
Noteikumi par darba ražības prēmijām
zemkopības departamenta mērniekiem

Noteikumi par ugunsdrošu ēku celšanai
izsniegto valsts aizdevumu dzēšanu.

Iz kara ministra pavēles N° 18.
Noteikumi par pārbrauktuvju ierīkošanu

un uzturēšanu uz dzelzceļiem, kas
atklāti vispārējai lietošanai.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Noteikumi
par darba ražības prēmijām zem-
kopības departamenta mērniekiem.
Izdoti uz ,,Noteikumu par valsts darbi-
nieku atalgojumu" (Lik. kr. 1925. g. 133)

26. panta pamata.
1. Šinīs noteikumos paredzētos gadī-

jumos un apmēros zemkopības departa-
ments izmaksā viņa dienestā stāvošiem
mērniekiem darba ražības prēmijas par
sādžu zemes sadalīšanu viensētu saim-
niecībās.

2. Prēmijas izmaksājamas mērniekiem,
kuri, strādājot katrs atsevišķi, vasaras
komandējuma sezonā — 150 darba dienās
— ierīko, ieskaitot robežu noteikšanu, uz-
mērīšanu, sadalīšanas projekta sastādīšanu,
viensētu robežu dabā izlikšanu un uzmērī-
šanu, plāna un zemes ierīcības projekta
sastādīšanu un priekšā ceļamu ieinteresē-
tām personām, vairāk par 50 viensētu
saimniecībām vidējos darba apstākļos.

Ja atsevišķos izņēmuma gadījumos sādžu
sadalīšanas darbus izpilda mērnieks-parti-
jas vadītājs ar palīgu (mērnieku-partijas
locekli), tad par mērnieka-palīga darba
normu 150 darba dienās skaita 25 viensētu
saimniecības vidējos darba apstākļos.

Piezīme. Dienas, kuras patērētas:
1) iepriekšējo sagatavošanas darbu
izpildīšanai (ja tādi nemaz nav iz-
vesti), 2) mērīšanas darbu piesaistī-
šanai pie trigonometriskā tīkla . un
3) dažādu atsevišķu zemes ierīcības
projektu sastādīšanai un izlikšanai
dabā (servitūtu tiesību likvidēšanai,
piegriezumu projektēšanai un pie-
šķiršanai, robežstrīdu izšķiršanai, ap-
maiņām un valsts fonda zemes izdalī-
šanai), nav ieskaitāmas šinī pantā
norādīto 150 darba dienu skaitā.

3. Par vidējiem darba apstākļiem uz-
skatāmi sekosi:

1) Nedalītās sādžas zemes starpgabalu
skaits sastāda 5% no faktiski iedalīto
viensētu skaita (0,05 uz katru vien-
sētu);

2) Pie viensētu iedalīšanas ierīkotais
starpgabalu skaits sastāda 33% no
faktiski ierīkoto viensētu skaita (0,33
uz katru viensētu);

3) Vidējā viensētas saimniecības platība
ir 10,2 ha;

4) Sādžā faktiski ierīkoto viensētu saim-
niecību skaits ir 14—23.

4. Ja darba apstākļi neatbilst 3. pantā
minētiem vidējiem apstākļiem, tad faktiski
ierīkoto viensētu saimniecību skaits prē-
miju aprēķinos pielīdzināms vidējiem ap-
stākļiem, paaugstinot vai pazeminot fak-
tiski ierīkoto viensētu skaitu uz sekošiem
pamatiem:

1) Katrs nedalītās zemes vienības (sā-
džas) starpgabals virs vai zem 50/D
normas, skaitāms par 0,6 viensētu
saimniecību;

2) Katrs ierīkotais viensētu starpgabals
virs vai zem 33% normas, skaitāms
par 0,20 saimniecību;

3) Katrs 1 ha virs vai zem vidējās platī-
bas normas, kura līdzinās 10,2 ha
reizinātiem ar faktiski iedalīto vien-
sētu skaitu, skaitāms par 0,02 vien-
sētu saimniecību;

4) Ja sadalāmās zemes vienības (sādžas)
faktiski ierīkoto saimniecību skaits
ir 2—4, tas palielināms par 3 saim-
niecībām, ja 5—8, — par 2 saimnie-

j lļ «ii

čībām, bet ja 9—13, tad par 1 saim-
niecību. Virs 23 saimniecībām katras
5 saimniecības skaitāmās par 4 saim-
niecībām.

5. Visu mājsaimnieku kopīpašumā ierī-
kotie zemes gabali skaitāmi par 1 saimnie-
cību ar vai bez starpgabaliem. Tāpat
skaitāmi katras atsevišķa mājsaimnieku
grupas kopīpašumā atstātie zemes gabali.

6. Iebūviešu (bobiļu) saimniecības ierī-
košana skaitāma par viensētas saimniecī-
bas ierīkošanu tikai tad, ja šīs saim-
niecības nepaliek uz vietas, vai ja uz
vietas paliekošām saimniecībām robežas
regulē uz vērtēšaitas vai vienošanās
pamata. Pārējos gadījumos iebūviešu
saimniecības ierīkošana, kā ari pastā-
vošās kapsētas ierīkošana, pielīdzi-
nāma starpgabala ierīkošanai, t. i. skaitāma
par 0,20 viensētu saimniecību.

7. Atsevišķo sadalīšanas darbu posmu
izpildīšanai vajadzīgais laiks skaitāms se-
kosi:

1) Visas ārējās robežas noteikšana,
ieskaitot ieinteresēto personu
uzaicināšanu, robežu uzmeklē-

šanu, stigu izciršanu un robež-
zīmju izlikšanu 4%

2) Visas ārējās robežas uzmērīšana,
mērot līniju garumu 2 reizes. . 4%

3) Situācijas un diagonālgājienu
uzmērīšana 8%

4) Arējās robežas un diagonālgā-
jienu aprēķināšana, nosiešana
un uznešana uz plāna .... 6%

5) Situācijas uznešana uz plāna.. 8%
6) Zemes ierīcības darbi līdz izsoles

sākšanai (īpašuma tiesību un
parādu noskaidrošana, sadalī-
šanas un izsoles noteikumu iz-
strādāšana, zemes novērtēšana
un katram saimniekam pienā-
košas normas aprēķināšana) . 8%

7) Izsoles izvešana resp. viensētu
iedalīšana 10%icudiiiaauct i<J"/

q

8) Viensētu galīga ieprojektēšana 7%
9) Sadalīšanas projekta izlikšana

dabā 7%
10) Sadalīšanas projekta galīga uz-

mērīšana 4%
11) Viensētu robežu aprēķināšana,

nosiešana un viensētu koppla-
tības aprēķināšana 10%

12) Situācijas kontūru platību ap-
rēķināšana un eksplikācijas sa-
stādīšana 6%

13) Plāna galīga sastādīšana (izvilk-
šana tušā, uzraksti, tabulas,
illuminēšana u. t. t.) 12%

14) Rakstiskā zemes ierīcības pro-
jekta sastādīšana un priekšā
celšana ieinteresētām personām,
lietas sakārtošana un nodošana 6 %

Kopā. .100%

Ja sadalīšanas darbus izvedot atkrīt, kā
agrāk izpildīti, kādi no augšminētiem
darbu posmiem vai to daļas, tad prēmiju
aprēķinos sādžā iedalīto vidējo saimniecību
skaits attiecīgi samazināms, saskaņā ar
šinī pantā norādītām normām. Šī prasība
nav attiecināma uz 6. pantā minētiem ga-
baliem, kuru ierīkošana pielīdzināta 0,20
vidējās saimniecības ierīkošanai.

8. Aprēķinot 7. panta noradītos sama-
zināšanas procentus par izmantotiem agrāk
izpildītiem darbiem, ņemams vērā se-
košais:

1) Robežu noteikšanas darbos puse
(2%) rēķināma proporcionāli visu
ārējās robežas un izmantoto agrāk
noteikto robežzīmju skaitam, bet
otra puse (2%) — proporcionāli visas
ārējās robežas perimetram un agrāk
noteikto un izmantoto robežlīniju

rumam.
2) Viena kilometra robežlīnijas divrei-

zēja izmērīšana pielīdzināma 10 leņķu
izmērīšanai.

3) Agrāk uzmērīto robežlīniju garumu
pārbaudīšana uzskatāma kā vien-
reizēja jauna izmērīšana.

4) Agrāk izmērīto leņķu pārbaudīšana
pēc pilniem uzmērišanas paņēmie-
niem (divreizēja) uzskatāma kā jauna
leņķu izmērīšana.

5) Agrāk noteikto robežlīniju stigu iz-
ciršana vai iztīrīšana un robežzīmju
izlabošana šinīs dalās uzskatāma par
pusi no robežu noteikšanas darbiem.

6) Samazināšanas procenti par agrāk
izpildītiem un atkrītošiem 7. panta
7.—12. punktā minētiem darba pos-
miem vai to daļām aprēķināmi pro-
porcionāli iedalīto zemes gabalu
skaitam.

9. Prēmiju aprēķini sastādāmi un prē-
mijas izmaksājamas par visiem komandē-
juma sezonā izpildītiem sādžu sadalīšanas
darbiem, ieskaitot arī nepabeigtos darbus.
Izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams
noteikt izpildītā darba daudzumu, pielai-
žams nepabeigtos darbus aprēķinos neuz-
ņemt, bet pārvest uz nākamo komandē-
juma sezonu.

Ja uzņemot nepabeigtos darbus prēmiju
aprēķinos, nav vēl zināms ierīkojamo vien-
sētu starpgabalu skaits, tad tas aprēķinos
pieņemams pēc vidējās normas.

10. Ja pēdējais komandējuma sezonā
izpildāmais darbs dabā pabeigts, bet nav
pabeigti kamerālie darbi, un- mērnieks
kamerālos darbus beidz ārpus dienesta
laikā, tad prēmija par šiem darbiem iz-
maksājama kā par komandējumā pabeig-
tiem.

11. Ja vasaras komandējumā mērnieks-
partijas vadītājs vai viņa palīgs pie prē-
miju darbiem strādājis mazāk vai vairāk
par 150 darba dienām, tad vidējos darba
apstākļos obligātoriski ierīkojamo viensētu
(normas) skaits aprēķināms atkarībā no
faktiski patērēto darba dienu skaita, pie-
ņemot, ka l viensēta vidējos darba ap-
stākļos partijas vadītājam jāierīko trijās
darba dienās, bet viņa palīgam sešās darba
dienās.

12. Par katru virs 2. un 11. pantā no-
rādītās vidējās normas ierīkotu un uz šo
noteikumu pamata aprēķinātu saimniecību
izmaksājama darba ražības prēmija 30 latu
apmērā. Ja sādžas sadalīšanas darbus
izpildījis partijas vadītājs ar palīgu, tad
kopējā prēmijas summa sadalāma starp
viņiem proporcionāli katra darbinieka pa-
tērēto darba dienu skaitam, pieņemot, ka
viena partijas vadītāja darba diena līdzinās
trim palīga darba dienām.

Ja izstrādāto prēmiju izmaksai nepie-
tiktu no budžetā paredzētām summām,
tad izmaksājama daļa no prēmijām, ap-
rēķinot izmaksas daļu katram mērniekam
apmēram proporcionāli nopelnītām prēmi-
jām. Prēmiju pārējā daļa izmaksājama
pēc papildu kredita atvēlēšanas.

13. Visi izlabojumi, papildinājumi un
pārgrozījumi, kuri mērniekam-izpildītājam
jāizdara projektos vai darbos saskaņā ar
mērniecības daļas, apriņķu mērnieku un
mērnieku-revidentu aizrādījumiem vai ze-
mes ierīcības komiteju lēmumiem, ieskai-
tāmi darbu izpildīšanai patērētā laikā, ja
šie darbi nav izdarīti ārpus dienesta laika.

14. Prēmija katram mērniekam izmak-
sājama pēc vasaras komandējuma sezonas
izbeigšanās par visiem darbiem kopā, un
tikai par tādiem darbiem, kurus mērnieks-
revidents pārbaudījis un atzinis par pareizi
izpildītiem, un kuru zemes ierīcības pro-
jekti"apstiprināti apriņķa zemesierīcīhas
komitejā. Ja apriņķu zemes ierīcības
komiteju lēmumi likumīgā kykā un kārtībā
pārsūdzēti centrālai zemes ierīcības komi-
tejai, prēmija izmaksājama pēc projekta
apstiprināšanas Centrālā zemes ierīcības
komitejā.

Par komandējuma sezonā nepabeigtiem
darbiem prēmija izmaksājama.ja mērnieks-
revidcnts šos darbus pārbaudījis un atzinis
no techniskās un zemes ierīcības puses par
pareizi izpildītiem.

15. Sie noteikumi attiecināmi uz dar-
biem, kuri izpildīti sākot ar 1928. g. 1. aprīli.

Ar šo atcelti noteikumi par darba ražības
prēmijām zemkopības departamenta mēr-
niekiem (Lik. kr. 1926. g. 100).

Rīgā, 1928. g, 14. jūnijā.
Ministru prezidents P. Juraševskis.

Zemkopības ministris V. Gulbis.

Noteikumi
par ugunsdrošu ēku celšanai iz-
sniegto valsts aizdevumu dzēšanu.

(Izdoti uz 1925. g. 5. jūnija likuma par
valsts kredītiem lauksaimniecības būv-

niecībai 8. panta piezīmes pamata.)

1. Par aizdevumu dzēšanu un dzēša-
mās daļas lielumu šo noteikumu robežās
lemj īpaša kommisija pie zemkopības mi-
nistrijas, kuras sastāvs ir sekošs: priekš-
sēdētājs — zemkopības ministrijas būv-
niecības un techniskās nodaļas vadītājs,
locekļi — viena zemkopības ministra
iecelta persona no zemkopības departa-
menta darbiniekiem un viens finanču
ministrijas pārstāvis. Kommisijas lēmumus
apstiprina zemkopības ministris. Uz šo
lēmumu pamata valsts zemes banka no-
raksta dzēšamās daļas no aizņēmēju
parāda.

2. Tiesība uz aizdevumu daļas dzēšanu
ir jaunierīkojamām, viensētās nodalāmām,
Jauku amatnieku un karā nopostītām
saimniecībām, kā arī pastāvošām karā
nenopostītām saimniecībām ar Z£
platību līdz 27 ha, ja minētās saim-
niecībās nepieciešamās ēkas ir pēc
agrārās reformas likuma 1. daļas (Lik.
kr. 1920. g. 213) izdošanas, t. i. pēc
1920. g. 16. septembra uzceltas no uguns-
droša materiāla un ēkas celšanai saņemti
būvkoki uz atvieglotiem noteikumiem no
valsts vai saimniecībai piešķirtā meža
tikai ēkas nepieciešamām koka daļām.

1. piezīme. Par attiecīgai saimniecī-
bai nepieciešamām ēkām uzskatāmas
ēkas, kas saskaņā ar instrukciju par
būvkoku izsniegšanu („Vald. Vēstn."
1925. g. Ne 218, 1926. g. Mi» 57 un
1927. g. N° 136) uzskaitītās pielikumā
pie šiem noteikumiem.

2. piezīme. Saimniecībām, kuras

ugunsdrošu ēku celšanai būtu saņē-
mušas un izlietojušas būvkokus vai-
rāk par 50% no koka ēku celšanai
noteiktām normām,virs 50% saņemtie
būvkoki aprēķināmi pēc takses cenas
un 4 5 no šo koku vērtības atvelka-
mas no attiecīgās dzēšamās daļas.

3. piezīme. Karā nopostītās saimnie-
cībās uz veciem pamatiem vai vecos
mūros atjaunotās ugunsdrošās ēkas
pielīdzināmas jaunceltām.

3. Pēc uzbūves veida attiecībā uz
ugunsdrošību ēkas sadalāmas 2 šķirās:

I šķirā ieskaitāmas ēkas, kurām sa-
skaņā ar saistošiem pagaidu notei-
kumiem lauku būvniecībā (,,VaId.
Vēstn." 1926. g. 168. numurā) ār-
sienas un jumta sega vai griesti ir
no ugunsdroša materiāla. Šīm ēkām
dzēšamās daļas aprēķināmas pilnos
apmēros (5. pants).

II šķirā ieskaitāmas ēkas, kurām
tikai ārsienas ir no ugunsdroša
materiāla. Šim ēkām dzēšamās
daļas aprēķināmas 80% apmērā no
noteiktām attiecīgām normām.

4. Ēku apbūves platība dažāda lie-
luma saimniecībām,.}ai uz tām varētu
attiecināt likumu un noteikumus par
dzēšamām daļām, nevar būt mazāk:;
turpmākā (5.) pantā noteiktām norai

5. Dzēžamās daļas dažāda tipa un
lieluma ēkām noteiktas - pmēros:

Maksa par ,.Valdibas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
adu . . . Ls 22 — gadu . . . Ls 18,—
', gadu . . „ 12,— 1/2 gadu • ., 10,—
mēn. . . ,, 6,— 3 mēn. . . „ 5,—

• » 2— 1 „ . . „ 1,70
'Je atkalpār- Par atsevišķu
devējiem . „ —.12 numuru '—,10

i * J -

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 viensiejigām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
viensiejīgu rindiņu .......,, —,20

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

r d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas „ —,80
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A t sevis ķa s ēkas Zem viena jumta
Katē- Saimniecības zemes

_
.. apvienotas vairākas ēkas_ _ is-i. KJcts, rija _

gorīja platība Dziv. eka Kūts vai šķfinis 2 gkas 3 ēkag

Līdz 4 ha
ļ Mazākais apbūves

laukums kv. mtr. 35 35 — 60 —
Dzēšamā daļa. . Ls 450—600 400—500 — 600—800 —

Virs 4 ha lidz 10 ha
2 Mazākais apbūves

laukums kv. mtr. 50 60 — 70
Dzēšamā daļa. . Ls 500—650 450—600 — 600—900 —

Virs 10 halīdz 18 ha
o Mazākais apbūves

laukums kv. mtr. 60 80 40 90 160
Dzēšamā daļa. . Ls 550—700 500—650 400—500 700—1000 1000-1200

Virs 18 ha līdz 27 ha

A Mazākais apbūves
laukums kv. mtr. 70 100 50 110 200

Dzēšamā daļa. . Ls 600—750 550—700 450—550 800—1200 1100—1400

Virs27ha(kara nopo-
stītām saimniecībām)

5. Mazākais apbūves
laukums kv. mtr. 90 120 60 140 250

Dzēšamā daļa. . Ls 650—800 600—800 500—600 900—1400' 1200—1600

1. piezīme. Dzēžamā daļa tabulā
apzīmētās robežās nosakāma atkarībā
no ēku lietderīgas platības un labie-
rīcības.

