
Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. gada 20. decembrī

Nr. 344.
§ i-

leskaitu aktīvā kara dienestā 8. Daugav-
pils kājnieku pulkā rezerves kapteini
Hugo Michelsonu.

§ 2.
Paaugstinu pēc izdienas par kaptei-

ņiem: 8. Daugavpils kājnieku pulka virs-
leitnantu EduardiOzoliņu, skaitot no
1921. g. 24. novembra, un 10. Aizputes

kājnieku pulka virsleitnantu Aleksandri
Upmani, skaitot no 1922. g. 17. jūnija.

§ 3.
Pārvietoju dienesta labā:

1. Liepājas kājnieku pulka virsleit-
nantu Miķeli Nāru nu uz 2. Ventspils
kājnieku pulku un paaugstinu par kap-
teini, skaitot no 1922. g. 19. maija, un

8. Daugavpils kājnieku pulka kapteini
Nikolaju Rusmani uz 12. Bauskas kāj-
nieku pulku.

§4.
Pārvietoju uz paša vēlēšanos 6. Rīgas

kājnieku pulka virsleitnantu Pēteri La-
paini uz 3. Jelgavas kājnieku pulku.

§5-
Izslēdzu no armijas virsnieku sarak-

stiem š. g. 29. novembrī mirušo 9. Rē-
zeknes kājnieku pulka virsleitnantu
Pauli Meli i.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Kara ministris A. Ozols.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 10. decembra lēmuma jāpiedalās Allažu-Tumšupes meliorācijas sabiedrībā,

jāņem dalība pie kopējo Tumšupītes regulēšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju NaNs Darbu iz-
irt » Dalībniekam maksa pēc

I Dalībnieka
Dalībnieka piederošo vai

—" ~ Kādā pagastā atrodas mājas Piektā,
īpašumu tiesību viņa lietošanā un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes

S vārrU un uzvārds ' x -mērnie- zemes dalībniekua vārds un uzvārds apzīmējums esošo māju
^ ^

piederēja. balsu
< nosaukums skaitu
% plāniem reģistra Ls

1 Augusts Rozenbergs īpašnieks Akmentiņi 18F 7128 Alojas pag. Allažu muižas 183,— Šini dalībnieku sarakstā uz-

2- Kārlis Rozits Mantojuma masa Liepnieķi 17F „ „ » „ 159,- S^SSS.S'ļS'Ī.S
3. Otto Blanckenhagens īpašnieks Kalnmuizas n. d. SOFA _— ,, „ „ „ 401,— dalībnieku maksājumu no-
4. Voldemārs Sīmansons ,, Atvasītes 16F 7125 ,, ,, ,, „ 82,— teikšanai un nokārtošanai
5. Kārlis Sīmansons „ Saknītes 1F * 7117 „ „ „ ? „ 141,— kā pie darbu pirmreizējas izve-
6. Ernests Kiltenbergs . .... .... Zeltiņi 3F 7.20 „ „ ., 196,-

5S^ffiKS£8
7. Allažu jaunzemnieku piensaimniecības neņemot vērā darbu faktisko

sabiedrība „ Celma krogs 130F „ „ „ ,, 216,— izmaksu, kura var būt mazāka
8. Kārlis Velmers „ Skujas 132F „ „ „ „ 141— vai lielāka.

9. ļānis Drapčs „ Lejas-Spora 2F 7119 „ „ . „ „ 131 —
10. Mežu depart ., Jaunsaimniecība 133F „ „ „ ,, 129,—
11. Augusts Āboliņš „ Grunduļi — 941 „ „ „ „ 614 —
12. Miķelis Baumanis „ Spores 97F — „ „ „ „ OS-
IS. Allažu pag. sabiedrība „ Mucenieki 97F 1112 „ „ „ „ 66 —
14. Jānis Kalniņš, Miķelis Kalniņš ... „ Gravas 126F „ , 120—
15. Otto Lenšs

* „ Ķiegelnica 127F — „ „ „ „ 76,—
16. Pēters Rapš » Liel-Vildes . 2116 ,, „ „ „ 1/9 —
17. Miķelis Linde „ Lihlaiski — 2113 „ „ „ „ 133—
18. Brencis Baumanis „ Vec-Klintes — 943 „ „ „ „ 433 —
19. Voldemārs Bergs „ Brači 42 2475 „ ,, „ „ 507,--
20 . Allažu lauksaimniecības b-ba .... „ Tautas nams 22 F — ., „ „ „ 3d.—
21. Jānis Emils Mantojuma masa Kalna Brankas — 2336 ,, ., „ ., 344
22Kārlis Kalniņš' īpašnieks Lejas Brankas — 2103 „ 497 —
23. l) Alberts Balodis, 2) Hermans Albats „ Jaun-Klintes 379/ „ 253 —

24. 1) Kārlis Kalniņš, 2) Jānis Kalniņš. . „ Vec-Inteni 8 211- „ , 847-
25. Miķelis Saulīts Jaun-Inteni 9 2123 501 —
26. Augusts Gailiņš Paudās 7 2812 „ „ ., 462,-
27. Jānis Pīlādzis! P'Iadž. .

? 41 F 7 36 0.-

28. Juris Rozenbergs „ Grantskalni 140F 7134 15,—

29. Allažu ev. iut. draudze „ Kapu sarga zeme 30F , .. 30.-
30. Allažu ev. Iut. draudze „ Draudzes zeme 73F 37,—
31. Kārlis Sīlis ,, Bikšas 14F - 131-

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. P e 1 s i s.
Rīgā, 1928. g. 17. decembrī. Darbvedis F. B r i e d i s.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. gada 21. decembrī

Nr. 347.
§ i-

Ieskaitu aktīvā kara dienestā 8. Dau-
gavpils kājnieku pulka rezerves virsleit-
nantu Viktoru Priediti.

§ 2.
Paaugstinu par izdienu kapteiņa die-

nesta pakāpē 10. Aizputes kājnieku pulka
virsleitnantu Jāni Lude,skaitot no 1922.g.
17. augusta.

§3.
Pārvietoju dienesta labā 6. Rīgas kāj-

nieku pulka kapteini Gustavu Treimani
uz 9. Rēzeknes kājnieku pulku.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris A. Ozols.

SAEIMA.
Sēdes 21. decembrī.

Rīta sēdē, ko vada priekšsēdētājs
Dr. P. Kalniņš, steidzamības kārtā pie-
ņem likumu par vienreizēja pabalsta
izsniegšanu kara invalidiem viena
mēneša pensijas apmērā.

Tad apspriež papildu budžetu. Referē
V. Gulbis, ieteikdams budžetu kā ne-
pieciešamu pieņemt. Uzstājas vairāk
runātāju, izteikdamies gan par budžeta
pieņemšanu, gan pret to. Debates
papildu budžeta lietā turpinās arī va-
kara sēdē. Pēc ilgākām debatēm
papildu budžeta ieņēmumu kopsummu

43,611,360 latu apmērā pieņem. Bet
atkal izceļas debates pie budžeta izde-
vumu summu sadalīšanas. Beidzot ar
53 pret 31 balsi, 2 atturoties, pieņem
visu budžetu priekšā celtā projektā.
Papildu budžets stāsies spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu.

Tad pieņem grozījumus ievedmuitas
tarifā, kuri stāsies spēkā ar nākoša
gada 15. janvārī.

Vēl steidzamības kārtā pieņem pagaidu
tirdzniecības līgumu ar Bulgāriju,
tirdzniecības un kuģniecības l'gumu ar
Turciju un pagarina Lietavai ieved-
muitas minimālo likmju piemērošanu uz
6 mēnešiem. Steidzamības kārtā pieņem
pārgrozījumu nodokļu lietās, ar
kuru nodokļu nomaksāšana tiek sadalīta
trijos termiņos.

Tad sēdi un sesiju slēdz pulksten 3 šorīt.
Nākošā sēde 1929. g. 22. janvārī.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1928. g. 15. decembrī.
Zemkopības ministris

A.Alberings.

Noteikumi
par galvas segām speciālo nozaru
lauksaimniecības skolu audzēkņiem.

1. Lopkopības, piensaimniecības, dārz-
kopības un dārzkopības-biškopības skolās
ievesta audzēkņiem viena veida apaļa,
gluda galvas sega no tumšzaļā tūka ar
melnu nagu. Lopkopības un piensaim-
niecības skolu audzēkņiem galvas segas
apakšmala ar melnu 0,5 cm platu iekantē-
jumu, virs tā sudraba krāsas 1,5 cm plata

lenta. Tāds pat sudraba krāsas iekantē-
jums ap cepures augšmalu.

Dārzkopības un dārzkopības-biškopības
skolu audzēkņu galvas segas apakšmala
ar melnu 0,5 cm platu iekantējumu, virs
tā zelta krāsas 1,5 cm plata lenta. Tāds
pat zelta krāsas iekantējums ap cepures
augšmalu.

2. p. 1. minēto galvas segu kreisā
pusē piestiprināma skolas zīmotne (sko-
las iniciāļu sakopojums), kuru apstiprina
lauksaimniecības pārvalde.

Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks
J. Zariņš.

Izglītības nozares pārzinis
A. Vaid manis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 10. decembra lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Allažu-
Tumšupes meliorācijas sabiedrības dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Tumšupītes
regulēšanas projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uzrā-
dītiem nekustamas mantas īpašniekiem vai
viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pie-
nākumu piedalīties Tumšupītes regulēšanas
darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā
uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 17. decembrī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsīs.

Darbvedis F. Briedis.

