
prezidenta pavēle armijai un flotei.

Koteikumi par brīvprātīgo apdrošinā-
šanos Vispārējā apdrošināšanas sa-

rībā nelaimes gadījumos.

Instrukcija Lubānas ezera regulēšanas
darbu pārvaldes priekšniekam.

Noteikuma par bezmaksas biļetēm un
mantu bezmaksas pārvadāšanu pa-

p ildinājums.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1928. g. 18. oktobri.
Tautas labklājības ministris

V. R u b u I i s.
Noteikumi

Mr brīvprātīgo apdrošināšanos
pārejā apdrošināšanas sa-
e,ednba nelaimes gadījumos.

^^ĒHZ . ''kūma par algotu darbinieku
asanu nelaimes un arodu slimību

'urnos 5. p. pamata.)
J administratīvās robežās

"J sikražotāji, kas nenodarbina
rbiniekus, un Vispārējai ap-

hiedrībai nelaimes gadī-
ntošo darba vietu īpašnieki-

9 u" starpnieki, kas ražo uz
upaši strādā līdz (rūpnieki,

Jļmatnieki
* dzirnavnieki, .vedēji

rgiem, šoferi-autoīpašnieki

t

' var brīvprātīgi apdroši-
aimes gadījumiem, kā arī
« nodarbinātos tanī pašā

menes locekļus.
-> apdrošinoties jāiemaksā
sabiedrībai tieši vai caur

^HN'ottikt
t,em Pārstāvjiem sabiedrības

plāu rii.- avanss uz apdrošināšanas
*«tO |Sr -Par la 'kU ,Idz katra gada

Kf»"awbUn bez tam Ls 2 iestā"
EJtiJcņ^' '«niedzot arī apdrošināšanas

'omJ*sabiedribas valdes no-
ras- pdrošināšanas iemaksas

maksājamas par pilniem mēnešiem. Ja
brīvprātīgi apdrošinātais reizē ar sevi
apdrošina arī savus nodarbinātos ģimenes
locekļus, tad par pēdējiem iestāšanās
nauda nav jāmaksā.

Brīvprātīga apdrošināšanās resp.
Vispārējās apdrošināšanas sabiedrības ne-
laimes gadījumos atbildība par nelaimes
gadījumiem ar apdrošinātām personām
pie darba vai sakarā ar darbu, izņemot
tās darba vietas, kurās brīvprātīgi ap-
drošinātās personas strādājušas kā ohli-
gātoriski apdrošināmi algoti darbinieki,
vai arodu slimībām, sākas ar trešo dienu
pulksten 12 pēc iepriekšējā pantā minētā
pieteikuma un iemaksu iesniegšanas ap-
drošināšanas sabiedrībai, neieskaitot pie-
teikšanas dienu."

4. Brīvprātīgi apdrošinātie, iesniedzot
sabiedrības valdei pieteikumu, paši nosaka
sava un apdrošināto ģimenes locekļu gada
ienākuma summu, pie kam šī summa
nevar būt mazāka par tautas labklājības
ministrijas noteikto vienkārša strādnieka
vidējo gada algu pensiju izmaksai un ne
augstāka par tās pašas ministrijas noteikto
maksimālo darba algu apdrošināšanas
iemaksu aprēķināšanai nelaimes gadījumos.

Apdrošināšanas iemaksas aprēķināmas
izejot no brīvprātīgi apdrošinātā uzdotās
gada ienākuma summas un tarifa, kādu
sabiedrība noteikusi bīstamības zinā lī-
dzīgām-, sabiedrībā obligātoriski apdroši-
nātām darba vietām. Brīvprātīgi ap-
drošinātā darba vietu attiecīgai bīsta-
mības šķirai pieskaita apdrošināšanās sa-
biedrības valde.

5. Brīvprātīgi apdrošinātam jāpilda
visi sabiedrības izdotie noteikumi par
nelaimes gadījumu paziņošanu, ārstu
priekšraksti un norādījumi par ārstēšanās
veidu un laiku, jāierīko nepieciešamie
aizsardzības līdzekļi, kā arī jāpilda visi
tie noteikumi, ko izdevusi vai ari
turpmāk likumīgi izdos sabiedrība darba
devējiem un algotiem darbiniekiem.

6. Brīvprātīga apdrošināšanās izbeidzas
līdz ar iemaksu pārtraukuma dienu pulk-
sten 24 (12 naktī) resp. katra gada 31. de-
cembrī, pulksten 24.

7. Brīvprātīgi apdrošinātais nelaimes
gadījumos saņem:

1) ārstēšanu, kura aptver ārsta palīdzību
visos tās veidos, zāles un citus
ārstēšanas līdzekļus;

2) pabalstu pārejošas darba nespējas
laikā:

3) pensiju uz noteiktu laiku, bet ne
ilgāk par 3 gadiem, ja paredzama
darba nespējas mazināšanās vai pie-
augums;

4) pensiju, ja darba nespēja ir pastāvīga.

8. Naudas pabalstu izsniedz sākot ar
darba nespējas pirmo dienu līdz izvese-
ļošanās vai ' līdz pensijas piešķiršanas
dienai.

9. Pabalstus un pensijas izmaksā tādā
pat kārtībā un apmērā kā obligātoriski
apdrošinātiem, pie kam pabalstu apmēru
aprēķina no gada ienākuma summas,

kādu apdrošinātais uzdevis, iesniedzot ap-
drošināšanas pieteikumu.

10. Uz brīvprātīgi apdrošinātiem ne-
attiecas likuma par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību
gadījumos 14. p. noteikumi par dzīvokja
un uztura saņemšanu dabiskā veidā no
darba devēja.

Rīgā, 1928. g. 18. oktobrī. X? 47

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze

Sociālās apdrošināšanas nod. vadi:
H. Liepiņš

Apstiprinu.

1928. g. 11. oktobri.
Zemkopības ministris

V.Gulbis.
Instrukcija

Lubānas ezera regulēšanas darbu
pārvaldes priekšniekam.

1. Lubānas ezera regulēšanas darbu
pārvaldes priekšnieks, turpmāk saukts
,,pārvaldes priekšnieks", ir tiešs augš-
minēto darbu vadītājs un pārzinātājs
techniskā, administratīvā un saimnie-
ciskā zinā.

Techniskās funkcijas.

2. Pārvaldes priekšnieks vada izmek-
lēšanas, projekta sastādīšanas, atsavi-
nāšanas un būves darbus pēc vispārēja
apstiprināta projekta un ikgadēja darba
plāna. Apstiprinātā projekta un darba
plāna grozīšanai izprasāma Zemkopības
departamenta direktora vai attiecīgu

āko instanču piekrišana.
3. Pārvaldes priekšnieks pie darbu iz-

vešanas var mainīt apstiprināto darba
plānu pirms attiecīgā pārgrozījuma ap-
stiprii; . izsauc neparedzēti
apstākļi. Par grozījumiem nekavējoties
jāziņo Zemkopības departamenta direk-
toram.

4. Priekšniekam ir tiesība apstiprināt
atsevišķu būvju vai darbu projektus un
maksas aprēķinus līdz Ls 10.000,—.

5. Visu to teclmisko jautājumu galīga
izlemšana un apstiprināšana, k;i
stīti ar Lubānas ezera regulēšanas darbu
projekta papildināšanu, jaunu speciālu
pamatierīču iegādāšanu, ārzemju koman-
dējumiem, dažāda techniskā rakstura
dārgi izmaksājošiem eksperimentiem —
piekrīt Zemkopības departamenta direk-
tora vai attiecīgu augstāku instanču kom-
petencei.

Administratīvās funkcijas.

6. Pārvaldes priekšnieks izvēlas un
uzaicina visus štata un brīva līguma ad-
ministratīvos un techniskos darbiniekus
un stāda tos priekšā apstiprināšanai
,,noteikumos par civildienestu" paredzētā
kārtībā.

7. Darbiniekus, sākot no XV kate-
gorijas un zemākus, saskaņā ar Zemko-
pības departamenta direktora apstipri-
nāto pastāvīgo darbinieku sarakstu, kā arī
vajadzīgos amatniekus un strādniekus
priekšnieks pieņem un ieskaita dienestā
patstāvīgi, iesūtot Valsts kontrolei un
Zemkopības departamentam izrakstus no
pārvaldes rīkojumu grāmatas par noti-
kušām iecelšanām.

8. Priekšnieks sadala darbus pārvaldes
darbinieku starpā un pārvieto viņus
territoriālā ziņā pēc vajadzības.

9. Priekšnieks var pats braukt un
dot darbiniekiem komandējumus pār-
valdes darīšanās Latvijas valsts robežās
ar ceļa naudas un dienas naudas no-
maksu pēc likuma. Pārvaldes priekšnieka
braucienu vajadzību un lietderību ārpus
regulēšanas darbu rajona apliecina Zem-
kopības departamenta direktors.

10. Izbraucot atvaļinājumā vai ko-
mandējumā, pārvaldes priekšnieks ar rī-
kojumu uzdod izpildīt priekšnieka pienā-
kumus savam palīgam vai tā prom-
būtnē vienam no vecākiem inženieriem:

ieka īsākas prombūtnes laikā no
Lubānas par viņa atbildīgu vietnieku

priekšnieka p arī nav
par to speciāls rīkoju

11. Pārvaldes priekšnieks var
speciālus darba li) ar operatīvo
personālu saskaņā ar Zemkopības depar-
tamenta direktora un Valsts kontro-
les piekrišanu guvušām apmaksas normām.

12. Pārvaldes prie- var izdot
instrukcijas un noteikumus savu piln-
varu r ņam padotiem darbiniekiem
attiecībā uz izpildāmiem dar
ventāra un materiāli: lie-
tošanu, glabāšanu un norēķinā

tību, darba laika sadalījumu, darba dis-
ciplīnu, pārvaldes telpu aizņemšanu un
lietošanu u. t. I.

13. Priekšnieks sniedz kārtējus mēneša
pārskatus par darba gaitu Zemkopības
departamentam ne vēlāk kā līdz nākošā

i 10. dienai.

Saimnieciskas funkcijas.

14. Priekšniekam ir tiesība izv.
apstiprināt izsoles par darbiem un pie-
gādēm līdz Ls 10.000,—. l/soles par
augstākām summām izvedamas ar attie-
cīgo augstāko instanču piekrišanu un
apstiprināmas Likumā par darbiem un
piegādēm valsts vajadzībām paredzētā
kārtībā.

15. Pēc izsoles vai sacensības izve-
šanas un apstiprināšanas pārvaldes priekš-
nieks noslēdz ar piegādātājiem attiecīgus
līgumus, seko viņu izpildīšanai un i/
ar uzņēmējiem aprēķinus.

16. Priekšniekam ir tiesīb.
a) vienoties miera ceļā par atlīdzības

prasību izbeigšanu ar trešam per-
sonām, pret kurām, vai no kūpu
puses vērstas prasības pret pārvaldi
līdz Ls 1000,- , pēc Zemkopības
departamenta apstiprinātām nor-
mām, vai ar atsevišķu Valsts kon-
troles piekrišanu.

h) pārdot izsolēs un ai gadī-
jumos vietējiem iedzīvotajiem pēc
pārvaldes nocenojuma darbam rie-

un ned ārvaldes
materiālus;

c) dot rīkojumus pārvaldes darbnīcām
izpildīt citu valsi ii. paš-
valdības orgānu un privātpersonu
pasūtījumus, cik tāli tie netraucē
pārvaldes darbus, pēc iepriekš iz-
strādātiem un Zemkopības dep
menta direktora apstiprinātiem
cenojutna principiem:

d) laist ekspluatācijā valsts iestāžu,
pašvaldības orgānu un privātpersonu
vajadzību apmierināšanai pārvaldes
peldošos līdzekļus, netraucējot pār-
valdes štrā našīnu un ierīču
sekmīgu darbību, pēc iepriekš iz-
strādātas un Zemkopības dep
menta direktora apstiprinātas tai

e) dot no pārvaldes darbnīcu stacijas
elektrisko apgaismošanu Lubānai un
apkārtnei pēc Zemkopības departa-
menta direktora apstiprinātas ta

1/. Pārvaldes priekšnieks saņem nau-
das avansus no atvēlētiem kredītiem
arī no speciālu līdzekļu, fondu, rīcība
pitālu un citām summānt. Uz pārv
priekšnieka priekšlikumu departament
rektors var izsi .msus pārvaldes
izdevumu segšanai arī pārvaldes kasierim,
kurš tādā gadījumā ir atbildīgs
ņemto summu.

Avansi izprasāmi viena m
patiesās vajadzības apmēros, nt
sniedzot ' t2 no pārvaldei atvēlētiem
viena budžeta gada kredītiem.

19. Avansus izsniedz Zemkopības de-
partamenta direkl mīs noteikumos
paredzētā kārtībā.

Pārvaldes kasiers izdara
cīgm (umus uz pārvaldes pr
nieka apstiprinātu grāmatvedības
pamata. Ar pārvaldes priekšnieka

nu var tikt izsniegti no pārv,
Mt-ru atl

-ie dokumenti ieslēdzami kases no-
rēķinā.

Saņemot avar tīde
izlieto šādām izmaksām:

a) amatnieku ur .ieku at
jumu samak

b) ar uzņēmējien 'arbti ap-
maksai, kad i; ne-
pārsniedz i
izdarāms Lubānā
šanas darbi

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. g. 18. oktobrī

Nr. 315.
§ 1-

Pārvietoju dienesta labā:
zemes artilērijas pulka virsleitnantu
Felmani uz Artilērijas instruktoru

bateriju un
II. Dobeles kājnieku pulka virsleitnantu

Lūsi uz Zemgales divizijas pārvaldi.

