
Pārgrozījumi civilprocesa un tirdzniecības
procesa likumos.

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Noteikumi par atlīdzību valstij par labu

izpildot privātus pakalpojumus no-
dokļu lietās.

Noteikumi Baldones peldvietas apmeklē-
tājiem un cenu saraksts ārstniecības
līdzekļiem un sezonas kartēm 1928. g.
sezonā.

Preces, kuras pārbaudāmas uz kravas
dokumentu pamata.

Nodokļu departamenta rīkojums par vi-
\ dējām tirgus cenām uz ārzemes nepu-

tojošiem vīniem un ārzemes liķieriem.
Preces, kuras muitojamas pēc svara, bet

apgrozībā tiek pārdotas ar skaitu un
kuras atļauts pieteikt preču pietei-
kumos ar skaitu.

Saraksts ievedamām un izvedamām be-
ramām un gabalu precēm, kuras
atļauts pieteikt preču pieteikumos
minot tikai viņu nosaukumu.

Saraksts precēm, kuru īpatnību var pie-

teikt preču pieteikumos, neminot sīki
viņu tarifa nosaukumu.

Prefektiem, apriņķu priekšniekiem un
pagastu valdēm.

Tautas labklājības ministrijas paziņojums
par komandējumu atlīdzības vietā
piešķirtām piemaksām valsts darbi-
niekiem.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

Rīgā, 1928. g. 12.maijā.
Finanču ministris R. Liepinš.

Noteikumi -^par
atlīdzību valstij par labu, izpildot
privātus pakalpojumus nodokļu

lietās.
1. Nodokļu departamentam vai no-

dokļu inspektoriem iesniedzamo noteikumu
6. pantā minēto lūgumu, paziņojumu,
deklarāciju un tamlīdzīgu rakstu izgata-
vošanai ieceļami pēc vajadzības speciāli
darbinieki at atalgojumu no šīm nolūkam
budžetā paredzētām summām.

2. Par katru pakalpojumu saņemtā
atlīdzība jāieraksta par grāmatvedību un
norēķiniem valsts iestādēs paredzētā kases
kvīšu grāmatā pēc parauga N° 2, izsniedzot
maksātājam kvīti.

3. Uz izgatavotiem rakstiem jāatzīmē
izgatavošanas vieta, datums, darbinieka
vārds un uzvārds, kā arī kvītes numurs un
summa.

4. Saņemtā atlīdzība tiklīdz kopsumma
sasniedz Ls 100,—, bet tomēr ne retāk
kā vienreiz nedēļā, jāiemaksā Latvijas
bankā vai tās nodaļās attiecīgā ieņēmumu
rēķinā.

5. Šos darbiniekus instruē un viņu
darbību pārbauda Nodokļu departamenta
direktora pilnvarotas personas.

6. Darbu uzskaitījums un atlīdzības
normas:

Ienākuma nodokļa lietās.
1) Ienākuma nodokļa deklarācijas Ls

forma Ns 1 un 1-a 0,70
2) Ienākuma nodokļa deklarācijas

forma'.No 2 . ;. 0.20
3) ' Ienākuma nodokļa deklarācijas

forma N°3no I līciz 15 dzīvokļiem 0J40
4) Ienākuma nodokļa deklarācijas

forma Ne 3 ar vairāk kā 15 dzī-
vokļiem 0,60

5) Ienākuma nodokļa deklarācijas
forma JVs 4 . 0,10

Tirdzniecīb a s un r ū p n i e c ī h a s no-
dokļa lielās.

1) Tirdzniecības - rūpniecības no-
dokļa deklarācijas 0,50

2) Lūgumi pārrakstīt tirdzniecības-
rūpniecības zīmes 0,50

3) Paziņojumi par uzņēmuma pār-
vietošanu, slēgšanu vai īpašnieku
maiņu (1,50

4) Nekustamas mantas īpašnieku
paziņojumi par izīrētām telpām
un laukumiem 0,50

5) Lūgumi aplikt uzņēmumus pēc
kopējām grāmatām 0,50

6) Tirdzniecības-rūpniecības zīmju
pieprasījumu izpildīšana . . . 0,50

Pilsētu un miestu nekustamas
mautas nodokļa lietās.

1) Pilsētu un miestu nekustamas
mantas deklarācijas ar dzīv. no
1—5 ' ? . . 0,50

2) Pilsētu un miestu nekustamas
mantas deklarācijas ar dzīv. no
6—15 I —

3) Pilsētu un miestu nekustamas
mantas deklarācijas ar vairāk kā
15 dzīvokļiem 1,50

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

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

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī JS2 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Pārgrozījumi
civilprocesa un tirdzniecības

procesa likumos.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

I. Civilprocesa likumu (1923. g.-rzd.)
74. p. piezīmē un 267. pantā (Lik. kr.
1925. g. 110.) un to pašu likumu (1914. g.
izd.) 1215a- pantā, 1890. pantā, 1400. p.
1. piezīmes: III pielikuma 5., 6. un 12.
pantā un 1899. p. pielikuma 22. pantā
izdarīt sekošos pārgrozījumus.
74. p. piezīmi papildināt ar vārdiem:

,.,... bet ne vēlāk par 14 dienām pēc
prasības celšanas".

267. pantu papildināt ar vārdiem: ,,...
bet ne vēlāk par vienu mēnesi, skaitot
no tās dienas, kad apgabaltiesa sa-
ņēmusi apelācijas sūdzību (260. p.)".

1315a. pantu izteikt šādi:
1215a. No ienākušās summas

(1214. p.) uz apgabaltiesas vai mier-
tiesneša lēmumu vispirms sedzami
piedzīšanas izdevumi un pēc tam
pārējie prasījumi apmierināmi sekošā
kārtībā: 1) prasījumi, kuri bauda
ķīlu tiesību uz pārdoto kustamo man-
tu; ' 2) prasījumi par neizmaksātu

1 darba algu ne vairāk kā par pēdējo
gadu līdz prasības celšanai; 3) tie
nokavētie maksājumi par vienu gadu,
kuri izdarāmi pamatojoties uz likumu
par algotu darbinieku apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos
(Lik. kr. 1927. g. 91.) un uz Noteiku-
miem par strādnieku un citu algotu
darbinieku nodrošināšanu slimības ga-
dījumos (1922. g. izd.); 4) prasījumi,
kuri nodrošināti ar pārdotās nekusta-
mās' mantas ieķīlājumu — pēc ķīlu
tiesību pirmtiesības;'5) tie prasījumi.

i kuriem likums piešķir priekšrocība
apmierinājuma tiesību.

Pēc tam atlikums izlietojams pārējo
prasījumu nodrošināšanai vai apmieri-
nāšanai pēc viņu samērīhas, uz seko-

jošo pantu pamata.

1890. p. ievada pirmo teikumu un 4. punktu

izteikt šādi:

„No ienākušās naudas ar apgabal-

tiesas lēmumu nekavējoties sedzami
piedzīšanas izdevumi un apmierināmi

prasījumi par neizmaksātu darba algu

pēdējo triju mēnešu apmērā"

4) Prasījumi par neizmaksātu darba
algu ne vairāk kā par pēdējo gadu
līdz prasības celšanas dienai, ie-
skaitot šajā laikā panta ievadā
norādītos trīs mēnešus;

To pašu pantu papildināt ar
jaunu 4L punktu:

4 1) tie nokavētie maksājumi par vienu
gadu, kuri izdarāmi pamatojoties
uz likumu par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un arodu
slimību gadījumos (Lik. kr. 1927. g.
91.) un uz Noteikumiem par strād-
nieku un citu algotu darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos
(1922. g. izd.).

1400. p. 1. piezīmes III pielikuma 5. un 6.
pantā ievietot aizrādījumu, ka aiz-
liegums izsniegt kreditoriem piedzītās
naudas summas nezīmējas arī uz
prasījumiem par neizmaksātu darba
algu pēdējo triju mēnešu apmērā.

Tā paša pielikuma 12. pantā ievietot
aizrādījumu, ka noteikums par piedzīto
naudas summu ieskaitīšanu kon-
kursa masā nezīmējas arī uz prasīju-
miem par neizmaksātu darba algu
pēdējo triju mēnešu apmērā.

1899. p. pielikuma 22. panta 4'. punktu

izteikt šādi:

4 1) Prasījumi par neizmaksātu darba
algu ne vairāk kā par pēdējo gadu
līdz prasības celšanas dienai un
tie nokavētie maksājumi par vienu
gadu, kuri izdarāmi pamatojoties
uz likumu par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un arodu
slimību gadījumos (Lik. kr. 1927. g.
91.) un uz Noteikumiem par strād-
nieku un citu algotu darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos
(1922. g. izd.), pie kam piespriestie
prasījumi par augšminēto darba
algu pēdējo triju mēnešu apmērā
bauda priekšrocības pret 1. punktā
minētām tiesībām.

Tā pašapielikuma 36. p. 3. punktu
atcelt.

II. Tirdzniecības procesa likumu (Lik.
kop. XI sēj. 2. d., 1903. g.. izd.) 506. p.
5. punktu un 507. pantu izteikt šādi:

506

5) Prasījumi par neizmaksātu darba
algu ne vairāk kā par pēdējo gadu
līdz prasības celšanas dienai un
tie nokavētie maksājumi par vienu
gadu, kup izdarāmi pamatojoties
uz likumu par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes ufi arodu
slimības gadījumos (Lik. kr. 1927.g.
91.) un uz Noteikumiem par strād-
nieku un citu algotu darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos
(1922. g. izd.).

507. Šie parādi (506. p.) apmierināmi
no pirmajām konkursa valdes rīcībā
ienākušām summām, ja nepietiktu
līdzekļu šās šķiras parādu pilnīgai
apmierināšanai, tad no tiem vispirms
apmierināmi iepriekšējā (506.) pantā
norādītie prasījumi par neizmaksātu
darba algu pēdējo triju mēnešu ap-
mērā, bet pārējie parādi — pēc sa-
mērīhas.

Ar šo atcelti Civīl- un tirdzniecības

procesa likumu papildinājumu un pārgro-
zījumu (Lik. kr. 1925. g. 110.) II un III
nodalījums un likuma par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību
gadījumos (Lik. kr. 1927. g. 91.) 95. panta
otra daļa.

Rīgā, 1928. g. 15. maijā.

Valsts Prezidents G. Zem gals.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. gada 12. maijā
Nr. 244.

Attiecīgu pārbaudījumu izturējušo 9. Rē-
zeknes kājnieku pulka virsseržantu Jāni
Grīnbergu paaugstinu par VI šķiras
kara ierēdni ar izdienu no šīs dienas.

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

Dažādi.
1) Anketas izbraucējiem vai pavalst- Ls

niecības lietās . 0,50
2) Lūgumi apturēt nodokļa piedzī-

šanu vai pagarināt tā samaksas
termiņu o,50

3) Lūgumi izsniegt apliecības pasu
'ietās 0,50

4) Lūgumi izsniegt apliecības par
nekustamas mantas novērtējumu 0,50

5) Lūgumi izsniegt dažādas izziņas
nodokļu lietās . 0,50

6) Lūgumi aprēķināt nodokli vai iz-
sniegt apliecību par nodokļa sa-
maksu un pārējie še neminētie
rateti 0,50

Nodokļu departamenta direktors
F. Ķempels.

Nodaļas vadītājs P. Liepinš.

Apstiprinu.
1928. g. 11. maijā.

Tautas labklājības ministris
V. R ii b u 1 i s.

Noteikumi
Baldones peldvietas apmeklētājiem
un cenu saraksts ārstniecības līdze-
kļiem un sezonas kartēm 1928. g.

sezonā.
i.

Sezona dziedniecības vietā skaitās no
1. jūnija līdz 15. septembrim.

2.
Katrai personai, kura sēravotos dziedi-

nās, jāizņem sezonas karte.

3.
Maksa par sezonas karti:

Uz visu sezonu:
a) iekšzemniekiem Ls 2,—
b) viņu bērniem līdz 15 gadiem ,, 1,—
c) ārzemniekiem ,, 4,—
d) viņu bērniem līdz 15 gadiem ,, 2,—

Uz atsevišķu sezonas posmu:
a) iekšzemniekiem Ls 1,—
b) Viņu bērniem līdz 15 gadiem ,, 0.50
c) ārzemniekiem ,, 2,—
d) viņu bērniem līdz 15 gadiem ,, 1,—

Dienas karte:
Visiem vienlīdzīgi Ls 0,20

Ģimenes kartes uz visu sezonu
(līdz 4 personām)

a) iekšzemniekiem Ls 4,—
b) ārzemniekiem , 8,—
1. piezīme. No sezonas kartes maksas

atsvabināti visi vietējie peldvietas
iedzīvotāji, iestādes darbinieki un viņu

i'nes locekļi, ārsti, valsts darbi-
nieki un viņu ģimenes locekļi, kareivji,
kara invalidi un brivvannu lietotāji.

2. piezīme. Peldviesi, kuriem pie-
šķirti dziedniecības līdzekļi par paze-

, minātu maksu, kā arī ārstu ģimenes
locekļi, maksā par sezonas "kartēm
tikai puscenu.

3. piezīme. Par izpirktām sezonas
kartēm naudu atpakaļ nemaksā :k
nozaudēšanas gadījumā pērkam;,;,
sezonas kai

4.
Par dziedniecisko līdzekļu lietošanu i

clones sēravotos 1928. g. sezonā noteikta
sekoša maksa:

I kl. sēra vannas Ls 1,20
II , .. .. " , 0,90

1 .. sērūdens-ogļskābes vannas ., 2,40
II „ „ ., „ :>._

( l .. sērūdens-skuju ekstrakta
unas |

II ,. sērūdens-skuju ekstrakta
vannas ...

1 ,, sērūdens-sāls vannas 1.60
. , ??

I .. dūnu vannas ....
ii : . .

Maksa par „VaJdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas,

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18 —
>/2 gadu . . „ 12,— i/2 gadu . . „ 10,—
3 mēn. . . ,, 6,— 3*Vnēn. . . ,, 5,—?
1 ,. . „ 2,— 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru ' . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4 .
par katru tālāku rindiņu 15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu ' 20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) ' . „ — 25

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



Dūņu sēdvannas un par pazem.
maksu Ls 2,—
,, kompreses sausas .... ,. 2,50

kompreses ārpus gultas . ,. 1,50
eksports 1 kg 0,10

Upes ūdens vannas ,. 0,80
Sērūdens vannas par pazemin.

maksu vai bērnu vannas . . ,, 0,60

Upes peldētava Ķekavā:
a) pieaugušiem, vienreizēja pel-

dēšanās Ls 0,15
bērniem līdz 12 gadiem, skol-
niekiem un studentiem vien-
reizēja peldēšanās .... „ 0,10

b) abonēšanas maksa mēnesī
pieaugušiem ,, 3,—
Tas pats bērniem .... ,, 2,—

c) ģimenes kartes līdz 5 perso-
nām par vienu mēnesi . . ,, 10,—

Piezīme. Vannu biļešu nozaudēšanas
gadījumos pērkamas jaunas vannu
biļetes.

Par inventāra lietošanu:
1. a) Par frotieru palagu un dvieļa

vienreizēju lietošanu . . . Ls 0,60
b) par frotieru palagu vienrei-

zēju lietošanu ,, 0,50
c) par frotieru palagu un fro-

tieru dvieļu abonēšanu uz
1 mēnesi, neieskaitot maz-
gāšanu ,, 4,—

d) par frotieru palagu abonē-
šanu uz 1 mēnesi, neieskaitot
mazgāšanu f, 3,—

e) par frotieru dvieļu vienrei-
zēju lietošanu „ 0,20

2. a) Par vienkāršu palagu ar fro-
tiera dvieli uz vienu mēnesi,
neieskaitot mazgāšanu . . „ 2,50

b) par vienkāršu palagu bez
dvieļa uz 1 mēnesi, neieskai-
tot mazgāšanu ,, 2,—

c) par vienkārša palaga ar fro-
tiera dvieli vienreizējai lie-
tošanai ,, 0,50

d) par vienkārša palaga vien-
reizēju lietošanu ,, 0,40

Piezīme. Veļa tiek iznomāta vien-
reizīgai lietošanai un uz vienu mēnesi.
Pēc mēneša nomas laiks var tikt pa-
garināts vēl uz 2 nedēļām pret pus
mēneša samaksu. Veļu lieto tikai tā
persona, kura to nomājusi. Nomāta
veļa atstājama iestādē kalpotāju uz-
glabāšanai. Mēneša abonentiem veļas
mazgāšana nododama' iestādes vannu
sagatavotājiem, pēc sēravotu direkci-
jas apstiprinātas atsevišķas atlīdzības

, mazgātājiem.

Par slimnieku stumjamo krēslu (bez
apkalpotāja).

Vienreizēja lietošana Ji/2 stundas Ls 0,25
Mēneša maksa braukšanai līdz

1 reiz dienā 11/2 stundais ... ,, 5,—
Par personu svaru lietošanu:

Vienreizēja svēršanās ..... Ls 0,10
Saules un gaisa vannas:

a) Vienreizējā lietošanā koka'
dīvāns bez matrača un de-
ķiem . Ls 0,30

b) Abonēšanas maksa uz 1 mē-
nesī neatkarībā no saules
dienām '. . ,, 6,—

5.
Maksātnespējīgiem un mazturīgiem do-

dama iespēja ārstēties vai nu par brīvu,
vai par pazeminātu maksu, pie kam par
brīvu izsniedzamas tikai sēra vannas. Kas
attiecas uz'dūņu vannām, tad tās par pa-
zeminātu maksu var izsniegt tikai -sezonas
sākumā un beigās, t. i. no 1. līdz 15. jūni-
jam un no 20. augusta lidz 15. septembrim.

