
anai vajadzīgo priekšmetu ielaišana

bez muitas.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Rīkojums JV° 293
1928. g. 3. oktobrī.

Plostošanai vajadzīgo priekšmetu ielaišana.

Paskaidrojot ,.Noteikumu pa ? muitas
uzraudzību par tranzitējamiem koku mate-
riāliem kurus plosto no ārzemēm pa upēm"
(tzslud.

' ,.Vald. Vēstn." N°84/23.) 7. panta
piemērošanu, nosaku sekošo:

Plostnieka .brīvā rīcībā atstājami sekošie
priekšmeti, kuri nepieciešami plostošanas
vajadzībām , skaitot uzrādīto daudzumu
uz katru plostu:

|) 3 ķekši:
I tauva (no šķiedru vielām) 60 metru
garumā un apm. 7,5 cm apkārtmērā;

3) cemmes, daudzumā, kāds pēc ielai-
dējas muitas aprēķina vajadzīgs ceļā
plostu sastiprināšanai.

Minētie priekšmeti pieteikumos ielaidējai
muitai nav jāuzrāda par muitojamiem.
Tāpat muitojamo priekšmetu sarakstā nav
uzrādāmi salmu namiņi, kuri gala muitā
sadedzināmi un plostu apkalpošanai vaja-
dzīgās laivas, kūpas saskaņā ar ievedmuitas
tarifa 175. p. 2e. pktu no muitas brīvas.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Uzaicinājums
drenu cauruļu ražotājiem.

ņā ar ministru kabineta pieņem-
noteikumiem par drenu cauruļu
šartu zemkopības departamenta

rtechniskā daļa iegādāsies lielāku
daijzumu 2", 3", 4" un 5" māla drenu
caurules. Lai noskaidrotu, cik un kādos

- caurules tiek vai varētu tikt
ražotas, kultūrtechniskā daļa uzaicina
vbus tos cepļus, kuri caurules ražo vai
paredz ražot, iesūtīt līdz š. g. 20. oktobrim
"Itūrteclmiskai daļai Rīgā, Dzirnavu

II, dz. 3, māla paraugus no kura
«rules tiek vai tiks ražotas. Tie cepļi,

K
jau tagad caurules ražo, tiek uzaici-
bez māla paraugiem iesūtīt ari

"gatavoto cauruļu paraugus.

Kara tiesa,
utodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
?"» un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,

jl~ ļ * Jātnieku pulka virsdienesta vecāko
Fļ"» Jāni Konstantina d. Kovaļevski,

?"Ķttu noziedzīgā nodarījumā, kāds paredzēts
\"t. 133. p. un 162. p. 1. d. *
^«valevskis dzimis 1903.

g. 29. dece mbri
£*».gub.krievs, muzikants, dienējis 1. Lie-
Eis "-H-" pulkā ' Patvaļināšanas dzīvojis

R vidēja auguma, uz rokām tetovējumi.
ļ »*2ļ.!9zināma viņa uzturēšanās vieta,

J**«]oties ziņot kara tiesai un tuvākai policijai,
tjLPC'etmāt,ievietojot tuvākā ieslodzījuma

| ^ļv". . ieskaitīt 5. iec. kara izmeklēšanas
ncibā , paziņojot pēdējam un tiesai.

'**? g- 6. oktobrī.
**ra tiesas priekšsēdētājs,

Pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ierēdnis A. R u m p e.

Kara tiesa,
?2ļlaraas uz savu šīs dienas rīcības sēdes
^B

™" kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
ļ - artilērijas pulka kareivjus:

;ia d. Jefimovu, aps. noz.
^KT ,Kredz - ? l'k. 51., 581. p. 1. d. un

'? P-, 2) Pēteri Semjona d. KHn-
* noz nod., kādi paredz, s. lik.

?d. un k. s. lik. 133. p-,
J^. nod

J
i ' d-Eichenbaumu, apsūdz.

'redz. s. I. 51. p., 581. p. 1. d.,
Ķ-*. I- 133. p. un 4) Jāni Ro-

.' ļkšu, aps. noz. nod., kādi par.
»'? P- 1. d., 581. p. l.d., k. s. lik.

m .33. p.
gPte». _.zimis 1906. g. martā Ludzas apr.

fcaiti* ' past3v 'ga dzīves vieta turpat,

Klinžans dzimis 1906. g. 22. martā Daugav-
pils apr. Vārkovas pag., pastāvīga dzīves vieta
Jasmuižas pag., latvietis, telefona montieris.

Eichenbaums dzimis 1906. g. 26. septembri
Ogres pag., pastāvīga dzīves vieta Ērgļu pag.,
latvietis, zemkopis.

Graikšs dzimis 1906. g. 6. jūnijā Liepājas apr.
Vaiņodes pag., pastāvīga dzīves vieta Ezeres
pag., latvietis, strādnieks.

Kam būtu zināma minēto personu uzturēšanās
vieta, nekavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai
policijai, kurai tos apcietināt, ievietojot tuvākā
ieslodzījuma vietā un ieskaitīt 5. iec. kara
izmeklēšanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam
un tiesai.

1928. g. 6. oktobrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 3. oktobra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p. un 440. p. pamata
apsūdzēto Jāni-Voldemaru Rembarta d. Birn-
b a u m u , piederīgu pie Liezeres pagasta, Mado-
nas apriņķa, dzim. 1899. g. 27. janvārī (v. st.),
latvieti, luterticīgu, neprecējies, pēc nodarbošanās
piensaimnieks, kurš agrāk dzīvoja Madonas ap-
riņķī, Kraukļu pagasta Raudupos.

Visam iestādēm un personām, kurām būtu
zināma meklējamā Jāņa-Voldemara Rembarta d.
Bimbauma vai viņa mantas atrašanās vieta, ne-
kavēju! ies ziņot Rīgas apgabaltiesai un tuvākai
policijai. Atrašanas gadījumā pieprasīt no Jāņa-
Voldemara Rembarta d. Bimbauma drošības
naudu pieci simti latu apmērā, kuru iemaksāt
Latvijas bankā vietējā nodaļā, ieskaitot Rīgas
apgabaltiesas depozitā (ien. rēķ. S° 8), bet dro-
šības naudas neiemaksāšanas" gadījumā Jāni-
Voldemāru Rembarta d. Birnbaumu apcietināt
un ieskaitīt šīs tiesas rīcībā, jo kā drošības
līdzeklis pret Bimbauma izvairīšanos no tiesas,
ar tiesas 1928. g. 3. oktobra lēmumu noteikta
drošības nauda Ls 500,— lielumā, līdz kuras
iesniegšanai apcietinājums.

Rīgā, 1928. g. 5. oktobri.
Priekšsēdētāja biedrs T. Becgtāls.

Sekretārs Kreic bergs.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 4. oktobra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 151. p. l.d. 1. pkt. pamata
apsūdzēto Bebrenes pagasta piederīgo Jozepu
Aleksandra d. Remeri, dzim. 1897. g. 26. ap-
rīlī, vidēju augumu, bez bārdas un ūsām, šatenu
un sprogainiem matiem, viņa pēdējā dzīves vieta
bija Daugavpilī, Bulvāra ielā JVs 6.

Visām iestādēm un personām, kam zināma
minētā Jozepa Remera un viņa mantas atraša-
nās vieta, jāpaziņo Ilūkstes apriņķa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 1928. g 6. oktobrī.
Priekšsēdētāja vietā Grundulis.
Sekretāra palīgs Fr. Baumanis.

Iekšzeme.
Kā pašvaldības nedrīkstētu saimniekot.

„Iekšl. Min. Vēstn." pasniedz šādu pār-
skatu par kādu izdarītu revīziju Alūksnes
pilsētas valdē:

Nevēlamu piemēru par to, kā pašvaldības
nedrīkstētu saimniekot, sniedz Alūksnes
pilsētas valdes un domes neattaisnojamā
rīcība pēdējā laikā. Kur un kādas nozarēs,
tas redzams no sekošā revīzijas akta,

kuru ievietojam ar nelieliem saīsinājumiem.

1928. g. 21. un 22. septembrī saskaņā ar
iekšlietu ' ministrijas rīkojumu pašvaldības
departamenta pilsētu nodaļas vadītājs Rob.
Ķelle revidēja Alūksnes pilsētas paš-
valdības darbību, darbvedību, kasi un
dokumentus, kā arī vispār pilsētas saim-
niekošanu. Pie revīzijas bija klāt pilsētas
galva K. Šteiners, pilsētas galvas biedrs
A Gailīts. kasieris J. Aizups un sekretāra
palīgs E. Mintāls. kuri sniedza vajadzīgās

ziņas un uzrādīja grāmatas un dokumen-

tus, pie kam tika konstatēts sekošais:

1) Iemaksas un izmaksas ierak

kases grāmatā līdz š. g. 21. septembrim

un «inf dienā kases atlikums pec grāmatas

bija Ls 13518.51. Šīs summa?
kasieris uzrādīja: a) nauda Ls 489 38;

b) zīmogmarkās Ls 1.80: c) Latvija
ka< Alūksnes nodaļas tekoša rēķina >s 300/

grāmatiņu ar atlikumu uz 21. septembri
Ls 12210,33: d) dažādu izdevumu avansu
kvitēs par Ls 817,—, kopā Ls 13518,51.

Tā tad kasē iztrūkuma gan nav, bet
nav attaisnojama avansu izsniegšana par
samērā lielu summu un pie tam arī pilsētas
valdes amatpersonām. Pilsētas galva
K. Šteiners un viņa biedrs A. Gailīts ņēmuši
avansus uz tekošā mēneša algas rēķina
jau pa 2 reizes, un kasē atrodas no katra
pa 2 nenorēķinātām kvītēm. bet pēdējais
saņēmis no kasiera 1. sept. Ls 100,— lielu
avansu ceļa izdevumiem uz Rīgu, no kuras
summas Ls 50,— vēl nav norēķināti.
Ls 100,— liels avanss izsniegts arī dom-
niekam J. Birnikam it kā uz sagaidāmo
atalgojumu par sēdēm domē un kommisijās,
kaut gan viņš šādu summu vēl nav no-
pelnījis un iepriekš nevar paredzēt, vai
tam būs izdevība un iespēja piedalīties
tikdaudz sēdēs, lai atpelnītu saņemto
avansu. Rīkojumu par šī avansa izsnieg-
šanu devis pilsētas galvas biedrs A. Gailīts.