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

Fjadu " ' ' ^ 12- (sanemo* eksped.) par:
?>Vēn ' ,', 6— gadu Ls 18,—
J .. " 2- lk gadu . . . „ 10-
piesūtot pa 3 mēn „ 5,—
pastu un pie I,,....,, 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ? • „ —,12 numuru . . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par k.:i
vienslejīgu rindiņu , -

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

d) par dokumentu pazaudēšanu nu ka:
personas

Latvijas valdības rgm oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

r^i^^Ē^m^W^Š svētdienas un svētku dienas

Redakcija: ..r?Js^0aC
^Pp^jRK Kantor is un ekspedīcija:

Rīgā, pilī N92. Tālrunis 20032 ®^|i^^P||ļjp*^ Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 U^*^r ^

Atvērts no pulksten 9—3



Atgādinājums

Ārstiem, visam dziedniecības iestādēm,
laboratorijām un kontrolpunktiem par dar-

bības pārskata iesūtīšanu.
Ar šo veselības departaments atgādina

visiem ārstiem, slimnīcām, sanatorijām,
dziedniecības iestādēm, dzemdēšanas pa-
tversmēm, amubulancēm, veselības kop-
šanas punktiem, ķīmiski-analitiskām, bak-
terioloģiskām un seroloģiskām labora-
torijām un kabinetiem, Rentgena un
kalna saules kabinetiem, Candera institū-
tiem un prostituēto kontrolpunktiem, ka
līdz 1929. g. 1. februārim obligatoriski
jāpiesūta ziņas par savu 1928. g. darbību:
tām iestādēm un personām, kuras dzīvo
Rīgā — Veselības departamentam, bet
visiem pārējiem — attiecīgam apriņķa
ārstam.

Darbības pārskata formulāri augšminē-
tām personām un iestādēm saņemami:

a) med. personālam, kurš dzīvo Rīgā,
un Rīgā esošām veselības kopšanas
iestādēm — Veselības departamentā.
Skolas ielā 28, ist. 36;

b) apriņķos dzīvojošam med. personā-
lam un veselības kopšanas iestādēm
— caur attiecīgo apriņķa ārstu.

Rīgā, 1928. g. 19 decembrī.
F. 3269.

Veselības departamenta vicedirektors
Dr. M. Džonsons

Epid.-Sanitārās nodaļas vadītājs
Dr. I. Sentels

Rīgas pilsētas 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. izsludina, ka ar
viņa 1928. g. 13. novembra spriedumu Sofija
B i I i n s k i viņas apsūdzībā pēc sod. lik. 210'. p.,
par tirgošanos* ar krējuma īrisiem, kuri atzīti
par sabojātiem ar pelējumiem un lietošanai ne-
derīgiem, atzīta par vainīgu un sodīta ar Ls 10,—
vai maksātnespējas gadījumā ar arestu uz 3 die-
nām, kā arī piedzīt no viņas par labu Rīgas
pilsētas veselības nodaļai Ls 3,— izmeklēšanas
izdevumus.

Atzīme. Spriedums stājies likumīgā spēkā.
Sofija Bilinskis ir pārtikas veikala īpaš-
niece Rīgā, Strēlnieku ielā JV° 19.

Rīgā, 1928. g. 19. decembri. JV° 1407.
Miertiesnesis M. Bērziņš.

Sekretārs H. Krēsliņš.

Rīga
Iedzīvotāju kustība Rīga.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja
paziņojuma 1928. gada novembra mē-
nesī reģistrēti (iekavās atzīmēti skaitļi par
iepriekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši ... 281 (230) 243 (250) +38 (—20)
Vācieši .... 39 (31) 65 (58) —26 (—27)
Krievi .... 49 (45) 34 (30) +J5 (+ 15)
Zīdi 56 (73) 38 (37) +18 (+36)
Poļi un leiši . 20 (13) 23 (24) —3 (—11)
Citi 20 (9) 19 (11) + 1 (— 2)

Kopā . 465 (401) 442 (410) +43 (— 9)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-
kuloze 70 (58), organiska sirdskaite un
pārējās asinsriņķošanas orgānu slimības
77 (76), vēzis 55 (47), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 19 (28), vecuma
nespēks 24 (37), plaušu karsonis 0 (0),
pārējās elpojamo orgānu slimības, ne-

ieskaitot tuberkulozi 25 (22), niej-u
kaite 7 (7), vēdera tifs 4 (2), šarlaks 0 (2),
masalas 0 (0), garais klepus 0(0), difte-
rija 2(1), galvas smadzeņu plēves iekai-
sums 8 (9), influenca 5 (3), izsitumu
tifs 0 (0), asinssērga 0 (0), nedabiska
nāve 25 (21), pašnāvības 17 (16).

Noslēgtas laulības 350 (341), no tām
pie garīdzniekiem 282 (275).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskā biroja paziņojuma 1928. gada no-
vembra mēnesī saslimuši ar vēdera tifu
21 (36), izsitumu tifu 0(0), paratiiu 15 (32)
šarlaku 45 (46), masalām 16 (24), difte-
riju 18 (23), garo klepu 58 (42), rozi 10 (4);
cūciņu 136 (36), asinssērgu 0 (0), te-
tanus 0 (0), parotit. epid. 0 (0), influ-
enci 0 (0), majariju 0 (0), lepru 0 (0),
Iekavās atzīmētie skaitļi attiecas uz
iepriekšējo mēnesi.

Lūcijas Zamaičas ,,Ķipara brīnišķīgās
d ēkas" A. Amtmaņa-Briedīša un E. Feldmaņa
režijā.

Nacionālā teātra svētku izrādes: Pirmajos
svētkos, pulksten 2 dienā ,,Lolitas brīnum-
p u t n s". Pulksten 7.30 vakarā „P r i e c ī g a i s
saimnieks" . — Otros svētkos, pulksten 2
dienā ,,Suns un kaķe" . Pulksten 7.30 va-
karā ,,Mīlas rotaļa". — Trešos svētkos,
pulksten 2 dienā ,,Suns un kaķe". Pulk-
sten 7.30 vakarā ,,B e I ūgi n a kāzas". —
Piektdien, 28. decembri, pulksten 7.30 vakarā
,,Mīlas teika" . — Sestdien, 29. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā ,,Pirmā nakts" . —
Svētdien, 30. decembrī, pulksten 2 dienā ,,L Oli-
tas brīnumputns". Pulksten 7.30 vakarā
,,0 t r ā j a u n ī b a". — Pirmdien, 31. decembrī,
Jaungada sagaidīšana ar Lūcijas Zamaičas 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. Sestdien, 22. decembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,Ļ a u n a i s
gars". — Svētdien, 23. decembrī, pulksten 2
dienā, tautas izrādē ,,Šve i ks f r o n t ē". Pulk-
sten 7.30 vakarā „Septembra roze". —
I ziemas svētkos, 25. decembrī, pulksten 2 dienā,
pirmo reizi pieaugušiem un bērniem „K a p -
teina Granta bērn i", ko Dailes teātris

izrādīs ziemas svētkos, sagādās priecīgu pār-

steigumu ne tik bērniem vien, bet arī pieaugu-
šiem. Skaistas svešzemju ainavas un tērpi,
dzi|i trģiski momenti pārmaiņus ar aizraujošu
komismu, mūziku un dziesmām padarīs šo izrādi
par patīkamu svētku notikumu sevišķi jaunatnei.
Pulksten 7.30 vakarā ,,Šv e i k s frontē". —
II ziemas svētkos, 26. decembrī, pulksten 10.30

rītā, bērniem ,,Pe 1 n r u šķ ī t e". Pulksten 2
dienā, pieaugušiem un bērniem „Kapteiņa
Granta bērn i". Pulksten 7.30 vakarā
,,Vecheidelberg a". — III svētkos, 27. de-
cembrī, pulksten 10.30 rītā, bērniem peln-
rušķīte" . Pulksten 2 dienā, tautas izrādē
,,Skroderdienas Silmačos". Pulk-
sten 7.30 vakarā ..Septembra roze". —
Dailes teātris jauna gada sagaidīšanai iestudē
,,Šveiks Latvijā". Publikai sagaidāmi
lieli pārsteigumi, jo Sveiks nāk sakarā ar Latvijas
ievērojamākiem vīriem un krīt populāru Rīgas
dāmu mīlas tīklos.

Māksla

Nacionālā opera. Piektdien, 21. decembri
„Karmen", ar Amandu Liberti, Natāliju Ūland-
Šulci, Nikolaju Vasiljevu, Albertu Verneri, Jāni
Kārkliņu galvenās lomās. Diriģents Teodors
Reiters. — Sestdien, 22. decembrī, Lietuvas operas
dziedoņa Kipra Petrauska un Stasija So-
deikaviesizrāde ,,Romeo un Džuljeta" —
(K. Petrausks — Romeo, S. Sodeika — Lorenco),
galv. diriģenta Emīla Kupera vadībā. Pārējās
lomās Adele Pulciņš, Ērika Burkevics, Herta
Lūsis, Viktors Stot 'ts, Alberts Verners, Rūdolfs
Tunce u. c. — 23. un 24. decembri izrādes nebūs.
— 1 svētkos, otrdien, 25. decembrī, pīkst. 2 dienā
,,Sprīdītis" , autora — Jāņa Mediņa vadībā.
Ada Benefelds, Vilija Lamberts, Amanda Liberts,
Helēna. Berzinskis, Herta Lūsis, Adele Pulciņš,
Rūdolfs Tunce, Pēteris Gailis, Jānis Kārkliņš,
Gustavs Heimanis u. c. Pīkst. 7.30 vakarā ,,Andre
Šenjē", galv. diriģents Emīla Kupera vadībā.
Piedalās Grieta Pērkone, Jānis Vītiņš, Alberts
Verners, Helēna Berzinskis, Jānis Kārkliņš, Rūdolfs
Tunce, Viltors Stots u. c. — II svētkos, treš-
dien, 26. decembrī, pīkst. 2 dienā baleti ,,Princis
Riekstkodis" un ,,Pēc karnevāla". Pie-
dalās Aleksandra Feodorova un visa baleta trupa.
Diriģēs Otto Karls. Pīkst. 7.30 vakarā ,,Tru-
badūrs", Teodora Reitera vadībā ar Viliju
Lamberti, Amandu Liberti, Nikolaju Vasiljevu,
Ādolfu Kaktiņu galvenās lomās. — III svētkos,
27. decembrī, pīkst. 2 dienā ,,Zelta gailītis",
galv. diriģenta Emīla Kupera vadībā. Piedalās
A. Pulciņš, G. Pērkons, H. Berzinskis, A. Spenners,
G. Neimanis, A. Jēkabsons, V. Stotts, J. Kārkliņš.
Pīkst. 7.30 vakarā ,,Hofmaņa stāsti", pirmo
reizi šinī sezonā, jaunā muzikālā pārstrādājumā.
Piedalās Ada Benefelds, Natālija Uland-Šulcs,
Vilija Lamberts, Helēna Berzinskis, Arnolds
Jēkabsons, Ādolfs Kaktiņš, Gustavs Neimanis
u. c. Diriģēs Otto Karls. — 'Piektdien, 28. decembri
,,Raimonda". — Sestdien, 29. decembri
,,Vaidelote" . — Svētdien, 30. decembrī, pīkst.
2 dienā ,,Kopelija ", pīkst. 7.30 vak. ,,Skrejo-
šais Holandietis".

