
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Saeima.
Ministru kabineta lēmums par piespiedu

servitūta noteikšanu grants bedru
ierīkošanai zemes ceju vajadzībām,
pieņemts uz likuma par zemes ceļiem
44. panta pamata.

Ministru kabineta sēde š. g. 28. februāri.
Gaisa pasta konferences ziņojums.

SAEIMA

Sēde 28. februārī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. K a 1 -
n i ņ š pulksten 5.

Pirms darbu sākšanas priekšsēdētājs
nolasīja Igaunijas parlamenta prezidenta
atbildes telegrammu uz Saeimas priekš-
sēdētāja aizsūtīto apsveikumu Igaunijas
neatkarības 10 gadu svētku gadījumā.

Steidzamības kārtā pieņēma pārgrozī-
jumus mežsaimniecības likumā, pēc kam
sāka apspriest sociālās apgādības likumu.

Nākošā sēde piektdien, pulksten 10 rītā.

Valdības rīkojumi un pavēles
Pieliktais ,,Gaisa pasta kon-

ferences ziņojums" līdz ar viņam
pievienotiem „Noteikumiem par
vēstuļu un pasta paku pār-
vadāšanu pa gaisu" izsludināms
,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1928. g. 22. februārī.
Pasta un telegrāfa departamenta

direktors A. Jagars.
Ekspluatācijas pārvaldes

priekšnieks V. Krūmiņš.

Gaisa pasta konferences ziņojums.
Nododot vispasaules pasta pārvaldēm

pieņemtos tekstus, apakšā parakstījušies
Hāgas konferences delegāti uzskata par
savu pienākumu izteikt motīvus, no kādiem
viņi vadījušies vissvarīgākos principa jau-
tājumos.

No publikas pieprasāmo virstakšu vie-
nādošana, pārvadātāju atalgošanas kārtī-
bas vienkāršošana, bija pirmie konferences
mērķi. Ikkurš viņos redzēja visdrošākos
ļīdzekl.us attīstīt un popularizēt gaisa
pasta satiksmes lietošanu.

Tika uzklausīti šinī lietā gaisa satiksmes
biedrību pārstāvji. Pēc ilgām pārrunām
sasniegti zināmi rezultāti, kas būtu .pel-
nījuši lielāku ievērību.

Tā pasta sūtījumu jautājumā bija iespē-
jams izvirzīt vispārējā kārtā pārvadāšanas
izdevumu -principu proporcionālu svaram
un attālumam un virstakšu principu pa-
matotu uz svaru un plašās joslās sadalītu
atstatumu; izņēmums tomēr bija jāparedz
priekš dienastiem, kas saistīti ar ārkārtī-
giem ekspluatācijas izdevumiem.

Kas attiecas uz pasta pakām, gaisa ceļu
pielietošana tomēr izsauca biedrību pār-
stāvju nedrošumu, ko izmainītiem pa-
skaidrojumiem neizdevās izgaisināt.

Pagaidām šinī lietā tarifi būs atkarībā no
atsevišķiem līgumiem starp pārvaldēm un
gaisa kuģošanas biedrībām; pēdējās tomēr
principā pieņēma, ka pasta paku pārsūtī-
šanas takse, lielākais var līdzināties preču
pārsūtīšanas taksei.

Pie tādiem apstākļiem var izteikt cerību,
ka uz lidpasta pakām attiecošos noteikumu
kodifikācijai nebūs tikai teorētiska interese,
bet ka viņa veicinās starptautisko izmaiņu
kustību un to attīstīšanu.

Savās galvenās līnijās priekšā celtie no-
likumi par sūtījumu pārvadāšanu pa gaisa
ceļu balstās uz Stokholmas vispasaules
pasta Konvencijas noteikumiem un viņas

Nolīgumiem. Jaunievestos veidus attaisno
izpildāmo operāciju īpaša daba, vai nepie-
ciešamība veicināt jaunā satiksmes veida
progresu.

Dažiem nosacījumiem piešķirts tikai
pagaidu raksturs; tāds piemēram, ir tarifs,
kas paredzēts rēķinu nokārtošanai pār-
valžu starpā, arī pārvadāto sūtījumu īsta
katrreizējā svara konstatēšana. Sai pagaidu
kārtībai būs jāizbeidzas līdz ar satiksmes
stabilizēšanu.

Pasta pārsūtīšanai pa gaisa ceļu atrodo-
ties vēl tikai organizācijas posmā, kad
viņas pielietošana ir relatīvi aprobežota,
nerādījās piemēroti tūlīt izstrādāt galīgi
noteiktus, priekš visām pārvaldēm obli-
gātoriskus nolikumus.

Konference pieņēma šos tekstus, kuru
izmēģināšana paredzēta pēc iespējas sākot
ar 1928. g. 1. janvāri, ar nolūku lai šo
noteikumu izvešana praksē pietiekoši ilgu
laiku sagādātu pamatus jauniem V. P. S.
Pētījumu kommisijas pārbaudījumiem un
vadītu lēmumus, ko pieņems Londonas
Kongress.

Ir vēlams, lai runā esošie izmēģinājumi
tiktu izvesti plaša vērienā; tāds ir delegātu
izteiktais novēlējums.

Sastādīts Hagā, 1927. g. 10. septembrī.

(paraksti.)

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1928. gada 27. februārī

Nr 190
§ 1.

Būvinženiera grādu Latvijas universitāte
ieguvušo rezerves virsleitnantu Jāni Ozo-
liņu ieskaitu aktīvā kara dienestā Kara
būvniecības pārvaldē.

§ 2.
Atvaļinu uz paša velēšanos no aktīva

kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Jātnieku pulka leitnantu Jāni Valku.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. g. 27. februāri

Nr. 191.
Ārsta grādu Latvijas univeisitātē iegu-

vušo Galvenās intendantūras pārvaldes
virsdienesta vecāko medicīnas feldšeri
Kārli Kupli paaugstinu ārstu leitnanta
dienesta pakāpē ar izdienu no šis dienas
un ieskaitu 10. Aizputes kājnieku pulkā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kafa ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Pielikums X° l.

Noteikumi
par vēstuļu pasta pārvadāšanu

pa gaisa ceļu.
Pirmā nodaļa.

Vispārējie noteikumi.
I. pants.

Pārvadāšanai pa gaisu atļautie
sūtījumi.

1. Pārvadāšanai pa gaisu uz visa gaisa
ceļa vai viņa daļas pielaisti visi Vispasaules
pasta Konvencijas 33. pantā minētie priekš-
meti, īsti: vēstules, pastkartes vienkāršas
(vai ar samaksātu atbildi), veikalu papīri,
preču paraugi, visāda veida drukas darbi,
ieskaitot reljefu iespiedumus neredzīgo
lietošanai, kā arī pasta pārvedumi.

2. Konvencijas 33. pantā minētie priekš-
meti var būt padoti ierakstīšanas formali-
tātēm.

3. Arī sūtījumi ar uzdotu vērtību, vē-
stules un kastītes, var būt pielaisti pārva-
dāšanai pa gaisu, satiksmē starp valstīm,
kas būs vienojušās apmainīt šī veida
priekšmetus pa gaisa ceļu.

2. pants.

Tranzīta brīvība.
Vispasaules pasta Konvencijas 25. pantā

§ l paredzētā tranzīta brīvība nodrošināta
Iidsūtljumiem uz visas Savienības territori-
jas, neatkarīgi no tā vai starpnieciskās
pārvaldes ņem, vai neņem dalību sūtījumu
tālākvirzīšanā.

3. pants.
Lidsūtījumu takses un vispārīgi

viņu pielaišanas noteikumi.
1. Pa gaisa ceļu sūtāmie priekšmeti,

bez kārtējām pasta taksēm, apliekami vēl
ar īpašu gaisa pārvadāšanas virstaksi,
kuras apmēru noteic nosūtīšanas zemes
pārvalde; šī virstakse nedrīkst pārsniegt
25 zelta santimus par 20 gr un par-lOOOkm
gaisa ceļa.

2. Kas attiecas uz pastkartēm un
pārvedumiem viņu virstakse ir lielākais
25 zelta sant. par katru un par 1000 km
gaisa ceļa.

3. Virstakse par pastkartēm ar atbildi
ņemama par katru daļu atsevišķi pie iz-
sūtīšanas.

4. Ar ārkārtīgiem līdzekļiem pārvadā-
jamu lidsūtījumu (li. p. § ii.) virstakse
var būt palielināta atkarībā no ārkārtīgiem
izdevumiem, kādus prasa šo dienestu pie-
lietošana.

5. Viņai jābūt vienādai priekš visām
saņemšanas zemēm un obligātoriski jābūt
nomaksātai pie izsūtīšanas. Izņemot
6. pantā paredzētos gadījumus šo virstaksi
nedrīkst ņemt no adresāta.

4. pants.
Neapmaksāti vai nepietiekoši ap-

maksāti lidsūtījumi.
1. Pilnīga apmaksas iztrūkuma gadī-

jumos ar Iidsūtljumiem jārīkojas pēc Vis-
pasaules pasta Konvencijas 35. un 36:
pantu noteikumiem, Priekšmeti, kuru
pasta apmaksa pie izsūtīšanas nav obligā-
toriska, pārvadājami pa parastiem ceļiem.

2. Nepietiekošas apmaksas gadījumos
lidsūtījumi pārvadājami pa gaisa ceļu, ja
nomaksātas takses sedz vismaz gaisa virs-
takses summu. Pie izsūtīšanas nenomak-
sātas pasta takses ņemamas saskaņā ar
Vispasaules pasta Konvencijas 36. panta
noteikumiem.