2) Naudu glabā dzelzs naudas skapī, kura
atslēgas atrodas pie kasiera J. Aizupa,
jo tā pārziņā nodota kase. Tā kā viņš
nav valdes loceklis, bet pieņemts kā privāts.
algots darbinieks, tad viņš esot iesniedzis
pilsētas valdei par drošību vekseli par
Ls 2000,—, ko izdevis vietējais grāmat-
tirgotājs R. Pastalnieks. Vekselis nodots
glabāšanā Latvijas bankas Alūksnes nodaļā.
Kasieris J. Aizups esot arī nama īpašnieks
Alūksnē, Pils ielā N° 41, un tā kā pilsētas
kasē lielākas brīvas summas neturot, tad
nodrošinājums esot uzskatāms par pie-
tiekošu. No tekošā rēķina Latvijas bankā
naudu izņem tikai pret vismaz 2 valdes
locekļu un kasiera parakstiem un mēneša
noslēgumus kases grāmatā paraksta ari
valde, kādēļ bez valdes ziņas kasiera
rīcībā lielākas summas nepaliek.

3) Nodokļu un citas iemaksas saņem
kasieris, izdodot kvitēs tikai ar savu pa-
rakstu un piespiežot pilsētas zīmogu. Šādas
kvitēs nav likumīgas, jo privātam darbi-
niekam nav tiesības lietot pilsētas zīmogu,
kādēļ uz kvītēm vajadzīgs arī pilsētas
galvas vai tā biedra paraksts. Izmaksas
izdara pret rīkojumiem, ko dažreiz devis
pilsētas galva, dažreiz tā biedrs. Nav
izpildīts noteikums par pilsētu ienākumiem
etc. 127. p., jo trūkst domes lēmuma vai
apstiprināta saraksta par to. kam piekrīt
dot rīkojumus par budžeta summu izlieto-
šanu un kas atbildīgs par izdarītām iz-
maksām.

4) Atsevišķā grāmata par ieņēmumiem
un izdevumiem pēc budžeta ļoti trūcīga:
nav pat saraksta kontiem, kādi grāmatā
atrodas, un iefakstījumi tajā ievesti tikai
līdz š. g. I. jūlijām. Vēl trūcīgāka nodokļu
maksātāju grāmata-saraksts, kurā nav
redzami nodokļu aprēķināšanas pamati,
nav ievesti agrāko gadu parādi un trūkst
kopsummas iekasējamiem nodokļiem. Lai
varētu konstatēt, kas un cik vēl parādā
dažādus pilsētas nodokļus, ir jāpārbauda
visu gadu nodokļu maksātāju grāmatas,
sākot no pilsētas nodibināšanas. Turpretī
kādas grāmatas vai konta par to. kādas
īsti summas ir pilsētas rīcībā no agrāku
gadu budžetu atlikumiem, valsts pabal-
stiem vai citiem atsevišķiem ienākumiem,
nemaz nav. kaut gan pilsētai šādas summas
ir. Tā. piemēram, pilsētai pieder un atrodas

lautas bankas 10 akcijas ā Ls 20
vērtībā. Bez tam pilsēta pārdevusi kādu
no Vestmaņa mantiniekiem pirktu namu
par Ls 5400, no kūpas summas jau saņemti
Ls 4000; bet par L- kasē neiekasēts

kuram nav pietiekošas dr
un par tā iekasēšanas atlikšanu nav domes
lēmuma.

ko gadu nodokļus parādā ļoti
daudz maksātāji, bet cik un kas, par to

:. Starp citu viens pats
aunkalniets. palicis pa-

rādā dažādus nodokļus Ls 1204,38, kā to
pa dažādām grāmatām saskaitīja sekretāra

palīgs. Pilsētas galva aizrādīja, ka šo
parādu nevarot vairs piedzīt, jo maksātājs
bankrotējis; bet no pilsētas valdes grāma-
tām redzams, ka viņam vēl šogad izdota
koncesija un tas atvēris tējnīcu savā
miljonus vērtā namā, kaut gan arī par šo
tējnīcu nav maksājis nekādus nodokļus.

_:ada nodokļi vispār vēl maz maksāti,
jo nav tikuši pieprasīti: nav iekasēti pat
tādi nodokļi, kā traktieru un degvīna

,vu nodoklis. No Ls 3300 traktieru
nodokļa iemaksāti tikai Ls 300 un no
Ls 3000 degvīna tirgotavu nodokļa —
tikai Ls 635. Tāpat nav iekasēta nomas
nauda par pilsētas iznomātām ēkām,
piemēram, dārza māju un ēku uz tirgus
laukuma. Pēdējā iznomāta pilsētas kasie-
rim ļ. Aizupam, kurš algu saņēmis, bet
nomu palicis parādā. Izdodot lielāku
summu, pilsēta izremontējusi kādu nolikta-
vas ēku un iznomājusi to G. Kociņam,
bet noma no viņa nav iekasēta no 1926. g.
sākot. No vairākām personām nav iekasēta
arī noma par tirgus būdām, no dažām pat
sākot no 1927. g. janvāra līdz šim laikam,
kaut gan noteikts, ka ši noma jāsamaksā
par katru nodzīvotu mēnesi.

(Turpmāk beigas.)

Pašvaldību ievērībai.

Lai gan jau senāk vairākkārt paskai-
drots, ka darbiniekiem atvaļinājumus nevar
atvietot ar naudas atlīdzības izmaksu.
Daugavpils apriņķa valde nupat atkal
nolēmusi kādam savam darbvedim izmak-
sāt par 2 atvaļinājuma nedēļām atlīdzību
naudā, het 3. atvaļinājuma nedēļu atļaut
izlietot ziemā, kad būs mazāk darba. Šo
savu lēmumu apr. valde pat piesūtījusi
pašvaldības departamentam un lūgusi to
..apstiprināt ". Protams, ka departaments
šo lēmumu atcēlis un aizrādījis, ka lieta
jau vairākkārt noskaidrota ar Senāta,
pašvaldības departamenta un citu admini-
stratīvo un tiesu iestāžu lēmumiem, un
uzdevis apriņķa valdei iepazīties ar departa-
menta plašāku paskaidrojumu pilnīgi analo-
ģiskā lietā, kas dots Rēzeknes apr. valdei
un iespiests 1927. gada „lekšl. Min.
Vēstneša" Ne 93. Atvaļinājums paredzēts
atpūtai un tādēļ tas jāizmanto, pie tam
saskaņojot dienesta un darbinieka intere-

kā to paredz noteikumi par civil-
dienestu (26. pants).

(,.Iekšl. .Min. Vēstn

Latvija un citas valstis.
Latvija un Čechoslovāķija.

Prāgā, 8. oktobrī. Starptautiskā tau-
tas mākslu kongresā Prāgā šodien starp
citiem turēja priekšlasījumus arī divi
Latvijas delegāti: docents Kundziņš par
latvju māju, un Paegle — par latvju
nacionālo apģērbu. Abi priekšlasījumi
guva lielu piekrišanu. LI

Jaunas valstis.

Polija.
Žīdu sekte.

Varšavā, 8. oktobrī. Pēc laikrakstu
ziņām Kuēevicas apriņķī, Austrumpo/ijā,
parādījusies jauna reliģiska sekte. kuras
locekļi visi bez izņēmuma ir žīdi. Sekte
atzīst Kristus dievišķību, notur dievkal-
pojumus senā ebreju valodā un savās
sapulcēs lasa jauno derību. Sektes dalīb-
nieku skaits esot jau diezgan liels. LTA.

Ārzemes.
Degvīna plūdi Krievijā.

.Maskavā, 8. oktobri. ..Pravda" kādā
ē pret degvīna („vodk.

produkcijas palielināšanu. k<

Maksa par ,,Valdības Vēstnesī":
piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

—40 . - - L5 ?X'~ ļ (saņemot eksped.) par:
rTpdu | gadu Ls 18,—
[S«E>- 2— "' 2 8adu • • „ 10—
1 .. • - » ' ; 3 mēn „ 5,—
fteūtot pa |lj70
'"'V ^£

Par atsevišķuard -,12 numuru .'. „ —.

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katra
vienslejīgu rindiņu , —,20

c) no privātiem par'katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.),,—.d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas „ —,80

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī N°2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

i Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3



SSSR saimniecības plānā nākošiem 5 ga-
diem. Pēc šī plāna līdzšinējā produkcija,
kas pērn sasniedza 38 miljonus spaiņu,
paplašināma ik gadus par 10 miljoniem,
līdz tā 1930./31. gadā būs pieaugusi uz
68 miljoniem. ,,Pravda" atgādina, ka
nesen Staļins solījis degvīna fabrikācijas
pakāpenisko izskaušanu. Bet tagad tie-
kot runāts par tāda daudzuma ražošanu,
kas padarītu „samogona" brūvēšanu uz
laukiem lieku. Degvīna masu patēriņš
smagi apdraudot tautas veselību un tādēļ
bez kavēšanās jāierobežojot. Tāpat jā-
cīnoties pret degvīna pārdošanu fabrikās.

LTA.

Skolu stāvoklis Francijā.
Parize. 6. oktobri. Pēc laikrakstu

ziņām Francijas izglītības ministri* Herrio
sakarā ar nodomāto tautskolu reformu
grib ievest dzīvē daudzu skolu apvieno-
šanu. No 30000 Francijas pagastu skolām
daudzas skolēnu trūkuma dēļ stāvot tuk-
šas. 70 skolās esot tikai pa vienam
skolēnam, 134 skolās — pa divi un
177 skolās — pa trīs. Vāji apmeklētās
skolas tādēļ apvienošot. Bez tam ievedīšot
sevišķu autobusu satiksmi, lai aiztaupītu
bērniem pārāk tālos ceļus. LTA.