Svētkos uz dienas izrādēm katrs pieaudzis var
ņemt vienu bērnu līdzi un divi bērni var nākt uz
vienu biļeti. Biļešu kase 24. decembri atvērta
tikai līdz pīkst. 1 dienā, svētku dienās parastā
laikā.

Nacionālais teātris. Sestdien, 22. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, J. Akuratera komēdija
,,Priecīgais saimnieks" . — Svētdien, 23. de-
cembrī, pulksten 2 dienā, J. Raiņa pasaka ,,Suns
un kaķe". Katrs apmeklētājs ' var ņemt līdzi
vienu bērnu par brīvu (divi bērni var nākt ar
vienu biļeti). Pulksten 7.30 vakarā, R. Blau-
maņa komēdija ,,Skroderdienas Silmačos".
— Pirmdien, 24. decembri, pulksten 2 dienā,
kara vīriem un piederīgiem par lētām cenām
J. Raiņa pasaka ,,Suns un kaķe". Ietei-
cams pasteigties ar svētku bi|ešu iegādāšanu, jo
tās rosīgi izpērk. Sagatavošanā G. Kaizera
komēdija ,,P r e z i d e n t s" A. Amtmaņa-Brie-
dīša režijā un Jaungada sagaidīšanas rēvija —

Literatūra

Paskaidrojumus
par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos
šādiem vārdiem: spille, spillēt, spilnas,
spiltens, putna spilva, spilveklis.
spilvis, spilvīgs, spindība, spindiens, spin-
dzelīgs, spindzīgs, spirdeļu podiņš, spirģis,
spirīgs. spitka, spituls (kā ģenit. ?), spīde-
lība, spīdzīgs, spīgace, spīgs, spīlags, spīna,
spītiņš, spītrāt, spīvāt, spīve, spīvēt, spie-
dze, spiega, spiet, spietuve, splīnis, splīties,
spļaudene, spraids, sprails, spraislīgs,
spraislums, sprakšķināties, sprandlauzis,
spranta jeb sprants, spraunis,sprauslains,
sprausliņš, sprausli lini Vīt., spraustīt,
sprācenes, sprāģene, spredze jeb sprēdze,
sprēgāts, spremt, spreņģe, spreņģēts,
sprēgt, sprigst, sprikāties, sprikstināt,
sprikstiņš, spriņģis, sprīkšļi, spriegāt, logu
sprieti, sprucināt, sprudze, sprudzināt,
sprunda, sprundzene jeb sprundzenis,
sprūdziens, sprūkslot, sprukt, sprūla kastē,

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. Endzelīns.

Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 9. gads. J* 10/11.
1928. Tieslietu ministrijas izdevums. Krājumā
pie ,,Lētas", Rīgā, Kr. Barona ielā 4.

Ekonomists. JVs 24. — 1928.
Latviešu Konversācijas Vārdnīca. 14. burtnīca.

Burtošana — Centrālā zemes ierīcības komiteja
Pielikums: Celaines. A. Gulbja apgādībā, Rīgā.

Tautas tradīciju krāšana.
Laztviešu folkloras krātuvei (Rīgā, Valdemār,ielā *š 36a) iesūtījuši dažādas tautas tradicijasT lnovembrī: Alf. Ančevs Gaigalavā — 2 tkoDā»

iepr. 18 v.); Ant. Ančevs Gaigalavā — 2 nn
F. Apriķis Nīkrācē — 59 (492); V. Bajārs Me*vidos - 74 (1042); M. Bērziņš Umurgā -%(2864); T. Bērzkalne Asūnē - 69- B BisteV!
Eglūnā — 124 (217); H. Bišere Gaujienā -!! 7=(133); K. Bukums Valmierā — 766 dmc*
A^nĀnFf^Č?a2409); J-Drullis Du *kā— 45 (1430); I. Gulbis Aizputē — 4; I Gulān*Bebrenē — 24 (59); P. Kalnāne Andrupenē -u
(111); V. Kancāns Rīgā — 249; J. Kārklin*
Raiskumā — 44 (45); J. Kemzāns Bērzgalē — 47
(628); A. Kiršteins Rīgā - 59 (117); V KļavinŠKosā — 240 (535); Fr. Krēsliņš Vecgulbenē— 97?
(4350); A. Korsaks Rīgā —357 (1581)- L Lai*Sidgundā — 119 (848); R. Lidaks Svitenē —s£
(203); T. Mālnieks Rēzeknē — 148 (421)- R MeiiaKursīšos — 72 (73); J. Mūrnieks Eglūnā — 2i
(413); T. Pūriņš Subatā — 412 (800); P. Raviae™
Slatē — 54 (360); T. Rāts Aizputē — 8 (2911
V. Rezovska Rīgā —4(271); J. Riekstiņš Rīgā-i!
24 (1615); Roga Liepājā — 12 ; J. Rozenberes
Ķēčos — 68 (159); V. Rožkalne Upesgrīvā — 122(175); P. Ruskulis Eglūnā — 87 (366); ļ. Sedok
Bārtā — 12 (1622); A. Sproģis Liepājā — 2
J. Strausis Ārlavā — 53 (185); I. Šterne Medzē ~
18 (98); E. Trautmanis Ventspilī — 60 (178)-
P. Vīksna Lēdmanē — 15 (253); pamatskolas-
Krustpils — 116 (923); Līvānu Pilskalna — 37
(303); Salacas Korģenes — 23 (52)

Kopā par novembri — 4611 ; pavisam Krā-
tuvē — 470345 var.

Krātuve sirsnīgi pateicas visiem krājējiem un
teicējiem un lūdz uzrakstīt arī par Zi emas
svētkiem: dziesmas par šiem svētkiem , parbudēļos, čigānos iešanu. Dziesmas par vilku un
kazu. Kā sauc dažās vietās ceturto svētku dienu?
Svētku ierašas, ēdieni. Ar ko pušķoja agrāk
istabas un kādē|? Kādas rotaļas iet Ziemas svēt-
kos un kādēļ?

Latviešu folkloras krātuves pārzine

A. Bērzkalne.

KURSI

Rīgas biržā, 1928. gada 22. decembrī.

Devīzes

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

100 Francijas franku 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 72,00—72,55
100 Šveices franku 99,75—100,55
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 138,85—139,55
100 Norvēģijas kronu .... 138,20—138,90
100 Dānijas kronu 138,30—139,00
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,32—15,47
100 Holandes guldeņu .... 208,15—209,20
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 litu 51,00—51,70

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:

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

Vērtspapīri:

5°/0 neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% 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. Skujevics

Zvērināts biržas makiers P. Rupners.

(Tiesu
sludinājumi.

? Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
3. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēc
pirkuma-pārdevuma līguma kor.
1914. g. 22. janv. JVs85 uz Vents-

pils apr., Dundagas pag., ,,Biķķe-
nieku" mājām ar zemes grām.
.V 163/1178, atzīts par samaksātu-
un lūdz. Kārlim Zvaigznēm dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 13. dec.
2I443r L.JVs 1174/28

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Redaktors M. Arons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
3. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 5000 rbļ., korrob. 1912. g.
2. nov. JVs 2842 uz Bauskas apr.,
Šarlotes muižas ,,Skabu!-Maz"
mājām ar zemes grām. JV° 3243,
atzīta par samaksātu un lūdz.
Annai Vanags, dzim. Rauds dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 13. dec.
21444 i L.JV9 1458/28

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011 —
2014.. 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1926. g. 17. dec. mir.
Mārtiņa Oipterāna alias Giptera
mājas' kārtībā 1926. g. 27. okt.
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
..Vald. 'Vēstn..

Pēc min. termiņa notecējuma,
okādas ierunas nepieņems

un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 13. dec.
Priekšsēd. v. Veiss.

kretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. novembra
lēmumu un civ. lik. (10. sēj.
1. d.) 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. uzaicina 1928. g. 3. okt.

mirušā Filimona Alekseja dēla
Garoziņa mantiniekus pieteikt
minētam miertiesnesim savas
mantošanas tiesības uz nelaika
atstāto mantu (mantību) atrodo-
šos Jaunlatgales apriņķa Linavas
pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 6. decembrī.
Bl. No 243. 20922b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. novembra
lēmumu un civ. lik. (10.-sēj.
1. d.) 1239. p. un civ. proc. lik.

1401. p., uzaicina 1912. g. 21. apr.
mirušās Lienes Jura m. Berģis
dzim. Kaķits pēc pirmā vīra
Palms mantiniekus pieteikt, mi-
nētam miertiesnesim savas manto-
šanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantu, atrodošos Jaunlatgales
apriņķa Kacēnu pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 6. decembri.
Bl. 1. Ka 232. 20923b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. novembra
lēmumu un civ. lik. (10. sēj.
1. d.) 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p., uzaicina 1928. g. 5. apr.
mirušā Jāņa Jēkaba d. Mīkstais
mantiniekus, pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantu,
atrodošos Jaunlatgales apriņķa
Kacēnu pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā. 1928. g. 6. decembri.
Bl. I. JVs 247. 20924b

Miertiesnesis (paraksts).
Latgales apgabaltiesas Viļaku

iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. novembr
lēmumu un civ. lik. (10. sēj.
1. d.) 1239. p. un civ. prne. lik.
1401. p. uzaicina 1928. g. 26. aug.
mirušā Kārļa Jēkaba d. Mīkstais

mantiniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tību (mantu) atorodošos Jaun-
latgales apriņķa Kacēnu pag.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesi".

