
Saeimas velēšanas.

Paziņojums.

Centrālā Vēlēšanu Kommisija savā š. g.

oktobra sēdē nolēma, ka grozījumi
] zīmēs, saskaņā ar Saeimas velē-

nu likuma 31'. un 35. p.p., izdarāmi ar
ku rakstot, bet ne tipogrāfiskā ceļā, vai
zīmogu.

Centrālās Vēlēšanu Kommisijas
priekšsēdētājs M. Skujenieks.

Sekretārs O. Nonācs.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Papildinājums instrukcijā
pie likuma par nekustamu īpašumu
korroborēšanu sakarā ar agrārās

reformas likumu.
(Izdots uz tā paša likuma 16. panta pa-
mata saziņā ar zemkopības un finanču

ministri.)

Instrukciju pie likuma par nekustamu
ipašumu korroborēšanu sakarā ar agrārās
reformas likumu (1924. g. „Vald. Vēstn."
Nt 34) papildināt ar IX nodaļu, ievedot
tajā jaunu 45. pantu.

IX Valsts iestādēm piešķirto zemju
korroborēšana.

45. Saskaņā ar agrārās reformas likuma
II dajas 40. pantu (1920. g. lik.
kr. 259) valsts iestādēm piešķirtiem
zemes gabaliem atverami zemes
grāmatu reģistros jauni nodalījumi
uz zemkopības ministrijas vienpu-
sīgu aktu pamata. Šādas aktis sa-
stādāmas uz valsts vārdu atsevišķu
ministriju un centrālo iestāžu per-
sonā neatkarīgi no tā, vai zemes
piešķiršanas lēmumā minētas mi-
nistrijas un centrālās iestādes vai
tām padotas iestādes.

Piezīme. Aktis par zemes piešķir-
šanu valsts autonomām iestādēm
sastādāmas tieši uz šo iestāžu
vārdu saskaņā ar viņu satversmes
likumiem.

Rīgā, 1928. g. 28. septembrī.

Tieslietu ministris E. Magnus.
Departamenta direktors Brikovskis.

Apstiprinu.
1928. g. 18. septembrī.

Finanču ministris R. L i e p i ņ š.

Papildinājums noteikumosa|sts zemes bankai par lauksaim-
niecībai un lauku rūpniecībai iz-
'1'egto īstermiņa aizdevumu pār-
ošanu ilgtermiņa ķīlu zīmju

aizdevumos.
£'nanču ministra 1928. g. 31. jūlija no-
"tumus Valsts zemes bankai par lauk-

J^J'ecibai
un

lauku rūpniecībai iz-
Zj£. ,ster miņa aizdevumu pārvēršanu

^Klņ^^ilu
z'mju

aizdevumos (..Vaid.
71) papildināt šādi:

^HSnta beigās ievest sekošu jaunu no-
nu:

<Moa ^

rāda doku ments, pēc kura īster-

*»nrā
ņ

-emumu vai izlietotu preču kre-
vws Zemes bankas ilgtermiņa aiz-

^HlLne _atroc,as Latvijas bankā vai
?"nāks - ta<* ^ a'sts zemes banka var

ārvedamo parādu tieši vietējai
?e > vai saimnieciskai organizā-
;° t no tās parāda dokumentu

pierādījumu, ka uzraksts
7rt, -?kumenta Pparāda samazinā-
m*fo- Par šādā kārtā tieši samak-

sātiem parādiem Zemes banka katra mē-
neša beigās paziņo Latvijas bankai, uz-
rādot atsevišķi no katras kredītiestādes
vai organizācijas pārņemto parāda summu.
Tādā pašā kārtībā Zemes banka samaksā
parādus tiesu izpildītājiem, ja Latvijas
banka vai vietējā kredītiestāde vai orga-
nizācija nodevusi parāda dokumentu pie-
dzīšanai.

No kredītiestādēm un saimnieciskām
organizācijām pārvesto aizdevumu summas
nedrīkst pārsniegt Latvijas bankas viņām
atvēlēto kredītu.

Valsts saimniecības departamenta
direktors J. Miezis.

Banku nodaļas priekšnieks A. Kacens.

Apstiprinu:
1928. g. 29. septembri.

Finanču ministris R. Liepiņš
Papildinājums noteikumos

Latvijas hipotēku bankai par rūp-
niecībai un namniecībai izsniegto
īstermiņa aizdevumu pārvēršanu
ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos.

1928. gada 3. augusta noteikumu Lat-
vijas hipotēku bankai par rūpniecībai un
namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu
pārvēršanu ilgtermiņa kilu zīmju t iz-
devumos (,,V. V." 1928. g.'Xe 174) 1. pantu
papildināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme: Tieši no privātām kredita
iestādēm pārņemamo īstermiņa aiz-
devumu kopsumma, ja šīs saistības
nav pārķīlātas Latvijas bankā, nevar
pārsniegt attiecīgo iestāžu kredita
summu Latvijas bankā.

Rīgā, 1928. gada 29. septembri
Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.
Banku nodaļas priekšnieks A. Kacens.

Rīkojums JVs 285
1928. g. 28. septembrī.

Pārgrozījums rīkojumā N? 138 ,,Ieved-
muitas atmaksa gumijas fabrikai Baltie
lndia Rubber Companv Quadrat par
ārzemju izejvielām, kas izlietotas ekspor-
tēto gumijas apavu izgatavošanai" (izslud.
1928. g. „VaId. Vēstn." 109. numurā).

Rīkojuma N° 138/28. g. 5. pantā teikumu
,,41 kg vilnas dzijas, vērptas pēc 186. p.
2a pkta" atvietot ar „38 kg vilnas dzijas,
vērptas pēc 186. p. 2a pkta".

Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas
dienā.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

F.Dundurs.

Rīkojums JVs 286
1928. g. 27. septembri.

Noteikumu ..Ievedmuitas atmaksa par
velosipēdu daļām, izlietotām eksportēto
velosipēdu izgatavošanai" (izslud. 1926. g.
III. un 1928. g. 145. un 167. numurā)

papildinājums.
Papildinot rīkojumus .N? 92/26. g.,

2(14 _'8. g. un 233 28. g. nosaka, ka, uz
minētos rīkojumos pievesto noteikumu
pamata ievedmuita par velosipēdu da-
ļām, kas izlietotas gatavo velosipēdu iz-
gatavošanai, atmaksājama arī velosipēdu
un mēchaniskai fabrikai „P. Ozolnieks".

Šis rīkojums piemērojams visiem velo-
sipēdiem, kas eksportēti, sākot ar 1928. g.
3. septembri, ja muita var konstatēt

visas atmaksai vajadzīgās- ziņas, un fab-

rika var iesniegt ievedmuitas kvītes, kas

saskan ar atmaksas noteikumiem.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta
direktorsE. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Aizrādījums dzimtsarakstu nodaļām.

Izpildot noteikumu par iekšzemes pasēm
(„Valdības Vēstneša" 1927. g. 92. nu-
murā; Lik. kr. 70) 6. pantu, dzimt-
sarakstu nodaļām jāņem vērā, ka bērns,
kurš nav sasniedzis sešpadsmit gadu ve-
cumu, ierakstāms tēva vai mātes pasē,
bet nekādā ziņā to nevar ierakstīt abu
vecāku pasēs, kā to praktizē dažas dzimt-
sarakstu nodaļas.

Pēc bērna ierakstīšanas viena vecāka
pasē, uz otra vecāka lūgumu, pēdējā
pasē var ievest atzīmi, ka bērns ierak-
stīts pirmā vecāka pasē.

Rīgā, 1928. g. 28. septembrī.
Tieslietu ministris E. Magnus.

Departamenta direktors Brikovskis.

Paziņojums.
Ar Rīgas Apgabaltiesas prokurora š. g.

29. septembra lēmumu apķīlāti:
175. Uzsaukums ,,Lauku darba ļaudis!'

Kreisās strādniecības un darba zemnie-
cības vēlētāju grupa. Latviešu un krievu
valodā. Spiestuvē ,,Dzintars ", Rīgā.

176. Plakāts „Kreiso darba ļaužu sa-
raksts 22", Nost kara tiesu sociālistus.
Pret fašismu. Latviešu, krievu un žīdu
valodā. Litogrāfijā ,,Ošiņš un Mant-
nieks" , Rīgā.

177. Brošūra ,,Ko grib kreisā strād-
niecība un darba zemniecība?" Kreisās
strādniecības un darba zemniecības kan-
didātu saraksta 22 Saeimas vēlēšanu plat-
forma. Latviešu, krievu un žīdu valodā.
Spiestuvē ,,Latvju Kultūra", Rīgā.

Rīgā, 1928. g. 1. oktobrī. .N° 153797.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K. Vilde.