Francija, Anglija un Krievija.
Berline, 6. oktobrī. ,.Berliner Tage-

blatt" ziņo no Maskavas: Šeit valda pār-

liecība, ka Francija un Anglija atradušas
kopību bāzi Eiropas problēmu nokārtošanai.
Šinī apstāklī Padomju valdības aprindas
redz nopietnus draudus Padomju vasltij.
Neskaidrība valda vienīgi par to, kura
patreizējā brīdī attiecībā pret ,,sarkano
valsti" izrāda lielāku iniciatīvi — Francija
vai Anglija? Maskavas politiskās aprindās
lielākas aizdomas tur uz Franciju. ,,Pravda"
šodien paziņo, ka kommūnistiskās in-
ternacionāles sekcijai, pamatojoties uz
kominterna sestā kongresa lēmumu, vaja-
dzētu pielikt visas pūles, lai atņemtu
,,kapitālistiskiem laupītājiem katru iespēju
izvest dzīvē savus uzbrukuma plānus pret
pirmo strādnieku republiku pasaulē". LTA.

Austrālijas bruņošanās.
Londonā, 8. oktobrī. Angļu aviācijas

maršals sers Džons Salmonds, kurš pat-
laban uzturas Austrālijas galvaspilsētā
Kanberrā, griezies pie Austrālijas fede-
rālās valdības ar memorandu, kurā apzīmē
austrāliešu tagadējo gaisa floti par ne-
spējīgu sekmīgi piedalīties armijas un
flotes militārās operācijās, jo dienestā
esošie lidmašīnu tipi pārāk novecojušies
un rezerves materiālu gandrīz nemaz nav.
Salmonds ieteic enerģiski izveidot jaunu
Austrālijas gaisa floti pēc programmas,
kas būtu aprēķināta uz 9 gadiem un iz-
maksātu 1.139.000 mārc. sterliņu. LTA.

Amerika mēris.

Buenos-Airesā, 8. oktobrī. Santiago
del Estero provincē, Argentinas vidienā,
vairāk personas saslimušas ar mēri.

LTA.

( ziesu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
15. oktobri, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Bruņinieku ielā JMš 36, dz. 2,
pārdos Mārtiņa Pagasta kust.
mantu, sastāvošu no kungu uz-
valkiem un c. un novērtētu par
Ls 223.

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

Rīgā, 1928. g. 29. septembrī.
15814 Tiesuizp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesas
izpildītājs,kura kanceleja atrodas
Rīgā, Elizabetes ielā Xsl4, dz. 3,
paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas izpildu
rakstu par piedzīšanu no Akc.
sab. ,,J. Zandberg" nu b-dri"
par labu Finanču ministrijai un
citiem Ls 57.439,68 ar % °/( un
izdevumiem 1929. g. 17. janvāri,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem tiks pārdots

A s ,,J. Zaidbergs un b dri"
nekustams īpašums, kurš atro-
das Rīgā, Brīvības ielā X° 137
II hipot. iec. ar zemes grāmatu
reģ. -Ni? 525, 526, 527. (grupā 54.
55, 56, grunts JV° —) un sastāv
no ēkām un gruntsgabala;

2) ka īpašums prieks publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 100.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums, apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 87,085,48;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiemdalību 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 tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā. 1928. g. 3. oktobri.
Tiesu izp.O.StelImachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Bruņinieku ielā
Ni 69, dz. 24, paziņo:

1) ka Rīgas un Pārdaugavas
savstarpējās kredītbiedrības un
citu prasības par Ls 6000 ar %
un izd. 1928. g. 20. decembri,
pīkst. 10 rītā. Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos

ptrā izsolē Pētera Kovala ne-
kustamu īpašumu, kurš atro-

das Rīgā, Ziepnieku kalnā
4 trip. iec. ar zemes grāmatu
reNb 477 (grupā 73, grunts

75 un 76) un sastāv no

pilsētas dzimtsrentes gruntsgabala
37919 kv. metru platībā ar uz
viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par

Ls 4000: ....
3) ka bez augšminētas pra-

sības īpašums apgrūtir

hipot. parādiem par Ls 8000 un

,iu parāds Ls 78,38 ar ,
un soda naudu.

Solīšana sāksies saskaņa ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas 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 tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Rīgā, 1928. g. 20. sept.
15823 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. oktobrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Kr. Barona ielā Ma 3, Akc. sab
,,Siemens" lietā pārdos f-mas
,,Ošaliņs un biedrs" kustamo
mantu, sastāvošu no stiftu
kūlējiem un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 1928. g. 26. septembrī.
15824 Tiesu izp. f. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
17. oktobri, pulksten 10 dienā,
Rīgā, 1. Smilšu ielā Ni 15/17,
Pasta ielā JVa 3 un Elizabetes
ielā .Ns 29, II ūtrupē pārdos
„Latvijas tranzīts" kust. mantu,
sastāvošu no smagā automobiļa,
kantora iekārtas, vekseļiem, obli-
gācijām u. c. un novērtētu par
Ls 298.720.

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

Rīgā. 1928. g. 8. oktobri.
15815 Tiesu izp. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Blaumaņa ielā Nš 5a,
paziņo:
1) ka Latvijas bankas Ls41169,40
ar "n prasības segšanai, pēc
Rīgas apgabaltiesas 1. civīlnod.
izpildu raksta (uzraksts uz obli-
gāciias) no 1928. g. 14. marta

41136, 1929. g. 10. janvāri,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē uz publi-
skiem torgiem tiks pārdots Sab.
,,R. Peterman un Co" nekustams
īpašums, kurš atrodas Rīgā,Torņa
ielā Ms 31, 1 hipot. iec, ar zemes
grāmatu reģ. Ni 95 (grupā 8,
grunts .Vs 111) un sastāv no pil-
sētas dzimtsrentes gruntsgabala

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts pai
Ls 57000.— ;

4) ka bez augšminētāsprasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 6000 kr. cara rb|.;

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

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 tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Rīgā, 1928. g. 8. oktobri.
15818z Tiesu izp. Jakstiņš.

Rigas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs, kūja kanceleja atrodas
Rīgā, Blaumaņa ielā Ni 5a,
paziņo:

l) 'ka Latv. Apdroš. Sab. pret
strādn. nelaimēm, finanču min.
kreditdep. un Jāņa Miķelsona
Ls 94198,68 ar0 p'rasībusegša-
nai, pēc Rīgas apgabalt. 3. civīl-
nodaļas pavēlēm Ni 754, 503 un
izpild. rakst. Ni 1882, 1929. g.
JO. janvāri, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem tiks
pārdots otrā ūtrupē A S. ,,J .Zand-
bergs un b-ri" nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Rīgā, 1.Mies-
nieku ielā Na 11, 1 hipot. iec. ar
zemes grāmatu reģ. Ni 27 (grupā
8, grunts N° 23) un sastāv no
gruntsgabala pilnā īpašumā un
vienas 4 stāvu ķieģeļu mūra dzī-

vojamās ēkas;
2) ka īpašums priekš publi-

skiem torgiem apvērtēts par
Ls 115.000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar parādiem
par Ls 8481,46 ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; 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 tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Rīgā, 1928. g. 8. oktobri.

15817/ Tiesu izpild. Jakstfņž.
Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu

izpildītājs, kupa kanceleja atrodas
Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 5a,
paziņo:

I) ka Latvijas bankas Ls7680,75
ar" ,| prasības segšanai, pēc Rīgas
apgabalt. 4. civīlnod. sprieduma
uzr. uz veks. no 1928. g. 9. febr.
ar .V.' 241"), 245 un 356, 1929. g.
10. janvāri, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Kārļa Jansona nekustams
īpašums, kurš "atrodas Rīgā,Erne-
stīnes ielā Ns 45, IV hipot. iec. ar
zemes grām. reģ. Ni 1574(grupā 59
grunts JV° 120) un sastāv no švarc-
muižas gruntsgabala pēc agrārās
reformas Ni 223F;

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

3) ka bez augšminētas prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 15.400,—.
Izpirkšanas līgumā (zemes grām.

žurn. 1050) 5 p
un a punktos min. aprobežojumi.
Pēc dāvināšanas līguma Kristīnei
Janson ir mūža lietošanas tie-
sības uz dzīvokli, sastāv, no I
istabas ar virtuvi un uzturu;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie
maksā zalogs — desmitā dala

5) ka zemes grāmatas uz šo

īpašumu tiek vestas Rīg
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

papīri un dokumenti, at-
uz pārdodamo īpašumu,

ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3 civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 8. oktobri.

15816z Tiesu izp. Jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Marijas ielā Ni 68,
paziņo:

l) 'ka Indriķa Godkalna, Oskara
Lāča, Mierina Upīša un Joseļa
Hercmarka prasībās par Ls 1640
ar % un izdevumiem 1929. g.
10. janvāri, pīkst. 10 rītā, Rīgas

apgabaltiesas civīlnod. sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos

Friča Indriksona nekustamo īpa-
šumu, kurš atrodas Rīgā, Rēveles
ielā Ns 60 III hipotēku iecirknī
ar zemesgrāmatu reģistra Ni 530
(grupā 34, grunts Ni 9) un sa-
stāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala 470 kv. asu pla-
tībā, ar uz viņa atrodošamies
ēkām;

2) ka īpašumspriekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 20.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 16.379,06, Tiešo
nodokļu departamentam Ls517,28
un Rīgas pilsētas valdei Ls 0;62
ar o/0 un soda naudu.