Viļakā, 1928. g. 6. decembri.
Bl. I. JVs 246. 20925b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. novembra
lēmumu un civ. lik. (10. sēj.
1. d.) 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. uzaicina 1917. g. 14. jūt.
miruša Jāņa Kuprīša manti-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaiķa atstāto mantu
(mantību) atrodošos Jaunlat-
gales apriņķa Viļakas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēvešu laikā skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 6. decembri.
Bl. I. JVs 245. 20926b

Mļertļesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. novembra
lēmumu un civ. lik. (10. sēj.
1. d.) 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. uzaicina 1928. g. 18. febr.
mirušā Andreja Jāņa d. Pamil-
jana mantiniekus p 'ieteikt minē-
tam miertiesnesim savas manto-

šanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantu (mantību) atrodošos Jaun-
latgales apriņķa Viļaku pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 6. novembrī.
Bl. 1. JMs 244. 20927b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. novembra
lēmumu un civ. lik. (10. sēj.
1. d.) 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. uzaicina 1927.g. 19. sept.
mirušā Ivana Anufrija d. Vorob-
jova mantiniekus pieteikt minē-
tam miertiesnesim savas manto-
šanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantu (mantību) atrodošos Jaun-
latgales apriņķa Kacēnu pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas"
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 6. decembrī.
Bl. I. JVs 242. 20928b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. novembra
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. (10. sēj. 1. d.) 1239. p.
uzaicina 1897. g. 19. aug. mir.
Jāņa - Gotlība Reiņa d. Palma
mantiniekus, pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tību, atrodošos juanlatgales ap-
riņķa Kacēnu pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 6. decembrī.
Bl. 1. No 233. 20929b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. novembp
lēmumu un civ. lik. (10. s?J<
1. d.) 1239. p. un civ. proc. lik.

1401. p. uzaicina 1925. g. 24. aug.
mirušā Staņislava Jāņa dēla

Kīkuča. mantiniekus, pieteikt mi-

nētam miertiesn. savas manto-

šanas tiesības uz nelaiķa atstato
mantu, atrodošos Jaun latgales
apriņķa Viļakas pagastā.

Mantošanas tiesī bas jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot ņo»
sludinājuma iespiešanas dienas.

,,Valdības. Vēstnesī". .
Viļakā, 1928. g- 6. decem bri.

Bl. 1. Ns 231.
__ Miertiesnesis tparaKMg

Rīgas apgabaltiesas 2.it?.b«izpildītājs paziņo, ka 192»-v

28. decembrī, pīkst. 11 d'<*|
Rīgā, BriVības ielā JVs 45 un ^
un Stabu ielā JVs 76, šķuffl,
pulkst. i

2 12, pārdos Vilhelma
Gassnera kustamo mantu, s
stāvošu no veikala letes, P"*-
steņa, štances, transmisi jas u. c.

un novērtētu par Ls 223. _
Izzināt sarakstu novērtējumu.

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 13. decembri .

22007 Tiesu izp. Ed. Ka lniņš-



Pigas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
28. decembrī, pulksten' 12 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Xs 23.
p ārdos Jēkaba Šeichata kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
tin novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 1928. g. 13. decembrī.
)8 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
28. decembrī, pulkst. 1 dienā,
Rīgā, Elizabetes ielā JVs 20,
dz. 40, 11 ūtrupē pārdos Emmas
Bērziņ kustamo mantu, sastā-
vošu no turku dīvāna un
krēsliem un novērtētu par Ls 540.

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

Rīgā, 1928. g. 14. dec. 22005
Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
29. decembrī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Bolderājā, Mangalu pag.
Zariņa mājās pārdos A. S. ,,Ba-
lodis" kustamo mantu, sastāvošu
no koka zāģētavas iekārtas no-
vērtētu par Ls 240.580.

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

Rīgā, 1928. g. 20. decembrī.
22011 Tiesu izp. J. Grīnios.

-Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
31. decembri, pulkst. 1 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVs 15, dz. 12,
pārdos Sīmaņa Balloža kustamo
mantu, sastāvošu no ozola koka
skapja un novērtētu par Ls300.

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

Rīgā, 1928. g. 17. decembri.
22006 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
zpildītājs, kura kanceleja atrodas

Rīgā, Merkeja ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. ģ. 3. janvārī, plkst. 'lO
dienā, Rīgā, Raiņa bulv. II,
restorānā, pagrabā, pārdos Kārļa
Revalda kustamo mantu, sastā-
vošu no 3 franču biljarda gal-
diem ar piederumiem, sienas
pulksteņa, letes, pultes u. c. un
novērtētu par Ls 680.

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

Rīgā, 1928. g. 20. decembrī.
L. N°3061. 21987

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. liesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā JVs 7, paziņo,
ka 1929. g. .4. janvārī, plkst. 'lO
dienā, Rīgā, Slokas ielā JVs 27,
otrreizējā izsolē pārdos Kārļa
ZHberliņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, svariem
n. c. un novērtētu par Ls 330.

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

Rīgā, 1928. g. 20. decembrī.
L. JVs 328. 21986

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7, paziņo,
ka 1929. g! 5. janvārī, plkst. ' lO
?dienā, Rīgā, Kionvalda bulv. 7a,
pārdos Jāņa Krieviņa kustamo
niantu, sastāvošu no 7 kub.
betona olu un novērtētu par
Ls 700.

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

Rīgā, 1928. g. 20. decembrī.
T~ JVs 63. 21985

Tiesu izpild. V. Požariskis.

5R«gas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
4, janvāri, pulkst. 1/2 11 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 72,
as Rīgas kotizervu fab. ,,S K F"
SieJJ, pārdos f-mas ,,Kārlis
Balodis" kuras īpašn. Marija
Rudzīts, Rūdolfs un Vilis Baloži,

istamo mantu, sastāvošu no
zirga, raspuskām un cita un
novērtētu par Ls 1500.

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

Rīgā, 1928. g. 13. decembrī.
219?" Tiesu izp. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
«pildītājs paziņo, ka 1929. g.
4. janvāri, pīkst. 10' 2 dienā,

->Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 72,
Aderkažu ražotāju un patēr.
biedr. ,,Darbs" lietā pārdos

mas ,.Kārlis Balodis" kust.
??mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 1928. g. 5. decembrī.
'21926 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs pazinu, ka 1929. g.
4. janvārī, pīkst. ' -,11 dienā,
Rigā, Dzirnavu ielā.Vs 72. Hansa

mmera lietā , pārdos firmas
..Kārlis Balodis" kust. mantu,

tāvošu no dzelzs un tērauda
un novērtēta par Ls 550.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
ka arī apskatīt pārdodamo manti
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 1928. g. 10. decembri.
21927 Tiesu izp. J. Zirģels

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īapšumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 21546

Jelgavā, 1928. g. 15.decembrī.
Tiesu izpildīt, v. i. K. Burdais.

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

1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas
3. civ. nod. pavēles no 1928. g.
28. novembra ar JVs 338775
Rīgas hipotēku biedrības prasībā,
1929.g. 28. februārī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē

publiskos torgos pārdos
Hennas Dannenhirš nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Rīgā,
Marijas ielā JVs 71 III hipotēku
iecirknī ar zemesgrāmatu reģistra
JVs 358 (grupā 33, grunts JVt 49)
un sastāv no pilsētas dzimts
rentes gruntsgabala, ar uz viņa
atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 27.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 22.123,32;

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

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

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

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

Rīgā, 1928. g. 20. decembri.
22010 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Daugavpils ielā
JVs 74, paziņo:

1) ka Oskara Fālberga, Bertas
Šķerbeļ, Latvijas tirdzniecības
un rūpniecības bankas un citu
prasībās par Ls 7179,19aro,1929. g. 7. martā, pulkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Georga Petrova nekustamo īpa-
šumu, kurš atrodas Rīgā, Biķer-
nieku ielā JVs 41, V hip. iec.
ar zemesgrāmatu reģistra JVs 694
(grupā 89, grunts JVs 29), un
sastāv no pilsētas dzimts rentes
gruntsgabala 1639 kv. metru
platībā, ar ēkām un piederumiem,
atrodošamies uz viņa.

2) ka īpašums priekš pu-
bliskiem torgiem apvērtēts par
Ls 7000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 12,420;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daja
no apvērtēšanas summas un

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

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

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

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī.
22009 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesas izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ietā JVs 24, ist. 20,
paziņo:

1) ' ka Jelgavas savstarpīgās
kredītbiedrības prasības pēc
Jelgavas pils. miertiesneša
1928. g. 19. janvāfa izpildu
raksta JVs 1438 un citu prasību
apmierināšanai 1929. gada
27. februārī, pīkst. 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos torges pārdos
Robertam Jēkaba d. Riekstiņam
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Jelgavas apriņķa
Sesavas pagastā ar zemes
grāmatu reģ. JVs 9112 un sastāv
no ,,Liel-Sesavas" muižas atda-
lītām „Rogas" mājām, 13,98
hektāru platība;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 3500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2900 .

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jāiemaksž

? zalogs — desmitā daļa no ap-
1 vērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz še
īpašumu tiek vestas Jelgavas

. Bauskas zemes grāmatu nodaļā

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.
paziņo, ka šā gada ,,Vald. Vēstn."
288. numurā izsludināto neku-
stamo īpašumu:

1) Johanam-Augustam Mun-
kevičam — Ventspilī Kārļa ielā
-Vs 12 14 2. kvartālā ar zemes
grāmatu reģ. Ns 93, 2) Jānim
Krišjāņa d. Ēķim — Tukuma apr.
Blīdenes pagastā ,,Vannag" māju
ar zemes grāmatu reģ. Ns 1261,
3) Andrejam un Edai Haus-
valdiem — Ventspilī, 1. kvartālā
ar zemes grāmatu reģ. JVs 134-V,
4) mir. Jāņa Jura d. Saldēs mant.
masas — Jēkabpils apr. Dignājas
pag. ,,Daugul-Salde" māju ar
zemes grāmatu reģ. JVs 2872,
5) Ernstam Teodora d. Lest-
bergam — Jēkabpilī, Krasta
ielā JVs 30 ar zemes grām reģ.
JVs 423 un 6) Libertam Bēne
un citu Tukuma apr. Annenieku
pag. ,,Maz-Kragge" māju ar
zemes grāmatu reģ. JVs 1210
pārdošanu publiskā izsolē no-
tiks 1929. g. 27. februārī, bet
nevis 1929. g. 20. februārī.