Darbvedis A. Liepiņš.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 22. septembra lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un ,,Kor-
kules purva" meliorācijas sabiedrības dalīb-
nieku sapulcē pieņemto Jēkabpils apr.
Seces un Sērenes pagasta Korkules purva
galveno novadgrāvju projektu. Līdz ar
projekta apstiprināšanu visiem zemāk
pievestā dalībnieku sarakstā uzrādītiem
nekustamās mantas īpašniekiem vai viņu
tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu
piedalīties Korkules purva meliorācijas
sabiedrībā, minēto meliorācijas darbu iz-
vešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 26. septembrī.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr. H. Kaugurs ir pieņemts par rajon-
ārstu. Dzīvo Mazā Nometņu ielā .Ne 44c.
dz. 10. Pieņemšanas stundas nopīkst. 9—12
un pīkst. 17—19.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbin. ārstniec.

nod. vad. Dr. Driba.
Paziņojums

Posienā un apkārtnē dzīvojošiem
valsts darbiniekiem.

Darba aizsardzības departaments pa-
ziņo, ka Dr. SL Rodzievičs dziv. Posienā,

g. 1. oktobri tiek strīpots no valsts
darbinieku ārstu saraksta.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniec.

nod. vad. Dr. Driba.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr. Alma Gulhis-Balodis ir pieņemta par
rajonārstu spec. iekšķigās slimībās. Dzīvo
Ģertrūdes ielā N° 40, dz. 3 4.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbin. ārstniec.

nod. vad. Dr. Driba.

Mājlopu sērgas
konstatētas 1928. g. augusta mēnesi sekošās

saimniecībās:
I. Trakuma sērga (Lyssa).

1. Rīgas apr.: Mālpils pag. Briskcņos.
^2^._Vaļkas apr.: Gaujienas, p.ag,. Ļuiltāoi -

3. "Jelgavas apr.: Bukaišu pag. Auške-
raišos.

4. Tukuma apr.: Vecmoku pag. Kā-
muškos.

5. Jēkabpils apr.: Jaunjelgavā 1
punktā.

6. Ilūkstes apr.: Pilskalnes pag. Šurās.
7. Rēzeknes apr.: Bērzgales pag. Ma-

donas.
II. Ļaunie ienāši (Malleus).

Rēzeknes apr.: Bērzgales pag. Skuteļu
ciemā.

III. Influenca catarrhalis equorum.
Daugavpils apr.: Piedrujas pag. Kuļ-

bovas muižā un Voicuļevas muižā.

III. Kumeļu ienāši (Adenitis
eqii(rrum).

1. Valkas apr.: Alūksnes pag. Blūm
T. TūTctnwapY.rtrftūiuhim r pm^ta
un b) Pūres pag. Lagzdiņos.

3. Bauskas apr.: Bauskā 1. punktā.
4. Liepājas apr.: Pērkones pat;. Roņos

un Gelžās.
5. Kuldīgas apr.: Sātiņu pay. Cūk-

vēros.
6. Rēzeknes apr.: Varakļānu pag.

Arklenieku ciemā.
7. Ludzas apr.: Šķaunas pag. Polei-

ciņa ciemā.

IV. Ļaunais galvas karsonis(Cor/za
gangraenoza bovum).

1. Rīgas apr.: a) Doles pag. Stavužos,
b) Allažu pag. Vec-lmmās, c) Suntažu ;
Salās, d) Mālpils pag. Kalnmsrtiņos,
dz) Ķeipenes pag. Grendelēs un e) Krapes
pag. Stiebriņos.

2. Cēsu apr.: a) Mārsnēnu pag. Tu
b) Kūduma pag. Unjučos. c) Liepas pag.
Vec-Branķos, d) Veselauskas pag. Lokos,
dz) Ērgļu pag. Kalniņos un e) Gatartas
pag. Kalna-Vieslaven

3. Madonas apr.: a) Mārcienas pag.
Kalna-Dinķenos, h) Mētrienas pag. Pils-
kalnos, c) Mēdzūlas pag. Kalna-Krampiņos,
d) Dzelzavas pag. Sniķeros. dz) Kraukļu
pag. Vidus-Daukstēs un e) Vērānes pag.
Riteņos.

4. Valmieras apr.: a) Vitrupes pag.
Liepiņos, b) Pāles pag. Līcī- -ēļu
pair. Ķipenos, d) Ternejas pat;. Vfel

\lojas pag. Vec-Jurkiņos un e) Sa-
lacas pag. Vec-Balo?

5. Valkas apr.: a) Lugažu pag. Kalna-
Ģērkos un h) Smiltenē 1. punktā.

6. Jelgavas apr.: a) Jaunsvirlaukas
pag. Kalpu muižā, b) Za 'lg; g, I
punktā, c) Ozolnieku pag. Ozolmuižā,
d) Lielauces pag. Tīreļos, dz) Īles pag.
Upesmuižā un e) Džūkstes pag. \"u:
Rumbās.

/. Tukuma apr.: a) Irlavas r
Zvirgzdiņos un b) Pūres pag. Jaunā muižā.

Talsu apr.: a) Ārlavas apg. Kak"
un b) Nurmuižas pag. Sprai

9. Bauskas apr.: Panemune? i
tegailišk'

10. Liepājas apr.: a) Li-
pag. Mačās un b) Vaiņodes pag

~
J

11. Kuldīgas apr.: a) Kuldig
un b) Lutriņu pag. Jaunā muižā.

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi" :

f piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
fL\T . • t-8 22» j (saņemot eksped.) par:
ļfpii • • ?» 'fv gadu Ls 18,—
sVn. ? » 2'- Va gadu • • » »°>—
1 „ .-••» ' 3 mēri „ 5,—
nesūtot pa 1 m . . . . „ i,70
P*? TJe Par atsevišķu
.tkalparde- - Q
vfiien . ? » »" "

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu .-? .-? " —>2"

c) no privātiem par katru viensl- rindiņu
(par obligāt. siudin.) —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas »> — .80

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

Rīgā, pili Jte 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku d ienas

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



12. Daugavpils apr.: a) Līksnas pag.

Garlaušos un b) Asūnes pag. Plukišku un
Pervelišku sādžās.

13. Rēzeknes apr.: Stirnenes pag.
Vutnaņu ciemā.

14. Jaunlatgales apr.: Viļakas pag.
Sīmaņos.

V. Cūku roze (Ervsipelas suum).
1. Rīgas apr.: a) Baldones pag.

1) Laiņos. 2) Lauvās un 3) Zīlēs, b) Dolcs
pag. Lapšos un Spēlmaņos, c) Babītes pag.
Polēs, d) Lielvārdes pag. Jēkabsonos,
dz) Daugmales pag. Eglēs, e) Allažu pag.:
1) Pagastnamā, 2) Planupē un 3) Meža
muižā, f) Inčukalna pag. Klasmeros un

Vangažos, h) Līgatnes pag.: 1) Viesnīcās,

2) Patērētāju biedrībā, 3) Līgatnes stacijā,

4) Līgates fabrikā un 5) Palčos, k) Sējas
Klinšu dzirnavās un Sējas muižā,

I) Mālpils pag. Mālpils muižā, m) Bīriņu

pa<' Dzegužos, n) Vildogas pag. Bise-
niekos un o) Viskaļu pag. Liknaros.

2. Cēsu apr.: a) Cēsīs 4 punktos,
b) Lenču pag. 1 punktā, cl Mārsnēnu pag.
2 punktos, d) Vaives pag. Strautiņos un
Veckalnos, dz) Rāmuļu pag. Kalna-
Laķos, e) Liepas pag. Stelčos, f) Rais-
kuma pag. Bebros, li) Vecpiebalgas pag.
Krūmiņos un Mietiņos un k) Dzērbenes
pag. Truleņos.

3. Madonas apr.: a) Madonā 3 punktos,
b) Praulienas pag. Lejas-krogū un Bite-
niekos, c) Sarkaņu pag. Dumpos un Ļū-
|akos , d) Lazdonas pag. Birzniekos, dz)
Saikavas pag. Paegļos, e) Stāmerienes pag.
Skolās, f) Cesvaines pag. Lūdzās, li) Mē-
dzūlas pag. Šķetēs un k) Kraukļu pag.
Ozolos.

4. Valmieras apr.: a) Mazsalacā 2
punktos, b) Rūjienā 2 punktos, c) Nauk-
šēnu pag. Bolies, d) Vainižu pag.: 1) Ma-
stidos, 2) Kaln-Ernestikos un 3) Kārkliņos,
dz) Umurgas pag. Bodītēs un Jaun Kaļķos
un e) Pāles pag. Lejassētā.

5„ ,.Valkas apr.: a) Strenčos 2 punktos.
b) Vicifjņa pag. Mīglītēs. c) Jērcēnu pag.
Virskalnos, d) Trjkates pag. Vee-Ķi-
guļos un Ratniekos, dz) Valkas pag.
Sēļu muižā, e) Smiltenē 2 punktos, f) Smil-
tenes pag.: 1) Eķitēs, 2) Ragžos. 3) Apogās,
4) Me .žciemā, 5) Liel-Ragos, 6) Karavēros
un 7)_Sark. krusta slimnīcā, h) Gaujienas
pag. Vizlas un Gaujienas muižā, k) Jaun-
laicenes pag. Ustupenēs un Žubēs, 1) Vec-
laicenes pag. Kornitēs un rri) Jaunrozes
pag. Salās un Vītumos.