§ 2.
dzu no armijas virsnieku sarakstiem
6. oktobrī mirušo II. Dobeles kāj-

nieku pulka virsleitnantu Robertu Lodi.

§3.
uju sekošiem virsniekiem nēsāt

m piešķirtos ordeņus:
-.Īreskomandierim admirālim Archi-

taldam Keizerlingam — Zviedrijas
ļ Karaliskā šķēpa lielvirsnieka ordeni,

aju traleru diviziona koman-
ierini jūras kapteinim Jūlijam Briedim

edrijas Karaliskā šķēpa komandiera
s ordeni,

a kuģa , Virsaitis" komandierim
Bmand-kapteinim Richardam Fiting-
nfam — Zviedrijas Karalisko Vazās

, komandiera 2. klases ordeni un
Eskadres štāba vec. flagvirsnieka v. i.

apteinim Robertam Zariņam — Zvie-
frijas Karaliskā šķēpa virsnieka 1. klases

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

jklaksa par ,.Valdības Vēstnesī":
anu par: bez piesūtīšanas

^frļ^T. • 1-* ?2'~ (saņemot eksped.) par:

M»^u ' ' " 6— 8adu L5 ,8—
jV» ? " 2— '/* 8adu . . . „ 10,—

- " 3 mēn „ 5—
**<* n

p=* 1 .. 1J0
p**»"r Par atsevišķu
(rt** _ 12 numuru .' . „ —,10
t*)*"? ' "

Sludinājuma maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
viensiejīgu rindiņu , —,20

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

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

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

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Jfel. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3



c) materiālu un inventāra jauniegā-
dāšanai uz vietas darbu rajonā līdz
Ls 1000,— par katru atsevišķu da-
rījumu;

<T) personāla komandējumu un brauk-
nas naudas samaksām;

ej pasta un dažādu valdības un paš-
valdības nodevu segšanai.

Naudu pārvaldes pastāvīgā per-
sonāla algas izmaksām pārvaldes priekš-
nieks vai viņa pilnvarotā persona saņem
pēc algu sarakstiem.

23. Avansu norēķinus pēc izdevumu
ierakstīšanas pārvaldes grāmatās pār-
valdes priekšnieks nosūta tieši Valsts kon-
trolei, bet norēķinu otros eksemplārus
(bez dokumentiem un to norakstiem) —
kredita rīkotājam.

24. Par avansa norēķina nosūtīšanu
Valsts kontrolei pārvaldes priekšnieks
vienu nedēju iepriekš ziņo Zemkopības de-
partamenta direktoram!

25. Pārvaldes priekšnieks saņemtās
avansu summas ieskaita pārvaldes pasta
tekošā rēķinā, no kura pēc vajadzības iz-
raksta kases avansus. Pārvaldes kasiers
visas saņemtās summas un tāpat arī iz-
devumus ieraksta kases grāmatā saskaņā
ar noteikumiem par pārvaldes grāmat-
vedību.

26. Avansa norēķini sastādāmi sa-
skaņā ar attiecīgiem noteikumiem.

Zemkopības departamenta
direktors P. Grāvs.

Administratīvi saimnieciskās daļas
vadītājs Bērziņš.

Rīkojums JV2 454
1928. g. 17. oktobrī.

Ar Satiksmes ministra piekrišanu no-
teikumu .Ne 309. par bezmaksas biļetēm
un mantu bezmaksas pārvadāšanu 9. §
(publ. 1927. g. „Vald. Vēstn." N°N° 193. un
194. un „Dz. Vēstn." N° 33.) papildinu
ar sekošu piezīmi: ,,Stacijas priekšnieku
rezerves palīgiem 11 šķ. braukšanai die-
nesta darīšanās izsniedzama II klases
bi|etes".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Administratīvās nodaļas vadītājs Līcis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

paziņo, ka Rīgas notārs Eduards Bri-
kovskis atvēris savu kantori Rīgā,
1. Smilšu ielā JVa 1/3, š. g. 16. oktobrī.

Rīgā, 1928. g. 17. oktobrī. .Nē 6413.
Priekšsēdētājs A. Būmanis.

Sekretārs 0. Blumbergs.

Uzaicinājums.
Zemkopības ministrijas Zemkopības de-

partaments uzaicina zemāk minēto valsts
zemes fonda objektu ieguvējus:

1. Grīvas pilsētas zemes gabala N5758F,
kas atrodas Katoļu-Baznīcas ielā N° 4a,
Darju Kuzmas meitu Stepanovs;

2. Pitalovas muižas, Augšpils pag.,
ļaunlatgales apr., zemes gabala JVs 29 F
ar nosaukumu „Pūkiņas". Anastasiju Ni-
kolaja meitu Puchovs un

3. Janopoles pusmuižas zemes gabala

Nē 156 F. kas atrodas Jēkabpils pilsētas
robežās, Ernestu Teodora dēlu Fošu —
ierasties sešu mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kurā šis uzaicinājums iespiests

Valdības Vēstnesī", pie Zemkopības mi-
nistrijas notāra — Rīgā. Dzirnavu ielā
JN'o 31, dz. 1, iepazīties ar minēto zemes

gabalu izpirkšanas līgumiem un tos pa-

rakstīt. Neierašanās gadījumā ieguvējus
uzskatīs kā atteikušos no piešķirtiem
gabaliem un tos no jauna ieskaitīs valsts
zemes fondā.

Pamats: I) likuma par nekustamu
īpašumu korroborēšanu sakarā ar agr.

ref. Hkumu 5. p., 2| 1924. g. 8. februāra
instrukcijas pie min. lik. 18., 20. un 25. p.

un 3) likuma par valsts zemes fonda

piešķirto un piešķiramo zemju novērtē-

šanu' un pārdošanu dzimtīpašuma vai

atdošanu dzimtnomā 23. p.

Rīgā, 1928. g. 17. oktobrī. Jfe 21004 c.

Zemkopības departamenta direktora
E.Maciņš.

Zemes vērtēšanas daļas vadītāja v.
K. Snornieks.

Paziņojums.
Dzelzceļu ekspluatācijas direkcija pa-

ziņo ka vilcienu aizturēšanas novēršanas

labad sākot ar 20. oktobri līdz turpmākam,

stacijas ne b IMz R*a> nepieņems
mai ar vilcienu .> 9,

vilcienu Kas Rīgā

pienāk pīkst. 21.28.

Ar to pašu vilcienu Ne 33 pārvadās
arī pasažieru bagāžu, bet no 21. oktobra
pārtrauks bagāžas pārvadāšanu ar vilcienu
*fe 35.

Dzelzceļu ekspluatācijas direktors
R.Garsels,

Preču nodaļas vadītājs Stankevičs.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 12. oktobra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 616. p. 1. d. 2. pkt. pa-
mata apsūdzēto Daugavpils apriņķa Kapiņu
pagasta piederīgo Antoniņu Jāzepa m Putans,
18 g. vecu, vidēju augumu, bruneti, kuras pa-
stāvīgā dzīves vieta pēdējā laikā bija Daugavpilī.

Visām iestādēm un personām, kam zināma
minētās Antoniņas Putans un viņas mantas atra-
šanās vieta, jāpaziņo Daugavpils 2. iec. izmeklē-
šanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1928. g 16. oktobrī.
Priekšsēdētāja vietā Grunduls.
Sekretāra palīgs Fr. Baumanis.

Latgales apgabaltiesas 2. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 27. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p., 581. p. 1. d. un 5. d.
pamata ar ieslodzījumu cietumā uz astoņiem
mēnešiem sodīto Pāvilu Onufrija d. Tarasovu,
kurš ir 45 g. vecs, piederīgs pie Ludzas apriņķa
Brigu (bij. Janovoles) pagasta, pareizticīgs, balt-
krievs, Latvijas pavalstnieks, zemkopis, precējies.

Atrašanas gadījumā notiesātais Pāvils Tara-
sovs apcietināms viņam piespriestā soda izpildī-
šanai, paziņojot par apcietināšanu Latgales
apgabaltiesas 2. kriminālnodaļa!.

Daugavpilī, 1928. g. 15. oktobrī.
Priekšsēdētāja biedrs V. Labunskis.

Sekretārs A. Liepa.

Rīgas pils. 7. iec. miertiesneša v. i.
paziņojums.

Rūdolfs Melups, saskaņā ar manu š.g.24. aug.
spriedumu krimināllietā X» 1300 28. g. par piena
uzglabāšanu netīrā traukā savā pārtikas preču
veikalā, Kundziņsalā ,11 lin. Ks2, uzsod. lik. 210.p.
pamata sodīts ar naudas sodu divdesmit pieciem
(25) latiem, vai maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz vienu nedē|u.

15834v Miertiesneša v. i. V. Zeminskis.
Sekretārs P. Jegers.

Rīgas pils. 7. iec. miertiesneša v. i.
paziņojums.

Filips Maslakovs, saskaņā ar manu š. r.
13. septembra spriedumu krimināllietā .\s 1033,
par cilvēku pārtikai nederīgu liellopu orgānu
glabāšanu savā gaļas galdā JV° 331, Daugavmalas
tirgū, uz sod. lik. 210. p. pamata sodīts ar Ls 20
naudas soda, bet maksātnespējas gadījumā ar
sešām dienām aresta.
15835v Miertiesneša v. i. V. Zeminskis.

Sekretārs P. Jegers.

Rīgas pils. 7. iec. miertiesneša v. i.
paziņojums.

Mozus Morgenburgers, saskaņā ar manu
š. g. 11. oktobra spriedumu "krimināllietā
Nb 1279 28. g. par gaļas pārvadāšanu kopā ar
netīrām liellopu iekšām, pārdošanai savā gaļas
skārnī Rīgā, Marijas ielā JN° 22, uz sod. lik. 2J)9. p.
pamata sodīts ar naudas sodu Ls 25, bet_ maksāt-
nespējas gadījumā ar vienu nedēļu aresta.

16603v Miertiesneša v. i. V. Zeminskis.

Spriedums.
Latvijas Suverenās Tautas Vārdā.

1928. n. 19. jūlijā Rīgas pilsētas 9. iec. mierties-
nesis izklausījis atklātā tiesas sēdē krimināllietu
Ni 1022, pamatodamies uz kriminālprocesa lik.
141. p. p.

Nosprieda:
Aleksandru Ratfelderu atzīt par vainīgu sodu

lik. 211. p. 4. pkt. paredzētā pārkāpumā un sodīt
viņu ar naudas sodu divdesmit pieciem latiem,
bet maksāt nespējas gadījumā ar septiņām dienām
aresta un piedzīt par labu Rīgas pilsētas valdes
veselības nodaļai Ls 3,— izmeklēšanas izdevumus
un saskaņā ar sod. lik. 218. p. šo spriedumu
izsludi:

16606V .Miertiesnesis (paraksts).
Sekretārs Niedra.

Spriedums.
Latvijas Suverenās Tautas Vārdā.

1928. g. 30. jūnijā Rīgas pilsētas 9. iecirkņa
miertiesnesis izklausījis atklātā tiesas sēdē krimi-
nāllietu .No 904, pamatodamies uz kriminālprocesa
lik. 141. p.,

sprieda:
Zālamanu Haitu atzīt par vainīgu sodu lik.

2)0'. p. paredzētā pārkāpumā un sodīt viņu ar
naudassodu divdesmit latiem, bet maksāt nespējas
gadijumā ar piecām dienām arestā, un piedzīt no
apsūdzētā par (abu Rīgas pilsētas veselības nodaļai
trīs latus laboratorijas izdevumus un saskaņā
ar sod. lik. 218. p. šo spriedumu izsludināt.

16601v Miertiesnesis (paraksts).
Sekretārs Niedra.

Tiesas pavēle.
Latvijas Suverenās Tautas Vārdā.

"ilijā Rīgas pilsētas 9. iecirkņa
miertiesnesis, caurskatījis izziņas par Karlīnes
Rudzīt apvainošanu uz sod. lik. 210. p., atrada
ka viņa tiek apvainota par tirgoša:
20. jūlijā savā veikalā, L. Lubānas ielā J
vaļēju pienu, ka apsūdzība ir pietiekoši pierādīta
un ka noziedzīgais nodarījums ir paredz."

p.. un tamdēļ, pamatojoties uz Krim. proc.
lik. 141., 216.—221. p..

-prieda.
inoto Karlīni Rudzīt atzīt par vainīgu pēc

sod. lik. 210. p. un to -
latiem vai pierādītā n

?li uz trim dien
tinu dienu laikā

viņa var lūs
. un ka pretējā gad;

udināt

dra.

Sludinājums.
Spriedums 1928. g. 11. septembrī.

Latvijas Suverenās Tautas Vārdā Rīgas 11. iec.
miertiesnesis atklātā tiesas sēdē izklausīja krimi-
nāllietu .V? 1073, un, pamatodamies uz krimināl
proc. lik. 113., 141. un 225. p.,

Nosprieda:
Apsūdzēto Pēteri Stabulnieku atzīt par vainīgu

pārkāpumā, kas paredzēts sod. lik. 210. p. un to
sodīt ar divdesmit pieci (25) latiem naudas soda,
vai maksātnespējas gadījumā, ar septiņām (7)
dienām aresta un piedzīt no apsūdzētā par labu
Rīgas pilsētas veselības nodaļai Ls 3 par piena
izmeklēšanu.

Uz sod. lik. 218. p. pamata šo spriedumu
izsludināt.

Atzīme. Pēteris Stabulnieks ir piena veikala
īpašnieks Rīgā, Čiekurkalnā, I garā lin.JM'.

Rīgā, 1928. g. 12. oktobri. JVs 1073.
16598v Pag. miertiesnesis (paraksts).