Jelgavā, 1928. g. 20. decembri.
21964b Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs24, istabā 20, paziņo:

1) ka Latvijas bankas prasības
apmierināšanai no Jāna Spuras
1929. g. 27. februārī, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē,

publiskos torgos pārdos
Jānim Andža d. Spurām piederošo
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Bauskas apriņķa īslicas pagastā
ar zemesgrāmatu reģ. JVs 7825 un
sastāv no Bornsmindes-Greizdar-
bes muižas ,,Meža - Rājumi"
mājām, 18. 34 ha platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
ipašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2500,— ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pi torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
ipašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 15. dec. 21547
Tiesu izpild. v. i. Ķ. Burdais.
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, istabā 20,
paziņo:

1) ka Jāņa Saukuma un
Tukuma namnieku, tirgotāju un
rūpnieku krāj-aizdevu sabiedrī-
bas prasību apmierināšanai no
Jūles Vēver-Šulc 1929. gada
27. februārī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Jūlei Jāņa m. Vēver-Šulc pie-
derošo nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Tukumā, Kalnu ielā
Ns 19 ar zemes grāmatu reģ.
JVs 207;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 600 cara 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 Tukuma-
Talsu zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 15. decembrī.
21537 Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24,. ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1925, g. 9. jūlijā
ar žurn. JVs 1670 korrobo-
rēta ieķīlāšanās raksta apmieri-
nāšanai 1929. g. 27. februārī,
pīkst. 10 rītā. Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē.

publisko» torgos- pārdos
Ansim Friča ČL Netmanim

'piederošo nekustam©' īpašumu,
kurš atrodas- Taisu apr. Kan-
davas pagastā ar zemes grāmatu
reģistra JVs 3©24 un sastāv no
„Lejas-Aizubej" raājāro, 58,50
desetīnas platībā;

2) ka īpašums prrefcš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
L» 800,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 726,66 ar

4) ka persoīām, kuras vēlas
pie torgšem dalību ņemt, jāie-
maksā aalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdo-

; šanas dienai.
i Visi papīri un dokumenti, at-
? tiecošies uz pārdodam.) īpašumu,

ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
i tiesas civīlnodaļas kancelejā

Jelgavā, 1928. g. 15. decembrī.
. 21545 Tiesu Izp.v.i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas, Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.
paziņo, ka šā gada 18. decembra
„Val'd. Vēstn." 288. numurā
izsludināta Teodoram un Kon-
stantīnam Ukše piederošā ne-
kustamā īpašuma Jelgavā, Pils
ielā JVs 14, I hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. JVs 108 pārdošana
.1929. g. 20. febr., pīkst. 10 rītā,

okeiia.
Jelgavā, 1928. g. 20. decembrī.

21963b Tiesu izp. K- Burdais.

'Citu iestāžu
sludinājumi.

!?a«liiojiim.«.
1928. g. 14. decembrī Finanču

ministris apstiprinājis Kuģnie-
cības akciju sabiedrībai „Navi-
gator,, statūtu § 7. grozījumu,
saskaņā ar kuru sabiedrība izlaiž
375 otrā izlaiduma, akcijas par
Ls 200,— nominālvērtībā katru,
kopsummā par Ls 75.000,—,
tā ka viss pamatkapitāls iztaisa
Ls 200.000, kurš sadalās 1000
akcijās par Ls 200,— katra.

Izlaiduma noteikumi sekosi:
1) Sabiedrība izlaiž 375, II iz-

laiduma akcijas par Ls 200,—
katru, kopā par Ls 75.000,—
nominālvērtībā;

2) Veciem akcionāriem pieder
priekšrocības tiesības uz jauno
akciju iegūšanu proporcionāli
viņiem piederošo akciju skaitam.
Šī priekšrocība izlietojama divu
nedēļu laikā pēc šo noteikumu
izsludināšanas ,,Vald. Vēstn.";

3) Pēc šī termiņa notecēšanas
pāri palikušās akcijas piedāvāja-
mas svešām personām;

4) Akcijām jābūt sadalītām
starp ieguvējiem viena mēneša
laikā pēc 2. punktā minētās
sludinājuma dienas.

5) Pfe parakstīšanās uz akcijām
iemaksājami uz katru akciju
ne mazāk par 25%, no akciju
nominālvērtības, pārējais — val-
des noteiktos terminos ar tādu
aprēķinu, ka visas akcijas ir
pilnīgi samaksātas viena gada
laikā nn jaunfzlaiduma izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī";

6) Akcijas piedalās dividendē
par 1929.. gadu;

7) Parakstīšanās uz akcijām
izdarāma sabiedrības valdē, Rīgā,
1. Kalēju ielā JVs 50;

8) Akciju ieguvējiem virs ak-
ciju nominālvērtības prēmija nav
jāmaksā.
Tīrdzn. nod. prfekšn. A. Kacens.
21988b Revidents A. Celmiņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. " g. 28. decembrī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Ģertrūdes ielā JVs54,
dz.2, pārdos vairāksolīšanā Kleina
Judeļa, Rozenblata Lejas un
Izaka ieķīlātu kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1767 un sastā-
vošu no dzīvokļa iekārtas viņa
1921.28. g. dažādu nodokļa
parādu segšanai.

Rīgā, 1928. g. 21. decembrī.
22004 Piedzinējs J. Mednis.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks,
paziņo, ka 1928. g. 31. decembri,
pīkst. Hi dienā. Rīgā, ,,Ekspress "
nol. Ztrgu ielā JVs 17, pārdos
pirmā un otrā ūtrupē A. Kiviaida
kustamu mantu, sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas un dažādām
citām mantām, un novērtētu
par Ls 302,— Vilhelma Rotberga
parāda segšanai.

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks,
dara zināmu, ka 1928. g. 29. dec,
pīkst. 10 ritā, Kr. Barona ielā
.Vs 76 pārdos vairāksolīšanā An-
drejam Pekām piederošu 1 pia-
nīno, novērtētu par Ls 360.13
pilsētas nodokļa parāda segšanai,
sask. af Rīgas pils. valdes š. g.
30. nov. rakstu Ns 4051. Pārdo-
damais pianino apskatāms pār-
došanas dienā uz vietas. 21984b

(Paziņojums.
Pamatojoties uz Lik. kop. XI sēj. II daļas X sadal. 2. un 37.

pantu . Finanču ministris 1928. g. 20. decembrī apstiprinājis
statūtus Latvijas tekstila rūpniecības savstarpējai kredītbiedrībai,
Rīgā, kuras mērķis ir nodarboties ar savstarpējo kredītbiedrību
normālstatūtos paredzētām banku operācijām.

Kredītbiedrības dibinātāji ir sekosi Latvijas pilsoņi ar dzīves
vietu Rīgā:

Jēkabs Vittenbergs — Pulkv. Brieža ielā .Vs 7,
lzaks Livšics — Valdemāra ielā .Vs 39 14.
Jozefs Livšics — Kaļķu ielā JVs 10,
Nikolajs Šillings — Mārštaļu ielā Ns 19,
Izraels Teitelbaums — Stabu ielā .Vs 45,
Naums Binders — Marijas ielā X° 28,
Dāvids Lurje — Vilandes ielā JVs 4b,
Georgs Laerums — Ausekļa ielā Ns 5,
Mendels Markovičs — Elizabetes ielā X«101.

Biedrība atklāj savu darbību, kad iestājušies ne mazāk kā
50 biedri. Ja sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ievietošanas
dienas par statūtu apstiprināšanu valdības orgānā, biedrība nav
sākusi darboties, tad tā uzskatāma par nenodibinātu.

Banku nodaļas priekšnieka v. V. Gailīts.
22000v Revidents A. Simansons.

Latviju hipotēku bankas paziņojumu
par bankas septīto 8% ķīlu zīmju izlozi 1928. g. 17. septembrī
iespiestā ,,Valdības Vēstneša" š. g. 220. numurā 1it B ā Ls 500,—
rubrikā 1. slejā, 11. rindiņā no apakšas

iespiests 14.330 un 14.368
jābūt 24.330 un 24.368

21999 Latvijas hipotēku banka.

Galvena, intend. pārvalde
iepirks sacensībā:

2000 tonnas rudzu un 2000 tonnas
auzu ar piegādāšanu:

1) franko Intendantūras galvenā pārtikas noliktavā, Rīgā —
1500 tonnu rudzu un 1100 tonnu auzu;

2) franko intendantūras Liepājas noliktavā Liepājā — 500 tonn.
rudzu un 200 tonn. auzu;

3) franko" Intendantūras Daugavpils noliktavā Daugavpilī —
700 tonn. auzu.

Labība sacensībā tiks iepirkta uz š. g. 20. decembra izso!e>
nosacījumiem.

Sacensība notiks Rīgā, Valdemāra ielā Xs 10/12, dz. 1-a,
Galvenās intendantūras pārvaldes telpās š. g. 29. decembrī,
pulksten 11.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,,Uz rudzu un auzu
sacensību 1928. g. 29. decembrī", nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodevu, iesūtāmi vai nododami līdz sacensības atklāšanai Gal-
venās intendantūras pārvaldes Pārtikas daļas priekšniekam, Rīgā,
Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 1-a, vai sacensības dienā — sacen-
sības kommisijai.

Piedāvājumi jānodrošina: uz rudziem ar Ls 10 un uz auzām
ar Ls 10 no katras tonnas, kuru uzņēmējs apņemas piegādāt.

Ar sacensības nosacījumiem inteiresenti var iepazīties Gal-
venās intendantūras pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no
pulksten 10—15. L. 6880 22015

Māra fouvniee. pārvalde
izsludina uz 1928. g, 29. decembri pulksten 10,

Rīgas būvju gAipā

iauūtu izsali
uz siltūdens centrāla mm w~ML irbiem i

garāžas ēka JVs53, Rīgā, Citadelē, par summu Ls 2.186,86.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pieda- ļ

līsanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi * slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu „Uz centrālapkures ietaises ēkā Ns 53 izsoli" iesnie-
dzami Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupai vai izsoles
dienā izsoles kommisijai līdz 1928. g. 29. decembrim, pulksten 10.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšējā
drošība Ls 200.

