
Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. g. 25. februārī

Nr. 189.
Apstiprinu par Kara būvniecības pār-

valdes administratīvās daļas priekšnieku
II šķiras kara ierēdni Jāni Paužu li.

Valsts Prezidents G. Zem gals.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

SAEIMA

Sēdes 24. februārī.

Vakardienas sēdēs, kuras abas atklāja
un vadīja priekšsēdētājs Dr. P. Kal-
niņš, turpināja apspriest un pieņemt
jauno muitas tarifu.

Vakara sēdē prieks darbu sākšanas
priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš Igaunijas
10 gadu neatkarības svētku gadījumā
savā un Saeimas vārdā piesūtījis Igau-
nijas parlamentam apsveikumu. Priekš-
sēdētāja paziņojumu deputāti uzņēma
ilgiem, skajiem aplausiem. ?'

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

1928. g. 15. februāri.
Finanču ministra biedrs

J. Bokalders.

Rīkojums.
Finanču ministrijas nodokļu departa-

ments dara atklātībai zināmu, ka rīkojuma
par zīmognodokli 74. p. kārtībā dotā at-
ļauja Piksaru piensaimnieku sabiedrībai,
Valmieras apriņķī nomaksāt zīmognodokli
naudā Latvijas " bankā par aprēķinu grā-
matiņām un citiem izdodamiem un sa-
ņemtiem dokumentiem (fin. min. rīk.
No 188 — 1925. g. „VaIdības Vēstneša"
173. numurā) ar finanču ministra š. g.
15. februāra lēmumu atcelta.
29733 . Direktora v. E. Loske.

Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums koku pludinātājiem.
Jūrniecības departaments sasauc gads-

kārtējās koku pludinātāju apspriedes pa
zemākminētiem ūdeņiem sekošās dienās
un vietās:

a) pa Lielupes baseinu, augšpus Jel-
gavai, 6. martā š. g. pulksten 10,
Jelgavā, Lindes viesnīca;

b) pa Gaujas baseinu — 7. martā;
c) „ Ogres upi — 9. martā;
d) „ Juglu — 14 martā;
e) „ Salaci — 15. maita;_

visas b līdz e punktas minētas
apspriedes noturēs Rīgā, Jūrniecības
departamentā, Valdemāra ielā Wb 1-a,
pulksten 16.

f) pa Ventas baseinu — 12. martā
pulksten 15, Ventspilī Ostas valdē.

Departaments atgādina, ka ziņas par
va]ējai pludināšanai sagatavotiem koku
materiāliem iesniedzamas attiecīgiem
udensceju rajonu pārziņiem vai jūrniecības
departamentam ne vēlāk par 1. martu.

Departaments direktors A. Ozols.

Iekšējo ūdensceļu pārzinis
M.Fa rn a s ts.

Pasta zinas.

Talsu apr., Stendes Selekcijas stacijā
atklāta pasta nodaļa vienkāršu un ierak-
stītu sūtījumu operācijām.

Ekspluatācijas pārvaldes
priekšnieks V. Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Kļaviņš.

Latvijas ģenerālkonsulāta Ļeņinpilī
telegrammu adrese ir sekoša:

Latkonsul Leņingrad.

Lauksaimniecības un rūpniecības
stāvoklis.

(No Latvijas bankas tautsaimnieciskā pārskata.)

Valsts naudas iestādes jau līdz šim
ir izsnieguš s mūsu lauksaimniecības
dažādām vajadzībām tuvu pie i50 milj.
latu aizdevumu, kas sastāda gandrīz
trīs piektdaļas no visu valsts kredītu
kopsummas. Tomēr mūsu lauksaim-
niecībā visur redzams līdzekļu trūkums,
kas neļauj padarīt to intensīvāku.
Augstāk aprādīto iemeslu dēļ lauksaim-
niekiem atkal būs nepieciešami lieli
krediti, un tā kā uz jauniem privātiem
kapitāliem lielākos apmēros mūsu kredīt-
iestādes pašlaik nevar cerēt, tad vaja-
dzīgie līdzekļi atkal būs jāgādā valstij,
kaut gan jāaizrāda, ka līdzšinējais kapitāla
sagādāšanas veids, budžeta kārtībā radot
līdzekļus lauksaimnieku aizdevumiem, nav
devis vēlamos rezultātus, jo šādā veidā
lauksaimnieku saistības arvien pieaug un
lielo nodokļu dēļ tiem nav iespējams
stāties pie viņu likvidācijas. Krediti būs
vajadzīgi kā individuāli — atsevišķiem
lauksaimniekiem, tā arī dažādu speciālu
lauksaimniecības nozaru veicināšanai,
piem. cūkkautuvju un kopmoderniecību
jaunbūvēm. Piensaimniecība un cūkko-
pība ir nozares, kas arvienu augošā mērā
palīdz mūsu lauksaimniekiem pārvarēt
viņu tagadējā stāvokļa grūtības. Šo no-
zaru ražojumi — sviests un bekons —
ievērojami uzlabo mūsu ārtirdzniecības
bilanci, ieņemdami tanī trešo un piekto
vietu. Sviesta tirgus apstākļi mums ir
labvēlīgi, bet bekona tirgū oktobra beigās
izcēlās zināms sastrēgums, kas turpinājās
arī novembri ? . bekona piedāvājumi pār-
sniedza pieprasījumus pēc tā un viņa
cenas noslīdēja līdz savam pirmskara
līmenim, ar ko ražošana, protams, vairs
neatmaksājās. Tas ir daudzās valstīs
pēdējā laikā attīstījušās intensīvas cūk-
kopības rezultāts. Tas tomēr nedrīkst
atturēt mūs no šīs nozares tālākas iz-
veidošanas, jo tamlīdzīgi krizes laikmeti
ir iespējami katrā darbības nozarē. La-
tvija, bez šaubām, pieder pie valstīm,

kas pie racionāli nostādītas cūkkopības
spēj ražot bekonu vislētāk un sekmīgi
konkurēt viņa tirgū.

Organizācijas un kopdarbības gars,
kāds mūsu lauksaimniekos vaida, ir liem
lielā mērā palīdzējis tikt pie zināmas
turības. Arī pagājušā gada 10 mēnešos
nodibinātas gandrīz 100 jaunas koopera-
tīvas sabiedrības, kā: piensaimnieku,
krāj-aizdevu, mašīnu koplietošanas, uguns-
apdrošināšanas un patērētāju. Tomēr
šai ziņā vēl daudz kas darāms. Lai
lauksaimnieki saņemtu pilnu cenu par
saviem pārēj:em produktiem un lai dažus
no tiem vispār būtu iespējams laist tirgū
(piem. olas), nepieciešamas organizācijas
šādu ražojumu koncentrēšanai, šķirošanai,
uzglabāšanai, nosūtīšanai un pārdošanai,
pa daļai arī pārstrādāšanai uz vietām
(augļi, zivis). Atsevišķas saimniecības
ražo pārāk maz, lai spētu savus pro-
duktus regulāri piegādāt tirgū. Tas
iespējams tikai organ i zētā veidā. Sakarā
ar pēdējo gadu neapmierinošām ražām
un gfūtiem apstākļiem lauksaimniecībā,
šim jautājumam jānāk uz dienas kārtības,
jo nepieciešams atrast jaunus ienākumu
avotus.

Kokrūpniecība, kuras attīstība Latvijā
atkarājas galvenā kārtā no eksporta,
pagājušā gadā darbojās ļoti labvēlīgos
apstākļos.un visai rosīgi. Izdevīgā kon-
junktūra starptautiskajā koku tirgū iespai-
dojusi, starp citu, kārtējās mežu izsoles,
kur gadā sasniegti lieli apgrozījumi un
augstas cenas, kādu nebija vairākus
ieprikšējos gadus no vietas. Gada beigās
rosība koku tirgū sāka atslābt un cenas
dažiem kokmateriāliem vairs necēlās.
Bet izlevīgo koku tirgu mēs jau esam
paguvuši izmantot visai plašos apmēros.
Pagājuša gada 9 mēnešos uz ārzemēm
izvests vairāk kā divreiz tikdaudz koku
nekā gadu atpakaļ (624 tū<st tonnu pret
308 tūkst). Ir jautājums, vai tamlīdzīgai
izdevīgai konjunktūrai turpinoties mēs
i'gi spētu izvest kokmateriālus tik ievē-
rojamā daudzumā, nesamazinot pie tam
savu mežu platību vairāk nekā to atļauj
dabīgais pieaugums. Bet, katrā ziņā,
tagadējā labvēlīgā konjunktūra koku
tirgū ir devusi Latvijai neparedzētus lielus
ienākumus tn stipri uzlabojusi viņas
saimniecisko stāvokli. Vēl vairāk nekā

mušu eksports pagāji;sā gadā pieaudzis
koku tranzits _ caur Latviju (par _ 130°/0),
un vairāk kā puse no tranzitējamiem
Ktievijas un Polijas kokiem pārstrādāta
eksportam Latvijas zāģētavās.

Par otras mūsu ražošanas svarīgas
nozares — tekstilrūpniecības progresu
liecina tas, ka šīsrūpniecības vajadzībām
pagājušā gadā no ārzemēm ievests vairāk
izejvielu nekā pērn, bet gatavo audumu
u. c. preču ievests stipri mazāk. Tā
tad vietējā tekstilrūpniecība strādā inten-
sīvāki un viņas ražojumi pamazām iz-
spiež no tirgus ārzemju fabrikātus. Reizē
ar to mēs esam uzsākuši, kaut ari vēl
nelielos apmēros, savu linu audumu eks-
portu. Jau stipri attīstīties paguvuši
mūsu linu un kokvilnas diegu izvedumi,
kas Latvijas eksportā ieņem jau redzamu
vietu. Bez tam pēdējos pāris gadcs pie
mums ļoti sekmīgi izveidojusies adītu
preču rūpniecība, kuras ražojumi nevien
pilnīgi izspiež ārzemju preci no vietējā
tirgus, bet arī augošā mērā noder eks-
portam uz kaimiņzemēm.

