Kaln"^

Ilūkstes apr. priek&u^^_1. iec. izsludina par „,JJa!'»
sekošusnozaudētusdokum^"1) iekšzemes pasi N° 35*: .}
no Skrudalienes pag L'2d-
1924. g. 28. okt. uz^**Androna d. Ziziļeva vārdu Ja

2) iekšzemes pasi Ser v ,Ns 002921, izd. no Sventei L
valdes 1927. g. 24 okt „, & pa &-
Kulakovskis , dzim. Markevfe»3) iekšzemes pasi ? ser v ,'Ns 016884, izd. noSventesn=,valdes 1928. g. 9. janv uz vi>slava Zavadskis vārdu-

ad'-
4) iekšzemes pasi ser v iNs 016885, izd. no Svente, nJ'valdes 1928. g. 9. janv «j »

annas Zavadskis , dzim. gJ^
5) zirga pasi Ns 21/16521 hano baukas pag. valdes 1926 029. janv. uz Annas Pūslis" vīri;unļ927.g.ljū|.i'*

Fēliksa Zavadska vārdu. I32igv
Ventspils apr. priekšnieks izdpar ned. nozaud. Latvijas iefepasi CZ Ns 00255, izdotu no V«_ "

pils pilsētas policijas priekšnieka1927. g. 7. novembrī uz KārlaAndreja d. Leibe vārdu un karaklausības apliecību Ns 6007 izdno Ventspils kara apriņķa nr-ka
!

92
.
4 -"V,

,,--K aprn ' u^ KaAndreja d. Leiba_yjrdui3326z
Daugavpils pilsētas prefektūra

izsludina par nederīgu nozaudēt»
personas apliecību Ns398, izdotu
1926. g. 13. martā no Daugavpils

prefektūras ar derīgumu līdz1929. g. 11. janvārim uz Izraēla
Icikoviča vārdu. 13327z

Daugavp i Is^)ibīela7ļ>refekfūrā
izsludina par nederīgu nozaudēt»
gada uzturas atļauju Ns 1460
izdotu 1928. g. 3. augustā n»
Daugavpils prefektūras ar derī-
gumu līdz 1929. g. 27. februārim
uz Izraēla Icikoviča v. I3328z

Auces policijas iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēt»
Latvijas iekšzemes pasi Mš 978,
izd. no Lielauces pagasta valdes
1928. g. 11. novembri uz Alvines
Gotlība m. Heinackis v. I3329z

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 2.iec.
izsludina par ned. nozaudēto
zirga pasi Ns 220, izd. no Jēkab-
pils pils. valdes no 1926. g.
19. maijā uz Zalmana Malera
vārdu. 13330z

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīgs par 1. iec. izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekšz.
pasi ser. KL Ns 011080, izd. no
Skrudalienes pag. valdes 1927.g.
8. decembrī uz Kazimira Trus-
kovskis vārdu. 1333lz

Valkas apr. priekšnieka 1. iec.
palīgs izsludina par ned. nozaud.
Latvijas iekšzemes pasi Ns 2196,
izdotu no Valkas pilsētas polic.
priekšnieka 1920. g. 6. septembri
uz Marijas Dāvida m. Bērziņ
vārdu. 13333i

Mežu departaments
Pārdos jauktā izsolē 1928. g. 1. novembrī, Rīsā, Mērķēja ielā NS 13, Latviešu biedrībā, augošu mežu:

% Pārdos «> Drošības ii a
I .