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rigas-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. 27. septembrī.
15830 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 16. oktobri, pulksten
v

42 dienā, Zaubes pagastā, Spī-
leņu mājās, pārdos Augusta Ķira
kustamu mantu, sastāvošu no ;4
govīm un novērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 1928. g. 26. septembri.
15799 Tiesu izp. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā, Garā
ielā Ni 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
tiesas III civīlnodaļas pav. 1927.g.
19. martā Ni 38514 par Ls 3892,75

un izdevumu piedzīšanu
no Rozēnu pag. sabiedrības par
labu Valsts zemes bankai, 1929.g.
10. janvāri, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Rozēnu pag. sabiedrības
nekustams īpašums, kurš atrodas
Valmieras apr., Alojas draudzē
ar zemes grām. reģ. Ns203
un sastāv no Rozēnu muižas
atdalītā zemes «gabala „Pagasta
zeme F" un pagasta nama zemes
gabala;

2) ka īpašums priekš publisk.
torgiem apvērtēts par Ls 3000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3200,—, ka so-
līšana sāksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p. noteikumiem;

4) ka personām, kuras
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
tās summas, no kuras summas
sāksies solīšana;

o) ka zemes grāmatas uz so
ipašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Valmierā, 1928. g. 5. oktobri.
15765z Tiesas izp. O.Kasparsons

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā, Garā
ielā Ni 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
tiesas IV civ. nod. spried , no
1927. g. 13. sept. NiNi 2310^-2317
Rīgas pils. IV iec. miertiesn.
spried, no 1927. g. 30. okt.
JVs2683, 2684 li. c. parLsl 2206,85

un izd. piedz. no Emila
Krūzemaņa par labu Kārlim
Kaķim, I. Sniķeram u. c, 1929.g.
10. janvāri, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Emīla Krūzemaņa ne-
kustams īpašums, kurš atrodas
Valmierā, Rīgas ielā Ni 14, un 16
ar zemes grāmatu reģ Ne 16 un

no gruntsgabala, trīs dzī-
vojamām ēkām, divstāvu nolik-
tavas un malkas škūna:

2) ka īpašums priekš publisk.
torgiem apvērtēts par Ls 80000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 116.000 un
14875 kr. rbļ., ka solīšana sāksies
saskaņā ar civ. proc. lik. 1871. p.
noteikumiem;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
tās summas, no kuras sāksies
solīšana;

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdod. īpašumu, ir
ieskatam! Rīgas apgabaltiesas 111
civīlnodaļas kancelejā. I5766z

Valmierā, 1928. g. 5. oktobrī.
Tiesas izpild. O. Kasparsons.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā, Garā
ielā -Va 4. paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
I. civ. nod. spried, un

1927. g. 1. aprīļa Ns 413187, Rīgas
apgabalt. III civ. nod. pav. no
1928. g. 19. jūnija Ni 320705
u. c. par Ls 9778,43 ar^un izdv.
piedzīšanu no Jāņa Vimbas par
labu Valsts zemes bankai u. c.
1929. g. 10. janvārī, pīkst. 10 rītā,
II izsolē Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, uz publi-
skiem torgiem tiks pārdots Jāņa
Vimbas nekustams īpašums, kurš
atrodas Valmieras apr., Valmieras
pagastā, ar zemes grāmatu reģ.
-\ā 5187 un sastāv no Valmieras
muižas muižu zemes atdalītā
zemes gabala ,,Līdumnieki>

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 15000,—;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 12000,—,
ka solīšana saskaņā ar civ. proc.

lik. 1871. p. noteikumiem, sāk»no pnekšrocīgo prasību fo».summas;
4) ka personām , kuras vēl»

pie torgiem dalību m-mt js*maksā zalogs — desmitā daļa n
summas, no kuras sāksies so-
līšana, un

5) ka zemes grāmatas uz »
īpašumu tiek vestas Rigas-V*
mieras zemes grāmatu nodali.

Personām, kurām ir kād:
sības uz pārdodamo īpašam
pārdošanu nepielaiž, tādas
bas jāuzrāda līdz pardoi^H
dienai.

Visi papīri un dokumenti, ai- I
tiecoši uz pārdodamo ipasum»,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesu I
111 civīlnodaļas kanu

Valmierā, 1928. g.
15768/ Tiesas izp

Rīgas apgabaltiesas Val-

apriņķa tiesas izpild tājs,
kanceleja atrodas Vai
ielā Ka 4, paziņo:

1) ka izpildot ' Valmieras
1.iec.miertiesn. spried.no I92?ļ.
28. marta JVš308 un Rīgas pi
iec. miertiesneša spried, no!'.
22. janvāra Ni 215 par i
ar " ,, un izdev. pii
Jāna Skrastiņa par labu
Lauks. b. krāj-aizdevu, 1929. j.
10. janvāri, pīkst. 10 rītā. Rg
apgabaltiesas civīlnodaļas «*
zālē uz publiskiem lorfiec
pārdots Jāņa Skrastiņa 1:
īpašums", kurš atrodas Valraia»
apriņķī, Baunu pag., ar ze*
grāmatu reģ. Ne 4945 un sas*
no Mīlītes muižas
gabala ,.Jauklejas

2) ka īpašums pri
skiem torgiem apvt
Ls 3000,— ;

3) ka bez augšminēti» pi
īpašums apgrūtināts a
parādiem par Ls 2200,—i J

4) ka personām, kuras v»

pie torgiem dalību ni
maksā zalogs — desmit* da»"
apvčrtēšanas summas;

5) ka zemes u
īpašumu tiek vestas R**"

^mieras zemes grāmatu
J^Personām, kur

sības uz pārdodam
pārdošanu nepielaiž, u»

sības jāuzrāda līdz P>«**"
dienai.

Visi papīri un
tiecošies uz pāi
ieskatāmi Rīgas
civīlnodaļas kance

Valmierā, 1928
Tiesas izpild

Latgales apgab .
iec. tiesu izp., k

atrodas Zilupē. EUli
%)paziņo, ka 1928. g-

pīkst. lOritā, Briģup
ciemā tiks pārdot
Krupņiks kustama rn

stāvoša no divārri
vērša un desmit t

un novērtēta oar
zināt sa rak-
ari apskatīt pardoo
varēs pārd -
I5809z Tiesa .|

KURSI. ^
Rīgas biržā, 1928. gada 9. oktobā

Devīze»
I Amerikas doliars = ļ7<L1 Anglijas mārciņa . . . iš\-> ? '*•

100 Francijas franku ... "
5n Je—25,1t

100 Beļģijas beigu \ ^]J~^
100 Šveices franku .... oz,- 1**100 Itālijas liru ' £**? ? >.>
100 Zviedrijas kronu . . . itak ^A
100 Norvēģijas kronu ... " ļ"- ~!*.:ļ
100 Dānijas kronu .... ' ,- .-• ;" .r-.-,
100 Austrijas šiliņu .... *

70 ^T"**
100 Čechoslovaķijas kronu ' K-aT"73 -*
100 Holandes guldeņu ... "

207V
~~&*

100 Vācijas marku [ 123'itsS
100 Somijas marku

^
'oftZ!^*

100 Igaunijas kronu ... .*
ī^fi'oc!?^100 Polijas zlotu i tf%~}%£

100 Lietavas litu simTr*
1 SSSR červoņecs . . . . ]^"^51.H

Dārgmetāli:
Zelts I kg 3425-341.
Sudrabs 1 kg gļj »*

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—lon
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—im
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—«j
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas kommisņ'as
priekšsēdētāj s J. Skujevlct

Zvērināts biržas mākiers M. Okmiani

Redaktors M. Arons.

Māksla.
Nacionālais teātris. Otrdien, 9. oktobrī, pulk-

sten 7.30 vakarā, Marijas Leiko viesu izrādē
,,Merijas Duganes prāva". — Trešdien,
10. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
J. Raiņa ,,Rīgas ragana". — Ceturtdien,
11. oktobrī, pulksten 5 pēc pusdienas, Franču
licejam par labu Materlinka dzejas darbs ,,B a 1 -
tais t ē 1 s". — Piektdien, 12. oktobri, pulksten
7.30 vakarā, pirmo reizi Kareļa Šeinpflūga komē-
dija „0 t r ā j a u n Ib a". Piedalās: Anta
Klints, Alise Brechmanis, Olga Lejaskalns, Ella
Jakobsons, Milda Bērziņš, Emilija Bērziņš, Er-
nests Feldmanis, Voldemārs Švarcs, Teodors
Podnieks, Rodrigo Kalniņš, Alfrēds Alksnis,
Ēvalds Mercs, Vladimirs Avotiņš.

Dailes teātris. Otrdien, 9. oktobrī, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē „Ak, šis mīlas
mokas". — Trešdien, 10. oktobrī, pulksten
7.30 vakarā ,,Fa Istafs un princis Inga".
— Ceturtdien, 11. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā,
tautas izrādē ,,Sedi Tomson". —Piektdien,
12. oktobri, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
,,Don Kārlos s".

Latgales apga"
iec. tiesu izpildi'
leja atrodas 1
ielā, J* 2, pa;

29. okt-, pikst.
pag. Horjanu o"*".
Ignat
sastāv "ļ
lauksirr
novērtēta
saraksti
apsk,

1581 Iz Tiesas «F-



""T"^ .peabaltiesas Valmieras
*£? t£as izpild tājs. kura

gS, atro das Valmiera. Gara

i paziņo :
'' jidot Rīgas apgabalt.

18. janv.
m«5-^64; i538. g- 3t- Uv.

' r«79 un Valmieras apr.
" £*. spried. 1928. g.

ia369, 37c
**" -r< a I* 4>: 43fl Par Ls

izdev. piedzīs.

ira Pētersona par labu
c1928. g. 10- janvāri,

«a*" is apgabaltiesas
uzpubli-

m tiks pārdols Oskara
-kustams īpašums,

las Valmieras apr.,
.. ar zemes grāmatu
un sastāv no Puiķe-

idalītā zemes gabala

^ī pašums priekš publi-

*tao torgiem apvērtēts par

5 irīmifiotac nricī
L' «. .?Vi ka bez augšminētas prasi-

ūtināts ar hipo-

2L oarādiem par Ls —;

ka personām , kuras veļas
dalību ņemt, jāie-

lesmitā daļa no
is summas: un

?*%. ? -rāmatas uz so
Rīgas-Val-

grāmatu nodaļā.
i, kurām ir kādas tie-

«ibas in pārdodamo īpašumu, kas
jļjrfošanu nepielaiž, tādas tie-

rāda līdz pārdošanas

isi papīri un dokumenti, at-
damo īpašumu,

utaini Rīgas apgabaltiesas
ilnodajas kanceleja.

nierā, 1928. g. 5. oktobrī.
Tiesas izp. O.Kasparsons.