Mūsu metālrūpniecības vajadzībām pa-
gājušā gadā ievests mazāk izejv'elu nekā
aizpērn, bet gatavo metalpreču imports,
samazinādamies kopvērtības ziņā, dau-
dzuma ziņā palicis tas pats. Reizē ar to
mūsu metālrūpniecības ražojumu, sevišķi
lauksaimniecības mašīnu, naglu un ķēžu,
eksports gājis stipri atpakaļ. Viss tas
rāda, ka mūsu metālrūpniecība neizvēršas
plašumā Latvijā viņai nav vajadzīgo at-
tīstības iespēju, jo vietējais tirgus ir
pārāk mazs, bet eksportējot ražojumus

uz ārzemēm, turienes tirgos nākas sa-
censties ar tādu valstu konkurenci, kes
raža preci no vietējām izejvielām, lielos
daudzumos un pēc visjaunākās technikas
prasībām. Tāda sacensība mums pa-
gaidām nav pa spēkam. Daži sagaida
šīs rūpniecības nozares atdzīvošanos
tagad, pēc noslēgtā tirdzniecības līguma
ar PSRS, jo ar šo līgumu pazeminātas
ievedlikmes padomju republikās gandrīz
visām šīs mūsu rūpniecības nozares
svarīgākām precēm. Visvairāk darba,
sakarā ar minēto līgumu, cer dabūt mūsu
vagonu fabrikas, kas pēdējā laikā saņē-
mušas ievērojamus pasūtījumus arī vietējo
dzehceļu vajadzībām.

Mūsu papīnūpniecībai, izņemot dažas
labi aizsargātas nozares, jāiztur asa kon-
kurence ar augošiem ārzemju preču
ievedumiem. Mūsu papīra eksports, uz
ko dažus gadus atpakaļ likārn lielas ce-
rības, nav tās attaisnojis. Papīra un
papes izvedumi uz ārzemēm pagājušā
gadā gan daudzuma ziņā pavairojušies,
bet tai pašā laikā viņu kopvērtība kritusi,
kamēr papīra imports pieaudzis nevien
daudzuma ziņā, bet arī kopvērtībā
par 50%. Labāks rezultāts sasniegts ar
šīs rūpniecības izejvielu — cellulozu,
kuras eksports pieaudzis daudz ievēroja-
māki nekā viņas imports no ārzemēm.

No ķīmiskās rūpniecības dažādām no-
zarēm Latvijā pēdējos gados visvairāk
attīstījusies gumijas preču apstrādāšana,
kas nevien apgādā vietējo tirgu, bet srī
mūsu eksportā jau ieņem ceturto vietu,
sevišķi stipri attīstīdamās pag. rudenī. Tāpat
linoleja, krāsvielu, superfosfāta u. c. fa-
brikas darbojas augošos apmēros.

Visumā mūsu lūpniecība attīstās vese-
līgā samērā ar mūsu zemes pārējiem
ražojošiem spēkiem un iegūst arvienu
lielāku nozīmi mūsu valsts saimnieciskā
dzīvē. Viņa strādā, izņemot kokrūp-
niecību, galvenā kārtā iekšzemes tirgus
vajadzībām, un tās nozares, kas agrāk
plašos apmēros ražoja eksportam, ir bi-
jušas spiestas savu darbību samazināt
vai izbeigt. Vispārējā attīstības gaita pēc
kara ir tāda, ka mums nav pamata cerēt
uz strauju ebsportiūpniecības attīstību.
Par noslēgto tirdzniecības līgumu ar PSRS
ir vēl pāragri spriest, kādu iespaidu tas
atstās uz mūsu rūpniecības attīstību un
vispārējo saimniecisko gaitu valsts mērogā.

Rīga.

NEDĒĻAS ZIŅOJUMS
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1928. gada 16. līdz
23. februārim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošo noteikumu
par tirgošanās un darba laiku

Grīvas pilsētā
(publ. „Vald. Vēstn." 1927. g. 278. num.)

papildinājums.
Pieņemti pilsētas domes 1928. gada
27... janvāra sēdē un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1928. gada 21. februāra rakstu

JYs 86293.
Saistošo noteikumu par tirgošanās un

darba laiku § 7 papildināt sekosi: Svēt-
die«ās un svētku dienās frizieru veikali
var būt atvērti no pulksten 7 līdz 9 rītā
un no pulksten 1 līdz 8 vakarā.

Šis papildinājums stājas spēkā pēc
14 dienām no viņa publicēšanas „Val-
dības Vēstnesī".

Grīvas pilsētas galva Ž i 1i n s k i s.
Sekretāre M. D a r d e c.

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Saeima.
Rīkojums par zīmognodokļa nomaksu.

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

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18 —
'/2 gadu . . „ 12,— 1/2 gadu . . „ 10 —
3 mēn. . . „ 6,— 3 mēn. . . „ 5,—
1 „ . . „ 2— 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpar- Par atsevišķu

devējiem.. „ —,12 numuru . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 viensk'jīgām

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

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

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. studin.) , —,25

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

Latvijas valdības g£gi oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot ^m^^^^Ē^^^ un svētkudienas

Redakcija: #^^^^y^^^^^i Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī J6 2. Tel. Jfe 2C032 ^J^^^J^

*
r ^ R'gā > P'' *& 1. Tel. N° 20031

Runas stundas no 11—12 ^W~ Atvērts no pulksten 9—3

V.
«.-C Ē

Slimības nosaukums jļg"ž «
rt 5/3
H

Paratvphus —
Typhus abdom Vēdera tīfs . . 5
Tvphus exanth. . . . Izsituma tīfs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis , ļ —
Febris interm Purva drudzis . i —
Morbus Heine Medin ļ —
Encephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 34
Scarlatina Šarlaks .... 22
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 5
Diphteritis Difterīts ... 4
Influenca Influenca . . . —
Cholera asiatica ... Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze ļ 1
Dvsenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums —

(Mumps). . . 2
Trachoma —
Mening. cerebrospin. epid — ?
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomvelitis ļ —



Pirmā Baltijas valstu mātes un bērna
aizsardzības un apgādības konference

notiek Rīgā. Konference sāksies rīt,
pulksten 10, Melngalvju biedrības namā
un turpināsies 3 dienas. Bez dažādām
Latvijas organizācijām konferencē piedalās
Somijas, Igaunijas un Lietavas valsts,
pilsētu un biedrību pārstāvji. Kaunas
delegācijas priekšgalā atrodas agrākais
Lietavas prezidents Dr. Griņus. —
Ieteicams konferenci čakli apmeklēt arī
atsevišķām personām, jo tur dabūs dzirdēt
veselu rindu interesantu priekšnesumu.

Angļu-latvju klubā
otrdien, 28. februārī, pulksten 8,45 min.
vakarā, miss Jenny Rudzīt noturēs priekš-
lasījumu: „The peculiar ways of Man
and Animals".

< —— — <

(fie.su
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispā-
rībai, ka Villiarns Herberts An-
dreja d. Hanzens (Hansen) un
Asta Agnes Mel'tta Kār|a m.
Roens, noslēguši priekš laulības
līgumu pie Rīgas notāra A. Meike
1928.g. 31. janv., reģ. Ne 8/1668,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēdzamo laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. lik. 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas i opību.

Rīgā, 1928. g. 21. febr.
29496r L. JVe3248

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Jānis
Mārtiņa d. Tauriņš un Emīlija
Pētera m. Tauriņš, dzim. Mie-
zītis, atraitne Kraskurs, noslē-
guši savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra J. Krfrklanda
1928. g. 3. febr., reģ. JVe 16/2821,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. lik. 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 21. febr.
29498r L. Ne 3260

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

Māksla.
Nacionālā operā vakar sāka koncertēt

franču vijoļu virtuozs Anri Marto, kas
mīļo piekopt sevišķi klasisko mūziku.
To rādīja arī vakardienas programma,
kurā sastapām tādus vārdus, kā Bachs,
Mocarts, Šūberts, bez tam ari Zarazate
Karmen-fantazija. Visgrūtākos gabalus
piedzīvojušais meistars (viņam galva jau

sirmo) ar vieglumu, ar graciziotati un
ari ar spēku, kā spēlēdamies, izpildīja
un klausītājus valdzināja līdz beidzamam
acumirklim. Ievērojot publikas skaļo un
nemitīgo piekrišanas parādīšanu, viesis
bija ļoti devīgs ar piedevām. Ar atzinību
minams ari viņa smalkais pavadītājs uz
klavierēm, profesors V. Ružickis, kuram
pālam būs pēc dažām dienām klavieru
koncerts Melngalvju namā.

Nacionālā opera. Šovakar ,,M i nj o n a". Di-
riģents Teodors Reiters. —_ Rīt 24. tautas
izrādē ,,Rigoletto" ar Ulandi, Verneru,
Vētru, Kārkliņu un c. Diriģents Jānis Mediņš.
Pulksten 7.30*vakarā „V a i d e I o t e" T. Reitera
vadībā. Pirmās lomās Liberte, Lamberte, Ūlande,
Vasiļjevs, Muške, Niedra, Lūse, Tunce u. c. —
Anrī M a r t 6 otrais, pēdējais koncerts otrdien,
28. februārī. Marto ir viens no visievēroja-
mākiem tagadnes vijolniekiem. Viņa bagātā
personība izpaužas ne tikai atskaņojošā mākslā,
kurā viņš kā solists un kamermūziķis visā
Eiropā un Amerikā ir guvis reibinošākos panā-
kumus, bet ari radošajā mūzikā. Otrā koncerta
programmā dzirdēsim starp citu viņa 24 kaprīzes
bravūrstudijas vijolei.

Nacionālais teātris. Sestdien, 25. februārī,
pulksten 7.30 vakarā, Jūlija Pētersona komēdija
,.Sieviete ar sešiem prātiem". —
Svētdien, 26. februārī, pulksten 2 dienā, Annas
Brigaderes drāma ,,I z r e d z ē t a i s". Pulksten
7.30 vakarā, S. Moma komēdija ,,Atjautīgā
s i e v i e t e". Konstances lomā — Lilija
Št e n g e 1 s. — Otrdien, 28. februārī, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē, Šekspira ,,Mak-
b e t s". — Trešdien, 29. februārī, pulksten
2 dienā, tautas izrādē Molnara komēdija ,,S pele

pilī". Pulksten 7.30 vakarā, J. Raiņa traģē-
dija ,, 11 j a M u r o m i e t i s". — Sagatavošanā:
Ad. Allunāna luga ,,Li e Ip i I s pagasta ve-
cākie, kuru izrādīs Allunāna, Blaumaņa un
Raiņa bistu atklāšanas dienā, un Materlinka
pasaka ,,Baltā līgava". Pirmās lugas reži-
sors — A. Mierlauks, otrās — A. Amtmanis-
Briedītis.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodanās uz sava š. g.
2. februāra nolēmuma uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 12500 kr. rbļ.,
izstādīta Donas zemes bankai
un koroborēta 1913. g. 12. fe-
bruārī ar Ne 397 uz Jelgavas
apriņķa ,Za|enieku pagasta „Kal-
na-Micaif , mājām ar zemes-

grāmatu Ne 1687, ierasties šai
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
iesniegt minēto aktu un pieteikt
savas tiesības un prasības.