3. Pie šo sūtījumu pārvadāšanas pa
parastu ceļu nosūtīšanas vai izmaiņas
kantorim jāstrīpo visas uz gaisa satiksmi
attiecīgas piezīmes.

5. pants.
Lidsūtījumu piegādāšana.

I. Lidsūtījumi piegādājami ar iespē-
jami lielāko ātrumu un viņiem mazākais
jāietilpst pirmajā iznēsāšanā, kas seko
viņu pienākšanai izsniegšanas iestādē.

Ministru kabineta lēmums
par piespiedu servitūta noteikšanu grants bedru ierīkošanai zemes ceļu
vajadzībām, pieņemts uz likuma par zemes ceļiem 44. panta pamata.

(Lik. krāj. 1927. g. 102.)

1. Grants bedru ierīkošanai zemes ceļu izbūves un uzturēšanas vajadzībām
nodibināmi servitūti uz lejāk minētiem īpašniekiem piederošām zemēm 8,9070 ha
kopplatibā:

1) Zālīts, Ernests Mārča d., Rīgas apriņķi, Paltmales pagastā, Vec-
Spinkšļu mājās, reģ. JNs 2043 0,3520 ha

2) Jansons, Emma Kārļa m., Rīgas apriņķī, Allažu pagastā, Idiņu
mājās, reģ. Ns 973 0,4860 „

3) Lācīts, Pēteris Dāvā d., Rīgas apriņķī, Siguldas pagastā, Cīruļu
mājās, reģ. N° 4295 ' 0,3000 „

4) Skuja, Gustavs Jēkaba d., Rīgas apriņķī, Ropažu pagastā, Reipu
_ mājās, reģ. N°'4544 0,3980 „

5) Ābels, Kārlis Mārča d., Rīgas apriņķī, Zaubes pag., Vec-Zārtenu
v mājās, reģ. JN° 3779 ' . . . . 0,4900 „

6) Žagata, Ādolfs Kārla d.. Rīgas apriņķī, Ogresgala pagastā, Kaupinu
mājās. reģ. N<> 2839 0,2460 „

7) Roze, Mārtiņš Jelgavas apriņķī, Sniķeres pagastā, Uskuru mājās,
reģ. JV° 3365 ?'. ..*..- 0,1850 „

8) Elke, Kārlis
Končaks, Ādains
Kants, Hulda I Tukuma apriņķī, Zantes pagastā, Keizerei
Končaks, Otto mājās. reģ. JN° 363 0,3640 „
Elke, Ādolfs
Elke, Aleksandrs

9) Zebergs, Roberts, Tukuma apriņķī, Pūres paeastā, Renču mājās,
. reģ. .Ne - 755 ' . ' 0,3800 „

10) Šuman, jūle, Tukuma apriņķī, Remtes pagastā, Ķekar mājās,
re&. M> 'li 16 . -. . 0.5000 .,

11) Dūda, Anna, Tukuma apriņķī, Irlavas pagastā, Luīke-Fncu
mājās, reģ. J\f° 2454 ........ i 1,1500 „

12) Piesis, Otto, Tukuma apriņķī, Irlavas pagastā, Lielbikšu mājās,
reģ. JMo 2536 1,2200 „

13) Kleinhofs, Anna, Tukuma apriņķī, Grenču pagastā, Kalna-
Krūmu mājās, reģ.. N?.3901 0,6500 ,:

14) jagdhold, Erna, Tukuma apriņķi, Sēmes pagastā, Tiesnešu
mājās, reģ. M> 4171 0,5200 „

15) Neijs. Kārlis, Bernharda d. Valmieras apriņķī, Pāles pagastā,
Dreiliņu m. jauns. „SkaisterkaIni" Ne 33F, reģ. N° 4831 . . . 0,6400 ,.

16) Jegers, Arvīds Pētera d., Valmieras apriņķī, Ķieģeļu pagastā.
Varnes mājās, reģ. N° 1586 0,2000 „

17) Podnieks, Jānis Andreja d.. Valmieras apriņķī, Skulberģu pagastā,
Mīlēnu mājās, reģ. N« 478 0,2500 „

18) Pekševs; Jānis Oskara d., Valmieras apriņķī, Skulberģu pagastā,
Sviļu-Lapas mājās, reģ. N? 468 0,3300 ,,

19) Cālits, Jānis Indriķa d., Valmieras apriņķī, Bauņu pagastā. Cūgan
mājās, reģ. JN° 4329 0,2400 „

20) Bērziņš, Jānis Jāņa d., Valmieras apriņķī, Mazsalaces pagastā,
Maz-Peides mājās, reģ. Ns 181 0,0600 ,,

Kopā . . . 8,9070 ha

2. 1. pantā minētās zemes platības robežas dabā apzīmē Satiksmes ministrija.
Rīgā, 1928. g. 16. februārī.

Ministru prezidents P. Juraševskis.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

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

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

devējiem . „ —,12 numuru . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 33 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu nokatras
personas , —,80

Latvijas valdības <gggi oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot i^S^^^&f^^^

svētdienas

un svētkudienas

Redakcija: #*^^i^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili N2 2. Tel. Ks 20032

^^^^^^^P ^
Rīgā, pilī N° I. Tel. J6 20031

Runas stundas no 11—12 ^|$r Atvērts no pulksten 9—



2. Nosūtītājiem ir tiesības pieprasīt

izsniegšanu mājās ar sevišķu ziņnesi tūlīt
pēc saņemšanas, nomaksājot Vispasaules
pasta konvencijas 40. pantā paredzēto
īpašo taksi par sevišķu ziņnesi. Šīs tiesības
pastāv tikai to valstu satiksme, kas sav-
starpēji organizējušas sūtījumus ar sevišķu
ziņnesi.

3. Par papildu atlīdzību pārvaldes,
savstarpēji vienojoties, varēs ievest iz-
sniegšanu mājās ar sevišķiem līdzekļiem
un īsti, pielietojot pneumatiskās iekārtas.

6. pants.

Lidsūtījumu secināšana un
atgriešana.

1. Dzīves vietu pārmainījušām perso-
nām adresēti lidsūtījumi secināmi uz jauno
dzīves vietu pa parastu satiksmes ceļu,
izņemot gadījumus, kad adresāts īpaši
pieprasījis secināšanu pa gaisa ceļu un uz
priekšu nomaksājis secināšanas iestādē
jaunā ceļa gabala gaisa virstaksi. Sūtījumi,
kas palikuši neizsniegti, atgriežami uz
nosūtīšanas zemi pa parasto ceļu.

2. Ja secināšana vai atgriešana notiek
ar parastiem pasta līdzekļiem birka „Par
avion" (lidpasts), kā arī katra piezīme
par pārsūtīšanu pa gaisu strīpojama gaitas
kārtībā ar divām stingrām šķērsa strīpām.

Otrā nodaļa.

Ierakstīti sūtījumi vai sūtījumi ar uzdotu
vērtību.

I Ierakstīti sūtījumi.
7. pants.

Ierakstīti sūtījumi.
Ierakstīti sūtījumi padoti Vispasaules

pasta Konvencijā paredzētām pasta tak-
sēm un vispārējiem pielaišanas noteiku-
miem. Par viņiem bez tam vēl ņemamas
tādas pašas gaisa satiksmes virstakses, kā
par vienkāršiem sūtījumiem.

8. pants.

Atbildība.
Pasta pārvaldes atbildīgas par gaisa

ceļā virzītiem ierakstītiem sūtījumiem tādā
pat mērā, kā par citiem ierakstītiem sūtī-
jumiem.

II. Sūtījumi ar uzdotu vērtību.
9. pants.

Sūtījumi ar uzdotu vērtību.
1. Pārvaldēm, kas savstarpējā satiksmē

pārvadāšanai pa gaisu ir nolēmušas pielaist
Sūtījumus ar uzdotu vērtību, ir atļauts
ņemt par šiem sūtījumiem īpašu apdroši-
nāšanas maksu, kuras apmēru viņas noteic
pašas. Parastas apdrošināšanas maksas un
īpašas maksas kopsumma nedrīkst pārsniegt
Nolīgumā par vēstulēm un kastītēm ar
uzdotu vērtību 3. panta burtā C noteiktas
robežas.

2. Kas attiecas uz sūtījumiem ar uzdotu
vērtību, ko pārsūta slēgtos pastos tranzītā
caur zemju territoriju, kas nav pievienoju-
šās Nolīgumam par šī veida sūtījumiem,
vai kas iet tranzītā pa gaisa ceļu caur
tādām zemēm, kas nav uzņēmušas atbil-
dību par vērtībām, šo zemju atbildība
ierobežojas ar to, kādu paredz par ierakstī-
tiem sūtījumiem.

Trešā nodaļa.

Gaisa satiksmes virstakšu piederība.

10. pants.
Virstakšu piederība.

Katra pārvalde patur pilnos apmēros
summas, ko viņa ieņēmusi kā visāda veida
gaisa satiksmes virstakses.

11. pants.
Slēgtu pastu gaisa pārvadāšanas

izdevumi.
1. Vispeisaules pasta Konvencijas 70.

pantā paredzētie tranzita izdevumi neat-
tiecas uz gaisa satiksmēm.