1. piezīme. Izņēmumi pielaižami retos
gadījumos un tikai tad, ja to atļauj
peldviesu-maksātāju skaits un ir brīvas

? vannas. ?
2. piezīme. Brīvvannas un vannas

par pazeminātu maksu piešķi r peld-
vietas direkcija.

Kā iekšzemes, tā arī ārzemes ārstiem
tiesība lietot visus dabīgos dziednieciskos
līdzekļus par brīvu, virs normas; viņu
ģimenes locekļi maksā tikai puscenu. Tā-
pat brīvārstēšanu virs normas bauda arī
iestādes darbinieki un viņu ģimenes locekļi
(pēc direkcijas ieskata). Feldšeri, žēlsirdī-
gās māsas, vecmātes un vietējie peldvietas
iedzīvotāji bauda tiesību uz pazeminātu
maksu, bet tikai sezonas sākumā un beigās.

Piezīme. Personas, kuras vēlas, sa-
ņemt ārstniecības līdzekļus par brīvu,
vai par pazeminātu maksu, iesūta vēlā-
kais līdz 20. maijam attiecīgas iestādes
direkcijai ar zīmognodokli neapliktu
lūgumrakstu, pievienojot tam mazturī-
bas apliecību un ārsta atzinumu par

nepieciešamību ārstēties peldvietā (pēc
klātpieliktā parauga, kuru var pie-
prasīt no Baldones sēravotudirekcijas).
Direkcija sev patur tiesību katrā
laikā pārbaudīt no policijas, pašvaldī-
bas iestādēm, vai citām kādām oficiā-
lām iestādēm, vai amata personām
izdotās mazturības apliecības.

7.
Biļetes dziednieciskiem līdzekļiempārdod

un izdod tikai tām personām, kuras uzrāda
sezonas karti un peldvietā praktizējošā
ārsta ordru. Sēravotu iestādes koncertos
un bezmaksas izrīkojumos ir brīva ieeja
tikai pret samaksu iegūto sezonas karšu
īpašniekiem.

8.
Vannu izsniegšanas kārtību nn lieto-

šanas laiku noteic iestādes direkcija.
9.

Uz vienu biļeti vannu var lietot tikai
viena persona. ' Peldviesiem atļauts ņemt
līdz savā vannā bērnu līdz 6 gadiem, ja
ārsta ordrā par to attiecīgi atzīmēts.

10.

Vannu telpās ir aizliegts lietot smirdošas
zāles un smēres, kā arī līdz nest kādus
piemaisījumus

^
vannām.

Tāpat aizliegts patvarīgi mainīt ordrā
nosacīto vannas temperatūru.

11.
Lietojot vannas, vai arī atrodoties iestā-

des telpās, peldviesiem noteikti jāievēro
visi direkcijas izdotie noteikumi un priekš-
raksti. Direkcijai ir tiesība noteikumu
neievērotājiem aizliegt apmeklēt iestādes
telpas.

12.
Par tīšu priekšmetu postīšanu, vai bojā-

šanu tiklab iestādes telpās, vannu kabinēs,
kā arī parkā un mežā direkcijai tiesība
piedzīt soda naudu pēc sava nocenojuma,
vai ari likt samaksāt bojātā resp. saplēstā
priekšmeta pilnu vērtību.

Rīgā, 1928. g. 10. maijā.

Veselības departamenta direktors
Dr. A. Petersons.

Slimnīcu un kūrortu nozares vadītājs
R. Bērziņš.

Paraugs pie noteikumiem
Baldones sēravotos.

Ārsta apliecība.

Baldones sēravotu direktoram par
pazeminātas maksas ,~ , - . ,-,j- j vannu lūdzēja veselībasbezmaksas J

stāvokli.
1. Uzvārds, vārds, vecums un ģimenes

.- ... precējies , _ . .,stāvoklis -T- ... - bērnu skaits,neprecējies
2. Dzīves vieta nn nodarbošanās (bēr-

niem uzrādāma vecāku nodarbošanās).
3. īsa anamneze (kādas infekcijas sli-

mības bijušas) kādā kūrvietā un ar kādiem
panākumiem jau dziedinājies.

4. Status praesens (sirds asinstrauki,
slimības simptomi sīks apraksts).

5. Diagnoze.
6. Ārsta paraksts.
7. Gads, mēnesis un diena.
Piezīme. Atzīmes rakstāmas uz ' 8

loksnes papīra bez zīmogmarkas.

Prefektiem, apriņķu priekšniekiem
un pagastu valdēm.

Iekšlietu ministrijas administratīvais
departaments novērojis, ka pasu izdevē-
jas iestādes, izsludinot pasu nozaudēšanu,
paralēli pases sērijas numuram min arī pa-
ses izdevējas iestādes pasu grāmatas re-
ģistrācijas numuru, kurš ierakstīts pases
7. lappusē, jeb sliktākā gadījumā — tikai šo
numuru.

Ievērojot to, ka katras pases numurs
attiecīgā sērijā ir tikai viens, administra-
tīvais departaments paziņo jums izpildī-
šanai, ka, izsludinot pases par nozaudē-
tam, paziņojumos jāuzrāda vienīgi pases
sērija un sērijas JV», pases izdevējas iestā-
des nosaukums, kad izdota un pases
īpašnieka vārds un uzvārds.

Turpmāk pie pasu izsludināšanas par
nederīgām jāpieturas pie sekošām formām:
a) sludinājumos, kuros minētas vienīgi

nozaudētās pases

„Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgām

Latvijas pases, kuras pieteiktas par
nozaudētām pēc sekoša saraksta:
I) Latvijas pase ser. A L N° 021422,

izdota no Rīgas prefektūras 1927. g.
27. nov. uz Pētera Kārklina vārdu;

2)
b) sludinājumos, kuros minēti bez pasēm

arī vēl citi dokumenti, kā zirgu pases,
kara klausības dokumenti un c.

..Jaunsaules pag. valde, Bauskas apriņķī
izsludina par

nederīgiem
zemāk minētos dokumentus, kuri pie-
teikti par nozaudētiem:!) (sk. iepriek-
šējo „a" burta pāraugti);"

c) sludinājumos, kuros minēta tikai vie-
nas pases nozaudēšana —

,Jēkabpils apr. priekšnieka pal. 2. ie-

cirknī izsludina par
nederīgu

nozaudēto Latvijas pasi ser. K P
N°004210, izdotu no Mazzalves pagasta
valdes 1928. g. 13. februārī uz Annas
Miķelsona vārdu".

Rīgā, 1928.' g. 12. maijā. A2 31317 i-

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nodaļas vadītājs Kurzemnieks.

Nodokļu departamenta rīkojums par vidējām tirgus cenām uz ārzemes
neputojošiem vīniem un ārzemes liķieriem.

Apstiprinu.
Rīgā, 1928. g. 12. maijā.

Finanču ministris R. L i e p i ņ š.

Pamatodamies uz finanču ministra 1927. g. 20. jūnija rīkojumu par kārtību, kādā
ņemam 3%-gās piemaksas Kultūras fondam par labu („V. V." 135. num.), nodokļu
departaments nosaka uz ārzemes neputojošiem vīniem un ārzemesliķieriem sekošas vidē-
jās tirgus cenas, no kurām aprēķinam 3°/0-gās piemaksas Kultūras fondam par labu:

.. .. 3% piemaksas Kultūras fondam
Dzērienu nosaukums Vidēja tirgus cena/u

-ļaļ)'Ārzemes neputojošie vīni:
a) ar alkohola saturu Ls 8 par 1 pud. ā 0,8 Itr. un 24 snt. par 1 pud. ā 0,8 ltr.

līdz 13° Ls 4 par 1-pud. ā 0,4 ltr. 12 snt. par 1 pud. ā 0,4 ltr.
b) ar alkohola saturu Ls 13 par 1 pud. ā 0,8 ltr. un 39 snt. par 1 pud. ,&? 0,8 ltr.

virs 13° Ls 6,5 par 1 pud. ā 0,4 ltr. 20'snt. par 1 pud. ā 0,4 ltr.
Ārzemes liķieri Ls 15 par 1 pud. ā 0,5 ltr. un 45 snt. par 1 pud. ā 0,5 ltr.

Ls 7,5 par 1 pud. ā 0,25 ltr. 23 snt. par 1 pud. ā 0,25 ltr.

Ar šo atcelts nodokļu departamenta 1927. g. 21. jūnija rīkojums par nemonopo-
lizētu alkoholisku dzērienu vidējām tirgus cenām, no kurām aprēķināmas 3% piemaksas
Kultūras fondam par labu (,,V.V." 137. num.) tajā daļā, kas attiecas uz ārzemes nepu-
tojošiem vīniem un ārzemes liķieriem.

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1928. g. 16. maiju.
Rīgā, 1928. g. 12. maijā.

Nodokļu departamenta direktors F. Ķempels.
Akcīzes nodaļas vadītājs E. Punde.

R I K 0 I U M S JVs 142.

1928. g. 7. maijā.
Preces, kuras muitojamas pēc svara, bet apgrozībā tiek pārdotas ar skaitu un

kuras atļauts pieteikt preču pieteikumos ar skaitu.
(Pie muitas likuma 382. panta).

Tarifaa
burti

PUnkti ' P re Č u no s a ū k ' u m s

21. p. 4. un 5. pkt. Papirosi un cigāri.
27. p. 2. pkt. burts a un b Araks, rums un citi dzērieni, pudelēs vai citos tamlīdzīgos

traukos.
28. p. 2. pkt. burts a un b Vīnogu, ogu un augļu vīni pudelēs.
29. p. 1. pkt. burts, b un Medus miestiņš, porters un visāds alus, pudelēs un citos

2. pkt. burts b tamlīdzīgos traukos.
31. p. 2. pkt. Etiķis, visāds, izņemot tualetetiķi, pudelēs un citos tam-

līdzīgos traukos.
32. p. Minerālūdeņi dabiskie un mākslīgie.
59. p. I. pkt. Namdaru koka izstrādājumi, kā arī šindeļi vienkārš un

spundēti.
59. p. 3. pkt. burts b Gatavas mucas.
66. p. 3. pkt. burts b Būvakmeņi sevišķi neminēti,, bluķu veidā un vairāk kā 15 cm

biezos galdiņos, ar apcirstu vai zāģētu virsmi vai virsmes
daļām; trepju kāpšļi un trotuāru galdiņi. .

66. p. 3. pkt. burts c Galdiņi 15 cm biezumā un mazāk, ar apcirstu vai zāģētu
virsmi vai virsmes daļām.

72. p. 1. pkt. burts a, b Būvķieģeļi, ne ugunsdroši, no vienkāršas ķieģeļu masas.
un c

74. p. 1. pkt. burts a un b Visādi jumtu dakstiņi.
159. p. 1. un 2.,pkt. Ieroči un ieroču piederumi.

Ar šo atcelts 1. XI 1922. g. rīkojums N° 21087, izsludināts 1922. g. „Valdības
Vēstnesī" Ne 252. >

Pamats: Muitas likumu 137. pants.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

RĪKOJUMS Ns 143.
1928. g. 7. maijā.

Saraksts precēm, kuru īpatnību var pieteikt preču pieteikumos, neminot sīki viņu tarifa
nosaukumu.

Tarifa panti, punkti un
burti

28. p. 1. pkts burt. a
un b.

58. p. 1. pkts burt. c un
d, 2. un 3. pkts.

64. p. 2. pkt. burt. a
un b.

64. p. 3. pkt. burt. a
un b.

66. p. 3. pkt. burt. b
un c.

66. p. 5. pkt. burt. a
un b.

140. p. 3. pkt. burt. a un
b. 4. un 5. pkt.

142. p. 3. pkt. burt. a un
b. 4. un 5. pkt.

155. p. 1. pkt. burt. a, b,
c, d un e.

155. p. 2. pkt. burt. a, b
un c.

(Pie muit. lik. 378. panta).
Preču nosaukums ar aizrādījumu (pēdiņās), kā viņas pieteicamas

preču pieteikumos.

„Alkoholiski vīnogu, ķekaru ogu, citu ogu un augļu vīni
mucās", neuzrādot viņu alkohola saturu.

,,Koki dēļos, plāksnēs un finieros", neuzrādot dēļu, plākšņu
un finieru biezumu.

,,Kurvji un pinumi no augu materiāliem arī ar citu vienkāršu
vielu pievienojumu, bet bez izgreznojuma", neuzrādot
gabalu svaru.

,,Kurvji un pinumi ar vienkāršu vielu izgreznojumiem",
neuzrādot gabalu svaru.

,,Būvakmeņi , sevišķi neminēti, galdiņos, ar apcirstu vai
zāģētu virsmi, vai ' virsmes daļām", neuzrādot galdiņu
biezumu.

«Marmors, būvalabastrs, serpentins, Flandrijas granīts
(Beļģijas marmors), bez pulētas virsmes, galdiņu veidā",
neuzrādot galdiņu biezumu.

,,Lenšu, šķiru un plākšņu dzelzs", neuzrādot viņas biezumu.

,,Lenšu , šķiru un plākšņu tērauds", neuzrādot viņa biezumu.

,.Dzelzs un tērauda stiepules", neuzrādot viņu kalibri.

„Stiepules no 143. pantā minētiem metāliem un metālu sa-
kausējumiem" , neuzrādot viņu kalibri



167. p.

167. p. 1. pkt. burt. a un
b. '!.., 3. un 4. pkt.
burt. a un b.

177. p. 1. pkt. burt. d
un e.

187. p. 1., 2. un 3. pkt.
burti a un b.

188. p. 1., 2. un 3. pkt.
burti a, b un c.

199. p. 1. pkt. burt. a, b
un c.

200. p.

208. p.

Ja preču īpašnieks pievieno pie preču pieteikuma oriģināl-
faktūru, izdotu no preču pārdevējas ārzemes firmas m
drukātas blankas ar faktūras izdevēja zīmogu un parakstu
apstiprinātu no ārzemes tirdzniecības kameras, tad tarifa
167. pantā minētās mašīnas un viņu, daļas pieteicamas
sekosi:

1) pieteikuma 3. iedalē jāraksta: „mašīnas un mašīnu daļas
pēc tarifa simtu sešdesmit septītā panta", neuzrādot
sīkāki minētā panta iedalījumus.:

2) pieteikuma 5. iedalē jāraksta: „Brutto ... (ar cipariem)...
kilogrami, muitojamais netto svars pēc klātpieliktās
oriģinālfaktūras... (ar burtiem). .. kilogrami".

„Mašīnas un aparāti, kā arī to rezerves vai mainu daļas,
kuri minēti 167.p. l.pkt. burt. a un b, 2.,3. un 4. pkt. burt.
a un b, pieteicami, ja faktūra netiek priekšā stādīta, uzrādot
mašīnu un aprātu tarifa nosaukumus, neminot vara satura
apmēru un no kāda metāla viņas izgatavotas".

„Bristoles pape", neuzrādot svaru 1 kvadrātmetrā.

„Kokvilnas audumi, balināti un nebalināti, mercerizēti,
listrēti vai tamlīdzīgi apstrādāti", neuzrādot cik kvadrāt-
metru satur 1 kilograms.

„Kokvilnas audumi, krāsoti, raibi austi, apdrukāti, merce-
rizēti, listrēti vaj tamlīdzīgi apstrādāti", neuzrādot cik
kvadrātmetru satur 1 kilograms.

„Vilnas audumi", neuzrādot cik kvadrātmetru satur 1 kilo-
grams.

,,Vilnas audumi apdrukāti", neuzrādot cik kvadrātmetru
satur 1 kilograms.

,, Izšuvumi, kā arī izšūti audumi, izšūta tūbas drēbe, izšūts
tils un tamlīdzīgi pieteicami, uzrādot viņu pamatmateriālu,
kā ari materiālu, ar kuru viņi izšūti, neuzrādot viņu platumu
un neminot izšuvuma platumu vienā malā".

Līdz ar šo atcelts 1922. g. „Vald. Vēstn." Ki 252 izsludinātais rīkojums Ne 21084
no J922. g. 1. novembra.

Pamats: Muitas likuma 137. pants.
Finanču ministra "b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

«^?^ —^^^— ? ? — I' ' ' "?' ? ?'??^?^

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Zemkopības, ministrijas kuHūrtecbniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
Š. g. 26. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Jaun-
saules pagasta meliorācijas sabiedrības
„Straume" darbu dalībnieku pilnā sa-
pulcē pieņemto Bauskas apriņķa Jaun-
saules pagasta Bērziņa meža galveno
novadgrāvju projektu. Līdz ar projekta
apstiprināšanu visiem zemāk pievestā da-
lībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par, pienākumu pieda-
līties meliorācijas sabiedrībā BStraume",
minēto meliorācijas darbu izvešana un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 10. maijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. P el s i s.

Darbvedis F. Briedis.

RĪKOJUMS JVe 144.
, 1928. g. 7. maijā.

Preces, kuras pārbaudāmas uz kravas dokumentu pamata.
(Pie muitas likumu 385. panta).

Tarifa panti punkti P r e č u n o s a u k u m sun burti

33. p. L, 2. un 3. pkt. Sāls.
59. p. 3. pkt. burts a un b Gatavi mucu dēlīši un gatavas mucas.
63. p. Čiekuri, pluksinamie.
65. p. 4. pkt. Kaļķi; krīts un talks gabalos, dedzināti.
65. p. 5. pkt. burts a Hidrauliskas savienojošas vielas.
65. p. 5. pkt. burts b un c Portlandcements.
66. p. 8. pkt. burts a Dabiskie dzirnakmeņi.