Ja noteiktā laikā obligācija
neiesniegs, tiesības un prasības
nepieteiks, tiesa atzīs obligāciju
par iznīcinātu un lūdzējai Donas
zemes bankai atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 13. februārī.
L. Ne 867/28. g.

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
28688ē Sekr. Mittelhofs.

KURSI.

Rīgas biržā, 1928. gada 25. februārī.

Devizes:
1 Amerikas dollars 5,173—5,183
1 Anglijas mārciņa 25,20—25,25

100 Francijas franku 20,25—20,55
100 Beigas 71,75—72,45
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27,20—27,65
100 Zviedrijas kronu 138,75—139.40
100 Norvēģijas kronu 137,60—138,30
100 Dānijas kronu 138,40—139,10
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu 207,85—208,90
100 Vācijas marku 123,15—124,10
100 Somijas marku 12,98—13,12
100 Igaunijas kronas 138,40—139.40
100 Polijas zlotu 57,50—59,50
100 Lietavas litu 50,85—51,70
1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 91—99

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4% Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. SkujevicB.

Zvērināts biržas māklers M. O k m i a n s.

Redaktors: M. Arons.
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Literatūra.
Latviešu Konversācijas Vārdnīca. Galvenie

redaktori: Rakstnieks cand. jur. A. Švābe,
Saeimas loceklis, Latvijas universitātes doc.
cand. jur. K- Dišlers, Rīgas apgabaltiesas priekš-
sēdētājs, Latvijas universitātes doc. cand. jur.
A. Būmanis. 4. burtnīca. Aptumšošanās — Atāla
puķe. Pielikumā: Latviešu audumi (krāsās).
Saturā ievietoti un apskatīti 738 vārdi un jēdzieni
un tekstā 130 attēli. Konversācijas Vārdnīca
iznāk lielā kultūras darbinieka A. Gulbja apgā-
dībā. Abonējot burtnīca maksā tikai 1 latu.

Atpūta. JVe 173 — 1928. g. 24. febiuārī.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Londonā, 24. februārī. No Kanādas
ziņo, ka K^ebekas provinces parlaments
ar 39 pret 11 balsīm noraidījis likum-
projekti par vēlēšanu tiesību piešķilšanu
sievietēm.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugiErnests
Mārtiņa d. Martinsons un Alīde
Dāva 'm. Martinsons, dzim. Lūs,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra B. Zem-
gaļa 1928.g.2.febr., reģ. JVe4/1713;
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību ir atcēluši vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 21. febr.
29499r L. JVe 3259

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kriš-
jānis Jura d. Ozoliņš un Trīne
Jāņa m. Ozoliņš, atraitne Krū-
miņš-Krūms, dzim. Videnieks,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas Jūrmalas pilsētas
notāra A. Jansona 1928. g. 19.jan-
vāri, reģ. Ne 2 66, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civ. lik.
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību. L. Ne 3267

Rīgā, 1928. g. 21. febr.
Priekšsēd. v. A. Veidners

29500r Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi My-
kolas (Miķels) Lapidus un Tat-
jana Aleksandra m. Lapidus, dz,
Levins, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
J. Kreicberga 1928. g. 6. febr.,
reģ. Ne 9 1655 ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 3279

Rīgā, 1928. g. 21. febr.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
29497r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draug' i Mozus
Simona d. Slotvers un Frida
Šloma m. Slotver, dzim. Ber-
man, noslēguši savstaipīgo lau-
lības līgumu oie Rīgas notāra
M. Čulkova 1928. 3.' febr. reģ.
Ne 52064 ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civ. likumu 79 un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. JVe 3254.

Rīgā, 1928. g. 21. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29503b Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kārlis
Roberta d. Roens un Anne
Marija Roens, dzim. Brandt,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra A. Meike

1928. g. 31. janvārī reģ. Ne 10,1672
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. likumu 79. pun turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību. L. Ne 3250.

Rīgā, 1928. g. 21. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29504b Sekretārs A. Ka 1 ve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
31. janvāri izklausījusi mirušā
Andreja Matveja d. Zari ko va
mantošanas lietu, nolēma iecelto,
ar tiesas 1925.g. 28. jūlija lēmumu
aizgādniecību par prombūtnē eso-
šā Ivana Matveja d. Žarikova
atstāto mantu atcelt, paziņojot
par to attiecīgai bāriņu tiesai.

1928. g. 23. februārī. L Ne 165.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
29741o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Dāvids Kanters
un Fruma Heifecs noslēguši
priekš laulības līgumu pie Rīgas
notāraV.Kanska 1928. g. 20. janv.
reģ. Ne 2/371 ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēdzamo lau^
lību, ir atcēluši vietējo civ. lik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību. L. Ne 3230

Rīgā, 1928. g. 21. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29507b -Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
pisezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi 'Georgs
Vilhelma d. Lūmans (Luhmann)
unSigfrid Alberta meita Lūmans
(Luhmann) dzim. Grafe (Grafe)
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra V. Līvena
1928. g. 30. janvārī reģ. Ne 3/2074
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. likumu 79. un turpm. p.p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 21. februārī.
L. Ne 3251. 29502b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Her-
berts Haze (Haase) un Zelma
Haze (Haase) dzim. Tevgalis,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notgra A Meike
1928. g. 2. februārī reģ. Ne 13/1788
ar kuj"u viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civ. likumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 21. febr.
L. JVe 3249. 29505b

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

Rīgis apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Jēkabs
Henensons un Rocha Henen-
sons, dzim. Solovejs, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra M. Čulkova 1928. g.
4. februārī reģ. Ne 6/2137 ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. likumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību. L. Ne 3277.

Rīgā, 1928. g, 21. februārī.
Prīiekšsēd. v. A. Veidners.

29506b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kārlis
Pētera d. Mauriņš un Antonija
Jāņa m. Mauriņš, dzim. Krū-
miņš, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
K. Sumberga 1928. g. 31. janv.,
reģ. Ne 11/956, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 3229

Rīgā, 1928. g. 21. febr.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29494r Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Jānis
Kīistapa d. Stikans un Minna
Jura m. Stikans, dzim. Ābelīts,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Kreic-
berga 1928. g. 6. febr., reģ.
Ne 8/1625, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ii at-
cēluši ' vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 3278

Rīgā, 1928. g. 21. febr.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29495r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1928. g. 8. februāri Olgas Indriķa
meitas Kārkliņ, dzim. Roze ' n-
berg, prasības lietā pret Baptistu
Kristiānu Fridrichu Mārtiņa d.
Kārkliņu par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kas slēgta Rīgas Ģertrūdes
I latviešu draudzē 1914. g.
26. decembrī (v. st.) starp atbildē-
tāju Baptistu Kristiānu Fridrichu
Kārkliņu un prasītāju Olgu Kār-
kliņ, dzim. Rozenberg, dodot
pēdējai tiesību iestāties jaunā
laulībā jau tūliņ pēc šī sprieduma
stāšanās spēkā.

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

Rīgā, 1928. g. 23. februārī. "
29758o JVfo 431525. L. Ne 704.
Priekšsēdētāja v. i. L. Brimmers

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
23. janvāra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka parādi
pēc šādiem, koroborētiem uz
nekustama īpašumu Jelgavas pil-
sētā III iecirknī ar hip. Ne 237
aktiem: 11 obligācijas par 3000 r.,
kas koroborēta 1911. g. 17. okto-
bri ar Ne 3238 un 2) obligācijas
par 3000 rbļ., kas koroborēta
1912. g. 26. oktobrī ar JVs 2792,
atsīti par samaksātiem un lūdzē-
jam Albertam Stradem dota
tiesība prasīt attiecīgu hipoēeku
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 13. februārī.
L. Ne 509/28. g.

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
28685ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu š g.
30. janvāra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka septiņas
obligācijas par 1000, 500, 700,
400, 600, 500 un 500 kr. rubļu,
kas koroborētas 1907. g. 5. fe-
bruārī ar JVe 113, 15. marta ar
Ne 265 un 13. jūnijā ar Ne 548,
1909. g. 27. februārī ar Ne 194 un
11. decembrī ar JVe 1432, 1911. g.
28. februāri ar Ne 343 un 1913. g.
7. augustā ar Ne 1173 uz Tukuma
apr., Praviņmuižas .,Kūlu" mā-
jām ar hip. * Ne 3244, atzītas par
iznīcinātām un lūdzējam Ro-
bertam Kānbergam dota tiesība
prasīt attiecīgu hipotēku dzēšanu
zemesgrāmatās. L.Ne 223/28.g.

Jelgavā, 1928. g. 13. februārī.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

28682ē Sekr. Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
9. janvāra nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka pirkuma
pārdevuma līgums, kas korobo-
rēts 1911. g. 18. aprilī ar Ne 1261
uz Bauskas pilsmuižas zemes-
gabalu ar zemesgrāmatu nod.
Ne 5868 un noder kā prasījuma
dokuments par 350 kr. rbļ.' lielu
pirkumcenas atlikumu, atzīts par
iznī inātu un lūdzējam Vilim
Zābakam dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās L. N9 289/28. g.

Jelgavā, 1928. g. 13. februārī.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

28680ē Sekr. Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu 1 g.
23. janvāra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc obligācijas par 1500 rbļ.,
kas koroborēta 1910. g. 25. fe-
bruārī ar JVs530 uz Jelgavas apr.,
,,Grenču" muižas, ,,Čuče" mājām,
ar hip. Ne 1989, atzīts par sa-
maksātu un lūdzējam Fricim
Eichenbaumam dota tiesība pra-
sīt attiecīgas hipotēkas dzēšanu
zemesgrāmatās. L. Ne 85/28.g.

Jelgavā, 1928. g. 13. februāri.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

28681ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava . š. g,
9. janvāra nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas par 1000 kr. rubļu,
kas koroborēta 1914. g. 28. martā
ar JMq 531 uz Pētera Paškeviča
nekustama īpašuma Ilūkstē ar
hip. JVe 78, atzīts par samaksātu
un lūdzējam Pēteram Paškevičam
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemesgrā-
matās. L. Jvrs 325/28. g.

Jelgavā, 1928. g. 13. februārī.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

28686ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas aOgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
19. _ janvāra nolēmumu, dara
zinām i vispārībai, ka parāds
pēc obligācijas par 1000 kr. rbļ.,
kas koroborēta 1908. g. 11. febr.
ar Ne 135 uz Tukuma apr., no
Slampes muižas atdalīto zemes
gabalu JVe 17 ar hip. JVe 17, atzīts
par samaksātu un lūdzējam Jā-
nim Paiku|am dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās. L. JVTe 362/28. g.