2. Pretēji Konvencijas noteikumiem,
saņemšanas zemēm, kas savā iekšzemes
tīklā izved lidsūtījumu tālāk virzīšanu
pa gaisa ceļu, ir tiesības saņemt atlīdzību
par pārvadāšanas izdevumiem viņu iekš-
zemē. Šai atlīdzībai jābūt vienādai priekš
visiem vienas un tās pašas zemes iekšējā
tikla ceļa gabaliem.

3. Pārvadāšanas izdevumiem par vienu
un to pašu gaisa ceļa gabalu jābūt vienā-
diem priekš visām pārvaldēm, kas izlieto
šo satiksmi, neņemot dalību ekspluatācijas
izdevumos.

4. Bez tālāk sekojošos §§ 5. un 6. pa-
redzētiem izņēmumiem gaisa pārsūtīšanas
izdevumi maksājami tās zemes pasta
pārvaldei, no kuras lidostām sūtījumi pār-
ņemti pārvadāšanai pa gaisa ceļu.

5. Pārvalde, kas nodod kādam gaisa
satiksmes uzņēmumam slēgtus' pastus,
kurus bija noteikts sūtīt pa vairākām

?atsevišķām viena pēc otras sekojošām

gaisa satiksmēm, var, ja viņa par to vieno-
jas ar starptautiskām pārvaldēm, nokārtot
pārvadāšanas izdevumus pa visu ceļa
gabalu tieši ar minēto uzņēmumu. Pār-
valdēm starpniecēm no viņu puses ir
tiesības prasīt vienīgi § 4 noteikumu iz-
pildīšanu.

6. Pretēji augša pievesto §§ 4. un 5.
noteikumiem, katrai pārvaldei, no kuras
atkarājas kāda gaisa satiksme, ir atstātas
tiesības prasīt tieši no katras pārvaldes,
kas izlieto viņas satiksmes ceļus segt pār-
vadāšanas izdevumus par visiem ceļa
gabaliem.

7. Izdevumi par lidsūtījumu gaisa pār-
vadāšanu slēgtos pastos jāsedz izsūtišanas
zemes pārvaldei; vaļējā veidā sūtījumu
gaisa pārvadāšanas izdevumus sedz pār-
valde, kas viņus vaļēji nodod citai pār-
valdei.

8. Ja nav citādas vienošanās starp

ieinteresētām pasta pārvaldēm, sekojoši
caur vairākām atsevišķām gaisa satiksmēm
sūtāma slēgta pasta pārkravāšanai ceļā
vienā un tai pašā lidostā obligātoriski jā-
notiek ar tās zemes pasta pārvaldes starp-
niecību, kurā pārkravāšana notiek. Šis
noteikums nav pielietojams, ja pārkravā-
šana notiek starp lidierīcēm, kas apkalpo
tā pašā dienesta vairākas viena pēc otras
sekojošas sekcijas.

9. Uzglabāšanas maksa par slēgtiem
lidpastiem netiek ņemta. Tomēr gadīju-
mos, kur ārkārtīgu apstākļu dēj šāda uz-
glabāšana būtu saistīta ar lieliem izdevu-
miem pasta pārvaldēm ir atļauts ņemt par
uzglabātiem slēgtiem pastiem Konvencijas
71. pantā paredzēto uzglabāšanas maksu.

10. Kā pagaidu līdzeklis rēķinu par
gaisa pārvadāšanu nokārtošanā pārvalžu
starpā pielietojamais pamata tarifs no-
teikts 6 ar pusi zelta franka santimu ap-
mērā par nedalāmu 100 gramu neto svara
daļu un par 100 kilometriem. Visas 100
gramu vai 100 kilometru daļas attiecīgi
noapaļojamas līdz augstākiem 100 gra-
miem un kilometriem. Šīs aprēķināšanas
veids pielietojams arī iekšzemes pārva-
dājamiem slēgtiem lidpastiem.

11. Augšā aprādītā pārvadāšanas mak-
sa neattiecas uz pārvadājumiem uz lieliem
atstatumiem, kas izpildīti ar satiksmju
palīdzību, kuru ierīkošana un uzturēšana
saistītas ar ārkārtīgiem izdevumiem. Šo
satiksmju lietošanas noteikumus ieintere-
sētas pārvaldes nokārto labprātīgi vieno-
joties; viņiem jābūt vienādiem priekš
visām pārvaldēm, kas šīs satiksmes izlieto.

12. Augšā minētas pārvadāšanas mak-
sas ņemamas arī par sūtījumiem, brīviem
no tranzita maksām, kā ari par nepareizi
virzītiem slēgtiem pastiem un sūtījumiem,
gadījumos, kad viņus sūta pa gaisa ceļu.

12. pants.

Vaļēju lidsūtījumu pārvadāšanas
izdevumi.

1. Lidsūtījumus starp divām pārvaldēm
var apmainīt vaļēji pa gaisa ceļu.

2. Gaisa pārvadāšanas izdevumi pilnos
apmēros maksājami valsts pārvaldei, kurai
sūtījumi adresēti vaļējā veidā viņu tālāk-
sūtišanai pa gaisa ceļu; šī pārvalde var
prasīt, lai sagatavo atsevišķus saiņus
priekš virzieniem, ko viņa ierādīs.

3. Lai noteiktu pārvadāšanas izdevu-
mus un ja Konvencijā paredzētā maksa
par vaļēju tranzitu netiek ņemta, vaļēji
pārvadāto lidsūtījumu netto svars pa-
lielināms par 25°'o, lai tādā ceļā ņemtu
vērā izdevumus par šķirošanas darbiem.

13. pants.
Attālumu aprēķins starp divām,
vairāku gaisa līniju savienotām

zemēm.
Ja divas zemes savieno vairākas gaisa

līnijas, pārvadāšanas izdevumi aprēķināmi
pēc šo ceļu gabalu vidējā attāluma un viņu
svarīguma starptautiskā satiksmē.

Ceturtā nodaļa.

Starptautiskais birojs.

14. pants.
Starptautiskajam birojam adresē-

jamie paziņojumi.
1. Pārvaldes savstarpēji paziņo ar

starptautiskā biroja vidutāj'ībir
a) gaisa satiksmes virstakses, ko viņas

ņem par lidsūtījumiem kā iekšzemē,
tā arī satiksmē ar citām zemēm:

b) vai viņas pielaiž vai nē gaisa satiksmē
vēstules un kastītes ar uzdotu vērtību;

c) visu gaisa līniju, nacionālo vai ār-
zemju, sarakstu, ko viņas izmanto
lidsūtījumu pārvadāšanai, norādot,
vai šīs līnijas darbojas zemes iekšienē
vai iet no savām lidostām uz svešām
zemēm; šim pēdējām līnijām jābūt pie-

vestām sai ākstā ar visiem ceļa gabala
norādījumiem, par kuru pārvalde,
kas šīs līnijas izlieto, uzņemas atbil-
dību par šīm līnijām uzticētiem sūtī-
jumiem. Sarakstā jāuzrāda attiecībā
uz katru līniju atstatums un noie-
šanas ilgums starp attiešanas ostu un
dažādajām pieturas ostām, dienesta
periodicitāte, valsts, kurai jāsaņem
maksa par gaisa pārvadāšanas izde-
vumiem uz līnijas un īpašie noteikumi

. vai ierobežojumi, kādiem padota šis
līnijas izlietošana. Norādījumu par
iekšzemes līnijām beigās katrai pār-
valdei jāpieved vidējais atstatums,
kādu viņa pieņēmusi " atlīdzības no-
teikšanā par savas zemes iekšienē
adresēto lidsūtījumu gaisa pārvadā-
šanu:

d) zemju saraksts, uz kurām viņa uz-
ņemas tālāk sūtīt pa gaisa ceļu,
pilnīgi vai pa daļai lidsūtījums, uz-
rādot ceļus, pa kuriem tālāksūtlšana
notiek, gaisa ceļa gabala atstatumus
un attiecīgos pārvadāšanas izdevu-
mus.

2. Zem c) un d) minētie paziņojumi
iesūtāmi kārtīgi divas reizas gadā, mēnesi
pirms vasaras sezonas un mēnesi pirms
ziemas sezonas sākšanas.

3. Pēc viņam iesūtītiem paziņojumiem
Starptautiskais birojs papildinās ziņu krā-
jumu ar vispārēju interesi datus par Vis-
pasaules pasta Konvencijas un Nolīguma
par vēstuļu un kastīšu ar uzdotu vērtību
izpildīšanu. Bez tam viņš sastādīs vispā-
rēju gaisa pasta līniju sarakstu, kā ari
vispārēju gaisa līniju apkalpoto zemju sa-
rakstu, kas bez kavēšanās tiks piesūtīti
pārvaldēm. Pārvalžu piegādājamiem sa-
rakstiem un vispārējiem Starptautiskā
biroja sastādāmiem sarakstiem jāsaskan ar
še klāt pieliktiem J un Z paraugiem.

Starptautiskam birojam arī uzdots sa-
stādīt vispasaules karti, uz kuras būtu
uzrādītas starptautiskās gaisa satiksmes
pasta līnijas un papildu kartes ar katra
kontinenta iekšējām līnijām.

4. Pagaidu informācijas veidā, katra
pārvalde izsūtīs zem c) un d) pievesto
paziņojumu norakstus tieši visiem citiem
pasta resoriem, kas izteiks par to vēlēšanos.

5. Bez tam pārvaldes kārtēji piesūtīs
visiem pasta resoriem, kas to pieprasīs,
viņu iekšzemes un starptautiskā tīklu
gaisa līniju sarakstus, norādot priekš
katras pieturas ostas lidierīču pienākšanas
un atiešanas stundas.