6. Jelgavas apr.: a) Jaunsvirlaukas
pag. Keviešos, b) Ozolmuižas pag. Ozol-
muižā, c) Valgundes pag. Grašos, d) Elejas
pag. Klīņu muižā, dz) Aucē 5 punktos,
e) Vecauces pag.: 1) Liekņos, 2) Puķītēs
un 3) Gaiduļos, f) Lielauces pag.: 1) Ļū-
ļenos, 2) Dūčos un 3) Ķesteros, h) Īles pag.
Rakažu kalnā un Jankās, k) Jaunauces
pag. Pakrētēs, 1) Auru pag. Ozolos, m)
Dobeles pag. Latviešos un Kalna-Stiļļos.
n) Zaļenieku pag. Akācijās, o) Šķibes pag.

Māmuļenos. p) Sniķerespag.R""?r) Mežamuižas pag. Jaunzemi'
7. Tukuma apr.: a) Tukuma JP»*

un b) Tome? pag. 1 punktā. , ^
8. Talsuapr.:a) Lub-EzeresP^ ļ

Ezeres muižā un Mukalpos, b) Kam*

pag. Stungās un c) Kandava i V^ļ.
9. Bauskas apr. : a) lēca

1) Lopainos, 2) Maz-Sliņķos un/ '^B
miesta 1 punktā, b) Īslīces pagasta m

c) Bauskas pag. Gu dzās. ,
10. Ventspils apr.: "l^SEI

punktos, b) Ugāles pag. Abt^
Vāveros, c) Piltenes pag-
d) Zūras pag. RijniekosunWpag. Vangales,

11. Liepājas apr.: a) W-

Dūminos, b) Kalētu pag. Kalētu

c) Vērgales pag. Kabiļos
12. Aizputes apr.: Aizpute

maļos. „ , ,-„; imirifl
13. Kuldīgas apr. :a)Kuld«^

b) Kurfnales pag. Lejas-StoK

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 22. septembra lēmuma ir jāpiedalās Korkules puna meliorācijas sabiedrībā ,

jāņem dalība " pie kopējo '„Korkulespurva galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

™ uv MiTW Darbu ---
2 Dalībniekam

MajU **"* „,. .. . . .. izmaksa pēc

3 Dalībnieka
DalIbnieka Perošo vai - Kāda pagasta atrodas mājas

^^£ īpašuma tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākas muižas rgkina daļī [,_ P i e z ī m e?? Vārds un uzvārds „„,7ms;,.* esošo māiu mērme- zemes
niederēia ni'eku ha'sum apzīmējums * cibas grāmatu pieaereja !.,_«...nosaukums p|anjem

8
reģistra skanu

1. Reinis Bernads
2. Mārtiņš Šķietnieks
3. Ede Krastiņ, Kārlis Krastiņš un

Jānis Krastiņš
4. Jānis Elksne
5. Paullne Janovskij, dzim. Visockij
6. Pēteris Elksnis
7. Fricis Briedis
8. Reiņa Rikša
9. Lība Skamberg

10. Fricis Vedners
11. Jānis Spure
12. Olga Sīpol
13. Pētera Berngarta
14. Fricis Vēbers
15. Mārtiņa Berngarta
16. Alberts un Anna Rikmaņi, Milda

Lācis, dzim. Rikman un Pētera
Rikmaņa mantojuma masa . . .

17. Eda Vecpēter
18. Jorga Buzuļa
19. Lība Beljan, dzim. Pauriņ un Lības

Rūdzis mantojuma masa. . . .
20. Jānis Ozols
21. Mārtiņš Grāvis uz VIeva Spri-

gulniek 3/4
22. Made Punpan, dzim. Mozes . . .
23. Pētera Apsana
24. Reiņa Bērziņa
25. Aža Grantiņ ...
26. Mārtiņa Rozīša
27. Jānis Muzikants
28. Jūle Medovskaja, dzim. Svaren . .
29. Liza Zieds
30. Pēters Sala
31. Janis-Eduards Lindenbergs . . .
32. Kārlis Cekuls
33. Reinis-Alberts Grantiņš
34. Mārtiņš Elksnis
35. Seces-Sērenes lauksaimn. skola . .
36. Kārlis un Alberts Cinīši

1. Alberts un Anna Rikmaņi, MildaLācis,
dzim. Rikman un Pētera Rikmaņa
mantojuma masa

2. Jūle Medovskaja, dzim. Svaren . .
3. Jānis Dindons un Pēteris Ābeltiņš .
4. Jorga Buzuļa . ,
5. Kārlis Katliņš
6. Lība Spulgeran
7. Edas Osis mantoj. masa un Marta

Lobert
8. Jānis Krimiņš
9. Kārlis Kaspars

10. Minna Apsan
11. Mārtiņa Rēķa mant. masa. . . .
12. Jezups Skābs
13. Aža Grantiņ
14. Pēters Rieksts
15. Kārlis Cekuls
16. Pēters Orlens
17. Made-Rēķis-Saliņ
18. Mārtiņš Grāvis un Ieva Sprigulniek

1. Elza un Arnolds Kaspars ....
2. Jezups Skābs
3. Jānis Avots
4. Jēkaba Bramaņa mant
5. Jānis Ozols

Rīgā, 1928. gada 26. septembri.

īpašnieks
Jaunsaimn. ieguvējs

īpašnieki
īpašnieks
īpašniece
Jaunsaimn. ieguvējs
īpašnieks
Mantojuma masa
īpašniece
īpašnieks
īpašnieks
īpašniece
Mantojuma masa
īpašnieks
Mantojuma masa

Līdzīpašnieki
īpašniece
Mantojuma masa

īpašniece
īpašnieks

Līdzīpašnieki
īpašniece
Mantojuma masa
Mantojuma masa
īpašniece
Mantojuma masa
īpašnieks
īpašniece
īpašniece
īpašnieks
īpašnieks
Jaunsaimn.īpašnieks
īpašnieks
īpašnieks
Jaunsaimn. ieguvējs
īpašnieki

Līdzīpašnieki
īpašniece
īpašnieki
Mantojuma masa
Jaunsaimn. ieguvējs
Jaunsaimn. ieguvējs

Mantojuma masa
īpašnieks
īpašnieks
īpašniece
Mantoj. masa
īpašnieks
īpašniece
Jauns, ieguvējs
Jauns, ieguvējs
īpašnieks
īpašniece
īpašnieki

īpašnieki
īpašnieks
īpašnieks
Mantoj. masa
īpašnieks

I grupa.
Degas N° 7 1948
Dūņu krogus 15 F —

Liepjāņi-Kampan 32 2039
Liepjāņi-Elksne 31 2578
Zeltiņi 50 1946
Palejas 1Fa ; —
Sniķeri 89 1391
Šļūkās 71 1568
Skambani 26 1521
Liel-Orleni 36 1373
Tiltakalēji 57 2263
Jaksti 6 1346
Kalpu pļava BC 6 —
Šnornieki XV 2959
Kalpu pļava BC 7 —

Korkuļi 52 3849
Kalveži 9 1022
Sīļi 49 2580

Bitani 15 1013
Šļūkās 72 5844

Šļūkās 74 1992
Šļūkās 75 1371
Pāvulani 43 1571
Bencani 1 1023
Langmaņi 46 1511
Langmaņi 47 2744
Maz-Mellani 34 3597
Daugavas Labrenči 27 1288
Šļūkās 73* 1760
Salananči 68 1870
Plavnieki — 3512

— 88 F —
Vilciņi 87 F 5326
Elkšņi 83 F 4960

— 84 F
Kalnazemnieki 86 F 4961

II grupa.

Korkuļi 52 3849
Daugavas Labrenči 27 1288
Grekeni-Akots 13 1972
Sīļi 49 2580

— 30 Fa —
— 32 F —

Sīli 23 1964
Krimilši 17 1356
Kalpu pļava BA 9 3687
Kaspari 44 1541
Kalpu pļava BA 10 3678
Trepani-Lejas 39 1815
Langmaņi 46 1511

81F —
88F -

Porieši 82 F 3621
Salasanči 70 4049
Šļūkās 74 1992

IV grup a.
Šķērstes 48 2012
Trepani-Lejas 39 1815
Skambani 27 1592
Atdal. no Bencanu m. 1 4310
Šļūkās 72 [ 5844
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Seces
Kultūrtechniskās

188,— Šini dalībnieku saraim,
79_ radītās darbu izmaK*

mas uzskatāmas Da77^dalībnieku maksātu*"*176,— teikšanai un n<S , *
176- kā pie darbu pirmS^
234— sanas

^
tā arī pie izvesto ibS

901— uztur^anas kārtībā turon£
ro' ne"emot vērā darbu^JSoo, — izmaksu, kura var h.-,t «T?