Ri»s apgabaltiesas Valmieras
jprinka tiesas izpildītājs, kura

ja atrodas Valmierā. Garā
4, paziņo:

ka izpildot Rīgas pils. 10.
esneša spriedumu no

janvāra Ni 15(1 pai
un izdevum.

riča Šverna par
Ubu Jānim Purbekam, 1929. g.

pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu

uz publiskiem torgiem tiks
tirtots Spriča Šverna nekustams

s, kurš atrodas Valmieras
ilmieras draudzē ar

Ni 829 un
saitāvnoKauguru muižasdzimts-

?is'gabala Jaunpilsētā

i īpašums priekš publi-
mapvērt.par Ls 2400.

minētās prasības
ns apgrūtināts ar hipotēku

m par Ls 1165,04 un
rbļ.;

i personām, kuras vēlas
rgiem dalību ņemt, jāie-

?aksā zalogs — desmitā daļa no
summas: un

zemes grāmatas uz šo
tiek vestas Rīgas-Val-

nes grāmatu nodaļā.
ii, kurām ir kādas tie-
rdodamo īpašumu, kas
nepielaiž, tādas tiesī-
ida līdz pārdošanas

?tai.
iri un dokumenti, at-
pārdodamo īpašumu,

ii Kīgas apgabaltiesas
laļas kancelejā.

g. 5. oktobrī.
sasizņ. O.Kasparsons.

?j?abaltiesas, Valkas apr.
- izpildītājs, kura kan-

Mūksnē, paziņo:
n Brimmera

mizd.
iām, 1928. g. 20. dec,

rīta, Rigas apgabaltie-

?^J^?'u zālē. uz
iem pārdos Mar-
a m. fon Magnus

7*Do īpašumu, kas atrodas
'"Itinu muižā, ar

'latu reģ. Ne 707 un
%S a!° "Balta III" mājas
.̂ °«. zemes platības ar

rumiem;
s publiski'
par Ls 7"

ļit~f.au gšminētās prasības
ināts ar hipotēku~> par Ls 9001

iām, kas vēlas pie
jemt, jāiemaksā

%ir,a- "' ' ' daļa np apvēr-
i&£ ^

masun jāstāda

PHii m* ..far to
* ka no

puses nav
i personām iegūt

un
Ntn, ved r- *r3niatas uz *°
^^^Eh

Cesu-\'alkas zemes

kādas tiesī-
mu, kas

tādas tie-
903 līdz pārdošanas

kumenti, at-
> īpašumu,
'gabaltiesas

Ikus.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Liepājas pilsētas 2. iec, kura
kanceleja atrodas apgah
istabā Ni 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143.. 1146.
1149. p.. paziņo, ka 1928. g.
14. dec, pīkst. 10 no rītā Li
apgabal u zālē. tiks pār-
dots pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustams īpašums, piederošs
Annai Jēkaba meitai Pelcis, kurš
atrodas Kuldīgas apr., Lutriņu
pag. ar nosaukumu „Pļi
Y° '" 42F un ierakstīts Kuldīgas ze-

; amatu nodaļā ar krepost
Ns 88'

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2500,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871 no novērtēšanas
summ:- - vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam. kura summa būs aug-
stāka pārdošanas diena.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā i drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu , kas
pārdošanu nepielaiž, tād.
sības jāuzrāda lid« pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
ies uz pārdodamo īpašumu,

atami Liepājas apgabal-
.ivīlnodaļas kancelejā, vai

pie tiesu izpildītāja.
Liepājā, 1928. g. 3. o!

I5806z Tiesu izp. J. Petersons.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.,
kufa kanceleja atrodas Jelgavā.
Akadēmijas ielā 24, Ti-
pāži no:

1) ka uz mir. Līnas Kerlin
mantojuma masas aizgādņu lab-
prātīgu lūgumu 1929. g. 9. janvārī
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, pārdos publiskos
torgos mir. Linai Kerlin piedero-
šus nekustamus īpašumus Jēkab-
pilī, Lielā ielā .V» 90 ar zemes-
grāmatu reģ. .\° 81 un 82
vošus no grunts gabala 225 kv.
asu platībā ar mūra ēku (bij.
cietuma), mūra sētu 15 pēdu
augstu, 25,5 asu garu un mūra
šķūni: ēku ar bleķa jumtiem;

2) ka solīšana sāksies ar Ls
14.000,— ;

3) ka īpašums ar zemes grā-
matu reģistra N°81 apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par 6000,—
cara rbļ., bet īpašums ar zemes
grāmatu reģ. Ni 82 — par
Ls 3,44;

4) ka īpašumi pārdodami zem
sekošiem noteikumiem: a) pir-
cējam, jāpārņem uz sevi nopirkto
nekustamo īpašumu hipntēkāri-
skie parādi un citi apgrūtinājumi,
bet atlikums jāiemaksā skaidrā
naudā; b) pirms torgiem ikvie-
nam torgu dalībniekam, jāie-
maksā tiesu Izpildītajam, kurš
izved torgus, Ls 1400,—, bet
pārējā summa, kā ari visi no-
dokļi, kā: zīmognodoklis, krep.
nodoklis, nekustama īpašuma pa-
matnodoklis u. t. t., pircējam
jāiemaksā Jelgavas apgabaltiesas
depozītā divu mēnešu laikā, skai-
tot no torgu dienas; c) ka ja
torgos par nekustamiem īpašu-
miem solītu Ls 14000,—, tad
tiesai jāapstiprina nosolītie ne-
kustamie īpašumi pircēja labā,
bet ja tie torgos pārdoti par ze-
māku summu, tad mir. Līnas
Kerlin mantas aizgādnim, ar
Jēkabpils bāriņu tiesas piekri-

šanu, jāiesniedz trīs mēnešu laikā,
skaitot no torgu dienas, paziņo-
jums Jelgavas apgabaltiesā, vai
var apstiprināt torgos pārdotos
nekustamus īpašumus par solīto
pirkšanas summu vai nē; pie kam
minētiem aizgādņiem ai tās pašas
bāriņu tiesas piekrišanu, pēc
savstarpējas vienošanās ar pir-
cēju, tiesība lūgt Jelgavas ap-
gabaltiesu apstiprināt torgos no-
solītos nekustamus īpašumus par
citu pirkuma-pārdevuma summu;
d) ka visus, bez vai kāda izņē-
muma, izdevumus, sakarā ar
nekustamo īpašumu pārdošanu
un pārvešanu uz pircēja vārdu,
kā ari izdevumus tiesu izpildītā-
jam nes pircējs viens pats ar no-
teikumu, ka mir. Līnas Kerlin
mantas aizgādņi nevienosies par
solīto summu ' pārdot pircējam
nekustamus īpašumus, tad visus
izdevumus tiesu izpildītājam par
labu nes mantojuma masa; e) ka
pircējs divu mēnešu laikā, skaitot
no torgu dienas, neiemaksātu
tiesas depozītā pirkuma summas
atlikumu, kā ari visus izdevumus,
nodokļus u. t. t.. tad pircējs
zaudē iemaksātos Ls 1400,— par
labu mir. Līnas Kerlin manto-
juma masai:

5) ka zemes grāmatas uz šiem
īpašumiem tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

Visi raksti un dokumenti, āt-
es uz pārdodamiem īpa-

šumiem, ieskatāmi Jelgavas ap-
gabaltiesas civīlnod. kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 5. oktobrī.
Tiesu izpildītāja v. i.

158i)3z K. Burd

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Liepājas pilsētas 2. iec, kura
kanceleja atrodas apgabaltiesā,
istabā Ns 9, pan iz civ.

ik. 1141., 1143., 1140.—
1149. p., paziņo, ka 1928. g.
14. dec, pīkst. 10 no rīta L
apgab., iālē tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustams īpašums, p: -
rijai Kārļa m. Grasman, kurš
atrodas Kuldīgas apr. -
,,Direnieki" un ierakstītsKuldīgas
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
Ns 5662.

nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2500,— un tiek
pārdots dēļ Latvijas bankas pra-
sības apmierināšanas. Bez minē-
tās prasības uz šo nekustamu
ipašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 371 rbļ. krievu cara naudā
un alimenti priekš Kārļa un
Lavīzes Grasmaņiem.

Solīšana sāksies sasaņā ar civ.
proc. lik. 1871 no novērtēšanas
summas Ls 2500,— vai no priekš-
rocigu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs augstāka
pārdošanas dienā.

Personām, kuras-veļas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 250,— drošības naudas.

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

Vi*i raksti un dokumenti, at-
ies uz pārdodamo īpašumu,

ir ieskāt. Liepājas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā, vai pie
tiesu izpildītāja. i423

Liepājā. 1928. g. 3. oktobri.
15805z Tiesu izp. J. Petersons.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Liepājas pilsētas 2. iec, kura
kanceleja atrodas apgabaltiesā,
istabā Ns 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141.,1143.,! 146.—1149.
p., paziņo, ka 1928. g. 14. dec,
pīkst. Iii no rīta, Liepājas ap-
gabaltiesas sēžu zālē tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustams īpašums, piederošs Jā-
nim Jāņa d. Linkaitim. kurš
atrodas Kuldīgas apr., Lutriņu
pag. ar nosaukumu ,,Dārznieki"
un ierakstīts Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā ar krep. Ns 8381.

Sis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000,— un tiek
pārdots dēļ Lauksaimnieku Cen-
trālliankas Tukuma nod. u. c.
prasību apmierināšanas. Bez
minētām prasībām uz šo neku-
stamu īpašumu ir nostripināti
hipotēku parādi Ls 2400,—.