Drošība tīks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida
nodrošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, lechniskiem un līguma
noteikumiem un darba maksas aprēķinu var iepazīties Kara būv-
niecības pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē 24, katru darbdienu
no pīkst. 9—15 (sestdienās no pīkst. 9—13.). L 6885 22016

Bruņošanas pārvalde
iegādās 1929. gada 15. janvārī, pulksten 12

ranstisnā sacensībā
se k o š o :

1) Smago automobiļu braucamos stāvus (šassi) 3—4 gab.
2) Motociklus 2 „
3) Velosipēdus 25
Piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kop-

summas un piedāvājumā jāuzrāda, ka apņēmās piegādāt saskaņā
ar pārvaldes sacensības un techniskieni noteikumiem.

Sacensības un techntskos noteikumus var saņemt pārvaldes
apgādības daļā, Valdemāra ielā 10 12, dz. 16, darbdienās no
pīkst. 11.30 līdz 14.30. L 6855 22012

^Dzelzceļu vivsvalāe
izdos 1928. g. 29. decembri, pulksten 11, Gogoļa ielā Ns 3, istabā
Ns 325„ rakstiskā izsolē (bez pēcizsoles) mazākprasītājam

precu ie-, iz- un pārkraušanas darbus
Valkas. Stendes. Daudzevas un Meitenes stacijās uz vienu gadu.

Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu: ,,Ekspluatācijas direkcijai uz Valkas, Stendes,
Daudzevas vai Meitenes stacijas preču ie-, iz- un pārkraušanas
darbu izsoli 1928. g. 29. decembri", iesniedzami Ekspluatācijas
direkcijai istabā Nš 323, uzrādot darba cenas par katru staciju
atsevišķi.

izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 100 ap-
mērā par katru staciju.

Tuvākas ziņas un darba noteikumi Dzelzceļu virsvaldē,
istabā Ns 323, darbdienās no pīkst. 9—15. 1* 21041ē

Š. u. Z. D. 1. rajona inženieris Rīgā,
savā kancelejā, Lāčplēša ielā .Vs 24, dz.8, pīkst.10, 1929. g. 4. janvārī,

izdos jauktā izsolē mazākprasītājiem

5 m gara ūofca tiīta auri
pār Gaujas pieteku

uz Siguldas—Turaidas Il-b šk. ceļa. Drošības nauda Ls I50,—.
Tuvākas ziņas kancelejā. L6861 22013



Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa ? J* 12007 ar

Kārla Tobis vārdu pazaudēta

un ar šo tiek izsludināta par

nederīgu. 21982t)

Latvijas bankas Daugavp
izsludina par nederīgu nozaudēto
beztermiņa noguldījumu grā-
matiņu -Vs 35099 ar Tatjanas
Fediiias vārdu. 21968b

Rifia-Precu stacijasprlektoieks
ziņo, ka š. g. 28. un 29. decembrī,
Rī'gas-Preču stacijā, pīkst. 10,

pārdos ūtrupē
sekošus no saņēmējiem

ndsļ» Tftt *ūt jimiii*:
1) 1 kst., konservi, zivju, sv.

6 kg, pēc sūt. Staicele —
Rīga-Preču .Vs 2160430, nosūt.
A. Grūbe, saņ. Kahan un Veinberg

2) 1 kst., kokovars, sv. 9 kg,
pēc sūt. Daugavpils I pr. Rīga-
Preču Ns 207234, nosūt. Transp.
kant. ,,Kurjers ", saņ. dubl. uzr.;

3) 2 kst., kokovars, sv. 26 kg,
pēc sūt. Daugavpils 1 pr. Rīga-
Preču Ns 207193, nosūt. Eskp.
Iciks Eļkins, saņ. dubl. uzr.;

4) 1 ms., māla drenāžu caurules
un māli podnieku, sv. 20 kg,
pēc sūt. Lizums — Rīga-Preču
Ns 113964, nosūt. Lizuma Lauks,
b-ba, saņ. zemkop. dep-ta kultūr-
techn. daļa;

5) 17 sn., sark. krāsas podi,
sarkanā māla dedz. neglāz., sv.
282 kg, un 20 gab. ugunsizturīgu
ķieģeļi, sv. 58 kg, pēc sūt.
Rīga-Preču — Mārciena JVs 195389
nosūt. B. Pišinski, saņ. O. Zosars;

6) 1 kst., stiklu lampu, sv.
26 kg, un 1 kst. koka liet. sv.
32 kg, pēc sūt. Valmiera —

nosūt

Rīga-Preču Ns 1/0170, .
E. Geske, saņ. dubl. uzr.;

7) 1 mc, nafta, sv. 210 kg,
pēc sūt. Cēsis — Rīga-Preču
Ns 201843, nosūt. R. Purgals,
saņ. dubl. uzr.;

8) 100 sn., govju ādas, ne-
ģērētas, sv. 3080 kg, pēc sūt.
Daugavpils I pr. Rīga-Preču
Ns 207281, nosūt, s-ba Meerovič
Sif un Jefem, saņ. dubl. uzr.;

9) 1 kst., gumijas galošas,
vecas, sv. 27 kg, pēc sūt. Krust-
pils—Rīga-Preču Ns 222425, no-
sūt. S. Sabels, saņ. dubl. uzr.;

10) 1 kst. pudeles, stikla liet.,
sv. 44 .kg, pēc sūt. Jumprava—
Rīga-Preču Ns 135237, nosūt.
P. Krauklis, saņ. dubl. uzr.;

11) 1 ms., kartupeļi, svaigi,
sv. 95 kg, pēc sūt. Spāre—Rīga-
Preču Ns 149260, nosūt. A. Ar-
mans, san. E. Lazdiņ.;

12) 11 ' kst., koka liet., sv.
87 kg, pēc sūt. Lode—Rīga-Preču
Ns 184754, nosūt. G. Stelcs,
saņ. dubl. uzr.;

13) 10 skt., koka liet., sv.
108 kg, pēc sūt. Valmiera—
Rīga-Preču Ns 170230, nosūt.
.K. Tiezens, saņ. dubl. uzr.;

14) 4 kst., koka liet. sv. 165'kg,
pēc sūt. Dobele — Rīga - Preču
Ns 216619, nosūt. J. Liskops,
saņ. J. Sapugo;

15) 4 mc, koka liet., sv. 160 kg,
pēc sūt. Piebalga—Rīga-Preču
Ns 74386, nosūt. E. Vilciņ, saņ.
dubl. uzr.;

16) 2 mc, koka liet., sv. 109 kg,
pēc sūt. Skrīveri—Rīga - Preču
Ns 188569, nosūt. J. Michalovič,
saņ. dubl. uzr.;

17) 1 mc, koka, petr. liet.,
sv. 34 kg, pēc sūt. Ikšķile—
Rīga-Preču Ns 11325, nosūt.
A. Meijers, saņ. dubl. uzr.;

18) 2 mc, koka ' liet., sv. 25 kg,
pēc sūt. Koknese—Rīga-Preču

1808nosūtin ueoeis

JNs U», . . ,
saņ. dubl. uzr.;*19) 2 mc, koka liet., sv. 15 kg,
pēc sūt. Pļaviņas—Rīga-Preču
Ns 222014, nosūt. A. Geuchel,
saņ. dubl. uzr.;

20) 1 mc, koka liet., sv. 43 kg,
pēc sūt. Rugāji—Rīga - Preču
Ns 114797, nosūt. M. Šavlovs,
saņ. J. Gurevičs un Soloveičiks;

21) 1 mc, koka liet. sv. 17 kg,
pēc sūt. Cēsis—Rīga-Preču
Ns 201981, nosūt. Cēsu Pat. b-ba,

aņ. dubl. uzr.;
? 22) 1 mc, koka liet., sv. 41 kg,
pēc sūt. Ķemeri—Rīga - Preču
Ns 141381. nosūt. M. Puriņ,
san. dubl. uzr.;

23) 1 mc, koka liet., sv. 38 kg,
pēc sūt. Strenči—Rīga - Preču
Ns 204346, nosūt. Strenču Strād.
Pat. b-ba, saņ. dubl. uzr.;

24) 3 mc, koka liet., sv. 113 kg,
pēc sūt. Zonepe—Rīga - Preču
Ns 139255, nosūt. F. Baumanis,
san. dubl. uzr.;

25) 1 mc, koka liet., sv. 38 kg,
pēc sūt. Naukšene — Rīga-Preču
Ns 203214, nosūt. Valsts Nauk-
šēnu 6-kl. pamatskola, saņ. Balt.
Tirdzn. Technisk. uzņem. E. Da-
niels;

26) 2 mc, koka liet., sv. 196 kg,
pēc sūt. Rīga-Preču —Smiltene —
nenosūtīts, nosūt. V. Norkevits,
san. J. Masins;

27) 1 v. bagāža, prece, sv.
7 kg, pēc Cēsu bagāžpavadz.
Ns 121847;

28) 1 pk., bagāža, sv. 4 kg,
pēc Rīga 1 bagāžpavadz.
Ns 240971;

29) Partija bērza malkas, sv.
16200 kg, pēc sūt. Rīga-Krasta—
Rīga-Preču Ns 144761, no sa-
ņēmēja Alfrēda Trijeca izpirkta,

j bet neizvesta.
21917b Priekšnieks Putniņš.

