
Saeima.

Ministru kabineta sēde š. g. 18. decembri.
pārbaudījumi latīņu valodā 1929. gada

janvāri.
Rīkojums aptiekām par ziņu iesūtišanu.
Rīkojums drogu veikaliem par ziņu ie-

-ūtīšanu.
Izvedmuitas tarifa piemērošana.
Rīkojums par ledus uzlaušanu Daugavā.

SAEIMA

Sēde 18. decembri.
Sēdi vada priekšsēdētājs Dr. P.Kalniņš
Pieņem priekšlikumu, Izmaksāt valsts

ierēdņiem (no 20. līdz 9. kategorijai) uz
Ziemassvētkiem kā vienreizēju pa-
balstu 60 latu. Šo priekšlikumu pa-
pildina ar noteikumu, ka pabalsts iz-
maskājams pēc tam, kad Saeima būs
pieņēmusi papildu budžetu.

Amnestijas aktu pieņem ar 61 pret
31 balsi, 4 atturoties pēc tam, kad aktā
izdariti dažādi grozījumi un pārlabojumi.

Tad sākas debates par ārējā aiz-
ņēmuma līgumu. Visi trīs referenti —
J. Annuss, J. Hans un Vestermanis
atrod līgumu valstij par izdevīgu un
ieteic to pieņemt steidzamības kārtā.
Steidzamību pieņem ar stipru balsu vai-
rākumu. Pāc tam, kad daži runātāji iz-
teikušies gan par, gan pret līgumu, ar
54 pret 36 balsīm pieņem lasīšanu pa
pantiem. Pieņem ari aizņēmuma sadalī-
šanas projektu. Sāk apspriest līgumu
pa' pantiem, bet vēlā laika dē[ sēdi slēdz.

Nākošā sēde šodien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums Ns 374
1928. g. 14. decembrī.

Izvedmuitas tarifa piemērošana*).
I. Preču saraksts:

22. Plēsti apses koki, ga-
rumā līdz 2,50 metriem,
neatkarīgi no caurmēra l.p. 20.pkts

23. Apa|i apses koki, ga-
rumā līdz 2,50 metriem,
caurmērā tievgali līdz
10 cm ieskaitot. . . . l.p. 20.pkts

24. Zem izvedmuitas tarifa
1. pantā 22. pktā mi-
nētās skaliņu malkas sa-
protamas priežu šķilas,
ar izņemtu serdi, kas
skaldītas no 4—9 pēdas
gariem, taisni augušiem.
pēc iespējas bezzarai-
niem priedes klučiem,
caurmērā tievgali Scollas
un resnākiem:

25- Zāģētas ozolkoka galda
kājas ar šādām dimen-
sijām: I ,x30";
3x3x30"; 4x3x30" I. p. 13. pkts

26. Priedes un eglesšpalieru
lati ar šādām dimensi-
jām: 10x23 mm. zāģēti l.p. 18.pkts

2. šis rīkojums stājas spēkā izsludina
»nas dienā.

Pamats. Muitas tarifu visp. noteik
28. pants.
Finanču ministra b. J. Bokalders
Muitas departamenta v. direktors

B. Pavasars

Rīkojums Ms 9

s ostas valde, lai novērstu var-
- nelaimes gadījumus, aizliedz ar

I. decembri uzlauzt ledu augšpus

Hern Daugavā un viņas pietekās, izņe-
Lucavas Daugavu līdz ,.EmoIip"

u zāģētavai.
Ostas priekšnieka v. i. H. Keire.

Darbvedis J. Burga.

n. 1928. E- ,.Vald. Vēstn." 193. numurā.

Rīkojums.
Farmācijas valde uzdod visiem privāto,

slimo kasu, slimnīcu un t. t. aptieku
pārvaldniekiem iesūtīt līdz 1929. g.
15. janvārim farmācijas valdei sekošas,
stingri pārbaudītas ziņas par 1928. g.:

1) kam pieder aptieka, kas to pārvalda
un kādi farmaceiti un praktikanti dar-
bojas aptiekā uz 1929. g. 1. janvāri.
uzdot uzvārdu, vārdu, aroda pakāpi
un reģistrācijas lapas numuru;

2) jāuzdod ienākušo recepšu skaits, cik
ieņemts par receptēm un cik rok-
pārdošanā:

3) jāuzdod visi narkotisko vielu unviņu
preparātu daudzumi, kuri ievesti
tieši no ārzemēm, atzīmējot firmu,
no kurienes un uz kādas atļaujas
pamata; ja kādas narkotiskas vielas
izvestas uz ārzemēm, tad jāuzdod:
daudzums, uz kurieni izvestas un uz
kādas atļaujas pamata;

4) jāuzdod visi narkotisko vielu un viņu
preparātu krājumi, kādi atrodas ap-
tiekā uz 1929. g. 1. janvāri.

Ziņas par narkotiskām vielām atzīmē-
jamas uz atsevišķas lapas.

Par nepareizām vai noteiktā laikā ne
iesūtītām ziņām vainīgos sauks pie liku
migas atbildības.

Rīgā, 1928. g. 15. decembrī.
Farmācijas valdes priekšnieks,

Mag pliarm. D. Kikkans
Darbvede N. Berg

Rīkojums.
Farmācijas valde uzdod :
1) visiem drogu veikalu pārvaldniekiem

iesūtīt līdz 1929. g. 15. janvārim farmācijas
valdei sekošas stingri pārbaudītas ziņas:
kam veikals pieder, kas to pārvalda un
visu pārējo personu sarakstu, kas kā kvali-
ficēti darbinieki nodarbojas veikalā uz
1929. g. 1. janvāri, uzdodot uzvārdu, vārdu,
izglītības vai aroda pakāpi un atzīmējot
farmaceitiem reģistrācijas lapas numuru,
drogistiem — apliecības numuru un dro-
gistu mācekļiem — no kāda laika tie
strādā veikalā;

2) visu iestāžu pārvaldniekiem, kam iz-
sniegta farmācijas valdesatļauja iegūt, turēt
un pārdot narkotiskas vielas (drogu veikali,
ārzemju firmu priekšstāvniecības, ķimiski-
farmaceitiskas fabrikas un laboratorijas),
iesūtīt līdz 1929. g. 15. janvārim farmācijas
valdei sekošas, stingri pārbaudītas zinas
par 1928. g.:

a) par narkotisko vielu un viņu prepa-
rātu daudzumiem, kas ievesti tieši
no ārzemēm, uzdodot firmas, no
kurienes un uz kādu atļauju pamata
tās ievestas;

b) ja kādas narkotiskas vielas izvestas
uz ārzemēm, tad jāuzdod: cik, uz
kurieni un uz kādas at|aujas pamata ;

c) jāuzdod visu narkotisko vielu un
viņu preparātu krājumi, kādi atro-
das iestādē uz 1929. g. 1. janvāri.

Ziņas par narkotiskām vielām atzīmē-
jamas uz atsevišķas lapas.

Par nepareizām vai noteiktā laikā ne-
iesūtītām ziņām vainīgos sauks pie liku-
mīgas- atbildības.

Rigā, 1928. g. 15. decembri.

Farmācijas valdes priekšniek-.
Mag. pharm. D. Kikkans

DarbvedeN

1Pārbaudījumi latīņu valodā
1929. gada janvārī.

1. Pārbaudījumi latīņu valodā pilna
vidusskolas kursa apmērā (skt. programmu

jtneša " 52. numurā
— vidusskolu gala pārbaudījumu notei-
kumu pārgrozījumos) izglītības ministrijas
eksaminācijas kommisijā notiks 1929. g.

9. janvārī, Rīgā, I valsts vidusskolas
telpās, Raiņa bulv. Ne 29.

Pārbaudījumu sākums pulksten 17.

2. Pie pārbaudījumiem latiņu valodā
pielaidīs personas ar pilnu vidusskolas
izglītību.

3. Personām, kas vēlas piedalīties mi-
nētos pārbaudījumos, jāiesniedz skolu
departamentam līdz 1929. g. 3. janvārim
attiecīgs lūgums, klātpieliekot:

a) gatavības apliecības oriģinālu vai
apstiprinātu norakstu,

b) vienu apstiprinātu ģīmetni un
c) kvītī par Latvijas bankā skolu de-

partamenta speciālo līdzekļu rēķinā
A'ņ 644 iemaksātiem Ls 5,— eksa-
minācijas naudas.

Rīgā, 1928. gada 17. decembrī.
Ne A-1045.