72. p. 1. pkt. burts a, b, c Ķieģeļi. *
un 3. pkt. burts a

72. p. 2. pkt. Smilšu kaļķa, cementa, ģipša un visādi citi mākslīgi sevišķi
neminēti, ķieģeļi un galdiņi.

73. p. 1. pkt. burts a un b Caurules no porezas masas un to fasonētas daļas.
74. p. !. pkt. burts a un b Jumta dakstiņi, no vienkāršiem māliem visādi.
80. p. 2. pkt. Darva un deguts.
83. p. 3. pkt. un 4. pkt. Minerālrubers, asfalta mastika un hidrokarbons.
96. p. 1. pkt. Smagais špats un viterits gabalos.
125. p. I. un 2. pkt. Dabiskas krāsvielas.
176. p. 2., 3. un 4. pkt. Papīra masa un makulatūra.

— Visas no muitas brīvas preces (pēc minimālām likmēm).
Ar šo atcelti: I. XI 22. g. rīk. N° 21088. izslud. 1922. g. ,,V. V."X»252;

29. XI,8. XII. 24. g. rīk. Ne 22397, īzslud. 1924. g. „V. V." N°280; 1926. g. „V. V." N°94
izslud. saraksta JNfe 5 papildinājums un 1927. g/„V. V." N° 29 izslud. rīk. JV° 23.

Pamats: muitas likumu 137. pants.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

R ī K 0 J U M S JVe 145.
1928. g. 4. maijā.

Saraksts ievedamām un izvedamām beramām un gabalu precēm, kuras atļauts
pieteikt preču pieteikumos minot tikai viņu nosaukumu, bet kuyu vairums nosa-
kāms uz kravas dokumentu pamata preču pārbaudot.

(Pie muitas lik. 379. panta).
Ievedmuitas tarifa panti, _ ,

punkti un burti Preču nosaukums

Visas no muitas nodokļa brīvās preces (pēc minimālām likmēm
33. p. L.,'2. un 3. pkt. Sāls.
65. p. 4. pkt. Kaļķi, krīts un talks, gabalos, dedzināti.
65. p. 5. pkt. burts, a Visādu nosaukumu cementi.
65. p. 5..pkt. burti b un c Portlandcements.
66. p. 3. pkt. burts a Būvakmeņi, sevišķi neminēti, neapstrādāti vai rupji apcirsti,

bluķa vai galdiņa veidā, t. i. bez virsmes tālākas apstrā-
dāšanas (ciršanas vai zāģēšanas).

71..p. 1. pkt. Šmirģels, bimsteins, tripels, gabalos.
96. p. 1. pkt. Smagais špats un viterits, dabiskie, gabalos. „
97. p. Stroncianits (ogļskābais stroncijs) un celestins (sērskābais

stroncijs), mākslīgie un dabiskie, gabalos vai pulvera
veidā.

Izvedmuitas tarifa panti r> *un punkti Preču nosaukums

Visas no izvedmuitas nodokļa brīvās preces (pēc minimālām
likmēm).

1. p. 1.—23. pkt. Koka materiāli, ja tie tiek izvesti pa jūras ceļu saskaņā ar
nosacījumiem, izsludinātiem 1924. s. ..V. V." Ne 82.

Ar šo atcelti: 1922. g. ,.V. V." JN° 252 izslud. rīk. Ne 21085; 1924. g. „V.V." Ne 103
izslud. rīk. Ne 8602; 1926. g. „V. V." Ne 98 izslud-. rīk. M 79 un 1927. ģ. „V. V." M> 29
izslud. rīk. JMb 23.

Pamats: Muitas lik. 379., 139. un-6501 . p. pielik. 14. p.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 26. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Doles
pagasta meliorācijas sabiedrības «Grāvis"
darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Rīgas apriņķa Doles pagasta Pulkārnes
pusmuižas jaunsaimniecību galveno no-
vadgrāvju projektu. Līdz ar projekta
apstiprināšanu visiem zemāk pievestā
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu pieda-
līties meliorācijas sabiedrībā „Grāvis",
minēto meliorācijas darbu izvešana un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 10. maijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. Pel s is.

Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š- g. 26. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Jaunsaules pagasta meliorācijas sabiedrībā „Straume",
jāņem dalība pie kopējo Bauskas apriņķa Jaunsaules pagasta Bērziņa meža novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

, ... i., i. ? M - . _ _.._ _„ _ .„ -__
^ .

m.-- -Kt xr Darbu
3 Dalībniekam MajU "„_„_ „ , . _. izmaksa pēc
r _ Dalībnieka piederošo vai

Kada PSasta atrodas maJprojekta,
# Dalībnieka vārds jpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas rēķina daKb

" Piezīmes
c. un UZVārds ' . .. esošo māju mernie- zemes nifderēia nieku balsu

apzīmējums n0SaukumS ,J, grāmatu p.edereja

ļš
nosdUKuins plāniem reģistra Ls

i T5t»h« Ppzfre ' īpašnieks Krēņu-Jāņ — 1574 Jaunsaulespag.Vec-Jaunsaulesmuiž. 286,— šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās
1. JekaDS Kezge . . . ._ 'f"' "'- * n„„i.„x_„ nā,,-™,,, fi^cifi 191 — darou izmaksas summas uzskatamas
2. Mārtiņš Mārtiņa d. Gravē „ Benguzenu-uavamaz- — ooyo „ „ „ „ i»i,

par pamatu da,rbriieku maksājumu
māja noteikšanai kā pie darbu pirmreizējas

-ļ I5r,;« Mikela d Stūre . Mant. masa Bengužēnu-Jostamaz- — 7049 „ „ „ „ 122,— izvešanas, tā ari pie izvesto darbuo. , aina miņ.s.j« ?
māja uzturēšanas kārtībā turpmāk, neņemot

T „ .-ļ \r„ic.J D5„;„, rr,0?o« 300 vērā darbu faktisko izmaksu, kura var
4 Valsts īpašnieks Valsts .Bērziņa mežs — . » duu, būt mazāka vai lielāka.
5

'
Jānis Pētera d. Stūre . . „ Benguzerm - Krista ,— 5708 „ „ . „ 18b —

mazmaja

6 Erasts Paškovkis. ... - Desu krogs 1588 Jaunsaules pagasta Jēkaba muiža 93 —

[ ( Lūcija Jāņa m. Vīksnēnļ Buludi — 3858 Briģu muiža 208 —
'?\ Roberts Jāņa d. Vīksnensj ? .
8. Jānis Alberts Zaimanovskis „ Sviesteni - o336 „ . ib4

'~ .
Kopā . . 1550 —

Rīeā 19?8 gada 10. maijā. Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
B" Darbvedis F. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 26. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Rītes
pagasta meliorācijas sabiedrības „Alksna"
darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Jēkabpils apriņķa Rītes pagasta obroka
gabalu „Vecumi" galveno novadgrāvju
projektu. Līdz ar projekta apstiprināšanu
visiem zemāk pievestā dalībnieku sarakstā
uzrādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties meliorācijas sabie-
drībā „Alksna", minēto meliorācijas darbu
izvešanā un izvesto darbu kārtībā uztu-
rēšanā.

Rīgā, 1928. g. 10. maijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. P e 1 s i s.

Darbvedis F. Briedis.

4k

Paziņojums valsts iestādēm.
Pamatojoties uz ministru kabineta p. g.

6. oktobra lēmumu (protok. Ne 81), ar
kuru uzdots darba inspekcijai vest sarakstu
tiem uzņēmumiem, kuri kārtīgi nemaksā
algas strādniekiem un tādiem pasū-
tījumus neizdot — darba aizsardzības
departaments paziņo, ka uzņēmējs Ro-
berts Vintaps, dzīv. Olaines pagastā,
izvedot ceļu. remontu darbus Latgalē, nav
samaksājis strādniekiem darba algu.

Rīgā, 1928. g. 12. maijā. Ne 3944/D.
Darba aizsardzības departamenta

direktors F. Roze.
Darbvedis R. Pupūriņš.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 26. marta lēmumu,
atsa'uc „Valdības Vēstnesī" 1927. g. 25. marta
67. numurā iespiesto sludinājumu par Jāzepa
Kazimira d. Freitaga, aps. uz, sod. lik.
616. p. 1. d. 2. pkt. pamata, meklēšanu, jo
minētais Jāzeps Freitags ir atrasts.

Daugavpili, 1928. g. 10. maijā.
Priekšēdētāja vietā Bogdanovičs.

Sekretārs J. Vanags.



Valdības rīkojumi un pavēles.

Tautas labklājības ministrijas pa-
ziņojums par komandējumu atlīdzī-
bas vietā piešķirtām piemaksām

valsts darbiniekiem.
Paziņojam, ka 1926. g. ,,Vald. Vēstn."

Ne 13., 73. un 1927. g. Ne 122. publicētā
paziņojumā par komandējumu atlīdzības
vietā piešķirtām piemaksām (ar 1926. g.
„Vald. Vēstn." Ne 262. publicēto pārgrozī-
jumu) jāieved sekosi pārgrozījumi un
papildinājumi:

I. 1. punktā (attiecībā uz dzelzsceļu
darbiniekiem)
a) strīpot:

. 10) inženierim vai techmķim- Mēnesi

mašīnu" iec. stiprs strāvas Ls

pārzinim \.,—
11) mašīnu iec. 11 šķiras elektro-

tehniķiem. ...' .... 16,—
20) telegrāfa iecirkņu pārziņiem 24,—
22) jaunākiem elektrotechniķiem 17,—
25) vec. elektrotechniķiem . . 18,—
26) materiālu rajonu pārziņiem 30,—
27) materiālu iec. pārziņiem . 24,—
28) materiālu izdevējiem-pava-

doņiem 12,—
29) techniķiem — stipras strā-

vas pārziņa palīgam . . . 20 —

b) strīpotā vietā likt:

10) elektrotechnisko iecirkņu
pārziņiem 24,—

11) vec. techniķim ugunsdzē-
sības lietās 45,—

20) rezerves telegrāfistiem . . 25 —
22) II šķiras elektrotechniķiem 17 —
25) I ' ,. „ 18-
26) materiālu apgādes rajona

saimniecības priekšniekam . 30,—

Mēnesi
Ls

27) koku materiālu un kurināmo
vielu pārzinim 24,—

28) materiālu izvadātājiem-pa-
' vadoņiem 18,—

29) I šķ. techniķiem elektroteh-
niskos iecirkņos 20 —

c) no jauna ievest:
34) mežu izstrādāšanas darbu .

un koku zāģētavas pārzinim
par braucieniem savā darba
.rajonā un uz centru, laikā no
l./X līdz 31./III Ls 100 —
un no L/IV līdz 30./IX . 50-

35) I šķ. atslēdzniekiem pie
svaru montiera 20,—

36) rezerves staciju priekšnieku
palīgiem 35-

37) rezerves biļešu kasieriem un
rezerves svērājiem .... 25,—

38) rezerves pārmijniekiem . . 20,—

. II. 4. punktā (attiecībā uz policijas
darbiniekiem) -pēdējo teikumu sākot ar
vārdiem: ,,Ja darbinieka pienākumus . . ."
atvietot ar sekošu nosacījumu: ,,Ja at-
tiecīgā darbinieka pienākumus uzdots iz-
pildīt citai personai, tad piemaksu saņem
amata pienākumu faktiskais izpildītājs".

III. 14. punktā (attiecībā uz tiesu
resora darbiniekiem) 4. nodalījumā strīpot
vārdus: ,,Rīgas apr. I iec".

Tanī pašā punktā no jauna ievest:
7) Kandavas iec. miertiesnesim 16,—

1928. g. 12. maijā. Ne T. 352.
Darba aizsardzības departamenta

direktors F. Roze.
Valsts dienesta inspektors

J.Kārklinš,

Literatūra.
Latvijas muitas tarifi.

Saeimas muitas tarifa kommisiias lietpratis
pie jauna muitas tarifa izstrādāšanas, dirn.
Muitas departamenta revidents, inž.-techn.
D. Vidbergs, kas nevien Latvijā, bet arī ār-
zemēs pazīstams kā muitas rokas grāmatu un
muitas tarifu autors, — patlaban laidis klajā,
vācu valodā, 5. izdevumā „Lettiands ZoHtarifc"
pēc 1928. g. 16. a'prīļa stāvokļa, 341 lap. p.
biezs.

Tirdznieciskās aprindas un spedicijas firmas
var. ar prieku apsveikt šo grāmatu. Līdzās ar
muitas tarifiem, šai viegli pārskatāmi sastādītā
grāmatā pielikti klāt vēl 16 pielikumi, ieksaitot
taras tabeli, noteikumus par preču izcelšanos
vietas certifikātiem, visiem svarīgākiem, līdz
šā gada aprīļa beigām publicētiem noteikumiem
un rīkojumiem un t. t., kas nepieciešami nekļū-
dīgai kalkulācijai preču muitošanas lietās. Iz-
cilus vērtību piešķir minētai Vidberga grāmatai
līdz pēdējam sīkumam sastādītais, plašais, ap
2500 priekšmetus ietverošais alfabētiskais preču
saraksts, kas dod iespēju ātri un viegli orientē-
ties visos speciālos preču muitošanas gadījumos.

Tāpat ar atzinību jāpiemin lietpratigi un liet-
derīgi sastādītais kokmateriālu izvedmuitastarifs,
kurā blakus parastiem nosaukumiem vācu va-
loda, ievesti arī šo materiālu techniskie no-
saukumi' — agnļu valodā, kas sevišķi svarīgs
koku tirgotājiem. Beidzot autors sniedz savā
izdevumā, stūrainās iekavās, uz ilggadēju muitas
praksi pamatotus paskaidrojumus, daudzos pan-
tos, punktos, burtos, un piezīmēs, kuri bez šau-
bām dos iespēju prareizj tulkot un piemērot
muitas likumu un tarifu.

Grāmata dabūjama tieši pie autora D. Vid-
berga, Rīgā, Brīvības ielā JSs 136/138, kā arī
visās Rīgas ievērojamākās grāmatu pārdotavās.

-d.

9 Nekustamas mantas saraksts,
kuru īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 26. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Doles pagasta meliorācijas sabiedrībā „Grāvis", jāņem daliba pie

kopējo Rīgas apriņķa Doles pagasta Pulkarnes pusmuižas jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

Māju JNaNs Darbu
3 r\-'ī-u~s^ ,,-,r ». Dalībnieka Dalībniekam Kādā pagastā atrodas māja izmaksa pēc

„t Dalībnieka varas - . ..... nsnPr r*s j
projekta,

?3
,pas"mu piederošo vai viņa pec pec

Un pie kādas agrākās muižas ? no kuras ap- Piezīmes
*« un uzvārds «<^u lietošanā esošo ™

b
™ i grāmatu .... rēķinada.ībn.

o. apzīmējums māju nosaukums plāniem reģistra piederēja balsu skaitu

1. Mārtiņš Svajēns ..... JaunSaimn.ieguv. Bedrenieki 51 F - Doles pag. Pulkarnes pusmuiža 132,- J^SS^mS^Sfi£S2. Mārtiņš, Mārtiņa d. Lizdtņs. . īpašnieks Batan 50 3473 Doles muiža 217,— par pamatu dalībnieku maksājumi»
3. mir. Vilis Korts Mantoj. masa Lejas-Saulgoži 49 3478 „ „ 132,— noteikšanai un nokārtošanai kā pie
4. Jānis Krūze Jaunsaimn.ieguv. Šiliņi 52 F — Pulkarnes pusmuiža 243,— darbu pirmreizējās izvešanas, tā art
5. Jānis Dāvā d. Zvaigznīts . . . īpašnieks Kalna-Saulgoži 48 3479 Doles muiža 205,- g'^*nSSoi: vfrf'darbu'lak!
6. Peters-Rudolfs Teodorad.Flinters „ Maz-Sieruši 51 F 4394 „ „ 206,— tisko izmaksu, kura var būt mazāka
7. Jēkabs Sproģis Jaunsaimn.ieguv. Zaķukalni 1F(57F) — Berzmentes muiža - 81,— vai lielāka.
8. Andrējs-Teodors Andreja d. Plate īpašnieks Plates 9F 5670 Pulkarnes pusmuiža 132,—
9. Vilis Pētera d. Brēde .... „ Ziemeļi 16 F 5681 „ „ . 80,—

10. Jānis Kurts ....... Jaunsaimn.ieguv. Alpi 52 F — Doles muiža 114,—
11. Jānis Liestiņš „ „ Pūriņi 14 F — Pulkarnes pusmuiža ' 105,—
12. Pēters Brēde „ „ Apareni 22 F — „ „ 217,—
13. Jēkabs Miķelsons ..< ... „ „ Dzirnavnieki 19 F — „ „ 214,—
14. Jānis Zārnehs „ „ Avotiņi 13 F — Berzmentes muiža 60,—
15. Milda Lazdiņ, dzim. Funka . . „ Maz-Rubeņi 59F(39F) — „ „ 217,—
16. Jānis Rubens „ „ Lejzemnieki 7F — Pulkarnes 313,—
17. Kārlis Lejiņš „ „ Rijnieki 8F — ; 409 —
18. Jēkabs Andreja d. Riņķis . '. īpašnieks Pjaviņas 60 F 5673 M 30,—
19. Mārtiņš, Mārtiņa d. Kalniņš. . „ Kalnieši 11 F 5649 „ 110 —

~~
Kopā . .| 3217,-

Rīgā, 1928. g. 10. maijā. ' Kultūrtechniskās daļas vadītājs J. P e 1 s i s.
Darbvedis F. Briedis.

/ Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 26. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Rītas pagasta meliorācijas sabiedrībā „Alksna",

jāņem dalība pie kopējo obroka gabalu „Vecumi" novadgrāvju rakšanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

Māju N2N2 Darbu
JS

Dalībniekam —— Kād - pagastā atrodas māja izmaksa pēc
f\ļ3 Dalībnieka vārds Dalībnieka īpašumu piederošo vai viņa pēc pēc projekta, /
3.* .... . _. ,. , v .. . mēmie- zemes un Pkādas agrākās muižas no kuras ap- Piezīmes.
*« un uzvārds tiesību apzīmējums lietošana esošo māju dbas gr|matu . .. rēķinadalibn.

'«? nosaukums plāniem reģistra piederēja balsu skaitu
Ls

1. Jāņa Caunīša mant. masa Jaunsaimn.ieguv. Mežnieki (29) 47F — Ritas pag. Kroņa Susejas muiža 316,— šim dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu»
mantojuma masa. izmaksas summas uzskatāmas par pa-

2 Ievas Bokman launsaimn ipcrnv Dzpni f98ļ 46F 45 matu dalībnieku maksājumu noteikšanai,£. ievas tsoKman ._ . .. uaunsaimn. īeguv. uzeņi (28) 4t>r — „ „ 40,— kā pje darbu pirmreizējas izvešanas, tā
mantojuma masa. arr pje izvesto darbu kārtībā uzturēšanas

3. Jānis Upesdeglis . . . Jauns, ieguvējs Mūrnieki (30) 48F — „ „ „ „ „ 334,— turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko;
4. Krišjānis Blusa .... Jauns, ieguvējs Līdumnieki (34)51F — „ „ 129,— izmaksu.
5. Kriša Fišera mant. masa Jaunsaimn. ieguv. Kamoli (35) 52F — „ „ 436,—

mantojuma masa
, 6. Krišs Pantavičs. . . . Jaunsaimn.ieguv. Šiliņi (36) 53F — ( „ „ „ „ „ 95,—

7. Jorģis Kalve .. .... „ „ Bērzāres (37) 59F — »"',"' » » 86,—
. ( Marija Vīnaskaln . . . \ 17-11- /q0\ ccc no8Marta Vīnaskaln . . . / » » Vinaskalm (38) 55F - „ „ „ 93-

9. Andrejs Pedurs . ... „ „ Zemturi (32) 49F — „ „ „ „ r 113,—

10Marta Ceplīte
'. . } - » LeJ»?i (33) 50F. — „ „ 203 —

11. Mārtiņš, Pētera d. Osīts īpašnieks Strēlas-Stepiņi 9 1392 Susejas muižas ' 89,—
~" 1939,—

Rīgā, 1928. gada 10. maijā. Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. P e 1 s i s.
Darbvedis F. Briedis.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Kaunā, 14. maijā. Šovakar sākušās
Lietavas neatkarības desmitgadu
jubilejas svinības.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. g. 15. maijā.

Devīzes

1 Amerikas dollars. . » 5,158—5,17
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245
100 Francijas franku . 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku. ....... 99,30—100,05
100 Itālijas liru 27,15—27,35
100 Zviedrijas kronu 138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu 138,10—138,80
100 Dānijas kronu. 138,30—139,00
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 208,05—209,10
100 Vācijas marku. 123,35—123,95
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00'
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červoņecs — — —
100 Austrijas šiliņu . . . . 1. . 72,50—73,20

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg. . . 3425—3445»
Sudrabs 1 kg 95—103

Vērtspapīri:

5o/0 neatkarības aizņēmums. . . 98—10O
4% Valsts prem. aizņēmums . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zimes 96—97

Rīgas biržas kotācljas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlcs,

Zvērināts biržas māklers M. Okmiāns..

Redaktors: M. Ārons.

ManHaBHÎ ^aHBaBBIIaml|̂ BBl

Šim numuram 8 lapas puses.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1888. g. 24. septembri Rīgā
mir. Jēkaba Jura d. Kalniņa
un tāsievas 1920. g. 22. martā
Rīgā mirušās Lizetes-Karolines-
Friderikas Kalniņ, dzi'm. Mūr-
nieks, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L.JVs4171

Rīgā, 1928. g. 8., maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3345 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas aogabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., civ. proc. lik.
339., 366., 411., 438., 701. 700..
711. un 718. p. pamata, ar šo
dara zināmu Vladislava! Ļjacho-
vičs, dzim. Michalovskis, ka
tiesa š. g. 19. martā aizmuguras
nosprieda viņas laulību ar Fēliksu
Ļjachoviču šķirt. L. JVs 100 28.

Jelgavā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēdētāja v. R. Millers.

3088o Sekretāra pal. F. Kāps.

1 - ?v

{Tiesu
siuāinajumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu'un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Karlines Annas
Kviesitis lūgumu un savu 1928. g.
2. maija lēmumu, paziņo, ka
parādniece parādu pēc obligācijas
par 570 rb)., apstiprinātas 1910. g.
27. septembrī ar JVs 1376 uz
nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Ērg]u pilsmuižas Jaun-Ivanu
.JVs 43 mājām, ar zemes grām.
reģ. JVs 3517 par Mabu Ērgļu
kraj-aizdevu sa-bai, blanko ce-
dēta — ir iemaksājis tiesas
depozitā Ls 8,50 dēļ kapitāla un
0 ,, dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uza augšā
aprādito obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājuma
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību, prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928.g. 4. maijā. JVs 3662.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2978ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties, uz 1926 g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Jāņa Milna
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 1928. g. 2. maija
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Jānis Milns parādu pēc obligā-
cijas par 500 rbļ.. apstiprinātas
1910. g. 27. septembri ar JVs 1324
uz nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Ērgļu pilsmuižas Ķikutu JVs 23
mājām, 'ar zemesgrāmatu reģ.
JVs 5298 par labu Ērgļu krāj-aiz-
devu sabiedrībai,' blanko cedēta,
ir samaksājis, bet ši augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ,
kā ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
noda ļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdibas Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznicinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928.g. 4. maijā. JVs4075.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2979ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 6. jūnijā ' Lugažu
draudzē mirušā Nikolaja Roberta
Voldemāra Ēka ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

19"28. g. 5.maijā. L. JNe 3941
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
3080 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. gada 7. septembrī Allažu
pag. Silciema mirušā Juj-a Matīsa
dēla G a v e n a ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā sīs tie-
sības zaudējušas. L. JVs 3745

Rīgā, 1928. g. 11. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3734 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. g. 9. februārī 'Svētciema
pag. mirušā Aleksandra Mār-
tiņa dēla Č a k s t i ņ a ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētas personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928.g. 11. maijā.
L. JVs3422.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
3735 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Jāņa Rozentala
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1928. g.
2. maija lēmumu paziņo, kā
parādnieks Jānis Rozent ' als pa-
rādu pēc obligācijas par 1000 r.,
apstiprinātas 1897. g. 3. aprīlī
ar JVs 158 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Vittes muižas zem-
nieku zemes Kalna-Miķelēnu ar
zemes grāmatu reģ. JVs" 945 par
labu Fridricham Kristapa d.
Vesseram — ir iemaksājis tiesas
depozītā Ls 18,67 dēļ ' kapitāla
un % dzēšqnas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesibas uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteikta
laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasit parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

1928. g. 4. maijā. JVs 4074.
Priekšsēdētāja v. A* Veidners.
2980o Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Jāņa Ermaņa
lūgumu un savu 1928. g. 2. maija
lēmumu paziņo, ka parādnieks
Jānis Ermāniš parādu pēc obli-
gācijas par 362 rub., apstiprinātas
1905. g. 31. martā ar JVs 179
uz nekustamo īpašumu Valmieras
apr., Kauguru muižas zemnieku
zemes Kempu mājām, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 819 par labu
Lienei Dāvā m. Grundt, kā viņai
pienākošās izmaksas nodrošinā-
jums pēc dalīšanas līguma, izdota
no Jāņa Grundta, — ir samaksā-
jis, bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kas šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

1928. g., 4. maijā. JVs.2804.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2981o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 26. februārī Tirzas pag.
mirušā Jāņa Pētera d. Komšara
(Komsāra) ' ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

1928. g. S. maijā. L. Ns 4139
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
3346 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 8. aprīlī Rīgā mirušā
Friča (Fridricha)-Augusta Jāņa
dēla Sprosta, ir atklāts
mantojums un uzaicina kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikomisā-
rijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas.

1928. g. 8. maijā. L. JVs4143
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3347 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.

30. maijā, minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks attaisīts
un nolasīts 1926. g. 19. jūlijā
Gaujienas pagastā ,,Kalnavec-
vīstucos" mir. Pētera Jozepa d.
V i t o 1a testaments. L JVs 2036

Rīgā, 1928.g. 12. maijā.
Priekšsēd. v. A.Veidners.

3860 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa.
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar' šo dara zināmu, ka tiesa
1928. g. 22. februārī Oskara-
Pētera Stuggis prasības lietā
pret Annu-Doroteju Stuggis,
dzim. Nemack, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda:
«ķirt laulību, kas noslēgta 1920. g.
21. martā Dāmsdorfā, Vācijā,
starp prasītāju Oskaru-Pēteri Bēr-
tuļa d. Stuggis un Annu-Doroteju
Vilhelma m. Stuggis,dzim. Nemāk
(Nemack).

. )a atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 4. maijā.
3082o JVs 433818. L. JVs 697.

Priekšsēdētāja b. Eglits.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Eduarda Ozola
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1928. g.
2. maija lēmumu paziņo, ka
parādnieks Eduards Ozols 'parādu
pēc obligācijas par 2000 rub.,
apstiprinātas 1914. g. 17. aprilī
ar JVs249 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Saikavas muižas
Lazdukalna JVs 181 mājām, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 1716 par
labu Annai Jāņa m. Ozols, dzim.
Rudens, blanko cedēta — ir
iemaksājis tiesas depozitā Ls42,67
dēļ kapitāla un ° fl dzēšanas.

tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." unaiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laika nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

1928! g. 4. maijā. JVs 4079.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2982o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
24. aprīlī izklausīja Johanesa-
Feliksa Krīgera lūgumu dēļ dzī-
vības apdrošināšanas polišu atzi-
šanu par zudušām un nolēma:
atzīt par iznīcinātu 1908. g.
17. oktobrī no apdrošināšanas
biedrības ,,Žizņ" izdotu dzīvības
apdrošināšanas polisi JVs 126420
par 5000 rub.

1928. g. 5. maijā. JVs 1721.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
3081o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p!, paziņo, ka 1928. g.

30. maijā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1927. g 23. decembrī Valmieras
pilsētas slimnīcā mir. Kārļa Ben-
jamiņa d. P i n č a testaments.

LN° 3189
Rīgā, 1928. g. 12. maijā.

Priekšsēd. v. A.Veidners.
3RH0, Sekretārs A Kalve

Je lgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p.pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1926. g.
10. novembrī Tukumā mirušā
Augusta Grunde atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 5. maijā.
3274 1. JVs 1964 28
Priekšsēd. v. E. Feldmanis.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 1967., 2011..
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1917. g.
16. martā mir. Johana Kristapa
d. Reinholda atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem- un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 5. maijā.
3275 L. JVa 1981/28.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
16. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispāribai, ka obligācija par 2000
kr. rbļ., kas korob. 1911. g.
16. dec. JVs 148 uz Bauskas
pilsētas imobīla ar zemes grām.
JVs 304 atzīta par iznīcinātu
un lūdzējam Jēkabam Boķim
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprilī.
L. JVs 651/28. 3281b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
16. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispāribai, ka parāda akts par
?1000 kr. rbļ., kas korob. 1910. g.
15. martā JVs 798 uz Kroņa-
Vircavas pag. „Kauķe-Beiki" mā-
jām ar zemes grām. JVs 4555
atzīts par iznīcinātu un lūdzējai
Kroņa-Vircavas krāj-aizdevu ka-
sei dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprilī.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
27. febr. nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Tukuma-Talsu zemes grā-
matu nodaļā uz Katrīnei Šar-
lotei Blumbergs, dzim. Upeslāc
piederošā nekustamā īpašuma
Tukuma apr. Slampes pag.,,Savel
Lāce" mājām zem zemes grām.
JVs 2991 koroborēti akti: I) pir-
kuma-pārdevuma līgums, k^s no-
slēgts 1906. g. 27. jūlijā starp
Krišu Upeslāci un Katrīni Upes-
lācis un korob. 1906. g. 27. jūlijā
JVs 644 pēc kura noteiktas 50
kr. c. rbļ. lielas naudas izmaksas
jūlijai-Leontinei, Žanim, Kārlim,
Emilijai, Matīsam-Augustam un
Robertam Upeslāčiem katram;
2) Tukuma-Talsu 1. iec. mier-
tiesneša 1906. g. 11. janv. izpild-
raksts JVs 534, korob. 1906. g.
18. jūlijā JVs 618, pēc kura pie-
nākas Leizeram Rozenbergam
19,93 kr. c. rbļ. Un 3) obligācija
par 1000 kr. c. rbļ. izstādīta
1912. g. 20. augustā uz Otto
Niedres vārdu un korob. 1914. g.
9. janv. zem žurn. JVs 42 — ie-
rasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vaid."Vēstn."
un iesniegt minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktis ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdzējai Katrīnei
Blumberg, dzim. Upeslācis at-
vēlēs prasīt hipotēku dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

dara zināmu vispārībai, ka sa-
skaņā ar tiesas 1927. g. 27. 'okt.
nolēmumu promesošās Ievās
Jaunsaules mantībai ir iecelta
aizgādnība.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprīlī.
Priekšsģēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
30. apr. nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka laulāti draugi Mār-
tiņš Andreja d. BalČunas un
Marta Jēkaba nm. Balčunas,
dzim. Martinson pēc pirmā vīra
Samuls š. g. 13. aprīli noslēguši
līgumu, apliecinātu tai pašā dienā
pie Jēkabpils notāra Grīna zem
reģistra JVs 748, ar kuru. viņi
savā starpā atceļ priv. lik. 41.—
66. p. p. aprādītās tiesības uz
laulāto draugu kopēju mantu
un šo attiecību vietā ieved at-
sevišķas mantas tiesības pēc
priv. lik. 27. un 28. p. p. no-
teikumiem, ta ka katram no
laulātiem draugiem ir tiesība
savu atsevišķu mantu pašam
pārvaldīt un pārzināt, to lietot
brīvi un patstāvīgi, kam-
dēļ vīrs neatbild par sievas pa-
rādiem un otrādi.

Jelgavā. 1928. g. 5. maijā.
Prkkšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gads
19. apr. nolēmumu, dara zināmi

vispārībai, ka laulātie draugi
Jānis Grandovskis un Alma Ginti-
dovski, dzim. Ozoliņš noslēguši
1928. g. 31. martā līgumu, kas
tad pat apliecināts no Jelgavas
notāra Ļūļes ar reģ. JVs 1550,
ar kuru viņi savā starpā atceļ
priv. lik. 41.—66. pantā ap-
rādītās tiesības uz laulāto draugu
kopējo mantu un šo attiecību
vietā ieved atsevišķas mantas
tiesības pēc priv. lik. 27. un 28. p.
noteikumiem, tā ka katram no
laulātiem draugiem ir tiesība
savu atsevišķo mantu pašam
pārvaldīt un pārzināt, to lietot
brīvi un patstāevīgi, kādēļ vīrs
neatbild par sievas parādiem
un otrādi.

Jelgavā, 1928. g. 5. maijā.
L. '.Vs 1247 28. 3291b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
3(19'. p. pamata uzaicina Sergeju
Pāle.nu, kura dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu lai
rasties šai tiesā saņemt norakstus
no iesūdzības raksta un pieliku-
miem Grienvaldes krāj-aizdevu
kases prasības lietā pret Sergeju
Pālenu un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lietu
noliks uz term'ņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradī-
sies, bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas
sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kancelejā, un skaitīs
par izsniegtiem. L. JVs 453 28

Jelgavā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

3087o Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
30. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parādi pēc obli-
gācijām: 1) 2000 kr. rbļ. lielumā
pēc obligācijas korob. 1912. g
10. nov. JVs 2903 un 2) 700 kr. rbļ
lielumā pēc obligācijas korbb.
1913. g. 16. janv. JVs 143, uz
Jelgavas apr.Aucesmuižas ,,Ruge-
metu-Zupu" mājām ar zemes
grām. reģ. JVs 4288 atzīti par
samaksātiem un lūdzējam Jānim
Rozenbergam dota tiesība prasīt
attiecīgu hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 5. maijā.
Priekšsēd. v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
27. febr. nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Jānim Teodoram
Alfrēdam Enguram piederošā ne-
kustamā īpašuma Jelgavas apr.
Skursteņmuižas ,,Putniņu" mā-
jām zem zemes grām. JVs 1259
koroborētas aktis: I) pirkuma-
pārdevuma līgums, noslēgts
1870. g. 17. sept. starp Grietu,
Otto, Jāni, Juri un Annu Zvin-
geļiem kā pārdevējiem un Pēteri
Enguru kā pircēju, korob. 1870.'g.
2. okt. JVs 1889 pēc kura no-
liektas kā maksas Jānim Zvin-
gelim 200 kr. c. rbļ., Otto un
Jurim Zvingeliem 200 kr. c. rbļ.
un Otto Zvingeliem 100 c. rbļ.;
2) obligācija par 6000 kr. c. rbļ.,
izstādīta 1914. g. 22. janv. Iva-
nam Banisam, blanko cedēta
un korob. 1914. g. 22. janvāri
JVs 170; 3) obligācija par 2000
kr. c. rbļ., izdota 1908. g. 18. jūn.
Liel-Sesavas krāj-aizdevu kasei,
korob. 1908. g. 18. jūn. JVs 1507,
ierasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdzējam Jānim
Alfrēdam Enguram atvēlēs prasīt
hipotēku dzēšanu zemes grām.