2. piezīme. Ja vienā saimniecībā
dzēšamās daļas piešķirtas divām
ēkām, tad trešai ēkai dzēšamā daļa
nosakāma tādos apmēros, lai kop-
summa nepārsniegtu Ls 1.600,—

3. piezīme. Dzēžamo daļu nevar pie-
šķirt, ja ēka nav lietojama slikti iz-
darīta darba dēļ. Tāpat nevar piešķirt
dzēšamās daļas, ja ēkas, kas sāktas
celt pēc tam, kad izdoti saistošie
pagaidu noteikumi lauku būvniecībā
viensētu saimniecībām (,,Vald.Vēstn."
1926. g. N° 168), neatbilst šiem no-
teikumiem.

6. Ja saimniecībai ugunsdrošas ēkas

celšanai jau agrāk naudā izsniegts neat-
maksājams valsts pabalsts, tad šī pa-
balsta summa atvelkama no attiecīgai
ēkai noteiktās dzēšamās daļas. Karā
nopostītām saimniecībām nopostīto ēku
atjaunošanai izsniegtie pabalsti nav atvel-
kami.

7. Aizdevumu daļas dzēšana nav attie-
cināma uz paraugēku saimniecībām, kuru
izbūvei izsniegti valsts neatmaksājamie
pabalsti.

8. Paziņojumi par ēkas uzcelšanu ie-
sniedzami apriņķu (rajonu) būvtechniķiem.
Paziņojumā jāuzdod:

1) saimniecības īpašnieka vārds un uz-
vārds, apriņķa, pagasta un mājas
nosaukums, zemes kopplatība un
tuvākā dzelzceļa stacija;

2) kāda ēka, no kāda materiāla (sienas:
griesti un jumts) un kad uzcelta;

3) cik būvkoku (kub. pēdās vai metros)
ēkas celšanai saņemti uz atvieglotiem
nosacījumiem;

4) ēkas garums un platums;
5) vai ēkas celšanai saņemts valsts

zemes bankas aizdevums un cik liels.

Paziņojumam pēc iespējas jāpieliek klāt
ēkas plāns vai skice, vai, ja ēka celta
pēc zemkopības ministrijas izdotā vai
atzītā plāna, paziņojumā jāuzdod plāna
numurs. Bez tam paziņojumam jāpie-
vieno pagasta valdes apliecība par 1.—5.
punktā uzdoto datu pareizību.

9. Paziņojumā uzdotos datus pārbauda
apriņķu (rajonu) būvtechniķi un paziņo-
jumu līdz ar noteikta veida ēkas aprakstu
iesūta zemkopības ministrijas būvniecības
nodaļai.

Piezīme. Apriņķa (rajona) būvtech-
niķa aizbraukšanai no tuvākās dzelz-
ceļa stacijas uz apskatāmo saimnie-
niecību un atpakaļ, tās īpašniekam
jādod zirgs bez atlīdzības.

Pielikums pie 2. p. 1. piezīmes.

Saskaņā ar instrukciju par būvkoku
izsniegšanu lauksaimniecības būvniecībai
(,,Valdības Vēstneša" 1925. g. 218. numurā)
un papildinājumu (,,Valdības Vēstneša"
1927. g 136. numurā) par nepieciešamām
ēkām, uz kurām attiecināmi noteikumi
par valsts aizdevumu daļas dzēšanu,
uzskatāmas:

a) saimniecībās līdz 10 ha — divas:
dzīvojamā un kūts;

b) saimniecībās virs 10 ha līdz 27 ha —
trīs: dzīvojamā ēka, kūts un šķūnis
vai rija (kalte) vai klēts;

c) saimniecībās virs27haun lielākās —
četras: dzīvojamā ēka, kūts, klēts
un labības šķūnis vai rija (kalte).

Ar šo atcelti ministru kabineta 1926. g.
9. septembrī izdotie noteikumi par uguns-
drošu ēku celšanai izsniegto valsts aiz-
devumu dzēšanu (Lik. kr. 126).

Rīgā, 1928. g. 12. jūnijā.

Ministru prezidents P. Juraševskis.

Zemkopības ministris V. Gulbis.

Iz kara ministra pavēles JVs 18.
Rīgā, 1928. g. 28. jūnijā.

Pārvaldības daļa.

§ 1-
Saskaņā ar pārgrozījumiem un papil-

dinājumiem karaklausības likumā („Vald.
Vēstn." 109) obligātoriskā aktīvā kara
dienesta karavīriem var piešķirt atvaļinā-
jumu, ne ilgāku par 7 dienām, tikai sva-
rīgu . iemeslu dēļ, kādēļ kara ministra
1925. g. 18. p 16. § pielikuma 13. pantu
un 1927. g. 17. pav. 8. § ar šo atceļu.

Iemesla svarīgumu izšķi r pulka ko-
mandieris.

§ 2.

Kara minist ra 1925. g. 38. pav. 3. §
pielikumā izsludināto sarakstu kara re-
sora amatiem, kuros darbinieki ar pa-
beigtu augstāko izglītību bauda tiesības,
kas paredzētas noteikumu par valsts dar-
binieku atalgojumu 43. pantā, attiecībā
uz sapiep pulku papildināt šādi:

Augstākā izglītība, kura uz-
Amata nosaukums. skatāma par piemērotu

________^^__ amatam.

Sapieru pulka ba- Kara būvinženiera, vai
taljonu koman- būvinženiera, vai ar-
dieri un rotu ve- chitekta, vai kultūr-
cākie virsnieki. inženiera, vai virs-

nieku akadēmisko
kursu, vai ārzemju
kara akadēmijas.

Tās pašas pavēles techniskās divīzijas
pārvaldes nodalījumā virsrakstu: „Sapieru
bataljons" izlabot uz: „Sapieru pulks".

§ 5.
Saziņa ar tautas labklājības ministri

izsludinu šķūšu naudas normas 1928./29.
budžeta gadam gadījumiem, kādi pare-
dzēti komandējumu noteikumu 9. panta
piezīmē:

1) topogrāfisko darbu izpildītājiem —
40 latu mēnesī;

2) nodaļu priekšniekiem un rekognos-
cēšanas darbu izpildītājiem —
60 latu mēnesī;

3) trigonometrisko darbu izpildītājiem
80 latu mēnesī.

§ 6.
Sakara ar to, ka par Armijas sporta

kluba biedriem tagad var būt ari atvaļi-
nātie un rezervē esošie karavīri, kā ari
kara resora brīva līguma darbinieki un
kluba biedru ģimenes locekļi, kara mi-
nistra 1927. g. 32pav. 4. § ar šo atceļu.

Reize ar to atgādinu izpildīšanai kara
ministra 1924. g. 5. pav. 2. § nosacījumus.

§ 10.
Izsludinu zināšanai, ka ar š. g. ]. jūniju

ievests sekoss kara izmeklēšanas tiesnešu
iecirkņu sadalījums:

I iecirknis, Rīgā: Kara ministrijas
centrālās pārvaldes un sekretariāts, armijas
komandiera, galvenais un eskadras štābs,
aizžogotāju-tralera divizions, techniskās
divizijas un visas Rīgā un Rīgas apriņķī
novietotās karaspēka daļas un iestādes,
kuras neietilpst Vidzemes divīzijā. Mili-
tārās robežapsardzības stabs un robež-
apsardzības jūras apgabals no Klapkaln-
ciema, ieskaitot, līdz Igaunijas robežai

II iecirknis, Liepājā: Kurzemes
divizijas karaspēka daļas, eskadra (iz-
ņemot eskadras štābu un aizžogotāju-
tralepi divizionu), jūras aviācija un visas
Grobiņas, Aizputes, Ventspils, Kuldīgas,
Talsu, Tukuma, Jelgavas un Bauskas
apriņķī novietotās karaspēka daļas un
iestādes, kuras neietilpst Kurzemes di-
vizijā. Robežapsardzības Bauskas, Jelga-
vas, Liepājas-Aizputes apgabals un jūras
apgabals no Lietavas robežas līdz Klap-
kalnciemam, pēdējo neieskaitot.

III iecirknis, Rīgā: Vidzemes di-
vizijas karaspēka daļas, 8. Daugavpils
kājnieku pulks un visas Valmieras, Valkas
un Cēsu apriņķī novietotās karaspēka
daļas un iestādes, kuras neietilpst Vid-
zemes divīzijā. Robežapsardzības Val-
mieras un Valkas apgabals.

IV iecirknis, Rēzeknē (pagaidām
Pļaviņās) : Latgales divizijas karaspēka
daļas, izņemot 8. Daugavpils kājnieku
pulku un visas Madonas, Rēzeknes, Lu-
dzas un Jaunlatgales apriņķī novietotās
karaspēka daļas un iestādes, kuras ne-
ietilpst Latgales divīzijā. Robežapsardzības
Jaunlatgales, Ludzas un Dagdas apgabals.

V iecirknis, Daugavpilī: Zem-
gales divizijas karaspēka daļas, izņemot
Jātnieku pulka remonta eskadronu, un
Daugavpils, Jēkabpils un Ilūkstes apriņķī
novietotās karaspēka daļas un iestādes,
kuras neietilpst Zemgales divīzijā. Robež-
apsardzības Jēkabpils un Ilūkstes apgabals.

Sevišķi svarīga saimniecības lietu kara
izmeklēšanas tiesnesis, Rīgā: kompetences
robežas noteiktas apsardzības ministra
1920. g. 34. pavēles 4. § un 1921. g. 47.
pav. 10. §.

Ar šo atcelti: Apsardzības ministra 1921.
g. I slēp. pavēle, 1922. g. 63. pav. 12. §.
74. pav. 17. § un 26. pavēles 33. § pirmais
teikums par Ķ/k. ^Virsaitis" iedalīšanu
I iecirknī, kā arī kara ministra 1925. g.
pav. 5. § I nod.

Lietas, kuras jau pieņemtas izmeklēšanā,
atstāt agrākos iecirkņos. Attiecībā uz iz-
iormētās robežsargu divizijas pulku un
bij. latviešu strēlnieku pulka lietu izmek-
lēšanu paliek spēkā līdzšinējais sadalījums,
t. i. I iecirknim — bij. Robežsargu divizijas
stabs un 4. robežsargu pulks, II iecirknī —
3. robežsargu pulks, III iecirknī — 2. ro-
bežsargu pulks un IV iecirknī — bij.
latviešu strēlnieku pulks.

Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Apstiprinu,
saskaņā ar dz. c. lik. § 19.

1928. g. 19. martā.
Satiksmes ministris

Fr.Ozoliņš.

Noteikumi JV2 333
par pārbrauktuvju ierīkošanu un
uzturēšanu uz dzelzceļiem, kas

atklāti vispārējai lietošanai.
I. Vispārējā daļa.

1. Dzelzceļu līniju krustojumi ar ielām,
šosejām vai citiem ceļiem tiek ierīkoti vai
nu vienā līmenī (pārbrauktuves), vai da-
žādos limeņos (viadukti). (Dzelzceļu lik.
§ 163).

Pārbrauktuvju ierīkošana vai uzturēšana
padota šādiem noteikumiem:

a) jaunas dzelzceļu līnijas būves gadī-
jumā pārbrauktuves tiek ierīkotas
visās vietās, kur jaunas līnijas krusto
publiskos un lauku ceļus.
Piezīme. Pārbrauktuves nav ierī-

kojamas uz ceļiem, kuriem ir ne-
jaušības raksturs, kurus var slēgt
vai pievienot citiem tuvumā eso-
šiem ceļiem, ko strīda gadījumā
izšķi r satiksmes ministris.

b) pēc dzelzceļu uzbūves pārbrauktuves
tiek ierīkotas vajadzības gadījumā
pilsētas ielu vai vietējo satiksmes
ceļu krustojumos, kur pārbrauktuvju
ierīkošana apstiprinātā dzelzceļu bū-
ves plānā nav bijusi noteikta, vieno-
joties par viņu ierīkošanu ar ieintere-
sētām personām vai sabiedrībām.
Nevienošanās gadījumā pārbrauk-
tuves jautājums jāizšķir satiksmes
ministrim.

c) pārbrauktuvju ierīkošanas izdevumi
šaī gadījumā sedzami tām iestādēm
vai personām, uz kuru rēķinu tiek bū-

vēts braucamais ceļš. (Dzelzceļu lik.
§ 163. p. 3.)
Piezīme. Šie noteikumi attiecas uz

valsts dzelzceļiem un arī uz privā-
tiem, cik tālu tie nerunā pretī to
statūtiem. Visur, kur noteikumos
lietots vārds ,,virsvalde", attiecībā
uz privātiem ceļiem jālieto vārds
,,dzelzceļa valde".

2. Visas pārbrauktuves tiek sadalītas
sekošās trijās kategorijās:

a) apsargāmas pārbrauktuves vis-
pārīgai lietošanai;

b) neapsargāmas pārbrauktuves vis-
t ;. pārīgai lietošanai;
c) pārbrauktuves privātai lietošanai.

1. piezīme. Kājnieku satiksme
var tikt. ierīkotas pārejas blakus
pārbrauktuvēm vai atsevišķi. Pār-
ejas netiek noslēgtas,ne apsargātas,
bet vajadzības gadījumā apgais-
motas, kā noteic dzelzceļu virs-
valdē.

2. piezīme.' Pārbrauktuves uz
dzelzceļu līnijām netiek apsargā-
tas, izņemot atsevišķi svarīgus ga-
dījumus, kurus nosaka dzelzceļu
virsvalde vai inspekcija un apstip-
rina satiksmes ministris.

3. Pārbrauktuvju ieskaitīšana apsargā-
mas vai neapsargāmas pārbrauktuvēs,
viņu pārskaitīšanu no vienas kategorijas
otrā, kā arī apsargāmu pārbrauktuvju
sadalīšana šķirās (§ 4.) tiek izdarīta no
dzelzceļu virsvaldes, atkarībā no zemāk
uzrādītiem pārbrauktuvju darbības vai
techniskiem apstākļiem.

Pārbrauktuvju sadalīšanu kategorijās
apstiprina satiksmes ministris.

4. Apsargāmas pārbrauktuves uz
platsliežu ceļiem tiek iedalītas trijās šķirās,
pie kam atsevišķas pārbrauktuves var tikt
pieskaitītas pie dažādām šķirām, dažādos
gada laikos, atkarībā no viņu darbības
periodiskas maiņas:

a) pie pirmās šķiras pieder pārbrauk-
tuves uz- pilsētu ielām, šosejām un
citiem ceļiem ar ļoti stipru pajūgu vai
automobiļu kustību (vairāk par 1000
pajūgu 24 stundu laikā), bez lielākiem
pārtraukumiem. Uz tādām pārbrauk-
tuvēm nozīmējama sargu dežūra vai-
rākās kā 2 maiņās ar vienu vai 2
sargiem katrā maiņā, atkarībā no
vietējiem apstākļiem.

b) pie otras šķiras pieder pārbrauktuves
uz šosejām, pasta un lauku ceļiem ar
stipru kustību (no 300 līdz 1000 pa-
jūgu).

Tādām pārbrauktuvēm jānozīmē
divu mainu dežūra ,

Piezīme. Sīs šķiras pārbrauktuves,
ar satiksmes ministra piekrišanu,
var tikt atstātas neapsargāmas,
vai pieskaitīt 111 šķiras, ja viņas ir
ar vilciena redzamību pāri 1000 m
uz abām pusēm un 15 m lielā ceļa
gabalā uz abām pusēm no sliedēm,
ņemot vērā,ka vilcienu kustība ne-
pārsniedz 2 pārus dienā,

c) pie trešās šķiras pieder pārbrauktu-
ves pār līnijām ar vāju vilcienu ku-
stību un ar vāju pajūgu kustību,
(mazāk par 300 pajūgu 24 stundu
laikā), bet ar vilciena sliktu redza-
mību.

Tādas pārbrauktuves apsargā-
mas vienā vai divās maiņās, atkarībā
no vietējiem apstākļiem.

5. Tanī gadījumā, ja uz noteiktām
stundām jeb noteikta perioda laikā tiek
pārtraukta pajūgu kustība, tad visu kate-
goriju pārbrauktuves var tikt slēgtas un
viņu barjeri (aizkārtnes) tiek noslēgti ar
atslēgu. Turpretī, ja noteiktos periodos,
piem. naktī, tiek pilnīgi pārtraukta vilcienu
vai lokomotīvju kustība pa dzelzceļu, tad
pārbrauktuves var tikt atstātas pa to laiku
neapsargātas, atverot barjerus (aizkārtnes).

6. Ceļu iecirkņu priekšniekiem jārūpē-
jas, lai pārbrauktuves būtu apgādātas ar
visiem vajadzīgiem noteikumu izpildīšanai
ierīkojumiem, piederumiem un uzrakstiem
un lai tie tiktu uzturēti kārtībā.

7. Ja divas apsargāmas pārbrauktu-
ves atrodas attālumā līdz 100 m viena no
otras un viena no otras labi redzamas, tad
viņas var apkalpot viens pārbrauktuves
sargs, izņemot I šķiras pārbrauktuves.
Tādā gadījumā barjeri ierīkojami tā, lai tos
varētu aizstaisīt no vienas pārbrauktuves.
Iepriekš tālās pārbrauktuves barjeru slēg-
šanas sargs, vajadzības gadījumā, dod brī-
dinājumu signālu braucējiem ar zvanu vai
sirēnu.