Skolu departamenta direktors
K.Ozoliņš.

Departamenta sekretārs V. Vīgants.

Valdības iestāžu paziņojumi

Kultūras fonda domes sēde
1928. g. 17. decembri.

(Izvilkums no protokola)

I. Kultūras fonda Dome piespriež seko-
šus pabalstus:

Budž. 1.
1. Tautas bibliotēku turpina - Ls

šanai 35.00(

Budž. 5. a.
2. Stipendijas zinātņu augst -

skolu audzēkņiem 35.50C

Budž. 5, b.
3. Stipendijas Latgales studējo-

šiem . 12.500

Budž. 5, c.
4. Stipendijas skaņu mākslas

augstskolu audzēkņiem . . . 2.500

Budž. 5. d.

5. Stipendijas tēlojošo mākslu
ausgtskolu audzēkņiem . . . 23m

Budž. 7, c.

K u 11u r ā 1ā m b- b ā m pr ov i n c ē s
6. Inčukalna pagasta padomei

tautas nama izbūves pabeig-
šanai 1.000

7. 2. Ventspils kājnieku pulkam
(Liepājas Kara Ostā) priekš-
nesumu telpu iekārtai . . . 2.000

8. Cēsu pag. izglītības b-bai ska-
tuvei . . . . . 5O0

9. Dzedru mazsaimniecību veic.
b-bai Kūļciemā nama būvei 1.000

10. Krāslavas latviešu h-bai kul-
tūras filmu priekšnesumu ie-
rīcībai 1.500

11. Džūkstes sadraudzīgai b-bai
zāles un skatuves iekārtai. . 1.200

12. Struteles bibliotēkas h-hai

telpu izbūvei . 1.500
13. Jaunpils sadraudzīgai b - bai

tautas namam . . 2.000
14. Skrīveres kultūras b-bai zāles

un skatuves iekārtai . . . 1.500
15. Lielvārdes tautas nama ?a-

ilbai namam
l.atv. kult. veic. b-bas Rem-

bates nodaļai namam . 1.000
17. Nurmižu lauks, b-bai ..Lī-

dums" tautas namam
18. .Madonas izglītības b-bai na-

mam 1.000
19. Slokas pag. Latv. kult. veic.

b-bas nod. ..Kaņiers "skatuvei

\ namam

21. Latv. pretalkohola b-bas Lim-
bažu nodaļai lasītavai, radio-
fonam un mūzikas instrumen- L*
tam 1.0

22. Jumurdas kult. izgl. b-bai
use" nama izbūvei . . 1.100

23. Straupes lauks, b-bai mūzikas
instrumentam (ar sev. not.) 1.000

Budž. 9, b.

Grāmatu izdošana.

24. Latv. Universitātes studentu
padomes grāmatnīcai doc.
Fr. Gulbja grāmatas ,,Eksperi-
mentālā fizika" 111 d. izdošanai 2.000

25. K. Obšteinam grāmatas ,.Pai-
dagogijas vēsture" izdošanai

26. Rīgas vēsture un senatnes pē-
tītāju b-bai Akten und Re-
CCSSe I sēj. 5. burtnīcas izdo-
šanai . ? . 2.000

27. Savienībai Latv. ārpusskolas
izglītības padome Sabiedriska
darbinieka enciklopēdijas V un
VI sējuma izdošanai .... 2.

28. ,.Vier Būcher der Landvugtei
der Stadt Riga" III sējuma
iespiešanas turpināšanai . . 3.

29. Dr. A. Zandbergam grāmatas
..Atmiņas par Krišjāni Valde-
māru" otram izdevumam . .

30. Valsts bihliotēkaiA. Ģintera
manuskripta ,,Latviešu zinātne
un literatūra 1896.- 1900. g."
iegūšanai 3.000

31. Doc. P. Kulitanam grimi..Lauksaimniecības analīze"
izdošanai 2.000

32. Fd. Virzem franču XV un
XV I g. s. lirikas antoloģijas iz-
došanai 1

33. Doc. L. Bērziņam Neredzīgā
Indriķa rakstu izdošanai. . 1.000

34. Izglītības ministrijai igauņu
tautas epa ,,Kalevipoeg" iz-
došanai papildu pabalsts . . 800

Budž. 10, b.
Archivu pētīšana.

35. Prof. L. Arbuzovam Vatikāna
arehiva pētīšanai (ar s<
noteikumu) 4.1

36. Prof. A. Spekem Krakovas un
Ļvovas archivu pētīšanai (ar
sev. noteik) 2.500

37. Valsts arelūvam norakstu ie-
gūšanai no dokumentiem Var-

s Finanču arehīvā 500
38. Dr. A. Baueram Rēveles un

Karalauču archivu pētīšanai
(ar sevišķu noteikumu) . . 1.5'

Budž.

Rezerves fonds.

39. 50 eks. grāmatas ...Mūsu nau-
das reforma" iegūšanai ... I

40. 500 eks. Latvijas kartes iegū-
šanai 5 50O

41. 1000 eks. Latviešu konver-
zācija= vārdnīcas 1 un 11
iegūšanai (ar sevišķu notei-
kumu)

42. 100 eks. A. Brēma grām.
..Dzīvnieku valsi ļ.igrj

43. 300 eks. Latvju Dainu I un

44. 200 eks. Kr. Bachmana ļ
mātas ..Latvieši Ukrainā" un

10 eks. Kr. Bachmana grā -
mātas .,1905. 5. revolūci:
cīņu un soda dienas .a\ 1.000

45. Heidelhergas firmai C. Vin-
ters par vi 1 le
izdevumiem 2
no katra (R. M. 1.

II. Nākamā Kultūras fonda Dor
sēde 191- . decembrī.

Kultūras fonda sek Ka 11 i

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

r
U

» "l 12— (saņemot eksped.) par:

^K>.. .'. '. ',', 6— 8adu u 18—
.... „ 2,— Vgadu . . . „ 10 —

ot pa 3 me" >• 5>—:
j un pie 1 •-..1.atkaipārde- Par atsevišķu
m . . . „ —,12 numuru . . ,, —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vierrslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)

d) par dokumentu pazaudēšanu no kai-
personas —

Latvijas valdības oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rigā, pilī N92. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

svētdienas un svētku dienas

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



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 10. decembra lēmuma ir jāpiedalās Dzērves meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo

Dzērves pagasta Dzērves muižas „Krievu purva" galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

•» iiai MbMh Darbu
2 Dalībniekam Maju JN9J>S „, _, ., .. izmaksa pēc
I Dalībnieka

Da'Ibnieka piederošo vai -j" Kāda pagasta atrodas mājas ^jekta
« īpašuma tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas rjkina' darib- Piezīmes
a Vārds un uzvārds ,„,ī;„mo esošomāju mērnie- zemes

niederēia nieku balsu£, apzīmējums ,—^vZL. cibas grāmatu pieaereja *\, a jU,nosaukums plāniem %^istra
sk

^
1. Kārlis Ozols īpašnieks Ranku mājas 30 1765-11 Dzērves muižas 358,— šinī dalībnieku sarakstā uz-
2. Ernests Lejnieks Drubles mājas 21 552-11 „ „ 365,— maš^zskatāmisTa^ SUm*
3. Betija Blumberg, dzim. Erchardt īpašniece Rēdenieku mājas 24 568-11 „ „ 262,— dalībnieku maksājumus"
4. Kārlis Reinards (Reinholts). . . īpašnieks Sniķeru mājas 23 572-11 .. „ 214,— noteikšanai un nokārtošanaikā
5. Mir. Ēvalds Kalējs, arī Kalējin Mantojuma masa Kalēju mājas 22 557-11 .. „ 156,— Pie darbu pirmreizējas izve-
6. Mārtiņš Bīru.is īpašnieks Bīruļu mājas 20 546-11 .45,- SX «tuSĒL? fiSS
i. Jants Erards „ Teicenieku mājas 18 578-11 „ ,, 332,— turpmāk, neņemot vērā darbu
8. Ernests Ernstsons „ Jaunsaimniecība 144F, Fa Nekorrob. „ „ 97,— faktisko izmaksu, kura var
9. Ansis Arājs „ ,. 141F „ „ „ 122,— būt mazāka vai lielāka.