Piektā nodaļa.

Rēķinu nokārtošana.
15. pants.

Norēķinu statistika.
1. Kopēji norēķini par gaisa pārva-

dāšanas izdevumiem notiek pamatojoties
uz statistikas iznākumiem, kādu izdara
katra gada jūnija un novembra mēneša
otrā nedēļā. Jūnija statistikas dati iztaisa
pamatu atlidzībām, kādas nākas par
vasaras laiku, novembra statistikas dati
attiecas uz ziemas laiku.

2. Statistikas par satiksmēm, kas ne-
darbojas jūnija un novembra mēnešos,
sastādāmas vienojoties ar ieinteresētām
pārvaldēm.

3. Pārejas kārtā katrai pārvaldei ir
tiesības prasīt, lai rēķinu nokārtošana no-
tiktu katru trimestru, pamatojoties uz
iepriekšējā trimestrī tiešām pārvesto sū-
tījumu bruto svaru. Šinī gadījumā starp
ieinteresētām pārvaldēm notiek vienošanās
par to, kādai kārtībai jāseko.

16. pants.
Parastu slēgtu pastu vai slēgtu
lidpastu sagatavošana gaisa pārva-
dāšanas izdevumu statistikas laikā.

Vispasaules pasta konvencijas izpildu
reglamenta 54. panta noteikumi nav pie-
mērojami gaisa pārvadāšanas izdevumu
aprēķināšanas statistikām, izdarāmām di-
vas reizes gadā. Tomēr par šo statistikas
laiku uz. lidsūtījumus saturošu slēgtu
pastu birkām un adresēm jābūt skaidrai
atzīmei ,,Statistique Avion".

17. pants.
Lidsūtījumu svara noteikšana.
1. Lidstatistikas laikmetos slēgta lid-

pasta izsūtīšanas izmaiņas iestāde atzīmē
vērtsvēstuļu kartē saņemšanas izmaiņas
iestādes zināšanai slēgtā pastā ietilpstošo
lidsūtījumu netto svaru.

2. Slēgtā pasta netto kopsvars uzrādāms
bez tam vēl uz slēgta pasta birkas vai
ārējā adresē. Ielikt slēgtu lidpastu tādā
pat citā slēgtā pastā ir noliegts statistikas
laikmetā.

3. Gadījumā, kur tālāksūtīšanai pa
gaisa ceļu paredzētie vaļējie sūtījumi ie-
tilpst parastos vai slēgtos lidpastos, viņu

svars uzradāms vēstuļu kartē atsevišķi
priekš katras zemes, uz kuru lidsūtījumi
adresēti. Vajadzības gadījumā svara no-
rādījumus var izdarīt uz īpaša, še klāt
pieliktam paraugam V līdzīga saraksta,
ko pievieno vēstuļu kartei.

4. 50 gramu, vai mazākas svara daļas
netiek ņemtas vērā, bet lielākas par 50
gramiem svaru daļas noapaļojamas līdz
100 gramiem.

5. Šos norādījumus pārbauda sa-
ņemšanas izmaiņas iestāde. Ji šī iestāde
atrod, ka īstais sūtījumu svars atšķiras
par vairāk nekā 60 gramiem no vēstuļu
kartē apzīmētā svara, viņa izlabo karti
un par kļūdu nekavējoties ziņo nosūtošai
izmaiņas iestādei, piesūtot par to viņai
pārlabojumu. Ja konstatētās svara at-
šķirības nepārsniedz minētās robežas, pa-
liek spēkā nosūtīšanas iestādes norādījumi.

18. pants.

Slēgtu lidpastu saraksts.
Līdz ko iespējams un katrā ziņā ne

vēlāku, kā divas nedēļas pēc katra lid-
statistikas laikmeta, slēgtos Iidpastus sū-
tījušas pārvaldes piesūta šo pastu sa-
rakstu dažādajām pārvaldēm, kufu gaisa
satiksmi viņas izlietojušas un vajadzības
gadījumā arī saņemšanas zemes pār-
valdei.

Ja šinī sarakstā ir uzrādīti slēgti pasti,
par kuriem atlīdzība par gaisa pārvadā-
šanu nepienākas, sarakstā izdara paskaidro-
jošu piezīmi, ka ,,Poids ne depasse pas
59 gr." (svars nepārsniedz 59 gr.).

19. pants.

Slēgtu lidpastu W un X sarakstu sa-
stādīšana.

1. Statistikas laikmetos starpnieciskās
pārvaldes sastāda, pēc klātpielikta pa-
rauga W, sarakstu par lidsūtījumu netto
svaru, kas uzrādīts uz viņu, pāri savas
zemes robežām, pa gaisa ceļu tālāk pār-
sūtītu lidpastu birkām vai ārējās adresēs.
Šāds saraksts sastādāms priekš katras iz-
sūtīšanas izmaiņas iestādes.

2. Slēgtu lidpastu pieņemšanas pār-
valdes, kas uzņemas šajos pastos esošos
lidsūtījumus tālāk sūtīt pa gaisa ceļu
viņu iekšzemes tīklā, vai ārpus savu
zemju robežām, sastāda, pēc klātpielikta
parauga X sarakstu, pamatojoties uz vē-
stuļu kartes pievestiem norādījumiem.
Tāpat jārīkojas ar lidsūtījumiem, kas at-
rodas parastos slēgtos pastos.

3. Tiklīdz iespējams un vēlākais 1 mē-
nesi pēc statistikas operāciju noslēgšanas
W un X saraksti jāiesūta izsūtīšanas iz-
maiņas iestādēm, lai viņas uz tiem izdarītu
savu atzinumu. Šīs iestādes pēc tam, kad
viņas runā esošos sarakstus atzinušas par
pareiziem, savukārt piesūta tos centrālai
pārvaldei, no kuras viņi atkarājas, pēdējā
tos nodod kreditējoša pasta resora cen-
trālai pārvaldei.

4. Ja kreditējošā iestāde 3 mēnešu
laikā pēc sarakstu piesūtīšanas nav sa-
ņēmusi nevienu pārlabojošu iebildumu,
saraksti uzskatāmi par pilnīgi pieņemtiem.
Ārkārtīgu apstākļu gadījumos (pie lie-
liem attālumiem u. 1.1.) šie termiņi var būt
pagarināti, ieinteresētām pārvaldēm sav-
starpēji vienojoties.

20. pants.
Gaisa pārvadāšanas izdevumu rē-

ķins.

_ 1. W un X sarakstos pievestais lid-
sūtījumu. neto svars reizināms uz skaitli,
ko izved pēc vasaras un ziemas satiksmju
biežuma un šādi dabūti reizinājumi der
par pamatu atsevišķiem rēķiniem, kuros
frankos un santimos izvestas pārvadāšanas
atlīdzības, kādas pienākas katram pasta
resoram par tekošo semestri.

2. Par šo rēķinu sastādīšanu jārūpējas
kreditējošam pasta resoram, kas viņus
piesūta debitējošam resoram.

3. Maisu un iesaiņojumu svars neie-
tilpst norēķinos.

4. Atsevišķi rēķini sastādāmi divos
eksemplāros un piesūtāmi debitējošai pār-
valdei cik ātri vien iespējams. Ja kredi-
tējoša pārvalde nav saņēmusi nevienu
pārlabojošu iebildumu 3 mēnešu laikā,
sākot no izsūtīšanas, šis rēķins uzskatāms
par pilnīgi pieņemtu.

21. pants.

Kopēji norēķini.
Ja nav pretējas vienošanās ieinteresēto

pārvalžu starpā, norēķinus par gaisa pār-
vadāšanas izdevumiem izdara Starptau-
tiskais birojs divas reizes gadā, sekojot
noteikumiem, kādi pastāv priekš tranzita
izdevumu norēķiniem. Tomēr Vispasaules
pasta konvencijas 75. panta § 3 noteikums
nav pielietojams gaisa pārvadāšanas iz-
devumu norēķinos.



l. Lidsūtījumu ietilpšana parastos

Vēstuļu pasts. — Veidlapas.

Slēgta pasta Slēgta pasta
nosūtīšanas pārvalde V saņemšanas pārvalde

Saraksts lidsūtījumu svaram,
kurus satur slēgts pasts Jj^ jr-

no izmaiņas iestādes
priekš izmaiņas iestādes

. kas nosūtīts . 19 pīkst
saņemts 19 pīkst

Kārtējie lidsūtījumu saņemšanas Netto svars _ .J . '. , . Piezīmes
numuri zemju nosaukumi g

i 2 3 4

Vēstuļu pasts — Veidlapas.
Slēgta pasta SJēgta pasta

nosūtīšanas pārvalde ... tālāk sūtīšanas pārvaldew

Slēgtu lidpastu gaisa pārsūtīšana.
Saraksts lidsūtījumu netto svaram, kurus satur slēgti lidpasti, ko tālāk
virzījusi izmaiņas iestāde statistikas laikmetā

no līdz

"5 « Slēgta pasta ,, ,,_ ,- ~
Slēgtas pasts Slēgtā pastā
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Vēstuļu pasts — Veidlapas.

Saraksts zemēm,
uz kurām var tālāk virzīt lidsūtījumus pa gaisa ceļu pilnīgi vai pa daļai
ar norādījumiem par ceļiem, pa kādiem tālākvirzīšana notiek, par gaisa

ceļu atstatumiem un par attiecīgiem pārvadāšanas izdevumiem.