šana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871 no novērtēšanas
summas Ls 3000,— vai no prieki-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs augstāka
pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 300,— drošības naudas

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltie-
sas civīlnodaļas kancelejā vai pie
tiesu izpildītāja. 2423

Liepājā. 1928. g. 4. oktobri.
158()7z Tiesu izp. I. Petersons.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.

par Liepājas pilsētas 2. iec, kura
kanceleja atrodas apgabaltiesā,

\s9. pamatojoties uz civ.
proc.lik. 1141..1143..1140.—1149.
p., paziņo, ka 1928. g. 14. dec,
pīkst.10 no rīta Liepājas ap
tiesas sēžu zālē tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums, piederošs Miķelim Zvir-
bulim, kurš atrada
Huzaru ielā N° 41 un ier

jas-Aizputes zi
nodaļā ar krep

nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000,— un tiek
pārdots dēļ Simona Veinreicha un
Daniela Bernica prasību apm ieri-
nāšanas. Bez mīnētām prasībām

nekustamu īpašumu ir no-
stiprināti hipotēku parādiĻs4137.

Solīšana - kaņā ar civ.
no novērt

summas Ls 3000,— vai no
rocīgu prasību summas , sk
no tam, kura summa būs au
pārdošanas dien

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, i-
maksā Ls . >as naudas.

Personāli
sības uz pā;

sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

raksti un

ir ies*-

pie tiesu izpildītāji
Lier

15808z Tiesu izp. J. Petersons

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ns 2, paziņo, ka 1928. g.
29. oktobri, pīkst. 13 dienā, Pa-
sienes pag. Katalovas ciemā
tiks pārdota Ignata Mežecka
galvinieka Pētera Mežecka ku-
stama manta, sastāvoša no viena
zirga un vienas govs un novēr-

ii Ls 300,—. Izzināt sa-
rakstu, novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vi<
15810z Tiesas izp. v. i. O. Vilks.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas lauku iec,
kura kanceleja atrodas apgabalt.,
istabā Ns 9. pamat , uz civ. proc.
lik. 1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1928. g. 21. decembri,
pīkst. 10 no rīta Liepājas ap-
gabaltiesas zālē

pārdos
otrā publiskā vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu, piederošu
Jānim Andreja dēlanj Saleniekam
un Viktoram Antona d. Kona-
nam (ari Galēja), sastāvošu iz
Žvārdes pag. zemes gabala:
Jaun-Timbru mājas ar zemes
platību 40,799 ha, kurš atrodas
Kuldīgas apriņķī, Cicceres pag.
un ierakstīts ' "Kuldīgas zemes-
grāmatu nodaļā ar krep. Nš9001.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000 un tiek pār-
dots dēļ Latvijas bankas pra-
sības par Ls 3855,92 ar
izpildīšanas izdevumiem prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekustamu īpa-
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Valsts zemes bankai
Ls 3000 un mūža alimenti priekš
Jūles Janson.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1885. no priekš-
roclgu prasību summas, kāda
izrādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību līšanā, ir jāie-
maksā Ls 400 drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu. '

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo ipašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltie-
sas civīlnodaļas kancelejā vai pie
tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 4. oktobri.
15804 Ni 3991

Tiesu iz pildīt ājs Ž. Ķinens.

'Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Valsts zemes banka
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Kandavas pilsētas valdē
1928. g. 15. decembrī, pīkst. 10
dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kufa atrodas
Talsu apriņķī, Cēres pagastā, no
Oksles muižas atdalīto jaun-
saimniecību No 17 F un ir pie-
šķirta Indriķim Anša d. Blū-
trianim (skat. Zemes Ierīcības
Vēstnesī Ns 93 Lapas pusē 3
zem kārtas Ns 48138).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 15 86 ha;
b) I staļļa un I kūts.
3) Solīšana sāksies no Ls 800.

4) Izsole varēs piedalīties per-
sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a. Drošības naudu '/5 no trešā
pantā minētās summas
t. i. Ls 160.

b. Centrālās zemes ierīcībai
komitejas atjauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt ne
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
liedz centrālai zemes

ai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
jāpapildina ie-

ida līdz i/«
immas. Pārējās

*f9 jāiemaksā Valsts zemes
člāk kā divas nedēļas

So prasību neizpil'
pircējs zaudē ier
is naudu un tiesību uz

saimniecību.
8. g. 6. okt. N«a 45667

15820 Valsts zemes banka.

Latvijas banka pārdod 4-stāvu mūra namu
Pēterbaznīcas laukumā Ns 37, M. Monētu iel :' * X. Pēter-
baznīcas ielā Nš 3. — Pircēji tiek uzaicināti iesniegt rakstiskus
piedāvājumus, adresējot Latvijas bankas akreditīvu daļai, kurā
tiek izsniegtas tuvākas zinas par pārdodamu īpašumu. 15812

Latvijas banka.

Karo būvniecības pārvalda
Daugavpils būvju grupa

izsludina uz 1928. g. 23. oktobri

jmā&tu izsoli
uz grīdu atjaunošanas darbiem Daugavpils

cietoksnī:
1) pīkst. 10 — ēkā \s 01 par summu Ls 7.196.42;

2) pīkst. 10.30 — ēkā Ns II par summu Ls 17.898,27;
3) pīkst. 11 — ēk. ar summu Ls ',
4) pīkst. 12 — ēkā Nš 49 par summu Ls 23.606
5) pīkst. 12.30 — ēkā ,\» 04 par summu Ls 12.801'
6) pīkst. 13.30 — ēkā Ns 338 par summu Ls 17.114,52;

uz iekšējiem remonta darbiem:
7) pīkst. 14.3" ēkā .V 30Daugavp. ciet. par summu Ls 7.860,09.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par piedalī-

šanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi iploksnēs
ar uzrakstu uz kādu izsoli piedāvājumi attiecās, iesniedzami Kara
būvniecības pārvaldes Daugavpils būvju grupai vai izsoles dienā
izsoles kommisijai līdz I i. oktobrim attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sāku-: uiedz iepriek-
droSIba uz I. p. minētiem darbiem Ls 600,—, uz 2. p. —
500,— uz 3. p. — Ls 2.000,—uz 4. p. — I.- 2.000,—ua 5. p. —

100,-- uz 0. p. Ls 1.500,— un uz 7. p. — Ls 650,—.
Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai iran-

"spapiros. c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida
nodrošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma
noteikumiem un darba maksas aprēķiniem var iepazīties Kara būvn.
pārvaldes Daugavpils būvju grupā — Daugavpils cietoksni, F.m-

26 katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no
pīkst. *4—13). 2* L. v 15829b

Jūrniecības departaments
izdos 1928. g. 23. oktobrī, pīkst. Iejauktā izsolē, Rigā, Valde-
māra ielā NV 1-a, techniskā daļā
dzīvojamās ēkas jaunbūves darbus Reņģes muitas Rubas

punktā.
Drošības nauda Ls 50o
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi dep-ta tech. daļā, Valde-

māra ielā Ns 1-a, katru darba dienu no pīkst. 10—13. un Reņģes
muitā. L.N? 55<il. 15827b

J£ava &wāvniee1 pārraides
Daugavpils būvļu grupa

izsludina uz H»28. g. 16. oktobri, pulkst. 10,

juutotu ixsott:
uz grīdas remonta darbiem ēkā Ns 28

Daugavpils cietoksnī,
par summu Ls 8.443,99.

Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojami par pieda-
līšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: ,,Uz grīdas remonta darbu izsoli ēkā Ns 28", iesnie-
dzami Kara būvniecības pārvaldes Daugavpils būvju grupai vai
izsoles dienā'izsoles kommisijai līdz 1928. g. 16. oktobrim, pīkst. 10.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšēja
drošība Ls Tiki. ' f

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos
vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida nodroši-
nājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma noteiku-
miem un darba maksas aprēķiniem var iepazīties Kara būvniecības
pārvaldes Daugavpils būvju grupā — Daugavpils cietoksnī, Embotes
ielā Ns26, katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no pīkst. 9—13)

L 5504 15828

Dzelzceļu virsvaldes materiāla apgāde
izsludina sekosas izsoles:

1928. g. II. okt. uz cinka baltumu, pulveri — 1000 kgr
1928. g. 17. okt. ,, gumijas izstrādājumiem,

saraksta
1928. g. 17. okt. „ kniedēm, dzelzs — 2800 kgr

{burtu materiālu — 60 kgr
rindiņām — 1550 gab.
mazām burtu kastēm — 6 gab.

1928. g. 17. okt. „ drāti, misiņa — 1500 kgr
Izsoļu sākums pīkst. 11 no rita. Dalībniekiem jāiemaksā

drošības naudas no piedāvājumu vērtības.
Tuvākas zinas dzelzceļu virsvaldē (jogoļa ielā Nš 3, ist. 103.
1* L. 5 15429b

Ugāles virsmežniecība
pārdos muti <kā izsolē 1928. g. 7. novembri, L gāles vies-
nīcā pi ias.

augošu un atmirušu mežu no
I iec. mežniecības vada pēc platības 4 vienības no

— līdz L pēc celmu skaita
3 vienības no 4—9 kokiem — vērtībā Ls 10.— līdz 3t

III iec. mežniecībā Puzenieku novadā pēc platības 12 vienības
nn 0,30— līdz Ls 193d .

IV iec. metri novadā pēc platības 5 vienības
>3—1.73 ha vērtibā Ls 29.— līdz I Puzenieku novadā

pēc platības 4 vienības no 1.25—2,94 ha vērtībā Ls 141,— līdz

V iec. mežniecībā Zlēkstendes novadā pēc platības 1 vienība
ha vērtīb, -; pēc celmu skaita 8 vienības no 209—

1948
ārdosanas 1925. g.

'5- ar ministja apstipri-
imu un n :ata.

ik-
Par

pirkuma

nta

mā-
tās vi«

pie iecirkņu i
ziņiem. L'gāles virsmežniecība.