Sekretārs M. Cukurs.

Valmieras apriņķa 2. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz sodu lik. 218. p. paziņo, ka pilsone
Līna Veiners ar 1928. g. 9. jūlija spriedumu
atzīta par vainīgu sodu lik. 209. p. paredzētā
pārkāpumā un sodīta ar simts latiem, vai pierādītā
maksātnespējas gadījumā ar arestu uz vienu
mēnesi. — Spriedums stājies spēkā.

1928. g. 11. oktobrī, Ne 376.
16599v Miertiesnesis K. Pētersonss

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīkojums.
Ievērojot, ka Kuldīgas apriņķa ro-

bežās trakuma sērga izbeigusies, saziņā
ar Kuldīgas un Saldus rajonu veterinār-
ārstiem, savu 1927. g. 5. jūlija rīkojumu
JNfe 2052/1, publicētu 1927. g. „Valcl.
Vēstn." N° 147, ar kuru Kuldīgas apriņķis
izsludināts par trakuma sērgas apdraudētu
rajonu, ar šo atceļu.

Visām Kuldīgas apriņķa pagastu valdēm
šo manu rīkojumu paziņot pagastu iedzī-
votājiem.

Rīkojums stājas spēkā ar publicēšanas
dienu „Valdības Vēstnesī".

Kuldīgā, 1928. g. 17. oktobrī. X<i2052 1.27
Kuldīgas apriņķa priekšu, ļansbergs.

Rīga.
NEDĒĻAS ZIŅOJUMS

par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām
slimībām Rīgā,

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

«.|Slimības nosaukums |?s*
to

Paratvphus 10
Tvphus abdom Vēdera tīfs . . 18
Typhus exanth. . . . Izsituma tīfs . —
Pebris recurrens. . . . Atgulās drudzis. —
Febris interm Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —
Encephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 10
Scarlatina Šarlaks .... 18
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 11
Diphteritis Difterits ... 5
Influenca Influenca ... 4
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze —
Dysenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkurns

(Mumps). . . 11
Trachoma
Mening. cerebrospin. epid 1
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomvelitis —

Māksla.
Nacionālais teātris. Piektdien, 19. oktobri

pulksten 730 vakarā, Marijas Leiko atva*.
šanās izrādē „Merijas Duganes prāvi*.
— Sestdien, 20. oktobri, pulksten 7.30 valari
R. Blaumaņa drāma „U g u n ī". Kristin» lonl
tagad Lilija Ērika, Edgars — Jānis Sabērti
saimniece — Ella Jākobsons. — Svētdj*
21. oktobri, pulksten 2 dienā, Bela Sēnes k«r»
dija ,,M ī I a s r o t a ļ a". Pulksten 7.30 vatart\
Kareļa Seinpflūga komēdija ,,0 t rā jau
— Lilijas Stengeles pirmā viesu iaīi
trešdien, 24. oktobrī, Bataiļa luga (..Kailf).
Biļetes jau dabūjamas.

Dailes teātris. Piektdien, 19. oktobri, pulto»
7.30 vakarā, tautas izrādē „Falstal
princis Inga". — Sestdien, 20. e/ksM
pulksten 7.30 vakarā „V e c h e i d e 11"
Svētdien, 21. oktobrī, pulksten 2
izrādē ,,Mīla stiprāka par
Turaidas Maijas traģēdija. Pulksten 7J0*>
kara ,,Ve c h e i d e 1 b e r ga". — P*™*
22. oktobrī, pulksten 6 vakarā, karonju ai*
„Vecheide)berg a".

KURSI.
Rīgas birža, 1928. gada 19. ktobri.

Devizeg
1 Amerikas dollars 5
1 Anglijas mārciņa **'' ina100 Francijas franku ^°Iit_S«

100 Beļģijas beigu 7:
100 Šveices franku "^SS
100 Itālijas liru 2£tS»
100 Zviedrijas kronu 138,**-"
100 Norvēģijas kronu .... 137
100 Dānijaskronu13>100 Austrijas šiliņu 72'^"i2
100 Cechoslovaķj/as kronu . . J£-*~»
100 Holandes guldeņu .... 20
100 Vācijas marku *£l100 Somijas marku ,«^4J&100 Igaunijas kronu r?"fCjS
100 Polijas zlotu 5!£j3
100 Lietavas litu 3I,W^

1 SSSR červoņecs "*"""
Dārgmetāli:

zeits i kg 3«ry
Sudrabs I kg **^

Vērtspapīri: >.

5°/0 neatkarības aizņēmums . . Z_jļ I
4% Valsts prem. aizņēmums .
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . L * I
8% Hipotēku bankas ķīlu nmes

Rigas biržas, kotācijas koņimisij^S priekšsēdētāj» J

Zvērināts biržas makler» P-
^^ļ

Redaktors M. Aroos-
^^ļ

Šim numuram 6 lapas P^J
«??????

Tirdzniecība un rūpniecība.
Somijas eksports uz Baltijas valstīm.
9. oktobri Somijas eksporta savienība

kopā ar Somijas rūpnieku savienību bij
sasaukusi Helsingforsā apspriedi, kurā ru-
nāja par Somijas eks; icināsanu

uz Igauniju un pārējām Baltijas valst"
Sapulci vadīja Eksporta savienibas rtrirTt*
sēdētājs profesors Vennola. Klāt \
apmēram 20pazīstami pārstāvji no meta!?mašīnu, stikla, ziepju, tapētu, dzensil<W
gumijas, papīra, porcelāna un sporta nderumu rūpni-ecībām, kā arī zivju eksporta
pārstāvji. Konstatēja, ka Somijas t
sports uz minētām valstīm ir diezgan wnozīmīgs un vajadzētu spert soļus, lai t*atdzīvinātu. Aizrādīja uz to, ka vajada.
gāki ilgāki kredīti nekā tie, kurus son
bankas parasti dod. Bez tam el
pabalsts, kuro dod Somijas val<
jonu somu marku), ir par mazu. Vai».
dzētu ievest kreditu nodrošināšanu ,
attīsta propaganda Baltijas valstis u»
biežāki jāsūta pārstāvji uz turieni. Lit»
lakā mērā nekā līdz šim, jāizlieto vietēji
prese Somijas ražojumu reklāmai. Beidtot
aizrādīja uz dažām grūtībām, kā piernēran
komplicētām muitas formalitātēm BaK
tijas valstīs, un izteica cerību, ka šai
ziņā tiks ievestas reformas. LTA.

^

Šīs dienas „Vald. Vēstn."
iet kā pielikums līdz mttaJ7^if9
sludinājums par augošu mez»i ;
jauktā izsole 1928. g. 21. nove-

Šis dienas ..Vaid. ^"V
^

.
iet kā pielikums līdz ay"^^- ļ
rādītājs likumiem un rnt *jT.
publicēti ..Valdī!
III ceturksnī (J«*

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 1928. g. 17. oktobri. *

A K T I V A. Uti- S. P A S I V Ā. .
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozība . . 43 toņT",^ *?

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,739.986 74 Pamata kapitāls. . . < - ' -> -
Ārzemju valūta tt *n.3*> '̂ Rezerves kapitāls ... '. ' " . * 4-*Sudraba nauda . . . 4,22,,304- Spec jāIās rezerve* .... " ' ^**Valsts kases zīmes un sīka metāla .f , ...

__•
- 2.500,000

nauda 10,163,9*770 Noguld.jutni.
".«MumI bīsa termina vekseļi 83,889,138 95 Tekoši rēķini . 65,488j* .,

Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 41,137,394 54 Valsts rēķini un depozīti 106 332ām
Citi aktīvi . 10,528,825 11 Citi pasīvi

259,491~987 43

Rīgā, 1928. g. 17. oktobrī. Padomes priekšsēdētājs J. ceTir7s7~===:
16597 Galvenais direktors K. Vanag».



. Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967.,2011.,
2014 un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz I
29. jūlijā mirušā Anša Jāņa d.
Cēpara atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantniekiem. lē-

ni, fideikommisariem, kre-
m u. t. t.. pieteik-

tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības iesi
spēku zaudējušām. L

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobri.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

16177o Sekret. v.A. Blaubergs.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apr. tiesu izp. paziņu, ka 1928. g.
28. novembrī, pīkst. 12 dienā,
Arakstes pag. Vēveru
tiks pārdota II izsolē Indriķa
Moora kustama manta, sastāvoša

automobiļa
nu novērtēta par Ls 16

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs p. \ ietas.

Valmiera, 1928. g. 16. oktobrī.
Ne 93

izp. i». Kasparsons.

"Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Nodokļu departamenta

maksājumu piedzinēji
1928. g. 23. oktobri, plt

!, Jēkabpils i
pārdos vairāksolīšanā Oskaram

u mantu, novērt.
? -?.11 un sastāv

lām mantām viņa II
ienākuma un I nekust,
mant. nodokļa parāda si.

hrī.
Piedzinējs M. Vīksne.

"" Jiesu

U-^^as 3. civīlnodaļa,

>*^ ]Q26. g. 10. mnija
roc. lik. 2060. un

nas Dāmis
? dv.Jūlija Arāja
1928. g. 9. okt.

?P"ka parādniece
;du pēc 2 obli-
rb|. un 900 rb|.,

30. janvāri
21. janvāra

Auz nekustamo īpašumu
**.*,or Smiltenes pilsmuižas
* „. Vēiinu Nt 134-a mājām

*f2m& Smiltenes - Palsma-

^umeisteru - Gaujenes krāj-

££, kasei, otra Jānim Za-

SToie kam pirmo obligāciju

:ko īpašnieks Jēkabs
is atkal tālāk blanko

tiesas depozītā
i kapitāla un '„ dze-

"^jj apgabaltiesas 3. civīl-
ia visas personas,

kūtu tiesības uz augšā,
lutini obligācijām, pieteik-

,, mēneša laikā,
,i dienas, kad šis sludi-

,,Valdības Vēst-
la, ka ja šīs per-

-«jjnot lepieteiksies,

iKeācijas atzīs par samaksātām
ii dos tiesību prai

rid» dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 1928. g. 10. okt. NŠ5722

priekšsēd. v. A. Veidners.
|61Uz Sekretārs A. Kalve.

r
**»*attiesas 3. civīlnodaļa .

ikumu kop.36 p
a. paziņo vis-
Uulātie draugi

^^? d. Kovaļevskis
tna m. 1-.

iulau-
*d*nra io- notāra

t.re§.
viņi. attie-

^B^7.?(ll'(gto laulību,
^^V*>m Mikumu 79.
***« k«Lpartd^t o laulāto

L >
oktobrī.
s i d n e r s
A. Kalvr

*P» apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
iesuz 1926. g. 10. jūnija

iv. proc lik. 2060. un
it Eduarda Lei-

mu un savu I'.'28. g.
G/?fa lēmumu, paziņo, ka

ibligācijām
rb|., apstiprinā-

103 un
0. novembrī ar N

J*y"n īpašumu Rīgas
rj*riip- iecirkni ar zemes

50 par labu
im, kas viņu ce-

«,*f!'' ~ 'iemaksājis
Ls 214,— dēl ka-

dzēšanas.
^H*P- 3.

civīl-
is personas.

I 'u tiesības uz augšā
iju, pieteikties

* dfcoH T*ne*. a ,aikā . skaitot

^^EJr
*-kad šis sludinājums

'as Vēstnesī'' un
-rsonas no-

a nepieteiksies, obli-
maksātu un
i prasīt pa-

^u zemes grāmatā.

TJ:'- okt.
.1 . ss< ?'? A. Veidners.

A. Kalve.

Ri,t apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija

, civ. proc. lik. 2060. un
3)62. p.. ievērojot Teņa Pāvila d.

iimu un savu 1928. g.
urnu. paziņo, ka

?bligācijam
"iflO rbļ.. apstiprinātas

. martā un 1888. g.
337 un 1115 uz

atkustamo īpašumu Valmieras
apriņķi.Jaun-Attes muižas zem-
«tk . lajor-Lappu mā-
jam ar zemes grāmatu reģ.

: labu pirmā Jānim
Richardam

kufas obligācijas ap-
Major-Lappu mā-

jan atdalīto zemes gabalu- ar
matu reģ. Ns 6625, —

depozītā
lēļ kapitāla un ° ,. dzē-

ip-gabaltiesas 3. civīl-
visas personas,

? 'i Mitu tiesības uz augšā
obligācijām, pieteik-

ta mēneša laikā,
dienas, kad šis sludi-

ildības Vēst-
lizrāda, ka ja šīs per-
ikta laikā nepieteiksies,

Iīs
par samaksā-

uējam dos tiesību pra-
dzēšanu zemes grāmatā

?28. g. 10. okt. jVs5773

A. Veidners.
V Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Jura Blau
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1928. g.
9. oktobra lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Juris Blau parādu
pēc 2 obligācijām par 500 un
3000 rbļ., apstiprinātas 1911. g.
28. martā ar Ne 650 un 1913. g.
10. oktobrī ar Ne 1142 uz ne-
kustamo īpašumu Cēsu apriņķī,
Ērgļu pilsmuižas Kalna-Andu-
lēnu -V» 51 mājām ar zemes grām.
reķ. Ne 5372 par labu pirmā Ērg|u
krāj-aizdevu sabiedrībai, blanku
cedēta un otrā Jānim Lizumam,
jo pirmo obligāciju lūdzējs ii
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēl dzē-
ša-as zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā, bet otru obli-
gāciju iemaksājis tiesas depozītā
Ls 64,— dēļ kapitāla un " ,, dzē-
šanas.