Zemju nosau- roll Gaisa ceļa Pārvadāšanas i; devumi

Kārtējie kurni, uz kurām ļj^ atstatums
pa

gaisa ceļu
KaI,ejle

var notikt pa
„Sk KdZ lidz paŠā "^

numuri taiaksutīšana tālākvirzīšana
sanemsanas saņemšanas saņemšanas

pa gaisa ceļu zemei zemei zemē

i
"^ 2 3 4 5 6 7

slēgtos pastos norādāma ar vārdiem „Par
Avion" vēstuļu kartes tabelē N° 1 un uz
sūtījumu ar uzdotu vērtību kartes, ktifu
teksts attiecīgi pārgrozāms.

2. Uz slēgtus lidpastus pavadošām vē-
stuļu kartēm virsrakstā jābūt apzīmēju-
mam ,,Par Avion". Tam pašam apzīmēju-
mam ,,Par Avion" jābūt arī uz šo slēgto
pastu birkām vai adresēm.

27. pants.
Lidsūtījumu virzīšana.

1. Savienības pārvaldēm, kas izlieto
gaisa satiksmes savu pašu sūtījumu pār-
vadāšanai, jāvirza pa šīm satiksmēm arī
lidsūtījumi, kas viņām pienāk no citām
pārvaldēm.

2. Pārvaldes, kuru rīcībā nav gaisa
satiksmes, virza lidsūtījumus pa visātrā-
kiem pasta pielietotiem ceļiem. Tas pats
jādara arī tādos gadījumos, kad kāda
iemesla dēļ virzīšana pa šiem ceļiem ir
izdevīgāka par virzīšanu pa esošo gaisa ceļu

28. pants.
Muitas nodokļiem padoto sūtījumu

nomuitosana.

Pārvaldes sper soļus, lai muitas nodok-
ļiem padoto lidsūtījumu nomuitošanu izda-
rītu pēc iespējas ātrāki.

29. pants.
Vispasaules pasta konvencijas

noteikumu pielietošana.

Vispasaules pasta konvencijas un viņas
izpilda reglamenta noteikumi pielietojami
visos jautājumos, kas iepriekšējos pantos
nav īpaši nokārtoti.

30. pants.
Pieņemto noteikumu ievešana izpil-

dīšanā un viņu ilgums.
Šie noteikumi ievedami izpildīšanā pēc

iespējas 1928. g. 1. janvārī un būs spēkā
līdz kamēr viņus neatvietos Londonas
Konvencija.

Vēstuļu pasts — Veidlapas.
Slēgta pasta Slēgta pasta

nosūtīšanas pārvalde v tālāksūtīšanas pārvalde

Lidsūtījumu gaisa pārvadāšana.
Saraksts lidsūtījumu netto svaram, kurus satur s e

^. ' ' ļ335 ' no izmaiņas
iestādes priekš izmaiņas iestādes statistikas laikmetā

no līdz

Uz citām zemēm adresētu lidsūtījumu netto svars

Slēgtā pasta pieņemšanas
zemei adresētu lidsīītijumu Starpniecības gaisa ceļi

5 w svars*) Gaisa ceļa caurmēra atsta-
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*) Uz lidpasta pieņemšanas lidostas vietu adresēti lidsūtījumi neietilpst svaru aprēķinos.
**) Slejas 3, 9 līdz 13 aizpildāmas tikai tanī gadījumā, ja lidsūtījumu saņemšanas zeme uzņemas

viņu tālakvirzīšanu pa gaisa ceļu savas territorijas iekšienē.

Vēstuļu pasts — Veidlapas.

Y
Saraksts gaisa līnijām,

kas nodotas Savienības pārvalžu rīcībā ar norādījumiem par atstatumu
un lidojuma ilgumu no atiešanas ostas līdz dažādām pieturas ostām, par
dienesta biežumu, par zemi, kurai jāsaņem tranzita izdevumi un par no-
teikumiem vai īpašiem ierobežojumiem, kādiem padota līnijas lietošana.

«, « S..2 ģ u> Piezīmes

Kārt. Gaisa līnijas ' |>lj 1 «. Dienesta S, SoižS g (ierobežojumi
Ceļa posmi S« s"« a,-|M'S 3 līnijas

jvfs nosaukums 5ļ;ss o|? biezums g£ > % lietošanā
r; o "K S m = «Sin'O t i >
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Vācija.
1 Deutsche Lufthansa 1. Iekšējā satiksmē.
2 „ Berlin-Halle/Leipzig 145 V/i darbadienās Vācija —

Furth/Nurnberg 373 3/2
Miinchen 524 5

3 , Berlin-Halle/ 145 Uķ ,' , Netiek
Leipzig Erfurt 240 2lk pārvadātas

Frankfurt/Main 437 4'/a pasta pakas
etc, etc, etc.

Iekšējo gaisa ceļu caur-
mēra atstatums 500 — — ,

4 Savienots dienests 2. Starptautiskā
no Deutsche Luft- satiksmē.
hansa, Kgl. Nieder- Berlin-Stettin 130 V/i darbadienās » Netiek
lāndisc'ieLuftfahrt- Kolmar 505 5/* pārvadāti
gesellschaft A. B., Stockholm 819 8'/a sūtījumi
Aero Transport a) Hamburg-Bremen 94 3 /4 , , ar uzdotu
(zviedru), Dānische Amsterdam 394 3'/a vērtibu
Luftfahrtgesellschaft Rotterdam 454 3/4

London 794 71/*b) Bremen-Hamburg 91 3 ,4
Kopenhagen 382 3
Malmo 409 3',a

5 Compagnie Inter- a) Niirnberg-Strassburg 206 2i/a
nationaldeNaviga- Paris 663 6/4
tionaēdenne (Paris) b) Niirnberg-Prag 272 2'/4

Wien 451 5
Budapesf 778 21
Belgrad 1106 24/4
Bukarest 1578 273 /4
Konstantinopel 2094 45lķ

etc, etc, etc.

Pielikums N° 2.

Noteikumi
par pasta paku pārvadāšanu

pa gaisa ceļiem.
1. pants.

Pārvadāšanai pa gaisu atļautas
pasta pakas.

1. Zemju satiksmē, kuru pasta pārval-
des ir izteikušas vienošanos šinī lietā, vien-
kāršas pasta pakas un ar uzdotu vērtību,
uz kurām pēcmaksas uzliktas vai ne, ir
pielaistas pārvadāšanai pa gaisa ceļu, ja
visam viņu ceļam, vai šī ceļa daļai izlieto
kādu pasta paku dienestam paredzētu,
gaisa līniju. Pasta pakām tādā gadījumā
dod nosaukumu „Colis posteauxavion"
(Lidpasta pakas).

2. Pārvaldes var pielaist arī lidpasta
pakas, kas uz izsūtītāju vēlēšanos virzāmas
pa gaisa ceļu tikai kādu gaisa ceļa daļu.

2. pants.
Lidpasta paku tranzita brīvība.

1. Lidpasta paku tranzita brīvība ir
nodrošināta uz visas Savienības territorijas.

2. Pasta pārvaldes tomēr neuzņemas
nekādas saistības attiecībā uz lidpasta
paku dienestam atklāto gaisa līniju pār-
vadāšanas spējām. Bez tam, pārvalde
kas neņem dalību parasto pasta paku
apmaiņā, protams, nevar tikt piespiesta
ņemt dalību lidpasta paku virzišanā pa
parastiem ceļiem.

3. pants.
Lidpasta paku pārsūtīšana.

Ja nav pretējas vienošanās lidpasta
pakas pārsūtāmas vaļēji. Ieinteresētas
pārvaldes var vienoties par apmaiņu iz-
darīšanu maisos, kurvjos vai slēgtās ietvert-
nēs ar tiešām paku kartēm. Slēgtu ietvert-
ņu lietošana ir obligātoriska, ja kāda
starpnieciska pārvalde ir paziņojusi, 1ca
vaļēji sūtījumi kaut kādā ziņā apgrūtina
viņas darbību.

4. pants.
Lidpasta paku virzīšana.

Ikkupa pārvalde, kas izpilda pasta paku
dienestu, ir saistīta, izņemot 2. panta § 2
paredzēto gadījumu, virzīt pa gaisa ceļiem
un attiecīgā gadījumā pa pašas sūtījumiem
pielietotiem zemes un jūras ceļiem lidpasta
pakas, ko viņai nodevušas citas pārvaldes.

5. pants.

Noteikumi par ārēju lidpasta paku
un attiecigo viņu pavadadrešu apzī-

mēšanu.
1. Lidpasta pakām un attiecīgām viņu

pavadadresēm pie izsūtīšanas jāpievieno
īpaša zilas krāsas birka ar vārdiem ,,Par
avion" un viņu tulkojumu izsūtīšanas
zemes valodā. Izsūtītājam atstāta brīvība
tur piemetināt arī ceļa norādījumu.

2. ja izsūtītājs vēlas, lai paku pārsūtī-
šana pa gaisu notiktu tikai pa vienu ceļa
daļu, viņam tas jāatzīmē uz pakas un uz
attiecīgas pavadadreses. Gaisa pārsūtī-

Sestā nodaļa.

Dažādi noteikumi.

24. pants.

Sūtīšana pa gaisa ceļu tikai kādu
ceļa daļu.

Ja nosūtītājs vēlas lai viņa sūtījumu pār-
vadātu pa gaisa ceļu tikai zināmu gaisa
ceļa daļu, viņam tas jāatzīmē. Šo sūtījumu
gaisa pārvadāšanas galā uzraksts uz birka
,,Par avion", kā arī īpaša atzīme jāstrīpo
gaitas kārtībā ar divām stingrām šķērs
strīpām.