10. Fricis Zikmans „ „ 142F „ .. ,. 137,—
11. Anna Antons īpašniece „ 70F ,, ,. ., 237,—
12. Bille Knochenfelds „ „ 143F „ „ „ 183,—
13. Ādams Gusts īpašnieks Kalnarāju mājas 20F 4000-11 ,, ,, 171,—
14. Jēkabs Šneiders ,, Jaunsaimniecība 7Fa Nekorrob. „ „ 126,—
15. Ernests Alfuss ,, ,, 8Fa ,, ,. „ 118,—
16. Juris Samietis ,, 21Fa ,, .. ,. 100,—
17. Kārlis Kadegis „ „ 23Fa „ „ 106,—
1S . Jānis Pūrlts „ Pūru mājas I8F/I38F 4010-11 „ „ 74,—
19. Mir. Ernesta Krieva Mantojuma masa ļaunsaimnieciba 24F/131F Nekorrob. „ ,, 79,—
20. Pēteris Vecbaštiks īpašnieks ,, 25F 154F „ „ 102,—
21. Andrejs Kauls ,. „ 32F 155F ., „ .. 108,—
22. Jēkabs Kadegs „ „ 28F/156F „ .. .. 110 —
23. Ansis Kurps .. ,, 27F/I57F „ .. 97 —
24. Jēkabs Pinkuls Muižarāju mājas 17F/158F 4008-11 ,. 107,—
25. Jēkabs Rungevics „ Egleniek'u mājas 19F/159F 3999-11 „ „ 97,—
26. Jānis Andersons ,. Kemeru mājas 35 559-11 „ 536,—
27. Jānis Zommers Kestu rentes mājas 129Fa Nekorrob. .. „ 986,—
28. Jorens Erhardts .. Utte mājas — 2696-11 „ ,. 233,—

569-i 1
29. Jānis Dinne ,. Sākoņu mājas 37/A ~ī7rTļ ~

" » 252,—

30. Mir. Jāņa Zonberga Mantojuma masa Sauleskalnu mājas 39 570-11 ,, ,, 537,—
31. Ludvigs Šmidts īpašnieks Lambu mājas 38 563-11 ,, „ 729 —
32. Mir. Friča Giertsona Mantojuma masa Gaiļu mājas 36 554-11 ,, ., 186,—
33. Mir. Jāņa Erharda „ .. Remešu (Remmes) m. 11 567-11 ,. ., 381,—
34. Mir. Žorža Zauera .. Dubenieku mājas 10 553-11 .. ., 150,—
35. .Mārtiņš Kints īpašnieks Driegu mājas 19 551-11 .. >.—
36. Mii. Jorena Dinnes Mantojuma masa Baltiņu mājas 25 544-11 ,, 260,—
37. Mir. Andreja Caune _ ,, „ Šudiķu mājas 26 571-11 „ 263,—
38. Kārlis Lrmansons īpašnieks Jēkuju māias — 2602-11 .. ,, 348,—
39. Kārlis Lejnieks „ Annu mājas 28 543-11 „ ,. 376 —
4<i. Jānis Bezmērs .. Mokulu mājas — 2603-11 „ 499,—
41. Jānis Dinne Grabst-Zunde mājas 31 576-11 ,, 1011,—
42. Zemkopības ministrija _ — Valsts fond. z. gab. ,,A" — — .. .. 612,—
43. Kārlis lltners. . . ' īpašnieks Maz-Būru mājas 14 556-11 ., .. 145,—
44. Jānis Arājs ,. Gabriku mājas 41 1766-11 .. „ '344,—
45. Kārlis Limežs Kleperu mājas 42 561-11 .. „ 162,—

Zemkopības ministrija — Valsts f. zeme 173F — ,. ,. 292,—
47. ,. .-... — .. f. „ J74F — .. .. 173,—
48 Kārlis Kupše īpašnieks Kupšu mājas 43 562-11 ,, 439,—
49. .Mir. Karlines Kupše Mantojuma masa Pūļu mājas 44 — .. 229,—
50. Ernests Kints īpašnieks Ķintu mājas 15 560-11 „ 637,—
51. Jānis Siksna Ūbeļu mājas 127F 3820-11 „ „ 451,—
52. Kārlis Busse Ūbeļu rentes mājas 128F, Fa Nekorrob. „ „ 623,—
53. Zemkopības ministrija — Valsts f. mežs ,.M" ,,Ma" — ,, „ ., 2224,—

un „B"
54. Mir. Grigorija Kalvena Mantojuma masa Jaunsaimniecība 3F, Fa „ .. ., 77,—

Zemkopības ministrija — 130F Nekorrob. .. 656,
56. Jānis Bužats īpašnieks i45F „ ., 150.—
57 Miķelis Šneibelis „ ;46F .. 123.—
58. Miķelis Paleja 26F 147F 104,—
59. Andrejs Alviķis .. .. 30F 148F .. 145 —

Ernests Asars „ 116F149F .. 353.—
61. Zemkopības ministrija ..... — 150F .. . 271.—

— ?? 151F 146 —
63. — 152F .. 75 —
64. .. T

— 153F 66,-
65. Vladislavs Brezinskis īpašnieks lFa .. 271,—
66. Mir. Jāņa Zuzana Mantojuma masa 4Fa .. 106!—
67. Grigorijs Bul< īpašnieks 2Fa .. .. 95^—

\ndrēja -;a . . . . .Mantojuma masa 5Fa ., 91,_
Ansi^ Zitmanis īpašnu 38F .. 312,—

37F „ .. 451,'—
71. ļ - Kochs Nadziņu mājas 40 2073-11 .. 300.22

Rigā 1928. gada 15. decembri. Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.
Darbvedis F. Briedis.

Paziņojums.

Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora š. g.
17. decembra rīkojumu apķīlāts:

217. Rakstu krājums ..Strādnieku cīņas
tiesības", decembrī 1928. Atbildīgais
redaktors-izdevējs A. Rutkovskis. Spie-
stuvē ,.Dzintars", Rīgā.

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī. Mš 155016.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Sludinājums.
Tieslietu ministrijas departaments, pa-

matojoties uz 1925. g. 28. jūlija tieslietu
ministra rīkojumu un tā papildinājumiem
par notāru skaitu Latvijā, uzaicina visas
personas, kuras ieņemt vakanto
notāra vietu Ludzā un kuras izpilda notar.
nolikuma 5. un turpmākos pantos paredzē-
tās prasības, pieteikties viena mēneša

laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas, tieslietu ministrijā, iesniedzot uz
tieslietu ministra vārdu lūgumu līdz ar
attiecīgiem dokumentiem.

1928. g. 17. decembri.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktora v. J. Saulīte,
daļas vadītāja v. M. Lešinska.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daja paziņo, ka zemkopības ministris ar š. g.
10. decembra lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Dzēr-
ves pagasta meliorācijas sabiedrības dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Aizputes
apr. Dzērves pag. Dzērves muižas ,.Krievu
purva" galveno novadgrāvju projektu.

Lidz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-
rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem

vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties Dzērves pagasta
meliorācijas sabiedrībā, minēto meliorā-
cijas darbu izvešanā un izvesto darbu
kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 15. decembrī.
Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.

Darbvedis F. Briedis.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 4. decembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p. un 129. p. 1. d.
6. pkt. pamata apsūdzēto Kalmani Dāvida d.
Magaršaku, dzim. 1905.g.28.novembrī(v.st.)
Ludzā, agrākā dzīves vieta Rīgā, Lāčplēša ielā
.\a 110, dz. 27, ebrejs, možus ticības, neprecējies,
pēc nodarbošanās transportstrādnieks.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu
zināma meklējamā Kalmaņa Dāvida d. Magaršaka
vai viņa mantas atrašanās vieta,nekavējoties ziņot
Rīgas' apgabaltiesai un tuvākai policijai. Atra-
šanas gadījumā pieprasīt no Kalmaņa Magaršaka
drošības naudu Ls 50,— latu apmērā, ko
iemaksāt Latvijas bankā, ieskaitot Rīgas apgabal-

tiesas depozitā, bet drošības naudas «iearšanasgadījuma Kalmani Majjariaku anrS^?**'ieskaitīt šīs tiesas rīcībā, jo*kT^C^veids pret Magaršaka izvairīšanos noH«^hskaņā ar augšminēto tiesas š. e. 4 dES.1?*"lēmumu, noteikta drošibas nauda Lš 50^*mērā, līdz kuras iemaksai apcietinājums ' ap"
Rīgā, 1928. g. 17. decembri.