210— vai lielāka. '""***»
80,—
71-
H7-
205 —
130,—
76-
27-

51-
86 —

325,—

183 —
100 —

74-
116,—
147-
42-
118,-
75-
91-

197,—
193 —
168 —
102,—
77 —

313,—
76 —
111-
272 —

90,—
27-
31-

316,-
134 —
36,-

288,-
172,—
82-

126,—
35.—
46-

231,—
311,-
67,-

254 —
127,-
95,-

85,
69,—
47-
24 —
84,-

daļas vadītāja v. J. PeL
Darbvedis F. Briedis



in Kanneniekos, d) Gaiķu

dz) Skrundas pag. Glumjos un
'.-, i punktā.
Jēkabpils apr.: a) Ābeļu pag.:

-iniekos. 2) Germos un 3) Auzaņos,

s pag. Sēļos, c) Jēkabpilī 1 punktā
ijelgavā 1 punktā.

apr.: a) Lašu pag. Mier-
b) Asares pag. Asaros, c) Susejas

aliņos un d) Bebrenes pag. Ciršos.
^Daugavp ils apr.: a) Līksnas pag.

tfvlinos b) Kalupes pag. 1 punktā, c)

š pas. 1 punkta un d) Krustpilī

1" Rēzeknes apr.: a) Andrupenes pag.
,s url h) Maltas pag. Antonopoles

?

rmi ---

VI. Dilonis (Tuberculosis).

apr : a) Rankas pag.: 1) Aizpuros,

o> laun-Kulvās , 3) Kāķupos, 4) Sprogās,
- Frkalnos. 6) Ziemeļos, 7) Savās un

* lana kalnos, b) Vecpiebalgas pag.:
niebalgas muižā, 2) Dzirnavās,
,s un 4) Baldiesenos, c) Pāvītes pag.

launzemos un d) Mēdzūlas pag. Zapās.

VII Asins mīšana (Pvroplasmosis).

1 Rīgas apr.: a) Stopiņu pag. Akmen-

kalna b) Babītes pag. 2 punktos un

c\ Ropažu pag. 2 punktos.
/almieras apr.: Katvares pag.

Balceros.
3 Jelgavas apr.: a) Valgundes pag.

Ērgļos un b) Pēternieku pag. Lību mež-

4. Tukuma apr.: aj urencu pag. viuus

Rojas, b) Irlavas pag. Gošos un c) Milz-
. pag. Grebļos _

5. Talsu apr.: a) Valdemārpili 1 punkta,
1,)

*
Artavas pag. 2 punktos, c) Kandavas

i) Čapuļos, 2) Kraukļu krogā, 3)
Puķu-Kalnos un 4) Raudās un d) Strazdes

Ieviņās.
Kuldīgas apr.: Lutriņu pag. Auce-

niekos.
7. Daugavpils apr.: Asūnes pag. Teļe-

- sādžā.

8. Rēzeknes apr.. a) Dricānu pag.
Lesnas muižā un Igauņu ciemā un b) An-
drupenes pag. Grižaņu ciemā.

VIII. Kašķis (Scabies).
1. Tukuma apr.: 2 punkt
2. Kuldīgas apr.: 2 punktos.

Veterinārvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Iecelšanas.
Rīkojums Ne 121 III.

Iece|u par vietējo zemes vērtēšanas kommisiju
priekšsēdētāju valsts fonda zemju novērtēšanai
Valmieras apriņķa Limbažu un Viļķenes pagastā
un Valkas apriņķa Smiltenes pagastā "zemes vērtē-
šanas daļas virstaksātoru Jēkabu Teikmani.

Pamats. 1923. g. 23. aprīļa likuma 6. pants.
1928. g. 28. septembrī.

Zemkopības min'stris V. Gulbis.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 26. septembra lēmumu,
atsauc 1923. g. 8. novembrī ,.Valdības Vēst-
neša" 248. numurā iespiesto sludinājumu par
Jājul Jāņa d. Stūres meklēšanu, jo minētais
Stūre apcietināts un ievietots Centrālcietumā.

Rīgā, 1928. g. 28. septembrī.
. Priekšsēdētāja biedrs T. B e r g t ā 1 s.

Sekretārs Kreicbergs.

Valmieras apr. 2. lec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1928. g. 7. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. un 581. p. 2. d. pa-
mata apsūdzēto čigānu Juri Sīmani, apm.
40 g. vecs, kura sevišķas pazīmes ir: vidēja
auguma, melni mati, tukla seja, divi pirksti
labai rokai līki. Pastāvīgā dzīves vieta Rūjienas
apkārtnē. Tuvāku ziņu par meklējamā Sīmaņa
personību nav.

Atrašanas gadījumā Sīmanis apcietināms un
novedams pie miertiesneša.

Valmierā. 1928. g. 29. septembrī. JV9 490.
Miertiesnesis K. Pētersons.

Ārzemes.
Jauna valdība Zviedrijā.

Stokholmā, 1. novembrī. Admirālis
Lindmans, konservatīvās partijas līderis,

šodien iesniedza karalim jaunā Zvie-
drijas ministru kabineta sarakstu,
kūpu karalis apstiprināja. Valdības
sastāvs ir šāds: ministru prezidents —
admirālis Lindmans, ārlietu ministris —
Trigers, tieslietu — Bismarks, kara —
pulkvedis leitnants Malmbergs, sociālās
apgādības — Libeks, satiksmes — Borels,
finanču — profesors Volins, izglītības —
profesors Einstofs, zemkopības — Johan-
sons. tirdzniecības — Lundkvists.

LTA.

Redaktors M. Arons.

Māksla.
Nacionālais teātris. Otrdien, 2. oktobrī, pulk-

sten 7.30 vakara, Marijas Leiko viesu
izrādē ,.Merijas Duganes prāva". —
Trešdien, 3. oktobri, pulksten 7.30 vakarā, Bela
Šenes komēdija „M ī I a s rotaļa". —Ceturt-
dien, 4. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, Marijas
Leiko viesu izrādē ,.Merijas Duganes
prāva". - — Sagatavošanā J. Janševska skatu
luga,,Pirmā nakts" un čechu rakstnieka
Kareļa Šeinpflūgova komēdija ,,Otrā jaunība".

Dailes teātris. Otrdien, 2. oktobrī, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē „Šveiks dzīvo
sveiks". — Trešdien, 3. oktobrī, pulksten 7.30
vakarā „S e d i Tomson". — Ceturtdien,
4. oktobri, pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi
Šekspira komēdija „F a 1s t a f s un princis
Inga". — Piektdien, 5. oktobrī, pulksten 7.30
vakarā, tautas izrādē ,,Don Karloss". —
Sestdien, 6. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā
,,F atstats un princis Inga".

Literatūra.
Latvijas valsts bibliotēka. Bibliogrāfija VII.

Latvijas zinātne un literatūra 1925. gads. Perio-
dikā iespiesto rakstu un iznākušo grāmatu
rādītājs. Valsts bibliotēkas bibliogrāfijas nodaļas
sakārtojumā. Rediģ. V. Caune. Rīgā, 1928.
Valsts bibliotēkas izdevums.

Pirmajā pusē uzrādīti visi svarīgākie 1925. g.
Latvijas periodiskos izdevumos iespiestie raksti.
Tie sakārtoti decimālās klasifikācijas nodaļās.
Biogrāfiju nodaļā norādīti citās nodaļās uzņemtie
raksti, kādi uzrakstīti par mūsu atklātības dar-
biniekiem. Sakārtojuma beigās norādītas grā-
matu, izrāžu un izstāžu recenzijas, mākslinieku

:.! vai darbu autoru vārdu kār:
uzrādītas 1925. gadā iznākušās grāmatas.

Izdevuma priekšpusē alfabētisks nodaļu rādītājs,
beigās autoru un pieminēto personu alfai
rādīt

Latvijas Banka. Protestēto vekseļu saraksts.
XI. 1928. I pusgads no 1928. g. I. janvāra
līdz 1928. g. I. jūlijam. Oficiāls izdevums.
Rīgā, 1928. g.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 2. oktobri.

Devīze»

1 Amerikas dollars 5,179—5,169
1 Anglijas mārciņa 25,13—25,18

100 Francijas franku 20,20—20,35
100 Beļģijas beigu 71,80—72,35
100 Šveices franku 99,45—100,20
100 Itālijas liru 27,00—27,21
100 Zviedrijas kronu 138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu ....137,90—138,60
100 Dānijas kronu 137,90—138,60
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,30—15,45
100 Holandes guldeņu ....207,45—208^0
100 Vācijas marku 123,35—123,95
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,35—139,05
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts I kg 3425—3445
Sudrabs I kg 93—101

Vērtspapīri:

5% 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 māklers Th. Šummers.

J'lgavas apgabaltiesa,
^oc. lik. 1967., 2011.,

ir, 2079. p. pamata uz-
«B, kam būtu uz

Uh* u-i I 6' auSustā mirušās
la meitas Gutmans

:mantojum u kādas tiesī-
"itniekiem, legatāriem,

komisāriem, kreditoriem unPieteikt savas tiesības šai
isL- -menešu laikā, skaitot
^jnnamma iespieduma dienas

".
nepieteiktas tiesības

Par spēku zaudējušām.

i^'?
28- 8- 22. septembrī.
78/28. 14624

*?&? y. E. Feldmanis.
:etars Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1921. g. 1. jūnijā mir. Jēkab-
pils apr. Neretas muižas Brūver
(Garviški) Ne 132 māju īpašnieka
Jorģa Brūvera atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 22. sept.
L. Ne 2414/28. 14626

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

f >
(īiesu

sludinājumi.
Rijas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

ui Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
ies pamata paziņo vis-
li, ka laulātie draugi Au-
Votdemārs Pētera dēls

Bttgmanis un Lidija Ata m.
Bfrpnanis, dzim. Fridrichsons,

:;iši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rigas-notāra J. Krūk-
landa 1928. g. 4. septembri reg.