[elgavā, 1928. g. 30. aprīlī.
L. JVs 945/28. 3278b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1923. g.
19. septembrī Elkšņu pagastā
mirušā Jāņa Kļeviņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, 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. L. JVs 1973 2$

Jelgavā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste

3086o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
30.' apr. nolēmuma, dara zināmu
vispāribai, ka parādi pēc testa-
menta 2000., 1000 un 1000 kr.r.
lielumā korob. 1911. g. 12. maijā
JVs 1600 uz Bauskas apriņķa
Medumesmuižas .Smorēnu-Krišt' u'
mājām ar zemes grām. JVs 3441
atzīti par samaksātiem un lūdzē-
jam Jānim Kundženovskam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 5. maijā.
L. ' JVs 659/28. 3276b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa .
pamatodamās uz sava šā gada
30. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka obligācijas: 1) par
1000 kr. rbļ. korob. 1905. g.
19. maijā JVs 271 un 2) par 1000
kr. rbļ. korob: 1907. g. 4. maijā
JVs 401 uz Tukuma apr Lestenes
muižas ,,Vamžu" mājām ar zemes
grām. reģ. JVs 913 atzītas par
iznīcinātām un lūdzējam Jānim
Dumberam dota tiesība prasīt
attiecīgu hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 5. maijā.
L. JVs 56/28. 3288b

Priekšsēdētājs E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 44., 61., 76., civ. proc.
lik. 339., 366., 411., 698. un
718. p. l.pkt. pamata, ar šo dara
zināmu Robertam Pienam, ka
tiesa š. g. 19. martā aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar Amāliju
Piehe, dzim. Rikmanis, šķirt.

ļelgavā, 1928. g. 4. maijā.
3089o L. JVs 39-28.

Priekšsēdētāja v. R. Millers.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
16. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obli-
gācijas par 600 kr. rbļ., kas
korob. 1910. g. 7. okt. JVs 1805
uz Talsu apriņķa Valgales pag.
,,Vecandze" mājām ar zēnus
grām. JVs 573 atzīts par samaksātu
un lūdzējam Otto Kauliņam
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprilī.
L. JVs 667,28. 3282b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
30. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispāribai, ka obligācija par 1500
cara rbļ., korob. 1911. g. 15. sept.
JVs 1648 uz Tukuma apr. Praviņu
pag. ,,Zeilaru" mājām ar zemes
grām. JVs 2992 atzīta par iznīci-
nātu un lūdzējam Miķelim Zei-
leram dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1928. g. 5. maijā.
L. JVs 185./28. 3283b

Priekšsēd. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
30. apr. nolēmuma, dara zinārmi
vispārībai, ka obligācija par 2000
kr. rbļ. korob. 1909. g. 16. okt.
JVs 2358 uz Jelgavas apr. Cimeres-
muižas ,,Jaun-Trīņu" mājām ar
zemes grām. JVs 4983 atzīta par
iznīcinātu un lūdzējam Johanam
Janiševicam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 5. maijā.
L. JVs 649/28. , " 3284b

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
30. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispāribai. ka obligācijas: 1) par
2000 kr. rbļ. korob. 1903. g.
16. janv. JVs 33 un 2) par 30.00
kr. rbļ. korob. 1904. g. 4. maijā
JVs 556 uz Jelgavas IV hip.
iecirkņa imobīla JVs 214 atzītas
par iznīcinātām un lūdzējam
Kārlim Neimanim dota tiesība
prasīt attiecīgu hipotēku dzēšanu
zemes grāmatās.

ļelgavā, 1928.- g. 5. maijā.
L. JVs 647 28. 3285b

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
30. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispāribai, ka obligācija par
1200 kr. rbļ. korob '. 1911. g.
7. febr. JVs 393 uz Jelgavas apr.
Vētrasmuižas zemes gabala ar
zemes grām.-JVs 5833 atzīta par
iznīcinātu un lūdzējam Oskaram
Ludvigam Vasariņam dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

ļelgavā, 1928. tr. 5. 'maijā.
L. 'JVs 839,28. 3286b

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mi 11e 11

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
30. apr. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēt dāvi-
nāšanas līguma korob. 1907. g.
9. apr. JVs 798 uz Jelgavas apr.
Naudītes muižas ,,Imbu" mājām
ar zemes grām. jNs 4877
par samaksātu un lūdzējam Ar-
vīdam Bergfeldtam dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkās dzē-
šanu zemes grā atās.

Jelgavā, 1928. g. 5. maitā.
L. Ni 622 28. 3287b

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittel

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. maijā attaisīs un no-
lasīs 1928. g. 8. februārī mirušā
Cilās Ābrama m. Zonenstrāls
testamentu.

Jelgavā. 1928. g. 11. maijā.
I... JVs2ML' ' 3936

Priekšsēd. v. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.



Cēsu apr. 1. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 1460 2̂. un 1460».
p. pamata paziņo, ka 1928. g.
25. aprilī Valsts zemes banka ie-
maksājusi minētā miertiesneša
depozītā vienu simtu astoņdesmit
seši (186) lati 33 sant., no kuras
summas pienākas: 1) Robertam
Klotam par labu pēc uz Cēsu
apr. atrodošo Veselauskas muižu
1879. g. 29. okt. JVs 135 — hipo-
tekariski nostiprināta prasības
dokumenta Ls 96,95 un 2) Jānim
Getgensam par labu pēc uz tās
pašas Cēsu apr. atrodošo Vese-
lauskas muižu 1899. g. 25. janv.
JVs 38 hipotekariski nostiprināta
prasības dokumenta Ls 89,38, un
uzaicina minētos Robertu Klotu
un Jāni Getgensu vai viņu tie-
sību ņēmājus ierasties pie mier-
tiesneša un saņemt iemaksāto
naudu.

Cēsīs, 1928. g. 7. maijā.
3296z Miertiesu, ļ. Puchaļskijs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1914. g.
15. novembri mirušā Miķeļa
Anša d. Dreiera atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
iespieduma dienas „Vald. Vēst-
nesī" .

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 28. aprīlī.
L. Ka 8557/28

Priekšsēd. v. Veiss.
3007 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011 —
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kuj-ām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1927. g. 28. augustā mirušā
Johana Anša d. Finkensteina
1924. g. 2. oktobri mājas kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
„Vald. Vēstn.".

Pec minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 4. maijā.
L. JVs 1572/28.

Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.
3008 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas šā gada 23. februāra
lēmumu iecelta aizgādība prom-
esošā Vasilija Jegora d. Sarā-
ti o v s k a mantai. L. JVs 940/28.

Jelgavā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

3090 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tie-

sas sēdē šā gada 21. maijā at-
taisīs un nolasīs 1928. gada
31. martā mirušā Indriķa Kriš-
jāņa d. Zichmaņa testamentu.

Jelgavā, 1928. g' 11. maijā.
3937 L JVs2084/28.
Priekšsēdētājā v. Feldmanis.

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tie-
sas sēdē šā gada 24- maijā at-
taisīs un nolasīs 1926. g. 20. jūlijā
mir. Jura Jāņa d. V ī t 0 I i ņ a
testamentu.

Jelgavā, 1928. g. 11. maijā.
3938 L JVs 1446/28.
Priekšsēdētāja v. F e 1 d'm a n i s.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lie-
1958. panta, paziņo, ka šīs tie-
sas sēdē šā gada 24. maijā at-
taisīs un nolasīs 1928. g. 4. febr.
mirušā Jāna Jura d. J a u n -
brakmaņa testamentu.

Jelgavā, '1928. g. 11. maijā.
3939 L JVs 1814/28.
Priekšsēdētāja v. Feldmanis.

Sekretārs M i 11 e 1 h 0 f s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 26. aprīlī aiz-
mugurē nospriests: starp Kazi-
miru Rimoviču un Katerinu-
Anelu Rimovičs, dzim. Bojalis,
1918. g. 21. aprīlī caur Liepājas
romas-katoļu draudzes mācītāju
noslēgto laulību šķirt; prāvnieku
laulībā 1919. g. 'dzimušo dēlu
Viktoru atstāt pie mātes.

Liepājā, 1928. g. 3. maijā.
JVs 53-L/28.

Priekšs. b. V. Bīnenstams.
3009 Sekretārs A. J a n s 0 n s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laui. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 12. aprilī aiz-
mugurē nospriests: starp Gabrielu
Nikitina . d. Poļakovu un Agri-
pinu Kārļa m. Poļakovu, dzim.
Krigers, 1910. g. 7. jūnijā caur
Liepājas krievu Sv. Trīsvienības
draudzes mācītāju slēgto laulību
šķirt. JVs78-L/28.

Liepājā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšs. b. V. Bīnenstams.

3010 Sekretārs A. J a n s 0 n s.
Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 12. aprīļa
lēmumu uzaicina 1927..g. 14. jū-
nijā Kūrmāles pagastā mirušā
Gustava Ferdinanda d. Šāde
mantiniekus, kreditorus, iegātarus
fideikomisārus un visas citas
personas, kurām ir kādas tiesības
un prasības uz atstāto manto-
jumu, vai kuras vēlētos apstrīdēt
viņa testamentu, pieteikt tādas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
bo sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā ter-
minā, atzīs par zaudētām uz

n laikiem un testamentu
diņās par likumīgā spēkā

iušos. JVa 587m 28.
Liepājā. 1928. g. 4. maijā.

Priekšsēdei, b. V. Bīnenstams,
1 V ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 12. aprīļa
lēmumu uzaicina 1926. g. 30. no-
venmbrī Ezeres pagastā mirušā
Kristapa Jāņa d. Veissa manti-
niekus, kreditorus, legatārus, fi-
deikomisārus un visas citas pre-
sonas, kurām ir kādas tiesības
un prasības uz atstāto manto-
jumu, vai kuras vēlētos apstrīdēt
viņa testamentu, pieteikt tādas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā /atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos. JVs 588m,'28.

L'epājā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
3093o Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 29. marta
lēmumu uzaicina 1927. g. 20. no-
vembrī Priekulē mirušā Jēkaba
Inta d. Ustuba mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kurām ir kādas tiesības un prasī-
bas uz atstāto mantojumu, vai
kuras vēlētos apstrīdēt viņa te-
stamentu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots . tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
Visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēļcā
stājušos. JVs 517m/28.

Liepājā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
3094o Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1886. g. 16. okt.
mirušā Anša Jāņa d. Baķa
mantiniekus, kreditorus, legatā-
rus, fideikomisārus un visas citas
personas, kam Varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz viesiem laikiem. JVs671m/28.

Liepājā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
3095o Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. aprija lēmuma
pamata uzaicina 1908. gada
29. novembrī mirušā Andreja
Jāņa dēla S t r 0 ļ a manti-
niekus, kreditorus, legatārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt virlas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. JVs 658m/28.

Liepājā, 1928. g. 5. maijā.
Priekšsēdei, b V. Bīnenstams.
3208 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1927. g. 12. okt.
Kazdangas pag. mir. Jēkaba
Pētera d. Zemaraja mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības,-par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
viiem laikiem. JVs 664m/28.

Liepājā, 1928. g. 5. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
3209 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz/sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1924. g. 1. jūlijā
mir. Joseļa Iciga d. Fridberg ' a,
1925.g. 18. novembrī mir. Rozas
Simona m. Fridberg un 1917. g.
29. jūlijā mir. Keiles Iciga
meitas Mitlin mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. JVs 657m/28.

Liepājā. (928. g. 5. maijā.
Priekšsēdēt. b V. Bīnenstams'.
3210 Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesas reģistr. nod.
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1928. g.
28. aprīļa lēmumu * re|
Krotes piensaimnieku sabiedrība
ir ievesta kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību reģistra I daļā.

ies sēdeklis trodas Krotes
pagastnamā.

Liepājā, 1928. g. 4 maijā. JVs48
nis A. Kiršfetdts.

Sekretāra v. (paraksts)

Liepājas apgaba'tiesa,
uz sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1905. g. 2. aug.
mirušās Marijas Jorena m. Štube
1915. g. 28. aprīlī mir. Līzes
Anša m. Ziemels un 1919. g.
23. aprīlī mir. Kārļa Jorena d.
Štube ati Šfobbe mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVs 686m 28.

Liepājā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
3097o Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1895. g. 5. janv.
Kuldīgā mirušā Jēkaba Birka
mantiniekus, kreditorus, legatā-
rus, fideikomisārus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iepsiešanas dienas.

Tiesibas un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVs 635m/28.

Liepājā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
3099o Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata "uzaicina 1927. g. 13. de-
cembrī Bārtas pagastā mirušā
Miķeļa Jēkaba d. Dobeļa man-
tiniekus, kreditorus, legatārus,
fideikomisārus un visas citas
personas, kam vatētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem
laikiem. JVs 638m/28.

Liepājā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
3096o Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 19. aprīlī aiz-
mugurē nospriests starp Kriš-
jāni Treimani un Annu Treiman,
dzim. Grudup 1914. g. 25. aug.
Jaun-Liepājas ev.-lut. draudzes
mācītāja noslēgto laulību šķirt.
Laulībā dzimušo dēlu Arvīdu
atstāt pie mātes. Prasību pārējā
daļā atraidīt.

Liepājā, 1928. g. 5. maijā.
JVs 79-L/2S. ,3214b
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laul, lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 29. martā aiz-
mugurē nospriests: starp Vasiliju
Želiezovu un Mariju Zeliezovu,
dzim. Zeideman 1905. g. 24. jūl.
Liepājas sv. Trījādības gr.-kat.
draudzes mācītāja noslēgto lau-
lību šķirt.

Liepājā, 1928. g. 5. maijā.
JVs 72-L/28. 3215b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 29. marta aiz-
mugurē nospriests: starp Kārli
Akmeni un Līzi Akmen, dzim.
Ziemel 1913. g. 28. sept. Vents-
pils ev.-lut. draudzes mācītāja
noslēgto laulību šķirt.

Liepājā, 1928. ģ. 5. maitā.
Ns 35-L/28. 3216b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs Ai Jansons.

Liepājas, apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 29. martā aiz-
mugurē nospriests: starp Kārli
Matisonu un Mariju-Jūliju Mati-
son, dzim. Sniķer 1910. g.' 17. nov.
Dundagas ev.-iut. draudzes mācī-
tāja noslēgto laulību šķirt; atļaut
šķirtai sievai saukties viņas ag-
rākā uzvārdā Sniķer.

5jā, 1928. g. 5. maijā.
1* 32-t: 28. 3'.h

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1927. g. 24.maijā
Dunalkas pagastā mirušā Andreja
Ermaņa d. Kulberga manti-
niekus, kreditorus, legatārus, fi-
deikomisārus un visas citas per- .
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVs688m/28.

Liepājā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
3098o Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. aprila lēmuma
pamata uzaicina 1926. g. 28. okt.
Grobiņas pag. mirušās Līzes Jāņa
m. Graikste mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomisā-
rus un visas'citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības uz
atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. JVs 670m/28.

Liepājā, 1928. g. 5. maijā.
Priekšsēdēt. b. V. Bīnenstams.
3211 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,'
uz sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1913. g. 3. jūnijā
mirušā Jēkaba Jāņa d. Vēja
ari Veita mantiniekus, kre-
ditorus, legatārus, fideikomisā-
rus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tīks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. JVs 672m/28.

Liepājā, 1928. g. 5. maijā.
Priekšsēdēt. b. V. Bīnenstams.
3213 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas reģistr. nod.
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1928. g. 28. aprīļa
lēmumu reģistrēta Liepājas sav-
starpējā palīdzības biedriba ,.At-
balsts" ievesta bezpeļņas biedrību
un viņu savienību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 1928.g. 4. maijā. JVs47

Reģistr. nod. pā;z. A. Kiršf eldts
3100o Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka
1923. g. 14. oktobri mirušā
Meikula (Nikolaja) Jāņa d. Pri-
dana, 1923. g. 7. septembrī
sastādītais privāttestaments, ar
kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Dārtei
Aloiza m. Pridans ar apgabal-
tiesas 1924. g. 21. novembra
lēmumu, apstiprināts un izdots
mantiniecei Dārtei Abiza m.
Pridans. L. JVs 265a/24.

Daugavpilī, 1928. g. 5. maijā.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
3091o Sekret. v. R. Tirkovsk'is.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispāribai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1928. * g.
23. aprīlī uz Klementinas Viken-
tija m. Bankovskis lūgumu Frols
Donata d. Bankovskis atzīts
par atrodošos bezvēsts prom-
būtnē un uzdots Pasienes pagasta
padomei iecelt aizbildnību par
bezvēsts promesošo Frolu Donata
d. Bankovski viņa tiesību aiz-
stāvēšanai un mantas apsargā-
šanai. L. JVs 1331a,28.