Priekšsēdētāja biedra vietā (paraksts)
Sekretāra palīgs K. A p s ī t , '

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1928. g. 18. decembrī.
I. Nolemj iesniegt Saeimai ratificē

šanai konvenciju starp Latviju un Igau
niju par valsts līdzekļiem izdotu izde-
vumu un drukas darbu apmaiņu.

2. Apspriež valsts I929./1930. g. bu-
džeta projektu.



Latvija un citas valstis.
Latvija un Igaunija.

Tallinā, 18. decembri. Jauktai Lat-
unijas muitas kommisijai vaja-
nākt decembra sākumā. Kom-
sanāk«ana tomēr varēs notikt

tikai janvāra mēnesī, jo igauņu delegācijas
lētājs Konstantīns Pets atlū-

> no amata. Bez tam tā aizkavējās
arī valdības krīzes dēļ. Jauna priekšsē-
dētāja iecelšana igauņu delegācijai sagai-
dāma rītdienas ministru kabineta sēdē.

LTA.

_
'

(Tiesu
studinājumi.

L— 'is apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

1928. g. 11- decembra lēmumu
ir atzinusi Augustu Ābelīti par
maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs labprā-
tīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpa-
šumiem, kā arī apķīlāt viņa
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par

un prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā arī
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
ari par maksātnespējīgā nekusta-
miem īpašumiem, kuri atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī' .

Rīgā, 192.S. g. 14. decembrī.
I... Ns 2329/28. g. 1 g.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Ārzemes.
Bolivijas-Paragvajac konfliktā

,ib svarīgs lūzums. Pēc ,,United
ziņām Bolivijas sūtniecība Va-

tonā oficiāli paziņojusi valstssekre-
m Kellogam. ka Bolivija tagad pie-

ņem panamerikaniskās konferences starp-
niecību Paragvaja to deklarējusi jau
agrāk. Informētās aprindās valda domas,

tklāta kara izcelšanās briesmas
īd novērstas, jo vairāk tādēj, ka

karadarbība Bolīvijas-Paragvajas robež-

joslā aprimusi pēc tam kad, boliviešu
komandējošam ģenerālim dota pavēle
pārtraukt uzbrukumus paragvajiešu po-
zīcijām.

Lūzumu izskaidro ar to, ka pēdējās
dienās četras lielākās Latiņu Amerikas
valstis — Argentīna, Brazīlija, Čile un
Peru — esot vienojušas kara gadījumā
gan ieturēt neitralitāti, bet ķerties pie
saimnieciskas blokādes pret karojošām
valstīm. Ievērojot to, ka tiklab Bolī-
vijai, kā Paragvajai nav tiešas pieejas
pie jūras un tās ir atkarīgas no tranzita
caur kaimiņvalstīm, šis piedraudējums
acīmredzot atstājis vēlamo iespaidu.

LTA.

Māksla.
Nacionālais teātris. Trešdien, 19. decembri,

pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi J. Raiņa
jaunā luga ,.S u n s un kaķe" A. Mierlauka
režijā, H. Likuma jaunā dekoratīvā inscenējumā,
ar j. Kalniņa komponētām dziesmām un dejām,
kufas iestudēju > Balbo. Krāšņa pasaka
maziem un lieliem. Ar šo izrādi beidzas I. abo-
nements. — Ceturtdien, 20. decembri, pulksten 4
pēc pusdienas, lētā izrādē (nu 20 sant. līdz 1,50)
kara vīriem, mācības iestāžu audzēkņiem un
privātai publikai ..Viesturs". — Piektdien,
21. decembri, pulksten 7.30 vakarā, Bataiļa

„K a i 1ā" ar Liliju štengelī. — Sestdien, 22. de-
cembri, pulksten 730 vakarā, J. Akuratera
komēdija ,.Priecīgais saimniek

ionili teātra svētku izrādes: Pirmajos
jlksten 2 dienā ..Lolitas brīnum-

p ut ns". Pulksten 7.30 vakarā ,,P r i e c i g a i s
saimnieks". — Otros svētkos, pulksten 2
dienā ..Suns un kaķe". Pulksten 7.3
karā „M i 1 a s r o t a|a". — T
pulksten 2 dienā ,,S u n s un kaķe". Pulk-
sten 7.30 vakarā ,.Belūgina kāzas". —
Piektdien, 28. decembri, pulksten 7.30 vakarā
,.Mīlas teika". — Sestdien, 29. decembri,
pulksten 7.30 vakarā ,,Pirmā nakts". —
Svētdien, 30. decembrī, pulksten 2 dienā ,,L Oli-
tas brīnumputns". Pulksten 7.30 vakarā
..Otrā jaunība". —Pirmdien, 31. decembrī.
Jaungada sagaidīšana ar Lūcijas Zamaicas spe-
ciāli sarakstītu lugu. Visās svētku dienas izrādēs
katrs pieaugušais uz savu vietu var ņemt līdzi
vienu bērnu par brīvu; divi bērni var nākt uz
vienu biļeti. Biļetes uz visām izrādēm jau
dabūjamas.

Dailes teātris. Trešdien, 19. decembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē 25. reizi „V e c -
h e i d e I be rga". — Ceturtdien, 20. decembri,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,Š v e i k s
frontē". — Piektdien, 21. decembrī, pulksten 5
pēc pusdienas, kareivju izrādē ,.Septembra
roze". — Sestdien, 22. decembrī, pulksten 7..30
vakarā, tautas izrādē ,,L a u n a i s gars". —
Svētdien, Z3. decembri, pulksten 2 dienā, tautas
izrādē ..Sveiks frontē". Pulksten 7.30va-
karā ,,S e pt e m b ra ro/t".

KURSI.
Rīgas birzi, 1928. gada 19. decembri.

Devīzes
1 Amerikas doliars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,18—25,23

100 Francijas franku 20,24—20,39
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,75—100,50
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,45
100 N kronu .... 138,15—138,85
100 1 mu 138,30—139,00
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,32—15,47
100 Holandes guldeņu .... 208,10—209,15
100 Vācijas marku 123,50—124,15
100 Somijas marku 12,98—13,10
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas liru 51,00—51,70

1 SSSR červoņecs
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425-^3445
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:
5°.'„ neatkarības aizņēmums . . 98—100

Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevtc».

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Redaktors M. Arons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz dv. proc. lik. 213, 301. un
309. p. pamata uzaicina Teodoru
Indriķa d. Vīkmani, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā, ierasties šaī tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Dores
Vfkmanis, dzim. Priede, iesūdzī-
bas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavas pil-
sētā. Ja minētā laikā aicināmais
neierastos, lietu noliks uz ter-
miņu un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus a
kancelejā. !.. M> 531 28.

Jelgavā, 1928. g. 10. decembri.
Priekšsēd. v. R. Millers.

21043z Sekr. pal. F. Kāps.

Izlabojums.
Rigas I I. iec. miertiesneša slud.

,.Vald. Vēstn." š. g. M 27u. nu-
murā Rīgas pilsētas IV hip
Švaremuižas gruntsgabala hip.

lietā — ieviesusies kļūda:
hip. gruntsgabals apzīmēts ar
N° 705, kas nepareizi, vajaga būt
uņ jālasa: ,.hip. Nb750

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā .\'° 7, paziņo,
ka 1928. g.29. decembri, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Valdemāra ielā 4,
dz. 8, pārdos Artura Krodera
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, gleznām un tepiķa
un novērtētu par Ls 1110.

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

Rīgā, 1928. g. 17. decembrī.
L. Me 1887. 21667

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 2. jūlijā Jelgavā mirušā

īlemāra Pētera dēla Apiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai

īrā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem.fideikormni-

ijiem, kreditoriem u. t. t.. pie-
tei- ibas minētai tiesai
sej m ;n u laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
is augšā uzrādītā termiņā ne-

pieteiks, tad viņas atzīs kā šis
has zaudējušas. L. JVs 6080

Rie..ī. 1928. g. 10. decembrī.

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

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

civ. proc. lik. 293., .'
>?'., 311. p. pamata, uz

iimira Korna lūgumu viņa
ibas lietā pret KatriniK

n. Icldmanis, par laulības
uzaicina pēdējo, kuras

ieta prasītājam na\
5 mēnešu

šī sludinājuma publicē-
nas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
?is raksta un tam pievie-

i m dokumentiem.