«25, ar kūpi viņi.
:''ā uz viņu noslēgto laulību,
"luši vietējo civ. lik. 79.

uniurpm. p. p. paredzēto laulāto
is kopību.

Ri?ā, 1928. g. 25. septembrī.
I > 5535. 14715b

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

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1915. gada 27. septembrī miru-
šā Jāņa Bites atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
„Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs 'par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 22. septembrī.
L.JVs2205/1928.

Priekšsēdētāja v. E. Feldmanis.
14627 Sekretārs Mittelhofs.

Je lgavas apgabalt. reģistr. nodala,

pamatodamās uz civ. proc. lik.
14607.. panta paziņo, ka minētā
tiesa ci vīlnodajas 1928. g. 17. sept.
atklātā sēdē, nolēma: bezpeļņu
biedrību rej. pirmā daļā 249.num.
otrā nodalījumā atzīmēt, ka ar
Kurzemes ekonomiskās biedrības
1928. g. 17. aug. pilnas biedru
sapulces nolēmumu pārgrozīti šīs
biedrības statūti saskaņā ar klāt-

pielikto statūtu izrakstu.
Biedrība? valdes sēdeklis at-

rodas Jelgavā.
Jelgavā. 1928. g. 22. septembri.

L. J* 50 24.
Reģistrāc nod. pārzinis \

Sekretāra v Helma-

Latgales apgabalt. I. civīlnodaļa,

uz civ. tie*, lik. 1967., 2011.—
2014. un 2o79. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Staņislava Paškeviča.
lūgumu uzaicina visas pt
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret I
">3 augustā mir. Franča Antona
dēla P ® febr.
notariālākārtībāsasmentu. kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
Franča Antona d. Paškeviča,

jumu vai sakarā ar to
mantojumu, kā mantiniekiem,

ii., fideikomisarij., parād-
m un t. t.. pieteik'

tiesības, pi un ierunas
mihnētai tiesai sešu mēnešu laikā.

-ī sludinājuma
- dienas.

Pec minētā termiņa notecē-
juma tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Daugavpili, 1928. g. 22. sept.
L. .V 1460-a 28.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārsa v. ļ. Tiltiņš.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 20. sept.
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Marijas
Pakul lūgumu viņas prasības
lietā pret Izidoru Pakulu, dēļ
laulības šķiršanas, uzaicina at-
bildētāju Izidoru Pakulu, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā vai uzdot
savu dzīves vietu Liepājā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

(a atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neazdos
tiks nolikta tiesas sēdē lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Licr 3. g. 22. sept.
L. V 332 28. 14636b

Priekšsēd. v. A. Kršfelds.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
10. oktobrī, pulksten 10 dienā,
Rigā, Parka ielā Ne 4a. dz. 13,
otrreizējā izsolē pārdos Vulfa
ļoffe kustamu mantu, sastāvošu

no mēbelēm, kājminamas šuj-
mašīnas u. c. un novērtētu par
Ls 814.

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

Rīgā, 1928.g. 29. sept. I
150842 Tiesu izo. V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
8. oktobrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Avotu ielā Nē 19, dz. 3,
tiks pārdota Jaukela Falksona
kustama manta, sastāvoša no
kājminamas šujmašīnas u. c.
un novērtēta par Ls 600.

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

Rīgā. 1928. g. 17. septembrī.
150832 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
8. oktobrī, pulksten 'I2 dienā,

Tērhatas ielā Ne 16 18.
Vidzemes savstarp. kredītbiedrī-
bas lietā, tiks pārdota N

īča kustama manta, sa-
-a no sarkanā āboli

lām un novērtēta pa:
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

mantu

I5087Č Tiesu izp. J. Zirgels.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
9. oktobrī, pulksten 'I dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā N° 52, Mende-
|a Beilinsona un citu lietās,
II torgos tiks pārdota Aleksandra
Lukstraupa kustama manta, sa-
stāvoša no mēbelēm un novērtēta
par Ls 1008.

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

Rīgā, 1928. g. 27. septembrī.
15085c Tiesu izp. J. Zirgels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
9. oktobrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, m. Kalēju ielā Nē 19,
pārdos Georga Magidsona ku-
stamo mantu, sastāvošu no kan-
tora iekārtas un rakstāmmašīnas
un novērtētu par Ls 1310.

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

Rīgā, 1928. g. 2. oktobrī.
15113 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
9. oktobrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Elizabetes ielā Ne 14-a, dz. 8,
11 ūtrupē pārdos firmas ,,Herbst
un Petersen" kustamo mantu,
sastāvošu no telefona aparātiem
un novērtētu par Ls 660.

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

Rīgā, 1928. g. 2. oktobri.
15114 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā Nē 68, paziņo:

1) ka Ksenofonta Kurmelova
un Jāņa Lūkina prasībās par

un izdevumiem
1929. g. 10. janvāri, p!>
rītā, Rīgas apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē uz publiskiem
torgiem tiks pārdots Aleksandra
Buša nekustams īpašums kurš

'atīsa ielā
III hipot. iec. ar zemes grāmatu

463, (grupā 34. grunts 99)
no pilsētas dzimts

rentes grunts gabala, 752 kv.
asu platībā ar uz viņa atl

kām:
2) ka īpašums priekš publi-

skiem torgiem apvērtēts par
Ls rVlOOn

3) ka bez augšminētasprasības
īpašums apgrūtināts ar hi|
parādiem r

- valdei Ls
u departamentam

unsoda naudu:
4) kā personām, kuras vēlas

:,'iem dalību ņemt jāiemaksā
tā daļa no ap-
iias un

ka no
i minist-
minētām personai-

tamo īpašumu; un

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
24. oktobri, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Rēveles ielā .V? 60 tiks pārdota
otros torgos Friča Indriksona
kustama manta sastāvoša no
8 gah. logi ar slēgiem u. c. un

>"ta par Ls 540,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 27. septembri.

15110b Tiesu izp. J. Grīni

Rigas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Ne 11, paziņo, ka:

1) Alfrēda Gūtšmklta, Vācu
centrālās sabiedrības kases,
(iskara Dēna un Nikolaja Orniņa
prasībā par Ls 20428,66 ar pro-
centiem un izdevumiem. 1928. g.
20. decembri, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē
pirmā publ. vairāksolīšanā pārdos

Saikavas koku tirdzniecības un
rūpniecības a s nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas
apriņķī. Saikavas pagastā un
sastāv no ..Saikavas rūpniecības
iestāde" ar zemes grāmatu reģ.

i2l, aptver 30.06 pūrv.
ar 20.25 taksācijas ienākumu
ruhfu vērtību;

21 īpašums pārdošanai vairāk-
iā novērtēts par Ls 2t*

un Ls 40.000, solīšana sāksies
no Ls 4"\000;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 40.000;

nām, kuras vēlas vai-
i dalību ņemt, ir jāie-

maksā Ls 4000 droš. naudas un
5) zemes grāmatas uz šo īpa-

šumu tiek vestas Cēsu-V'alkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām i»- kādas
>as nepielaist šī īpašuma

pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

i raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdod. īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodalas kancelejā.

Madonā, 1928. g. 20. septembrī.
15089 Tiesu izpild. J. Driba.

t!J»vas apgabaltiesa,
«-lik. 1067.. 2011..

^?L r*79- P- p. pamata
SST" *«us , kam būtu uz

-JdPita1 'mir-BertmeJ«u-Kiimena atstāto manto-
has kā manti-

i, fideikomi-
n un t. t..

»** met***.
tits'šaī tiesai

*ttJ5:.kā. skaitot no
T'«spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ie-

skatīs' par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 22. septembrī.
L. No 2364/28. 14625

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. s;. 10. sept.
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un 309'. p.. uz Richarda Anša d_.
I iepa lūgumu viņa prasibas lietā
pret Doroteju Grigoroff. dzim.
Liepa. Mariju-Evelini Kapluk.
dzim. Liepa. Johannu Hanzens.
dzim. Liepa un mirušās h
Liepa mantojuma masr

Ls 624,— deļ īpašuma tiesībām
uz iesēdējuma pamata uz Ru-
cavas pag.. „Timoeru JN° 14"
mājām, zemes grāmatu Ne 1900—
II re£., uzaicina Mariju-Evelini
Kapļuk, dzim. Liepa, un ļoliannu
Hanzens, dzim. Liepa, kuru dzī-
ves vietas prasītājam nav zinā-
mas, ierasties tiesā vai uzdot
savas dzīves vietas Liepājā, četru
mēnešu laikā, no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pie iūguma pielikti: pilnvara,
zemes grāmatu izraksts, miršanas
zīme, Rucavas pagasta valdes
apliecība, nodokļu inspektora ap-
licība, 2 protokolu noraksti, pa-
raksts un noraksti atbildētājām.