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 sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, pirmo obligāciju atzīs par
iznīcinātu un otro obligāciju par
samaksātu un lūdzējam dos tie-
sību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā. Ne 5896

Rīgā, 1928. g. 10. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16119z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Matildes Kiše-
levas pilnvarnieka zvēr. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1928. g. 9. oktobra lēmumu, pa-
ziņo, ka parādniece Matilde Ki-
seleva parādu pēc obligācijas
par 800 rbļ., apstiprinātas 1904.
gada 26. janvāri ar Ne 92 uz ne-
kustamo īpašumu Madonas apr.,
Vietalvas muižas Sprogenu .V 92
mājām ar zemes grām. reģ.
Ne 2276 par labu Fridricham
Palēnam, pie kam minētā obli-
gācija ar Rīgas apgabaltiesas
1911. g. 17. maija rezolūciju at-
zīta par iznīcinātu un viņas vietā
saskaņā ar 1911. g. 7. jūlija ie-
rakstu Ne 1213, izdots kredito-
ram Fridricham-Vilhelmam Pa-
lēnam jauns prasības dokuments,
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 16,— dēļ kapitāla un °,, dzē-
šanas.

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
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 10. okt. Ne 5717
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16117z Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924. g.
9. okt. mirušā Jankeļa (Jēkaba)
Ābrama d. Izraeloviča atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikommisariem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma die-
nas.

Termiņā nepieteiktas tiesājas
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobri.
16170 L.Ne 2309,28

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1923. g.
2. februārī mirušā Alfonsa-
Jūliusa Kār|a d.Bekmana (Baeck-
mann) atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisariem,
kreditoriem it. t. t.. pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobri.
16171 " L JS9 2479 28

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1927. g. 7. jūnijā mirušā Ģirta
Friča d. Kalniņa atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommisa-
riem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobri.
L. Ne 2534/28. g. 16172

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1924. g. 3. martā mirušās Lavīzes
Viļuma m. Reiters, dzim. Stugis
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisariem, kreditoriem
it. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespieduma
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām

Jelgavā, 1928. g. 10. okt.
16173 I V 2541 28.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blauberes.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2u! I,.
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1927. g. 4. martā mir. Anlīzes
Anša m. Hartmans
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikommisariem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma die-
nas ,,Valdības Vēstn. ".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, H'28. g. 10. okt.
16174 I Nš 2516/28

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa.
UZ civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz !
23. martā mirušā Valgundes
pagasta jaunsaimnieka Jēkaba
Ozoliņa atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantniekiem. le-
gatāriem. fideikommisariem. kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuam
iespieduma dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatis par
spēku zaudējušām. L. Ne 2543 28

Jelgavā. 1928. g. i

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
16175o Sekret. v. A. Blaubergs.

Je lgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967.. 2011.,
2014. un 2079. p. pam.v
aicina visus, kam būtu uz
21. jūlijā mirušā F.rmaņa Jāņa d.
Riņķa ' alias Ri"
tojiimu kār mant-
niekiem. legatār

riem u.
pieteikt savas tiesīrv

ienešu laikā,
sludinājuma iespieduma

skatīs par spēku zaudēji-

Jelgavā.

Prit
-etāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. It» 67., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
28. maijā mirušā Anša Straut-
maņa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legatā-
riem, kreditoriem, fideikommisa-
riem u. 1.1..pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitof no sludinājuma iepsie-
duma dienas. Termiņā nepie-
teiktas tiesības ieskatīs 'par spēku
zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobrī.
L. .V 25

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ši gada
1. oktobra nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds pēc
pirkuma-pārdevuma līguma par
4400 kr. rbļ., korrob. 1882. g.
16. jūlijā ar Ne 818 uz Kuldīgas
apriņķa, Viš|u muižas ,,Baltums"
mājām, ar zemes grām. Ne 2299,
atzīts par samaksātu un lūdzējam
Jānim Ansonam dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās. L Ne547 28

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

16180v Sekr. v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
8. oktobra nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka obligācija
par 1500 kr. rbļ., korrob. 1909. g.
17. aprīlī ar Ne 93 uz Ventspils
I hip. iec. imobīla ar zemes grām.
.N'o I34L atzīta par iznicinātu un
lūdzējiem Kristam un Līnei
Zvejniekiem dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L. Ne 1

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

16I8lv Sekr. v. A. Blaubergs,

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
24. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 1000kr. rhļ.. korrob. 1909. g.
23. oktobrī ar .V 2404 uz Jelgavas
apriņķa. Penkules muižas ,.Liel-
Šķeltiņu" mājām ar zemes grām.
jNš3946 atzīta par iznicinātu un
lūdzējam Jānim Šķindelim dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Hlgavā, 1928. g. 10. oktobrī.
16l> I V |0

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
I. oktobfa nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas par 1400 kr. rbļ.,

18. g. II. februārī ar
iz Jelgavas apriņķa,Frank-

Sesavas - Langervaldes muižas
,,Migaļu" mājām ar zemes

ir samaksātu un
lūdzējam Jānim Seskam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšami zemes grāmatās.

ļelgavā, 1928. g. 10. oktobri.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās u -ī gada
ptembfa nolēmuma, uz-

aicina to personu, kūjas rokās
atrodas šāds Tukuma-Talsu ze-

. -amatu nodaļā uz Fridri-
cham Bullim piederošā nekusta-
ma ipašuma Kuldīgas apriņķa,
Kabiles m;
zemes grān

gurns.
Valēri

Tirdu un
augustā

laikā, skaitot no. sludi:
.nas dienas ..Valdības

neie-
i par

am Fridri-
'

:zēšanu zt

-
aubergs.

Vandzenes pagasta tiesa.
Talsu apriņķī, pamatodamies
uz savu 1928. maija
lēmumu un pag. tiesu lik. 108. un
109. p. dara zināmu, ka a"

Teodors Matīsa d. Āt
dzīv. Vandzenes pa.
mājās, pieņem bērna
(adoptē) savas mir;
Līzes Āboliņš, dzim. J
ārlaulības dēlu Kārli- '
Jansonu, dzimušu
18. decemi viņam

-liesīga bērna tiesības un

min.

Tdī iebildumi netiks
pieņemti, un adopcija tu
stiprir. I

30. sept.

1596lē D -rdenfelds.

lrVy««z

Preiļu iec. miertiesnesis, pa-
ntiies uz civ. proc. lik.
p. un civ. lik. 1'
p. uzaicina 192t

24. maijā mir. Jāņa Kaza manti-
niekus pieteikt savas manto-
juma tiesības uz atstāto no
mirušā nekustamu īpašumu Jas-
muižas pag. Ezernieku mājā
augšminētam miertiesnesi::
mēnešu laikā skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,.Vald.

16125b Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pilsētas 16. iec. mier-
tiesnesis, uz civīlproc. lik. 146041
14604*» un viet. civ. lik. 4404. p.
pamata, saskaņā ar savu 1928.g.
17. oktobra lēmumu izsludina
par anulētu un nederīgu pilnvaru,
izdotu no Vilhelmines Vitkovskas
Arturam Vttkovskim un aplie-
cinātu pie Rīgas notāra Jāņa
Krūklanda 1925. g. janvāra me-

i. dienā ar reģ. J* 1092, kā
ari visas citas pilnvaras, izdotas
no Vilhelmines Vitkovskas Artu-
ram Vitkovskim, atzīt par anu-
lētām. L. .V 60*
16739z Miertiesn. (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, pa
matodamies uz civ. proc. lik.
140!. p. un civ. lik. I 1
1239. p. uzaicina 1917. g. 11. jūl.
mir. Ludviga Jāņa d. Leitana
mantiniekus pieteikt savas manto-
šanas tiesības uz atstāto Preiļos,

nils ielā apm. 1718 kv.
asis zemnieku zemes augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ..Vaid. Vēstn.".
16124b Miertiesnesis (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
1. oktobra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma-Talsu zēnu
matu nodaļā uz Kristapam Rene-
manim piederošā nekustamā īpa-
šuma Tukuma apr., Slampes
muižas.,.Lejas-Kivul" mājām ar
zem. grām. Ne 2872 -korroborētais

bligācija par 4000 kr. rbļ.,
kas izd. Matīsam Austera d.
Kalniņam un korroborēta 19^6. g.
23. jūnijā ar .Vs 525, ierasties šaī

iena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs, tiesa atzīs akti par iznī-
cinātu un lūdzējam Kristapam
Renemanim atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobrī.
I6186V L. Nš 14

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada

nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jēkabpils-Ilūkstes zemes
grāmatu nodaļā uz Kārlim-Al-
bertam un Pēterim - Alfrēdam
Strazdiņiem piederošā nekustamā
ipašuma Jēkabpils apr.. Daudze-
vas muižas„Plataus Stradu .V38"'
mājām ar zem. grām. >
korroborētais akts: pirkuma-pār-
devuma līgums, kas noslēg'
Šuvalovu kā pārdevēju un
Straddi kā pircēju un korroborēts
1875. g. 20. janvāri ar Ns 133,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesi" un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par sa-
maksātu un lūdzējam Kārlim-
Albertam Strazdiņam atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. V u

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

16185v Sekr. v. A. Blaubergs.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-

elš 7, pa-
; 1928. g. 27. oktobrī, pīkst.

pirm- un otrreizējā izsolē pārdos
Eduarda un Karlīn
kustamu mantu, sasl

m un I teļa un no.
par Ls 370.—.

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

Rīgā, 1928. g. 17. okt. LJvfelOO
16693z Tiesu izp.V.Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. %.
29. oktobri pufksten 12 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ne 16 18,
Vidzemes savstarp. kredītbiedrī-
bas lietā pārdos Nosona Meero-
vifa kustamo mantu,
no sarkanā āboliņa sēklām un
novērtētu par Ls '200n.

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

Rigā, 1928. g. 15. oktobrī.
16741 Tiesu izp. J. Zirgels,

Rīgas apgabaltiesas 6. Im
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
26. oktobri, pulksten '12 dienā,

K r. Barona it* Ne 36,
Zalmana Movšesona un citu

pārdos Borucha Kāna
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par
Ls 1045.

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

Rīgā, 1928. g. 27. septembri.
/p. J. Zirgels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
26. oktobrī, pikst. 12 dienā,
Rīgā. Kroņu ielā Ne 15, dz. 2,
pārdos Kārļa Veides kustamo
mantu, sastāvošu no 1 zirga
u. c. un novērtētu par Ls 1137.

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

Rigā. 1928. g. 13. oktobrī.
16743 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
26. oktobrī, pīkst. 10 dienā, Rigā,
Kauguru ielā „Ns 8 un Kalnciema
ielā .V<! 18 I un II ūtrupē pārdos
Adeles Asnis kustamo mantu,
sastāvošu no veikala . iekārtas
pianīno un mēbelēm un novēr-
tētu par Ls

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

Rīgā, 1928. g. 18. oktobri.
16744 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas polic. 2. iec. prk>-
Z. I. IH>>

!

Rīgas prēf. 1. iec. prie ^
1928. g. 29. . ?;

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs pa/

. oktobri, pulsi-
Barona

pārdos vairākso-
līšanā Leiba Haita kustamo

*ļi par i

gšanai.
oktobri.

Piedzinējs E. I>

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1917. g. 18. jūlijā mirušā

Viļuma (Vi|a) Pētera dēla
Krūziņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt

tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobrī.
10169

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava fi gada

ptembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēc

ijaspar200 kr.rbl. k
ļ. 21. aprīlī uz Ka:

la ar hip. >« 97 atzīt
samaksātu un lūdzējai
Ekions dota tiesība prasīt attie-
cīgas hipotēkas dzēšanu zemes-
grāma- l-

Jelg- <tobri.
Priekšsēd. V. P. St

16179v Sekr v.A. Blaubergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
29. sept. mir. Kriša Mārtiņa d.
Lejiņa atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,
Iegatāriem. fideikommisā riem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 10. oktobrī.
16168 L.-V2

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāra v. A. Blaubergs.



Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas ze-
māk minētie Latvijas pilsoņi:

1) Jānis Daudziņš, arī Dau-
dzits, dzim. 188 ;ijā, ar
sievu Edi, meitu Elvīru-Veltu un
dēlu Jāni. dzīvojoši Daugavpils
apr.. Aiviekstes pag. Ķugos, kup

jukties uzvārdā .,Avotiņš",
2) Mārtiņš Kaminskij, arī Suns,

dzim. 1885. g. 18. oktobrī, ar
sievu Martu, meitām: Ernu. Elzu
un Almu, dzīvojoši Jēkabpils apr,
Elkšņu pag. Purmaļos, kuji vēlas
saukties uzvārdā ,,Kaminskij ,

3) Jānis (Johans)-Robc
žotnieks, arī Kažoks, dzim
18. derembrī, ar sievu Emīliiu-
Lizcti. uuiļļlii: Mildu-Emīliju un
Veru-johainu. dzīvojoši J<
apr., Džūkstes pag. Ķīšu mājās,
ku[i vēlas saukties uzvārdā ,,Ka-
žotnieks" ,

4) Jēkabs Strautiņš (tīermans),
dzim. 1865. g. 9. jūlijā, ar sievu
Annu un dēlu Kārli, dzīvojoši
Madonas apr,, Mēdzūlas pag. Ilgu
mājās, kup vēlas saukties uz-
vārdā ..Strautiņš"..

5) Jānis ( ļo'hans)-Kārlis-Otto
Barons, arī Baroniņš, dzim.1877.g.
28. novembrī, ar sievu Kristīni,
dēliem: Artūru un Aleksandri,
dzīvojoši Rigā, Zvaigžņu ielā
Ne 24, dz. 52, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,Baro:

6) Jānis Pautans, dziimsl90b.g.