Daugavpilī, 1928. g. 5. maijā.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
3102o Sekret. v. R. Tirkovsk 'is.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1928. * g.
14. aprīlī uz Ambrozija un Aloiza
Jāzepa d. d. Elstu lūgumu Niko-
dims Jāzepa d. Elsts atzīts par
atrodošos bezvēsts prombūtnē
un uzdots Tilzas pagasta padomei
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošā Nikodima Jāzepa d.
Elsta viņa tiesību aizstāvēšanai
un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1928. g. 5. maijā.
3103o L. JVs 1246a 28.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. R. Tirkovskis."

Jelgavas apr. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301.. 309. un 311. p. pamata un
Eiženā Rūvalda lūgumu viņa
prasības lietā pret Voldemāfu
Zālamanu Ls 120,— vērtībā,
uzaicina Voldemāru Zālamanu,
kura dzīves vieta prasītājam nav
zināma, ierasties tiesā eetrit mē-
nešu laikā no šī sludin juma ie-
spiešanas dienas.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lieta tiks
aizmuguriski.

Jelgavā, 1928. g. 5. maijā.
3295z Miertiesu. T. Vīgmans.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1925. g. 5. aprilī
mirušā Jāņa Jāņa d. Brēmera
mantiniekus, kreditorus, legatā-
rus, fideikomisārus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVs655m/28.

Liepājā, 1928. g. 5. maijā.
Priekšsēdēt. b V. Bīnenstams.
3212 Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. iik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 30. ap-
rila lēmumu, uzaicina 1923. g.
25. novembrī mirušā Antona
Jura d. Podnieka mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augšminētam miertiesnesim
uz nelaiķa atstāto kustamu un
nekustamu mantību, atrodošos
Atašienes pag., Azar-Podnieku
sādžā, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ievie-
tošanas dienas „Vald. Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās, ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas.

1928. g. 3 maijā. JVs 2505
2924z Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 30. aprīļa
lēmumu, uzaicina 1921. g. 8. febr.
mirušā Aloiza Andreja d. Dub-
rovska mantiniekus pieteikt sa-
vas mantošanas tiesības augš-
minētam miertiesnesim uz ne-
laiķa atstāt* kustamu un ne-
kustamu mantību, atrodošos Ata-
šienes pag. Jauniešu sādžā, —
sešu mēnešu laikā, skaitot, no šī
sludinājuma ievietošaras dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas.

1928. g., 3. maijā. JVs 2503
2926z Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 30. apr.
lēmumu, uzaicina 1926. g. 26. au-
gustā nirušā Jēkaba Matīsa d.
Šķēles mantiniekus pieteikt savas
mantošanas tiesības augšminē-
tam miertiesnesim uz nelaiķa at-
stāto kustamu un nekustamu
mantību, atrodošos Barkavas pag.
Cerzenieku sādžā, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
ievietošanas dienas „Valdības
Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas.

1928 g. 3. maijā. 2497 JVs
2929z Miertiesnesis J. Berķis.

Subatas iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz savu lēmumu no
1928. g, 20. aprīļa un civ. civ. proc
lik. 2047. un 14160211. p. uzaicina
kreditorus pēc pirkšanas līguma'
korob. 1873. g. 7. februārī -ar
JVs 14 uz Rubeņu pag. Pudanu
JVs 64 mājām hip. JVs 444, ierasties
miertiesā, Subatā, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas,saņemt Lsl8,37
iemaksātus no valsts zemes ban-
kas miertiesneša depozītos parāda
dzēšanai pēc minētā dokumenta.

Subātā, 1928. g. 30. aprilī.
3104o JVs 323c.

Miertiesnesis Brūzinskis.
Daugavpils 4. iecirkņa mier-

tiesnesis, saskaņā ar savu lēmumu
no 1928. g. 30'. aprīļa un pama-
todamies uz civ. proc. fik. 1401.
un 1402. p. un civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. uzaicina 1927. g.
18. novembrī mirušā pilsoņa
Antona Jāņa d. Jonana manti-
niekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz mantojumu, kas pa-
licis Daugavpils apr., Liksnas
pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

3013? Miert. K- Avens.
Dobeles iec. miertiesnesis, pa-

matodamies uz sava š.g. 30. aprīļa
nolēmuma un civ. proc. lik. 2012.
un 2079. p.. uzaicina visas per-
sonas, kurām būtu kādas tiesības
un prasības uz 1627. g. 12. augustā
Bērznntižaspag. mirušā Kristapa-
Arvīda Beimaņa žtitāto manto-
jumu, kā mantiniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. 1.1.,pieteikt tās miertiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas,.Val-
dības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
un prasības ieskatīs par spēku
zaudējušām.

Dobelē, 1928. g. 4. maijā.
3105z Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
mies uz civ. proc. lik. 1401. p-,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 30. aprila
lēmumu, uzaicina 1921. g. 18.
maijā mirušā Pāvela Matīsa d.
Vēvera mantiniekus pieteikt sa-
vas mantošanas tiesības augš-
minētam miertiesnesim uz nelaiķa
atstāto kustamu un nekustamu
mantību, atrodošos Stirnienes pa-
gastā, Vēveru sādžā, — s:šu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma ievietošanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas.

192 ! laijā. Ns 2499
SMiertiesn. ļ. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. I. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 30. apr.
lēmumu, uzaicina 1928. g. 13.
martā mirušā Jezupa Andreja d.
Dubrovska mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības augš-
minētam miertiesnesim uz nelaiķa
atstāto kustamu un nekustamu
mantību, atrodošos Atašienes pa-
gastā, Jauniešu sādžā,. — sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma ievietošanas dienas ,,.Val-
dības Vēstnesī".

Pēc ši: termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības ' vairs netiks pie-
ņemtas.

1928C g. 3. maijā. JVs 25.01
2925z Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 140.1. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 123,9. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 30. ap-
rija lēmumu, uzaicina 19/25. g.
25. novembri mirušā Jura Ādama
dēla Vilkauša mantiniekus pie-
teikt s.avas mantošanas tiesības
augšminētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstāto kustamu un ne-
kustamu mantību, atrodošosStir-
nienes pag. Vutnanu sādžā, —
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma ievietošanas dienas
„Va!dības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības vajrs netiks pie-
ņemtas.

1928. g. 3. maijā. JVs 2495
2928z Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. marta lēmuma
un pamatojoties uz civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p. un civ.
proc. " lik. 1401. p., uzaicina
1924. g. 3. nov. mir. Gavrila
Selivana d. Medvedeva manti-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu atrodošos Jaunlatgales apr.
Linavas pagastā.

Mantošanas tiesibas jāpieteic
sešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn."

Viļakā, 1928. g. 26. aprīlī.
Bl. JVs 90. 2576b

Miertiesnesis inaraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. marta lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p. un civ.
proc. ' lik. 1401. p., uzaicina
1927. g. 13. maijā mir. Ivana

Stepana d. Nišņevska manti-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaika atstāto manto-
jumu, atrodošos Jaunlatgales, apr.

Mantošanas tiesība^ jāpieteic
sešu mēnešu laikā, no sī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Va!d.

Vēstn."
Viļakā, 1928. g. 26. aprīli]

Bl. JVs 92.
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. marta lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401. p., uzaicina
1928. g. 6. febr. mir. Pavula
Pētera d. Graudiņ š mantiniekus
pieteikt minētam ' miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, at-
rodošos Jaunlatgales apr. Viļakas
pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,.V ald,
Vēstn."

Viļakā, 1928. g. 26. aprīli.
Bl. No 93. 257513

Miertiesnesis (paraksts).

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.

izsludina, ka š.g. 30. maijā, nīkst.
11 dienā, pie Bauskas apr. pr-_ļ
pārvaldes Bauskā, Pils ieIn_ 5M
pārdos vairāksolīšanā Janinvl
Liepa aprakstītu mantu , sastāJjjJ
vošn no vienas oša koka gultas unjj
viena dīvāna, novērt, par Ls 17,51
dēļ ienākuma nodokļa par 1927.jM
piedzīšanas. -



Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. marta lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p. un civ.
proc lik. 1401. p., uzaicina
1914. g. 9. janv. mir. Alekša
(Aleksi ja) Pētera d. Larionova
mantiniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, atrodošos' jaunlatgales apr.
Viļakas pagasta.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā no šī 'sludinā-
juma iespiešanas dienas ,, V*ald.
Vēstn."

Viļakā, 1928. g. 26. aprīlī.
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņa ar
savu 1928. g. 31. marta lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p., un civ.
proc. lik. 1401, p., uzaicina
1918. g. 29. maijā mir. Antonija

(Antona) Nikitina mantiniekus
pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, at-
rodošos Jaunlatgales apr. Kacēnu
pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn."

Viļakā, 1928. g. 26. aprīlī.
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 23. apr.
lēmumu paziņo, ka pēc 1923. g.
20. dec. mir. Mārciņa (Martina)
Jāņa d. Beitana ir palicis manto-
jums, kurš atrodas Rēzeknes apr.
Bukmuižas pag., Vecdomes mui-
žas jaunsaimniec, kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šomantojumu
vai sakarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās minētam mierties-
nesim viņa kamerā, Dagdas mie-
stā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sudinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

1928.g. 23. aprīlī. Bl. I. JVs89.
3108b Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 30. apr.
lēmumu, pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p. uzaicina
1910. g. 17. nov. mir. Viktora
Jāņa d. Vrubļevska mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz mantojumu, kas pa-
licis Jaunlatgales apr. Gauru pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald , Vēstn."

Jaunlatgalē, 1928. g. 9. maiiā.
JVs 16. 3559b

Miertiesnesis Gutmans.
Latgales apgabaltiesas Balvu

iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. apr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X sēj.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1928. g. 26. janv. mir. Annas
Viļuma m. Lietuviets ir palicis
nekustams mantojums kurš at-
rodas jaunlatgales apr. Rugāju
pagsatā viensēta ,,Daugasne" ļfsl
un uzaicina visus kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā Bal-
vos, Alejas ielā sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma, ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Balvos, 1928. g. 3. maijā.
Bl. JVs 117. 3561b

? Miertiesnesis (paraksts).
Latgales apgabaltiesas vņaKU

iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. s. 31. marta lēmumu
un civ. lik. (X sēj. I. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uzaicina
1924. g. 29. nov. mir. Jāņa
Augusta d. Klimoviča manti-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaiķa atstāto mantību,
atrodošos Jaunlatgales apriņķa
Viļakas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn."

Viļakā, 1928. g. 26. aprīlī.
Bl.-JVs 104. 2572b

Miertiesnesis (paraksts).
Latgales apgabaltiesas Dagdas

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un sa-
skaņā ar ' savu 1928. g. 23. apr.
lēmumu paziņo, ka pēc 1925. ģ.
21. dec. mir. ' Rozālijas Gekiš,
dzim. Tukiš ir palicis mantojums,
kurš atrodas Dagdas pag. Grišanu
sādžā, kādēļ uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās minētam mierties-
nesim viņa kamerā, Dagdas
miestā, sešu 'mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iesi :
dienas ..Valdības Vēstnesī".

1928. g. 23. aprīlī. Bl. i. JVs 79.
21121b "Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Krās-
lavas 1. iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu š. g. 4. maija
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. X sēj. 1. d. paziņo, kā pēc
1916. g. 19. martā mir. Ustina
(Justina) Kevreļa ir palicis manto-
jums Piedrujas pag. Naktjunovas
sādžā, sastāvošs no 3,49 ba
zemniekiem piešķirtas šņoru ze-
mes un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu būtu kādas tie-
sības, kā mantiniekiem, pieteikt
tādas miertiesneša kamerā Krā-
slavā, Polockas ielā JVs 52, —
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
..Valdības Vēstnesī".

Krāslavā, 1928. g. 5. maijā.
Civ. 1. JVs 267,28. 3416b

Miertiesnesis J. Ozols.
Latgales apgabaltiesas Balvu

iec. miertiesnesis, saskaņā at-
šāvu 1928. g. 30. apr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un Lik. krāj. X sēj.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1921. g. 17. dec. mir. Eduera
(Eduarda) Mārtiņa d. ļaunžei-
kara ir palicis kustams un ne-
kustams mantojums, kurš at-
rodas Jaunlatgales apr. Bērzpils
pag. un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar viņu būtu kādas tieesības
kā mantiniekiem, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā Balvos, Alejas ielā ' sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 1928. g. 3. maijā.
3562b Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 23. apr.
lēmumu paziņo, ka pēc 1927. g.
12. augustā mir. Martiona Ste-
pana d. Jemeljanova ir palicis
mantojums, kurš atrodas Daugav-
pils apr., Dagdas pag., Marjam-
poles muižas jaunsaimniecībā JVs8
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to kādas tiesības, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā, Dagdas miestā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

1928. g. 23. aprīlī.
Bl. I. JVs 80. 2920b

Miertiesnesis (paraksts).
Latgales apgabaltiesas Viļaku

iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. marta lēmumu
un pamatojoties uz civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401. p., uzaicina
1927. g. 1. martā mir. Staņislava
Jāņa d. Armaņa mantiniekus
pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, at-
rodošos Jaunlatgales apr. Viļakas
pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.'"

Viļakā, 1928. g. 26. aprīlī.
Bl. JVs 94. 2573b

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 24. maijā,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Dzir-
navu ielā JVs 17, dz. 1, II ūtrupē
pārdos Oskara Muižnieka kust.
mantu, sastāvdšu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1928. g. 5. maijā.,
3957 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 22. maijā,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Dzirnavu
ielā JVs 127, tiesu izpildītāja
kancelejā, akc. sab. eļļas spie-
stuves, senāk „V. Hartman"
prasībā pārdos Samuila
Ch arta' kustamo mantu, sa-
stāvošu no tiesas hipotēkas par
Ls 2000, ingrosētas uz N. Rieksta
nekustamo īpašumu un novērtētu
par Ls 200.

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

Rīgā, 1928. g. 7. maijā. 3996
Tiesu izp. J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs, papildinot savu sludi-
nājumu, kurš iespiests 1928. g.
27. martā ,,Valdības Vēstnesī"
JVs 71 par A/S „Langenzipen
un Co." nekustamā īpašuma
Rīgā, Bukaišu ielā JVs 1/2 VI hip.
iec. ar zemesgrāmatu reģ. Ns 1
pārdošanu 1928. g. 7. jūnijā
publiskā izsolē paziņo, ka minē-
tais īpašums tiks pārdots kopā
ar kustamu mantu, sastāvošu no
6 dzelzs tvaika rezervuāriem un
3 gab. glicerīna vāramām pannām
un piederumiem. 3984

Rīga, 1928. g. 14. maijā.
Tiesu izp. J. Zirģels.

Meirānu pagasta tiesa,
Madonas apr., pamatojoties uz
savu 1928. g. 31. marta lēmumu
un pag. tiesu likuma 108. un
109. p.. izsludina, ka šī pagasta
Vec-Bļodāru mājā dzīv. Ermanis
Kļaviņš pieņem bērna vietā
(adoptē*) Annu-Mariju Pureninš,
dz. 1926. g. 25. oktobrī, (Annas-
Marijas Pureninš meitiņu), pie-
šķirot viņai miesīga bērna tie-
sības un uzvārdu Anna-Marija
Ermaņa m. Kļaviņš.

Personām, kurām ir iebildumi
pret šo adoptāciju, tie jāpieteic
šai pagasta tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi
,,Valdības Vēstnesī". 1

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi iebildumi netiks
pieņemti un adoptācija skaitīsies
par likumīgā spēkā gājušu.
3117ē Priekšsēd. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iec,
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 19. maijā,
pulksten 10 dienā. Rīgā, Kuģu
ielā JVs 42/48, kant., kustama
īpašuma pārdošana pie Eduarda
jaunzema uz prasītāja lūguma

ir atcelta. 3933
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.

Tiesu izp. J.K a z u b i e r n s.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 18. maijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Maiznīcas
ielā JVs 12, pārdos Eliasa
G i b e r t a kustamo mantu, sa-
stāvošu no 120 ballēm siena un
novērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1928. g. 4. maijā. 3994
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, kā 1928. g. 21. maijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Marijas
ielā JVs 103, pārdos Nikolaja
Dimanta kustamo mantu, sa-
stāvošu no viena vieglā auto-
mobiļa un novērtētu par Ls 480.

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

Rīgā, 1928. g. 16. aprilī. 3992
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 21. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā JVs 154, pārdos Antona
D r e i m a ņ a kustamo mantu,
sastāvošu no viena pianino un
novērtētu par Ls 700.

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

Rīgā, 1928. g. 4. maijā. 3993
Tiesu izp. O. S t e 11 m acher s.

Rīgas apgabaltiesas 5 iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 23. maijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā JVs 153, pārdos Augusta
Griezes kustamo mantu, sa-
stāvošu no pudelēm un novēr-
tētu par Ls 220.

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

Rigā, 1928. g.5. maijā. 3995
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 24. maijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Brīvī-
bas ielā No 10, Pasta un tele-
grāfa departamenta un citu
lietās pārdos I un II torgos
Oskara Strona kustamo mantu,
sastāvošu no veikala iekārtas,
grāmatām, notīm un cita un
novērtētu par Ls 1353.

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

Rīgā, 1928. g. 7. maijā,
3958 Tiesu izp. I. Zi rģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 23. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Blaumaņa
ielā JVs 26, dz. 16, Latvijas
bankas un citu lietās II torgos
pārdos Baltijas tirdzn. un rūpn.
sab. „K- Lapiņš & b-dri" kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un cita un novērtētu par Ls 1378.