Ja atbildētājas noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savas juridiskās
dzīves vietas Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēdē lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1928. g. 22. sept.
.\5 492-128. 14637b

Priekšsēd. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. lansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
proc. lik. 1967., 2011.,

»I4. un 2079. p. pamata uz-
*īna visus, kam būtu uz

g- 5. jūnijā mirušā
"ja Friča dēla Jaunupes

tntojumu kādas tiesības
J mantiniekiem, legatāriem, fi-

iem, kreditoriem u.t.t.,
ivas tiesības šai tiesai

» mēnešu laikā, skaitot no
™wiājuma iespiešanas dienas

*as Vēstnesī" ,
ļfnninā nepieteiktās tiesības
*a'is par spēku zaudējušām.
J^avā. 1928. g. 22. sept.

L. N? 2421 28. g.
IK»Pnek«ēd. v. P. Stērste.
* Sekr. Mittelhofs.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
8. oktobrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 58, dz. I.
Ādolfa Barteļa lietā tiks pārdota
Eugena Huebnera kustama
manta, sastāvoša no m
un novērtēta par Ls

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

īrdošanas dienā uz vietas.
Rīg.' 15. septembrī.

Tiesu izp. ļ. Zirgels.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
10. oktobri, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Ganību dambī Ne 31, pārdos
Herberta Smidta kustamo mantu,
sastāvošu no slotu kātiem un
novērtētu par Ls 520.

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

Rīgā, 1928. g. 25. septembrī.
15115 Tiesu izp. O.StelImachers.

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

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

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

Rīgā, 1928. ii. 27. septembrī.

15112b Tiesu izp. J. Grīnios.



Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
9. oktobrī, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Vārnu ielā Nē 22, dz. 10. tiks
pārdota Ernesta Kalniņa ku-
stama manta sastāvoša no mē-
belēm un novērtēta par Ls i 44 j. --

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
15111b Tiesu izp. J. Grinios.

1 ?' '

"Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15. sep-
tembra likuma par uzvārdu mai-
ņu p. 10., dara zināmu, ka uz:
i) Kristapa Bisenieka-Bitenieka
un viņa sievas Barbaras, 2) Ar-
vīda Lejasvārdava, arī Vārdava,
3) Timofeja Jemeļjanova-Jepi-
fanova, viņa sievas Ksenijas,
dēlu: Vasiļija, Savelija, Alek-
sandra, meitu: Lubas un Marijas,
4) Annas Pūnes, 5) Andreja
Šiļuna, 6) Jāņa Liepiņa Liepas,
7) Jāņa Čāča ' -Grandberga, viņa
sievas Grietas, meitu: Lūcijas,
Annas un Olgas-Bertas, 8) In-
driķa Hartmaņa - Gartknocha,
viņa sievas Lības, meitas Annas
undēla Jāņa-Voldemāra, 9) Jāņa
Bērziņa, 10) Kārļa Vaitekuna,
viņa sievas Lības, meitu: Amā-
lijas-Dores un Limas-Augustes—-
attiecīgiem uzvārdu maiņas lū-
gumiem, kuri izsludināti š. g.
23. maija ,,Valdības Vēstnesī"
Ne 114 un pret kuriem triju
mēnešu laikā iebildumi nav celti,
iekšlietu ministris nolēma:

I lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Kristapam Biseniekam-Rite-

niekam un viņa sievai Bar-

barai— uzvārdā,,Bitenieks ";
2) Arvīdam Lejasvārdavam, ari

Vārdavam — uzvārdā „Vār-
davs";

3) Timofejam Jemeļjanovam-
Jepifanovam, viņa sievai
Ksenijai, dēliem: Vasīļijam,
Savelijam, Aleksandram,
meitām: Ļubai un Marijai —
uzvārdā „Jemeļjanovs";

4) Annai Punem — uzvārdā
,.Kļaviņš";

5) Andrejam Siļunam — uz-
vārdā „Sarma";

6) lānim Liepiņam-Liepam —
uzvārdā ,,Liepiņš";

7) ļānim Čačam -Grandbergam,
viņa sievai Grietai, meitām:
Lūcijai, Annai un Olgai-
Bertai — uzvārdā „Grand-
bergs";

8) Indriķim Hartmamm-Gart-
knoch 'am, viņa sievai Lībai,
meitai Annai un dēlam Jā-
nim-Voldemāram — uzvārdā

„Hartmanis ;
9) Jānim Bērziņam — uzvārdā

^.Vairogs" un
10) Kārlim Vaitekunam, viņa

sievai Lībai, meitām: Arn.ī-
lijai-Dorei un Laimai-Au-

gustei- uzvārdā „Rožukalns".
II. Visi dokumenti, kā: pases,

a pliecības, pilnvaras, Ilgumi, 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. ....
n 1 Šie lēmumi stājusies spē-

kā š g. 23. augustā. .Nē 40761 V.
Rūja 1928. g- 18- septembri.
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņs.

Pasu nod.vad. P.Kurzemn.eks.

Madonas apr. priekšnieka pal.
paziņo, kā 1928. g. 2. oktobrī,
pīkst. 10, pie Kalsnavas pagasta
nama tiks izpārdotas vairāksolī-
šanā Kārlim Rudzītim ar dzīves
vietu Kalsnavas pag. ,,Rozēs "
piederoša kustama mantā, sa-
stāvoša no vienas melnralbas
govs, viena balta apmēram 40
kilogramu smaga sivēna, vienas
Zingera firmas kājminamās šuj-
mašīnas un diviem brūni krāso-
tiem koka skapīšiem. Minētās
mantas nocenotas par Ls 315,—,
izpildot I Rīgas pilsētas slim-
nīcas direkcijas rakstu no 1928. g.
25. augusta Ne 7546.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Mērsraga-Upesgrīvas pagasta
pašvaldībām,

Talsu apriņķī, vajadzīgs

ārsts.
Kandidāti tiek uzaicināti pie-

teikties rakstiski pie Mēsraga
pag. valdes līdz š. g. 20. oktobrim,
iesniedzot dokumentus-oriģinālus
līdz ar lūgumu, apmaksātu ar
80 sant. zīmognodokli, bet vēlē-
šanu dienā š. g. 3. novembri,
pīkst. 11 dienā, ierasties personīgi
pie Mērsraga pagasta padomes
uz nolīgšanu. Dzelzceļa stac.
,,Mērsrags" 2 klm. (Vilciena sa-
tiksme 2 reizes nedēļā, otrdienās

un piektdienās). Ārsta dzīves
vieta Mērsraga pag. 'klm. no
jūras. Pamatalga Ls 150 mēnesī.

1» 15035o

Dzelzc. _ virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

rakstisku sacensību
1928. g. 5. oktobri

uz preču svariem, 3000 kg celt-
spējas — 4 gab.

Sacensības sākums pīkst. 11
rītā. Dalībniekiem jāiemaksā
5°drošības naudas no piedā-
vājumu vērtības. Tuvākas ziņas
dz-lu virsvaldē, Gogoļa ielā Nē 3.
14772 1*_ L 5263

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītāja, kura kance-
leja aprodas Madonā, Rīgas bulv.
Ne 11, paziņo, ka:

1) Jāņa 'Kļaviņa prasībā par
Ls 120 ar procentiem un izde-
vumiem, 1928. g. 20. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
pirmā publ. vairāksolīšanā pārdos
Noasa Andreja d. Zvaigznes un
līdzīpašnieka Jūlija Miķelsona
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Madonas apriņķī, Mētrienas pag.
un sastāv no Lūmaņu Nē 50 un
51 mājas ar zemes grāmatu re*.
Ne 1925, aptver 318.68 pūrvietas
ar 205,68 taksācijas ienākumu
rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vai-
rāksolīšanā novērtēts par
Ls 1.000, no kuras summas
sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par 2729,59
cara rubļ.;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, jā-
iemaksā Ls 100 drošības naudas;

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1928. g. 20. sept.
15090 Tiesu izpild. J, Driba

Paziņojums.
1928. g. 29. septembrī Finanču

ministris apstiprinājis Britanijas
Baltijas koku tirdzniecības akciju
sabiedrības statūtu grozījumu,
saskaņā ar kuru minētai sabie-
drībai atļauts izlaist 2000 jaunas
11 izlaiduma akcijas par Ls 100,—
katru, kopsummā par Ls 200.000,
nominālvērtībā, sastādot tādā
kārtā visu pamatkapitālu
Ls 300.000,— lielu sadalītu 3000
akcijās par Ls 100,— katru.

Izlaiduma noteikumi sekosi:
1) Sabiedrība izlaiž 2000 jau-

nas II izlaiduma akcijas par
Ls 100,— katru, kopsummā par
Ls 200.000,— nominālvērtībā,

2) Sabiedrības līdzšinējiem ak-
cionāriem ir priekšrocības tie-
sības uz jaunām akcijām trīs
mēnešu laikā, skaitot no jaun-
izlaiduma izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pie kam
uz katru 1 veco akciju viņiem
ir tiesības pieprasīt 2 jaunas
II izlaiduma akcijas.