20. martā, dzīvojošs Ilūkstes apr.,
Gārsenes pag. Skujās, kurš vēlas
saukties uzvārdā ..Zālīte ".

7) Fridrichs Āzis, (Zubovs),
dzini. 1867. g. 10. augustā, ar
sievu Lati un dēlu Voldemāru-
Jāni (Zani), dzīvojoši Kuldīgas
apr., Kabiles pag. Aizpurvu mā-
jās, kup vēlas saukties uzvārdā
,,Graudiņš",

8) Līna Siļķe, arī Riekstiņš,
dzim. 1896. g. B. martā, dzīvojoša
Tukuma-Talsu apr.. Kabiles pag.
Kannenieku mājās, kura vēlas
saukties uzvārdā ,,Riekstiņš".

9) Emma-Jūlija-Anna Klinge
(pēc šķirta vīra Briks). dzim.
1866. g. 23. novembrī, dzīvojoša
Kuldīgā, Rumbas ielā .Nš 4, kūpi
vēlas saukties uzvārdā ,.Briks ",

10) Grieta Utubārzda, dzim.
1858. g. 14. augustā, dzīvojoša
Jēkabpils apr., Sēlpils pag. Mež-
sētās, kupa vēlas saukties uzvārdā
,,Bārzdiņš" .

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mīušu laikā, skaitot no šā sludi-
nājuma publicēšanas dienas, pre-
tējā gadījumā, pēc minēt
mina notecēšanas lūgumus iz-
pildīs. 12612V

Rīgā, 1928. g. 12. oktobrī.

Administratīvā departamenta
vicedirektora v. K. Ābels

Pasu nodaļas vadītājs
16537v P. Kurzemnieks

Dzelzceju virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

raft«<«*ft sntensīfta»:

1928. g. 25. oktobri uz
diatermijas aparātu ,.Penetro-

tnerm" — I gab.

1928. g. 25. oktobri uz
1) eļļu, cilindru, pārkarsētam

tvaikam — 10O0<
2) eļļu. cilindru, slapjtvaikam —

30000 kgr.

un rafcstfisftu immotl
1928. g. 29 oktobri uz

papīru, dažādu, pēc saraksta.

Sacensību un izsoles sākums
puīkst U no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā 5P/„ drošības naudas

no piedāvājuma vērtības. Tuvā-
kas zinas dzelzceļu virsvaldē,

Gogola 'ielā Ne 3, ist. 103.
2* L5fo7

Liepājas Aizputes apr. Priekules
polic. iec. priekšn., pamat
uz nodokļu departamenta 1928.g.
15. okt. rakstu Ne L. P. 53277,
Priekulē, Priekules policijas iec,
1928. g. 16. nov., pīkst. 10 rītā,
izsludina ūtrupi, kurā pārdos
atklātā vairāksolīšanā mir. Jāņa
Granta kustamu mantu, sastāvo-
šu no galdiem, krēsliem, drēbju
un grāmatu skapjiem, bufetēm
u. t. t., kopvērtībā par Ls 1769.

Nurmuižas pag. padome
pieņems š. g. 7. novembrī, pl. 11
dienā, Nurmuižas pag. namā,
Nurmuižas un Strazdes rajona

ārstu.
Pieteikšanās pagasta valdei līdz

minētai dienai. Iesniedzot doku-
mentus pie lūguma, tie jāap-
maksā ar 80 sant. zimognodevu.

Ārsta dzīves vieta Nurmuižas
muižā. 11 klm. no Talsiem.
Pamatalga Ls 180,— mēnesī.
Rajonā ietilpst apm. 4300 iedzī-
votāju. 2 16555z

Daugavpils pilsētas polic. 2.iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
29. oktobrī, pīkst. 10, Virsnieku
ielā 21, tiks pārdotas vairāksolī-
šanā pils. J. Josmanam pieder,
mantas: 1 pletējamā mašīna,
firmas ,,Gecge-Malchiasig" . Mi-
nētās mantas varēs apskatīt ūtru-
pes dienā uz vietas. 167l4z

Sekošas Kurzemes paju sabiedribas imobiliju ieg"'

kopībai paji ir pieteikti par zudušiem:
Sērija A Ne 5 par 250krievu rbļ-

C > 26 par 1000 krievi»
C — 76 par 1000 krie

Sabiedrības valde uzaicina minēto paju
l^^^^Hvaldei sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludināju"

šanas dienas. Pretējā gadījumā tiks izdoti J.an£'i
kiem numuriem ar uzrakstu uz viņiem, ka tie
paju vietā. .,,-ieiil^H

Sabiedribas valde atrodas Jelgavā. Akadenui» \*
16750 3

Rīgas pret. 7. iec. priekšnieks
pārdos vairāksolīšanā š. g. 26.okt.,
pīkst. 10, Lāčplēša ielā 70b,dz.l8,
pils. Jeinai Leibsons piederošas
mantas: trimo spoguli, ozolkoka
bufeti, ozolkoka tējas galdiņu,
niķeļa tējmašinu, pulksteņa skapi
ar pulksteni, dīvānu, ēdamistabas
galdu. ,.Zingera" firmas šujma-
šīnu, ,.Pfaff" firmas šujmašīnu
un 2 darbnīcas galdus, novērtētas
par Ls 1!* =><» — _ apskatīšana iz-
darāma pārdošanas dienā uz
uz vietas.

Pamats: darba insp. slimo kasu
lietās raksts Nš Ds 8251 no š. g.
20. jūnija. I6648z

Rigas prēf. 8. iec. pr-ks dara
zināmu, ka š. g. 26. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Zvaigžņu ielā 31,
pārdos vairāksolīšana Jānim Stū-
rim piederošas mantas, sastāvo-
šas no dažādām mēbelēm, novēr-
tētas par Ls 284,— kontrabandas
soda dzēšanai, sask. ar Rcnges
muitas š. g. 27. sept. r. Ne 4179.
Izzināt sarakstu, novērtējumu un
apskatīt mantas varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas.

Kara pārmācības iestāžu pr-ks
izsludina par nederigu nozaudēto

as apliecību, izdotu no
kafa pārmācības iestāžu pr-ka
1928. g. 4. maijā ar

Alšvangas pag. valde izsludina
par nederigu Latvijas pasi. ar
Grietas Andreja m. Runģis vārdu,
izd. no Alšvar. valdes
1920. g. 21. jūl Pase
nozudusi.

Latvijas universitātes medicīnas
fakultātes stud. Indulim Ru-
benam, 1924. g. izsniegtā studiju
grāmatiņa Ne 9055 nozaudēta un
tiek skaitīta kā nederīgs doku-
ments. 1671 Iz

Rīgas prefektūras 6. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto 3. daļas rezervista ap-
liecību .V 17945, izdotu 1
18. decembri no Jēkabpils-Ilūk-
stes kara apr. pr-ka ar "
Lebedeva vārdu. 16701ē

Rites pag. valde (Jēkabpils apr.,
c. Neretu), dara zināmu, ka š. g.
29. oktobrī, pīkst. 12 dienā, tiks
pārdota vairāksolīšanā, pie Rītes
pagasta nama, mir. Jāņa Caune
mantinieku pēcstāvoši minēta
kustama manta, kā: 2 zirgi,
1 ādas sakas ar slejām, 1 nekrā-
sots koka loks, 1 striķa groži,
1 darba rati uz koka asīm im
I dzelzs atsperu ecēša, novērt,
par Ls 172,— dēļ Ls 158— da-
lības naudas par novadgrāvja
rakšanu lidz ar °,, piedzīšanas,
par labu Rītes pagasta meliorā-
cijas sabiedrībai ,,Alkšņa ".

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.

priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
30. oktobri, pīkst. 10, Teātra
ielā 15, tiks pārdotas vairāksolī-
šanā pils. S. SmuŠkOVicam pieder.
mantas: sienas spogulis, ozola
koka lete u. c. Minētās mantas
varēs apskatīt ūtrupes dienā uz
vietas. 16653z

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
30. oktobri, pīkst. 10, Sakņu ielā
ielā Ne 49, tiks pārdotas vairāksol.
pils. Vulfam Ciseram piederošas
dažādas mēbeles. Minētās man-
tas varēs apskatīt ūtrupes dienā
uz vietas. 16654z

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
24. oktobrī, pīkst. 10, Krāslavas
ielā Ne 59, tiks pārdotas vairāksol.
pils. J. Šiliņam piederošas man-
tas: elektr. ' pakaramā lampa,
drēbju pakaramais un elektr.
skaitītājs. Minētās mantas varēs
apskatīt ūtrupes dienā uz vietas.

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
25. oktobri, pīkst. 10, Virsnieku
ielā Ne 21, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā pils. M. Kaplanam pied.
mantas: gramofons, dīvāns un
citas mēbeles. Minētās mantas
varēs apskatīt ūtrupes dienā uz
vietas. 16713z

Ilūkstes apr. priekšn. paligs
1. iec. izsludina 1928. g. I. nov..
pīkst. 10 no rīta, pie Laucesas
pagasta nama, ūtrupi, kurā tiks
pārdotas atklātā izsolē pils.
Izotam Lisovam piederošā div-
jūgu atsperu ecēša, nocenota par
Ls 30,—. Apskatīt var minētā

un vietā. 16725z

Daugavpils pilsētas polic. 2.iec.
priekšnieks paziņo, ka 1'-.
23. okt.. pīkst. 10, Krāslavas ielā
Nš59, tiks pārdotas vairāksolīšanā
pils. |. Šiliņam pied. mantas:
šujmašina un dažādas mēbeles.
.Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 16655z

Latvijas universitāte, tauts. un

tiesību zinātņu fakultāte izslud.
par zudušu stud. Augusta Branta
matr. Ne 8531 lekciju grāmatiņu.

Aleksandra Augstumu slimnīca
Rīgā, Aptiekas ielā Ne 15, š. g. 5. novembri, pīkst. 12

izdos rakstiska izsolē
1500 kub. metru bērza, 1000 kub. metru alkšņa un 630 kub. metru

egles pirmās šķiras dedzināmās malkas piegādāšanu.

Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zimognodevu, slēgtās
aploksnēs, ar uzrakstu „Uz rakstisku izsoli 1928. g. 5. novembri"
iesniedzami Aleksandra Augstumu slimnīcas kancelejā līdz š. g.
5. novembrim pīkst. 12. Drošības nauda 10°no piegādes kop-
summas.

Tuvākas zinas un noteikumi Aleksandra Augstumu slimnīcas
kancelejā no pīkst 10—12 dienā. L 5663. 16747b

Benkavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 27. novembri, V< iiasta namā,

augošus numurētus ošus:
IV iec. mežniecībā, Bukaišu novadā, pēc celmu skaita 5 vie-

nības, no 6 lidz 424 koki, vērtībā no Ls 35,— līdz Ls 581,—.
IV iec. mežniecībā, Medņu novadā, pēc celmu skaita I vienība.

87 koki. vērtībā Ls 174.— .'
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 27. septembra

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
drošības naudas no attiecīgo vienību izsludinātās vērtības.

Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbu
izvešanai, apvienotas vienā summā 20°apmērā no vienības pār-
došanas summas, pēc kam ši drošības nauda paliek mežu departa-
menta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu

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

Tuvākas ziņas Benkavas virsmežniecības kancelejā un pie
IV iec. mežziņa. I6646z Benkavas virsmežniecība.

F. M. Jelgavas čokura fabrika
Rīgā, Noliktavas ielā Ne 1, izsludina uz š. g. 23. oktobri, pīkst. 12,

sacensību

uz ii. 11torni īēlcnkna piepil
uz sekošiem noteikumiem:

1. Cena par kontinenta biešu jēlcukura alkalu pirmproduktu
uzdodama par 50kg netto ieskaitot maisu cif Riga par 88° Rendement.

2. Pie cita Rendement grāda cena proporcionāli zemāka vai
augstāka. Zemāk par 86° Rendement cukurs netiks pieņemts.

3. Jēlcukura piegādāšanas termini Rīgā:
ca 300 toņu līdz 10. novembrim 1928. g.
„ 500 „ „ 20. ,. I "28. g.

500 „ ,, 30. ., 192*
4. Maksa Rembours 90 dienu London. %% un stempel-

nodokli maksā pārdevējs.
5. Cukura parauga analizēs izved nosūtīšanas ostās B0 2

zvērinātiem ķīmiķiem, pie kam pārdevējam un pircējam pie laika
jāizvēl sev ķimiķi. Pie analizēs svārstības vairāk kā '° starp abu
ķīmiķu analizētu tiek izdarīta šķīrēju analizē, kuras caurmēra Ren-
dements tiek salīdzināts ar iepriekšējo 2 analizēm un tuvākā no šīm
2 analizēm noder par norēķināšanās bāzi.

6. Strīdus gadījumus izšķir pie Dancigas un Polijas jēl-
cukura nodošanas. — Dancinās cukura biržas šķīrējtiesa, bet pie
Vācijas vai Cekoslovaķijas cukura nodošanas, — Hamburgas šķīrēj-
tiesa.

7. Drošībai par piedāvājuma un līguma kārtīgu pildīšanu
jāiesniedz garantija 10% apnmērā no piedāvātās cukura kopvēr-
tības. Garantiju termiņam jābūt ne īsākam, ka attiecīgas partijas
cukura nodošanas termiņam un izdotam no pirmklasīgas bankas.
Garantijas summu var iemaksāt ari naudā F. M. Jelgavas cukura
fabrikas depozītu rēķinā .N? 207 Latvijas bankā.