Jelgavā, 1928. g. 13. februārī.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

28687ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
23. janvāra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc izpildraksta par 2500 kr. rbļ.,
kas koroborēts 1911. g. 12. sept.
ar JVe 1636 uz Talsu apr., Tiņģeres
muižas „Raudiņu" mājām ar
hip. JVe 133, atzīts par samaksātu
un lūdzējam Fricim Miķelsonam
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemesgrā-
matās. L. JVe 484/28. g.

Jelgavā, 1928. g. 13. februārī.
Priekšsēd. v. E. Feldmans

28684Ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas 1928. g. 9. februāra no-
lēmumu Ādolfs Štēgmanis atzīts
par maksāt nespēiīgu parādnieku
tirdzniecībā un uzaicina iestādes
un amata personas: 1) ievest
aizliegumus un Ādolfa Stēgmaņa
nekustamiem īpašumiem un ap-
ķī āt viņa kustamu mantu , kas
atrastos iestāžu un amata personu
darbības rajonā, 2) paziņot Jel-
gavas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari par summām,
kuras pienākas parādniekam sa-
ņemt no iestādēm un amata
personām.

Tāpat apgabaltiesa uzaicina
visas privātpersonas paziņot ap-
gabaltiesai: 1) par savām'parādu
prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā arī par summām,
kādas parādniekam pienākas no
viņām, kaut arī maksājumu ter-
miņi kā pirmām tā otrām prasī-
bām vēl nebūtu iestājušies; 2)
par maksātnespējīga parādnieka
mantību, kas atrastos privāt-
personu rīcībā uz kādu atsevišķu
noteikumu (uzglabāšana, kā ķī ' la
un t. t.) pamata, kā arī 'par
privātpersonu mantību, kas at-
rastos pie parādnieka uz tādu
pat noteikumu pamata.

Visi paziņojumi iesniedzami
tiesai četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesi".

Jelgavā, 1928. g. 17. februārī.
L. JVe 886/28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste
28982C- Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
16. janvāra nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas par 1300 c. rbļ., kas
koroborēts 1912. g. 7. jūlijā ar
JVe 972 uz Talsu -apriņķa Nogales
Silu muižas ,,Laure" mājām ar
hip. JVe 23, atzīts par samaksātu
un lūdzējam Ernstam Sniķeram
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemesgrā-
matās. L. JVe 425/28. g.

Jelgavā, 1928. g. 13. februāri.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

28689ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
9. janvāra nolēmumu dara zi-
nāmu vispārībai, ka parādi, pret
šādiem uz Talsu apriņķa, Šķēdes
Muižvietnieku mājām * ar * hip.
JVe 1540 koroborētiem aktiem:
I) pirkuma-pārdevuma (īguma
ar 1800 kr. rubļiem lielu prasību,
koroborēta 1911. g. 25. janvārī
ar JVe 144 un 2) obligācijas par
4000 kr. rbļ-., koroborētas Ī914. g.
16. jūnijā ar JVe 923, atzīti par
samaksātiem un lūdzējam Edu-
ardam Stubendorfam dota tiesība
prasīt attiecīgu hipotēku dzēšanu
zemesgrāmatās. L.Jvfe 422/28.g.

Jelgavā, 1928. g. 15. februāri.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
28935ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabalt. rēģistr. nodaļa,
pamatodamās uz 1923. g. 18. jū-
lija lik. par biedrībām, savienī-
bām un politiskām organizācijām
17. panta paziņo, ka minētā tiesa
civīlnodaļas 1928. g. 6. februārī
atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Džūkstes un apkārtnes lauksaim-
niecības arodbiedrību, ievedot
viņu to biedrību reģistra pirmajā
daļā, kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Džūkstē L. JVe 26.

Jelgavā, 1928. g. 15. februārī.
Reģ. nod. pārz. Veiss.

28938ē Sekr. v. M. Helmanis.

Jelgavas apgablt. reģistr. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik.
14607' panta paziņo, ka minētā

tiesa civīlnod. 1928'. g. 6. februārī
atklātā sēdē, nolēma: Koopera-
tīvu biedrību reģistra pirmā daļā,
228. numurā, otrā nodalījumā
atzīmēt, ka ar Kandavas pag.
savstarpējās ugunsapdrošināšanas
b-bas 1927. g. 2. oktobra pilnas
biedru Sapulces nolēmumu, pār-
grozīti šās biedrības statūti sa-
skaņā ar klātpieliktiem statū-
tiem. Biedrības valdes sēdeklis
atrodas Kandavā. L. JVe 51/22.g.

Jelgavā, 1928. g. 15. februārī.
Reģ. nod. pārz. Veiss.

28936ē Sekr. v. M. Hermanis.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nodaļa,
pamatodamās uz civī! ties. likuma
146071 . panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1*928. g. 6. fe-
bruāri atklātā sēdē nolēma re-
ģistrēt Penkules dārzkopības-
pārraudzības biedrību, ievedot vi-
ņu kooperatīvu sabiedrību reģi-
stra pirmajā daļā. Biedrības
valdes sēdeklis atrodas Penkules
pagasta namā. L. JVe 29.

Jelgavā, 15. februārī. 1928. g.

Reģ. nod. pārz. Veiss.
28937Č Sekr. v. M. Helmanis.



Liepājas apgabalt. civīlnodaļas
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
8. martā, pīkst. 10 rītā, tiks
pasludināts 1921. g. 20. jūnijā
mirušās Vilhelmīnes Šteinberg
un 1925. g. 15. martā mirušā
Kārļa-Fridricha Šteinberga te-
staments. JVe 554m 28.

Liepājā, 1928. g. 22. februārī.
Priekšsēdētāja b. Bīnenstams.
1:9804o Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalt. 1. civ. nodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
8. augustā mii. Matveja Bene-
dikta d. Umbrasko 1927. g.
13. jūlijā sastādītais notariālais
testaments, ar kuru testatora
kustama un nekustama manta
novēlēta Staņislavam Jānim Jā-
zepamun Donatam Umbraškiem
ar apgabaltiesas 1927. g. 17. okt.
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem L. JVe 1869a/27. g.

Daugavpilī, 1928. g. 16. febr.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

29016b Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, Ma-
rijas ielā JVe 2, paziņo:

1) ka zemkopības ministrijas
prasības apmierināšanai saskaņā
ar Rīgas apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļas izp. rakstu no 1927. g.
18. jūnija JVe 414358 — Ls 9506,81
ar<70 un izd., 1928. g. 24. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Jāņa Detlava

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Madonas apr., Stā-
merienes pag. ar zemes grām.
reģ. JVe 6493 (grupā —, grunts
JVe —) un sastāv no Stāmerienes
muižas jaūnsaimn. ,,Austrini"
JVe 54F, 54Fa, 20,59 ha zemes
platības ar visām ēkām;

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 13.000 un solīšana sāksies
saskaņā ar civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 3000 un nekust,
īpašuma nod. valstij Ls 374,12
un pašvaldībai Ls 65,14 un
sēklas aizdevums Ls 80,63;

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

5) ka zemes grāmatas uz še
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Smiltenē, 1928. g. 24. febr.
29858r Tiesu izpild. (paraksts).

f

'Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 6. martā, pīkst. 10,
Skārņu ielā JVe 11, dz. 1, tiks
vairāksolīšanā pārdota Vilim Ozo-
liņam piederoša kustama manta,
sastāvoša no 6 sienas bildēm,
notaksēta par Ls 20, soda naudas
piedzīšanai saskaņā ar Rīgas
9. iec. miertiesn. š. g. 5. janv.
rakstu JVe 1632/27.

Rīgā, 1928. g. 23. februārī.
29734o Priekšnieks (paraksts).

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 7. martā, pīkst. 10,
m. Kalēju ielā JVe 10/12, dz, 6.
tiks vairāksolīšanā pārdota Ne-
chemijai Levins piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no rak-
stāmmašīnas ,,Mercedes", no-
taksēta par Ls 50, soda naudas
piedzīšanai, saskaņā ar Rīgas
apgabaltiesas 2. kriminālnodaļas
š. g.8. febr. izpildu rakstu JVe2413

Rīgā, 1928. g. 23. februārī.
29735o Priekšnieks (paraksts).

Rīgas prēf. 3. iec. pirekšnieks
paziņo, ka š. g. 5. martā, pīkst. 12,
Rīgā', Vilandes ielā JVe 1, dz. 3,
tiks pārdotas vairāksolīšanā pils.
Mozes Rafalovičam piederošās
mantas: kumode, zofā, drēbju
skapis, bronzas kroņlukturis un
griestu lampa ar 4 spuldzēm,
novērtētas par Ls 200,72 par
labu Rīgas pils. dzīvokļu nodokļa
samaksai par 1927. g.

Apskatīt pārdodamās mantas,
kā arī izzināt to novērtējumu,
varēs uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgā, 1928. g. 23. februāri.
29812o Priekšnieks (paraksts).

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina att. zināšanai, ka š. g.
1. martā, pīkst. 11 dienā, Svitenes
pagasta Ruben-Rozēnu mājās
pārdos otrreizējā vairāksolīšanā
Eduardam Freimanim aprak-
stītu mantu, sastāvošu no 100 pu-
diem lanku siena, novērt, par
Ls 104 39, dēļ ienākuma nodokļa
par 1926. g. piedzīšanas.

Bauskā, 1928. g. 21. februārī.
29837o JVe 8279 II.

Priekšnieka pal. (paraksts).

Jēkabpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
14602B. un 146032. p. p. paziņo,
ka Valsts zemes banka ir ie-
maksājusi manos depozītos
Ls 450,16, hipotekarisko parādu
līdz ar %% dzēšanai, nostipri-
nātiem uz Jēkabpils apr. Dig-
nājas pag. Menkenhofa muižu
hip. JVe 14 pēc sekošiem dokumen-
tiem: 1) 1879. g. 3. maijā JVe 128,
R. Divelam par labu 7000 kr.
rbļ., %% — 3056,67 kr. rbļ.
kopā 10056,67 kr. rbļ. (Ls 134,09);
2) 1881. g. 28 . maijā JVe 60,
Georgam Lamsdorfam par labu
10.000 kr. rbļ., %°/0 — 4366.67
kr. rbļ. kopā 14366,67 kr. rbļ.
(Ls 191,56); 3) 1887. g. 12. jūn.
JVe 226, J. Grotam par labu
2.000 kr. rbļ., °/„% — 873,33 kr.
rbļ. kopā 2873,33 kr. rbļ. (Ls
38,31); 4) 1887. g. 12. jūnijā
JVe 227, J. Grotam par labu
3.000 kr. rbļ., %°/0 — 1310 kr.
rbļ. kopā 4310 kr. rbļ. (Ls 57,47)
un 5) 1888. g. 16. decembrī JVe 42C
Johannesam Kelbrantam par labu'l .500 kr. rbļ., o/0% — 655 kr. rbļ.
kopā 2.155 kr. rbļ. (Ls 28,73).