'tbildētāia noliktā laikā
ne vai caur

aīzmugu-

10. decei,'

Priekšsēdētāja b. E|
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
na par biedrībām, savie-

-? izā-

HMm 17. p. pamata r

'""
ar valdes sēdekli

21110z

rs Fridri.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija.

uz Lines Franča m. Brakmanis
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Rakanu sādžas
zemniekiem piešķirtas zem
bāla platībā 7 de 'setinas 1460 kv.
asis, atrodošās Bauskas I
Puņevežas) apriņķa Panernunes
(senāk Podbiržariu) pagastā Ra-
kanu sādžas zemes robežās, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri. —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no i/sludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstnesī", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
minētā lūdzēja varētu tikt ie-
vesta attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieci bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 3. dec.
20674a Ns 7021
Kommis. priekšsēd.E.Helvichs.

Sekr.-darbvedis J. Strazds.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
1. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu 1928. g. 10. dec
lēmumu un saskaņā ar II
I. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. un 1402. p.. uzaicina

g. 28. febr. mirušā Jāņa
Jezupa d. Pila mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantojumu
Ludzas apr., Zvirgzdinas pag. —
sešu mēnešu laikā, skaitot
sludinājuma iespiešanas dienas

Pēc minētā termiņa
nas nekādi pieteikumi netiks pie-
ņemti.

Ludzā, 1928. g. 10. decembri.
Miertie- āksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatnda-

I. decembra
lēmumu un saskaņā ar civ. lik.

1. d. 1239. un 1241. p. un
civ. proc. lik. 1401. un 1-:
uzaicina Pildas pag. Noviku sā-
džā ! pt. mirušā
Dominika Mārtiņa d. Zeļča man-
tiniekus picteil- nēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ic-

ias dienas

šuma.
Pēc minētā termiņa n

nekādi pieteikumi netik
ņemti. B.

Aizputes-Kuldīgas kara apr. i
priekšnieks izsludina par zudušu

Rigas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā, Garā
ielā Ns 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
I. civīlnodaļas spriedumu

27. g. 20. nov. .\"°.Y° 2859,
J63, un 2804 par

2000,— ar % un fcdev.
piedzīšanu no Rūjienas saviesīgās
biedr. par labu Rūjienas krāj-
aizdevu sabiedrībai. 1929. g.
11. aprīlī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē. uz publi-
skiem torgiem tiks pārdota Ru-

ta biedrības ne-
kustams īpašums, kurš atrodas
Valmieras apriņķī, Rūjienas drau-
dzē ar zemes grāmatu m
JVb 646 un sastāv no valsts Rūjie-
nas-Ternejas muižas atdalītā ze-
mes gabala Ns XV pēc agrārās

nas Ņi 4,'i4F;
2) ka īpašums priekš publi-

skiem torgiem apvērtēts par
Ls 30.000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku

tiem par Ls 215
4) ka personām, kuras vēlas

pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs desmitā daļa no
apvērtēšan. is un

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

Personām, kurām ir kād
sības viz pārdodamo īpašumu,

irdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

Visi papiri un dokumenti, at-
ida' mo īpašumu,

ir ieskatāmi Rigas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā.

Valmierā, 1928. g. 15. decembri

p.O.Kasp

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura

19 Valmierā. Garā
I paziņo:

I) ka izpildot Rīgas apgabal-
I. civīlnoda|as spriedumu

_ 7. g. 12. 416719
un 4. civīlnodaļas spried, no

77 par
m izdevumu pie-

' im un
''29. e.

? z publiskiem torgiem tiks
pārdots 2. izsolē
citu

l mur-

le" mājām:
publi-

I

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4500,- . ka
solīšana .saskaņā ar civ. proc. lik.
1871. p., sāksies no priekšrocigo
prasību kopsummas;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīga^
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

Vi-i papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamu īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Valmierā, 1928. g. 15. decembrī
2l075z Tiesasizp. O.Kasparsons.

Rigas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā, Garā
ielā ,M> 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas pai
328314 no 1927. g. 28. sept. par
Ls 398,82 ar " . un izdevumu
piedzīšanu no Rūdolfa Oiema par
labu valsts zemes bankai, 1929.g.
11. aprīlī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē. uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Rūdolfa Giehma neku-
stams īpašums, kurš atrodas
Valmieras apr., Braslavas pagastā
ar zemes grāmatu tt
un sastāv no Braslavas muižas
atdalītā zemes gabala ..Vēja
dzima-. :.3F" tin 33Pa":

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par

000, —j
3) ka bez augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls —;

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

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

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,

īrdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kanc> I

Valmierā, 1928. g. 15. decembri
2l676z Tiesas izp. O.Kasp

Rigas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā. Garā
ielā N» 4. pazi-

1) ka izpildot Rīga
3. civīlnodaļas p

janvāra par Ls
1163,43 ar ",, un' izdevumu

piedzīšanu no Jāņa Prauliņa par
labu valsts zemes bankai. 1929. g.
11. aprilī, pīkst. 10 rītā. Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļa-
zālē. uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Jāņa Pra
īpašums,kurš

a
zemnieku zemes atdalītām
vāciešu "mājām;

tēts par Ls I5

sonam. -

desmitā dala no
nmas un

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

Personām, kurām ir kād.
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas

i>as jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltie is
3. civīlnodaļas kanci:

Valmierā, 1928. g. 15. decembri
21077/. Tiesas izp. O.Kasparsons.

Rigas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā. Garā
ielā .V° 4, paziņo:

1) ka izpildot Valmieras apr.
I. iec. miertiesneša spriedumu no
1926. g. 14. jūlija a 14 un
596 par Ls 650,— ar °,un iz-
devumu piedzīšanu no Eduarda
Upliča par labu Jānim Bekma-
nim, 1929. g. II. āprili, pīkst. 10
rītā. Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sē/.u zālē. uz publiskiem
torgiem tiks pārdots 2. izsolē
Eduarda Upliča nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Valmieras
apr., Dikļu pagastā, ar zemes
grāmatu reg. -V> 3570 un sastāv
no Dikļu muižas muižu zemes
atdalītā zemes gabala ar nosau-
kumu .. Upliči '

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 3000,— ;

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

ana saskaņā ar civ. proc. lik.
1871. p., sāksies no prieksrocīgo
prasību kopsummas;

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 kāi'
sības uz pārdodamo īpašumu.
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu.

-katāmi Rigas apgabali:
3. civīlnodaļas kancelejā.

Valmierā, embrī
21678z Tiesas izp. O.Kaspar:

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā. Garā
ielā JV> 4. pazi

1) ka izpildot Valmieras apr.
C. miertiesneša spriedumu no
i. g. 17. jūni un

par
izdevumu pie-

inu no Jēkaba un Jāņa Lā-
čiem par labu Mārcim Sebrim,
1929. g. 11. aprilī, pīkst. 10 rītā,
Ričas apgabaltiesa alas

zālē, uz publiskiem torgiem
tiks pārdots Jēkaba un Jāņa

kurš
f>r.. Burtnieka

pagastā, hip - zemes
atu reģ

atdalītā

2) ka īpašums priekš publi-ļ
par I

eni: I
4) k

zemes

I

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

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

Valmierā, 1928. g. 15. decembrī
21679z I ns.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā, Garā
ielā .V? 4, pazi:

1) ka izpildot Rigas apgabal-
tiesas l. civīlnodaļas spriedumu
ne 1924. g. 13. augu 012
un 2615 par Ls 2000 ,— ar u ,, un
izdevumu piedzīšanu no Vil-
helma Tomsona par labu 1 loren-
tinei Tomson, 1929. g. 11. aprilī,
pīkst. 10 no rīta, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots
Vilhelma Tomsona nekustams
īpašums, kurš atrodas Valmk
apriņķī, Alojas draudzē, ar zemes
grāmatu reģ. N° 2559 un sastāv
no Alojas mācītāja muižas dzimi
rentes gruntsgabala ar .V?.V? 23
un 24:

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 6000 kr. rbļ.;

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 īpašnmu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

I papīri un dokumenti, at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas

15. decembri

Latgales apgabaltiesas Krustpils
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura kan-
celeja atrodas Krustpilī. štein-
berga namā pi. paziņo:

1) ka i carevas prasī-
apmierināšanai 192*). g.