8. Piedāvājumus var iesniegt uz visām ca 1300 tonām
vai uz katru partiju atsevišķi.

9. Zīmognodokli liguma noslēgšanai maksā F. M. Jelgavas
cukura fabrika.

10. Sacensības rezultāti piedāvātājiem tiek paziņoti sacen-
sības dienā līdz pīkst. 14.

Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, jāiesniedz
līdz sacensības atklāšanai. L 5674 16749z

Aleksandra Augstumu slimnīcu
Rīgā, Aptiekas ielā Ne 15,

š. g. 6. novembri, pīkst. 12 dienā izdos

roKstisbfi izsolē
sekošu veļas materiālu piegādāšanu :

1) Pusaudekls palagiem . 1500 mtr.
2) Bjazs dubulti plats 1000
3) Audekls linu, nebalināts 200
4) Audekls linu, strīpains 500
5) Audekls somu, strīpains 35t)
6) Audekls linu, balināts dvieļiem . . 2
7) Audekls linu, nebalināts dvieļiem . 150
8) Heringbone 70X1
9) Moleskins krāsains 500

10) Modepalans 100
11) Brezents 250
12) Gultas segas bērnu, flaneļa .... 25 gab.
Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zimognodevu slēgtās

aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz rakstisku izsoli 1928. g. 6. novembrī"
iesniedzami Aleksandra Augstumu slimnīcas kancelejā līdz š. g.
6. novembrim, pl. 12 Drošības nauda 10° (. no piegādes kopsummas.

Tuvākas ziņas, noteikumi un paraugi Aleksandra Augstumu
simnīcas kancelejā ' no pīkst. 10—12 dienā. L. 5660. 16746b

1un Z. departamenta 1. ra). injw.
Rīgā. Lāčplēša ielā Nš 24. dz. 8. š. g. 29. oktobri

U 'll|

izdos jauktā izsolē mazākprasits
8 gab. dzelzbetona caurteku jaunbūvi pār šosejas "*
uz nobraucamiem ceļiem no Rīgas Jūrmalas šoseiasT» *****
Drošības nauda Ls 60. ."«.ur

Tuvākas ziņas kancelejā no 9—15. l 5670

Saukas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 26. novembrī, pīkst. 12 dieni
pagasta namā,

augošu mežu
no IV iec. mežniecības Saukas un Neretas novados oēc ni»*a.
vienības no 0,09—1,92 ha, vērtībā no Ls 6.— līdz 1

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās i
irosības naudas no attiecīgo vienību izsluc
solīšanas drošības naudas jāpapildina li.:

par kuru vienība nosolīta. Apvienotās droši!
tīrīšanai un mežu kultūru darbiem pircējam jāies:
biļetes saņemšanas 20°,, apmērā no i
Šī drošības nauda paliek mežu departamenta rīcībā un n*tS?'maksāta. Ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izvjj
resors. Ja mežu uz fonda zemēm nopircis zemes ie>.
notā drošības nauda nav jāiemaksā.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie cw*bJmežziņa. I6707z Saukas virsmetalā

Noteikumi par civildienestu
Maksā brošēts eksemplārs

tipogrāfijā saņemot Ls 015
ar piesūtīšanu pa pastu • ? „ 0*

18
Dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pili, istaba 1.

Pasta un tēlegr. departamenta galvenā darbnīca
izsludina RAKSTISKU IZSOLI š. g. 31. oktobri uz

Kondenzātoriem 1.400 gb.
Alvu 500 kg.
Dzelzs skārdu 10.000 „
Veiddzelzi 35.700 „

Izsole notiks minētā datumā pulksten 11 P. T. D. Materiālu
iegādes un Inventāra nodaļā. Aspazijas bulv. Ne 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10°/(i apmērā
no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Vidzemes šos. Ne 19, darbdienās no pulksten 10—12 un no
12,30—14. I* L 5649 16596v

Latvijas skautu centrālās organizācijas skauta
draugu komitejas

mantu loterējas vinnestu saraksts.
Vinnesti krita uz šādām biļetēm :685,759.4, 6, 10 50, 69, 95, 117, 814,816,878,88:

138, 177, 196, 216, 260, 321,328, 985- 98 >3, 995.
330, 377, 380. 389, 402, 405. 407, 8005. 8. 9, 14, I
412, 439, 457, 523, 567. 580. 591, l "-'- ' 'I '7 , 140, 15-
611, 616, 147, 150, 653. 670, 707, 188. 204. 2
741,747,782,798,811,812,814. 248.2*8.2';
816,835.855,858,861,879,885, 364,421. 4.
o-JT 04 i 980 992 546,561 585, fl^H

1025. 28, 50, '>]. 89, 95, 10* 1, 648,649,671
130,135,150,207,210,228,265, 756,76
294, 299, 324, 364, 386, 416, 428, «08, 819, 837, 839, 86'
435,447,451,461,479,481,485, 899,' 152.
490, 531, 555. 7v 29, 9002. ;-;,
649, 668, 701,7i 63, 799, 38. 45, 54, 113, l_
801, 828. 856, 865, 871, K72, 876, '-- 248, 250, 21 !
906, 908, 912, 916, 934, 935, 956, -*- 323, 330. 344
999. 359, 366, 384 414

2037, 59, 82, 83, 93, 107, 110, 433, 447, 449, 5
152, 157, 165, 192. 196, 207, 228, 578 - 604. 0:
255, 274, 287, 298. 343, 355. 302. 707, 73o. 747. 751
365, 388, 392. 407. 429, 438, 457. s ">- 82i
463. 475. 479, 491, 519, 547, 551, 942, 9 >-

571, 578. 585. 617, 663, 667, 10006, 2<
671, 073. 681, 685, 742, 746, 756, 67, 79, 121.
765, 807, 822, 853, 884, 886, 888, 225, 227. :
906, 907, 908, 910, 915, 923, 950, 337, 35
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4005, 15, 29, 33, 64, 73, 74, 415,417,499
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225, 232. 241, 2-10 . 254, 269, 300, 628. 655, 662. 66-
310, 366. 377, 382, 384, 389, 432, 747, 7t 1
436.442,443,456.467,487,507. 803,8

611, 614, 637 . 7112 . 703. 722, 909. 910,
726. 771, -Im 814 . 837, 12008, 1

'32. 933. ''83 990. 106, 141, 155. 169. 231, *J
5005. 9, 17 18. 19, 30, 49, 301,332,33!

56, 59, 75, 79. 92. 110 115, 117, 394. 39", 416. 44 J
128. 151, 170, 176, 183, 197, 201, 524, 528. 531, 54 j
210, 216, 221. 237. 241. 290, 305. 610,611, 62
312, 321, 330, 335. 356, 357, 373, 687, 707.

198, 4o7. 437. 440. 449. 463, 82". E
464, 47! . 494. 500, 524. 534. 547. 978.
557, 562, 577. 616. 618. 646. 653. 13043. 5
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-
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Popes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 21. novembri . Ances pagasta namā,

augošu mežu.
III iecirk ņa mežniecībā A Matības 75 vienības

ha, vērtībā Ls 9—552.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927 moraapstiprinātiem noteikumiem '

12 dienā.
kommisijaī

vienību
līšanasdrošības nauda jāpapildina I

par kuru vii .līta.
Kā drošības naudu pieņems ari procentpapīrus pēc finanču

ministra izsludinātā saraksta, Latvijas bankas garantijas kā ari
privātu kredītiestāžu garantijas.

Drošības na mai un apmežošanai apviem
summā 20% apmērā no vienības pārdošanas «am šī

as nauda paliek mežu departamenta rīcībā.
notīrīs un apmežos meži.

Ja mežu nopircis zēnus ieguvējs, drošības nauda ciršanas
vietas tīrīšanai nav iāmar

Ja pirkums nepārsniedz Ls 200 un ja par pirkto mežu
naudu samaksā izsolē, līgums nav jāslēdz.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludin. as noņemtno izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancei

mežziņa ,\ H Popes virsmežniecība.

Smiltenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 23. novembrī, Smiltenes pagasta valdes

augošu mežu no likvidētiem fonda gabaliem un ce:malu kokus:
IV iec. mežniecībā, Raunas no\ runas, pēc platības

tībā nu Ls 112,— līdz Ls 535
V iec. mežniecībā, Raunas-Lielmeža novadā. 4 vien.

platīb, iz 1 ha, novērtētas par Ls 52,— līdz Ls
Mežu pārdos uz mežu un niežu materiālu pārdošanas I

15. apriļa likum V aldības Vēstn, uimurā) un
zemkopības ministra apstiprināto noteikumu un nosacījumu;pamata.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
?līšanā pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles knmmisijai

irosības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
solīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,

par kādu vienība nosolīta.
Kā drošību pieņems arī: I) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu

obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un Valsts zemes
bankas 6° ,-, ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību un 3) Latvijas bankas
vai viņas pārgarantētās privātu banku garanti

Skaidrā naudā iemaksātās drošības naudas tiks ieskaitītas
pēdēja maksājumā.

Par pārdevumiem rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs
visu summu samaksā ne vēlāk, ka mēneša laikā pē lienas.

Drošības naudas ciršanas vietas tīrīšanai un mežu kultūru
darbu izvešanai, apvienotas vienā summā 20% apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam drošības nauda paliek mežu departa-
menta rīcībā un netiek atmaksāta.

Ciršanas vietas satīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt

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

mežziņiem. I0709z Smiltenes virsmežniecība.

Nītaures virsmežniecība

oerdos mutlsKā Izsolē augošu mežu:
It2t ?. 20. novembrī, Siguldas pilsētas valdes telpās.

me žniecībā: Siguldas novadā, pēc platības 5 vienības
? ha, vērti -"4 līdz Ls 435, pēc celmu skaita

?» ? ; - 42 koki. vērtībā Ls 261 un Ls 180: Paltmales
S'flfS pēc ienības no 0,42 līdz 1,56 ha, vērtībā no

"* Ķempu novadā, pēc platības 5 vienības no 0,19 ha
41 līdz Ls 72.

g. 22. novembrī, Nītaures pagasta valdes telpās.

II iec. mežniecībā: Mores novadā, pēc platības 1 vienību
Nītaures novadā, pēc platības 5 vienības

5 na. vžrtībā no Ls 13 līdz Ls 472, pēc celmu skaita
, 15 līdz 592 kokiem, vērtībā no Ls 6 līdz Ls 699.

tt. mežniecībā: Annas novadā, pēc celmu skaita 1 vienība

IV iec. mežniecībā: Bukas novada, pēc platības 1 vienība
i« ha vērtībā Ls 1722: Mālpils novadā, pēc platības 4 vienības
"Tļ ha, vērtībā Ls 381 līdz Ls 738; pēc celmu skaita

līdz 469 kokiem, vērtībā no Ls 135 līdz Ls 626;
: . iatības 4 vienības no 1,42 līdz 3,67 ha, vērtībā

pēc celmu skaita 2 vienības 800 koki un 669
1 un Ls 1618.

, pārdos uz Zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
m noteikumiem.

*" pulksten 12 dienā.
ē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
>as naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtil

is drošības nauda jāpapildina līdz 10
«mmas. par kuru vienība nosolīta.

as naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts i
itvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes, un

s bankas 6 , ķīlu zīmes; 2) banku un 'kredītbiedrību
earar.'

Skaidrā naudā iemaksātās drosibas naudas ieskaitīs pēdējā
«bijumā.

Par pārdevumiem rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs
mju pirkumu summu samaksā ne vēlāk, kā mēneša laikā pēc iz-
talts dienas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru
(Urbu izvešanai apvienotas vienā summā 20% apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu depar-
tamenta ricī mas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors. Drošības naudas izcirtumu tīrīšanai un niežu kultūru
darbu izvešanai pēc lauztiem līgumiem tiek ņemtas saskaņā ar
«mkopības ministra 1924. ». 14. maija un 4. jūnija apstiprinātiem
nosacījumiem:

!as novadā, vienība. Ne 2 tīrīšanai Ls 10 kult. Ls li)
N° 3 .. ,. 9 .. , 9

1 .. T2 ,, ,, 12
Ne 5 . 7 ... 7
.V> 6 .. 14 .. ,, 14
.V? " ,, 13 ., ,, 13

nires novadā, vienība JVe 2 ., ,, 35 ,, ,, 35
Ja mežu uz fonda zemes nopircis zemes ieguvējs — drošības

Baudas cirsmu tīrīšanai un kultūrdarbu izvešanai netiek ņemtas.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no-

aont no izsoles pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežnie-
oTias kancelejā, Nītaurē, un pie iecirkņu mežziņiem.

Nītaures virsmežniecība.

Ventspils virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 21. novembr namā,

augošu un atmirušu mežu un nocirstus
sekvestrētus kokus.

: - i I s novad
nības no 5—1470 kokiem, vērtībā i

:t Zemkopības ministra 1927. g. 27. septembri
jumiem.

Izso: pulksten 12 dienā.
laidis personas, kuras iemaksās izsoles koni

lrošības nauda vienību izslm
has nauda jāpapildina līdz 1 immas,

par kūpu vienība nosolīta.
Ka drošības naudas pieņems arī: 1) Lai

aizņēmumu obliļ atvijas hipotēku bankas ķīlu zīi
zemes bankas 6°-, ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību

garant:
Ja noslēgts rakstisks līgums skaidri naudā iemak-

sātas drošības ņaud: skaitītas pēdējā maksājumā.
Līgumi n, >ar pirkto mežu visu naudu samaksā

ne vēlāk, kā mēneša laikā no izsoles dienas.
fbas naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru

darbu izvešanai apvienotas vienā summā —20°/p apml
nības pārdošanassummas, pie kam šī dn Mežu

imenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumi
mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības

noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniec. kancelejā un pie I iec. mežziņa.

10475b Ventspils virsmežniecība.