Kreditori vai viņu tiesību ņē-
mēji tiek uzaicināti saņemt ie-
maksāto naudu miertiesas kanc-
lejā, Jēkabpilī. Lielā ielā JVe 62.
uzrādot attiecīgo prasību doku-
mentus. Civ. L. JVe 277.

Jēkabpilī, 1928. g. 11. febr,
29199b Miertiesnesis Elsinš.

Kļūdas izlabojums.
Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks

izlabo savu š. g. ,,V. V." JVe 30
ievietoto sludinājumu par Arvīda
Šmidta kara klausības apliecības
nozaudēšanu tādā ziņā, ka Šmidts
nozaudējis apliecību, izd. no Rī-
gas kara apr. priekšu. 1921. g.
1. nov. ar JVe 23624 Un nevis ar
JVe 26311, kā tas aiz kļūdīšanās
bija izsludināts minētā numurā.

29809o

Latgales apgabalt. 1.civ. nodaļa
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
8. decembrī mir. Vinca Jāzepa d.
Mivrenieka 1926. g. 26\ oktobrī
sastādītais privāttetstaments, ar
kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Jāzepam
un Merai Mivreniekiem ar ap-
gabaltiesas 1927. g. 28. novembra
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem. L. JVe 1307a./27.

Daugavpilī, 1928. g. 16. febr.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

29017b Sekretāra v. (paraksts).
Latgales apgabalt. 1. civ. nodaļa

paziņo vispārībai, ka 1927. g.
8. febr. mir. Nikitas Vasilija d.
Dubro 192?. g. 28. janv. sastā-
dītais notariālais testaments, ar
kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Annai
Sīmaņa m. Dubro ar apgabaltisas
1927.* g. 8. jūn. lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantiniekiem.

Daugavpilī, 1928. g. 16. febr.
L. JVe 1293a/27. g. 29018b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgaalt. 1. civ. nodaļa
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
15. decembrī mir. Jevdokijas

Zahara m. Kondratjevs, 1926. g.
23. novembrī sastādītais privāt-
testaments, ar kuru testatores
kustama un nekustama manta
novēlēta Vasilijam Kondratjevam
ar apgabaltiesas 1927. g. 10. okt.
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem. L. JVe 1289a/27.

Daugavpilī, 1928. g. 16. febr.
29019b Sekretāra v. (paraksts).

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Latgales apgabalt. 1.civilnodala

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. p. pamata
Robertas Jūiijana m. Beinaro-
vičs dzim. Bullo prasības lietā
pret Viktoru Jāzepa d. Beinaro-
viču par laulības šķiršanu, uz-

aicina atbildētāju Viktoru Jāzepa
d. Beinaroviču, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" , ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no prasītās iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ierasīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kanclejā. L. Ne 630o./28.

Daugavpilī, 1928. g. 16. febr.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

29022b Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz lik. par laulību 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
6. dec, Ievas Tarvides, dzim.
Kokius prasības lietā pret An-
drievu Tarvidu par laulības šķir-
šanu, aizmuguriski nosprieda:
Ievas Tarvids un Andrieva Tar-
vida 1915. g. 22. februārī Aglonas
Rom-katoļu draudzes baznīcā no-
slēgto laulību šķirt, atļaujot Ievai
Tarvids saukties viņas pirms-
laulības uzvārdā ,,Kokius ", šķi-
ramā laulībā 1917. / gadā
dzimušo meitu Annu atstāt pie
rriātes, šo spriedumu/publicēt
,,Valdības Vēstenesp:

Ja a+b|ljļējjys---civ. proc. lik.
727. un 748. p. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. JVe 424p./27.

Priekšsēd, b. A. Strazdiņš.
29023b Sekretāra v. B. Cīrul 'is.

Latgales apgabalt. 1. civilnodala
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g. 27. janv.
uz Polikarpa Johima d. Vilcana
lūgumu Jāzeps Johima d. Vilcans
atzīts par atrodošos bezvēsts
prombūtnē un uzdots Silajāņu
pagasta padomei iecelt aizbild-
nību par bezvēsts promesošā
Jāzepa Vilcana viņa tiesību aiz-
stāvēšanai un mantas apsargā-
šanai. L. Ne 945a. 27. g.

Daugavpilī, 1928. g. 16. febr.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

29020b Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civilnocaļa
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g. 16. janv.
uz Marinas Safrona m. Rogovs
lūgumu Jēkabs Aleksandra d.
Rogovs atzīts par atrodošos
bezvēsts prombūtnē un uzdots
Makašānu pag. padomei iecelt
aizbildnību par bezvēsts prom-
esošā Jēkaba Aleksndra d.Rogova
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai

Daugavpilī, 1928. g. 16. febr.
29021b L. JVe 847a.'27. g.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanclejā atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā 1,
paziņo, ka 1928. g.5. martā, pīkst.
10 rītā Rīgā, Lielā Ķēniņu ielā 32,
veikalā, tiks pārdota Mozesa Hal-
perina kustama manta, sastāvoša
no 3 komplektiem volant. kār-
stuvēm, sastāv, no 5 lampām
katra un novērtēta par Ls 600.

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

Rīgā, 1928. g. 23. februārī.
2982Iz JVe 622

Tiesu izpild. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
3. martā, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Kalnciema 5. līnijā JVs 17, tiks
pārdota Nikolaja Dimanta ku-
stama manta, sastāvoša no viena
vieglā automobiļa un novērtēta
par Ls 3000.

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

Rīgā, 1928. g. 18. februārī.
29822z Tiesu izp.O.Stelmachers

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
7. martā, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Brīvības ielā JVe 124, tiks pārdota
Viļā Boitmaņa kustama manta,
sastāvoša no mēbelēm un novēr-
tēta par Ls 230,—-.

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

Rīgā, 1928. g. 17. februārī.
29823zTJesu izp.O.Stelmachers

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
3. martā, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Jaunmīlgrāvī, Mīlgrāvja ielā 18,
tiks pārdota Martas Vītiņ kusta-
ma manta, sastāvoša no mēbelēm,
svariem u. c. un novērtēta par
Ls 475,—.

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

Rīgā, 1928. g. 17. februārī.
29824zTiesu izp.O.Stelmachers

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
2. martā, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Rēveles ielā 11, tiks pārdota
Pētera Riekstiņa kustama man-
ta, sastāvoša no vienas šujmašī-
nas un novērtēta par Ls 200,—.

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

Rīgā, 1928. g. 11. februārī.
29825z Tiesu izp.O.Stelmachers

Rīgas apgabaltiesas 9. iec.

tiesu izpildītājs,
kura kancleļa atrodas Rīgā, Andr.
Pumpura ielā JVe 1, paziņo:

1") ka Latvijas hipotfku bankas
11 Ls 62.666 ar %% un soda
naudām, 2) Rīgas komerc bankas
ls 6194 ar 10% un 3) Liepājas
tirgotāju bankas ls 524.30 ar 6°/o
prasībās no Leibas Švarca pec
hipotēkām un prot. vekseļiem,
ar tiesu resoluc. piespied, izdev.
kārtībā 1928. g. 26. aprīli,

pīkst. 10 līta, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Leibas Švarca nekustamo īpa-
šumu, kurš atrodas R'gā, Dairnavu
iela JVe 157 III hip. iec. ar zemes
grāmatu reģis'ra JVe649, (grupā 43,
grunts Ne 35) un sastāv no Jēzus
baznīcas dzimtsrent^s grunts ga-
bala ar uz tā atrodošamies ēkām:

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 130.0C0;

31 ka bez augšminētām paMbsm
īpašums apgpātināts ar hipotēku
parādiem par Ls 106 000;

Solīšana sāksies piemērojoties
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas

4) ka personām, kuj-as vēlas
pie torgiem dalība ņemt jāiemaksā
zalogs — de siitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no tieslietu
minjstrijas puses nav šķēršļu mi-
nētam personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas ui so
īpašumu t ek vestas Rīgas-Val-
mieras zem=sgt?matu nodaļā.

Personām kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu ka

^spārdošanu nepie l aiž, tēdas tiesībai
jāu?rāda Tdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, attie
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kance ejā. 29856

Rīgā, 1928. g. 22. februārī.
Tiesu izp. v. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 3. martā, pīkst. 10 rītā,
Nītaures pag. Jaun-llgažos, tiks
pārdota Jāņa Rudzīša kustama
manta, sastāvoša no apmiglotajā,
zāles pļāvēja, kamanām, raga-
vām, svariem, 4 inkubatoriem
u. t. t. un novērtēta par Ls 930.

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

Rīgā, 1928. g. 24. februārī.
29826z Tiesu izo. E. Lieoinš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, Ma-
rijas ielā JVe 2, paziņo:

1) ka Kārļa Zaļkalna prasību
apmierināšanai saskaņā ar Lat-
vijas Tiesu palātas civīldepar-
tamenta izpildu rakstu no 1925. g.
11. marta JVe 635 — Ls 610,37,
1928. g. 24. maijā, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Kārļa Zirņa

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Valmieras apr.
Strenču miestā, Trikātes ielā 13
ar zemes grām. reģ. JVe 5146
(grupā —, grunts JVe —) un sa-
stāv no gruntsgab. apm. 3942 kv.
metru platībā ar uz viņa esošām
ēkām;

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 400 un solišana sāksies sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 100 un nekust,
īpašuma nod. parāds valstij Ls 1
un pašvaldībai Ls 405;

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

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

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

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

Smiltenē, *1928. g. 24. febr.
29859r Tiesu izpild. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, Ma-
'iias ielā JVe 2, paziņo:

1) ka Cēsu savstarpējās kredit-
aiedrības prasību apmierināšanai,
saskaņā ai Cēsu apr. 1. iec. mier-
tiesneša izp. rakstu no 1927. g.
1. augusta JVe 108 — Ls 685,06
ar % un izd., 1928. g. 24. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Kārļa Vītola

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Cēsu apr., Laun-
kalnes pag. ar zemes grāmatu
reģ. JVe245 (grupā — grunts JVe—)
un sastāv no Putnakalna mājām
197,92 pūrv. zemes platībā ar
visām ēkām;

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 2000 un solīšana sāksies sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 1871. p. ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2000 un nekust,
īpašuma nodoklis valstijLs7.un pašvaldībai Ls 67,21 un sēklas
aizdevuma parāds Ls 60;

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

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

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

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

Smiltenē, 1928. g. 24. febr.
29857r Tiesu -izpild. (paraksts).