8. Apsargāmas pārbrauktuves ar
sliktu vilcienu redzamību vai loti dzīvu



braucēju kustību, kur tas iespējams (sta-
ciju tuvumā), apgādājamas ar elektriskiem
zvaniem vai citiem akustiskiem brīdināju-
miem, kurus apkalpo staciju dežuranti.

9. Publikas brīdināšanai uz neap-
sargāmām pārbrauktuvēm dzelzceļu abās
pusēs uz uzbraucamā ceļa jābūt uzstādītām
plātnēm ar melnu uzrakstu uz balta lauku-
ma: „Uzmani vilcienu". Plātnēm jābūt uz
12—2,3 m augstiem stabiem un 15 m attā-
.iumā no malas sliedes.

10 Abās pusēs no visām pārbrauktu-
vēm jāuzstāda tādas pat plātnes ar burtu
,,S", sekošos attālumos uz platsliežu līnijas,
irēķinot pa dzelzceļu:

a) līdzenās vietās un uz kāpu-
miem ne stāvākiem par 0,005 600 m

b) uz kāpumiem pāri 0,005 . . 500 m
c) uz kritumiem 800 m
Uz šaursliežu līn. attālumi var būt uz

pusi mazāki.
Pie šīm zīmēm lokomotīvju vadītājiem

jādod gari svilpieni, kuri miglainā, tumšā
un vējainā laikā jāatkārto līdz pārbrauk-
tuvei.

Bez tam visu to pārbrauktuvju,pa kurām
notiek automobiļu kustība, abās pusēs jāuz-
stāda brīdinājumu signāli pēc 1926. g.
starptautiskā konvencijā paredzētiem no-
sacījumiem. Par šo signālu uzstādīšanu,
uzraudzīšanu un uzturēšanu ārpus dzelz-
ceļu joslas rūpējas attiecīgas pašvaldības
un zemesceļu departaments.

11. Par neapsargāmas pārbrauktuves
atklāšanu vai par apsargāmu pārvešanu
neapsargāmas jāpaziņo vienu mēnesi
iepriekš attiecīgam apriņķa priekšniekam
vietējo iedzīvotāju informēšanai un jāpu-
blicē arī ,,Valdības Vēstnesī".

12. Neapsargāmas pārbrauktuves un
pārejas, atsevišķu privātu personu vaja-
dzībām, var tikt uzbūvētas uz braucamiem
lauku ceļiem tikai pēc vienošanās un līgu-
ma noslēgšanas ar attiec go privāto personu
— pārbrauktuves lietotāju.

Uz šās kategorijas pārbrauktuvēm uz-
stādāmi barjeri, neatkarīgi no dzelzceļa
platuma, kuriem jābūt pastāvīgi noslēgtā
stāvokli.

Barjera atslēga tiek nodota zem pa-
raksta pārbrauktuves lietotājam, kas bar-
jeru attaisa pārbraukšanai un pēc tam to
tūliņ aiztaisa un noslēdz. Par sekām, kādas
celtos, atstājot barjērus nenoslēgtus, kā
arī dēļ pārbrauktuves lietotāja neuzmanī-
bas, atbildību nes pārbrauktuves lietotājs.

Šās pārbrauktuves nevar tikt nodotas
vispārējai lietošanai bez dzelzceļa virsval-
des piekrišanas. Uz pārbrauktuvēm vai
pārejām liekams abās pusēs uzraksts:,,Pār-
brauktuve (pāreja) tādas un tādas personas
'lietošanai".
II Pārbrauktuves ierīkošanas

techniskie noteikumi.
13. Pārbrauktuve uzbūvējama pēc dzelz-

ceļu ga vēnā direktora apstiprināta pro-
jekta, ievērojot sekošo:

,a) pārbrauktuves sadalās vienkāršās un
dubultās; vienkāršas pārbrauktuves
braucamas daļas platumam jābūt ne
mazākam par 4 m, bet šis platums var
tikt palielināts, atkarībā no brauca-
mā ceļa platuma. Dubultām pār-
brauktuvēm jābūt ne šaurākām par

6 m. Te var piederēt tikai I šķiras

pārbrauktuves;
b) uz abām pusēm no ārējās sliedes,

garumā 8 m, pārbrauktuvei jābūt
līmeniski vai arī ar kritumu ne lielāku
par 0,003 no dzelzceļa puses. Šai ceļa
daļai jābūt, obligatoriski bruģētai,
šosētai vai labi grantētai;

c) starp sliedēm jābūt ierīkotai koka,
akmeņu vai cita materiāla noklājai
ar pretsliedēm pie ceļa sliedēm;

d) ārpus šai § p. b. minētās līmeniskās
daļas, braucamā ceļa kritums 20 m
garumā uz pārbrauktuves pusi ne-
drīkst būt stāvāks par 0,05;

e) barjeri novietojami attālumā ne ma-
zāk " par 9 m no ceļa ārējās sliedes.
Barjēriem jābūt aprīkotiem ar at-
slēgu, kuras slēdzējs glabājas pie
pārbrauktuves sarga vai privātas
pārbrauktuves īpašnieka;

f) pie pārbrauktuvju uzbrauktuvēm,
kur bērtnes augstums pārsniedz 1 m
un ne mazāk kā 8 m uz abām pusēm
no sliedēm, uzstādāmi 1 m augsti
stabiņi vai margas, .pietiekoši iztu-
rīgas.' Starp stabiņiem vai margām
jābūt ceļa platumam ne mazākam par
4,5 m;

g) pārbrauktuves krustošanās leņķim ai

dzelzceļa līniju jābūt, pēc iespējas
taisnākam un ne mazākam par 45^

h) zem pārbrauktuvju zemes ceļa jā-
ierīko pēc vajadzības , koka, betona.

mūra vai metāla tiltiņi vai caurtekas
ūdeņu caurlaišanai pa grāvjiem vai
rezervēm. Šīs būves jaunbūvējamās
pārbrauktuvēs jāsaskaņo ar lielāka-
jiem slogiem, kādi paredzēti pārlai-
žamā tipa ceļiem un ko noteic zemes
ceļu departaments.

Nepieciešamības gadījumā uz jau
esošām pārbrauktuvēm tiltiņi vai
caurtekas jāpārbūvē saziņā ārzemes
ceļu departamentu uz tā rēķinu, kas
uztur braucamo ceļu dz-ceļa joslas
robežās.

14, Pie I un 11 šķiras pārbrauktuvēm
jāuzstāda katrā pusē pa vienam vai diviem
stabiem ar lākteni pārbrauktuves apgais-
mošanai nakts un tumšā laikā. Lākteņu
tipu un skaitu noteic dzelzceļu virsvalde.

15. Barjeri (aizkārtnes var būt aizbī-
dāmi uz vienkāršām pārbrauktuvēm), pa-
ceļami vai atverami („vārti") — koka vai
dzelzs. Slēgtā stāvoklī tiem vajaga būt 1 m
virs bruģa.

Labākai redzamībai dienā, barjeri nokrā-
sojami baltā krāsā ar divām sarkanām
jostām. Margas un stabiņi krāsojami gaiši
pelēkā krāsā.

16. Starp ceļa sliedi un pretsliedi uz
platsliežu ceļiem ierīkojama rieva vilcienu
riteņu uzmaļu caurlaišanai. Rievas .dzi-
ļums 50—70 mm, platums 65—85 mm.
Pretsliežu gali 15 cm garumā atliecami.

Pie šaursliežu ceļiem ar koka noklāju
starp sliedēm pretsliedes var nebūt. Rievas
apmērus nosaka dzelzceļu virsvalde atka-
rībā no ceļa tipa.

17. Neviena brauktuves daļa uz visu
tipu dzelzceļiem nedrīkst būt pāri sliedes
galvai. Dēļu noklājas biezumam jābūt ne
mazākam par 70 mm.

Brauktuves tipu un iekārtu noteic dzelz-
ceļu virsvalde.

III. Pārbrauktuvju apkalpošana.
18. Apsargāmas pārbrauktuves tiek

apkalpotas ar pārbrauktuvju sargiem vai
sardzēm, kuri (kuras) rīkojas saskaņā ar
šim nolūkam izdotu instrukciju.

Piezīme. Pārbrauktuvju apkalpošana
var tikt uzdota atsevišķās vietās ari
citiem darbiniekiem, piem. pārmijnie-
kiem, tiltu sargiem u. c, kuri .tad rīko-
jas saskaņā ar instrukciju pārbrauk-
tuves sargiem, attiecīgi piemērotu
katram gadījumam pēc tās direkcijas
norādījumiem, kuras dienestā ir dar-
binieki.

19. Pie pārbrauktuvju apkalpošanas
ņemami vērā sekosi pamatnoteikumi: Uz
I šķiras pārbrauktuvēm braucamo ceļu
noslēdzošie barjeri turami arvienu atvērti,
un tie aiztaisāmi un noslēdzami tikai pirms
vilcienu garāmiešanas.

Šo pārbrauktuvju sargiem jāsagaida kā
dienu, tā naktī visi vilcieni ar noteiktu
signālu.

Uz II šķiras pārbrauktuvēm barjēriem
jābūt arvienu vaļā,un tie aiztaisāmi un no-
slēdzami pirms vilcienu garāmiešanas.

Sargiem jāsagaida dienā visi un nakti
visi pasažieru vilcieni ar noteiktu signālu.
Pie mazas braucēju kustības naktī sargs
var noslēgt barjērus un atpūsties dežūras
mājiņā, pie pārbrauktuves, turot to ap-
gaismotu, lai braucēji varētu to atrast.

Uz III šķiras pārbrauktuves barjēriem

jābūt vaļā dienas latkā,un tie aiztaisāmi un
noslēdzami pirms vilcienu garāmiešanas;
bet nakts laikā barjēriem jābūt noslēgtiem,
un tie tiek atvērti tikai vajadzības gadī-
jumā pajūgu pāri laišanai.

Uz šām pārbrauktuvēm sargi sagaida
visus vilcienus tikai dienas laikā ar no-
teiktu signālu.

Piezīme. Laiku, kad III šķiras pār-
brauktuves slēdzamas nakts periodam,
nosaka dzelzceļu virsvalde, piemērojo-
ties vietējiem apstākļiem.

20. Uz apsargāmām pārbrauktuvēm,
kur tuvojošosvi lcienu redzamība ir slikta,
un tie var parādīties tik pēkšņi, ka grūti
laikā atbrīvot pārbrauktuvi no braucējiem
un aiztaisīt barjērus, tad, ja tādas pār-
brauktuves nav apgādātas zvaniem (sk.
8. §), tās turamas slēgtā stāvoklī, atverot
tās ' braucējiem, pārliecinoties, ka vilciens
netuvojas. Ja braucēju daudzums tādu
kārtību uz pārbrauktuves nepielaistu, tad
mašīnistiem izdodami tuvākā stacijā brī-
dinājumi piegriezt vērību pārbrauktuvei un
dot iepriekš paredzētos garus un atkārtotus
svilpienus (sk. 10. §).

21. Sniega puteņa laikā, kā arī miglai-

nās un tamšās dienās, uzraudzībai uz I un
II šķiras pārbrauktuvēm un viņu apkalpo-
šanai jābūt tādai, kā tas paredzēts nakts
laikā.

22. Pārbrauktuvju apgaismošanu, ap-
tīrīšanu no mēsliem un sniega, ledus ap-

cirsanu sliežu tuvumā, rievas uzturēšanu
tīrā stāvoklī, vaļīgo dēļu piestiprināšanu un
citus tekošus apkalpošanas darbus izdara
sargi, bet kur tādu nav vai tie vieni nevar
darbu veikt, tur darbus izpilda ceļa sargi
vai strādnieki pēc priekšstrādnieka norīko-
juma. Tādā pat kārtībā pārraugāmas un
apkalpojamas pārbrauktuvju caurtekas vai
tiltiņi, kur tādi ir.

23. Pārbrauktuvju pārbūve vai remonti
jāizdara, nepārtraucot un pēc iespējas
niazāk traucējot braucēju satiksmi pa ze-
mes ceļiem.

24. Braucējiem noliedzams braukt pāri
dzelzceļam bariem, aulēkšos vai nepār-
trauktā rindā un tiem jāizpilda sarga aiz-
rādījumi, par ko pie pārbrauktuves izlie-
kami uzraksti.

Automobiļu un velosipēdu kustības
ātrumu noteic zemes ceļu departaments
ar sevišķu rīkojumu.

25. Braucamo ceļu līdz gulšņu galiem
uz valsts dzelzceļiem uztur kārtībā dzelceļu
atsavināšanas joslā:

a) Zemes ceļu departaments tiem ceļiem,
kurus tas uztur ārpus dzelzceļa joslas;

b) Dzelzceļu virsvalde visās pārējās
vietās.

Dzelzceļu galvenā direktora
palīgs K. Spriņģis.

Šoseju un zemesceļu departamenta
direktors Siksna.

Techniskais direktors K. Timuška
Mašīnu direktors P. Beikmanis

Ekspluatācijas direktors R. Garsels
Stacijas ceļu būves un ūdensapgādes

daļas vadītājs A. Lamberts

Valdības iestāžu paziņojumi.

Latvijas bankas paziņojums.
Latvijas banka ar šo paziņo, ka šodien

ielaistas apgrozībā otrā izdevuma simts
latu naudas zīmes ar to pašu zīmējumu
un tāpat izgatavotas kā pirmais izdevums,
kura apraksts ievietots,,Valdības Vēstneša"
1923. g22. decembra Nb 286. Starpība
tikai tā, ka padomes priekšsēdētāja
Ringolda Kalninga un galvenā direktora
Švēde parakstu faksimilu vietā ievietoti
padomes priekšsēdētāja J. Celma un gal-
venā direktora K. Vanaga parakstu faksi-
mils.

Rīgā, 1928. g. 29. jūnijā.
Padomes priekšsēdētājs J. Celms.

Galvenais direktors K. Vanags.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr. Mieriņ-Bērziņ pieņemta par valsts
daibinieku rajona ārstu.

Pieņemšanas vieta: Rīgā, Bišu muižā,
Bauskas ceļā N° 3, no pulksten 9 līdz 10
un no pulksten 16 līdz 18.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
zobārste Berta Ceplīts pieņemta par
valsts darbinieku rajona zobārsti.

Pieņemšanas vieta: Rīgā, 1 Maskavas
ielā N° 183, dz. 4, no pulksten 14 līdz 16.

Departamenta direktors F r. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.b

Rīkojums.

Paziņoju automobiļu un motocikletu
īpašnieku ievērībai, ka slikta ceļa dēļ
automobiļu un motocikletu apskati pa-
garinu līdz š. g. 15. jūlijam, t. i. vēl ne-
apskatītie automobiļi un motocikleti no-
gādājami uz apskati š. g. 4. un 11. jūlijā
pulksten 16 pie man uzticētās policijas
pārvaldes.

Pēc šī termiņa minēto satiksmes līdzekļu
īpašnieki, kuri nebūs nogādājuši savas
mašinas uz apskati, tiks saukti pie at-
bildības.

Jelgavā, 1928. g. 29. jūnija. N> 63091.
Jelgavas apriņķa

priekšnieks Anšmits.
7992 Darbvedis Brants.

Atsaucu
Jāņa Čudara, dzim. 1893. g, 15. martā me-
klēšanu, kas izsludināta 1922. g. „Valdības
Vēstneša" 79. numurā.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis L a s m a n i s.

Darbvedis, kara ierēdnis (paraksts).

Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde
1928. g. 29. jūnijā.

1. Pieņem un nolemj iesniegt Sa-
eimai:

1) pārgrozījumu un papildinājumu
projektu civilprocesa likumos un

2) Sodu likumu 419. panta pārgrozī-
juma projektu.

2. Pieņem papildinājumu likumā par
zirgu, ratu, ragavu, pajūgu, automobiļu un
citu transporta līdzekļu mobilizāciju un
rekvizīciju karaspēka vajadzībām un nolemj
to izdot Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kātībā.

3. Apstiprina Latvijas Universitātē bij.
Krievijas pavalstnieku, tautsaimniecības
un statistikas doktoru prof. Vladimiru
Kos _inskipar ārštata profesoru koope-
rācijā uz 5 gadiem.

4. Atļauj Lietavas pavalstniekam
Andrejam Jakubeckim strādāt 192S./29.
mac. g. ka skolotājam valsts Daugavpils
baltkrievu vidusskolā.

5. Ieceļ:
1) līdzšinējo Rīgas apgabaltiesas proku-

rora biedru Eduardu Vēgneru
par Jelgavas apgabaltiesas locekli
un

2) līdzšinējo Tiesu palātas locekli Jāni
Balodi par senatoru, atsvabinot
viņu ar to no Tiesu palātas
locekļa amata.

Rīga.
Latvijas Sarkanā Krusta

5-klasīgās naudas loterijas N° 14 III klases
izloze sāksies š. g. 3. jūlijā Latvijas
Sarkanā Krusta telpās, Rīgā, Skolas ieia
N° 1.

III klases vinnestu izmaksa sāksit s
divas nedēļas pēc izlozes beigām.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Romā, 2. jūlijā. Mussolini un Igauni-
jas sūtnis vakar parakstīja pagaidu tirdz-
niecības līgumu starp Itāliju un Igauniju.
Tas nokārto abu valstu saimnieciskās
attiecības uz vislielākās labvēlības prin-
cipa pamata.

Literatūra.
Latvijas Tirgotāju Savienības 1927. gada dar-

bības pārskats. Rigā, 1928. g.

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

Devizes
1 Amerikas dollars 5,16—5,172
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 72,00—72,55
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27,10—27,30
100 Zviedrijas kronu 138,45—139,20
100 Norvēģijas kronu 138,20—138,85
100 Dānijas kronu 138,35—139,05
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15,40
100 Holandes guldeņu 207,95—209,00
100 Vācijas marku 123,35—123,95
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,20—138,90
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červonecs —
100 Austrijas Šiliņu 72,50—73,20

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 95—103

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . . 98—100
6°/0 Zemes bankas ķīlu zīmes .. 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.



Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
19. jūnijā izklausīja Kārļa Jē-
kaba d. Barovska hipotēkārisko
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt par samaksātu uz
Valkas apr., Gaujienas Jaunās
muižas Jaun-Šodu māju, reģ.
JNs 343 apstiprinātas 1873. g.
9. nov. Ks 1699 un 1702 divas
obligācijas pirmā summa 300 rb|.
un otrā 400 rbļ. fon Cekelis,
dzim. fon Frišs, un Luizei fon
Cekelis par labu.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
JNs 3927. 7259b

Proiekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1926. g. 20. jūl. Gaujā riiir.
Līvu pag. Puškinu mājas īpaš-
nieka Bruno Kārļa d. Petričeka ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem, 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
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JNs4533

Rīgā, 1928. e. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7228r _ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1926. g. 21. sept. Rīgā mir.
Baltromeja (Bartolomeja) Jā-
zepa dēla Grunska ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, le-
gatārijiem, fideikommisarijiem,
kreditoriem un 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 šīs
tiesības zaudējušas. L. JNs 3563

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7229r Sekretārs A. Kalve.

? ? <

3&esu
sluāināļumi.

*
Rīgas apgabaltiesas 3. civīliodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Bruno-
Aleksandra-Teodora Budkovska
lūgumu un savu 1928. g. 5. jūn.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu pēc obligācijas par,500 rbļ.,
apstiprinātas 1873. g. 30. martā
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, IV hip. iec, zem zemes
grāmatu reģ. JNs 1271 par labu
vietējam iedzīvotājam Smirno-
vam (pēc obligācijas Nazars Iva-
novs Smirnovs) un pārgājusi
uz Hermani Kampi kā blanko
cesionāru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko — ir iemaksājis
tiesas depozītā Ls 10,68 dēļ
kapitāla un °f 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 ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
JNs 3446. 7257b

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

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. 19. jūn.
izklausīja Jāņa Jēkaba d. Ludze-
nieka lūgumu dēļ mantojuma
daļas dzēšanas zemes grāmatās
un nolēma : atzīt par samaksātu
uz Cēsu apriņķa Rankas muižas
Jaun-Liel-Zilidzu māju, ar zemes
grāmatu reģ. JNs 1059 apstipri-
nātu 1903. g. 10. febr. JNs 110
mantojuma daļu summā 250 rbļ.
par labu Annai Ludzenieks.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
JV9 2501. 7253b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.19. jūn.
izklausīja Eduarda Kārļa dēla
Bērziņa hipotēkārisko parādu dzē-
šanas-lietu nn nolēma: atzīt
par samaksātu uz nekustamo
īpašumu no Limbažu pilsētas
zemes gabala JNs 108, atdalītu
zemes gabalu JNs 108-ec Limbažos,
ar zemes grāmatu reģ. JNs 321 —
1926. g. 5. aug. pārvesta ar
līdzšinēju priekšrocību un zemes
gab. JNs 108,

^
ar zemes grāmatu

reģ. JNs 67, solidāru atbildību
uz pēdējo 1893. g. 24. maijā
JNs 4 apstiprinātu obligāciju par
4000 rbļ. Johanam Jēkaba d.
Gailītim par labu, kas viņu
ir cedējis blanko un kura ir
pārgājusi uz,Eduārdu Kaupingu,
kā blanko cesionāru.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
JNš 3729. 7254b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.19. jūn.
izklausīja Jāņa Mārtiņa dēla
Nadziņa hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
5000 rbļ., apstiprinātu 1913. g.
6. jūnijā JNš 429 uz nekustamo
īpašumu Stukmaņu muižas zem-
nieku zemes Lejas-Kazuļu māju,
Rīgas apr., ar zemes grāmatu
reģ. JNs 3688 Emmai Mārtiņa m.
Nadziņ par labu, kas viņu ce-
dējusi ' blanko.

Rīgā. 1928. g. 19. jūnijā.
JNs 3413. 7255b

Proiekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Rebekkas Rudstein-
Goldstein pilnvarnieka zvēr.
adv. Marka ' Hillmana lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1921. g.
10. maijā publicēto 1920. g.
13. dec. Rīgā mir. Dvoras Jan-
keļa m. Zilberman, dzim. Fried-
man , 1920. g. 16. nov. pie Rīgas
ņOtāra V Lieveņa taisīto te-
stamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mtr, Dvoras Zilberman, dzim.
Friedman, mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, fi-
deikommisarijiem, parāddevē-
jiem un t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. L.NŠ4406

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7225r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 8. sept. Alūksnē mir.
Pētera Jēkaba dēla Meldera
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisarijiem, 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 terminā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JNs4551

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7233r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1926. g. 1. okt. Launkalnes
pagastā Lejas Kleperos mirušā
Sīmana Dāvja dēla Ozola ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tisības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikom-
misarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JNs 4568

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7227r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1915. g. 25. jūlijā Rīg' ā mir.
Pētera Pētera d. Neta (Nets)
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisarijiem, 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 terminā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JNš 4553

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7232r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka viesa
1928. g. 23. maijā Lottes Dzenul,
dzim. Sapul, prasības lietā pret
Jāni Dzenuli par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas slēgta Jaunjelgavas
ev.-lut. draudzē 1903. g. 30. nov.
(v. st.) starp atbildētāju Jāni
Dzenuli un prasītāju Lotti Dze-
nulis, dzim. Sapulis.

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

Rīgā. 1928. g. 18. jūnijā.
Priekšsēdētāja b. v. i. (paraksts).
7110o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,,
uz lik. par laul. 77. p. pamazta,
ar šo dara zināmu, ka tiesa 1928.g..
2. maijā Juzefas Andreja m...
Lapacki, dzim. Matuļevič, pra-
sības lietā pret Osipu Franča d„
Lapacki par laulības šķiršantu
aizmuguriski nosprieda: «ķirt lau-
lību, kas slēgta 1904. g. 28. jūnijā:
(v. st.) Rīgas pareizticīgo Jāņa
baznīcā starp Osipu Franča d.
Lapacki un Juzefu Andreja m..
Lapacki, dzim. Matuļevič.

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

Rīgā, 1928." g. 18. jūnijā.
Priekšsēdētāja b. v. i. (paraksts).
7109o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiessa 4. civīlnodaļa,.
uz civ. proc. lik. 293., 295.,.298.,
301., 309. un 311. p. pamata, uz:
Eduarda Juberta lūgumu viņai
prasības lietā pret Matildi Ju-
bert, dzim. Misiņš, par laulības-
šķiršanu, uzaicina pēdējo,, kuras.
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu-
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības raksta un tam pievie-
notiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēdē
lietas izklausīšanai aizmuguriski..

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
Priekšsēdētāja b. v. i. (paraskts)..
7108o Sekretāra v. (Stūre..

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. ' proc. lik. 293.,, 295., 298.,,
301., 309. un 311. p. pamata, uz:
Kārļa Rūdolfa Pļaviņa lūgumus
viņa prasības lietā pret Mariju-
Pļāviņ, dzim. Stachieva, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,,
kuras dzīves vieta prasītājam
nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no'
iesūdzības raksta un tam pievie-
notiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēda
lietas izklausīšanai aizmuguriski..

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā..
Priekšsēdētāja b. v. i. (paraksts)..
7106o Sekretāra v. Stūre..

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,.
301., 309. un 311. p. pamata, uz.
Minnadoras Vorobjevas, dzim..
Pellau, lūgumu viņas prasības?
lietā pret Kirilu Vorobjevu par
laulības šķiršanu,, uzaicina pē-
dējo, kura dzīves vieta prasītājai!
nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma!
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti rio>
iesūdzības raksta un tam pie-
vienotiem dokumentiem.

Ja atbildētā°s noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku ,tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklasīšanai aizmuguriski.
Priekšsēdētāja b. v.i. (paraksts)..
7105o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1911. g. 16. jūnijā Liel-jum-
pravas_ pag. ,,Timsēnos" mir.
Jāņa Āboliņa ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz.
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, le-
gatārijiem, fideikommisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs ka šīs
tiesības zaudējušas. LJNs 3952:

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7221r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 6. jūlijā 'Rīgas
1. pilsētas slimnīcā mirušās Fa-
nijas Roberta meitas Haferbergs
(Hafferberg) ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,

fideikommisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JNš4570

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7235r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1928. g. 19. jūn. publicēto 1928.g.
13. maijā Rīgā mir. Andreja
Jāņa d.Lūča (Lucis), 1928. g.
7. maijā pie Rīgas notāra Krūk-
landa taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Andreja
Luča mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikom-
misarijiem, parāddevējiem un t.
t., pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas min. tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. L. JNš 4490

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7224r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
19 .jūnijā izklausīja Otto Anša d.
Grubenberga hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātām uz nekustamo
īpašumu Slokas muižas muižu
zemes IV grupas dzimtsrentes
gruntsgabalu .JNs 1, Jaun-Dubul-
tos, Rīgas apr., ar zemes grāmatu
reģ. JNš 1512 sekošas trīs apstipri-
nātas obligācijas: a) 1900. g.
26. okt. N° 213 par 1000 rbļ.
par labu Spiridonam Nikita d.
Paramonovam, b) 1903. g.
12. maijā JNs 107 par 700 rbļ.
par labu tam pašam Spiridonam
Paramonovam un c) 1904. g.
12. aprīlī JNs 110 par 1000 rbļ.
par labu tam pašam Spiridonam
Paramonovam.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
JNs 3087. 7256b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 26. aprīlī Skujenes
pag. Kiļķu mājās mir. Jāņa
Spriča dēla Ozola ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, le-
gatārijiem, fideikommisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā š' īs
tiesības zaudējušas. L.JNš 3082

Rīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7222r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Jēkabs Pētera d. Saulīts un Berta
Pēteja m. Saulīts, dzim. Ket-
ners, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Cēsu notāra
V. Kremera 1928. g. 31. maijā
reģ. JNs 557, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. JNs4558

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7237r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p,
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Hugo Eduarda d. Vorms (Worm)
un Zelma Eduarda m. Vorms
(Worm), dzim. Tomas (Thomas)
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra R. Voigta
1928. g. 2. jūnijā reģ. JNs 5386,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. lik. 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
724ūr L.'JNŠ4573

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
19. jūnijā izklausīja Dāvā Dāvā d.
Krūmiņa hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
2500 rbļ., apstiprinātu 1909. g.
14. aug. JNs 231 uz nekustamo
īpašumu Cēsīs esošo Vintera pus-
muižas dzimtsoboroka zemes ga-
balu JNs 21, reģ. JNs 238, IV sēj.
uzceltām ēkām par labu Dāvim
Mārča d. Krūmiņam,.

Rīgā, 1928. g. ' 19. jūnijā.
JNs 3727. 7261b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo , ka
pēc 1925. g. 28. jūl. Rīgas ' l. pil-
sētas slimnīcā mir. Kārļa Pētera
dēla Medņa ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, le-
gatārijiem, fideikommisarijiem,
kreditoriem un 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 šīs
tiesības zaudējušas. L. JNs 4557

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7231r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Antons Jāzepa d. Znutiņš un
Anna Andreja meita Znutiņš,
dzim. Gutmans, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie
Jēkabpils notāra Ed. Grīna
1928. g. 28. maijā reģ. JNs 1120, ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
7226r L. JNs4535

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Georgs (Georgas) Ābrama d.
Broits (Broitas) un Anna Icika
m. Broits (Broitene), dzim. Ka-
ciņš, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra E.
Trautsolta 1928. g. 1. jūnijā reģ.
JNs 2568, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civ.lik.79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību. L. JNs 4576

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7238r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Aleksandrs Aleksandra dēls Šna-
bels un Lilija Ludviga m. Šnabels,
dzim. Šverin, noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra R. Voigta 1928. g. 1. jūn.
reģ. JNs 5350, ar kuru viņi attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vi 'etējo civ. lik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. JNs 4572

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7239r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
19. jūnijā izklausīja Valtera-
Pētera-Ericha d. Šmidta lūgumu
dēļ hipotēkārisko parādu dzē-
šanas un nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 4000 rbļ.
apstiprinātu 1914. g. 15. janv..
JNs 26 uz lūdzējam piederošo
nekustamo īpašumu Rūjienas-
Ternejas muižas zemnieku zemes
Ķeilu JNs 10/39 māju, Valmieras
apriņķī, ar zemes grāmatu reģ.
JNs 3087 par labu Pēterim Jāņa d.
Rocenam, kas viņu ir cedējis
blanko.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
JNs 3663. 7260b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 29. febr. Kalupes pag.
mir. Pētera Gusta d. Lāpītāja
ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai saka'rā ar to, tiesī-
bas kā mantiniekiem, legatārijiem
fideikommisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, * tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JNs 4556

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7236r Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 3. jūlijā Rīgā mir.
Augusta Kārļa d. Arndta arī
Ārenda ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesī-
bas kā mantiniekiem, legatārijiem
fideikommisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7234r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1919. g 22. apr. Krievijā,
Južnij stacijā mir. atraitnes He-
lēnas (Jelenas) Aleksandra m.
Juzepčuks, dzim. Kovalevskas
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai. sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikommisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JNs 4567

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7230r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1928. g.
19. jfinijā izklausīja Jāņa Mār-
tiņa d. Lielkalna hipotēkārisko
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 15000 rbļ., apstipri-
nātu 1905. g. 28. apr. JNs456 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pil-
sētā, VII hip. iec, ar zemes
grām. reģ. JNs 1756 atraitnei Olgai
Heinricha m. Levike, dzim. Bern
par labu, kas viņu ir cedējusi
blanko un kura pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe, kā
blanko cesionāru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
JNs 3425. 7258ķ

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Ādolfa Soma lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
19. jūnijā publicēto 1925. g.
8. maijā Bejas pag. ,,Stari" mir.
Arvīda Jura d. Soma, 1925. g.
mutiskā kārtībā taisīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Arvīda Soma mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, fi-
deikommisarijiem, parāddevē-
jiem un t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iepsie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. LJNsll77

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7223r Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, kaAbrams Izraēla d.
Rēmers un Šeine Zlata Vulfa
rri. Vassermans, noslēguši priekš-
laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Graudiņa 1928. g. 25. maijā
reģ. JNs 9621, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēdzamo lau-
lību, ir atcēluši vietējo- civ. lik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību. L.JNs4574

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

72I9r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Izaks Jēkaba d. Rubenčiks un
Anna Teodora m. Rubenčiks, dz.
Blochs noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
J. Graudiņa 1928. g. 25. maijā
reģ. JNš 9611, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. JNs4575

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7241 r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
30. maijā izklausīja Jāņa Kal-
niņa hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātām a) obligāciju
par 1500 rbļ., apstipr. 1913. g.
4. aprīlī JNs 412 uz Cēsu apr.,
Jaunraunas muižas Liel-Prikuļu-
Pēter māju, ar zemes grām. reģ.
JNs 663 Jāņa Kalniņa vienu ide-
ālo piektdaļu par ' labu Kārlim
Priekunam, kura obligācija ap-
stiprināta arī uz Jānim Kal-
niņam piederošo tās pašas muižas
I.iel-Prikul-Jān mājas reģ. JNs 660
vienu ideālo piektdaļu un d) obli-
gāciju par 500 rbļ., apstipr.
1884. g. 27. febr. JNs 19 uz Cēsu
apr., Jaunraunas muižas Liet-
Prikul-Jān māju, ar zemes grām,
reģ. JNs 660 par labu Jānim
Āboliņam

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.
7220r JNs 2395

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



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šī gada
14. jūnija nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parādi pēc
šādām uz Bauskas apr. Recu
muižas ,,Birznieku" mājām ar
zemesgrāmatu Ns 4515 korrobo-
rētām obligācijām: 1) par 1500 kr.
rbļ., korrob. 1906. g. 4. maijā ar
Na 2755 un 2) par "4700 C. rbļ.,
korrob. 1907. g. 11 maijā
ar -V - 992, abas blanko cedētas, —
atzīti par samaksātiem un lūdzē-
jai Marijai Ozoliņš dota tiesība
prasīt hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās. L! JNŠ840128

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

7269o Sekretārs Mittelhofs.