Far .aos
|naUda latos "_

Kādas virsmežniecības, novada, > _ . °~ , ;jT « ~Z " c' ,S ... -3.2 « Koku suga !gS §.- = = Piezīmes?& apgaitas un kvartāla °-ģ <*> iSj* 3g H'f 5"«
S ,__ §§ o &S -32S tfjj- te Za z y;g « s £ <2JS S J£ -O

KB

Bīriņu virsmežniecībā. «jj
II iec. mežniecībā. 5.
Turaidas novadā. a

11. Sīmanīša 9. apg., kv. 29.. c. 1928. g., ^atd. 1 1,89 — priede 2000 <™ — jaunaudze
12. Bargisa 11. apg., 1928. g. cirsmas: § saudzējama

kv. 36., atd. 1., kv. 39., atd. 1., 3
kv. 45., atd. 1., kv. 54., atd. I. . . . 8,06 — priede, egle, bērzs. . . . 13050 i — jaunaudze

, . , "° saudzējamaInciema novada. g
13. Mālkalna 12. apg., 1928. g. cirsmas: §

kv. 2., atd. 1., kv. 12., atd. 1. . . 5,07 — priede 7150 = =ģ —

Gaujenes virsmežniecībā. >n|
I iec. mežniecībā. E g

Aumeisteru novadā. S «
6. J. Salainu 5. apg., c. 1928. g.: kv. 137., -3 §

atd. 1., kv. 138, atd. 1., kv. 100., §'§
atd. 1., Vadainu 6. apg., c. 1928. g.: r \ņV.
kv. 148., atd. ' l., kv. 159-, atd. 1., '3 'g,
Būdu 3. apg., kv. 153., c. 1928. g., g M
atd. 1 17,83 — priede, egle, bērzs, m.alksn. 15410 .__ 211

*'Ē
Gulbenes virsmežniecībā. «.S2
II Stradu iec. mežniecībā. <s 0

Vecgulbenesnovadā.~6. Elksnīšu 16. apg., c. 1928. g.: kv. 189., ? «
atd. 3. un 4., kv. 200., atd. 3. un 4. 5,17 — priede, egle, bērzs . . . 4750 44

IV Jaungulbenes iec.mežn.cJaungulbenes novadā. j§
7. Mandaugu 26. apg., c. 1928. g.: kv. 193., ; ģ

atd. 1., kv. 233., atd, 1. ..... 2,72 — priede, egle, bērzs ... 1105 £ 21 jaunaudze

V Tirzas iec. mežniecība. S saudzējama
o

Tirzas novadā. g
8. Palsukalna 39. apg., c. 1928. g.: >

kv. 140., atd. 2., kv. 142, atd. 2. . . 1,80 — priede, egle, bērzs. ... 650 J < 8

Mežu pārdos saskaņā ar mežu departamenta š. g. 1. novembra izsoles sludinājuma noteikumiem, publicētiem „Valdības
Vēstnesī" Na 192. 13823

MEŽU DEPARTAMENTS.

Bruņošanas pārvalde
iegādās š. g. 2. oktobrī, pīkst. 12,

rakstiskā izsolē sekošo:
1) ang|u šauteņu stobriņu, apmācības patroniņas. . 500.000 gab.
2) Montekristo 'patroniņas * . . . 150.000 ,,
3) angļu šauteņu patronu kapseles 500.000 „
4) 8 mm lodes . . ? 500 kg
5) aviācijas tērauda trosi 0 7,2 mm 300 m

Piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kop-
summas un piedāvājumā jāuzrāda, ka apņemas piegādāt ? saskaņā
ar pārvaldes izsoles un techniskiem noteikumiem.

Izsoles un techniskos noteikumus var saņemt pārvaldes apgā-
dības da|ā, Valdemāra ielā Na 10/12, dz.' 16, darbdienās no
pīkst. 11,30 līdz 14,30. ? L 5024 13905

Liepājns-Glūdas dzelzceļa būves valde
iassfuclina š s». 2?Z septemAif, plfirsf. 12,

rakstisku izsoli
Saldus stacijas pasažieru ēkas celšanas darbiem.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā Ls 2500 drošības naudas.
Tuvākas zinas darbdienās Dzelzceļu virsvaldes namā , ist. 377,

Oogoļa ielā 3. L 4986 1* 13612

7. Siguldas ftājiiieftii pulfzs
pārdos vairāksolīšanā š. g. 27. septembrī, pīkst. 10

L5078 pie pulka zirgu staļļiem Alūksnes muižā 13907

vienu armijai nederīgu zirgu.