,<yo^iiiolums
1928. g. 21. decembrī Finanču

ministris apstiprinājis akciju sa-
biedrības „Fanamet - Films,,
statūtu grozījumu, saskaņā ar
r ko statūtu § 1. papildināts ar

sekošu piezīmi:
Piezīme. Sakarā ar to, ka

akciju sabiedrība ,,Fanamet -
Films", kura līdz šim uzturēja
tirdznieciskus sakarus ar kino-
rūpniecības firmām: ,,Paramount
Famouzs Lasky Corporation",
,,First National Pieturēs" un
,,Metro Goldwyn Meyer", turp-
māk uzturēs tirdznieciskus sa-
karus vienīgi ar ,,Paramount
Famous Lasky Corporation" un
ari to pārstāvēs, un tā kā pēdējā
izteikuse vēlēšanos, lai tās pro-
dukcijas noņēmēji un izplatītāji
Latvijā sauktos tās vārdā ,,Para-
mount Films", akciju sabiedrības
,,Fanamet-Fi!ms" 1928. g. 14. au-
gusta pilna sapulce nolēmuse
sabiedrību pārdēvēt, liekot ak-
ciju sabiedrības, ,Fanamet-Films"
vietā nosaukumu ,,akciju sa-
biedrība ,,Paramount Films",
pie kam visas saistības, tiesības,
pienākumi un līgumi, kuri no-
slēgti no sabiedrības zem no-
saukuma a/s. ,,Fanamet-Films"
vai attiecas uz to, paliek spēkā
priekš sabiedrības arī zem viņas
jaunā nosaukuma a/s. ,,Para-
mount Films".
Tirdzn. nod. priekšn. V. Gailīts.
22003b Revidents A. Celmiņš.

Rēzeknes apr. valsts zemju
inspekcijā, Rēzeknē,

Br. Skrindu ielā Ns 15, 1929. g.
9. janvārī, pulkst. 10 no rīta,
iznomās otrreiz, vairāksolīšanā

zvejas tiesības
Reznas ezera Pružinas un Zelen-
poles daļās un Snidzinu ezerā.

Tuvākas ziņas dabūjamas
valstszemju inspekcijā.
Inspektora v. i. Fr. ļeromans.

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina attiecīgai zināšanai, ka
š. g.'28. decembrī, pīkst. 12 dienā,
Bauskā, Pils ielā 52, tiks pārdotas
atklātā vairāksolīšanā Hiršam
Kacam aprakstītas mantas, sa-
stāvošas no filca zābakiem, ra-
gavām ar kulbu, siena ķīpas,
aizjūgs ar ādas paugām, slejām,
sedulkas un grožiem un iemauk-
tiem un 5'kg zosu gaļas, no-
vērtētas par Ls 184,68, dēļ
kontrabandas soda drošības nau-
das nodrošināšanas. 21975b

Zvejas tiesības
mutiskā un rakstiskā sacensībā
uz 6 gadiem izdos
Cēsu-Madonas apriņķa valsts
zemju inspekcija Madonā .
pilsētas valdes telpās, 1929. g.
7. janvāri, pīkst. 10 rītā — valstij
piederošas Madonas apriņķa
ūdeņos un Cēsīs, Pils ielā .Vs 7 —
1929. g. 14. janvārī, pīkst. 10
rītā — valstij piederošos Cēsu
apriņķa ūdeņos.

Sīkākas ziņas dabūjamas valsts
zemju inspekcijā, Cēsīs, visās
Cēsu un Madonas apr. pilsētu
un pagastu valdēs, policijas ie-
cirkņos un virsmežniecībās.
21735b Valsts zemju inspekcija.

Kalnciema pagastam,
Jelgavas apriņķī, vajadzīgs

ārsts-tc
Darbības rajons un dzīves

vieta Kalnciema pagasts ar 2000
iedzīvotājiem. Alga pēc Tautas
labklājības ministrijas nosacīju-
miem Ls 150,— mēnesī, brīvs
dzīvoklis ar apkurināšanu.

Ārsti, kuri vēlētos šo vietu
pieņemt, tiek uzaicināti ierasties
pie pagasta padomes, Kalnciema
pagasta namā, 1929. g. 7. janv.,
pīkst. 12 dienā uz nolīgšanu,
iesniedzot dokumentus par iz-
glītību un līdzšinējo praksi, vai
pieteikties rakstiski līdz minētai
dienai pie Kalnciema pagasta
valdes, pieliekot klāt lūgumam
augšminētos dokumentus.

Pasts caur Kalnciemu. Tālrunis
Kalnciemā Ns 50.

Kalnciemā, 1928. g. 18. dec.
21994b 2* Priekšēd. (paraksts).

Latvijas Universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Ns 4437 ar Kārļa
Ogsta vārdu pazaudēta un ar
ŠO tiek izsludināta par nederīgu.

Iekšlietu ministrijas pasu nod.,
izsludina par nederīgu Izaka
Našatira ārz. pasi Ns B 002616,
izd. 1928. g. Rīgā. 21995b

Aviācijas pulka komandiers.
izsludina par nederīgu šī pulka
Aviācijas skolas vecākam mant-
zinim Jānim Spredim š.g. 17. jūt.
Ns 6867, izsniegto personas ap-
liecību ar derīgumu līdz
31. decembrim. 21978b

Kuldīgas pilsētas slimnīcai,
skaitot no 1929. g. 1. janvāra

vajadzīgs

pilsētas slimnīc.pārzinis,
ārsts-ķirurgs. Ārsti-ķirurģi, kuri
vēlētos ieņemt minēto amatu,
tiek lūgti pieteikties pilsētas
valdē, iesniedzot attiecīgus lū-
gumus un uzrādot agrāko nodar-
bošanās vietu, vēlamo atalgo-
jumu un īsu biogrāfiju. 2

Kuldīgā, 1928. g. 18. dec.
21863v Kuldīgas pils. valde.

Bārtas un Dunikas pagasta
padomes,

Liepājas apr., 1929. g. 7. janvpīkst. 14, Bārtas pag. Spieņems Tautas labklāj. minj
stnjas nodibinātam Bārta^Duni
kas rajonam

ārstu,
ar pamatalgu Ls 180,— m&iesibrīvu dzīvokli un apkurināšanu'

Kandidāti tiek lūgti ierasties
uz velēšanām personīgi ausšānorādītā laikā un vietā vaipieteikties rakstiski līdz ' vēlēsanu dienai, iesniedzot attiecīgus
dokumentus.
21990b Priekšsēd. J. KairisDarbvedis J. Cīrulis.

Rīgas prēf. administratīvā nod
izsludina par nederīgu Liepkalna
un Lapsena nozaudēto automo-
bīļu numuru Ns 1497. 21996b

Rīgas prēf. administratīvā nodizsludina par nederīgu JudelaVulfsona nozaudēto automu-bīļu numuru Ns 1482. 21997b
Rīgas prēf. Jūrmalas iec. priekš-

nieks, atsauc savu sludinājumu
iespiestu „Vald. Vēstn." jv°977 '
no 1928. g. 5. dec. par Igaunijas
pavalstnieces Filipinas Haenel
pases Ns 278131 nozaudēšanu
jo monētā pase ir atrasta un
skaitās par derīgu.

J2ļ967b
Biržu pag. valdeTj^bpŪTapiT

atsauc savu sludinājumu, ie-
spiestu ,,Vald. Vēstn." N°' 2651928. g. 21. nov., ar kuru iz-
sludināta par nederīgu nozagta
Latvijas pase ser. K. V. Ns 12320
ar Viktorijas Rimjanis vārdu,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g'
9. maijā, jo pase atrasta. 21601b

SŽažadi
\ sludinājumi.
*?

Latvijas viesnīcu, restorānu, kafej-
nīcu un tamlīdzīgu pasākumu
darbinieku biedrība „Ganimedes"
ārkārt. pilna biedru sapulce
Ceturtdien, 1929. g. 3. janvārī,
pīkst. 2 dienā, mazā kafejnīcā,
1.Vērmaņa dārza mazā paviljonā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces prezidija vēlēšana;
2) Valdes ziņojumi;
3) Statūtu grozīšana un papildi-

nāšana;
4) Biedrības pārvaldes orgānu

vēlēšanas;
5) Dažādi jautājumi.

NB. Statūtu ' § 23.: Pilna
sapulce ir pilntiesīga pie jebkura
skaita sanākušo "biedru.
22002b Valde.
Tirdzniecības un rūpniecības a. s.

„Jtlineral"
sasauc

abcioneru sapulci
1929. g. 12. janvārī, pīkst. 18,
Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 16, dz. 7.
ar sekošu dienas kārtību:
1) Ziņojums un pārskats;
2) Vēlēšanas;
3) Statūtu ii l. pārgrozījums;
4) Termiņa noteikšana akciju

naudas otrā maksājuma no-
kārtošanai;

5) Dažādi jautājumi.
21981b Valde,

Sab. M. S. Kuzņecova valde

uz sabiedrības statūtu § 54.
pamata, paziņo, ka 1929. gada
10. janvārī, valdes telpās I. Grēci-
nieku ielā Ns 17/19, pīkst. 13

notiks
pilna aficionāru

sapulce.
Dienas kārtība:

1) Li.džeta un 1929. g. darbības
plāna apstiprināšana;

2) Valdes direktoru velēšana.

3) Revīzijas kommisijas locekļu

vēlēšana;
4) Tekošas darīšanas.
21998b Valde.

Latv. sēklaudzētāju savienīb-
bilance uz 1928. g. 1. .janvāri.

Aktīvs. t ļģ.
Kase "Ā
Vispārējo ' i'zd 'ev

'

. rēķins

__«^j!:
Pasīvs. ļd

Paju kapitāls . . • *"g
Rezerves kapitāls . - ?ļ*',Kreditori ......

Ls 44£jg

21979b Va«t-

Rīgas koku zāģētavas

„A. Broitman" A/S
Paziņojums.

Caur šo darām zināmu. *
mūsu sab. valdes sēdekli*
1929. g. 1. janvāri parcem

L. Smilšu ielu 16,dz.'21980 Valdi-

Jirtilerijas laboratorija
Liepājā, kara ostā, Laboratorijas ielā Nsl, sarīko 1929.g.4.febr., pl.l 1

sacensību
uz sēņošu mašīnu piegādi .-

1) Mīklveidīgu pirotechnisku sastāvu mīcīšanas un maisī-
šanas mašīna 20 Itr. tilpuma 1 gab.