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
3959 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 24. maijā,
pulksten 9 dienā, Rīgā, Robežu
ielā JVs 2a, dz. 1 un 2, Mendeļa
Kalmanoviča un citu lietās
pārdos Jāna Zvirbuļa un

Aleks. Kvista kustamo mantu,
sastāvošu no drēbēm, mēbelēm
un cita un novērtētu par Ls 796.

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

Rīgā, 1928. g. 14. maijā.
3960 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 24. maijā,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, 1. Ķēniņa
ielā JVs 21, ,,Ekspress 11" no-
likt, telpās, sab. ,,Petrol" un
citu lietās M torgos pārdos
Jūlija un Valijas Rudzīšu kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
plauktiem un cita un novērtētu
par Ls 2350.

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

Rīgā, 1928. g. 9. maijā.
3961 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 22. maijā,
pīkst. '/2 1 dienā, Rīgā, Stabu ielā
JVs 16, dz. 3, Morducha Hals-
maņa lietā, pārdos Šajā
Atlasa kustamo mantu, sa-
sastāvošu no bufetes un novēr-
tētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1928. g. 10. maijā.
3985 Tiesu izp. J. Z irģels.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 25. maijā,
pīkst. 10 dienā. Rīgā, L. Maskavas
ielā JVs 33, dz. 3, pārdos Kārļa
Krastiņa kustamo mantu, sastā-
vošu no bufetes un krēsliem un
novērtētu par Ls 255.

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

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
3986 Tiesu izp. V. Strauss.

Izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu

izpildītāja slud. iespiestā „V. V."
š. g. 105. numurā Jura Brenča
mantas pārdošanas lietā nepareizi
uzrādīta pārdošanas vieta: Lu-
bānes ielā JVs 15, kas nepareizi,
vajaga būt un jālasa: M. Lubānes
ielā Ng 15 u. t. t. 3589

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 29. maijā, pīkst. 11 dienā,
Kokneses pag. ,,Aulciemā" pie
Siltumena bodes pārdos Jānim
Rundem piederošo kustamu man-
tu, sastāvošu no vienas ,,Ransoma
firmas pašbraucēja lokomobiles
un novērtētu par Ls 2000,—-.

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

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
3969z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 29. maijā, pīkst. 1 dienā,
Kokneses pag. ,,Zemzaros" pār-
dos Jānim Bissem piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no viena
zirga un novērtētu par Ls 350,—.

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

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
3970z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 30. maijā, pīkst. 1 dienā,
Kokneses pag. ,,Pūdeļos" pārdos
otrā ūtrupē Eduardam Poriņam
piederošo kustamu mantu, sa-
stāvošu no zirgiem, govīm un
dāholiņa un novērtētu par Ls 580.

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

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
397Iz Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
!. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 30. maiiā, pīkst. 5 pēc p.
Bebru pag. ,,Piepos" pārdos otrā
ūtrupē Pēterim Šlakānam pie-
derošokustamu mantu, sastāvošu
no vienas ķēves, divām govīm,
vienas labības un vienas zāles
pļaujmašinām un novērtētu par
Ls 760,—.

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

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
3972t Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izoildītājs paziņo, ka

;. 30. maijā, pīkst. 2_ dienā,
Kokneses pag. ,. Kalna - Ūsiņos"
pārdos Kārlim Miķelsonam 'pie-

kustamu mantu, sastāvošu
no zirgiem, govīm, cūkām, zāles
pļaujmašīnas, 800 pudiem siena
un cit. un novērtētu par Ls 2200.

Izzināt saraks ! "jumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
3973z Tiesu izn. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 29. maijā, pīkst. 2 'dienā,
Pļaviņās, Daugavas ielā JVs'59 ,
pārdos Kārlim un Matildei Lapi-
ņiem piederošo kustamu mantu,
sastāvošu no dažādām mēbelēm
un „Zinger" firmas kājminamās
šujmašīnas un novērtētu par
Ls ' 2*10,—.

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

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
3965z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 29. maijā, pīkst. 3 dienā,
Pļaviņās, Pasta ielā JVs 5, pārdos
Emīlijai Rabot piederošo kustamu
mantu, sastāvošu no frizieru vei-
kala iekārtas un novērtētu par
Ls 500,—.

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

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
3966z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 29. maijā, pīkst. 10 dienā,
Aizkraukles pag. ,,Vidus-Tunkās"
pārdos Jānim Rundem piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
vienas ķēves, astoņām govīm un
labības pļaujmašīnas un novēr-
tētu par Ls 1500,—.

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

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
3967z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 29. maijā, pīkst. 12 dienā,
Kokneses pag. ,,BiIstiņmuižā "
pārdos Jānim Šiliņam piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
trim govīm un novērtētu par
Ls 500,—.

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

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
3968z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 30. maijā, pīkst. 1 dienā,
Kokneses pag. ,,Pūdeļos" pārdos
JānimPoriņam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no vienas
,,Munktela" firmas kuļmašīnas
un novērtētu par Ls 1000,—.

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

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
3974z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 31. maijā, pīkst. y5
dienā, Skrīveru pag. ,,Mež-Mete-
nos" pārdos Hugo Hamricham
piederošu kustamu mantu, sastā-
vošu no vienas ķēves un vienas
govs un novērtētu par Ls 300,—.

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

Rīgā, 1928. g. 14. maijā. 3975
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 31. maijā, pīkst. 10 dienā,
Skrīveru pag. ,,Kaļķu" ceplī,
pārdos otrā ūtrupē Kārlim Straz-
diņam piederošu kustamu mantu,
sastāvošu no vienas ķēves, vienas
govs, sivēna un aitas un novērtētu
par Ls 225,—.

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
397(iz Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 31. maijā, pīkst. 12 dienā,
Skrīveru pag. ,,Vec-Sprudiņos"
pārdos Jānim Diksim piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
divām ķēvēm un novērtētu par
Ls 300,—.

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
3977z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 31. maijā, pīkst. 4 dienā,
Skrīveru pag. ,,Tiltniekos" pār-
dos Jānim Vanadziņam piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
vienas govs, bet otrā ūtrupē no
vienas govs un novērtētu par
Ls 250.

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
3978z Tiesu izp. A. Ozoliņi.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 3i. maijā, pīkst. 5 pēc
pusdienas, Skrīveru pag. ,,Ak-
mentiņos" pārdos A
piederošo kustamu mantu, sa-

? no viena zirga un divām
govīm un novērtētuparLsIzzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantiu
varēs pārdošanas dienā uz

Rīgā, li ijā.
3979z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

t

'Citu. iestāžu
sludinājumi.

?

Dzelzc. virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina sekošas 3329

izsoles:
1928. g. 16. maijā uz

plākšņu dzelzi 2.iab. 36.000 kg,
šļūtenēm, gumijas ,.Vesting-
housa" gaisa vadiem, vagoniem
— 200 gab.;

gumijas izstrādājumiem, pēc
saraksta;

vadiem, vara, izolētiem —
2008 mtr.

vadiem, vara, kailiem—1500kg
mēteļiem, brezenta, impregn.:

1) gariem, ar kapucēm —112 gb.
2) īsiem, bez kapucēm—30 gb.

Izsoļu sākums pīkst. 11 no
rita. Dalībniekiem jāiemaksā
5°/ p drošības na'idas no piedā-
vājumu vērtības. Tuvākas ziņas
izsniedz dz-lu virsvaldē, Gogoļa
ielā JVs 3, ist. 103. 1*. L 2362

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo , ka
1928. g. 31. maijā, pīkst. 3 dienā,
Skrīveru pag. „Valteros" pārdos
Jānim Krastiņam piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no divām
govīm, divām telēm un viena
ērzeļa un novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
3980z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 2. jūnijā, pīkst. 10 dienā,
Kokneses pag. „BaIbieros" pār-
dos Jānim Ozoliņam piederošu
kustamu mantu, sastāvošu no
dažādām bodes precēm un dzī-
vokļa iekārtas, bet otrā ūtrupē —
no pļaujmašīnām, raspuskām, ra-
gavām un cit. un novērtētu par
Ls 2058,12.

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

Rīgā, 1928. g. 12. maijā.
3981 z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pilsētas tiesu izpild. v. i.
paziņo, ka šā gada 11. febr.
,,Valdības Vēstneša" 34. numurā
izsludinātā Kārlim F i še r a m
piederošā nekustamā īpašuma,
Jelgavas apriņķa Volguntes
pagasta,,Liel-Stūr *maņu" māju ar
zemesgrāmatu reģistra JNs 3518
pārdošana 1928. g. 16. maijā

3948 atcelta.
Jelgavā, 1928. g. 11. maijā.

Tiesu izp. v. i. K. B u r d a i s.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
Ieja atrodas Rēzeknē, Dārza ielā
JVs 37,pamatojoties uz civīlproc.
lik. 1146.—1149. p. p., paziņo, ka:

1) izpildot Latgales ap'gabal-
tiesas 1926. g. 19. jūlija rakstu
JVs 20017, par piedzīšanu par
labu Valsts zemes bankai
Ls 700 ar 1% soda naudas mēnesī
un citiem izdevumiem, 1928. g.
28. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Šosejas ielā JVs 37, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē.

atklātā izsolē,
pārdos mirušā Onufrija Franča
d. Slavieša un Ādama Franča d.
Ludborža, ari Slāviets, ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Ludzas apriņķī, Nautrēnes pag.,
Grivdenišu sādžā un sastāv no
zemnieku piešķirtas zemes, ieda-
lītas viensēta, 14,007 hā platībā
ar ēkām: 1 dzīvojamo māju un
1 kūti ar piebūvētu — 1 šķūni;

2) nekustams īpašums nav
nekur ieķīlāts;

3) nekustams īpašums novēr-
tēts publiskai pārdošanai par
Ls 1000,— un no šīs summas
iesāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depo-
zītā, drošības nauda 10°/o no no-
vērtējuma summas, t. i. Ls 100,—
un jāuzrāda tieslietu ministrijas
apliecība par nekustama īpa-
šuma iegūšanas tiesībām;

5) Visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
īpašumu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas I. civīlnod. kance-
lejā, darba laikā. 3888

Tiesu izpild. A. Lazdinš.

Ozefscelu virsvaldes
materiālu «ij»«ā*?e

mii nkitiAi «solā
1928. g. 16. maijā apm.
kgr. dažāda veca papīra.

Izsoles sākums pl. 11 no
Dalībniekiem jāiemaksā

is naudas no piedāvājuma
Tuvākas ziņa:

virsvaldē. Gogola ielā
ist. 103. 1* 1.24*72 3651



hianikis un HinlU
Akc. Sab. Rīgas vilnas rūpniec,

otra
KĀRTĒJA PILNA SAPULCE

notiks š.g. 14. jūnijā, pīkst. 4p.p.
akciju sabiedr. valdes telpās,
Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 125,/129a.

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas kommi-

sijas ziņojums.
2) Bilances un pārskata par

1927. g. apstiprināšana un
peļņas sadalīšana.

3) Valdes atsvabināšana no at-
bildības.

4) Budžets 1928. g.
5) Direktoru vēlēšanas izstāju-

šos vietā.
6) Revīzijas kommisijas vēlē-

šana.
7) Dažādi jautājumi.

Saskaņā ar statūtu § 63 šī sa*
pulcē, kā otrreizēja, ir pilntiesīga
pie katra ieradušos akcionāru
skaita.

Akcionāriem, kuri vēlas pieda-
līties sapulcē uz statūtu 55. S pa-
mata, jāuzrāda septiņas dienas
pirms sapulces savas pagaidu
apliecības oriģinālos vai arī ap-
liecības par tādu nodošanu glabā-
šanā Rotterdamsche Bankvcrec-
niging, Rottevdamā vai Schwei-
zerische Kreditanstalten, Cirichē.
3952z Valde.

IiiDit.iDiUi.e1nuilu8iuli.
kartēja pilna sapulce

1928. g. 31. maijā, pīkst 5 pēc
pusdienas, Rīgā, L. Ķēniņa iela
No 24/26, CentraJbankas telpās.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatu viru vēlēšanas.
2) Gada pārskata un bilances

pieņemšana un apstiprināšana
par ' 1927.' gadu.

3) Tekošā gada budžets un dar-
bības plāns.

4) Sabiedrības darbības atjau-
nošana.

5) Valdes priekšlikumi un ziņo-
jumi.

6) -Vēlēšanas.
Ja šinī sapulcē nesanāktu sta-

tūtos noteiktais biedru skaits,
tad otrreizējā pilnā sapulce
notiks š. g. 14. jūnijā, pīkst. 5
pēc pusdienas turpat un ar tādu
pat dienas kārtību, kura būs
pēc statūtu § 33 pilntiesīga
spriest par dienas kārtībā lik-
tiem jautājumiem, neskatoties
uz sanākušo biedru skaitu.
3991 Valde.

Latfiu nhti. loopnatin
likiiiijai kmisija

uzaicina visas personas, organi-

zācijas un iestādes, kurām būtu
kādas prasības no Latvju rakst-
nieku kooperatīva, iesniegt šīs
prasības kooperatīva likvidā-
cijas kqmmisijai Rīgā, Vaļņu
ielā 15, dz. 5a, triju mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
Kas līdz minētam laikam savas
prasības nebūs iesniedzis, uzskatīs
kā labprātīgi atteikušos no savām
prasībām kooperatīvam.par labu
un Visas- vēlākās ierunas atstās
bez ievērības. 3963t

Latvju rakstn. kocp. likv,
kommisija.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
s. . 3. maijā ir apstiprinājis
Blīdienas meliorācijas sabiedrības
,,Ren£u purvs" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
442. I. p. ar JVs 592.

Sabiedrīoas valdes s deklis:
Tukuma apr., Blīdienas pag.
c. Upesmuižu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
3761 Darbvedis F. Briedis.
Zemkopības min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 3. maijā ir apstiprinājis
Pēternieku' meliorācijas sabie-
drības ,.Tīrelis ', statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra I! daļas
443. 1. p. ar Ns 593.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apr., Pēternieku pag.,
c. Daibi.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
3762 Darbvedis Fr. Briedis.
Zemkopības min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 3. maijā ir apstiprinājis
Raņķu meliorācijas sabiedrības
,,Vārna" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
444. I; p. ar JVs 594.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apr. Raņķu pag.
c. Raņķiem.

Nodaļas vadītāja v.J. Pelsis.
3763 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 3. maijā ir apstiprinājis
Purvmales meliorācijas sabiedrī-
bas ,,Lauzi" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
454. 1. p. ar JVs 604.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales , apr., Purvmalas
pag., c. Purvmalu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
3758 Darbvedis Briedis.

Zemkopības min.kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 3. maijā ir apstiprinājis
Kaunatas rajona meliorācijas sa-
biedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģ. II daļas
455. 1. p. ar Ns 605.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Kaunatas pag.,
c. Kaunatu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
375.9 Darbvedis Fr. Briedis.

Zemkopības min kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g *. 3. maijā ir apstiprinājis
Makarovkas meliorācijas sabie-
drības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
456. I. p. ar JVs 606.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Vidsmuižas pag.,
c. Viļēniem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
3760. Darbvedis Fr. Briedis.

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izslud., ka š. g. 25. maijā, pīkst.
i l dienā, Bauskā, Pasta ielā 1i,
pārdos vairāksolīšanā Lizetci Ra-
mans aprakstītu mantu, sastāvo-
šu no 1 galda pulksteņa, 1 apaļa
galda pulksteņa, 1 dzeltena gal-
diņa, 2 emaljētiem ūdens spai-
ņiem, 1 mazas ēveles un 2 krēs-
liem, novērt, par Ls 18,— dēļ
ārstēšanas maksas piedzīšanas
Bauskas pilsētas slimnīcai par
labu. 3929z

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina, kaš. g. 30. maijā, pīkst.
11 dienā, pie Bauskas apr. pr-ka
pārvaldes Bauskā, Pils ielā 52,
pārdos vairāksolīšanā Jānim Ans-
kevičam aprakstītu mantu, sa-
stāvošu no viena gaiši brūnas
spalvas zirga, novērt, par Ls 43,60
dēļ ienākuma nodokļa par 1927.g.
piedzīšanas. 3928z

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina, ka š.g.30. maijā, pīkst.
11 dienā, pie Bauskas apr. pr-ka
pārvaldes Bauskā, Pils ielā 52,
pārdos vairāksolīšanā Krišjānim
Anskevičam aprakstītu mantu,
sastāvošu no vienām ragavām,
novērt, par Ls 12,10 dēļ ienāk,
nodokļa par 1928. g. piedzīšanas.