25. pants.
Lidsūtījumu sūtīšanas kārtība pa-

rastos slēgtos pastos.
Vispasaules pasta konvencijas izpildu

reglamenta 48. pantā priekš sūtījumiem ar
sevišķu ziņnesi paredzētā sūtīšanas kārtība
attiecināma arī uz lidsūtījumiem, kas ie-
vietoti parastos slēgtos pastos, ar to star-
pību, ka vārda ,,Expres" vietā uz saiņu
birkas un vēstuļu karšu slejā ,,Obser-
vations" jāieraksta vārdi ,,Par Avion".

26. pants.
Piezīmes, kas jātaisa uz vēstuļu un
vērtssūtījumu kartēm un uz lidsū-
tījumus saturošu slēgto- pastu

birkām.

22. pants.
Vispārēja statistika.

Starptautiskā biroja sastādītā vispārējā
statistika jāpildina ar norādījumu par
lidsūtījumiem, kup pievesti statistikas
tabeles R III nodalījumā norādīto priekš-
metu kategorijās, kā arī statistikas tabelē
S. Statistikas tabeles R, V nodalījuma
N» 146 pievestos pārvadāšanas izdevumus
jāietilpina arī izdevumi par pārvadāšanu
pa gaisa līnijām.

23. pants.
Lidsūtījumu apzīmēšana.

Pie izsūtīšanas uz lidsūtījumiem jāuz-
liek īpaša zilas krāsas birka ar vārdiem
„Par Avion" (Lidpasts) un šo vārdu
tulkojums izsūtīšanas zemes valodā.



šanas galā atzīmes un birkas ,,Par avion ,
kā arī īpašas piezīmes jāstrīpo gaitas kārtā
ar divām stingrām šķērsa strīpām.

3. Katras lidpasta pakas svars jāie-
raksta kilogramos nosūtīšanas iestādei pa-
vadadresē priekš tam norādītā vietā.
Kilogramu daļas noapaļojamas uz augšu
līdz pilnam kilogramam.

6. pants.
Lidpasta paku apmēri.

Vispārējā kārtā lidpasta pakas nedrīkst
pārsniegt garumā !00 centimetrus un citos
divos izmērojumos 50 centimetrus.

Pārvaldes viena otrai paziņo par apmē-
riem, kādus viņas pieņēmušas, vienojoties
ar viņu gaisa satiksmes uzņēmumiem.

/. pants.

Sauszemes, jūras un citi nodokļi.
1. Lidpasta pakas padotas nosūtīšanas

un saņemšanas zemju sauszemes nodok-
ļiem; kas attiecas uz starpniecības valstu
vai dienestu sauszemes un jūras nodok-
ļiem viņi pielietojami tikai tādos gadīju-
mos, ja lidpasta pakas izlieto savā ceļā
kādu starpniecības sauszemes vai jūras
satiksmi. Pārlidoto valstu pārvaldēm nav
tiesības ne uz kādu atalgojumu par lid-
pasta pakām, kas pārvadātas pa gaisa
ceļu pāri viņu territorijai.

2. Neparocīgu un steidzamu paku pa-
pildu takses ņemamas tikai pēc parasto
taksu summas; gaisa virstakse par viņām
nav paaugstināma.

». pants.

Gaisa virstakse.
Lidpasta pakas padotas virstaksei, sa-

stādāmai no maksām, kas pienākas katrai,
gaisa satiksmē līdzdalību ņemošaipārvaldei.

9. pants.
Gaisa satiksmē līdzdalību ņemošu

zemju takses.
1. Pārvaldes apņemas spert pēc iespē-

jas visus vajadzīgos soļus, lai nodrošinātu
vienādu pārvadāšanas tarifu noteikšanu
uz svara un atstatuma pamata.

2. Ja divas zemes vieno vairākas gaisa
līnijas, pārvadāšanas izdevumi noteicami
pēc ceļu caurmēra atstatuma starp attie-
cīgām lidostām un pēc viņu svarīguma
starptautiskā satiksmē.

3. Izsūtīšanas zemei, kas uzņemas lid-

pasta paku pārsūtīšanu savas territorijas
iekšienē pa gaisa ceļu pilnīgi vai pa daļai
starp izsūtīšanas vietu un kādu no savām
lidostām uz sakaru līnijas ar ārzemēm ir
tiesības uz īpašu atalgojumu par šo ceļa
gabalu. Saņemšanas zemei, kas uzņemas
lidpasta paku pārsūtīšanu savas territorijas
iekšienē pa gaisa ceļu, pilnīgi vai pa daļai,
starp vienu no savām lidostām uz sakaru
līnijas ar ārzemēm un saņemšanas vietu,
ir tiesības uz īpašu atalgojumu par šo ceļa
gabalu.

4. Augšā minētiem atalgojumiem jābūt
vienādiem priekš visiem vienas un tās
pašas zemes iekšējā tīkla ceļa gabaliem
un viņi aprēķināmi pamatojoties uz ie-
priekšējas tabeles norādījumiem, pēc vē-
stuļu pastu dienestā pieņemtā šo ceļa
gabalu caurmēra atstatuma. Jāatzīmē,
ka šie atalgojumi nepienākas:

1° ja pakas izcelšanās vieta, vai līdzīgi,
viņas saņemšanas vieta sakrit ar
vienu no lidostām uz sakaru līnijas
ar ārzemēm, pa kuru paka ir virzīta;

2° ja lidpasta paku pārsūtīšana pa visu
iepriekšējā posmā minēto ceļu notiek
ar izsūtīšanas vai saņemšanas zemes
parastiem līdzekļiem.

5. Minētās maksas pienākas arī par
pasta pakām, kas saskaņā ar Nolīguma
par pasta pakām 15. panta noteikumiem,
atbrīvotas no visām taksēm.

10. pants.

Apdrošināšanas takses.
1. Par lidpasta pakām ar uzdotu vēr-

tību, apdrošināšanas maksu veidā, var
ņemt par katru uzdotās vērtības 300
franku daļu, bez apdrošināšanas maksām,
kādas eventueli ņem par šo paku pārvadā-
šanu pa daļai pa sauszemes vai jūras ceļu,
10 santimus par izlietoto gaisa sa-
tiksmi.

Attiecīgā gadījumā šī takse ietilpst 50
santimos par katriem uzdotas vērtības
300 frankiem, ko izsūtīšanas pārvalde var
ņemt kā kopmaksu.

2. Izņēmuma veidā, apdrošināšanas
maksas par zināmiem dienestiem, kas
saistīti ar ārkārtīgiem riskiem, noteiks,
priekš katra atsevišķa gadījuma, ieintere-
sētā pārvalde; šinī gadījumā kopmaksu
varēs attiecīgi palielināt.

11. pants.

Izsniegšana ar sevišķu ziņnesi.
Nosūtītājiem ir tiesības pieprasīt iz-

sniegšanu mājās ar sevišķu ziņnesi tūlīt

pēc saņemšanas, nomaksājot Stokholmas
Nolīguma 13. pantā paredzēto īpašo taksi,
ja saņemšanas pārvalde ir paziņojusi,
ka viņa var to nodrošināt. Tomēr katra
saņemšanas pārvalde var pieprasīt, lai
takse par sevišķu ziņnesi būtu noteikta
pēc zemāka tarifa.

12. pants.
Lidpasta paku secināšana un

atgriešana.
1. Uz nosūtītāja vai saņēmēja piepra-

sījumu lidpasta pakas secināšanu uz jaunu
saņemšanas vietu, var izdarīt pa gaisa
ceļu ja to atļauj Nolīguma par pasta
pakām vispārējie noteikumi un ja izdevu-
mu samaksa par pārsūtīšanu pa gaisa ceļu
ir nodrošināta. Tāpat jārīkojas nosūtītāja
pieprasītas, lidpasta pakas atgriešanas
gadījumos.

Takse eventueli jāsedz tai pārvaldei,
kas formulējusi secināšanas vai atgriešanas
pieprasījumus.

2. Ja secināšana vai atgriešana notiek
ar parastiem pasta līdzekļiem, birka ,,Par
avion" un katra uz pārsūtīšanu pa gaisa
ceļu attiecošās atzīme strīpojuma gaitas
kārtā ar divām stingrām šķērsa strīpām.
Nepareizi virzitas lidpasta pakas jāsūta
uz saņemšanas vietu pa īsāko gaisa ceļu;
ja ar secinošas pārvaldei atlīdzinātām
pārvadāšanas maksām nepietiek, lai segtu
jaunās gaisa pārsūtīšanas izdevumus, star-
pība krīt uz pārvaldi, kura vainīga pie
nepareizās virzīšanas.

3. Piespiestas nosēšanās vai gaisa pār-
vadāšanas nenotikšanas gadījumos pār-
valdes, kas nodrošina secināšanu, saņem
savu maksas daļu no nosūtīšanas pārvaldes.

13. pants.

Paku kartes.
1. Nosūtīšanas izmaiņas iestāde ie-

raksta lidpasta pakas uz īpašas, še klāt
pieliktam paraugam Q līdzīgas paku kartes
ar visām sīkām ziņām, kādas šī veidlapa
paredz. Paku kartes virsrakstā jābūt
apzīmējumam ,,Par avion".