Sēlpils virsmežniecība
pārdos mutiskā J. g. 20. novembrī, virsmežniecības kance-

augošuļmežu un sagatavotu (sekvestrētu) malku.
vadā pēc platības 1 vienību,

vērti: —.
II iec. mežniecībā. Mazsunakstes novadā (uz jauns.-

.N« I2F), sagata-. ra bērza n

III iec. mežm ovadā, pēc platības 5 v
:986,— un pēc celmu
-.

līdz L- 12!
uz zemkopības ministra 9. un 27.

līņātiem nosacījumiem.

lina līdz 1
par ku;

: - banku un
Vi: sību izsludina!

tn.
Tu

ziniem.



Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām pases
un personas a kuras
pieteiktas par .

I. Lat\ījas ?

23. novembri ar Oto Preimana
vārdu; 2. Latv. pasi X? 141344.
izd. no Ri

na Zakmana v.;
3. Latv. pasi ser. B. A N
izd. noRgaspri- 23.apr.

as indrik Latv.
U9 izd. no

prēf. 1927. g. 14. ?

' izd. no Pilda
Nadeždas S

6. Latv. pasi ser. A. L. '.V? 2471'!.
izd. no 2. iec. 1927. g. 16. nov.
ar Aleksandra Ozola v.; 7. Latv.

zd. no
manī ar

Alideslona tiasapl.
.\» 16694. izd. no Liepāja!
ar Herberta Cukura v.: 9. Latv.
pasi ser. ,\ I.. .V 15691. izd. no
Rīgas prēf. 192" kt. ai

izd. rfc
iļ 19. maijā ;<

Paipala v.: 11. Latv.
izd. no Kalnciema pag. 1920. y

16. apr. ar Annas Zeiba-
12. Lai
izd. no Jūrmalas polic. iec.
1927. g. 3. nov. ar Vilhelmines

!. Latv. pasi ser. A. I..
I. no Jūrmalas polic.

ir Richarda
Meiers v.; 14. Latv. pasi se
Nš 11857, izd. no II. iec. 1928. g.
:?!! ) . okt. ar l-ridricha Tebelis v.;
15. Latv. pasi ser. A. P. Ne 7615,
izd. no 12. iec. 1927. g. 30. dec. ar
Jūlija Vilčaka v.; 16. Latv. pasi

izd. no Dundagas pag. ar
Augusta Valdnera v.: 17. Latv.

AI Nš 6818, izd. no
3. iec. 1927. g. 21. okt. ar Marijas
Spunde v.: IK. Latv. pasi ''
izd. no Pasienas pag. 1924. g. ar
Valencijas Baranovs v.; 19. Latv.

i. A. I.. Ne 24942, izd. no
Rīgas prēf. 1927. g. 4. nov. ar
Mārtiņa Cinis v.; 20. Latv. pasi
ser. A. A. Ne 7444, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 29. aug. ar Artura
Berga v.; 21. Latv. pasi ser. A. K.
Ne 22880. izd. no 4. iec. 1927. g.
12. okt. ar Pētera Andersona v.:
22. Latv. pasi ser. N. T. Ne 5532,
izd. no Ādažu pag. 1928. g.
16. aug. ar Saverija Kursis v.;

23. Lai
martā

ar Zinaīdas Ka-
Latv. pasi ser. A K. Ne 17568
izd. no Rīgas prēr

? ar Augusta Bileama v.:
25. Latv. p
izd. no 8. iec. 1927. g. 21
ar Lidijas Kalni Latv.

-?81. izd. no
II. iec. 1927. g.|
Edvina Kreger. Latv.

III, izd. no
2 maijā ar

stes Rozentāls v.; 2s
>zd. no

3. iet 11. maijā ar
Vilmas Bērziņš v. pasi

191, izd. : polic.
pr-ka : II. okt. ar Olgas
Pakalns v.; 30. Latv. pa-

Rīgas prēf.
maijā ar Irmgardes-

31. Latv.
r. A. K. .V» 12568, izd. no

6. okt. ar Vandas
Vermus v.; 32. Personas apliec.

247, izd. no Rīgas prēf,
. ar Fridriclīa Vinzaraja v.:
itv. pasi ser. A. P. 12754

izd. no 7. iec. 1928. g. 2. iaunv
dora Maurera \. -. 34. Latv.

Ms —, izd. no Naujienas pag
ar Pētera Merkulj»

35. Latv. pasi ser. B. A N
izd. no Rīgas prēf. 1<C
24. apr. ar Elizabetes Holcmanis
v.: 36. Latv. pasi ser. A. A.
NŠ 9189, izd. no 1(1. iec. I-
31. aug. ar Jēkaba Plaiskas v.:
37. Personas ap; 17, izd.
no Rīgas prēf. 1925. g. 3. aug. ar
Miķēļa Stola v.; 38. Latv. pasi
Nš —, izd. no Grenču pag.

. ar Arnolda Mucenieki \.;
39. Latv. pasi NŠ257597, izd. no
Rīgas prēf. 1925. g. 6. aug. ar
Olgas Kreicbergs v.; 40. Latv.

r. A. /.. Nš 22487. izd. no
prēf. 1927. g. 13. dec. ar

Lauras Bīrgers v.: 41. Latv. pasi
ser. K. V. Nš 11368, izd. no
Biržu pag. v. 1927. g. 25. okt. ar
|ona Kivlinika v.; 42. Latv. pasi

ser. A. V. Ne 18709, izd. no 4. iec.
1928. g. 23. martā ar Vilmas
Jansons v.; 43. Latv. pasi ser.
A. T. Ns 22948, izd. no Rīgas
prēf. 8. iec. 1928. g. ar Pētera
Pakonka v.; 44. Personas apliec.
Ne 158 2154, izd. no Madonas
apr. pr-ka 1927. g. 18. aug. at
Odalje Kopilova \.; 45. Latv.
pasi ser. A. Z. Nš 0)075, izd. nu

-
Tirziti-

510, izd.
ar Jefima

Čumika v.: 47. Latv. pasi
izd. no Koknes- ,

zd. no
Līksnai MV. ar

-

g. 11. dec. ar I
Personas ap

24. g.
8. febr. ar Doras Barkag.!
51. Latv. pasi ser. B.
izd. no 8. Iet
Zentas Dorotejas Svārpulis v.;

52. Personas apl. Nš 7511. izd. no
prēf. 192.'-'. g. I. -

Anastasijas Kurašs v.; 53. Latv.
? Rīgas prēf.

na Svietiņš v.;
54. Latv. pat 12933,
izd. no 5. k pt. ar
Arnolda Feldmaņa v.; 55. Latv.
pasi Nš 267687,' izd
prēf. 1925. g. ar Māri

Latv. A. Z.
Nš 15925, izd. no Rīgas prēf.

ar Elzas Jubalis
v.; 57. Latv. i B. Z.
Nš 20004, izd. no Rīgas prēf.

? largaretas Kalniņš v.:
58. Latv. pasi ser. a. 1
izd. no Rīgas
31. janv. ar .Marijas Smits v.;
59. Personas apl. .N° 133, izd. no
Rīgas prēf. 1927. g. ar Michaila
Agurjanova v.; 60. Latv. pasi
ser. L. I. /ii. nu
Teteles pag. 1927. g. 20. dec. ar
Voldemāra Bērziņš v.; 61. Latv.
pasi Nš 156260, izd. no Rīgas prēf.
1921. g. 17. janv. ai Idas Lilien-
felds vārdu. 16704C-

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts no š. g. 1., 2.. 3., 4.. 5.. 6.,

10., II., 12. un 13. oktobra
ar .V? 7337.

Sev, uzd 11 inbergs.
Sausnējas pag. valde izsludina

par nederīgu nozaudēto karā
klans, apliec. Nš 55. ar Pētera
Andreja d. Lejiņa vārdu, izd.
no Cēsu apriņķa apsardzības
pr-ka 1919. g. 6. 'nov. 15965b

Sunākstes pag. valde (Jēkabpils
apr.) izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšz. pasi
Nš 866, ar Pēteia Kār|a dēla
Upmala vārdu, izd. no Sunākstes
pag. valdes 1921. g. 3. decembri.

ļ Maksātnespējīgā parādnieka

Mozesa Alberta
| zvērināts aizgādnis, zvērināts ad-
vokāts Boriss Petkoviss paziņo
ka š. g. 30. oktobr
Rīgas apgabali'
maksātnespējīgā parādnit
zesa Alberta

vispārējā kreditoru sapulce
ar sekošu dienas kārtību:

1. Zvērināta aizgādņa ziņojumi.
2. Zvērināta aizgādņa atalgojumi
3. Konkursa valdes vēlēšana.
4. Jautājums par aprakstīto mas-

tu realizēšanu.
5. Jautājums par strādnieku un

kalpotāju prasību apmierinā-
šanu ārpus konkursa.

6. Dažādi jautājumi.
Zvēr. aizg. zvēr. advoklu

16695ē B. I'

Mir. J. Seeberga mant. masas

konkursa valde

pārdod gruntsgabalu,
Zasulaukā, Dārza ielā Nš 25, ar
dzīv. ēku, stalli, augļu dārzu un c.
Platība 1798 kv. metru.

Piedāvājumi, atzīmējot pie-
solāmo cenu. iesniedzami rak-
stiski līdz š. g. 25. oktobrim, zv.
adv. pal. B. Krieviņam Rīgā,
Brīvības ielā Nš 12, dz.3. Tuvākas
ziņas turpat ikdienas no pīkst.
3 līdz 4 pēc p. 16694ē

Konkursa valdes priekšsēdētājs
zv. adv. pal. B. Krievinš.

Nozaudēta un uz-k ? ?
nederīgu Latv. un
saimn. nodaļas studenta Jēkabi
Rasmana lekciju grama:
Nšt6642.

Krājaizdevu sabiedrība „Spēks"
dara zināmu, ka šīs sabiedrības
biedru grāmatiņa Ne 216 ar

Ieleja vārdu nozaudēta.

Taurkalna virsmežniecība iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
ieroču atļauju Nš 2510 ar Mārtiņa
Virša vārdu, izdotu no Mežu
departamenta 1923. g. 30. jan-
vāri. I6706ē

Finieru un Kokrūpniecības akc. sab. „prima",
Rigā, Buru ielā Nš 15.

Bilance 1928. g. 1. janvāri.
Aktīvā. Pasīvā.

u
-tāmi īpašumi 264.224.44 Akciju kapitāls (200 akc. ā Ls 5"*.,. i(p

nsmiriju, tvaika un ūdens- ^seļu rēķins
. elektr apgaismošanas, dz. Priekškara obligāciju rēķii:
nu un darba riku u. c. rēķins. . 445.879,54 Akciju kapitāla nodokļu rēķins .

? elu līmes, kurināmo, tech 'n. u. Kreditoru rēķins
materiālu rēķins. . . . . 5.107.34

Finieru ražošanas un gatavu preču
34.851,66

-anas rēķins 659,—
summu rēķins. . 6.879,39

iru rēķins 48.676,84
s un tekošs rēķins

Zaudējumu 14-515

l-s V21.'isl. i)5 -U» Ūft

Peļņas un zaudējumu rēķins par 1927. g. 31. dec.
Debets. Ls Kredīts.

Tekošie izdevumi nieru ražošana un gatavas preces . . 14.791»
utu un kommisijas un kursa- īres ienākumi . .
pība 13.252.113 Zaudējums \A

Uguns un strādnieku apdrošināšana. . 1.524,07
Dažādi materiāli 4.924,76
Kapitāla ° kļi .... . . . 250,—

574v VALDE.

Ādu apstrādāšanas un krāsošanas
akciju sabiedribas

„£Iefž.4ra"
valde uzaicina akcionārus 117

ārkārtējo
pilnu sapulci,

Rīgā, valdes telpās. Ādmiņu ielā
Nš 4. 1928. g. 15. novembri,
pulksten 6 vakarā.

Dienas kārtība:

1. Jaunbūves jautājums.
2. Hipotēku aizņemšanās sakarā

ar jaunbūves uzsākšanu.
3. Vēlēšanas.
4. Tekošas darīšanas.

Akcionārus, kuri vēlētos pie-
dalīties pilnā sapulcē lūdz iesniegt

valdei (Rīgā, Ādmiņu ielā Na 4)
savas akcijas vai pagaidu ap-
liecības, saskaņā ar statūtu 52. 5.
ne vēlāk, kā 1928. g. 8. novembri.

' 1669tiē Valde.



Mežu departaments
pārdos izsolē 1928. S- 21. novembri, Rīgā, Merķe|a ielā Nr. 13, Latviešu biedrības zālē,

augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām:
— _
< Pārdos <» Drošib. nauda . 22

*"J -j 1 latos "SgKādas virsmežmecīb., novada, ~ °.a -2.. -5 — o »
apgaitas un kvartāla uS

^
S Koku suga
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I. Mutiskā solīšanā.
Alšvangas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Alšvangas novadā,

is 4. apg., kv. 4, siksaimn. 178 . 3,67 — priede, egle, bērzs, alksn.. apse . . . 2290
is 4. apti., kv. 4. siksaimn. 179 . 3,45 — priede, egle, alksn., bērzs, apse ... 1-

"ļ** 4. apg., kv. 4, siksaimn. 180 . 6,20 — priede, egle, alksn., bērzs, apse . . . 36
- 4. apg., kv. 4, siksaimn. 181 . 7,08 — priede, egle, alksn., apse, bērzs ... 44

(I***4- apg., kv. 9, siksaimn. 113 . 3.72 — priede, egle, bērzs, alksn., apse . . . 410
Uk?4' apg- '- ' siksaimn. 193 . 2,70 — priede, egle, alksn., bērzs, apse . . . 1750
tooežas 4. apg., kv. 10, siksaimn. 113 0,23 — priede, egle, bērzs, apse

^^?* 5. apg., kv. 6, siksaimn. 184 0,79 — egle, bērzs, apse, priede, alksn. ... 150
plīša 5. apg., kv. 6, siksaimn. 183 . 7.98 — apse bērzs, egle, alksn.. priede ... 30

MI iec. mežniecībā.