23. februārī, pīkst
"žii zālē

publiskā izsolē pārdos Ivana
kova nekustamo īpašumu,

apriņķa
no

Akmentiņu mā ' ha pla-
tībā bez ēkām tpr.
zem. grām. ttļ

'ias

4) ka p
nodro-

šinājums un

Latgales

bas

rāda līdz pārdos '

B dokumenti, kas

-

Latvijas universitātes lej



Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. tiesu izpild. v.i., kura
kanceleja atrodas Jaunlatgalē,
paziņo, ka:

i) dēļ Zalmana Zagoric pra-
? segšanas Ls 851.1 -

izdevumiem 1929. g. 18. feb:
pīkst. 10 no rīta, Latgales ap-
gabaltiesas sēžu zālē, publiskā
izsolē pārdos Michaila Staņislava
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Jaunlatgales bieži apdzīvotā vietā
tirgus laukumā .N? 9 un sastāv
no zemes gabala 1980 kv. mtr.
platībā ar saimniecības čekām;

2) īpašums priekš publiskas
izsoles novērtēts par Ls 600,—;

3) personām, kuras vēlas izsolē
dalību ņemt, jāiemaksā drošības
nauda — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas;

4) zemes grāmats uz šo ne-
kustamu īpašumu tiek vestas
Latgales 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,
ieskatāmi Latgales apgabal-
1. civīlnodaļas kancelejā. 21643Z

Tiesas izp. v. i. (paraksts).

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. tiesu izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Jaun-
latgalē, paziņo, ka:

1) Latvijas hipotēku bankas
prasības Ls 3400,50 ar °un
izdevumu segšanai, 1929. g.
18. februāri, pīkst. 10. Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas sēžu
zālē, otrā izsolē pārdos Artura
Aumeļa nekustamu īpašumu, kurš
atrodas Jaunlatgales bieži ap-
dzīvotā vietā un sastāv no zemes
gabala 3282 kv. mtr. platībā ar
saimniecības ēkām;

2) īpašums publiskai izsolei no-
vērtēts par Ls 3000,—;

3) personām, kuras vēlas izsolē
dalību ņemt, jāiemaksā drošības
nauda — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas.;

4) zemes grāmatas uz šo ne-
kustamu īpašumu tiek vestas
Latgales 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,
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā. 21044/.

Tiesu izpild. v. i. (paraksts).
^^_^MMS^BMn^M^M^nMS^

r-

fitu iestāžu
sludinājumi.

i »

Rigas prēf. 11. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 22. decembrī,
pīkst. 10 dienā. Kalnciema ielā
Ms2b.dz. 17. pārdos vairāksolīšanā
pils. T. Berneram piederošu
puķu vāzi, bildes uti dažādus
traukus, novērtētus kopsummā
par Ls 226, nodokļa parāda pie-
dzīšanai par labu Rīgas pils. val-
dei, pēc pēdējās raksta Ni 14109.

Rīgā. 1928. g. 7. dec. N?37002.
21660o Priekšnieks (paraksts).

Jelgavas apr. priekšu, pal. 2. iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 29. de-
cembrī, pīkst. 12 dienā, kancelejas
telpās, Jelgavā, Zemgales prosp.
Ns 2. ieeja no I. Vaļņu ielas,
atklātā vairāksolīašnā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdota ., Ideal"
firmas lietota rakstāmmašīna,
kufa novērtēta par Ls 50. Rak-
stāmmašīna apskatāma pārdo-
šanas dienā uz vietas. 21650o

Liepājas-A'zputes apr. Prieku-
les pol. iec. priekšnieks, pamato-
joties uz nodokļu departamenta
1928. g. 17. nov. rakstu .V" 51100,
Nīgrandes pagastā. Lošu ūdens
dzirnavās, 1928. g. 31. decembrī,
pīkst. 10 dienā, izsludina ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolī-
šanā valsts prasības lietā F.rne-

m Janševskim piederošo zirgu.
5 g. vecu. vērtībā Ls 200, 21659o

Liepājas-Aizputes apr. Prieku-
les iec. priekšnieks, pamatojoties

nodokļu departamenta 1928. g.
17. nov. rakstu .V? 51334. Nīgran-
de;, pagastā. Rožu dzirn,
1928. g. 28. decembrī, pīkst. 10
dienā, izsludina ūtrupi, kurā
pārdos atklātā vairāksolīšanā
valsts prasības lietā Žanim Joha-

nam Rozenbacham pied
eovi. melni raibasspalvas, vērtībā
Ls 130. 21658o

Liepājas-Aizputes apr. Prieku-

les pol. iec. priekšnieks, pamato-
damies uz Liepājas 2. iec. nod.
inspektora 1928. g. 9. okt. rakstu

.5220. Nīgrandes pagastā,
Lašu ūdens dzirnavās

31. decembri , pīkst. II diena,
izsludina ūtrupi, kurā p
atklātā vairāksolīšanā minētā no-

dokļu insr '"prasības lietā

Ernestam Janševskim pted.

kustamu mantu , sastāvošu no

ratiem uz dzelzsas.m vērtība

Ls 140.

Aizputes latviešu .iedr»*
1928. g. 9 decembra m.rtTilrejas vinnestu saraksts ^^
. Bi'«u ** uz kurie

'
nvinnesti:

-3, 28, 32, 36 41 A5 «,49, 50. 54, 59, 62, 69 71 .
78, 79, 81, 83, 85 87 <« «'106,108, 116, 117, 'nu |»\5-
132, 133, 136, 140 41 £' )$'
168, 171, 179, 181 183' £' «'
194. 195, 202, 204 2U 2w
223,227.231,233 242 2-
260, 273, 277, 278 281 289' 38'
298, 304, 305, 308 322 ' 332' f£
342, 344, 349, 353 366' 372' SŠ
382, 383, 385, 391 39Q' 407 ii,'412, 419, 425, 427,43i '

433' 437'440, 441,459,460,462 465 IS*
467, 468, 470, 471, 472' 4734^'481, 487, 492, 493, 500 520 523532, 540, 544, 552 570 587 38'595. 598, 599, 602, 615 621 626632, 641,646,648 649 650 &„
659, 661, 662, 663, 664:677'"4

-
675, 676, 679, 698, 704 706' 7n726, 727, 730, 733. 746! 750 £?
760,769,779,781,789 7M0 7M7'
799, 802, 803, 814, 824 827 «1
835, 839, 841.846, 871.'896'898908, 911, 914,918,919 93
940, 941,947 . 948, 955, 97
i oi\mi

»», ». , 9V8, 999 1005
1007, 1008, 1010, 1019 fV£*
1023, 1027, 1028, 1029' 1035
1042. 1049, 1050, 1051 1063
1083, 1092, 1111, 1112 nu
1115. 1117, 1120, 1122' rrat"
1133, 1134, 1135, 1136 1137
1141. 1150. 1152, 1163 1165'1168, 1169, 1174, 1177 lifts
1189, 1200, 1205, 1214' 1220"
1222, 1224. 1220 . 1229' 1235"
1238. 1243. 1245. ' 125?'
1255, 1270, 1274, 1276, 1280*
1283, 1287. 12SU, 1295, 1302'
1317, 1318. 1327, 1334 |W
1357, 1358, 1366, 1371, 1373"
1375, 1382, 1383, 1388, 140s"
1414, 1415, 1423, 1427. 142»'
1431, 1432, 1433, 1430 1444'
1445. 1447, 1457, 145". 1466

*
1472, 1474, 1477, 1487, 1489'
1494, 1495. 21664a

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 4. janvārī,
pulkst. 10, Nirzas pag. Žubu|u
ciemā pārdos pils. Viktora Žu-
buļa kustamo mantu, sastāvošu
no vienas govs, 4 g. v., melnas
spalvas, vērtībā Ls 45, dēļ
zemes plāna nodokļa piedzīšanas,
saskaņā ar Ludzas apr. Valsts
zemju insp. rakstu no 1928. g.
27. nov. Ns 9130 21648

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 4. janvārī,
pulkst. 10, Pasienes pag. valdē
pārdos min. pagasta valdes ku-
stamo mantu. sastāvošu no
diviem skapjiem, sarkanas un
dzeltenas krāsas, vien rāmatu
plaukta, vienā galda uu viena
šapirogrāfa, vērtībā Ls 152 dēļ
ārstēšanas izdevumu piedzīšanas,
saskaņā ar Strenču slimnīcas
rakstu no 1928. g. 14. novembra
Ne 3463. 21649

Izdevniecības akciju sabiedrības

brīdis"
ārkārtēja pilna

akcionāru sapulce
notiks piektdien. 1929. g. 11. jan-
vāri, pīkst. 6 p.p., sabiedrības
telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 57,
dz. 3.