Daugavpils 4. iecirkņa mier-
tiesnesis, saskaņā ar savu lēmumu
.no 1928. g. 16. jūnija un pa-
matodamies uz civ. proc. lik.
1401. un 1402. p. un civ. lik. X s.
1. d. 1239. p. uzaicina 26. aprīlī
1928. g. mirušā Reiņa-Viļuma
Jāņa d. Pavāra mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz mantojumu, kas palicis
Daugavpils apr., Kolupes pa-
gastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".
7151 ē Miert. K. Avens.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šī gada
14. jūnija nolēmumu, dara zi-

nāmu vispārībai, ka parādi pēc
šādām -«uz Bauskas apr. Kārļu
muižas ,,Vanagu" mājām ar
zemesgrāmatu JNs 3567 koroborē-
tām obligācijām: 1) par 2000 kr.
rbļ., korob. 1913. g. 7. martā ar
JNs 585 un 2) par '2000 kr. rbl.,
blanko cedēta, korob. 1914. g.
13. febr. ar JNs 356 .atzīti par
samaksātiem un lūdzējam Joha-
nam-Edvīnam Lipstam dota tie-
sība prasīt hipotēku dzēšanu
zemesgrāmatās. L. JNs831/28.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

7270o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu šī gada
14. jūnija nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parādi pēc
šādām uz Jelgavas apr. Audruvas
muižas ,,Kužu" mājām ar zemes
grāmatu JNš 1945 koroborētām
obligāciiām: ļ) par 1500 kr. rbļ.,
korob. 1893. g. 11. febr. ar JNa 103
un 2) par 1500 kr. rbļ., korob.
1895. g. 17. febr. ar JNs 184,
atzīti par samaksātiem un lūdzē-
jam Jānim Valneram dota tiesība
prasīt hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās. ' L. JNs 833/28.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

7271o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šī gada
14. jūnija nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka divas obli-
gācijas par 1000 un 500 kr. rbļ.,
korroborētas 1909. g. 22. janv. ai
JNs 147 un 1913. g. 16. maijā ai
JNš 1179 uz Jelgavas apr. Ozol
muižas ,,Stakļu" mājām ar zemes-
grām. JNs 2027, — atzītas pai
iznīcinātām un lūdzējiem Kri-
stapam un Bertai Kreģerie'm dota
tiesība prasīt hipotēku dzēšanu
zemesgrāmatas. L. JNš837/ 28.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
7273o Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. pioc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1914. g.
3. martā mirušā Jēkabpils Eķen-
grflves muižas „Uzan" māju
īpašnieka Indriķa Jāņa d. Bite-
nieka atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, Hdeikommisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. L. JNs2147/28

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
7332o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apagbaltiesa,
pamatodamās uz savu šī gada
14. jūnija nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ķa parādi pēc
šādiem uz Oziņmuižas ,,Kalna-
maču-Sesku" mājām ar zemesgr.
JNa 4411 korroborētiem aktiem:
1) obligācijas par 2500 kr. rbļ.,
korob. 1906. g. 24. martā ar
JNs2145, blanko cedēta un 2) 450kr.
rbļ. apmērā pēc pirkuma-pārde-
vuma līguma, korrob. 1910. g.
12. martā ar JNs 744, atzīti par
samaksātiem un lūdzējam Teodo-
ram Cīrulim dota tiesība prasīt
attiecīgo hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās. I.. JNs 834,28.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

7272o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1917.g.
7. decembri mirušā Miķeļa Mi-
ķeļa d. Vanaga atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespieduma dienas.
Terminā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs 'par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
7333o L. JVe 2156/28.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
25: augustā mirušā Augusta
Kārļa d. Makevica atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
māntniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,.Vald . Vēstn.". Termiņā nepie-
teiktas tiesības ieskatīs par spēku
zaudējušām. L. JNš 1989 28.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

7334o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916. g.
1. maijā mirušā Jura Mārtiņa d.
Zemtura atstāto mantojumu
kādas tiesības kā māntniekiem,
legatāriem, fideikommisariem,
kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. L. JNs 1385/28

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

7335o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
3. februārī mirušā Teodora Reiņa
dēla Lēmaņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisariem,
kreditoriem ū. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
dienas ,,Vald. Vēstn.". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. L. JVe 1853/28

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

7336o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1919. g.
14. janvārī mirušās Jūlijas Va-
nags atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskaitīs par
spēku zaudējušām. L. JNs'2157/28

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

7337o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
14. jūnija nolēmumu, uzaicina
to personu , kuras rokās atrodas
šāds Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Jānim Kukulim
piederošā nekustamā īpašuma
Jelgavas apr. Volgundes muižas
zemes gabalu zem zemes grām.
JNs 2133 koroborēts akts: pirk-
šanas līgums, kura parāda at-
likums ir 300 rbļ., izstādīts
1886. g. 15. nov. uz Jāņa Liberta

vārdu un koroborēts 1887. g.
12. maijā JNs 3045, ierasties šaī
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Jānim
Kukulim atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
L. JNs 1377/28. 7267b

Priekšsēd. v. P Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
14. jūnija nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parādi pēc
šādām uz Tukuma apr. Ozol-
muižas ,,Lapiņu" mājām ar zemes
grāmatu JNs '3508 koroborētām
obligācijām: 1) par 500 kr. rbļ.,
korob. 1910. g. 27. apr. JNs 685
un 2) par 500 kr. rbļ., korob:
1913. g. 9. janv. JNs 26, — atzīti
par samaksātiem un lūdzējai
Viļā Slavas mantojuma masai
dota tiesība prasīt hipotēku dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
L. Ns 865/28. 7268b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. no-
dala, pamatodamās uz civ. proc.
lik. 1460. p. paziņo, ka min.
tiesa civīlnod. 1928. ģ. 7. jūn. at-
klātā sēdē, nolēma: kooperatīvu
biedrību reģ. pirmā daļā, 27. nu-
murā, otrā nodalījumā atzīmēt,
ka ar Rundāles patērētāju bied-
rības 1927. g. 20. marta pilnas
biedru sapulces nolēmumu, pār-
grozīti šīs biedrības statūti, sa-
skaņā ar klātpieliktiem statū-
tiem.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Rundāles pag. L JNs35,20

Jelgavā, 1928. g. 18. jūn.
Reģ.nod. pārzinis P. S t e r s t e.

7123r Sekr. v. J. Helmans.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. no-
daļa, pamatodamās uz civ. proc.
lik. !46071 . panta paziņo, ka min.
tiesa civīlnod. 1928. ģ. 7. jūnijā
atklātā sēdē, nolēma: koopera-
tīvu biedrību reģ. pirmā daļā,
570. numurā, otrā nodalījumā
atziniet, ka ar Variebas pien-
saimnieku sabiedr. 1928. g.
22. apr. pilnas biedru sapulces
nolēmumu pārgrozīti šīs sabiedr.
statūti, saskaņā ar klātpieliktiem
statūtiem.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Aizupes pag. L.M223 24

Jelgavā, 1928. g. 18. jūnijā.
Reģ.nod. pārzinis P. S t ē r s t e.

7122r Sekr. v. J. Helmans.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 7. jūnija
lēmumu un civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Veronikas Ka-
zimira m. Hvariluk lūgumu
viņas prasības lietā pret Johnu
Havriluku dēļ laulības šķiršanas,
uzaicina atbildētājujohnu Hav-
riluku, kura dzīvesvieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā vai
uzdot savu dzīves vietu Liepājā
četru mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti no
prasības lūguma un klātpielik-
tiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradies personīgi vai caur piln-
varnieku un savu juridisku dzīves
vietu Liepājā neuzdos, tiks no-
likta tiesas sēdē lietas izklausī-
šanai aizmuguriski. L JNs 266/28

Liepājā, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7362v Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabalt. civīlnod.
1928. g. 16. .augustā, pīkst. 10
rītā, atklātā tiesas sēdē tiks pa-
sludināts 1928. g. 10. martā
mirušā Mendeļa Vulfa d. Š u 1-
m a ņ a testaments.

Liepājā, 1928. g. 28. jūnijā.
JNs803m/28.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7990 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabalt. civīlnod,
1928.g.23. augustā, pīkst. 10rītā;
atklātā tiesas sēdē tiks pasludi-
nāts 1928. g. 1. martā mirušā
Pētera Klāva d. R u i c e n a
testaments.

Liepājā, 1928. g. 28. jūnijā.
JNa 794m./28.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7991 Sekretārs A. Jansons.
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1927. g.
20. februārī mirušā Jāzepa An-
dreja d. Botera (Botara), (Bo-
tora) atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisarijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī". Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zau-
dējušām. L. JNš 1568a 28.

Daugavpilī, 1928. g.' 15. jūlija.
Priekšs. b. A. Strazdiņš.

7145ē Sekr. K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1924. g.
4. oktobrī mirušā Kaspara Pāvila
d. Elsta, sastādītais 1924. g.
30. septembrī privāttestaments,
ar kuru festatora kustama un
nekustama manta novēlēta Do-
natam Stabulniekam ar apgabal-
tiesas 1925. g. 4. septembra
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekam Donatam Stabul-
niekam. L. JNš 532a 25.

Daugavpilī, 1928. g. 16. jūnijā.
Priekšs. b. A. Strazdiņš.

7146ē Sekr. Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g. 16. apr.
uz Gindes Girša m. Tagers lū-
gumu lija Šajā d. Tagers atzīts
par garā vāju un uzdots Daugav-
pils bāriņu tiesai iecelt aizbild-
nību par 'garā vājo, viņa tiesību
aizstāvēšanai un mantas apsar-
gāšanai. LNs990a/28

Daugavpilī, 1928. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

7360v Sekretārs K. Kangu 'rs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1882. g.
25. augustā mii- "3 Franciska
Staņislava d. Saivuta atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem. fidei-
kommisarijiem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs p'ar
spēku zaudējušām. L.JNa 1803a 28.

Daugavpilī, 1928. g. jūnijā.
Priekšs. b. A. Strazdiņš.

721 lē Sekr. K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1926. g.
15. maijā mirušā Pētej-a Jāzepa d.
Bogdana atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikommisarijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Valdības Vēst
nesi". Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs' par spēku zaudē-
jušām. LJNs 1627a.'28

Daugavpilī, 1928. g. 19. .jūnijā
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

7359v Sekretārs K- Kangufs.

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Voldemāra Krū-
miņa lūgumu un civ. proc. lik
1401. p. un civ. lik. 10. sēj. I239.p.
uzaicina visus mirušā 1927. g.
4. febr. Jāņa Pētera d. Krūmiņa
mantiniekus, pieteikt minētam
miertiesnesim savas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, at-
rodošos Ungurmuižas pagastā un
sastāvošu no nekustama īpašuma,
kopplatībā 64 ha, — sešu mē-
nešu laikā no šī sludinājuma ie-
spiešanas ,,Valdības Vēstnesī".

Krustpilī, 1928. g. 19. iūnijā.
7365z JNa 373

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu š.g. 16. jūnija lēmumu un
uz civ. proc. lik. 1401. un civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. pamata,
paziņo, ka pēc 1928. g. 18. febr.
mirušā Artemija Semena d. Se-
menova ir atstāts mantojums,
kurš atrodas Sakstīgalas pag.,
Maz-Markovas c.,. kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pie-
teikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā pēc piekritības, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1928. g. 16. jūnijā.
7150ē Miertiesu, (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. lik. X sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1917. g. 7. maijā mirušā
Jāņa Anča d. Stipris manti-
niekus, pieteikt savas manto-
juma tiesības uz atstāto no ne-
laiķa Rudzētu pag., Bērzgales
mājā, kustamu un nekustamu
īpašumu, augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".
5678ē Miert. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Krās-
lavas I. iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 18. jūnija
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1460*».—1460*. p.
paziņo, kā pilnvara, kuru I
13. janvārī, Krāslavas notāra
P. Assera kantorī pēc reģ. .Ys 111,
izdevusi Lūcija Kazimira m.
Rukmans, Broņislavam Ludvika
d. Tarvidam, dzīvojušam Piedru-
jas pagasta, Kuzminu sādžā,
atzī f a par anulētu un visi rīko-
jumi, kas izdarīti uz šās pilnvaras
pamata, pēc sludinājuma iespie-
šanas ,,Valdības Vēstnesī", skai-
tāmi par neesošiem. C.1.JNŠ327 28.

Krāslavā. 1928. g. 18. jūnijā.
7147'" Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Krās-
lavas 2. iec. miertiesnesis, kūja
kamera atrodas Krāslavā, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 18. jūnija
lēmumu un pamatodamies uz
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
civ. proc. lik. 1401., 1402. un
1408. p. ar šo uzaicina 1907. g.
3. augustā mirušā Staņislava
Budkeviča mantiniekus pieteikt
savas likumīgas tiesības uz pali-
kušo pēc ta Kapiņu pag., Dau-
gavpils apr., nekustamu īpašumu,
sešu mēnešu laikā no šī sludināju-
ma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".
7!52ē Miert. v. i. (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina mir. 1918. g. 10. dec.
Izidora Jāņa d. Ēsta Dricēnu p.
Ratnieku c. mantiniekus pieteikt
viņam savas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu, sešu mēnešu
laikā, no šī sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1928. g. 19. jūnijā.
7278z Miertiesu, (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina mir. 1927. g. 23 janv.
Jēzupa Pētera d. Trikima Bērz-
gales pag. llzenbergas j-bā man-
tiniekus pieteikt viņam savas tie-
sības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, sešu mēnešu laikā no šī
uzaicinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1928. g. 19. jūnijā.
7279z Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Kārsa-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ai
savu 1928. g. 16. jūnija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc
lik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. .paziņo, ka pēc 1922. g
10. nov. mirušā Ādama Antona d.
Policāna ir palicis mantojums,
kurš atrodas Ludzas apr., Kār-
savas pag. Aizelkšņu sādžā un
sastāv no 4 deset. zemes un 2,47
ha piegriezuma zemes, kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to kā-
das tiesības, pieteikt tās augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī".

Kārsavā, 1928. g. 16. jūnijā.
7276z Ns 424 28.

Miertiesn. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Kārsa-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1928. g. 16. jūnija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p., paziņo, ka pēc 1905. g.
19. aprīlī mirušā Mārtiņa Mat-
veja d. Dreimaņa ir palicis man-
tojums, kurš atrodas Ludzas apr.
Kārsavas pag. Vec-Kārsavas
ciemā un sastāv no nekustama
īpašuma, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas tiesības, pie-
teikt tās augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas ..Valdības Vēstnesī".

Kārsavā, 1928. g. 16. jūnijā.
7275z JNs 422!28.

Miertiesn. v. i. (par

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, saskaņā ai
savu 1928. g. 7. jūnija lēmumu
un civ. proc. lik. 14fitK, 146066
un 146067. p. p., atsauc Pētera
Godlevska pilnvaru, izdotu Anto-
nam Ērtam un apliecinātu pie
Rēzeknes apr. 4. iec. miertiesneša
1926. g. 29. nov., re&. M> 1315.

Viļēnos, 1928. g. 20. jūnijā.
7363z Bl. I. .Ve 434.

Miertiesnesis K. Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1928. g. 13. jūnija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X sēj.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1918. g. 4. novembri mirušā
Kārļa Jēkaba d. Salinieka ir
palicis nekustams mantojums,
kurš atrodas Jaunlatgales apr.,
Rugāju pagastā, Ilganči JNs 2 un
uzaicina visus, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās minētam mierties-
nesim viņa kamerā Balvos, Alejas
ielā. sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības ' Vēstnesī". Bl. JNš 144.
7148ē Miertiesn. iparaksts).

Latgales apgabaltiesas Kārsa-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 10. jūnija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
!ik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc 1927. g.
21. jūlijā mirušās Ažas Brenča m.
Stepīt ir palicis mantojums, kurš
atrodas jaunlatgales apr. Tilzas
pag. un sastāv no kustama un ne-
kustama īpašuma, kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šomantojumu
vai sakarā ar to kādas tiesības,pa-
teikt tās augšminētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Kārsavā, 1928. g. 16. jūnijā.
Miertiesneša v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iecirkņa miertiesnesis, pa-
matodamies uz civ. proc. lik.
1401. p., civ. lik. Xsēj. 1. d. 1239.
p. un saskaņā ar savu 1928. g.
16. jūnija 1928. g. lēmumu,
uzaicina 1918. g. 17. janvāri
mirušā Kazimira Čevera manti-
niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības augšminētam mierties-
nesim, uz nelaiķa atstāto kustamo
un nekustamo mantību, atrodošos
Barkavas pagastā, Vecumnieku
sādžā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma ievietošanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa i/beigšanas,
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas. JNa 458.

Varakļānos, 1928. g. 16. jūnijā.
72l2ē Miertiesn. (paraksts).

Rīgas pilsētas 2. rajona īres valde,
uz likuma par telpu īri 12. p. un
civīlproc. lik. 146032. un 146033. p.
pamata paziņo, ka Izabella
D u m p e iemaksājusi īres valdes
depozītā Ls 60 īres naudas, par
laiku no 1928. g. 1. ii aijā
līdz 30. jūnijam, par ieņemtām
no viņas telpām, Rīgā, Ģertrūdes
ielā JNš 75, un lūgusi izmaksāt
Oskara Šķipsnas un Arveda
Perlbacha tiesiskiem pēcnācējiem,
kuri lūdzējai neesot zināmi

Personas, kurām tiesība uz de-
ponēto naudu, tiek uzaicinātas
ierasties īres valdē dēļ naudas sa-
ņemšanas.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā. Ns 939
īres valdes priekšsēdētājs

7952 Ž. Jumiķis.
Sekretārs E. Stenders.

Skujenes pagasta tiesa,
Cēsu apriņķī, saskaņā ar savu
1928. g. 12. maija lēmumu un

pamatodamās uz pagasta tiesu
ust. 2. d. 222. un 224. p., uzaicina
šī pagasta Šķeperu mājās, 1920.g.
14. augustā, mirušā Jāņa Pēterad.

Ozola mantiniekus, parāda de-
vējus un ņēmējus, pieteikt
tiesības už nelaiķa atstāto man-
tību, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
,,Valdības Vēstnesī" trešo reizi.

Pēc augšminētā termiņa note-
cēšanas pieteiktās prasības netiks
atzītas.

Skuienē, 1928. g. 5. jūnijā.
6085z 2 JNs 32.

Pag. tiesas priekšsēd. Rubens.
Darbvedis Damroze.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 10. jūlijā,
pulk 'st. 11 dienā, Rīgā, Pulkv.
Brieža ielā JNš 3, veikalā, pārdos
Kārļa Ulicha kustamo mantu,
sastāvošu no bufetes un novēr-
tētu par Ls 220.

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

Rīgā, 1928. g. 25. jūnijā.
8015 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec miertiesnesis, pamatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 19. jūnija
lēmumu, uzaicina 1927. g.
18. martā mirušā Salimona Ma-
tīsa d. (j ruduļa mantniekus
pieteikt savas mantošanas tiesības
augšminētam miertiesnesism, uz
nelaiķa atstāto kustamo un ne-
kustamo mantību, atrodošos Bar-
kavas pagastā, Silagola sādžā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma ievietošanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa izbeigšanas
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas. JNs 3462.

Varakļānos, 1928. g. 19. jūnijā.
7214o Miertiesnesis J. Berķis.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrāc.
nodaļa, pamatodamās uz civ.,
proc. lik. !46071 panta paziņo,
ka minētā tiesa civīlnodaļas 1928.g.
7. jūnija atklātā sēdē nolēma:
bezpeļņas biedrību reģ. pirmā
daļā 123. utīm., otrā nodalījumā,
atzīmēt, ka ar Džūkstes-Dobeles
lopkopības-pārraudzības biedrī-
bas 1928.g. 15. apr. un 12. maija
pilnas biedru sapulces nolēmumu
pārgrozīti šis biedrības statūti,
pieņemot jaunu nosaukumu ,,Sī-
peles-Dobeles lopkopības - pār-
raudzības biedrība" saskaņā ar
klātpieliktiem statūtiem.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Sīpeles pag.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūnijā.
L. JNs" 122/22. g.727'Reģ. nod. pārzitt. P. Stērste.