Zemkopības min. kulturtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g.* 27. janvārī ir apstiprinājis
Ēveles pagasta meliorācijas sa-
biedrības ,,Sūnupe" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
367. I. p. ar JVe 517.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apr. Ēveles pag. namā,
c. Strenčiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelcis.
29368 Darbvedis Briedis.

Bilskas pag. valde Valkas apr.,

pārdod lauku māju,
atrod. Bilskas pag., zemes kop-
platība 91,32 pūrvietas ar visām
saimniecības ēkām un bij. skolas
namu, 10 klm. no Smiltenes.

Ieinteresētās personas tiek lūg-
tas ierasties uz torgiem 1928. g.
14. martā, pīkst. 10 rītā, Bilskas
pag. namā, kurš atrodas 4'/2 klm.
no Smiltenes. 29847o

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību JVe 7356,
izd. no Tukuma apr. apsardz.
priekšn. 1920. g. 10. dec. uz
Zamuēļa Jozefa'j d. Bernera v.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
atsauc savu sludinājumu
,,Vald. Vēstn." š. g. JVe 41 pils.
Nikolaja Pētera d. Lazdiņa kara
klausības apliecības nozaudēšanas
lietā, jo minētā apliecība atrasta.

29811o

Alūksnes iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi JVe753, izd. no Alūksnes
pag. valdes 1920. g. 3. okt. uz
jūlija Jāņa d. Krūmiņa v. 29184o

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 26097, izd. no
Daugavpils pils. prēf. 1925. g.
9. febr. uz Domenikas Vasilija m.
Isajev vārdu. 29183o
Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi JVe 925, izd. no
Susejas pag. valdes 1924. g.
19. maijā uz Mildas-Marijas Mār-
tiņa m. Cirsens vārdu. 29182o

Aizputes pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi JVe 211, izd. no Blomes
pag. valdes 1920. g. 18. sept. uz
Alvīnes Jēkaba m. Ozols vārdu.

Jēkabpils apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi JVe 1979, izd. no
Jēkabpils pils. pol. priekšn. 1920.g
14. jūn. uz Aleksandras Sīmaņa
meitas Birgman vārdu. 29180o

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi JVe 27838, izd. no
šīs prēf. 1925 g. 31. dec. uz
Grigorija Grigorija d. Vasiljeva v.

Ružinas pagasta valde atsauc
savu sludinājumu ,,Vald. Vēstn."
1927. gada JVe 292 par no-
zaudētās, izdotās Stepanam Sver-
žiekam kara kl. apliecības JVe8752,
atzīšanu par nederīgu, io apliecība
ir atrasta. ' 28930ē

Nautrēnu pagasta valde, Ludzas
apriņķī, izsludina par nederīgiem,
ka nozaudētus šī pag. pilsoņu
sekošus dokumentus:

1) Karaklausības apliecību ar
JVe 30216, izdotu no Ludzas kara
apriņķa pr-ka 1924. g. 22. dec.
uz Konstantīna Domenika d.
Vonoga vārdu;

2) Iekšzemes pasi ar Ne 1271,
izdotu no Zaļmuižas pag. valdes
1922. g. 2. oktobri uz Konstan-
tīna Domenika d. Vonoga vārdu;

3) Iekšzemes pasi ar JVe 1727,
izdotu no Zaļmuižas pag. valdes
1922. g. 5. oktobrī uz Genifatas
Aloiza m. Romau vārdu un

4) Iekšzemes pasi ar JVe 828,
izdotu no Zaļmuižas pag. valdes
1922. g. 5. sept. uz Onufrijas

Merkula m. Meln vārdu. 29053ē

Zemkopības min.kulturtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 27. janvārī ir apstiprinājis
Ledinsku un Svikļu meliorācijas
sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
365 1. p. ar JVe 515.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ludzas apr. Kārsavas pag.
Ledinsku viens. c. Kārsavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelcis.
29366o Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. ku'.turtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. ' 27. janvāri ir apstiprinājis
Kārsavas pagasta ,,Ugulevas "
meliorācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
366 1. p. ar JVe 516.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ludzas apr. Kārsavas pagasta
,,Ugulevas" ciemā, c. Kārsavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelcis.
29367 Darbvedis Briedis.

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

1) Valsts zemes bankas aiz-
devumu piedzīšanai Viļēnu pil-
sētas valdē, Viļēnos 1928. g.
21. martā, pīkst. 10 dienā,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Rē-
zeknes apr., Gaigalavas pagastā,
Bikovas muižā — jaunsaimniec.
JVe 70F'tin piešķirta Viktoram
Antona d. Seiļam (skat. Zemes
Ierīcības Vēstnesī JVe 72. lapas

pusē 12 zem kārtas JVe 36462.)
2) Saimniecība sastāv no:

a) zemes kopplatība 19,40 ha;
b) dzīvojamās ēkas;
c) kļāva;
d) īijas-kula;
e) pirts.

3) Solīšana sāksies no Ls 600.
4) izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai pilnva-
rotam Valsts zemes bankas pār-
stāvim :

a) drošības naudu >/ 5 daļu no
trešā pantā minētās sum-
mas, t. i. Ls 120;

b) centrālas zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

Lūgumi deļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
"5 daļai no nosolītās summas.

Pārējās 4!ļ daļas jāiemaksā
Valsts zemes bankai ne vēlāk,
kā divas nedēļas pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas ga-
dījumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. JVe 20099

Rīgā, 1928. g. 23. febr.
29832r Valsts zemes banka.

Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15. sep-
tembra likuma par uzvārdu mai-
ņu p. 10, dara zināmu, ka uz:
1) Aleksandra Lakotko, viņa
sievas Kristīnes, dēla Aleksandra
Jāņa un meitas Elzas, 2) Nikolaja
Mīlmaņa (Muelman) un viņa
sievas Emīlijas-Jū ijas, 3) Miķēļa
Siseņa un viņa sievas Elizabetes,
4) Roberta jēruma (Liepkalna),
5) Alfrēda-Fridricha Papendicka,
arī Treichlera un viņa sievas
Minnas, 6) Kārļa Skrandas-
Skrundas, arī Skrunde, viņa sie-
vas Grietas un dēla Artūra-
Aleksandra — attiecīgiem uz-
vārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti pag. g. 28. oktobra
,,Valdības Vēstnesī" Ne 243 un
pret kuriem triju mēnešu laikā
iebildumi nav celti, iekšlietu
ministris nolēma:

I. lūdzējiem turpmāk saukties:

1) Aleksanderim Lakotko, viņa
sievai Kristīnei, dēlam Alek-

ša nderim-Jānim un meitai
Elzai — uzvārdā ,,Straume ".

2) Nikolajam Mīlmanim (Muel-
man) un viņa sievai Emīlijai-
Jūlijai — uzvārdā ,,Gunārs ";

3) Miķelim Sisenim un viņa sievai
Elizabetei — uzvārdā* ,,Kra-
stiņš";

4) Robertam Jērumam (Liep-
kalnam) — uzvārdā ,,Liep-
kalns";

5) Alfrēdam-Fridricham Papen-
diekam, arī Treichleram un
viņa sievai Minnai — uz-
vārdā ,,Preichlers" un

6) Kārlim Skrandam-Skrundam,
arī Skrunde, viņa sievai Grie-
tai un dēlam Arturam-Alek-
sanderim — uzvārdā ,,Skrun-
da".
II. Visi dokumenti, kā: pases

apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Sie lēmumi stājušies spē-
kā š. g. 28. janvārī. JVe 26664.

Rīgā, 1928. g. 15. februāri.
Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nodaļas vadītāja v.
28973ē P. Kurzemnieks.



Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudētc
Latv. pasi JVe 3044, izd. no
šīs prēf. 1920. g. 13. nov. uz
Antona Bogdanova vārdu. 29150c

Ventspils pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi JVe 1203, izd. no Zūru
pag. valdes 1920. g. 29. jūl. uz
Emmas Johana m. Heidinger
vārdu. 29152o

Kapiņu pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus:

1) Latv. pasi J\e 1964, izd. no
Kapiņu pag. valdes 1921. g.
29. aug. uz Arefija Vasilija d.
Akentjeva vārdu.

2) Latv. pasi JVe 7279, izd. no
Kapiņu pag. valdes 1921. g.
31. janv. uz Franča Jāzepa d.
Stankeviča vārdu.

3) Latv. pasi JVe 2379, izd. no
Kapiņu pag. valdes 1921. g.
uz Benedikta Vanaga vārdu.

4) Atvaļinājuma apliec. JVe 105,
izd. no Daugavpils kara apr.
priekšn. 1921. g. 7. janv. uz
Silvestra Lubāna vārdu.

5) Latv. pasi JVe 315, izd. no
Kapiņu pag. valdes 1920. g.
11. dec. uz Pāvila Savicka vārdu.

6) Latv. pasi JVe 488, izd. no
Kapiņu pag. valdes 1920. g.
22. dec. uz Emilijas Savickis v.

7) Latv. pasi JVe 1106, izd. no
Kapiņu pag. valdes 1921. g.
25. martā uz Donata Zukula v

8) Latv. pasi JVe 4898, izd. no
Kapiņu pag. valdes 1922. g.
25. aug. uz Elžbetas Tumova
vārdu. , 28473o

Kalvenes pag. vaide izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi JVe588, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 2. nov. uz Augusta
Brieža vārdu. 28472o

Jelgavas savstarpējās
kredītbiedrības

biedru pilns sapulce
1928. g. 14. martā, pīkst. 15,
Zemgales kluba telpās, Pasta ielā
JVe36,ar sekošu dienas kārtību;
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Pārskats par 1927. g. darbību..
3) Pārvaldes orgānu ziņojumi.
4) Budžets 1928. gadam' .
5) Dažādi jautājumi.
6) Vēlēšanas.

Šī sapulce kā otrreiz sasaukta
būs pilntiesīga pie katra sanākuša
biedru skaita.
29828o VALDE.

Akciju sabiedrības
„SYSTEMA"

valde sasauc 1928. g. 18. martā,
pīkst. 3 pēc pusd., valdes telpās.
Rīgā, 1. Smilšu ielā JVe 1 3,

kārtēju
pilnu akcionāru sapulci.

Dienas kārtība.
1) Valdes ziņojums.
2) Revizijas kommisijas ziņojums
3) Vēlēšanas.
4) Tirdzniecības uzņēmuma pār-

došana un sakarā ar to event.
akc. sab. likvidācija.

5) Dažādi jautājumi.
29818o VALDE.

S}mš,mā.i
sludinājumi.

A./S. pirmais privātais
lombards

izūtrupēs
1928. g. 14. martā, pīkst. I dienā,
lombarda telpās , pašu namā,
11 Kalēju ielā JVe 18/20, ieķīlātas
bet nenokārtotas ķīlas * līdz
JVe _189000.