Dienas kārtība:

1) Sapulces amatu vīru vēlēšanas
2) Vēlēšanas.
3) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi. ' 21668o Valde.

Jumpravas pagastam,
Rigas apriņķī, (caur Jumpravu,

tālrunis .V? 2). vajadzīgs
rājama ārsts.

Darbības rajons Jumpravas
un daļa no Lielvārdes pagasta,
ar 1700 iedzīvotājiem. Ārsta
dzīves vieta pagasta namā pie
Jumpravas stacijas. Pamatalga
Ls 150 mēnesī. Ārsta pieņemšana
š. g. 21. decembri, pīkst. 11 dienā .
Jumpravas pagasta namā.
21606o 1* Pagasta valde.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iec. izsludina par nede-
rīgu nozaudēto zirga pasi ar
v 244 15444, izd. no Demenes
pagasta valdes 1925. .g. 3. dec.
ar Jāņa Jndriķis vārci

Ilūkstes apr. pr-ka pal 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšzemes pasi Nš 2066,
izdotu 1926. g. 9. aprilī no Dvietes
pag. valdes ar Marijas Olševskas
vārdu. 21221ē

Apdrošin. akc. sab. ..Kurzeme '
valde sasauc uz statūtu § 14.
pamata 1929. g. 12. janvāri,
pīkst. 8'/2 rītā, akc. sab. ,.Kur-
zeme" telpās (Doma laukumā ll>
ārkārt. vispārēju

akcionāru sapulci.
Dienas kārtība:

1) Statūtu grozīšana.
2) Pamata kapitāla paaugstinā-

šana .
3) Vēlēšanas.
4) Pieprasījumi un paziņojumi.

Ja 1929. g. 12. janvārī nesa-
nāktu statūtos paredzētais akcio-
nāru skaits, tad uz statūtu
§ 22. pamata otra sapulce notika
30. janvāri, tanīs pašās telpās,
pīkst. 8',r'tā , ar to pašu dienas
kārtību un būs pilntiesīga ne-
atkarīgi no atnākušo akcionāru
skaita. 21669o VaM*.

Maksātnespējīgā parādnieka
Augusta Ābeliša

zvērināts kurators, zvēr. adv.
Vladimirs Simonovičs paziņo, ka
1928. g. 28. decembrī, plk-
Rīgas apgabaltiesas telpās tiek
sasaukta

klātesošo kreditoru sapulce
ar sekošu dienas kārtibu:

1. Pilnvarotzvēr.kuratorubūtpar
konkursa masas saimnieku-
rīkotāju līdz konkursa valdes
ievēlēšanai sakarā ar nepie-
ciešamību realizēt maksāt-
nespējīgā parādnieka mantas.

2. Dažādi saimnieciski jautājumi.

Rīgā, 1928. g. 19. dec. 21685

Zvērināts kur.r
zvēr. adv. Vladimirs Simon»vits-

Apdrošināšanas un transporta akc.sabiedr. „LATV1J\".
Valde: Rīgā, Teātra ielā Ns 9, savā namā.

Pārskats par 1927. gadu.
bilance 102T. Gada 31- decemftti

Aktīvs Ls Pasīvs
Akciju realizācija . . 134.400,— .Pamatkapitāls . . . 300
Kase 2.311,99 I Rezerves kapitāls . . ļ4

l^^Tekoši rēķini .... 152.923,24 Amortizācijas kapitā:
Vērtspapīri .... 13.800,— Prēmiju rezerve. ..8Paji 1.300.— Zaudējumu rezerve . ^"ļ^'i-
Vekseli 28.377,42 Kreditori 58^H
Debitori 172.454,08 Hipotēku parāds . . 100.«JU.

Nekustams īpašums . 233.255,— Izdotie drošības vek-
Kustams īpašums . 21.337,96, sēļi <"d^HOrganizācijas izdevumi 10.081,03 Pārejošas summas. . 1

^
'

Akciju izgatavošanas Rediskontētie vekseli ,'*r.li'izdevumi .... 1.669,— Tīra peļņa 22.7».'»
Hipotēku parāda no-

drošinājums . . . 100.000,
Nodrošinājumu ņē-

mēji ...... 5.000,—
Pārejošas summas. . 5.66'.'

382.579,42
(ffļņam un taudējumu re ftin*-

Debets Ls Kredits
Vispārīgie izdevumi . 100.405,94 Peļņa no apdrošināša-
Tīra peļņa 22.722.98 nas operācijām . . 101.w

Peļņa no nekustama
īpašuma !tu '

Peļņa no dažādiem ie- r .
nākumiem . ? ? _ļļ;—'-~

Ls 123.128,92 Ls

Artilērijas laboratorija
Liepājā, kara ostā, Laboratorijas ielā N» 1, sarīko 1929. g.

19. lebruāri. pīkst. II,

roKst. Izsoli uz sekošu mašīnu piegādi:
1) Mašīna laika degļu gredzenu degcaurumu noslēgšanai

un nocietināšanai ar skārda plāksni I gb.
?'1asina laika degļu gredzenu regulēšanai 1 „

3) Mašīna laika degju gredzenu starpu izolēšanai ar vasku 1 ,,
4) Elektromotori uzrādītām mašīnām 3 „

Drošības nauda: uz izsoli 5% no piedāvājuma summas, līguma
nodrošināšanai 20°no līguma summas. Izsoles un techniskos
noteikumus uz pieprasījumu izsūta. Piedāvājumos jāuzrāda, ka
piegādi apņemas saskaņā ar izsoles un techniskiem noteikumiem.
Tuvākas zinas sniedz Artilērijas labor. saimn. daļa darba dienās
pīkst. 9—15. Piegāde — 5 mēneši. 2» 21655

Latvijas Banka pārdod:
lietotus traktorus, traktora arklus, mazos labības kūlējus, vētījamās
mašīnas, pakulu apstrādāšanas mašinu ar pakulu presi, dārzu šļir-
ces, decimal-svarus ar atsvariem, gultas, matračus un galdus u. t. t.

Padodamās mantas atrodas — Franopoles muižā, Ozolmuižas,
Rušonu, Bebrenes, Litenes un Puiķeles linu apstādāšanas fabrikās,

Reflektantiem jāiesniedz rakstiski piedāvājumi slēgtās ap-
loksnēs līdz š. g. 27. decembrim Latvijas bankā Akreditīvu daļā.

Tuvākas ziņas Latvijas Bankā Rīgā un nodalās: Ludzā, Rē-
zeknē, Daugavpilī un Valmierā ; 21646 Latvijas banka.

IZSOL E.
lūdzas aprinfia valde lūdza

1929. g. 10. janvārī, pīkst. II, noturēs rakstisku un mutisku izsoli,
kurā izdos piegādāt sekošus audumus un apavus:

1) Audekls (kokvilnas, nebalin. apakškrekliem) . 401,15 mtr.
2) Audekls (kokvilnas chalat. slimnic. pērs.). . 386,60 ,.

Þs (baika slimo chalatiem) 323
4) Audekls (linu nebal. gultas maisiem) . . . 56,50
5) Audekls (linu, dvieļiem) 254.4u
6) Audekls (kokvilnas, palagiem) 234,30 ,.
7) Audekls (ķisenu drānām) 213,— ..
8) Gumijas drāna. plāt. 2 mtr 2,—
9) Audekls (kokvilnas, apakšbiksēm) 63.4n

10) Audekls (logu aizkariem) 28,40
11) Deķu (baika) 36 gabali
12) Kurpju 42 pāri
13) Zeķu 70
14) Spalvu ķisenus 4 gabali
15) Galvas lakatu (kokvilnas) 20

Uzņēmēji izsolē var piedalīties uz katru poziciju atsevišķi
un pa daļām. Piedāvājumi nodrošināmi 5° (, apmērā. Ja to nodro-
šina ar skaidru naudu, tad tā iemaksājama Latvijas bankas
uz Ludzas apriņķa valdes tekoša rēķina Ns 6501.

Piedāvājumi izpildāmi saskaņā ar likumu par darbiem un pie-
gādēm valsts vajadzībām 25,39, un 40. p. p. un iesniedzami slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu ,,Ludzas apriņķa valdei".

Tuvāki nosacījumi un paskaidrojumi Ludzas apriņķa valdē.
216542 Ludzas apriņķa valde.