Dzelzceļu virsvaldes materiāluii
izsludina rakstiskas izsoles

1928. g. 25. sept. uz ādu zoju, manšetēm, kruponos — 250 kg,
1928. g. 27. sept. uz čugunu, neapstrādātu — 250.000 kg,
1928. g. 28. sept. uz varu apaļo — 4000 kg, 13613
1928. g. 28. sept. uz plākšņu dzelzi II labuma — 17.000 kg,

un rakstisku sacensību
1928. g. 20. sept. uz zābakiem, juchtādas — 29 pāriem.

Izsoļu un sacensības sākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jā-
iemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3, istaba 103. 1* L 4992

Artilērijas launtoiUn Liepcia.
kara ostā, Laboratorijas ielā Ns 1, sarīko 1928. g. 15. novembrī, pl.II,

sace_isīf»ii
j_* ieūārtu! ieāobtu Ķeimenu iefišpuses

tīrīšanai ar smilts «rrūftlu.
Piedāvājumi, nodrošināti ar 5% no summas, slēgtās aploksnēs

ar uzrakstu ,,Uz 1928. g. 15. novembra sacensību" iesūtāmi artilērijas
laboratorijai līdz 1928. g. 15. novembrim, pīkst. 11. — Techniskos
un izsoles noteikumus; uz pieprasījumu izsūta.

Tuvākas ziņas sniedz artilērijas laboratorijas saimniecības
daļa darba dienās no pīkst. 9—15. Piegāde — 6 mēneši 2* 13854z

Šoseju un zemes ceļu departamenta
7. rajona inženieris, Smiltenē,

savā kancelejā, Dārza ielā 7/9,

izdos jauktā izsolē
š. g. 24. septembrī, pīkst. 12 dienā,

22© mtr. _?«?« Uofta. tilta būvi
oār Melnuni uz Adammuižas-Diires muižas III šķ. ceļa: droš. nauda
Ls 570. Tuvākas ziņas kancelejā no 9—15. L 5080 13908

Dzelzceļu isitt materiālu ii
izsludina

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

2) Okeri, tumšo, pulverī — 1000 kgr
3) svina baltumu, pulveri — 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 —150000kgr
Izsoļu sākums pīkst-. 11 no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā 5%

drošībss nauda no piedāvājumu vērtības. Tuvākas zinas dz-ļu
virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3 , ist. 103. L. 4888. 13463b 1*

Berz - Sīpeles virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g.23. oktobrī, Bērz-Sīpeles virsmežniecības
kancelejā, Bērz-Sīpeles virsmežziņa mājās, 5 klm. no stac. Līvbērzes,

augošu mežu:
1.iec. mežniecībā, Bērz-Sīpeles novadā, pēc platības 35 vienības

no 0,17—2,64 ha, vērtībā no Ls 156,— līdz Ls 1995,—.
II iec. mežniecībā, Līvbērzes novadā, pēc platības 62 vienības

no 0,18—3,24 ha, vērtībā no Ls 112,— līdz Ls 819,—.
x III iec. mežniecībā, Pienavas novadā, pēc platības 20 vienības

no 0,48—5,22 ha, vērtībā no Ls 95,— līdz Ls 1463,—.
III iec. mežniecībā, Pienavas novadā, pēc celmu skaita 1 vien.

200 num. kokus, vērtībā Ls 281,—.
III iec. mežniecībā, Grauzdēs novadā, pēc platības 10 vienības

no 0,29—0,96 ha, vērtībā no Ls 40,— līdz Ls 355,—.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisiiai

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

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

Drošības nauda cirtumu tīrīšanai un meža kultūru darbu
izvešanai apvienotas vienā summā 20% apmērā no vienības pār-
došanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departa-
menta rīcībā.

Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no-

ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem

iecirkņu mežziņiem. 13855z Bērz-Sīpeles virsmežniecīb.
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