Ūtrupē nozīmētās ķīlas jāno-
kārto ne vēlāk par š.g.' 13.martu,
zelta un sudraba lietu izpirkšana
izdarāma laikā, pretēji jāmaksā
proves valdes izdevumi. Pār-
došanā nāks: briljanti, zelts, su-
drabs, pulksteņi, uzvalki, zābaki,
kažoki, velosipēdi, šujmašīnas,
manufaktūra, mēbeles un 1.1
29820o Valde.

A./S. „Austruma trans-
porta sabiedrība"

uzaicina savus akcionārus uz
kārtējo vispārējo sapulci
1928. g. 17. martā, pīkst. 6 vak.,
Rīgā, 1. Jēkaba ielā JVe 24.

Dienas kārtība.
1) Bilances caurskatīšana un ap-

stiprināšana un pārskats par
1927. g.

2) Budžeta un darbības gaitas
caurskatīšana un apstiprinā-
šana uz 1928. g.

3) Vēlēšanās.
4) Dažādi priekšlikumi.

Akcionāri tiek uzaicināti ie-
sniegt savas akcijas valdē līdz
š. g. 11.martam, lai iegūtu balss-
tiesības pilnā sapulcē.
29817o VALDE.

Jelgavas sils. draudzes banka
ziņo, ka 1928. g. 21. martā,,
pīkst. 10 rītā, bankas- telpās,.
Uzvārās ielā JVe 16,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
dažādas bankā ieķīlātas un ter-
miņā neizpirktas zelta un sudraba
lietas, velosipēdus, šujmašīnas,
drēbes, pļaujamo mašīnu, medību
bises un c. priekšmetus.

Nokavēti maksājumi par zelta
un sudraba lietām nokārtojami
vēlākais līdz š. g. 15. martam,
pretējā gadījumā īpašniekiem cel- ?
sies lieki izdevumi caur priekš-
metu apzīmogošanu proves valdē.
Torga dienā bankas operācijas,
nenotiks.
29819o Valde.
Zvērin. kurators Mārtiņš Antons
sasauc maksātnespējīgā pafād-
nieka Miltu dzirnavu akc. sab.
,,Enkurs" (,,Jakor") kreditorus uz.

PILNU SAPULCI
1928. g. 12. martā, pīkst. 19,
Rīgas apgabaltiesas telpās.

Dienas kārtība.
1) Sapulces amatpersonu vēlē-

šanas.
2) Zvērināta kuratora pārskats

par lietas stāvokli.
3) Konkursa valdes priekšsēdē-

tāja un locekļu vēlēšanas.
4) Atlīdzības noteikšana zvērinā-

tam kuratoram.
5) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi. 29813o
Zvēr. kurators zv.adv.M.Antons

Grāmatu apgādn.
A/'S „Rigna" likvidācijā

sasauc

akcionāru sapulci
trešdien, š. g. 21. martā, pīkst.
8 vak., Klostera ielā JVe 11, dz. 9.

Dienas kārtība.|
1) Likvidācijas kommisijas pār-

skatu apstiprināšana.
2) Sabiedrības likvidācija.
3) Dažādi jautājumi.
29815o Likvidācijas kommisija..

Latvijas informācijas
akc. sab. „Globus" valde

sasauc

laMlžji attālo sapulci
1928. g. 31. martā, pīkst. 6 vak.,.
sabiedrības telpās. Rīgā, Kalpaka
bulv. JVe 1, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Pārskats par 1927. g. ar vaidēs-

im revizijas kommisijas ziņo-
jumu.

3) Budžets 1928. gadam.
4) Valdes priekšlikumi.
5) Vēlēšanas.
29816o VALDE.

Tipo - lito - cirtkogrāfijas-
akc. sab. „RITI" valde

uzaicina akcionārus uz
KĀRTĒJO PILNU SAPULCI
Rīgā, valdes telpās, Dzirnavu
ielā JVe 57 (Baznīcas ielā JVe 6),
1928. g. 29.martā, pīkst. 5 dienā,

Dienas kārtība.
1) Valdes un revizijas kommisijas

ziņojumi.
2) 1927. g. pārskata un bilances

caurskatīšana un pieņemšana.
3) Peļņas sadalīšana.
4) 1928. gada izdevumu budžets.
5) Vēlēšanas
6) Tekošas darīšanas.

Akcionāri, kuri vēlas piedalīties
pilnā sapulcē, tiek lūgti iesniegt
savas pagaidu apliecības valdei
(Rīgā, Dzirnavu ielā JVe 57, Baz-
nīcas ielā JVe 6), saskaņā ar sabie-
drības statūtu § 52, ne vēlāk par
1928. g. 22. martu.
29814o VALDE.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Viļķenes pagasta Valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi ar Jvfe 596, izd. no šīs pag.
valdes 1920. g. 13. aprīlī uz Almas
Bernharda m. Uldriķis v. 28932t

Sīpeles pagasta valde izsludina
par nederīgām šādas Latvijas
pases, kuras pieteiktas par zu-
dušām:

1) Latvijas pasi Ne 648, izdotu
no Sīpeles pagasta valdes 1920. g.
3. aprīlī uz Hildegardes Stolcers
vārdu un 2) Latvijas pasi Ne 245,
izdotu no Sīpeles pagasta valdes
1920. g. 26. martā uz Mikēla
Kausa vārdu.' 28926ē

Ružinas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi JV» 6225, izdotu no Rēzeknes
apr. 3. iec. polīc. pr-ka 1920. g.
uz Gordeja Semena d. Podoini-
kova vārdu. 28929ē

Ružinas pagasta valde izsludina
par nederīgu no audēto iekšz.
pasi JVs 47, izdotu no Ružinas
pag. valdes 1922. g. uz Kurmitija
Olimpija d. Belostocka v. un
iekšzemes pasi Ne 530, izdotu no
Ružinas pag. valdes 1922. g.
uz Vasilisas Lukerjas m. Bog-
danovasvārdu. ' 28928ē

Daugavpils apriņķa priekšnieks
palīgs I. iecirknī izsludina par
par nederīgu, kā nozaudētu, Lat-
vijas iekšzemes pasi Jvfc 49, izdotu
1920. g. 20. septembrī no Kalupes
pagasta valdes uz Monikas Savēra
m. Pālei vārdu. 28916ē

Madonas virsmežniecība izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
ieroču atļauju JV° 4348, izd. no
mežu departamenta 1926. g.
31. maijā uz Madonas virsmež-
niecības IV iec. Madonas mežziņa
Artūra Bēķis vārdu. 29836o *

Madonas apr. priekšn.pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 1534, izd. no
Litenes pag. valdes 1920. g.
29. sept. uz Juliusa Jēkaba d.
Rubeņa vārdu. 29153o

Madonas apr. priekšn. pal. 2. iec
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 238, izd. no Vec-
gulbenes pag. valdes 1927. g.
30. sept. uz Valijas Ķeiris v. 29154

Džūkstes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 2486, izd. no Višķu pag.
valdes 1921. g. 30. apr. uz
Annas Antona m. Cirš vārdu.

Nozaudēta un tamdēļ skaitāma
par nederīgu Lietavas pilsoņa
Ambrozija Kalibata nac. pa'se
JVo 1189095, izd. no Ukmergas
apr. Taujenas pag. valdes 1924. g.
4. maijā. 29827o

Madonas apr.priekšn. 2. iec. pal.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Beļavas pag. apvienotās skolas
padomes ziedojumu vākšanas listi
jvfe 27 un uzaicina visas personas,
kas būtu ziedojušas uz minēto
listi, izsniegto Šašam Tīrumam,
pieteikties pie viņa līdz 1928. g.
1- aprilim. 29838o

Zvardes pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) Latv. pasi
JVs 107146, izd. no Rīgas pol. 3. iec,
priekšn. 1920. g. uz Kārļa Viļā d.
Embovica v.; 2) Latv. 'pasi
JV° 1106, izd. no Zvārdes pag.
valdes 1920. g. 2. aug. uz Kārļa
Friča d. Zissova vārdu. 28118o

Vietalvas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi JVs 866, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 4. okt. uz Maružas
Jurajn. Priedītis vārdu, 28787o

Veselavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi JVTs 463, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 31. aug. uz Jāna Eduarda
dēla Poguļa vārdu. 28786o

Daugavpils apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī izsludina par
nederīgu, kā sadegušu krāsnī,
Latvijas iekšzemes pasi JVs 2725,
izdotu 1921. g. 18. jūnijā no
Višķu pagasta valdes uz Anasta-
sijas Donata m. Bambans vārdu.' 28915ē "

Ludzas apriņķa 2. robežap-
sardzības rajona ' priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Jvf° 8464,
izdotu no Rēzeknes kara apriņķa
priekšnieka 1924. g. 22. aprīlī
uz pils. Pētera Beka vārdu,2891 lē

Ventspils pilsētas policijas pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs267941,
izdotu no Rīgas prefektūras
1926. g. 28. jūnijā uz Lidijas
Eduarda m. Kazemans v. 28917ē

Kara būvniecības pārvaldes
Daugavpils būvju grupa,

Daugavpils cietoksnī. Embotes ielā JVe26, grupaskancelejā, izsludina:

jauktu galīgu izsoli
1928. g. 8. martā, pulksten 12, uz

1) jumtu remontu darbu izvešanu cietokšņa ēkām JVeJVe49 un
62 par summu Ls 20.000. Drošības nauda Ls 2000 un

2) uz šosejas bruģēšanas darbiem Ziemeļu vārtu uzbērumam
un citur par summu Ls 860. Drošības.nauda Ls 86.

Rakst. piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi piedalīties
mutiskā solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
grupai līdz pulksten 12 izsoles dienā, klātpielikot vajadzīgo drošību,

Nodrošinājumi uz izsoli tiks pieņemti: 1) naudā, 2) Valsts vai
Valsts garantētos vērtspapīros pēc Fin. min. noteiktā kursa un 3) Lat-
vijas bankas garantijas. 29722ē

Ar techniskiem noteikumiem un darba maksas aprēķiniem
var iepazīties grupas kancelejā darbdienās no pulksten 9 līdz
pulksten 15. 1* L. JVe 907.

Prefektūra paziņo,
ka š.g 9. maita, pīkst 10, preīekturas saimniecības nodala, 25. ist., uz

torgiem, publiskā vairāksolīšanā,
pados dažādas Mrastas. konfiscētas un no šaubīgām personām at-
ņ?mtas mantas, kā spieķi, lietus sargi, naudas maki, cepu-es un t. t,
ka arī nolietots valsts inventārs, kā gultas, krēsli, tūbas zābaki
lietus mēteļi, kažociņi, kārtībnieku formas cepures, frenči, mēteļi,
bikses un t. t. - L 924 " - 29861

1928. g. 23. februārī.
Rīgas prefekt. v. (paraksts)

Da'bvedis (paraksts).