Mežu departaments
paziņo, ka 1928. g. 10. oktobra mežu izsoles sludinājuma kļūdu
izlabojumā (nodr. ,,V'ald. Vāstn." Ns 2'M) Kandavas virsmežnie-
cības vienības Ns 10 tekstu izteikt sekosi: vienība Nfc 10 atrodas
Kandavas novadā, bet nevis Strazdes novadā.
15833 Mežu departaments.



Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 26. septembri ir
apstiprinājis Baltinavas meliorā-
cijas sabiedrības ,,Rika" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 111 daļas
202. 1. p. ar Ns 852.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apr., Baltinavas pag.
c. Baltinavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
15543z Darbvedis F. Briedis

Zemkopības ministr, kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 29. sept.
ir apstiprinājis meliorācijas sa-
biedrības ,,Vecgauja" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra III daļas
219. 1. p. ar Ns 869.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Ādažu pag., c. Gar-
kalni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis,
15544z Darbvedis F. Briedis

Krievu-Baltilas
lopu produktu izmantošanas M

Noslēguma bilance uz 31. dec. 1927. g.
Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls

Kases rēķins 2.793,47 Akciju kapitāla rēķins
Nekustama īpaš. rēķins 50.000,— Reskontro rēķins (kreditori) ....
Kustama īpašuma rēķins 12.800,83 Amortizācijas ' rēķins
Preču rēķins . . . 76.508,65 Rezervu kapitāla rēķins jļW
Remontu rēķins 2.414,41 Obligāc. rēķins . "^ļS'ij
Reskontro rēķins (debitori) 51.587,80 Peļņas un zaudējumu rēķins .... H-"*'
Šaubīgo parādu rēķins 5.854,94

201.960,10

Zaudējumu un peļņas rēķins par 1927. g
Zaudējumi. Ls Peļņa.

Algu rēķins 17.259,48 Preču rēķins . . ."®Ē
Provīziju rēķins 3.729,69 Ādu spīkera rēķins '
Procentu rēķins 6.617,06
Remontu rēķins 2.500,—
Auto izdevumu rēķins 4.567,85
Dažādu izdevumu rēķins 10.520,32
Strādnieku algu rēķins 18.658,79
Slimo kases rēķins ' 1.490,87
Amortizācijas rēķins 1.047,07
Nodokļu rēķins 400,—
Tīra peļņa ' 10.807,81

77.598,94 ________

15624r VALDL^

Valsts zemes banka,
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka, Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Pļaviņu pilsētas valdē
1928. g. 8. decembri, pīkst. 10
dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Cēsu
apriņķī, Ogres pagastā, no Ogres
muižas atdalītā jaunsaimniecība
Ns 16 F un ir piešķirta Jānim
Pētera d. ielejam (sk. ,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" Nš 72 lapas
pusē 3 ar kārtas Ne 35809).

2) Saimniecība sastāv no:

a. zemes kopplatība 17,10 ha,
b. 1 šķūņa un 1 kūts.
3) Solīšana sāksies no Ls 2100.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a. Drošības naudu ' 5 no trešā
pantā minētās summas, t.i.
Ls 420.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no
valsts zemes fonda 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 '/:
no nosolītās summas. Pārējās
4/9 jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

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

1928. g. 6. okt. Nša 31218

15819 Valsts zemes banka.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemkop.
ministris š. g. 26. sept. apstipri-

Inčukalna pag. meliorācijas
sabiedrības statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas 204. I. p.
ar Ns 854.

Sabiedrīass valdes sēdeklis:
Rigas ap.. Inčukalna pag. namā,
c. Inčukalnu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
15542z Da rbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 29. sept.
apstiprinājis Naujenes III melio-
rācijas sabiedrības statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra III daļas
223. I. p. ar Ne 873.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr.. Naujenes pag.,
Biķernieku sādžā. c. Izvaltu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
15548z Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopī-
bas ministris š. g. 29. septembrī
ir apstiprinājis Vērgales un ap-
kārtnes meliorācijas sabiedrības
..Plūdi" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedr. reģ.
III daļas 220. 1. p. ar Nš 870.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Liepājas apr., Vērgaļu pag., c.
Grobiņu.

Daļas vadītājs J. Pelsis.
15545z Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 29. sept.
ir apstiprinājis Kaplavas pag.
meliorācijas sab. ,,Borna" sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
Ul daļas 222. i. p. ar A6 ,S72.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ilūkstes apr., Kaplavas pag.,
c. Krāslavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
15547z Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemkop.
ministris š. g. 29. sept. ir apstipri-
nājis Krotes meliorācijas sabie-
drības statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiderību
reģistra III daļas 221. I. p. ar
Ns 871.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Liepājas apr., Krotes pag., caur
Priekuļi.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
\554tiz Darbvedis F. Briedis.

Rēzeknes apriņķa valde
izdos torgos 1928. g. 16. oktobrī,
pīkst. 12, valdes telpās, Latgales
prosp. 80 — Marjentoles muižā
(Bērzgales pag.), medicīnas ārsta
punkta nama kapitāla remonta
darbus, pēc maksas aprēķina
Ls 15.102,44.

Pie torgiem jāiemaksā drošī-
bas naudas 5°;0 no darba kop-
vērtības.

Tuvāki paskaidrojumi tiek iz-
sniegti apriņķa valdē.
15775z Apriņķa valde.

Šoseju un zemesceļa dep-ta
4. raj inženieris Liepājā

izdos š. g. 15. oktobrī, pīkst. 12
dienā, savā kancelejā,

mutiskā izsolē
ēku pārbūves un remonta darbu

Kapsēdes kaļķa ceplī.

Drošības nauda par piedalī-
šanos izsolē Ls 400,—.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties kancelejā. Liepājā,
L'licha ielā Ns 44 no pīkst. 9
līdz 15. 15791b

IZLABOJUMS.
Latvijas hipotēku banka, Rīgā,

Valdemāra ielā Ns 3, izlabo sekošu
kļūdu sludinājumā, ievietotā š.g.
28. septembra 220. numurā 4.lap-
pusē: otrā slejā Iepriekšējās
izlozēs tiražētās, bet apmaksai
neiesniegtās ķīlu zīmes

Lit. A. ā Ls 100,—
ir Ns 41, vajaga būt 411.
15773z Latvijas hipotēku banka.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 29. sept.
ir apstiprinājisMaltas meliorācijas
sabiedrības statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra Ul daļas224.1.p.a

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

Daļas vadīta v. J. Pelsis.
15549z Darbvedis F. Briedis.

Spāres pag. sabiedrībai,
Talsu apriņķī, vajadzīgs

ārsts,
kuram darbības rajons Spāres,
daļa Stendes un Usmas pag.
Ārstus, kas vēlētos šo vietu ie-
ņemt, lūdzam pieteikties rak-
stiski, pievienojot dokumentus
par tiesībām un līdzšinējo no-
darbošanos, Spāres pagasta valdei
un ierasties personīgi vēlēšanas
dienā š. g. 18. oktobri, pīkst. 11,
pie pagasta padomes. Tuvākā
dzelzceļa stacija Spāre, 2 km
no pagasta nama._ Pamatalga
Ls 180,— mēnesī. Ārsta dzīves
vieta Spāres stacijas ciemā.

I* 15729

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 23. burtnīca
iznākusi undabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,08
ar piesūtīšanu „ 0,10

Saturs:
184) Pārgrozījumi likumā par

radiostaciju ierīkošanu un
lietošanu.

185) Lēmums par 13. mēneša
algas izmaksu.

186) Pārgrozījumi likumā par
tirgošanos ar ārstniecības
līdzekļiem ārpus aptiekām.

187) Pārgrozījumi un papildi-
nājumi noteikumos par
grāvju un citu ūdensbūvju
ierīkošanu uz svešām ze-
mēm zemes nosusināšanas
un apūdeņošanas nolūkos.

188) Noteikumi par drenu cau-
ruļu apgādāšanu.

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Ns 11321 ar
Visvalda Strautmaņa vārdu pa-
zaudēta un ar šo tiek izsludināta
par nederīgu. 15796b

Rīgas prēf. administratīvā nod.
izsludina par nederīgu profesio-
nālās šķiras automobīļu vadīšanas
apliecību .Vs 1480 ar Jāņa, Ale-
ksandra d. Larionova vārdu, izd.
no Rīgas prēf. Satiksmes nod.
1927. g. 21. martā. !

i <

S>užādi
sludinājumi.

i, , /

Paju sabiedrības
,,Latvijas linu centrāle"

valde uzaicina biedrus uz
IzārtS iu

pilnu sapulci
š. g. 30. oktobri, pulksten 6
vakarā, sabiedrības telpās, Lielā
Aldaru ielā Ns 1/3, dz. 12-a.

Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Pārskats par sabiedr. 1927. 28.

darbības gadu.
3) Revidentu ziņojums.
4) Budžets un darbības plāns

tekošam darbības gadam.
5) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
6) Vēlēšanas.
15825 Valde.

.Maksātnespējī gā pļri ^>Ernsta-Adolfa P,
konkursavalde»"zv.adv. Fili ps MichelsW/**.visus Ernsta

ditorus uz ^ »-

kreditoru sap^kura nolikta uz I92g , ''
pīkst. 6 vakarā, Rio ā 'p,'S- *t.
ielā Ns 11, dz. 6

,EUu**£
Dienas kārtība-

1) Pārskats;
drnt,a:

Zl f-^'Pārbaudīšana.
3 Naudas sadalīšana-^
4) Konkursa valdes atj»l__-
5) Maksātnespējas ralfekonkursa slēgšana-
6) Dažādi jautājumi.