3) Pēc Iepriekšējā pantā mi-
nētā laika notecēšanas, atklājama
publiska parakstīšanās uz pārē-
jām akcijām, kuva izdarāma
3 mēnešu laikā, skaitot no ve-
ciem akcionāriem piešķirtā pa-
rakstīšanas laika notecēšanas.

4) Parakstoties uz jauna iz-
laiduma akcijām, jāiemaksā par
katru akciju 'un bez tam
vēl par katru akciju Ls 2,—
ieskaitīšanai rezerves kapitālā.

5) Pārējos iemaksu termiņus
nosaka valde, bet ar tādu ap-
rēķinu, ka visām akcijām jābūt
pilnīgi apmaksātām viena gada
laikā, skaitot no iaunizlaiduma
izsludināšanas,,Valdības Vēstn.".

6) Parakstīšanos uz jaunām
akcijām pieņem valde Rīgā, Brē-
miešu ielā Ne 5.

7) Jaunās akcijas piedalās divi-
dendē, sākot ar 1929. g. 1. janvāri.
Tirdzn. nod. pr-ks A. Kacens.
15096b Revidents R. Bērziņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 5. oktobri, pl. II dienā,
Rīgā, Aspazijas bulv. Ne 10,
pārdos vairāksolīšanā Brigadiera
Zamueļa kustamu mantu,
tētu par Ls 390,10 un sastāvošu
no gumijas izstrādājumiem viņa
dažādu nodokļa parāda st-

Rīgā, 1928. g. 24. septembrī.
15103 Piedzinējs F. Freibergs

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 6. oktobrī, plks 't. 10
dienā, Rīgā, Kaļķu ielā Ne 10,
pārdos vairāksolīšanā Freimana
Eduarda kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 1266 un sastā-
vošu no dažādām mantām viņa
dažādu nodokļa parāda segšanai

Rīgā, 1928. g. 24. septembrī.
15104 Piedzinējs F. Freibergs.

Sunākstes pagasta valde, Jē-
kabpils apriņķī, izsludina par
nederīgiem, ka nozaudētus, se-
košus dokumentus:

1) Līzes Andreja m. Richters,
dzim. Stagars, Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Sunākstes pag.
valdes 1925. g. 17. oktobrī ar
J* 1235;

2) Minnas Pētera m. L'rķevics,
dzim. Zauls, Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Seces pag. valdes
1922. g. 23. septembrī ar Ne 170;

3) Dārtes Klāva m. Māržavs
Latvijas iekšzemes pasi. izdotu
no Sunākstes pag. valdes 1920. «.
10. jūlijā ar Ne 213. 13600ē

Andrupenes pagasta valde iz-
sludina zemāk minētus doku-
mentus par nederīgiem, kā pie-
teiktus šai valdei par nozaudē-
tiem:

1) Iekšzemes pasi, izdotu no
Andrupenes pagasta valdes 1924.
g. 4. septembrī ar Ne 253 uz Adeļas
Pāvila m. Dinduna vārdu;

2) Iekšzemes pasi, izdotu no
Andrupenes pagasta valdes!928.g
17. janvārī ar Ne 1022 ser. N. L.
Ne 021422 uz Jāņa Vasiļija d.
Kuznecova vārdu;

3) Karaklausības apliecību, iz-
dotu no 8. Daugavpils kājnieku
pulka komandiera 1926.g. 29.mai-
jā ar Ne 4445 un a) iekšzemes
pasi, izdotu no Andrupenes pa-
gasta valdes 1922. g. II. martā
ar Ne 1080 uz Staņislava Stepana
d. Čubara vārdu;

4) Karaklausības apliecību, iz-
dotu no 12. Bauskas kājnieku
pulka komandiera 1921. g. 27. fe-
bruārī ar Ne 869 uz Ignata Do-
nata d. Tuča vārdu.;

5) Iekšzemes pasi, izdotu no
Rēzeknes apriņķa 3. iec. policijas
priekšnieka 1920. g. 30. dec.
ar Ne 5453 uz Helēnas Avdeja m.
Kurlanovas vārdu un

f>> Iekšzemes pasi, izdotu no
Andrupenes pagasta valdes
1922. g. 5. oktobri ar Ne 1911 uz
Rozālijas Silvestra m. Grizan
vārdu. 13221 ē

Zvārdes pagasta
Striķu 1. pakāpes pamatskolai

vajadzīga luterticīga

skolotāja-
skolas pārzine

(sieviete)
ar pilnas pamatskolas skolotājas
tiesībām, spējīga pasniegt vācu
valodu, rokdarbus un vingro-
šanu. Pieteikšanās pie skolas
padomes priekšsēdētāja J. Griķa
Striķu muižā līdz ' 1928. g.
12. oktob., adresējot pieteikumus
uz Saldu, pasta kaste 96. Pie-
teikumiem pieliekami klāt visi
attiecīgi dokumenti un ārsta
apliecība par veselības stāvokli.
Vēlēšanas pagasta padome iz-
darīs 1928. g. 13. oktobrī, pīkst. 12
dienā, Zvārdes pagasta namā.
Pag. valdes priekšnieks (paraksts)

15095b

Barkavas pag. valde izsludina
par nederīgiem kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Ne I22C
ser. N. L. 024020, ar Antona
Salimana d. Grudula vārdu, izd.
no Barkavas pag. valdes 1927. g.
20. decembrī;

2) Latvijas iekšz. pasi Ne 514,
ar Antona Ādama d. Tropa v.,
izd. no Barkavas pag. valdes
1921. g. 14. jūlijā;

3) Latvijas iekšz. pasi Ne 276,
ar Jāņa Augusta d. Šķēla vārdu,
izd. no Barkavas pag. valdes
1920. g. 10. jūnijā;

4) Latvijas iekšz. pasi Ne 2156,
ar Advigas Matīsa m. Ikaunieks
vārdu, izd. no Barkavas pag.
valdes 1925. g. 28. sept.;

5) Latvijas iekšz. pasi Ne 293,
ar Annas Mefodeja m. Tuma-
manovs vārdu, izd. no Ļaudonas-
Odzienas pag. valdes 1920. g.
22. martā;

6) Latvijas iekšz. pasi Ne 257,
ar Marijas Ādama m. Tumanovs
vārdu, izd. no Ļaudonas-Odzienas
pag. valdes 1920. g. 25. martā;

7) Zirgu pasi Nel84, ar Pāvelam
Točam piederoša zirga, izd. no
Barkavas pag. valdes 1922. g.
2. februārī. 14381b

Ādažu pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus doku-
mentus:

1) Latvijas iekšz. pasi ser. N.P
"02, ar Kārļa Rībels vārdu,

tzd. no šīs pag. valdes 1927. g.
4. okt.;

2) Latvijas iekšz. pasi ser. N.P.
Ne 005093, ar Eduarda Pučurs
vārdu, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 15. nov. un kara kļaus,
apliecību Ne 33263, ar Eduarda
Mārča d. Pučurs vārdu, izd.
no Rīgas kara apr. pr-ka 1927. g.
21. janvāri. 14380b

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
atsauc savu sludinājumu, ievie-
totu š. g. ,.Valdības Vēstneša"
206. numurā par Latvijas iekšz.
pases Ne 530, izd. no Vecsvir-
laukas pag. valdes 1920. g.
16. jūlijā uz Annas Indriķa m.
Bergman, dzim. Miller vārdu,
nozaudēšanu, jo pase ir atrasta.

14572b
Blīdienas pag. valde izsludina

par nederīgu nozaudēto kara
klans, apliecību Ne 15382, ar
Kārļa Reiņa d. Baltiņa vārdu,
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
1921. g. 10. novembrī. 14382b

Madonas apr. pr-L » .„
^sludina par

nederi *
Latvijas pasi (vecā "^
f 10116, ar Ag(at\sa AP*5
Logins vardu, jztļ „°">»rajona polic. pr.ka19. maijā.
,? -

^—

sludināj umi.
Rūpniecības akdj.7^

,,Zvaigzne"
sasauc savu

kārtējo vijpa ē
fn"?"SrU »«*1928. g. . novembri ,pec pusdienas, valdes .*Rīga, Bruņinieku ielā .* VP

Dienas kārtība-
1) Sapulces vadītāja un „v»tara vēlēšanas- ^
2) 1927. g. darbības
3) Valdes un revīzijas koimr*ziņojums;
4) 1927. g. pārskata un 1928 ,budžeta pieņemšana- "
5) Valdes un revīzijas '

konu»,sijas velēšanas;
6) Tekoši jautājumi.

Akcionāriem , kuri vēl
ties sapulcē, uz statūl
pamata jāpieteic sava
valdei ne vēlāk kā 7 dienpirms sapulces.
l5093l> Vaid..

Latvijas universitātes legiti -
mācijas kartiņas Ne 9032 dupli-
kāts uz Alma' Ozers- vārdu pa-
zaudētas un ar šo tiek izsludināts
par nederīgu. 15098b

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Ne 6387 uz Olgas
Raņķis vārdu pazaudēta un ar
šo tiek izsludināta par nederīgu.