Dzelzceļu virsvalde
iznomā bufeti ar tiesību tirgoties ar alu, medus

kvasu un vietājiem augļu un ogu viņiem
uz laiku no 1928. g. 16. marta līdz 1930. g. 31. decembrim
Neretas stacijā. Piesolījumi, apmaksāti ar zīmognodokli 80 sant.
apmērā iesniedzami Finansu direkcijai (111. istabā) līdz 1928. g.
7. martam, pīkst. 11 die iā slēgtā-; aploksnēs ar uzrakstu „Uz Ne-
retas bufetes konkurenci". Piesolījumos jāurrāda reflektanta vārds
uzvārds pilna adrese, piesolāmā nomas nauda par visu nomas laiku
un reflektants dzīves apraksts, uzrādot agrāko un tagadējo nodarbo-
šanos. Dzelzceļu virsvalde ievēro* vienīgi tos piesolījumus, pe ku
tiem bīīs pieliktas kvītes par Ls 200,— drošības naudas iemaksu.
Drošības naudu var iemaksāt dzelzceļu galvenā kasē, stacijas kas?,
Latvijas bankā un viņas nodaļās. Dze'zceļu vir valde patur sev
tiesību iznomāt bufeti ari personām, kas piedāvājušas zemāku nomas
naudu, ja minētām personām rēc Dzelzceļu virsvaldes ieskatiem
codami prie šrocība kā lietpratējām bufešu vadīšanā. Tuvākas
ziņas finanču direkcijā 114. ist.bā L 929 29863

Latvijas mākslas akadēmija
izdod

1928. g. 7. martā, pīkst. 12, savā kancelejā, Rīgā, Gogoļa ielā Ne 3,

rakstiskā izsolē
mazāksolitāam sekošu mēbeļu piegādāšanu:

3 vitrīnas — 2 m x 2,40 m. 1 gr matu skapi — 3,65 m X 2,58 m,
1 skapi — 2,30 X 1,90 m, 1 skapi — 2,30 m V 1,50 m, 24 div-

vietīgus skolas solus un 75 gab. Vīnes krēslu.

Raksti ki cenu piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodokli, slēgtā
aploks ē, ar usrakstu „Uz mēbeļu izsoli 7. martā 1928 g \ iesnie-
dzami līdz izsoles stundai ar Ls 100 droš'bas naudas iemaksu, kūja
p;c nosolišanas papildināma 1 dz 10% no nosolītās summas. Paraugi,
zīmējumi un tuvāki noteikumi akadēmijas kancelejā, darba dienās
no pulksten 10—15. 2* L 931 29864

Jūrnīecmss departaments
izsludina uz š. g. 5. maitu, nīkst. 12,

rakstisku izsoli Z S „ZEMGALE" smilšu
sūkņa izlabošanas darbu izdošanai.

Drošibas nauda Ls 300
Tuvāki nosacī'mri departamenta techrīska daļā,Valdemrra ielā 1-a,

katru darba dienu r0 p4<st 9-13 1*_ LHfi3 29153

Šoseju un zemesceļu departamenta II rajona inženieris
izdos 1928. g. 5. martā, pīks. 12. savā kancelejā Jelgavā, pilī,

rakstiskā un mutiskā izsolē mazākprasītājiem
sekošu šoseju mašīnu remonta darbus:
1) viena pašbraucēja akmeņu drupinātajā, firmas „Karl Kaelbe"

N° 2688.; drošības nauda Ls 20.—. i
2) viena šoseju tvaika veltņa, firmas „Aveling Porter" T. 1; drošības

nauda Ls 130.—.
3) viena šoseju motor-veltņa, firma .Kari Kaelbe* M. 1.; drošibas

nauda Ls 35.—.
4) viena šoseju tvaika veltņa, firmas „Jon Fovler" T. 16.; drošibas

nauda Ls 50.—,
5) viena šoseju zirgu veltņa; drošibas nauda Ls 5.—.
6) vienamechaniska ķirkotāja; drošibas nauda Ls 10.—.

Tuvākas ziņas II rajona inženiera kancelejā Jelgavā, pilī darb-
dienās parastā darba laikā. 29862

Auces virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 24. martā, Auces virsmežniecības
telpās,

augošu mežu
pēc platības un pēc celmu skaita no Bikstu, Annas, Dobeles un Liel-
auces iec. mežniecībām, un

gatavu materiālu
no Lielauces un Bikstu iec. mežniecībām, kopā 52 vienības, vērtībā
no Ls 5,— līdz Ls 1426,—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no novērtētās summas, kura pēc nosolišanas
jāpapildina līdz 10% no pilnas nosolītās summas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru
darbu izvešanai, apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vie-
nības pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu
departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinā-
tās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie I, II, III un
JV iec. mežziņiem.

29833z Auces virsmežniecība.

Elkšņu virsmežniecība
1928. g., 10. martā, Viesītes pag., valdes telpās Viesītē, mutiskā
izsolē

pārdos augošu mesu
pēc platības: III iec. mežniecības, Elkšņu nov., 7 vienības uz fonda
zemēm, novērtējumā sākot no Ls 1.— par 1 ha pēc celmu skaita
II iec. mežniec, Elkšņu nov., 1 vienība, vērtībā Ls 344.—

Izsoles sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolēs pielaidīs personas, kuras iemaksās uz 1—7 vienīb.

izsoles komisijai operac. nodroš. Ls 10.— apmērā no 1 ha un
tīrīšanas drošības naudas Ls 50.— no 1 ha.

Bet 8 vienīb. (pēc celmu skaita) 10% drošības naudas no
attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.

Pēc nosolišanas uz pēd. vien. drošības nauda jāpapildina
līdz 10% no summas, par kuru vienība nosolīta.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai — 20% apmērā ne
vienības pārdošanas sumas, kas paliek mežu dapartamenta rīcībā,

Ciršanas vietas notīrīs mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības

noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem. L 928
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iec. mež-

ziņiem. 29860 Elkšņu virsmežniecība.

Viļakas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 12. martā, Viļakas izglītības biedrības
,,Gaisma" zālē,

augošu mežu:
I Pierobežu iec. mežniecībā pēc platības 5 vienības no 0,40

līdz 1,60 ha, vērtībā no Ls 5,— līdz Ls 15,—.
II Vecumu iec. mežniecībā pēc platības 21 vienību no 0,90

līdz 4,00 ha, vērtībā no Ls 21,— līdz Ls 245,—.
III Šalginovās iec. mežniecībā pēc platības 4 vienības no 2,06

līdz 2,75 ha, vērtībā no Ls 31,— līdz Ls 162,—.
IV Kupravas iec. mežniecībā pēc platības 5 vienības no 0,96

līdz 9,21 ha, vērtībā no Ls 4,— līdz Ls 186,—.
V Stompaku iec. mežniecībā pēc platības 13 vienības no 0,20

līdz 7,28 ha,. vērtībā no Ls 3,— līdz Ls 52,— un pēc celmu skaita
4 vienības no 15 līdz 35 kokiem, vērtībā no Ls 1,— līdz Ls 3,—.

VI Kvintes iec. mežniecībā pēc platības 15 vienības no 1,50
līdz 15,34 ha, vērtībā no Ls 2,— līdz Ls 244,—.

Mežu pārdos uz meža un meža materiālu pārdošanas 1925. g.
15. apriļa likuma (iesp. „Vald. Vēstn." 82. numurā) un uz zemkopības
min. 1927. g. 19. un 27. septembra apstiprināta noteikumu un no-
sacījumu pamata.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

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

Ciršanas biļeti saņemot, pircējam jāiemaksā skaidrā naudā
par. katru pārdošanas vienību, uz kuru izņem ciršanas biļeti: 1) valsts
ienākumos ne mazāk kā 20% no pārdošanas summas, 2) mežu
departamenta spec. līdzekļos drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai
20% apmērā no vienības pārdošanas summas , šī drošības nauda
pāriet mežu departamenta rīcībā un netiek atmaksāta. Ciršanas
vietas satīra mežu resors. Uz vienību Ne 32 (jauns. JVe 665 F) drošības
nauda cirtumu tīrīšanai jāiemaksā 7% apmērā no vienības novēr-
tēšanas summas.

Skaidrā naudā iemaksāto drošības naudu operācijas nodro-
šināšanai ieskaitīs pēdējā maksājumā.

Ja mežu uz fonda zemes nopircis zemes ieguvējs, drošības
nauda ciršanas vietu tīrīšanai nav jāmaksā.

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

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītiestāžu
garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem.

29835z Viļakas virsmežniecība.

Lejas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 12. martā, pulksten 12 dienā, Lejas
virsmežniecības kanclejā, Lizuma Cepļa muižā, c. Lizumu, sekošas

valsts ēkas noplēšanai
I iec. mežniecībā, Siksnu novadā, Oauļienas pagastā, 6 ēkas,

resp. vienības, vērtībā no Ls 30,— līdz Ls 280,—.
II iec. mežniecībā, Sinoles novadā, Gaujienas pagastā, 2 ēkas,

resp. vienības, vērtībā no Ls 11,—līdz Ls 92,— un Sinoles pagastā
2 ēkas, resp vienības, vērtībā no Ls 25,— līdz Ls 285,—.

Izsolē pielaidīs personas , kuras iemaksās izsoles komisijai
10% drošības naudas no vienības novērtējuma, kura pēc nosolišanas
jāpapildina līdz pilniem 10% no vienības pārdošanas summas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem.

29834z Leias virsmežniecība.


	Valdības Vēstnesis no. 46 25.02.1928�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	SAEIMA
	Valdības rīkojumi un pavēles�㌶�ଇԀ樁इ健阀���
	Valdības iestāžu paziņojumi.��㌶�ଇԀ樁इ健阀��
	Lauksaimniecības un rūpniecības stāvoklis.�ؽሂቸቹᅹቿᖁᒁᖃᢃᩒᮋᖉᦊញᦈᦃᢇច
	Rīga.����
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㜲〱㙢〰㜰〰㙥〰㘹�ﻤ
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	< —— — < ( fie.su sludinājumi. ?�䔇壨„Ѐ
	Māksla.�猀ㄴ〰㈰
	Article
	KURSI.
	Article
	Literatūra.�����
	Telegrammas.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	f 'Citu iestāžu sludinājumi. ?�ഇ栄䔇ᠼ⬞Ȁ���
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4
	Adv. 8 Page 4
	Adv. 9 Page 4