Sekretāra v. H e 1m a n i s.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 192S. g. 16. apr.
uz Marijaš-Vikentija m. Gaidis
lūgumu Marija Fēliksa m. Gaidis
atzīta par garā vāju un uzdots
Rēzeknes pilsētas bāriņu tiesai
iecelt aizbildnību par garā vājo
Mariju Fēliksa m. Gaidis viņas
tiesību aizstāvēšanai un mantas
apsargāšanai. L JNs836a/28

Daugavpilī, 1928. g. 19. jūniiā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

7361v Sekretārs K- Kangu 'rs.

Latgales apgabaltiesas. Krāsla-
vas 1. iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1928. g. 18. jūnija lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. .1401. p.. un civ. lik.
krāj. (0. s^j. 1239. p.. paziņo, ka
pēc 1924. g. 24. sept. mirušā
Staņislava Ignata d. Matuseviča
ir palicis mantojums, kas atrodas
Piedrujas pag. Leimaņu vien-
sētā un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu būtu kādas tiesības
kā mantiniekiem, pieteikt tādas
miertiesneša kamerā, Krāslavā,
Polockas ielā JNa 52 — sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,VaId.
Vēstnesī".

Krāslavā, 1928. g. 19. jūnijā.
7364z C. I. Ns 332 28.

Miertiesnesis (paraksta).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. jūnija lēmumu un
civ. lik. (X sēj. I. d.) 1239. p. un
civ. proc. lik. 1401. p. uzaicina
1911. p. 1. janvārī mirušā Antona
Gerasimova mantiniekus pieteikt
minētam miertiesnesim savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantību, atrodošos Jaun-
latgales apriņķī, Linavas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā ,skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" Bl. Ns 130.

Viļakā, 1928. g. jūnijā.
7149ē Miert. (paraksts).



Uzaicinājums.
Personas, kurām būtu zināms

kas par Hennaņa Kristapa d.
Andersona, miruša Rīgā, 1926.g.
30. janvārī, testamentu, lūdz pa-
zinot par to Rīgā, Brēmiešu ielā
JNs', dz. 1 (tāļr. 23489) D. Thom-
sonam. 7979z

Mir. Herm. Andersona' mant.
masas aizgādnis D. Thomsons.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 10. jūlijā,
pulk 'st. 1 dienā, Rīgā, Skolas
ielā JNš 38, darbnīcā, II ūtrupē
pārdos Paula Zvirgzdiņa
kustamo mantu, sastāvošu no
skrūvspīlēm, ventiļiem un cita
un novērtētu par Ls 1660.

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

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
8014 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Kļūdas islabojums.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec.

tiesu izpildītāja sludinājumā
ievietotā ,,Valdības Vēstneša"
1928. g. 28. jūnijā JNs 141 pat
Annas Paulīnes Insbergs kusta-
mās mantas pārdošanu iespiests
,,Rīgā , Ebelmuižas ielā JNa 16",
bet vajaga būt „Rīgā, Ebel-
muižas ceļā JMšl6". 8027

Tiesu izp. J. Zirģels.

< _i£ifu iestāžu
siudiinaļumi.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 6. jūlijā, pulk'st. 12
dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā
JNa 6, dz. 7, pārdos vairāksolī-
šanā Kirimova, Ramazava kust.
mantu, novērtētu par Ls 521
un sastāvošu no pianino, viņa
dažādu nodokļu parādu segšanai.

Rīgā, 1928. g. 28. jūnijā.
8011 Piedzinējs A. Krauklis.

Rīgas prēi. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 11. jūlijā.
pīkst. 10 no rīta, L. Kalēju ielā
JNa 74dz. 4, pārdos vairāksolī-
šanā Ādolfam Rozenštainam pie-
derošu vienu ozola koka trauku
bufeti, notaksētu par Ls 350,70
Rīgas pilsētas valdes prasības
segšanai. 8007z

Rīgas polic. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 17. jūlijā, pīkst.
10 no rīta, Antonijas ielā 5, dz. 5,
pārdos vairāksolīšanā Voldemāra
Helda kustamu mantu, sastāvošu
no 1 rakstāmgalda, 1 maza gal-
diņa, 1 dīvāna, 1 kumodes un 1
spoguļa, kopvērtībā par Ls 129,—
Rīgas kopējās slimo kases prasī-
bas segšanai. 8008z

Rīgas polic. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 10. jūlijā, pīkst.
10 no rīta, Raiņa bulv. JNš 3,dz. 3,
pārdos vairāksolīšanā Luīzes Po-
zeverks kustamu mantu, sastā-
vošu no dažādiem saimniecības
un dzīvokļa iekārtas piederu-
miem, kopvērtībā par Ls 144,45
Edītes Mengel prasības segšanai.

Rīgas prēf. Jūrmalasiec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 9. jūlijā, pīkst. 12
dienā, Slokā, Tirgus lauk. JNš 5,
pārdos vairāksolīšanā Aleksand-
ram Steinhergam piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no da-
žādām mēbelēm, novērtētu par
Ls 216,—. 7U7.77

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Martas
ielā JNš 9, dz. 10, paziņo:

1) ka Jāņa Blorna prasībā pret
Kārli Blomi par Ls 1100—, ar
% un izdevumiem 1928. g.
6. septembrī, pulkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Jēkaba, Jāņa, Kārļa Blorau

un Kārļa Z i 1 g a 1 v j a
nekustamo īpašumu,

kas atrodas Rīgas apr., Nītaures
pag. ar zemesgrāmatu reģistra
JNs 4843 un sastāv no Kipse
mājām, aptverošām 65,97 deset.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 1600 krievu cara
rub.;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu min. personām iegūt ne-
kustamo īpašumu un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-

sības jāuzrada līdz pārdošanas
dienai.

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

Rīgā, 1928. g. 30. jūnijā.
7951 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 11. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Rēveles
ielā JNs 56 pārdos Kārļa
Alberta kustamo mantu, sastā-
vošu no 1 rakstāmgalda lietota
un c. un novērtētu par Ls 680.

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

Rīgā, 1928 g 27. jūnijā.
7948 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apr. tiesu izpildītājs, kūja kance-
leja atrodas Valmierā, Garā ielā
JNs 4. paziņo:

1) ka izpildot Rīgas XIII iec.
miertiesn. spried, no 1925. g.
11. septembra ar JNa 1256 un
Valmieras apr. II iec. miertiesn.
spried. 1926. g. 15. janv.ar JNa 45
par Ls 210,81 ar % un izdev.
piedzīšanu no Voldemāra Eliasa
pārlabu centr. sav. „Konzums"
un Ed. Letonam 1928. g. 6. sep-
tembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Voldemāra Eliasa nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Valmie-
ras apr., Mujānu pag. ar zemes-
grāmatu reg. JNs 5411 un sastāv
no Mujānu muižas muižu zemes
atdalīta zemes gabala ,,Ķikuti "
JNs 37 F;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1600;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas, Rīgas-
Valmieras zemesgrāmatu nodaļā.

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

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

Valmierā, 1928. g. 21. jūnijā.
7610 Tiesu izp. O. Kasparsons.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apr. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Valmierā, Gajā
ielā JNs 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
tiesas IV civ. nod. spriedumu no
1927. g. 3. maija ar JNs 1149;
Valmieras apr. I iec. miertiesn.
spried, no 1927. g. 1. februārī
ar JNs 166; 1926. g. 12. februārī
ar JNs 54 u, c. par Ls 11577,20
ar °/° un izdev. piedzīšanu no
Jāņa Fridberga par labu Krišam
Kalniņam, H. Prusakam u. c.
1928. 'g. 6. septembrī pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
II izsolē Jāņa Fridberga nekus-
tamu īpašumu, kurš atrodas
Valmieras apr., Umurgas draudzē
ar zemesgrāmatu reg. JNs 308
un sastāv no Pociema muižas
zemnieku zemes atdalītām Zvi-
gura mājām.

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 20.000:

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 15066,66;

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

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

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

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

Valmierā, 1928. g. 21. jūnijā.
7612 Tiesu izp. O. Kasparsons.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apr. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Valmierā, Garā
ielā JNa 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas pavēli no
1925. g. 27. marta zem JNa 37119
u. c. par Ls 1787,88 ar % un
izdev. piedzīšanu no Valdemāra
Miķelsona par labu Valsts zemes
bankai, 1928. g. 6. septembri
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Valdemāra Miķelsona nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Valmieras
apr., Umurgas pagastā ar zemes-
grāmatu reg. JNa 4949. un sastāv
no Roperbeķu muižas muižu
zemes atdalīta zemesgabala
,,Mežgailis" JNa 1 F un 1 Fa.

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1800;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-
Valmieras zemesgrāmatu nodaļā.

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

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

Valmierā, 1928. g. 21. jūnijā.
7609 Tiesu izp. O. Kasparsons.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā, Garā
ielā JNa 4, paziņo:

1) ka izpildot Valmieras apr.
I Liec. miertiesneša izpildu rak-
stus 1925. g. 18. martā ar JNs 54
un 1926. g. 15. oktobra ar JNa 366
parLs 310,60 ar% un izdevumu
piedzīšanu no Kārla Blumberga
par labu Marijai Blumberg,
1928. g. 6. septembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Kārļa Blumberga nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Valmieras
apr. Alojas draudzē, ar zemes-
grāmatu reģ. JNa 722 un sastāv
no Urgas muižas zemnieku zemes
atdalītām Priekšanu - Kalniņa
mājām:

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 6000-;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls —;

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

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

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

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

Valmierā, 1928. g. 21. jūnijā.
7611 Tiesu izp. O. Kasnarsons.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā,
Garā ielā JNa 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
tiesas IV civ. nod. spried, no
1926. g. 15. aprīļa ar JNa 693,
Rīgas VIII iec. miertiesneša sprie-
dumu no 1925. g. ar JNa 2251 u. c.
par Ls 3274,48 ar % un izde-
vumu piedzīšanu no Jāņa Puķīša
par labu Leo Moskovskim, jēk.
Dornam u. c. 1928. g. 6. sept.,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
II izsolē

Jāņa Puķīša nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Valmieras apr., Ru-
benes draudzē *ar- zemesgrāmatu
reģistra JNs 3036 un sastāv no
Ķieģeļu muižas zemnieku zemes
atdalītām Sičenu mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 20.000,— ;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 27.300;

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

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

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

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

Valmierā, 1928. g. 21. jūnijā.
7613 Tiesu izp. O. Kasparsons.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas 2.iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā,, istabā JNa 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo ka
1928., g. 5. oktobrī, pīkst. 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē

pārdos otrā publiskā vairāk-
solīšanā

nekustamu īpašumu piederošo
Markusam Tankelovičam, kurš
atrodas Liepājā, Jaunā Jūrmalas
ielā JNs 6 un ierakstīts Liepājas-
Aīzputes zemesgrāmatu nodaļā
ar krep. JNa 2212.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 32.000 un tiek
pārdots dēļ Zaras Vesterman,
Latvijas bankas un citu prasību
apmierināšanas. Bez minētām
prasībām uz šo nekustamu īpa-
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 3500 rub. krievu cara
naudā un Ls 16.347.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1885. p. no no-
vērtēšanas summas, vai no priekš-
roeīgu prasību summas, kāda iz-
rādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir ' jāie-
maksā Ls 3200 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabalti-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 19. jūnijā.
JNs 1408. 7338

Tiesu izpild. J.Petersons.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I iec, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JNš 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141 .
1143.. 1146.—1149. p. paziņo ,
ka 1928.g. 14. septembrī pīkst. '10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos otrā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamo īpašumu

piederošu Zigismundam (Zig-
mundam) Jāņa d. Volfangam
uz dzimts nomas tiesībām, kurš
atrodas Liepājā, Alejas ielā JNs 11
un ierakstīts Liepājas -Aizputes
zemesgrāmatu nodaļa ar krepost
JNš 2705.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 12.000 un tiek
pārdots dēļ otrās Liepājas sav^
starpējās kredītbiedrības prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 12.733,88.

Solīšana sāksies saskaņa ar
civ. proc. lik. 1885. p. no
priekšrocīgu prasību summas,
kāda izrādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
calību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1200 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 28. jūnijā.
7968 JNa 1217
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 9. jūlijā,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Ns 40, dz. 28, Rachmieļa
Lūna un cita lietas pārdos
Leib & Švarca kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, klavierēm
u. c. un novērtētu par Ls 1670.

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

Rīgā, 1928. g. 9. jūnijā.
8025 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
9. jūlijā, pīkst. 11 d'enfi, Rīgā,
Tērbatas ielā JNs 23/25, Izāka
Joffes lietā II torgos pārdos
Pēteri Avotiņa kustamo mantu,
sastāvošu no' manufaktūras un
novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1928. g. 7. jūnijā.
8026 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 11. jūlijā,
pulk 'st. 11 dienā, Rīgā, Daugavā
pje pantona tilta, pārdos
II torgos Almas Revalds
kustamo mantu, sastāvošu no
1 buksiepi tvaikoņa ,,Džons" un
novērtētu par Ls 6000.

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

Rīgā, 1928. g. 27. jūnijā.
7947 Tiesu izpiĪd. J. Grinios.

Pasta un telegrāfa departamenta
galvenā darbnīca

izsludina rakstisku izsoli š. g. 12. jūlijā uz
egļu vai priežu apgrieztiem kokiem 6454.55 t. m.

Izsole notiks minētā datumā pīkst. 10 P. T. departamenta
materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. JNš 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10 % ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Siokas ielā JNs 2, darbdienās ' no pulksten 10— 12 un
no 12,30—14. 1* . L 3334 7943

Vecmuižas virsmežniecība
pārdos mutiska izsote

1928. g. 16. jūlijā, pulksten 12 dienā, Tomes pagasta namā,

augošu mežu
III iec. mežniecībā, Tomes novadā, Dzilnas apgaitā, pēc platības
2 vienības no 0,16—0,22 ha, vērtībā Ls 400,— līdz Ls 450,— un
2 vienības pēc koku skaita 34 līdz 230 kokiem, vērtībā no Ls 100,—
līdz Ls 1100,—.

Koki izgāžami ar celmu un saknēm.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

ĪO0 /,, drošības naudu no novērtētās summas, kura pēc nosolīšanas jā-
papildina līdz 100/,, no nosolītās summas. Skaidaā naudā iemaksātās
drošības naudas ieskaitīs pēdējā maksājumā.

Kā drošības naudu pieņem arī: 1) (.atvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6" ,, ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

Par pārdevumiem rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs
visu pirkumu samaksā ne vēlāk, kā mēneša laikā pēc izsoles dienas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūrdarbu
izvešanai, apvienotas vienā summā, 20".', apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departa-
menta rīcībā.

Ciršanas vietas notīrīs un apmežošanas darbus izvedīs mežu
resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā kancelejā un pie iecirkņa mež-
ziņa.
S(l -'4z Vecmuižas virsmežniecība.

Taurkalna virsmežniecība
izdos 1928. g. 18. jūlijā, pulksten 12, virsmežniecības kancelejā,

jaufctā izsolē:
saskaņā ar likumu par darbiem un. piegādēm valsts vajadzībām
(„Vald. Vēstn." 1927. g.. 54. numurā) 1, 1 (Valles) iecirkņa mežziņa

dzīvojamās un saimnieciskās ēkas jaunbūvi.
Iemaksājamā drošības nauda Ls 1000,—.
Piezīme. Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas

valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību; 2) Latvijas
hipotēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa;
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā minēto drošības naudu un zīmog-
nodokli Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošināju-
miem un zīmognodoklis Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms kommi-
sijas, vai iesūtāmi Taurkalna virsmežniecībai caur Jaunjelgavu ar
uzrakstu uz aploksnes: ,,1928. g. 18. jūlija izsoles kommisijai".
Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs. Rakstiska piedāvā-
juma iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski. Mazākais piesolījums
nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu. Pēc paziņojuma saņem-
šanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu laikā jānoslēdz līgums.

Ar izsoles noteikumiem, būvplāniem un maksas aprēķiniem
var iepazīties Taurkalna virsmežniecībā.
7987z Taurkalna virsmežniecība.

Valsts Jelgavas arodskola
izsludina uz š. g. 6. jūliju pīkst. 11 rītā Izglītības ministrijas
būvtechniskā biroja telpās

ļaufotu izsoti
ēku remontu darbiem.

Rakstiski piedāvājumi un līgumi, pielaist mutiskā izsolē, no-
maksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 220,—
iesniedzami Skolu departamenta būvtechniskā birojā līdz š. g.
6. jūlijām, pīkst. 11 rītā.

Tuvāki paskaidrojumi dabūjami Skolu departamenta būvtech-
niskā birojā, Valdemāra ielā 36-a, III.stāva 11. istabā, darba laikā.

L 3346 8020

6. rajona inženieris
1928. g. 9. jūlijā, plk. 10 izdos

jauktā atkārtotā izsolē
savā kancelejā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā Ns 65.

kapitāla remonta darbus
uz Rēzeknes-Bikovas 2 km garā ceļa gabala Dricānu pagastā,
Rēzeknes apriņķī. Drošības nauda Ls 1800,—

Tuvākas 'ziņas un paskaidrojumi rajonā inženiera kancelejā
parastā darba laikā. L 3360 8022

Izglītības ministrijas skolu departaments
izsludina uz š. g. 11. jūliju, pīkst. 11, skolu departamenta būv-

techniskā biroja telpās

jauktu izsoli
remontdarbu izdošanai valsts parauga pamatskolā, Rīgā,

Lūgumi pielaist mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi,
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 300
iesniedzami līdz izsoles sākumam skolu departamenta techniskā
birojā, Rīgā, Valdemāra ielā JNa 36-a, III stāvā, istabā JNs 11.

Noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabūjami turpat,
ikdienas darba laikā. L 3343 8019

Izglītības ministrijas skolu departaments
izsludina uz š. g. 10. jūliju, pīkst. 11, skolu departamenta būv-

techniskā biroja telpās

jauktu izsoli
remontdarbu izdoSanai valsts Zaļenieku vidusskolā.