Kreditori tiek
sniegt pieteikto pretī-,
stiprinošus dokumentu-
Priekšsēd. zv. adv. F . Micheb__

„Ņevas stearīna akciju ».biedrība, Rīgā" vaļ< ie
sasauc 1928.g. 31. oktob
Markgrafen Strasse 33 n|jm

Pēc pusd.akcionāru ārkārlpilnu sapulci.
Dienas kārtība-

l\ ?(^
ulces ^atviru

}
?J-. 8- zaudējumu seg2statūtu53.
p.3) Jautājums par ražošanas s.

jaunošanu un mašīnu ii».
sanu;

4) Dažādi priekšlikumi un jaafi.
jumi. Valde. lāga

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g.
18. oktobrī, pīkst. 12 die;
joros. Jomas ielā 20 22, pārdos
otrā ūtrupē Eduardam un Alber-
tam Dūmiņiem piederošo kustama
mantu, sastāvošu no trauku _t_ ir-
gotavu precēm. 15T7U

l\0iĒ\īspreču apiis akti iittt „IVA"-lii
Gada nāvsfiats par §927. &

Bilance 1927. g. 31. decembri.
Aktīvs. Ls Pasīvs. ,„IU»*_|

Kase 13.286,08 Pamatkapitāls (4000 akc. ā Ls 50,—)
Preces 130.277.68 Rezerves kapitāls
Vekseļi 26.707,78 Kreditori: ārzemēs . . ,0 jļ-"5anBankas 57.892,51 „ iekšzemē ^_^Jļ____l_r ^MDebitori 167.110,76 Dividendes ...- ???
Inventārs 3.006,11 Nodokļi
Pēcmaksas ______ _____ Nesadali'ta 'peļņa! ....

-'ļ2 _____—-^

Zaudējumu un peļņas rēķins.
Zaudēts. Ls Pelnīts.

Vispārīgi izdevumi 51.505,92 Preču rēķins brutto peļņa . • • * MM
Nodokļi 4.823.70 Kommisi 'jas
Revīzijas kommis 360,— Kursu starpība " '
inventāra amortizāciia 334,-^- Nesadalīta peļņa no 1926. g- • •
4» o dividende no Ls " 200.000,— . . 8.CH>

rezerv. kapit. no Ls 4.080,— . . 204,—
Nesadalīta peļņa 204 -—

65.432,19 . -""
ļ

Apstiprināts no akcionāru kārtējas pilnas sapulces 1928. g. 11. jūnijā. vA^"
15734r K

Ar šo tiek paziņots, ka maksāt-
nespējīgās parādnieces Šoloma
Fiksa mantojuma masas konkursa
valde ir atklājuse savu darbību
Rīgā, Brīvības ielā Ns 26, zvēri-
nāta advokāta Artūra Hamaņa
dzīvoklī.

Darba laiks ikdienas, izņemot
svētdienas, no pīkst. 4—5 p.p.
Konkursa valdes prieksšdētājs
15801b zv. adv. A. Hamans.

Maksātnespējīgā parāflnitij

Thomasa - Toma Gara
konkursa valde sasauc ?

pilnu sapulci
uz 1928. g. 18. oktobri, pīkst. 6
vakarā apgabaltiesa-
ar sekošu dienas k
1) Kreditoru pretenzija

dīšana;
2) Preču un citas mantas pit-

došana;
3) Dažādi saimnieciski jautžjm»
Priekšsēd. zv. adv. P. Gusevj.

15843b

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par nederīgu Issera
Judfloviča ārzemju pasi Ns 000845
izd. 1928. g. 19. martā, Rīgā.

Latvijas universitātes medicī-
nas fakultāte ziņo, ka šis fakul-
tātesZobārstniecības nodaļas stu-
dentei, Ainai Sukutei, 1926. g.
22. sept. izsniegta studiju grā-
matiņa Ns 10410 nozaudēta un
tiek skaitīta kā nederīgs doku-
ments '. 15797b

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 29. sept.
ir apstiprinājis meliorācijas sab.
,,Līčupe 'statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas218.l.p.arNs868.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Madlienas pag.,
c. Madlienu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
15551z Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 29. sept.
ir apstiprinājis Padubnas meliorā-
cijas sabiedrības ,,Alkšņu purvs"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
III dalās 225. 1. p. ar Ns 875.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apr., Kacēnu pag.,
C. Kacēniem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
I5550z Darbvedis F. Briedis.

Rīgas kara apr. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. Ns 50596,
ar Pētera Akmeņa vārdu, par
kā atzītam par 'nederīgu kara
dienestam slimības dēļ, izd. no
Rīgas kara apr. pr-ka 1921. g.
2. decembrī. 15792b

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 19. oktobrī, pīkst.
12 dienā, Majoros, Aleksandra
ielā Ne 45, pārdos vairāksolīšanā
Jānim Radziņam piederošu ku-
stamo mantu, sastāvošu no viena
galda pulksteņa un viena veļas
kurva, novērtētus par Ls 22.

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 22. okt.,
pīkst. 12 dienā, Kalnciema pag.,
,,Purmaļu" mājās — I Jelgavas
slimo kases prasības apmierinā-
šanai, atklātā vairāksolīšanā, pret
tūlītēju samaksu tiks pārdota
M. F. Nesterova mantinieku
kustama manta, sastāvoša no
20500 ķieģeļiem, novērtētiem par
Ls 4b'

Ķieģeli apskatāmi pārdošanas
dienā uz vietas. 15782b

Rīgas polie. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 15. oktobrī, pīkst.
li) no rīta, jtifa-Alunana ielā Nš 3,
dz. 2 pārdos vairāksolīšanā Borisa
Šteina kustamu mantu, sastāvošu
no 1 kungu vasaras mēteļa un
1 kungu kabatas pulksteņa, kop-
vērtībā par Ls 20,94 slimu kases
prasības segšanai. 15795b

Rigas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo,-ka 1928. g. 29. oktobrī,
pļkst. 10 I. Ķēniņu ielā Ns 14,
pārdos vairāksolīšanā Dāvida

Sera kustamu mantu, sastāvošu
no 1 kurpnieka šujmašīnas, kurp-
nieka darba rīku skapja un lie-
siem, novērtētu kopvērtībā par
Ls 50,— Karolīnes Svens pra-
sības apmierināšanai. 15794b

Dzelsceļu virsvaldes mate-
riālu apgāde

izsludina
rakstisku sacensību:

1928. g. 13. oktobrī

ut srecēm, ftompo-
%#c*Jas 3000 #»_>

Sacensības sākums pīkst. 11
rītā. Dalībniekiem jāiemaksā
5% drošības naudas no piedā-
vājumu vērtības. Tuvākas ziņas
dz-ļu virsvaldē, Gogoļa ielā N° 3
ist. 103. L 5498 15826

Latvijas universitātes mācības un
izmēģinājumu mežniecība

PĀRDOS M UTI SKAlZSOLĒ

1928. g. 9. novembrī, mežniecības mežziņa kancelejā, Aucē,
1) saimnieciskā kārtā sagatavotu dažādu sugu dedzināmo malku

pavisam 2253,5 sterus, sadalītus no 5—355 ster. lielās vienībās,
pavisam 161 vien., novērtētas no Ls 20,— līdz 2130,— un

2) saimnieciskā kārtā sagatavotu egļu stutmalku — 16 sterus,
novērtētus par Ls 100,—.

Izsolē liktai dedzināmai malkai cenas par 1 steru aprēķinātas
sekošas: bērza I šķ. — Ls 6,—, bērza II šķ. — Ls 5,—, egl. un pried.
— Ls 4,50, apses un citu — mīkstu koku — Ls 4,—.

Solīšana sāksies pīkst. 10 dienā. Solīšanas dalībniekiem
jāiemaksā pirms solīšanas 10°drošības naudas no vērtētās summas
skaidrā naudā, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10
solītās summas. Ja par nosolīto vienību pircējs tūliņ pēc izsoles
samaksā visu pienākošos summu, drošības nauda tiek ieskaitīta
maksājumā un līgums nav jāslēdz.

Sagāzušās malkas grēdas pieņemamas bez pārkraušanas pēc
saraksta. Katras sugas malkai var būt citu sugu piejaukuma
līdz 2

Mežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoless pēc saviem ieskatiem vēl izsoles dienā.

Tuvākas ziņas mežniecības kancelejā, Aucē.
15759b . Mežniecības vadītājs.

Burtnieku virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē, pret tūlītēju samaksu, 1928. g.
25. oktobrī, virsmežniecības kancelejā, — Budenbrokas muižā,

nojaukšanai ēkas un būvmateriālu, pavisam
11 vienības:

1)uz virsmežziņa dienesta zemes atrodošoscūku kūti .novērt. Ls 40.—;
2) turpat atrodošos ledus pagrabu, novērtētu Ls 5,—; 3) Ozola
novadā Ne 33 kvartālā atrošos ledus pagrabu, novērtētu Ls 50,—;
4) Ozola novada Ns 14 apgaitas mežzarga dzīvojamās ēkas galu
bij. ,,Lāčkroga" stedeli, novērtētu Ls 50,—; 5) Vilzēnu novada
Vilzēnu purvā atrodošos 4 kūdru nojumus, novērtētus Ls 38.—;
6) uz Jaun-Meicena Ns 21 apg. mežsarga dienesta zemes atrodošos
veco dzīvojamo ēku, novērtētu Ls 18,—; 7) Pociema novada Ns 27
kvartālā Bērzleiša pļavas šķūni, novērtētu Ls 25,—; 8) Pociema
novada Ns 37 kvartālā Sapinu pļavas šķūni, novērtētu Ls 15,—;
9) Pociema novada Ns 1 kvartālā mežsarga pļavas šķūni, novēr-
tētu Ls 20,—; 10) Pociema novada Ns 13 kvartālā Pīlaga pļavas
šķūni, novērtētu Ls 40,—; 11) uz Ārciema Ns 6 apg. mežsarga die-
nesta zemes atrosošos apm. 7000 gab. dakstiņus, novērtētus Ls 140,—

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības naudas 25°/0 ap-

mērā no pārdošanas summas par vienībām Ns 1—10 un 10%
no vienības Ns 11.

Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt vienības no izsoles
pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā
un pie iecirkņa mežziņiem. 15777b Burtnieku virsmežniecība.
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