2) Lodīšu dzirnas chloratu smalcināšanai, apm. 40ltr. tilp. 1 ,,
3) Elektromotori uzrādītām mašīnām 2

Drošības nauda: uz sacensību 5% no piedāvājuma summas,
līguma nodrošināšanai 20°no līguma summas. Sacensības un tech-
niskos noteikumus uz pieprasījumu izsūta. Piedāvājumos jāuzrāda,
ka piegādi apņemas saskaņā ar sacensības noteikumiem. Piegāde —
5 mēneši. 1* 21588o

Pasta un Telegrāfa Departamenta Galuenā Darbnīca
izsludina

1929. g. 15. janvārī rakstisku izsoli uz:
1) dzelzs skrūvēm, kokam .... 2180 gros.
2) misiņa skrūvēm, kokam .... 520
3) dzelzs skrūvēm, metālam . . . 1350

Izsole notiks minētā datumā pl. 11 P. T. Departamenta
Materiālu Iegādes un Inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10%
apmēra no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
dalā, Vidzemes šos. 19, darbdienā no pīkst. 10—12, un no
12,30-14̂ 2* L 6863 22014

Mežu departamenta konkursa noteikumi
par „Pamācība meža atjaunošanā" sastādīšanu.

1. Mežu departaments izsludina konkursu ,,Pamācība meža
atjaunošanā" sastādīšanai.

2. Pamācībai jābūt piemērotai Latvijas apstākļiem un sa-
stādītai populāri zinātniski, lai to varētu lietot mežsargi.

3. Pamācībai nevajadzētu būt lielākai par 4 drukas loksnēm.
4. Pamācībai vajadzētu aptvert* galvenā kārtā priežu un

egļu atjaunošanu un proti: sēklu ievākšanu, apstrādāšanu un uz-
glabāšanu, zemes sagatavošanu sēšanai dažādos apstākļos, sēšanas
paņēmienus, sēklas iestrādāšanu zemē dažādos apstākļos, sējumu
uzraudzību un kopšanu pirmos 2 gados pēc sēšanas, stādu audzēšanu
dažādos apstākļos, zemes sagatavošanu stādīšanai un stādīšanas
paņēmienus dažādos apstākļos, stādījumu uzraudzību un kopšanu
pirmos 2 gados pēc stādīšanas, zemes sagatavošanu dabiskas atjau-
nošanas veicināšanas nolūkā, citus dabiskas atjaunošanas veicinā-
šanas paņēmienus (izņemot ciršanas veidus) un meža atjauno-
šanas darbu organizēšanu.

5. Par 3 labāki sastādītām pamācībām Mežu departaments
izmaksās godalgas: 1— Ls 400,—, 1 — Ls 300,—, 1 — Ls 200,—,
ja kommisija iesniegtos darbus atzīs par godalgojamiem.

Piezīme. Goldagu vai daļu tās var izmaksāt arī ja pamācība
sevišķi labi sastādīta kādā atsevišķā, bet pilnīgi noslēgtā
daļā, piem. dabiskas atjaunošanas veicināšanas paņē-
mieni.

6. Darbi uz konkursu jāiesniedz Mežu departamentam līdz
1929. g. 1. augustam zem pseidonīmiem. Autora vārds jāuzdod
darbam pievienotā slēgtā kuvērā, uz kura jāuzraksta tas pats
pseidonīms, zem kura darbs iesniegts. Šos kuvērus uzplēš tikai
pēc prēmiju galīgas piešķiršanas.

Piezīme. Zem autora īstā vārda iesniegtie darbi nav god-
algojami, bet Mežu departamentam ir tiesība atpirkt
tos, saskaņā ar šo nosacījumu 11. pantu.

7. Uz konkursu iesniegtos darbus skata cauri un taisa lēmumu
par to, vai darbs godalgojams vai ne,sevišķa godalgošanas kommisija,
kura sastāv no 5 locekļiem: 3 no tiem ievēl Mežu lietu padome,
1 no Latvijas universitātes mežkopības nodaļas un 1 no Mežkopju

savienības. Uz kommisijas sēdēm uzaicināms Valsts kontroles
pārstāvis bez balss tiesības.

Piezīme. Personas, kuras iesniegušas uz konkursu savus
darbus, nevar būt par kommisijas locekļiem.

8. Kommisijas locekļus apstiprina zemkopības ministris.
Kommisijas priekšsēdētāju izvēl kommisijas locekļi no sava vidus.
Kommisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk par
3 locekļiem.

Kommisijas atzinumus Mežu departamenta direktors nodod
zemkopības ministrim apstiprināšanai.

9. Kommisijai iesniegtie darbi jāizskata un savi lēmumi
jāiesniedz Mežu departamenta direktoram, ne vēlāku par 1929. g.
15. oktobri.

10. Kommisijas locekļi un Valsts kontroles pārstāvis saņem
atlīdzību par katra uz konkursu iesniegta darba caurskatīšanu
Ls 25,— katrs.

11. Visi iesniegtie uz konkursu darbi kā godalgotie, tā ari
pārējie, paliek autoru īpašumā, bet Mežu departamentam ir tiesība
tos atpirkt uz visiem laikiem par Ls 120,— par drukas loksni. Bez
tam, Mežu departamentam ir tiesība taisīt izvilkumu un izrakstus
saviem izdevumiem no visiem godalgotiem rakstiem pēc saviem
ieskatiem bez jebkādas atlīdzības autoram. Izdodot atpirktos uz
konkursu iesniegtos darbus, Mežu departaments tos var rediģēt,
pārkārtot un grozīt pēc saviem ieskatiem.

12. Visus izdevumus šī konkursa izvešanai: prēmijas, atlī-
dzību kommisijas locekļiem u. c. kā arī izdevumus grāmatas izdošanai

sedz no meža kultūru summām.
1928. g. 8. decembrī. 21955v

Zemkopības ministris A. Alberings.
Mežu departamenta direktors J. Ozols.

Baldones virsmežniecība
izdos mutiskā izsolē 1929. g. 23. janvārī, pulksten 13 dienā, Baldones
virsmežniecības kancelejā, Baldones meža muižā, saskaņā ar likumu
par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām („VaId. Vēstn." Ns 54
— 1927. g.).

1) zāģētu materiālu un jumstiņu novešanu no Baldones zāģē-
tavām uz Avotnieka Ns 10 apgaitas mežsarga jaunbūves vietu
Daugmales nov., kv. Ns 51 un 52, sadalītu 2 vienības;

2) zāģētu materiālu un jumstiņu pievešanu no Baldones
zāģētavām uz Mercendorfas Ns 11 apgaitas mežsarga jaunbūves
vietu Daugmales nov., kv. Ns 73, sadalītu 2 vienībās.

Materiālu novešanas termiņš 1929. g. 1. marts.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

uz izsoles vienību Ns 1 — Ls 20,— ; Ns 2 — Ls 5,— ; Ns 3 — Ls 10,—;
Ns 4 — Ls 3,— drošības naudas.

Tuvākas ziņas un nosacījumi Baldones virsmežniecības kancelejā.
2i97iv Baldones virsmežniecība.

Talsu virsmežniecība.
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 21. janvārī, pulksten 12 dienā, Talsu
vi smežniecības kancelejā, Pastendes Jaunmuižā,

saimnieciskā kārtā sagatavotu dedzināmu malku
un sekvestrētus meža materiālus:

1) III iec. mežniec. Kališu novadā 7 vienības dedzināmo
m liku un žagarus no 7.87 steru līdz 103.88 steru, vērtībā no Ls 16,—
l.dz Ls 208,—.

2)Sekvestrētie materiāli:
I iec. mežniec. Andumu novadā Kalniņa Ns 3 apg., kv. 16. un

Vi bu pagastā mājā Ns 27. 1 vienībā — no celma nolaistie koki,
kluči un dedzināma malka — vērtībā Ls 27.1,— ;

IV iec. mežniec. Stendes novadā Kukuļa Ns 30 apg., kvart.M>44
1 vienība — 50 koki — vērtībā Ls 6,—.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
l') 1 drošības naudas no pārdošanai noliktā materiālu vairuma

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

Mater iāli tiek pārdoti tādā stāvoklī, kādā viņi atrodas mežā

tiz vietas bez pārkraušanas, uzmērīšanas un brāķēšanas.
Virsmežniecība patur sev tiesības pārdošanai izsludinātos

materiālus noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas zinas sniedz virsmežniecības kancelejā un attiecīgie
iecirkņu mežzini. 21970v Talsu virsmežniecība.

Madonas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 9. janvārī, Ērgļu muižā, piensaim-
nieku sabiedrības telpās,

augošu mežu pēc platības, celmu skaita un
sagatavotus materiālus

no I, II un III iec. mežniecībām, pavisam 25 vienības, no kurām:

A. Ar 50% takses pazeminājumu.
1. Katriņas iec. mežniecībā. Katriņas novadā 13 vienības

vērtībā no 5—180.
B. Bez pazeminājuma.

I. Katriņas iec. mežniecībā. Katriņas novadā 4 vienības vēr-
tībā no Ls 20—180.

II. Vecpiebalgas iec. mežniecībā. Vecpiebalgas novadā 6 vie-
nības vērtībā no Ls 600—1600.

III. Ērgļu iec. mežniecībā. Ērgļu novadā 2 vienības vērtībā
no Ls 110—700.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-
tembra apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs pēršanas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

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

Ciršanas biļeti saņemot, pircējam jāmaksā skaidrā naudā par
katru pārdošanas vienību, uz kuru izņem biļeti: 1) Valsts ienā-
kumos ne mazāk ka 20% no pārdošanas summas; 2) Mežu depar-
tamenta speciālos līdzekļos drošības naudu apmērā no vienības
pārdošanas summas; šīs drošības naudas pāriet Mežu departamenta
rīcībā un netiek atmaksātas. Ciršanas vietas notīra un izcirtumus
apmežos mežu resors.

Ja mežu uz fonda zemēm nopircis zemes ieguvējs-drošības
naudas ciršanas vietu tīrīšanai — 20% apmērā nav jāiemaksā.

Skaidrā naudā iemaksāto operācijas drošības naudu ieskaitīs
pēdējā maksājumā.

Ja par pirkto vienību visu naudu samaksā ne vēlāki, kā mēneša
laikā no izsoles dienas, līgums nav jāslēdz.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas
un 3) no jaunsaimniekiem, kuri pirkuši mežu uz savas zemes arī
vekseļus, parakstītus no diviem maksātspējīgiem galveniekiem.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem. 21972 Madonas virsmežniecība.
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