Lūgumi pielaist mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājum,
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošība* naudu
Ls 2.700 iesniedzami līdz izsoles sākumam skolu departamenta
techniskā birojā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 36a, III stāva ist. JNa 11.

Noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dabūjami turpat ikdienas,
darba laikā. L 3349 8018



IZSOLE.
Risas muita, pamatojoties uz muitas likuma §§ 477., 496. un 561. p., 1928. s. 25. jūlijā, pīkst. 10 no rīta,
muitas pasažieru mājā pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekam ir

tiesības tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot visas muitas formalitātes.
I Preča LaU

Prece pienākusi

iS pieteik. Kon. Ar ,..vaj No kurienes Vietu skaits un zīmes Preču "O**"'""'» Vērtība preču īpašnieks
* JNš JNš dok. ° Kad un svars
|j pa dzelzceļu n

Ls

1926. gads.
1 7985 — 641 Pa dzelzceļu | 20. 111. 26. g. Rēveles 1 kaste A. F. 2678 Filmas, apgaismotas, sv.br 67 kg 473,03 Rīgas muita

vag. 25002
2 13587 — 984 Pa dzelzc. vag. ļ 28. IV. 26. g. Liepājas 1 kaste D. Rīga Pārtikas vielas, sv. br. 20,5 kg 30,07 R. Hever & Co.

14247/26858 ļ
3 13971 43 138 ,Alexandra - 21. IV. 26. g. Stetīnes 44 ķīpas M. T. 11/19; 22,23,33/36, 41,

42, 49/59, 68/83 Papīra tapetes, sv. br 723,9 kg 297,90 O. Hartmans
4 14983 — 1037 Pa dzelzceļu 6. V. 26. g. Virbaļiem 2 koferi Davidoff 4/5 Kantora grāmatas, sv. br. 62,5 kg 151,— Latspeds

b kv. 35111
5 16333 41 116 .PaulM.L.Russ" 15. IV. 26. g. Hamburgas I maiss K. R. Žāvēti augļi, sv. br. 90,7 kg 100,14 K. J. Spade
6 17123 283 159 .Victoria" 27. IV. 26. g. Stetines 2 kastes B. G. 120 70/1.6166; 2/6167 Zīdašujamiediegi,sv.br.216,l kg 718,17 E. Garbell
7 17601 181 261 .Victoria" 24. V. 26. g. Stetines 9 kastes M. D. 3640/48 Papīrs, piesūcināts ar antisep-

tiskām vielām, sv.br. 746,5 kg 361,38 R. Hever & Co.
8 17745 200 261 .Victoria" 24. V. 26. g. Stetines 2 kastes B. G. 126/73.9/10 Zīda šujamie diegi, sv. br. 285 kg 710,83 E. Garbell

9 1,7804 — 1130 Pa dzelzceļu 17. V. 26. s. Meitenes 1 kaste G. & S. 48 Kosmētiskas preces, puders, sv. „, ,
vag. 4140 br. 65,3 kg 493,05 E.Neusul.Cukermans&Glucks

10 18194 108 261 .Victoria" ?4. V. 56. g. Stetines 2 kastes Dr. G. W. 338/9 Anilīnkrāsas, sv. br. 227 kg 351,11 A/S. .Hanza"
II 18602 183 294 .Regina" 31. V. 26. ģ. Stetines 1 kaste 119/69/19 Zida šujamie diegi, sv.br. 83,2 kg 184,45 E. Garbell
12 191J5 — 1254 Pa dzelzceļu . 4. VI. 26. g. Janiškiem 1 kaste J. L 1021 Vilnas audumi, sv. br. 52,3 kg 652,30 J. B. I.evitas

vag. 4961
13 19267 210 294 .Regina" 31. V. 26 g. Stetīnes 1 kaste K M 1228T0 Kokv. audumi, sv. br. 266,4 kg 732,14 Estilat
14 19735 — 1296 Pa dzelzceļu 9. VI. 26. g. Virbaļiem 1 gabals D. 654 Sev. nemin.adas izstrad. (kofers),

b. kv. 36138 sv. br. 3,3 kg_ 71,56 B. Edeikms
15 19850 1 318 .Vasa* 5. VI. 2o. g. Pērnavas 32 kastes, no tām 16 kastes Rocher Alkoholiskie dzērieni, sv. br.

Freres un 16 kastes R. L. 815 kg. 5259,07 A/S. .Teka"
16 20294 7 340 „U1P 9. VI. 26. g. Dinkirkas 1 ķīpa H. & L. 84 Vilnas audumi, sv. br. 121,4 kg 1607,91 E. Garbell
17 21043 47 278 .Ostsee" 27. V 26. g. Stetīnes 1 režģu kaste K M. 747 Fajansa trauki, sv. br. 79,4 kg 44,47 Edgar Lyra & Co.
18 21305 15 389 .Halfdan" 17. VI. 26. g. Dinkirkas 2 režģu kastes W. S. Riga 521, 524 Divriteņu motociklets un vēlo-

sipēdi. sv. br. 154 kg 260,65 P. Švans & Co.
19 21690 63 373 „Amrum" 15. VI. 26. g. Hamburgas 1 kartons — kaste 7226/11 Sveķu kausējums, sv. br. 5,6 kg

1 muca 7070 Chlordzelzs, sv. br. 28 kg
1 kanna 7071 Kustošais stikls, sv. br. 3,2 kg
1 trums 7071a Siksnu smēre, sv

^
br. 17.7 kg 35,31 Rīgas muita

20 23060 10 83 .Krimhild" 31. III. 26. g. Stetines 4 kastes N. W. & K- 47744, 3208, Vilnas dzijas, vērptas, sv. br.
84411, S. C. 85507 662 kg 970,23 Edgar Lyra & Co.

21 23087 190 399 .N.rdland" 21. VI. 26. g. Stetīnes 10 baloni — stikla, zīmes un numuri
neskaidri Etiķskābe, sv. b'. 313,5 kg 250,89 A/S. .Transtred"

22 23287 — 558 pa dzelzceļu, b. ,„,„/'=., IH
kv. 1707, 1708 12. III. 26. g. Valkas 2 kastes P. un C, 657, 664 Sieviešu cepures, sv. br. 7,9 kg 124,35 Berkovics liīl

23 23333 92 69 .Erna" 20. III. 26. g. Hamburgas 2 kastes B. F. 1429, 1430 Dzelzs izstrād. sv br. 154 4 kg 29,34 Uzrādītājs IH
24 24504 173 424 .Regina" 28. VI. 26. g. Stetines 7 pakas Skatu kartes, iv. br. 34,8 kg 136,60 Akcins u. Co. ļM
25 25543 94 120 ,Ulf" 16. IV. 26. g. Kopenhāgenas 1 paka Wireless station s/s Sdborg, j£

C/o Herman Bauman & Co., Riga Vēstuļu aploksnes un c. preces, ģM
sv. br. 3,4 kg 6,34 H. Baumanis u. Co. [??

26 25764 171 109 .Victoria" 14. IV. 26. g. Stetines 2 kastes K S. S C. 85832, T. P. C. (?
1483 Vilnas dzijipas, sv. br. 200,8 kg 317,62 Edgar Lyra u. Co. |H

27 26935 6 114 „Minos" 14. IV. 26 g. Hamburgas 1 kaste C B. 1284 Velosipēdu daļas gatavā veida, IH
sv. br. 38,4 kg 57,59 Jak. Kacs 1M

28 26980 13 164 „Libau" 29. IV. 26. g. Hango 15 ķīpas R. S. 8559, 23,27,71,72; . % .JJE
9136, 77/9, 81, 84/88, 94/95 Tapetes, sv. br. 1637,3 kg 678,84 A/S. .Tekā"' «?

29 28056 — 783 pa dzelzceļu, „,,-.,?.,?-., - IH
b. kv. 2033 7. IV. 26. g. Valkas 1 paka D. 439 Dzelzs skārda izstrad. un gra- f??

ģ matassvesvaloda. sv.br. 1,7 kg 8,10 Saint Paul IH
30 28089 — 783 pa dzelzceļu,

b. kv. 2070 7. IV. 26. g. Valkas 1 paka D. 440 Not.s ar tekstu svešvaloda, sv. 4,54 O. Strocks
br. 6,5 kg

31 28097 — 953 pa dzelzceļu, _ ..
b. kv. 35042 24. IV. 26. g. Viibaļiem 1 kaste D. Z. 50 Vienkāršas galantērijas preces,s i sv. br. 46,6 kg 269,38 Atlanta

32 28247 49 189 .Nidaros" 6. V. 26. g. Kopenhāgenas 1 kaste Nr 72436 Mašinu daļas no dzelzs, sv. br.
20,5 kg 6,55 Glaznieks

33 28305 32 243 „Sven" 20. V. 26. g. Helsingforsas 33 ķīpas R. S. 6980. 31/33, 35/36,38/40,
42/47; 6883. 1, 3/13, 1B, 20/21,
23 25,30 Papīra tapetes, sv.br. 3076,0 kg 1250,62 A/S. .Teka"

34 31323 67 230 .Regīna" 17. V. 26. g. Stetines 1 kaste E. H. G. 4193 Baltā stikla izstrad., sv.br. 60,8 kg 105,67 Llchtwerk u. Kobro
35 34363 — 829 pa dzelzceļu, „ .

vag. 4847 11. IV. 26. g Karalaučiem 1 kaste F. H. S. 3248 Papīrs ar izgreznojumiem, sv.
^ ATimma

36 34601 44 101 .Sankt Lotenc" 13. IV. 26. g. Libekas 1 kaste A. B 8 Papirosi, sv. br. 23,5 kg 36L43 Jens Petersens u. Ko.

1927. gads.
37 6534 — 762 Pa dzelzceļu b. 1. III. 27. g. Valkas 2 gabali M. 240, 241 Sev. nemin adas izstrad. (som.)

,,,. ciAO-ļ i un čemodāns no drebēs, sv.
Kv° ° br. 10,6 kg 187,18 Pēteris Mats

38 11695 - 340 Pa dze'zc. vag. 2. 11. 27. g. Daugavpils 1 paka L. E. 3/339 Vilnas adīti izstrād., sv. br.
27397. pr. zīme 2,4 k 8 4dM Klgas mUlta

229144
39 17655 - 812 Pa dzelzc. vag. 14 IV. 24 g. Meitenes 3 kastes J. B. 170/2 Sev. nemin, stikla izstrad. sv.

Uzrādītais26963. preču br - 2o6'7 k§ 4'8 '^U/Craalxa Jzīrrle 18703 ,, , . . .. , _. „„ , ,
40 20280 - 577 Pa dzelzceļu b. 16. II. 27. g. Valkas 1 paka M. 182 Kokv. sieviešu drebēs, sv. br.

kv 4000 ' 8 mou

41 36C02 37 725 .Utanus" 17. VIII. 27. g. Hamburgas 1 maiss M. S. Rieksti sev. nemin., sver bruto
^

.
^ ^ ^^

42 40359 2290 Pa dzelzc. vag. 3. XI. 24. g. Zilupes 1 kaste Gļmatan^Uļl
bez

cen-
^? r g ^.^

^2/H44 stāvis Latvijā

43 42945 32 1037 .Urantts" 26. X. 27. g. Hamburgas 1 muca G. B. O. C. Rīgā N° 7418 Augļu eļļa, sv. br. 51 kg 10,56 Rigas muita

1928. gads.
44 7247 - 812 Pa dzelzc. vag. 27. II. 28. g. Meitenes 1 gabals Z. T. 43a 1 portfelis, sv. br. 1,5 kg 34,65 Rīgas muita

,r s-1fi 90 123 Borkum" 3 III. 28. g. Hamburgas 6 kastes C. D. Rīgā 288, 289,298,299, _45 8ol6 M iza ,Borwum o. to. s. s ^Koka
pa

p£
un

kartonažas »zstra.
dājumi sv. br. 456 kg 300,67

46 10256 33 148 .Diana" 20. III. 28. g. . 44 maisi B. C. Rīgā 1/44
^'048^**°^ *"'

30,43
,, ,no7i 109 148 20. III. 28. g. . 2 kastes T. S. 2428 1 2 Dzelzs stiepules, sv. br. 55,4 kg 8 .80 '

.

ļ !l370 232 108 .Greif" 3. III. 25. g. Stetines 1 paka M. B. 942 Tapešu
^

paraugi, sv. br. un tar. 5,12 Rīgas muita

49 16103 21 9 .Latvis" 3. I. 27. g. Roterdamas 13 ruļļi 15. 10.26. 1/13 Pap^ ma|pa^gtadtaājuml
g
(ne- 1009,61

50 17414 _ 2052 No Rīgas Galve- 4. VIL 22. g. '- 2 gabali 1 bjrnu «tt ūa 1 izkapts, >v. 30,42 Nezināms

_ 1386 pa
naS

zeiZceļub. 25. VI. 26. g. Valkas 2 kastes 704 - K'??, ļ?1?8 U" reklamas - sv- br- 869 .35 Ri§as muita
ai z-tooo i 1ll .o kg

Pa nt,20 II 28 g. Amerikas 1 paka 35587 Mašinu daļas no dzelzs, sv. br. 12,76 J. Bulder
52 pasta kv. — — ra pasiu iu- "? *& r Q 23 kg

te 51365 .„ 2g Palestīnas 1 paka 555/36313 Cepumi, sv. br. 4.95 kg 10,69 J. Koblencs
53 pasta kv. — — - ''* s-

te 68390 10 V 28 e Vācijas 1 paka 193/43542 Vēstuļu aploksnes, sv.br. 2,34 kg 15,45 G. Press
54 'pasta kv. — — ' s'

te 82358 .. v, 2g „ Dānijas 1 paka 835/21754 Kosmētiskas preces, sv.br. 180gr 11,81 O. Kalniņ
55 pasta kv. — — - "'

Ns 92735
^

^_
^soļe_ tjkg pāfdotas no iepriekšējās izsoles nepārdotās sekošas pārcenofas preces: alkohola dzērieni, papīra izstrādājumi, porcelāna izstrādājumi, mašinu daļas,

kosmetžkaVpreces, "sMrda izstrādājumi, siksnu smēre, cigāri, lietoti apģērbi un citas preces. ^.^ nieks Dinsbe Nodaļfl S ^tlis Gri gorjevs. «



Rīgas apr., Skrīveru iec. polic.
priekšnieks paziņo, ka viņa kan-
celejā Skrīveros 'atrodas uz ceļa

atrasts sedzamais lakats
un uzaicina lakata zaudētāju
viena gada laikā no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
ierasties lakatu saņemt. 7408

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par ned. Kārļa-Artūra
Butuļa nozaud. ārzemju pasi
Kq 3054, izd. Rīgā, 1925. g. 22. ap-
rīlī ar termiņu līdz 1926. g.
22. apri'im un'pagarināta Čikāgā
līdz š. g. 17. februārim. 8016z

Kļūdas izlabojums.
Madonas apr. pr-ka 2. iec. pal.

(„Vald. Vēstn." 1928. g. 141.
numurā) ievietoto sludinājumu
par pases un karaklausības apl.
izsludināšanu par nederīgiem, jā:-
lasa: Haļavins un ne Koļavins.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Auces policijas iec. priekšnieks
izslud. par ned. sekošas nozaud.
pases: 1) Latv. iekšzemes pasi
Ns 16260, izd. no Jelgavas prēf.
1923. g. 23. martā uz Annas Āda-

ma m. Petkevičs v.; 2) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 18041, izd. no
Jelgavas prefektūras 1921. g.
1. oktobrī uz Kārļa Mārtiņa d.
Ziemeļa vārdu. &966z

Krāslavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JNq 185, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 3. nov. uz
Marijas Oribulis vārdu. 7165o

Krāslavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 2462, izd. no šīs
pag. valdes 1921. g. 31. okt. uz
Jāzepa Cauna vārdu. 7166o

Veļķu pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
JNs 8639, izd. no Cēsu apr. priekšn.
pal. 1. iec. 1924. g. 19. martā
uz Reiņa Reiņa d. Korpa v.;
2) Latv. iekšz. pasi Ns 114, izd.
no Veļķu pag. valdes 1920. g.
3. apr. uz Antona Pētera d.
Āzaca vārdu; 3) Latv. iekšz. pasi
Na 162, izd. no Velku pag. valdes
1920. g. 12. apr. uz Pētera
Dāvā d. Leitis vārdu; 4) kara
klausības apliecības dublikātu,
izd. no Cēsu kara apr. priekšn.
1923. g. 23. apr. ar JNa 694 uz
Kārļa Jēkaba d. Brandesa vārdu
(nederīgs kara dienestam). 7163o

Patkules pag. valde .Madonas
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latv. iekšz. pasi Ns 505,
izd. no šīs pag. valdes 1920. g.
8. jūn. uz Marijas Jāņa m.
Rassons vārdu. '7154o

Ungurmuižas pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi (lapiņu), izd. no šīs
pag. valdes 1923' . g. 2. maijā ar
JNs 63 uz Jāņa Andreja d. Zirnīša
vārdu. 7157o

Jaunburtnieku piensaimnieku
sabiedrība

ziņo atklātībai, ka saskaņā ai
pilnas sapulces lēmumu 1928.g.
26. martā uz sabiedrības statūtu
63. pantu a punktu un 65. panta
pamata Jaunburtnieku piensaim-
nieku sabiedrība tiek likvidēta.

Valdes priekšsēdētājs
j. Gulbis.

7971 z Sekretāra v. V. Blūms.

Brīdinājums.
1928. g. 28. jūlijā nozaudēts

blanko veksels pas Ls 1000,—,
parakstīts no izdevēja Andreja
Pētera d. Zvērs, dz. Dreiliņu pag.,
Rotenfelda m.

Visas naudas iestādes, kā arī
privātpersonas tiek brīdinātas
no minētā vekseļa pieņemšanas.