Alšvangas novadā.
17. apg., kv. 20, fonda gab. 193 1,25 — egle, priede, alksn., bērzs, apse ...
19. apg., kv. 43, fonda gab. 164 1,70 — priede, egle, bērzs, alksn., apse . . . 510arāja 23. apg., kv. 72, fonda gab. 170 5,89 — bērzs, priede, egle, alksn., apse . . .raja 23. apg., kv. 72, fonda gab. 172 3,05 — bērzs, priede, apse, alksn., egle . . .

apg.. kv. 72, fonda gab. 173 4.37 — priede, bērzs, egle. apse, alksn. . . .
^^M

19.

apg., kv. 41, fonda gab. 166 5.15 — priede, egle, bērzs, alksn., apse ...
^?>

23
apg., kv. 72, fonda gab. 174 1,26 — priede, bērzs, apse, alksn., egle . . .sarāja 23. apg.. kv. 73, fonda gab. 93 2,20 — priede, egle, bērzs, alksn., apse . . .

I 19. apg., kv. 51. fonda gab. 164a 1,20 — priede, egle. bērzs, alksn., apse . . . 280
^?P

23. apg.. kv. 73, fonda gab. 174 0,90 — priede, egle, bērzs, alksn i
apg., kv. 73, fonda gab. 175a 0,82 — priede, egle, bērzs, alksn., ap^
ipf., kv. 64, fonda gab. 162 2,00 — priede, egle, bērzs, alksn

"eca 21. apg., kv. 65, fonda gab. 162 . 1,90 - priede, bērzs, egle, alksn., apse ...

IV iec. mežniecībā.

i ingas novadā.
g, kv. 71, fonda gab. 169 5,25 — bērzs, priede, egle. alksn

™*ĶĶ"24. apg., kv. 71, fonda gab. 168 4,28 — bērzs, priede, alksn, egle, apse . . . 285
.71, fonda gab. 167 4,48 — bērzs, priede, alksn.. egle, apse . . .
62, fonda gab. 159 0,12 I' alksn.. apse

nenieku2 t :,, _ i . fonda gab. 155 1,44 — priede, egle, bēras. apse. alksn. ...
ku 24. apg., kv. 62. fonda gab. 154

0,90 — bērzs, egle, alksn.. ap-
ietai 24.apg., kv. 62, fonda gab.154

.. 1,21 — egle, bērzs, alksn., ap +»>

Cēsu virsmežniecībā.

IV iec. mežniecībā.
Lielstraupes novadā.

^S*- apg., c. 1928. g„ kv. 24, pie-srwn«nis pie Anitas mājām. atd. 1 . . 3,98 — priede, bērzs, egle, alksn..

Ropažu virsmežniecībā.

"1 iec. mežniecībā.
Allažu novadā.

jļj^". 13-apg., Allažu muižas jauns. , ^^normas mežs, atd. I . . . 1,40 — priede, bēres, alksn., egle, apse ... 300

Ulažu mācītāja muižas
nas mežs. atd. I . 3220 — priede, egle. ber. - ifMf . .

-. - Ulažu mācītāja muižas , .«__
as mežs, atd. 2 . 6,30 — priede, egle, bērzs, a; '35

Pg-, Allažu muižas jauns. , .. ,~^,
neto , atd. 1 . . . 4,75 — priede, egle, ben . 1200

115 Allažu muižas jauns. , . ,,a apmaiņas gab., atd. 2 .... . 1,30 — egle, ozols, pnede . .
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II. Rakstiskā un mutiskā solīšanā.
Ropažu virsmežniecībā.

II iec. mežniecībā.
Inčukalna novadā.

19. Grantiņa 10. apg., c. 1927. g., kv. 43,
atd. 1 un 2 6,45 — priede, egle, bērzs, apse 2655

Lejas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Siksnu novadā.
16. Silenieku 5. apg., kv. 20, c. 1929. g.,

atd. 1 2,70 — egle, priede, bērzs, apse m. alksn. . 3175

Alšvangas virsmežniecība.

III iec. mežniecībā.
Alšvangas novadā.

25. Pintas22. apg., kv. 50, c. 1928. g., atd. 1 2,63 — priede, egle, bērzs, apse 1540
37. Pleca 21. apg., kv. 65, mežsarga dien. zeme 1,87 — priede, alksn., bērzs, egle

Elkšņu virsmežniecībā.

II iec. mežniecībā.
Biržu II d. novadā.

24. Šiliņa 19. apg., kv. kv. 9, 20 un 32, c.
1928. g. gar šaursliežu dzelzc. līn. . . — 214 priede, egle, apse, bērzs 2145

25. 1.azdāra 20. apg., kv. kv. 1, 2 un 5, c.
8 g. gar šaursliežu dzelzc. līn. . . — 804 priede, egle, bērzs apse. alksn. ...

2t.. Miķelāna 18. apg., kv. kv. 3. 19 un 31, gar
šaursl. dzelzceļa līniju 4U priede, egle bērzs 2i

III iec. mežniecībā.

Elkšņu novadā.
27. Žagara 5. apg., kv. 85, c. 1928. g.. atd. 1 3.31 - egle.

Cīravas virsmežniecībā.

III iec. mežniecībā.
Ligutu novadā.

15. Laņ£a25. apg.,Peļķu māju apmainās gab.
lFun2F ..... . . 22,18 — egle, priede, bērzs, alksn., apse, ozols .

VecmuiŽas virsmežniecībā.

Birzgales novadā.

16. Rēbusa 24. apg., 1927. g, cirsmas: kv. I,
atd. 1, kv. 6. atd. I un 2, kv. 7, atd. I,
kv. 14. atd. I, 1928. g. cirs., kv. 1, atd. 1 11,84 — egle, priede, bē; ilksn. . .

P

17. Vīzentala 25. apg., kv»64. c. 1921. g-,
atd. 1, 1924. g. cirsmas: kv. 46, atd. 4,
kv. 54, atd. 3 un 5, kv. 66, atd. 2 un 3,
kv. 68, atd. 1. 1925. g. cirs.: kv. 47. atd.
1, kv. 54, atd. I. kv. 68, atd. 1, 1926. g.
cirsmas: kv. 53, atd. 1, kv. 64, atd. 1, kv

td. 1, 1925.g. cirsm - atd.
2 un 3. 1926. g. cirsmas, kv. 76, atd. 1
un 2, 1928. g. cirsma, kv. 47, atd. 3 ie, egle, bērzs, apse alksn. . . . 9000
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apg., kv. 73, c. 1923. g., atd. I,
iramas: kv. 83, atd. I, 1 un 2.

- Itd. 2, 1925. g. cirsmas: kv. 70,
kv. 71, atd. 1, kv. 77, c. 1923. g.,

1, 1926. g. cirsmas: kv. 73. atd. 1,
u1 - 1 12.31 — egle. priede bērzs apse. alksn. . . 5700

ina27.apg., 1923. g. cirsmas: kv. 31
itd. 1, 1924. g. cirsni

27, atd. I . kv. 29, atd. 2, kv. 31.
atd. I . kv. 40, atd. 1,

' g. cirsma: kv. 35, atd. 1 un 2 kv.
1926. g., atd. I 15,79 - egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 9600

28. apg., kv. 105, c. i925. g.,
.kv. 104, c. 1926. g., atd. 1-4.
'g.,atd. I un 2, c. 1928. g., atd. I 19,59 egle, priede, bērzs, apse, alksn. 3600

Lipnas virsmežniecībā.

11 iec. mežniecībā.

Katlešu novadā.

g. cirsmas: kv
£!L' -.kv- 155, atd. j, kv. 166. atd. I.

?ļ,"!':- ? 1928.g. cirsmas: kv. 49,
>4 , atd. I— 3, Laura 12. ar.
smas:kv. 18, atd. I, kv.

"'na 13. apg., 1928
'. atd. 1 un 2, kv. 71,
atd. 1. kv. 81, atd. 1,

td. kv. 105, atd. 1—3.
?snias:kv. 90, atd. 2

g- cirsmas: kv. 14.
Sl ' **

8 c,rsmas: kv 58 - atd
atd - ' 7041 — egle, m. alksn., bērzs, apse, p-

,. kļava .... ; '167
? apg 1928. g. cirsmas: kv. 39.

Geibe.' i« '- atd- ' kv- 84, atd. I,
MdV? ' ,927' <?? cirsmas: kv.
aoe iceS; ' ' 151'-39- J- "sjana

irsmas: 'kv. 146,
td. I un 2. kv. 158.

atd. 1 un 2. kv. 160.
51.atd. i lin 2. kv. 162.
atd. 1. kv. 168. atd.

_le.m. alksnis. ?
priede . '^93
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Nav cērtama skuj-
koku jaunaudze:
kv. 92, c. 1924. g.,
atd. 2, kv. 77,
c. 1923. g., atd. 1,
kv. 78, c. 192t
atd. i.

Nav cērtami num.
koki: kv. 70
1925. g., atd. I,
NeN; -31,
33—41, 43. 49, 52
—54, 56, 59. ?
63, 66, 68—11)
199—201,204 206,
217, 220, 223. 225,
229—232, 237.
240, 249,252,254.

257, 268, 272,
277, 280, 283,

290,
292, 293.

I

ima skuj-
koku jaunaud ze un

. num. koki, kv. 35,
c. 1925. g.. atd. 2,

I Nete 1—13.

cērtami num.
koki: kv. 104, c.
1928. g., atd. 1,
JtfeJfc 170, 175
192, 1215—1250,
1252—12-

—1318, 1320 —
1323, 1325—1343,
1345—1360, 1362,
1363, 1365—1377,
1379, 1380, 1381,
1383—1387, 1389.

(

Dārznieka 16.
kv. 58, c
atd. 1—

I
un r
num. k

mežu un meža mater iālu pārdošanas 1925. g. 15. IV likuma (iespiests ..Valdības Vēstneša*' J*82) un zemkopības min
kurnu un nosacījumu pamata.

JraSb"bi'iznemot . pircējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludi-
*• nau da no" teikta' atsevišķi.

^*akrž*'ām . kurām sludinājumā noteikta apvienotā drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanaina meža kultūru darbiem, ciršanas bi|eti

Ciršana- ietu rt
"*" Kultūru darbiem nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankai <m ar termiņu lidz līguma n



Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 10 ritā. Mutiskā izsolē pielaidis persont

emaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi lidz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu lOO'o apa
piedāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozītā, iesniedzot kvīti izsoles komn
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zimesun

zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu banku garantijas, pie kam ;
labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas garāki, bet ne isāl
šiem, 4) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ārpus Rīgas atrodošos banku čekil
akceptētiem no minēto banku Rīgas noda|ām vai Latvijas bankas.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.

Mežu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem iesi
Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

Bez tam Mežu departaments paziņo, ka 1928. g. 21. novembra izsolē pārdošanā nāks ag
Mežu departamenta izsolēs

nepārdotais mežs:
S. g. 5. septembra izsolē nepārdotās (slud. nodr. „Vald. Vēstn." 118 un 167).

Sasmakas virsmežniecības vienības NeNe 1, 5, 14, 16—18, 20, 21, 25, 27
32—37;

Lipnas .. „ NeNe 11— 14, 16—19;
Slīteres ., .Nņ .V? 4, 13 ml 16;
Vec-Sala NeNe 8, 11, 21, 24. 25:

- Benkavas Nate 13, 14, 18—20, 21 un 22;
Piebalgas NeNe 18, 20, 22, 23;
Baldones „ NeNe 2 un 9;

Š. g. 12. septembra izsolē nepārdotās (slud. nodr. ..Vaid. Vēstn." JVs 120)
Dundagas virsmežniecības vienības NeNe 6, 8, 9;
Vecmoku vienība M
Elkšņu Ne 16;
Ainažu N;Ne 4, 12, 13 un 20:

Š. g. 19. septembra izsolē nepārdotās (slud. nodr. ,,Vald. Vēstn." Ne 123).
Popes virsmežniecības vienība Nš 7;
Lubānes Ne 8;
Burtnieku vienības NeNe 6, 9, 13, 14 16 ls 20—23;

Š. g. 21. septembra izsolē (Liepājā) nepārdotās (slud. nodr. „Vald. Vēstn." Ne 148).
Rucavas virsmežniecības vienība .Ye 15;
Cīravas ,\o 6;

S. g. 26. septembra izsolē nepārdotās (slud. nodr. ,,Yald . Vēstn." N° 128).

Iecavas virsmežniecības vienības NeNe9—16, 18—20-
Daudzevas .. .V.V 20, 22 1111 .
Raņķu .. VNo 2 lm 3.

Š. g. 3. oktobra izsole nepār*: idr. ,.Vald. Vēstn." Ne 132).
ces virsmežniecības vienība Ne 7:

Bērz-Sīpeles v 3 kura atrodas Līvbērzes novad
apg., kv. 14:

Nītaures

§. g. 10. oktobra izsolē nepārdotās (slud. nodr. „V'ald. Vēstn." Ne 139).
Skrundas virsmežniecības vienība J*fe 6;
Kandavas Ne 12
Engures \vn? i5 un 16-

..muižas Ne 15.

u pārdos saskaņā ar pastāvošiem meža pārdošanas noteikumiem. Novērtējumi paliek negrozīti saskaņā ar a ~\k
publicētiem sludinājumiem.

Mežu departaments-
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