Radioiona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ne 13971, kā
nozaudētu, izdotu 1927. g. 8. jūn.
uz Ļaļins Oļega vārdu. 15109b

L 5346

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ne 17607, kā
nozaudētu, izdotu 1927.g. 24. dec.
uz ļāna Melngailis vārdu. 15K>8b

L 5347

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu Latvijas
iekšz. pasi Ne 023206 ser. K. W.
ar Almas Emilijas Liniņš vārdu,
izd. ne Zalves pag. valdes 1927. g.
5. decembrī. 14567b

Jēkabpils apr. pr-ka pal. I. iec.
izsludina par nederīgu Latvijas
iekšz. pasi Ne 450, ar Ellas
Krigera vārdu, izd. no Jaun-
jelgavas polic. pr-ka 1920. g.
11. martā. 14568b

Preiļu iec. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklaus. apliecību Ne 24/1300,
ar Broņislava Pētera d. Llvmana
vārdu, izd. no Daugavpils kara
apr. pr-ka 1927.g. 14.febr. 14484b

Aizputes polic. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgām nozau-
dēto personas apliec. Ne 564 883,
ai Annas Rubovičs vārdu, bij.
Krievijas pavalstnieces, izdotu
no Liepājas prēf. 1924. g. un
Liepājas prēf. izd. uzturas at-
ļauju Ne 3276, derīga līdz 1927. g.
31. augustam uz tās pašas
vārdu. 14566b

Skaistkalnes pag. valde izslu-
dina par nederīgiem nozaudētus
sekošus dokumentus: Latvijas
pasi ser. C. K. Ne 013667, ar
Andreja Vinberga vārdu, izd.
no šīs pag. valdes 1928. g.
10. janv. zem Ne 1366, un kara-
klausības apliec. Ne 11738, ar An-
dreja Ģederta d. Vinberga vārdu,
izd. no ļelgavas-Bauskas kara
apr.pr-ka^ l927. g. 4. apr. 1438a?

Savstarpīgā kredītbiedrība pīt
Latvijas tirgotāju savienības

sasauc
1928. g. 17. oktobrī, plk
Rīgā, Latvijas tirgotSi
nības namā, Valdemāra

ārkārtēju
vispārēju sapulci.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vS-

šanas;
2) Nekustama īpašuma iegKa*;'
3) Tekošas darīšanas.
15091b Valfc.

Maksātnespējīgā parādnieki

Maksimiliana Novicki
vispārēja kreditoru sapals
notiks š. g. 12. oktobrī, pīkst. II
Kaļķu ielā Ne 30, dz. 2. arsrt»

dienas kārtību:

1) pretenziju pārbaudīšanu ^
beigšana;

2) Konkursa rakstura i»»

šana;
3) Konkursa valdes atalgoju"

noteikšana;
4) Konkursa masas sad»B»
5) Konkursa slēgšana.

Konkursa valdes priekš**
zvēr. adv. M-

Kurzemes-Latvijas b«P«™l
atbrīvotāju biedrība ^*f*L

saskan/ i ar pilnas niedru «pļ

lēmumu no š. g. !» Kon

tiek likvidēta.
Biedrības kreditoriem savasr

sības jāiesniedz 3 mēneša «?»

no šī s ludinājuma iespēj
Vairi Vēstn.", b'cdr- .u

kon 'misi)ai Liepājā, Vilh*»

ielā Ne 55, dz. 2.
^14378ē K.L.B.A>**

kommi-'i)»- _

P/s «Tirgotājs un uzņēma
sasauc

pilnu biedru sapulci
1928. g. 28. oktobrī , piks, n

Rīgā, Teātra ielā \
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku
2) Jautājums par sat

likvidāciju;
3) Likvidācijas kommisijas vffi.

šanas;
4) Dažādi jautājumi un prieki.

likumi.

'5092b Valde.

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Ne 9265 uz Eiže-
nijas Krūmiņš vardu pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 15097b

Rīgas prēf. administratīvā nod.,
izsludina par nederīgu Izaka
Sērmana nozaudēto automobīļa
numuru Ne 1267. 15101b

Rīgas prēf. administratīvā nod.,
izsludina par nederīgu firmas
,,Lērums" nozaudēto automobiļa
mē&inājuma numuru Ne 0-44.

15102b

Rīgas prēf. ostas iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliecību Ne 5128,
ar Augusta Valdnera vārdu, izd.
no Tukuma-Talsu kara apr. pr-ka
1926. g. 2. februārī. 15100b

Rīgas apriņķa priekšnieka pa-
līgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgu Latvijas iekšzemes pasi
ar Ne ser. N. P. 001445, izdotu
no Rīgas apriņķa priekšu, palīga
2. iecirknī 1928. g. 25. janvārī
uz Jefima Kupica vārdu, kurš to
pieteicis par nozaudētu. 15025ē

Galvenā iitnlailhu iimlk
Iepirks rakstisko izsolē

apm. 370 tonnas s 01 s
brutto par netto, no kura daudzuma:

230 tonnas sāls franko intend. galvenā pārtikas noliktavā, Rīgā;
50 tonnas sāls franko intend. Liepājas noliktavā, Liepājā;
90 tonnas sāls franko intend. Daugavpils noliktavā, Daugavpilī.
Izsoles notiks Galvenās intendantūras pārvaldes telpās, Rīgā,

Valdemāra ielā Ne 10 12, dz. 1-a (ieeja no Elizabetes ielas) š. g.
4. oktobrī, pīkst. II. L5II8 1* 14136

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aplosnēs ar uzrakstu: ,,L)z sāls
izsoli 1928. g. 4. oktobrī", nomaksāti ar attiecīgu zīmognodevu
iesūtāmi vai nododami līdz izsoles atklāšanai Galvenās inten-
dantūras pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Rīgā, Valdemārā
ielā Nē 10/ 12, dz. 1-a, vai izsoles dienā — izsoles kommisijai.

Piedāvājumi jānodrošina ar Ls 7 no katras piedāvātās tonnas.
Ar izsoles nosacījumiem interesenti var iepazīties Galvenās

intendantūras pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pīkst. 10—15.

Izgliti&as ministr. Skolu departaments
izsludina uz š. g. 9. oktobri, pulkst. 12, Skolu departamenta

būvtechniskā biroja telpās, rakstisku izsoli

centrālās siltūdeņa ietaises remontdarbu izdošanai
Valsts parauga pamatskolā Rīgā.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli
līdz ar drošības naudu Ls 800,—, iesniedzami līdz izsoles sākumam
Skolu departamenta techniskā birojā, Rīgā, Valdemāra ielā
Ne 36-a, 111 stāva istabā Ne 11.

Darbu apraksti, noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabū-
jami turpat, ikdienas, darba laikā. Ls 5348 15105

Šoseju un zemesceļu d-ta 1. rajona
inženieris

š. g. 15. oktobrī, pīkst. 12. Līgatnes pag. valdes namā noturēs
jauktu izsoli par

800 kub. m granītakmeņu piegādi
Līgatnes-Nītaures šosejas pagarinājuma būvei. Piegādē tiks pie-
laisti solītāji uz partijām ne mazākām par 120 m'. Drošības
nauda Ls 66 no katriem 120 m. Tuvākas ziņas Līgatnes pag.
valdē un 1. rajona inženiera kancelejā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ne 24,
dz. 8. L 5366 15107

Pasta un telegrāfa departamenta galvenā darbnīca
L5351 izsludina 15106

rafzstisfcu izsoli š. g. 1S.otztttbriu*Spoži vilkto dzelzi 6500 kg.
Lenka dzelzi . 21745 „
T-dz'elzi 2000 ,,
Plakandzelzi 14538 „

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

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsumas. 2*

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
dajā, Vidzemes šos. 19 darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12,30—14.

Kokzāģ. akc. sab. „Astra",Ventspili
(Bttanc*: 102T. &. 31. «fe««»""

Aktīvs. Ls Pasī vs
Kases rēķins .... 346,26 I Akciju kapitāls . ? -

Zalogu rēķins . . . 15u.— Izdoto vekse u reĶ. .
^M

Preču rēķins .... 4.800,07 ' Kreditoru rēķins ?

Inventāra rēķins . . 6.564,91
Nek. īpaš. rēķins . . 136.533,16
Apdrošināšanas rēķ. . 2.274,66
Mašīnu un aparātu rēķ 193.579,62
Debitoru rēķins . . 4.200,11
Peļņas un zaudēj. rēķ. 12.984/

361.433,54 —-—M
— _ rēf>t

lOZT. 6- pelna» un *aru*iēļuwnu *~t }
Zaudēts. Ls Pelnlt

Lmur
Ainas strādniekiem un Ekspluatac. ''' -

darbiniekiem . . . 21.863,20 Zaudējums par
Apdrošināšana . . . 2.631,87
Nodokļu rēķins . . . 2.424,53
Izdevumi, procenti,

nomas, slimo kasei,
strādn. apdrošin.
u. t. t 22.098,76

49.01- —^
15072ē
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