2. Ja nav pretējas vienošanās, nosūtī-
šanas izmaiņas iestādēm īpašas paku
kartes jāapzīmē augšējā kreisā stūrī ar
numuriem pēc gada sērijas priekš katras
nosūtīšanas iestādes un katras saņemšanas
iestādes, atzīmējot virs numura gaisa
satiksmi, "caur kuru pārsūtīšana notikusi.
Iepriekšējā gada pēdējais numurs atzīmē-
jams uz nākošā gada pirmās paku kartes.

3. Ja lidpasta paku pārsūtīšana no
vienas zemes uz otru notiek pa parastiem
ceļiem un vienlaicīgi ar vienkāršām pasta
pakām, lidpasta paku ar īpašu paku karti
ietilpšana sūtījumā norādama ar attiecīgu
piezīmi paku pamatkartē.

14. pants.

Slēgtas ietvertnes..
Ja lidpasta paku pārvadāšana notiek

slēgtās ietvertnes, uz šo ietvertņu birkām
vai viņu adresēs jābūt apzīmējumam
,,Par avion".

15. pants.
Lidpasta paku nomuitošana.

Pārvaldes sper soļus, lai cik iespējams
paātrinātu lidpasta paku nomuitošanu.

16. pants.
Atbildība.

Ja nav pretēja atzinuma, pasta pārvaldes
uzņemas par pasta paku pārvadāšanu pa
gaisa ceļu tādu pat atbildību, kā par viņu
pārvadāšanu pa parastu ceļu.

18. pants.

Apdrošināšanas maksu atlīdzība.
Par lidpasta pakām ar uzdotu vērtību

katrai starpniecības pārvaldei, kas uzņe-
mas viņu pārvadāšanu pa gaisu pāri nosū-
tīšanas zemes robežām, pienākas no nosū-
tīšanas pārvaldes apdrošināšanas maksas
daļa, kas izņemot ar ārkārtīgiem riskiem
saistītos dienestus, noteikta 10 santimu
apmērā par 300 frankiem, vai 300 franku
daļām. Tāda pat maksas daļa pienākas
arī saņemšanas pārvaldei, kas nodrošina
lidpasta paku ar uzdotu vērtību pārvadā-
šanu pa gaisa ceļu savas zemes territorijas
iekšienē.

19. pants.
Pārkravāšana.

Ja nav citādas vienošanās starp ieintere-
sētām pasta pārvaldēm, tādu lidpasta paku
pārkravāšanai ceļā, vienā un tai pašā
lidostā, kas seko caur vairākām atseviš-
ķām gaisa līnijām, obligātoriski jānotiek
ar tās zemes pasta pārvaldes starpniecību,
kurā pārkravāšana notiek. Šis noteikums
nav pielietojams, ja pārkravāšana notiek
starp lidierīcēm, kas apkalpo tā paša
dienesta vairākas viena pēc otras sekojošas
sekcijas.

20. pants.
Atlīdzību norēķini.

Altīdzību norēķini, kādas pienākas par
lidpasta paku gaisa un citādu pārvadāšanu
notiek pēc noteikumiem, pieņemtiem
priekš atlīdzību norēķiniem, kādas pienā-
kas par vienkāršām pasta pakām.

21. pants.
Pārvaldēm piegādājamās ziņas.
1. Pārvaldes savstarpēji paziņo ar

Starptautiskā biroja vidutājību:
a) vai viņas uzņemas, vai ne lidpasta

paku tālāksūtīšanu savas zemes
iekšienē pa gaisa ceļu pilnīgi, vai pa
daļai un, vajadzības gadījumā, uz
kādām vietām, īpaši norādot, vai
uz nosūtītāja pieprasijuma, uz citām
vietām adresētas lidpasta pakas var

virzīt uz šīm vietām;
b) vai viņas pieņem, vai ne lidpasta

pakas ar uzdotu vērtību.
2. Tās pārvaldes, kuru rīcībā, lidpasta

paku pārvadāšanai ir gaisa līnijas, savstar-
pēji paziņo ar še klāt pieliktam paraugam
P līdzīgu tabeļu palīdzību:

a) atlīdzības, kādas viņas prasa par
gaisa vai citādu pārvadāšanu savas
territorijas iekšienē un apmērus, kā-
dus viņas pielaiž priekš lidpasta
pakām, adresētām uz viņu zemēm;

b) zemju sarakstus, uz kurām var būt
nodotas lidpasta pakas viņu turp-
mākai virzīšanai pa gaisa ceļu pilnīgi
vai pa daļai;

c) gaisa dienestus, kas uztur sakarus
ar ārzemēm un ar kuru palīdzību
var notikt lidpasta paku pārsūtīšana,
norādot ceļa gabalus un atstatumus
kilometros;

d) gaisa pārvadāšanas un citus izdevu-
mus, par kuriem viņām pienākas atlī-
dzība par pārsūtīšanu līdz saņem-
šanas zemei un eventueli pēdējās
iekšienē;

e) taksi par izsniegšanu ar sevišķu
ziņnesi, ja viņa ir pazemināta sakarā
ar 11. panta 2. posmu.

3. Katrai _ pārvaldei bez tam jāpaziņo
tieši pārvaldēm, ar kurām viņa ir tiešos sa-
karos, kādām valstīm viņa paredz lidpasta
paku piegādāšanu.

22. pants.
Nolīguma par pasta pakām notei-

kumu pielietošana.
Nolīguma par pasta pakām un viņa

izpilda reglamenta noteikumi pielietojami
visos gadījumos, kas iepriekšējos pantos
nav īpaši nokārtoti.

23. pants.

Pieņemto noteikumu ievešana iz-
pildīšanā un viņu ilgums.

Šie noteikumi ievedami izpildīšanā pēc
iespējas 1928. gada !. janvāri un būs
spēkā līdz kamēr viņus neatvietos Lon-
donas nolīgums.

Pasta pakas — Veidlapas.

Šī kopskata P
nosūtīšanas pārvalde

Kopskats noteikumiem,
pie kādiem pasta pārvalde pieņem lidpasta
pakas priekš savas pašas territorijas un priekš zemēm, kurām viņa

ir spējīga būt par starpnieci.

Sauszemes un jūras pārvadāšanas izdevumi.

Pielietojamo Izdevumu kopsumma, ko atlīdzina
Saņemšanas Pārvadāšanas starpniecības zemju jj™*}^ pj

zīmezeme ceļš un jūras dienestu _ :

nosaukumi Svara takse Apdrošināšanas
maksa par 300 frank.

12 3 4 5 6

1. Satiksme zemes iekšienē
(zemes nosaukums)

2. Satiksme uz citām zemēm

Gaisa pārvadāšanas izdevumi.

Gaisa pārvadāšanas izdevumu kop-
summa, kas atlīdzināma

Sa- Pār- Pielietojamo At-

nem- vadā- gaisa statumi līdz sanem .šanas saņemšanas zemess zemei iekšiene
V*

šanas šanas satiksmju kilo- ' *>
Apdroši- Apdroši- S

zeme ceļš nosaukumi metros Svara nāšanas Svara nāšanas
maksa maksa £takse par takse par
300 fr. 300 fr. cu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Satiksme zemes iekšienē
(zemes nosaukums)

2. Satiksme uz citām zemēm



Pasta pakas — Veidlapas.

Nosūtīšanas zeme . Q ? Saņemšanas zeme

i Vieta birkai .Avion" i ..:

Paku kartes kārtējais numurs

PAKU KARTE
lidpasta pakām no izmaiņas iestādes uz

izmaiņas iestādi
Pasta Atiešana ( izsūtīšana 19, pīkststempehs rv -i * -Pienākšana 19, n

Numuri Iestāde 3 Atlīdzības—« — & —
iļū par parastām taksēm par gaisa pārvadā-

un nodevām (šaus- * A -
zemes un jūras) satlas nodevam

Uzdota — Atmaksu

I 5 vērtība ko izdara ko izdara ko izdara ko izdara
gj .—. nosutisa- pieņemsa- nosutisa- pieņemsa zīmes

£ 3 u, * m Jj nas pārv.. nas pārv. nas pārv. nas pārv.
« ra S S w pieņem- nosūtīša- pieņemsa- nosiītīša-

.2 iS & >% >S °" šanas nas pār- nas pār- nas pār-
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Kopā . ļ ļ
Nosūtīšanas iestādes ierēdnis: Saņemšanas iestādes ierēdnis:

*) Nav jāizpilda gadījumos, ja pakas adresētas uz to pašu iestādi, kā paku kartes.

Valdības iestāžu paziņojumi

Saraksts
par zvērinātiem advokātu palīgiem ur
privātadvokātiem, kuri pielaisti pie svešt
lietu vešanas Rīgas apgabaltiesas rajoni

1928. g. I pusē.
I. Privātadvokāti, kuri ir zvērināti

advokātu palīgi un pielaisti pie svešu lieti
vešanas Rīgas apgabaltiesā un tai padotā:
miertiesās:

Trauciņš, Kārlis.
Ķēniņš, Atis.
Rudakovs, Ļevs.
Vinters, Jānis.
Vilciņš, Erasts.
Eljaševs, Dāvids.
Rimša, Kurts.
Valters-Vitenheims, Ernsts.
Kiglers, Rūdolfs.
Biankenšteins, Ananijs.
Žagars, Ļevs.
Heikings, Vilhelms.
Dambekalns, Jānis.
Sade, Richards.
Brants, Kārlis.
Gurvičs, Jāzeps.
Panders, Eberhards.
Svemps, Leo.
Rotberps. Aleksandrs.