Dagdas iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kumeļa reģistrācijas zīmi JNs 357,
izd. 1926. g. 8. . jūl. no Asūnes
pag. valdes uz Modesta Stikuta
vārdu. 7291o

Dagdas iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ns 16434
izd. no 3. Robežsargu pulka kom.
1923. g. 4. jūn. uz Vitālija Jaku-
šonoka vārdu. 7292o

Dagdas iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu kā sadegušu
Latv. iekšz. pasi Ns 852, izd. no
Dagdas pag. valdes 1921. g.
10. janv. uz Marijanas Stalidzans
vārdu. _ 7293o

Daugmales pag. valde izslud.
par ned. sekošus nozaud. doku-
mentus: uz Daniela Lels vārdu:
Latv. pasi JNs 2024, izd. no Kār-
savas pag. valdes 1921. g. 12. jū-
lijā, karaklausības apliecību
JNs 4891, izd,. no 4. Valmieras kāj-
nieku pulka komandiera 1926. g.
4. jūnijā. 7395z

Brīdinājums.

1928. g. 10. jūnijā pazaudēts
vekselis par Ls 500,— (blanko),
izdots no Viļā Pētera d. Brička,
žirēts no Malvīnes Balod. Visas
naudas iestādes, kā arī privāt-
personas tiek brīdinātas no minē-
tā vekseļa pretīmņemšanas.

Otto Zālīts, Rīgā, Matīsa ielā 19.
Rūjienas iec. polic. priekšnieks

izsludina par ned. sekošus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latv.
pasi, ser. ZK JNs 003075, izd. no
Rūjienas iec. polic. pr-ka 1927.g.
21. sept. uz Jāņa Krūmiņa vārdu;
2) Latv. pasi JNs 461, izd'. no Vec-
ates pag. valdes 1920. g. 7. aprīlī
uz Bertas Jātnieks v.; 3) Latv.
pasi Ns 2487, izd. no Rūjienas iec.
policijas pr-ka 1920. g. 9. jūn.
uz Mildas Kārļa m. Zaķis v.,
4) Latv. pasi JNs 2036, izd. no
Rūjienas iec. polic. pr-ka 1920.g.
14. aprīlī uz Jāņa Besera vārdu;

5) Latv. pasi JNs 759, izd. no
Alojas pag. valdes 1920. g. 22.
martā uz Marijas Dreiman v.;
6) Latv. pasi, ser. ZK JNs 024320,
izd. no Ipiķu pag. valdes 1928. g.
7. martā uz Martas Mirks arī
Kabulis v.; 7) pag. personas apl.
JNs 2376, izd. no Rūjienas iec.
policijas pr-ka 1926. g. maija
mēn. uz Jāņa-Alfrēda Pētera d.
Bērziņa v. tin 8) divas vekseļu
blankas, izdotas Jānim Krūmi-
ņam no a) Bertas Anša m. Krastiņ
dz. Sēļu pag. Krastiņa m. un
b) Pētera Zandera d.' Auniņa,
dz. Mazsalaces pag. Silabodē ,'—
katru par Ls 100,— vērtībā.

6957z

Daugmales pag. valde izsludina
par ned,. sekošus nozaudētus
nozadētus dokumentus uz Kārļa
Novarževskis v.: Latv. pasi
JVs NP JNs 011943, izd. no Daug-
males pag. valdes 1927. g. un
karaklausības apl. Ns 31837, izd.
no Rīgas kara apr. priekšnieka
1927. g. 13. janvāri. 7396z

Bauskas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina par ned. nozaud.
Latv. pasi .Ne 3424, izd. 1924. g.
23. nov. no Bauskas apr. pr-ka
pal. 1. iec. uz Lūcijas Krišjāņa m.
Olizdiņ vārdu. ' 74I3z

Misas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi Ns 406, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 12.. jūn. uz Jura Friča d.
Lidina vārdu. 7165o

Talsu pol. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JNs 325, izd. no Pūres
pag. valdes 1920. g. 2. okt. uz
Andreja Andreja d. Feldmana v

Talsu pol. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JNs 319, izd. no Valgales
pag. valdes 1920. g. 10. jūl. uz
Edas Jāņa m. Čiča vārdu. 7159o

Sēlpils pag. valde izsludina par
ned. nozaud. karaklausības apl.
JNs 10405, izd. no Jaunjelgavas-
Ilūkstes kāja apr. priekšnieka
1923. g. 9. februāri uz Miķeļa
Geižana vārdu. 6970z

Birzgales pag. valde izsludina
par ned. karaklausības apliecību
JNs 3106, izd. no Jaunjelgavas-
Ilūkstes kara apr. priekšnieka
1924. g. 19. dec. uz Mārtiņa
Jāņa d. Zaikovskis v. 6967z

Lēdurgas pag. valde, Rīgas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi ser. NP Ns023378
izd. no šīs pag. valdes 1927. g.
16. dec. uz Martas Ranka vārdu.

Bases pag. valde, Aizputes apr.,
izsludina par nederīgu ugunsgrēkā
sadegušo Latv. iekšz. pasi ser. BV
JNs 007040, izd. no'šīs pag. valdes
1928. g. 13. janv. uz Mades
Michnevičs, dzim. Gūtmanis,
vārdu. 7160o

Nozaudēti un tamdēļ uzskatāmi
par nederīgiemStāmerienes biblio-
tēkas biedrības statūti, apstipri-
nāti no Rīgas apgabaltiesas
1924. g. 8028

T. Brūniņš,
Stām. bibl. biedr.' revidents.

Rīgas polic. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 17. jūlijā, pīkst.10
no rīta Basteja bulv. JNs 9a, veik.,
pārdos vairāksolīšanā A/S.,,Lato"
kustamu mantu, sastāvošu no
ārstniecības instrumentu skapja,
vērtībā Ls 210, tirdzniecības dar-
binieku slimo kases prasības seg-
šanai. 8010z

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. pr-ks
paziņo, ka š.g. 9. jūlijā, pīkst. 12
dienā, Bulduros, Kāpu pr. 13,
pārdos vairāksolīšanā Annai, Ale-
.ksandrai un Hajai Každans pie-
derošo kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas gultas ar atsperu
matraci, viena rakstāmgalda un
viena dīvāna, novērtētus par
Ls 214,—. 7976z

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
12. jūlijā, pīkst '. 10, Virsnieku
ielā JVs 79 tiks pārdots vairāk-
solīšanā pils. Lejas Ulmans pie-
derošas sek. mantas: 2 bufetes,
2 galdi un spogulis. Minētās man-
tas varēs apskatīt ūtrupes dienā
uz vietas. 7869z

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 11. jūlijā, pīkst.10
no rīta, L. Piena ielā JNs 3, pārdos
atklātā vairāksolīšanā Rūdolfam
Lūsim piederošu kustamu mantu,
sastāvošu no 3 smagā ormaņa
(divjūga) raspuskām, novērtētu
par Ls 260,— centrālās slimo
kases parāda Ls 259,80 segšanai.

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. pr-ks
paziņo, ka š.g. 9. jūlijā, pīkst. 12
dienā, Dubultos, Baznīcas ielā 4,
pārdos vairāksolīšanā Nikolajam
Strausam piederošo vienu zelta
kungu rokas pulksteni, novērtētu
par Ls 72,—. 7975z

Rīgas svinaun cinkRrāsu rūpniecīlia,
akciju sabiedrība.

&awbības uārsbats
par 1927. £.

BILANCE uz 1. janvāri 1928. g.
Aktīvs Pasīvs

Ls Ls
Akciju kapitāls ... .\ ..... . 1.400,000,—
Grunts īpašums 100.000,—
Imobiļi 340.000,—
Kustama manta 663.246,75
Kapitāla ieguldījumi . . 10.000,—
Vekseļi portfelī ' 15.773,62
Debitori 178.331,93
Kreditori 109.024,45
Kases sastāvs 6.547,17
Preču krājumi 294.717,30
Peļņas un zaudējumu konts .... 14.262,03
Amortizācija 49.530,10
Akcepti 85.962,89
Zaudējums 21.638,64

Ls. . 1.644.517,44 1.644.517,44

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudēts Ls Pelnīts Ls

Fabrikācijas konts . 753.824,87 Preču konts . . . 792.513,67
Procentu konts . . 14.223,75 Zaudējums .... 21.638,64
Uzņēmuma izdevumu

konts 35.866 52
Provīzijas un kommi-

sijas konts . i, . .10.237,17

Ls 814.152,31 Ls 814.152,3t

7439z Valde.

bilance uz 1928. g. 1. janvārī.
Aktivs. Ls Pasivs. Ls

Nekustama īpašuma rēķins .... 1.139.288,92 Akciju kapitāla rēķins 1.020.000,—
Mašīnu un inventāra rēķins . . . 875.174,22 Rezerves kapitāla rēķins 3.239,15i
Preču un materiāla rēķins .... 475.859,08 Amortizācijas rēķins 230.246,6&
Ģērēšanas rēķins. . 20.573,09 Kreditoru rēķins ' . 761.658,17
Kases rēķins ' 1.668,61 Obligācijas rēķins 1.220.000,—
Vekse|u rēķins 254.193,73 Akceptu rēķins 433.195,91
Debitoru rēķins 274.609,38 Parādi bankās 806.334,1 S
Ieguldījumi bankās 99.170,91 Depot-akceptu rēķins 19.298,01
Vērtspapīru rēķins 1.000,— Pārejošo summu rēķins 9.967,67
Depot rēķins .' 1.220.000 —
Šaubīgu pras. rēķins 15.031,95
Zaudējuma atlikums no 1926. g._. 127.369,83

4.503.939,72 4.503.939,72.

Pelņas un zaudējumu rēķins par 1927. g.
Debets. Ls j Kredits. Ls

Pārvaldīšanas izdevumi un procenti 889.883,57 Ražošanas rezultāts 954.666,59
Pelņa par 1927. g.. . .' . . . . . 64.783,02

954.666,59 954.666,59

7200ē Valde.

Būvniecības pārvalde Brīvības ielā 37139
izsludina š. g. 16. jūlijā, pīkst. II

jauktu izsoli,
suta novēršanas un silta ūdens vadu ierīcei un centrālapkurinā-

šanas sistēmas pārbūvei Strenču slimnīcā.
Drošības nauda Ls 1500. L3363 8023
Ar aprēk. un noteik. var iepazīties būvn. pārvaldē.

PAZIŅOJUMS.
Finanču ministris š.g. 21 .jūnija,

ņemot vērā š. g. 10. maijā Vents-
pils biržas sabiedrības pilnā sa-
pulcē izdarītas pārvēlēšanas, ap-
stiprinājis biržas komiteju sekošā
sastāvā:

1) Āls, Teodors;
2) Neretnieks, Ansis;
3) Kāns, Jozefs A.
4) Bulte, Kristaps;
5) Civians, Maksis;
6) Haze, Morics;
7) Bērmans, Leo.
Par Ventspils biržas komitejas

priekšsēdētāju finanču ministris
apstiprinājis Ventspils biržas ko-
mitejas 24. maija sēdē ievēlēto
Teodoru Alu.

Valsts saimniecības departam.
direktors V. Miezis

Tirdzniecības nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

Bauskas pilsētas valde
izsludina

konkursu
uz 150 kub. asu malkas

piegādāšanu Bauskas pilsētas
iestāžu vajadzībām. Malkai jābūt
pirmā labuma bērza resp. meln-
alkšņa. Piedāvājumi slēgtās ap-
loksnēs ar uzrakstu ,,Malkas
piegādāšana", nomaksāti ar attie-
cīgu zīmognodevu un drošības
naudu 10% no piedāvājumu
summas, iesniedzami Bauskas
pilsētas valdē līdz 1928. g.
15. jūlijam. Tuvākus konkursa
noteikumus var ieskatīt pilsētas
valdē darba stundās 7857

Bauskā, 1928. g. 26. jūnijā
Ns 1336 Pilsētas valde.

Dzelzceļu virsvald.
materiālu apgāde

izsludina

rakstiskas izsoles
1928. g. 9. jūlijā, uz:

1) sikativu šķidro . . 800 kgr
2) Iaķu, spirta, gaišu . 50 ,,
3) politūru, gaišu ... 60 ,,
4) laku, eļļas 50 „
5) laku, eļļas Flatting 500 „
6) laku emaljas, balto 50 „

1928. g. 9. jūnija, uz:
1} dzelzi plākšņu . . 20000 kgr
2) dzelzi dobot'u . . 3000 „

Izsoļu sākums pīkst. 11 rītā.
Dalībniekiem jāiemaksā 5% dro-
šības naudas no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas ziņas dz-ļu
virsvaldē, Gogoļa ielā ' JNs 3, ist.,
103. L3214 1* 7311ē

zobu ārsts,
brīvi praktizējošs, vajadzīgs Lē-
durgā.

Pieteikšanās pie Lēdurgas pag.
valdes līdz 1928. g. 15. jūlijam
caur Lēdurgu. 7975z

Priekšsēd. v. (paraksts).

Bases pag. valde, Aizputes apr.,
izsludina par nederīgu ugunsgrēkā
sadegušo Latv. iekšz. pasi Ns 1209
izd. no Gudenieku pag. valdes
1923. g. 2. aug. uz Broņislava
Jāņa d. Michneviča vārdu. 7161o

Dzelzceļu virsvaldes materiālo apgāde
izsludina

rakstiskas izsoles
1928. g. 16. jūlijā uz 20.000kg

apriņķotu jumta skārdu.
1928.g. 16. jūlijā uz sērskābi

akumulatoriem.
Izsoļu sākums pīkst. 11 rītā.

Dalībniekiem jāiemaksā 5% dro-
šības naudas no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas ziņas dzelz-
ceļu virsvaldē, Gogoļa ielā 3,
ist. 103. L 3340 2* 8017

Skrundas pag., Kuldīgas apriņķī,
6-klasīgai pamatskolai vajadzīgs

SKūIOtfijS-jū,
ar pilnas pamatskolas skolotāja
tiesībām. Kandidāti-tes tiek
lūgti pieteikties skolas padomei
līdz š. g. 15. jūlijam.

Vēlēšanas no pag. padomes š. g.
19. jūlijā, pīkst. 12 dienā, Skrun-
das pagasta namā.
7863z Pagasta valde.

ft/SsliaisliisiilššisiL
agr. M. Gluth, F. Rohlich un Ko, Rīgā.

(Bilance uz 1927. g.31. dec.
Aktīvs Ls Pasīvs Ls

Uzņēmuma līdzekļi. 6.529,18 i Akciju kapitāls . . . 120.000,—
Iekārta 31.681,29 Kreditori 54,665,51
Organizācijas izdevu- Piegādātāji .... 18.202,96

mi 31.895,71 Peļņas un zaudējumu
Materiāli 20.324,26 rēķins. ....' .. 2.701,01
Debitori 52.259,04
Vērtspapīri . . . j. 2.880 —

Ls 195.569,48 ļ Ls 195.569,48

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Administrācijas algas 12.000,— Pārdošana 258.000,39
A'gas 46.099,23
Materiāli 140.070,63
Procenti 19.039,71
Uzņēmuma izdevumi 38.089,81
Peļņa 1927. g. . . . 2.701,01

Ls 258.000,39 Ls 258.000,39

7923z
~~

VALDE.

JUkciju sabiedrības „£afevme", (Rīgā,
bilance uz 1928. g. 1. janvāri.

Aktivs. Ls Pasivs. Ls
Kase 16.763,72 Akciju kaoitāls 150,000 —
Tekoši rēķini . 11.891,52 Rezerves kapitāls 3.146,65
Debitori 568.897,97 Amottizaciias kapitāls 75.578,69
Saņemti vekseļi 249.033,19 Akcionāru >'ēkins 1.689.603,16-
Inventārs 164.636,— Kreditori . . ' 60.614,82
Materiāli un preces 1.066.650,17 ļ Bankas. . .' 30.777,33.
Noliktavas 112.154,40 Izdoti un diskont. vekseli .... 198.334,97
Pārejošas summas ...... . . 20.538,50 Nodokļi , 2.509,85

_2.210.565,47 2.210.565,47

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls Kredits. Ls

Vispārīgi izdevumi 175.127,78 : Pārdotas preces 248.158,28
Procenti 56.663,58
Amortizācija 16.366,92

248.158,28 ļ 248.158,2»
7300ē Valde.

Saukas virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1928. g. 20. jūlijā, pīkst 12 dienā, Saulas virs-
mežniecības kancelejā, Saukas meža muižā, saskaņā ar likumu
par darbiem un piegādiem valsts vajadzībām (,,Vald. Vēstn."
1927. g. 54. numurā) Saukas virsmežniecības V iecirkņa mežziņa

dzīvojamās un saimniecības ēku jaunbūves.
Iemaksājamā drošības nauda Ls 800,—.
Piezīme. Kā drošības naudu pieņems arī 1) Latvijas

valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvē'tību; 2) Latvijas
hipotēku bankas 'un zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa; 31 Latvijas
bankas vai viņas pārgarantētās citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus meža resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minēto drošības naudu un
zīmognodokli Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodoklis Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Saukas virs-
mežniecībai caur Neretu ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1928. g. 20. jūlija
izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs.
Rakstiskā piedāvājuma iesniedzējam nav tiesība solīt mutiski.

Mazākais piedāvājums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno
cenu. Pēc paziņojuma saņemšanas 7 dienu laikā jānoslēdz līgums.

Ar izsoles' noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķinu
var iepazīties Saukas virsmežniecības kancelejā.
7988z Saukas virsmežniecība.

Valsts Daugavpils pslchiatrlsha slimsics
skaitot no 1928. g. 1. augusta, būs vajadzīgs

vec. firsts - nottoļas vadītājs.
Alga pēc VII amatu kategorijas, pie brīva dzīvokļa, apkurinā-

šanas, apgaismošanas un brīva uztura.
Veselības separtaments uzaicina reflektantiis-ārstus psichi-

atrus, iesniegt līdz š. g. 25. jūlijam, Rīgā, Skolas ielā Ns 28, savus
piedāvājumus ar curriculum vitae.

Turpat dabūjamas sīkākas zinas.
8121z L 3355 Veselības departaments.
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