12 tē'ečrafn un #ēfc/ora<i rajona prieftAn.
izdos telefona stabu sagatavošanu un izvešanu no meža uz no-

kaušanas vietām galīgās mutiskās izsolēs:
1929. g. 2. janvārī, pīkst. 13, Smiltenes pasta un telegrāfa kantori.
No Smiltenes virsmežniecības ar nokraušanu:

1) pie Vec-Bilskas 24 stabi
2) ,, Lobergiem 13 ,,
3) ,, Zilvas 15
4) ,, Meža muižas 24
5) Stariņos 105
6) Mēros 90
7) Palsmanē 65 ,,

1929. g. 3. janvārī, pīkst. 12, Gaujienas pagasta namā.
No Gaujienas virsmežniecības ar nokraušanu:

lj Gaujienā 90 stabi
2) Virešos 145
3) pie Lizes pasta 20
4) ,, Melnupes 20
5) ,, mežsarga Londona 15
6) ,, Vašu mājām uzAumeisteri—Gaujie-

na ceļa 51 ,,
7) Grundzālē 65 ,,
8) Trapenē 100
9) Vec-Brēķos 125

1929. g. 3. janvārī, pīkst. 13, Valkas pasta un telegrāfa kantorī.
No Gaujienas virsmežniecības ar nokraušanu:

1) pie Birzuļiem uz Aumeisteri—Valka ceļa 20 stabi
2) pie Tīlikām uz Aumeisteri—Valka ceļa 30 ,,

No Strenču virsmežniecības ar nokraušanu:
1) pie Valkas pagasta valdes 20

2) ,, Saules mežziņa 15
3) ,, Jaunzemju mājām uz Valmieras—

Valkas ceļa 23
1929. g. 4. janvāri, pīkst. 9, Ērģemes pasta un telegrāfa kantorī.
No Kārķu virsmežniecības ar nokraušanu:

1) pie Ērģemes pagasta nama 40 stabi
2) Ērģemē 107 „
3) pie Kārķu tēlef. palīga nod 125
4) Omuļos ' 65
5) Turnā 100 „

1929. g. 4. janvārī, pīkst. 18, Rūjienas pasta un telegrāfa kantorī.
No Skulbergu virsmežniecības ar nokraušanu:

1) pie Annas muižas uz Rūjienas—Arakstes
ceļa 43 stabi

2) pie Robežsargu posteņa Ankši .... 7
3) Rūjienā pie vecās kapsētas 95
4) pie Arakstes tēlef. palīga nod 50

No Kārķu virsmežniecības ar nokraušanu:
1) pie Naukšēnu muižas 50

2) ,, Piksaru mežziņa 50
1929. g. 5. janvārī, pīkst. 13, Valmieras pasta un telegrāfa kantori.
No Valmieras virsmežniecības ar nokraušanu:

1) pie Zābaku mājām uz Valmieras —
Valkas lielceļa 55 stabi

2) ,, Mellupes tēlef. palīga nod. ... 192
3) ,. Krāču kroga 23
4) ,, Brencuļu tēlef. palīga nod. ... 30

Cempu tēlef. palīga nod 136
1929. g. 7. janvārī, pīkst. 12, Strenču pasta un telegrāfa kantorī.
No Kārķu virsmežniecības ar nokraušanu:

lj pie Kanču mājām uzStrenči—Ēveles ceļa 20 stabi
2) pie Jērcēnu muižas 20
3) ,, Jērcēnu tēlēf. palīga nod 50
4) ,. Dakstu tēlēf. palīga nod 105

No Strenču virsmežniecības ar nokraušanu:
I) Strenčos 103

;Me Kauču mežsarga 30
3) .. Egles mājām II
4) Bērzu kroga 21
5) ,. Anšu mājām uz Strenči — Trikates

ceļa 10
6) pie mežsarga Kalniņa 20
7) Jaunklidzī 125

Irikatē 125
9) Vijciemā 125

Izsoles notiks pa vienībām, apvienojot tuvākās nokraušanas
vietas vienā solīšanas partijā.

Rajona priekšnieks patur sev tiesību sagatavojamo stabu vai-
rumu mainīt.

ns izsoles personām, kas vēlās viņā piedalīties, jāiesniedz ar
1 zīmognod. apmaksāts lūgums uz izsoles dienā saņemamā

formulāra un jāiemaksā izsoles kommisijai Ls 20 drošība vai jāie-
sniedz likumā

^
paredzētā garantija. Lauciniekiem un amat-

niekiem kā drošību var ieskaitīt sabiedrisko organizāciju galvojumu
par minēto summu.

-olītājam drošība jāpapildina līdz 10°apmēram no nosolītās
sumr

Tuvākas ziņas 12. telegrāfa un telefona rajona kancelejāValmierā ,
Rīgas ielā I IS) un izsoles vietās. L 6772 21687r

Aizputes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 21. janvārī, Aizputē, Aizputes pilsētas
valdes telpās, Lielā ielā .V» 19,

augošu mežu un virsmežniecībai nevajadzīgas
ēkas noplēšanai.

I. Ēkas noplēšanai.
II iec. mežniecībā, Apriķu novadā. Riekstiņa un Leiša apg.

2 ēkas, vērtībā Ls 25,— un Ls 45,—.
II Augošu mežu.

I iec. mežniecībā, Kazdangas novadā, kvart. .V? 5, Misiku
p|avu jaunsaimniecības Ns 20F un 21 F virs 3 ha daļā un ,,Sakaru
birzē" 1928. g. cirsmā, atd. Ns 2, numurētus kokus pēc celmu skaita
56 vienības no 15 līdz 70 koku, vērtībā no Ls 18,— līdz Ls 133,—.

Ēkas nojaucamas un materiāli aizvedami līdz 1929. g. 15. ap-
rīlim. Nosolītā summa samaksājama izsoles kommisijai.

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g.
15. apriļa likuma (iespiests ,,Valdības Vēstn." Ns 82) un Zemkopības
ministra apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

Nosacījumu par meža pārdošanu valsts mežos 9. pants izteikts
sekosi:

,,Līguma notecēšanas laiks ir 1929. g. 1. maijs. Ja izņēmuma
gadījumā zemkopības ministrija uz pircēja lūgumu pagarinātu
meža izstrādāšanas un izvešanas vai ciršanas vietu notīrīšanas laiku,
tad pirkšanas summa par tām atdalām, uz kurām pagarinājumu
dod, jāpaaugstina par 25 līdz 40% no pirkšanas summas.

Pirkšanas summu par atdalu aprēķina no pilnas vienības
pirkšanas summas proporcionāli mežu resora vērtējumam. Paaugsti-
nāšanas procenti pircējam jāsamaksā zemkopības ministrijai pirms
pagarinājuma došanas.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā mežu departa-
menta speciālos līdzekļos apvienota drošības nauda ciršanas vietu
tīrīšanai un mežu kultūru darbiem 20° ,, apmērā no vienības pār-
došanas summas; šī drošības nauda pāriet mežu departamenta
rīcībā un netiek atmaksāta. Ciršanas vietas satīra un kultūru darbus
izdara mežu resors. Šīs apvienotās drošības naudas nomaksu var
nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu līdz līguma
notecēšanas dienai.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10« i, drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolišanas
jāpapildina līdz. 10°,, no nosolītās summas.

Šo skaidrā naudā iemaksāto drošības naudu ieskaita pēdējā
maksājumā, ja mežu pircējs slēdz līgumu.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas baknas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību. 3) banku
un kredītbiedrību garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņa mežziņiem. 21656z Aizputes virsmežniecība.

2. tēlegrafa-tēlefona raj. priekšnieks
izdos mutiskā izsolē

tētefona &tabiM izciršanu ntww tnmcšanu-
28. decembri, pīkst. II, bij. Bernātu krogā — 25 gab. no

Krūma apgaitas un 48 gab. no Skares apgaitas ar izvešanu pie
Bārtas tilta 25 gab., uz Pērkonas ceļa galu 50 gab. un pie
Dzintarnieka nameļa 25 gab.

29. decembrī, pīkst. I, Kalētu stacijā — no Ozolu novada
Akšeļa meža 95 gab. uz dzelzceļa stigu.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā priekš izsoles iesākšanas
Ls 20 drošības naudas, kāda summa pie līguma noslēgšanas jā-
palielina līdz 100'no nosolītās summas. Tuvākas ziņas par no-
teikumiem dabūjamas rajona kancelejā Liepājā, Ulicha ielā .V? 44,
un pa telefonu Ns 125. L 6770 21686
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