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
JVs 4504 kā nozaudētu, izdotu
1926. s. 9. martā uz Hummel
Viihelrna Paula d. vārdu. 3990

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
Ns 12031 kā nozaudētu, izdotu
1927. g. 18. febr. uz Grinštein
Martas Kārļa m. vārdu. 3989

Bauskas apr. priekšn. pal. 1.iec.
izsludina, ka š.g. 30. maijā, pīkst.
11 dienā, pie Bauskas apr. pr-ka
pārvaldes Bauskā, Pils ielā 52,
p_ārdos vairāksolīšanā Jēkabam
G'drim aprakstītu mantu, sastā-
vošu no vienas, melni-raibas
spalvas govs, novērt, par Ls 88,45
dēļ ienākuma nodokļa par 1927.g.
piedzīšanas. 3925z

Bauskas apr. priekšm. pal.!.iec.
izslud., ka š.'g. 30. maijā, pīkst.
11 dienā, pie Bauskas apr. pr-ka
pārvaldes Bauskā, Pils ielā 52,
pārdos vairāksolīšanā JānimCau-
nem aprakstītu mantu, sastāvošu
no viena divlemešu arkla un 1
atsperu ecēšas, novērt , par Ls
39,30 dēl ienākuma nod. par
1927. g. piedzīšanas. 3924z

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 30. maijā, pīkst.
11 dienā, pie Bauskas apr. pr-ka
parvald .es Bauskā, Pils ielā 52,
pārdos vairāksolīšanā Jurim Pē-
kalam aprakstītu mantu, sastā-
vošu no vieniem kokasu darba
ratiem, novērt, par Ls 27,50 dēļ
ienākuma nodokļa par 1927. g.
piedzīšanas. 3923z

Bauskas apr. priekšn. pal. l.iec.
izsludina, ka š.g. 30. maijā, pīkst.
11 dienā, pie Bauskas apr. pr-ka
pārvaldes Bauskā, Pils ielā 52,
pārdos vairāksolīšanā Jānim Ur-
bulim aprakstītu mantu, sastā-
vošu no viena gadu veca buļļa,
melni-raibas spalvas, novērt, par
Ls 27,20 dēļ ienākuma nodokļa
par 1927. g. piedzīšanas. 3922z

Zilupes iec.policijas priekšnieks
paziņo, ka š. g. 26. maijā, pīkst.
10 Briģu pag. Rutku ciemā, tiks
pārdots pils. Marijas Žukovas
kustama manta, sastāvoša no
vienas govs, baltas spalvas ar
piekto pienu, vērtībā Ls 50,00
dēļ zemes plāna vērtības pie-
dzīšanas, saskaņā, ar Ludzas apr.
valsts zemju inspektora rakstu
JVs 2461 no š..g.8. marta. 3894z

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 31. maijā, pīkst.
10 no rīta, Briģu pag. Jerzo-
vas ciemā tiks pārdota pils.
Semena Fedorčenoka. kustama
manta, sastāvoša no 660 kg kal-
tēta āboliņa, vērtībā Ls 35,—
dēļ zemes plāna vērtības piedzī-
šanas, " saskaņā ar Ludzas apr.
valsts zemju inspektora rakstu
JVs 2461 no 'š. g. 8. marta. 3893z

Zilupes iec. policijas priekšn.
paziņo, ka š. g. 30. maijā, pīkst.
10, Briģu pag. Jučevo ciemā tiks
pārdota pils. Dorofeja Tarase-
noka kustama manta, sastāvoša
no vienas teles balti-meln-raibas
spalvas, vērtībā Ls 35,—, dēļ
zemes plāna vērtības piedzīšanas
saskaņā ar Ludzas apr. valsts
zemju inspektora rakstu JVs 2461
no s. g. 8. marta'. 3892z

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 31. maijā, pīkst.10
Nirzas pag., Bambanu mājās
tiks pārdota pils. Alekseja Putana
kustama manta, .sastāvoša no
vienas govs, sarkanas spalvas,
5 g. vecas, vērtībā Ls 35,98, dēļ
tiesas, lokšņu un kanclejas no-
dokļa piedzīšanas, saskaņā ar
Zilupes iec. miertiesneša izpildu
rakstu no š. g. 3. marta JVs 737.

Rankas pag. valdei,
Cēsu apr., ir vajadzīgs iestrādā-
jies pagasta valdes un tiesas

darbvedis.
Kandidāti var pieteikties rak-

stiski, iesūtot dokumentus par
izglītību un praksi, vai personīgi
pie pagasta padomes š. g. 24,
maijā, līdz pīkst. 14.

Alga pēc kategorijas. Brīvs
dzīvoklis ar apsildišanu un ap-
gaismošanu un zeme.

Dzelzceļa stacija Ranka un
Uriekste 5 klm no pag. nama.
3918z 3* Pag. valde.

Šoseju un zemesceļu departa-
menta II rajona inženieris izdos
1928. g. 25. maijā, pīkst. 11
savā kanclejā Jelgavā, pilī, rak-
stiskā un mutiskā L 2527

izsolē mazākprasītājiem
sekošus darbus: 3988

1) 65 kub. mtr rupjgraudai-
nas grants piegādi uz Jelgavas-
Bauskas šoseju, no klm. 2,75—
klm. 5,00; nodrošinājums Ls 150.

2) Koka tilta remonta darbus
pār Misas upi, uz Rīgas-Skaist-
kalnes Ila šķiras ceļa, klm. 56,28;
nodrošinājums Ls 65.

3) Atkārtotā izsolē: 747 gab.
kilometru stabu un 70 gab. ceļu
rādītāju stabu nokrāsošanas un
uzstādīšanas darbus Jelgavas,
Bauskas un Tukuma apriņķī;
nodrošinājums Ls 500.

Tuvākas ziņas II rajona in-
ženiera kanclejā Jelgavā, pilī,
darbdienās, parastā darba laikā.

Bauskas apr. priekšn. pal, 1. iec.
izsludina, ka š. g. 30. maijā, pīkst.
11 dienā, pie Bauskas apr. pr-ka
pārvaldes Bauskā, Pils ielā 52,
pārdos vairāksolīšanā Kārlim Ko-
ciņam aprakstītu mantu, sastā-
vošu no viena ērzeļa, melnas
spalvas, 4 g. v., novērtēta par
Ls 46,20 dēļ ienākuma nodokļa
par 1927. g. piedzīšanas. 3926i

Sapieru pis Bolderāīā
izsludina š. g. 30. maijā, pīkst. 10,

rakstisku un mutisku

izsoli
1) 500 mucu portlandes cementa,
2) 500 kub. metru oļu,
3) 250 kub. metru grants,
4) 100 kub. mertu laukakmeņu,
5) 330 kg cinkota 12 mārc.skārda
6) 3200 kg. 0 22 mm dzelzs,
7) 120 kg 0 12 mm dzelzs,
piegādei.

Piedāvājumi izsolē jānodrošina
5°,'n apmērā. Tuvāki noteikumi
saņemamiBolderājā,sapieru pulka
štābā, katru darba dienu no pīkst.
8—12 un no pīkst. 13—15. 3902

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 10. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,50
ar piesūtīšanu „ 0,52
' Saturs:

84) Noteikumi par valsts robežu
apsardzību.

85) Pārgrozījums noteikumos
par ceļa izdevumu atlīdzi-
nāšanu ieceļamiem, pārceļa-
miem un atlaižamiem
valsts darbiniekiem valsts
robežās.

86) Pārgrozījumi Sodu likumos.
87) Izglītības ministrijas skolu

virsvaldes un vispārējo lietu
pārvaldes likvidācija un
skolu departamenta un
ministra sekretāra amata
nodibināšana.

88) Pastiprinātas apsardzības
stāvokļa pagarinājums pie-
robežas joslā līdz 1928. g.
15. novembrim.

Jelgavas apr. priekšnieka pal.
2. iec. dara zināmu, ka 1928. g.
22. maijā, pīkst. 12 dienā, Jaun-
svirlaukas pag. Puraju mājās,
ienākuma nodokļa iekasēšanai,
atklātā vairāksolīšanā, pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdots Jānim
Kučierim piederošs 4 rņēn. vecs
sivēns, novērtēts par Ls 20,—.
Sivēns apskat. pārdošanas dienā
uz vietas. ? . 3931

Nozaudēta lekcijas grāmatiņa
JVs 2284, izdota no Latv. univers.
tauts. ties. zin. lakult. uz Nikolaja
Mallera vārdu, kura skaitās par
nederīgu. 3949z

Kigas prefektūras 11. iec. pr-ks
izslud. nar ned. karaklausības
nederīguma apliec. Ns 1977, izd.
no Rīgas kara apr. pr-ka uz
Kristapa Kristapa d. Švarca v.,
dzīvojoša Mārupes ielā Ns 3-b,

390_6 _z
Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks

izslud. par ned. karaklausības
apl. grām. Ns 3485, izd. no Rīgas
kara apr. p>- -ka 1925. g. 16". janv.
uz Jāņa Jēkaba d. Skarula v.,
dzīv. Čuguna ielā Ns 36-a. 3905z

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izslud. par ned. nozaud. karaklau-
sības apl. Ns 1484, izd. no Aiz-
putes-Kuldīgas kara apr. pr-ka
uz Aleksandra Jura d. Jansona v.,
dzīv. Slokas iekā Ns 40, dz. 14.

Sporta biedrības „01impija", Lie-
pājā, mantu izlozē, š. g.
10. maijā, vinnesti krita uz seko-

šiem NsNs:
53, 89, 216, 225, 268, 315, 342,

352, 384, 431, 440, 473, 478, 577,
679, 691, 755, 794, 892, 932, 995,
1059, 1100, 1365, 1411, 1423,
1561, 1591, 1672, 1691, 1718,
1756 1852 1900, 1960, 2286,
2307, 2332, 2333, 2417, 2509,
2722, 2760, 2813. 8223, 2861,
3014, 3042, 3162; 3231, 3294,
3555, 3700, 3772, 3865, 3896,
3900, 4184, 4197, 4245, 4283,
4332, 4338, 4367, 4379, 4561,
4568, 4585, 4590, 4595, 4659,
4706, 4734, 4773.

Vinnesti saņemami 1 mēneša
laikā katru dienu no 7—8 vakarā,
veikalā Graudu ielā Ns 29.
3964o - Valde.

Latv. lauksaimnieku
ekonomiskās sabiedrības

liii pilna sapin
notiks š. g. 12. jūnijā, pīkst. 12
dienā, Jelgavā, Katoļu ielā 42,
sabiedrības namā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1927. g.

un revidentu ziņojums.
3) Nolemšana par izdalāmo peļņu
4) Tekoša gada budžets un dar-

bības plāns.
5) Valdes priekšlikumi.
6) Statūtu pārgrozīšana.
7) Vēlēšanas.

Ja šinī sapulcē nesanāktu statū-
tos noteiktais biedru skaits, tad

otreizējā pilna sapulce
notiks 1928. g. 30. jūnijā, pīkst.
10 dienā, Jelgavā, Katoļu ielā 42,
sabiedrības namā, ar tādu pat
dienas kārtību, kura būs pēc sta-
tūtu § 33 pilntiesīga spriest par
visiem dienas kārtībā liktiem
jautājumiem, neskatoties uz sa-
nākušo biedru skaitu.
395 Iz Valde.

Kari Helferich, Rīgā,
Šokolādes un konfekšu fabr. A/S.

kārtēja pilna sapulce
notiks sab. telpās, Rīgā, Karlīnes
ielā Ns 36, š. g. 6. jūnijā, pīkst. 6
pēc pusdienas.

Dienas kārtība :
1) Sapulces vadītāju vēlēšana.

2) Gada pārskats par 1927. gadu,
valdes un revīz. kommisijas
ziņojumi.

3) Budžeta apstiprināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Obligācijas uzņemšana.
6) Dažādi.

3950z Valde.

Akc. sab.
,Ziemeļu koku eksports*

1 sasauc
vispār, kārtēju akc. gada sapulci
š. g. 9. jūnijā, pīkst. 5 pēc pusd.
sabiedrības telpās, Rīgā, Vaļņu
ielā Ns 26, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšan.
2) Gada pārskata par 1927. g;

caurskatīšana un apstiprinā-
šana . valdes un revīzijas kom-
misijas ziņojumi.

3) Vēlēšanas.
4) dažādi jautājumi.
3953z Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Jūrniecības departaments
noturēs 1928. g. 10. jūnijā, pīkst. 11, rakstisku izsoli uz 4000

metr. ton. departamenta techniskos noteikumos paredzēto

aftmeņoģlu piegādi.
Piegādes vieta — Jūrniecības departamenta noliktava Rigā-

Bolderajā. Piegādes laiks — viens mēnesis, skaitot no līguma
parakstīšanas dienas. Izsoles dalībniekiem piedāvājumi jānodro-
šina ar drošības naudas iemaksu vai Latvijas bankas garantiju
5° (i apmērā no piedāvāto ogļu vērtības. izsoles un techniskos
noteikumus, kā arī citas ziņas izsniedz Jūrniecības departamenta
administrativi-saimnieciskā nodaļa, Rīga, Valdemāra ielā JVs 1-a,
katru darba dienu no pīkst. 10—12. I. 2523 3987

Jūrniecības departaments
izsludina 1928. g. 22. maijā, pīkst. 12 dienā,

jauktu rakstisku un mutisku izsoli
noliktavas Nr. 9b jaunbūves darbiem

Rigas eksportostā.
Drošības nauda Ls 20.000.
Darbu aprakstus, izsoles noteikumus un citus paskaidrojumus

izsniedz techniskā daļā, Valdemāra ielā la, katru darba dienu no
pīkst. 9—13. L2359 1* 3328

LM87 i. M. Skoiu deportoments 38"
izsludina š. g. 31. maijā, pulksten 11, jauktu izsoli

Vatsts Valkas vidusskolas
jaunbūves darbu izdošanai.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti

ar zīmognodokli un drošības naudu Ls !3.000, iesniedzami Skolu
departamenta techniskā birojā līdz š. g. 31. maijam, pulkst, 11.

Tuvāki paskaidrojumi dabūjami Skolu departamenta būv-
techniskā birojā Valdemāra ielā 36-a, III st., II. ist., darba laikā.
-||Bļ||aļļaļi|ļļ|( ^^

Kara būvniecības pārvaldes
Daugavpils būvju grupa,

Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā JVs 26, izsludina uz š. g.
25. maiju, pulksten 12,

jauJirfu gesfiģu izsoīi
uz skursteņslaucīšanas darbu izvešanu kara resora ēkās;

1) Daugavpilī un
2) Rēzeknē, Kārsavā, Ludzā un Zilupē 1928./29. budž. gadā.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā āri lūgumi pie-

laišanai mutiskā mazāksolīšanā, apmaksāti ar 40 sant. zīmog-
nodokli, iesniedzami grupas kancelejā, izsoles dienā līdz pīkst. 12.

Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības nauda uz
1. punktā minētiem darbiem ...... Ls 100 un
2 50

Kā nodrošinājumi ^ tiks pieņemti: a) skaidra nauda, b) valsts
un valsts garantēti vērtspapīri pēc linanču ministtijos noteikta
kursa un c) Latvijas bankas garantijas. Citāda veida nodroši-
nājumi netiks pieņemti. 1* L 2475 3847

Tuvākus noteikumus sniedz Kara būvniecības pārvaldes
Daugavpils būvju grupas kancelejā, - darba dienās no pīkst. 9—15.

Rīgas muita
Sakarā ar vilcienu saraksta maiņu, muitas nodaļas stacija

„R!ga-Gal teni"
sākot ar š. g. 15. maiju būs atvērta publikas pieņemšanai

katru dienu no pīkst. 7 līdz 13,10
un no pīkst. 20,15 līdz 24.

Muitas priekšnieka v. R u b i s.
3932 Darbvedis (paraksts).

Galvenā štāba 1927. gada
neoficiāls izdevums.

Kara klausības
likums,

ar visiem grozījumiem
un papildinājumiem

Maksā: brošēts eksemplārs
tipogrāfijā saņemot . . . LsO,90
ar piesūtīšanu pa pastu , 1,15

Dabūjams

Valsts tipogrāfijā, pilī, Istaba 1.

Varakļānu virsmežniecība
1928. g. 21. maijā, pulkst. 12 dienā, izdos mutiskā sacensībā,
saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
(;,Vald. Vēstn." Ns 54 — 1927. g.) sekošus būvdarbus:

1) IIKiec. apgaitas Ns 27 mežsarga dzīvojamo ēku. — Iemak-
sājamā droš. nauda Ls 180,—;

2) III iec. apgaitas Ns 30 mežsarga dzīvojamo un saimnie-
cības ēkas. — Iemaksājamā droš. nauda Ls. 320.—.

Piezīme: kā drošības pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku bankas
un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas bankas un
citu kredītiestāžu garantijas un 4) beztermiņa vekseļus (ar divu gal-
vinieku parakstiem).

Sacensības dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas jeb
iesniedz vajadzīgos nodrošinājumus un zīmognodokli Ls 0,40 apmērā.
Mazākais -piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu.
Pēc paziņojuma saņemšanas par sacensības apstiprināšanu 7 dienu
laikā jānoslēdz līgums. Ar sacencības noteikumiem, būvplāniem un
maksas aprēķiniem var iepazīties Varakļānu virsmežniecībā.

3933v .Varakļānu virsmežniecība.

Burtnieku virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 1. jūnijā virsmežniecības kancelejā

Budenbrokas muižā augošu mežu.
Augstrozes IV iec. mežniecības Vainižu novadā, pēccelmu

skaita 2 vienības 22—27 kokiem, vērtībā Ls 122—195.—. '
un sekvestrētaš vienības un materiālus:

Ārciema I iec. mežniecības Pāles-Sucena novadā 2 vienības
vērtībā no Ls 23—568,—.
Pociema III iec. mežniecības Sarkoma un Katvaras novados 2 vienī-
bas, vērtībā no Ls81—574,—.

Augstrozes IV iec. mežniecības Augstrozes novadā, 2 vienības,
vērtībā no Ls 18—22,—.

Izsole sāksies pulksten 12.

^
Mežu pārdos uz zemkopības ministrijas 1927. g. 14. un 19.

septembra apstiprinātiem nosacījumiem.
No sekvestrētām vienībām un materiāliem apvienotā drošības

nauda netiks ņemta.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātas vienības noņemt

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

mežziņiem. 3934v Burtnieku virsmežniecība.
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