Bramams, Teodors.
Transehe, Heinrichs.
Hafners, Maksis.
Dreibants, Vilhelms.
Forgačs, Italo.
Brēms, Gerhards.
Dobržinskis, Teodors.
Sūna, Arsenijs.
Kalniņš, Nikolajs.
Matsons, Vladimirs.
Kurzemnieks, Maigons.
Volkovs, Jānis.
Vīgants, Arturs.
Rubinšteins, Lazars.
Gutmans, Ābrams.
Abrahamsons, Izaks.
Sticinskis, Verners.
Frīdenbergs, Richards.
Liepiņš, Herberts.
Vasiļkovs, Nils.
Brimers, Heinrichs.
Vilenčiks, Jevgeņijs.
Levins, Debora.
Olensteins, Jāzeps.
Švarcs, Edgars.
Hilmans, Gitele.
Saltups, Eduards.
LIbesmans, Heimanis.
Krieviņš, Bruno.
Ķempels, Otilija.
Pusuls, Voldemārs.
Rapoports, Jāzeps.
Plade, Kurts.
Kēlbrants, Oto.
Heidemans. Alfonss.

Grajevskis, Moisejs.
Milers, Vilhelms.
Neimans, Fēlikss.
Prēvalds, Jānis.
Sīpols, Richards.

Gutmans, Izraels.
Vanags, Konstantīns.
Lange, Erichs.
Breikšs, Jānis.
Lācgalvs. Aleksandrs.
Lerchs, Helmuts.
Sproģis, Nikolajs.
Lube, Konstantīns.
Lapiņš, Aleksandrs.
Dolgois, Herberts.

II. Privātadvokāti, kuri ir zvērinātu
advokātu palīgi un pielaisti pie svešu lietu
vešanas Rigas apgabaltiesai padotās mier-
tiesās un to apelācijas instancē.

Blūmentāls, Estere.
Lēvenbergs, Zalijs.
Zingels, Izaks.
Dzelzlts, Olga.
Jeselsons, Šmerels.
Viļumsons, Pēters.
Mincs, Morics.
Krecers, Frīda.
Bērziņš, Līna.
Dekerts, Konrāds.
Sūna, Jānis.
Stiprais, Ļubov.
Mincs, Edgars.
Homo, Hanss.

III. Privātadvokāti,, kuri nav zvēri-
nātu advokātu palīgi un pielaisti pie
svešu lietu vešanas Rīgas apgabaltiesā un
tai padotās miertiesās.

Rēķis, Pēters.
Grāmatiņš, Antons.
Dulbe, Aleksandrs.
Frīdenbergs, Andrejs.

IV. Privātadvokāti, kuri nav zvēri-
nātu advokātu palīgi un pielaisti pie
svešu ' lietu vešanas Rīgas apgabaltiesai
padotās miertiesās un to apelācijas in-
stancē.

Lūsis, Kārlis.
Dančauskis, Jānis.
Riekstiņš, Leo.
Valters, Fricis.
Stakalders, Jānis.
Gailītis, Kārlis.
Ozollapa, Jams.
Riters, Žano.
Čagadajevs, Jēkabs.
Sakums, Emils.
Bļaus, Pēteris.
Treimanis, Edvards.
Lapiņš, Mārtiņš.
Donis, Jēkabs.
Grīnvalds, Pēteris.
Tataris, Jūlijs.
Tīlmans, Aleksandrs.
Liepiņš, Jānis.
Orniņš, Jānis.
Vītums, Pēteris.
Miklaševičs, Boļeslavs.
Prīlaps, Vijums.
Melnbards, Alberts.
Dāvis, Pēteris.
Gailis, Vilis.
Kalniņš. Fēlikss.

Pētersons, Krišjānis.
Ēverss, Pēteris.

Rīgā, 1928. g. 27. februārī.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

A.Būmanis
Sekretārs 0. Blumbergs

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde

1928. g. 28. februāri.
1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:

1) likumprojektu par huligānisma
apkarošanu un

2) likumprojektu par Latvijas bankas
aizdevumu lauksaimniecībai pār-
vēršanu ilgtermiņa ķīlu zīmju
aizdevumos.

2. Ieceļ:
1) Lielbritānijas pavalstnieku Jack

Harcourt Willson'u par La-
tvijas konsulu Madrasā, Indijā, un

2) Francijas pilsoni Goorges Eugēne
Wietrich'u par Latvijas kon-
sulu Le Havrā (Le Havre).

Rīga
Rīgas pilsētas Missiņa bibliotēkas

atklāšana (Torņa ielā 3) nolikta piekt-
dien, 2. martā, pulksten 1 dienā. Biblio-
tēka būs atvērta un pieejama publikai
darbdienās no pulksten 13—18 vakarā.

Māksla

Dailes teātri sestdien uz skatuves pa-
rādījās K. Jakobsona jaunā drāma
30 ainās (3 cēlienos) „Zultāna ha-
rēms", dramatizēta pēc kāda ārzemju
romāna un papildināta dažādiem atse-
višķiem skatiem pēc 1001 nakts un citiem
avotiem. Tā iznākusi raibu raiba, kino-
filmai līdzīga drāma, ar brīnišķiem no-
tikumiem pa Londonu, Āfriku, Kanārijas
salām u. c, ar braucieniem pa jūrām,
pat nonāvēšanām un atkal atdzīvināšanām.
Galvenais pavediens grozās ap arābu —
El Ammechas sultānu un kādu bagātu
anglieti Pansi Langhamu, viņu savstar-
pējas mīlestības un ienaida skatiem.
Drāmā nav nekā dziļāka un sakarīgāka
un viņas pievilcība atkarājas tikai no at-
sevišķo skatu un situāciju tēlotāju per-
sonu labas uzstāšanās un apkārtnes —
dekorāciju zīmīga, interesanta nostādī-
juma. Zultāna loma atradās paša di-
rektora S m i ļ ģ i s rokās, kas to ar labu
uzsvaru un dažām smalkām niansēm
izpildīja, kamēr Pansi Langham loma
atradās Emīlijas Viestures rokās.
Tai ļoti labi izdodas izrādīt mīlestības
lomas, bet vēl jo labāk, kā šoreiz, atturīgās
vietas. No izrādītajām vēl sevišķi ar
uzslavu jāpiemin Lilija Amerika
harēma dāmas lomā. Šī aktrise attīstās
par ievērojamu skatuves spēku Dailes
teātrī. Ar uzslavu minamas arī O. S k u 1 -
m e s dekoiācijas.

Izrīkojums labdarīgam mērķim par labu. Pirm-
dien, 5. martā 1928. g., pulksten 7.30 vakarā,
Nacionālā teātrī uzvedīs ,,N a k t s serenādi"
ar Lilijas Štengels piedalīšanos.

Atlikums par labu Latvijas tuberku-
lozes apkarošanas biedrības bērnu
vasaras kolonijas uzturēšanai.

Līdzekļu vākšanas kommisija joti lūdz Jūs un
ik katru biedri, neatteikties šo izrādi apmeklēt
līdz ar piederīgiem, tā veicinot Latvijas tuber-
kulozes apkarošanas biedrības mērķus.

Cenas parastās.

Nacionālā opera. Ceturtdien, 1.martā,,M a s ku-
ba Īle". Diregents Teodors Reiters. — Piekt-
dien, 2. martā ,,P asaka par caru
S a 11 ā n u". Diriģents Teodors Reiters.

Ievērojamā vijoļvirtuoza Miroņa Poļakina kon-
certi 3. un 7. martā Nacionālā operā. Šis jaunais
vijolnieks, ko Rīga apbrīnoja pirms kara kā
brīnumbērnu, pēdējos 10 gados Amerikā taisījis
brīnišķu virtuoza karjeru. Krievijas Filharmo-
nijas aicināts, Poļakins nesen Ļeņingradā un
Maskavā ar kolosāliem panākumiem deva veselu
virkni koncertu (Maskavā vien 10 koncertus).
Savus Rīgas koncertus Poļakins dod, caurbraucot
uz koncertturneju pa Vāciju, Franciju un Angliju.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 1. martā,
pulksten 7.30 vakarā, 30. pamatskolai par labu
Rostāna drāma „Ērglēns". — Piektdien,
2. martā, pulksten 7.30 vakarā, Moma komēdija
,,A t i a u t ī g ā s i e v i e t e" ar Liliju Štengeli. —
Ad. Allunāna lugu ,,Lielpils pagasta ve-
cākie pirmo reiz izrādīs trešdien, 7. martā.
Pirms izrādes svinīgā aktā atklās pilsētas dāvi-
nātās A. Allunāna, R. Blaumaņa un J. Raiņa
bistes. Izrāde 'notiek ārpus abonementa.

Dailes teātris. Ceturtdien, 1. martā, pulksten
7.30 vakarā, par tautas izrādes cenām „Sar-
kanās dzirnavas". — Piektdien, tautas
izrādē ,,Traks numurs". — Sestdien tautas
izrādē ,,Grafs Montē Kristo". — Svēt-
dien, 4. martā, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
„M a j a" un pulksten 7.30 vakarā ,,S u 11 ā n a
harem s".

Literatūra

Latvijas Tirgotājs. Tirdzniecības un rūpnie-
cības žurnāls. Ns 1. Janvāris 1928. g. Saturs:
1) O. St. — Oriģinalitāte reklāmā. 2) Pēc Max
Schau'a — Veikala sekmes. 3) O. St. — Ko
pircējs prasa. 4) —ak. — Saimnieciskie sakari
starp apgrozījumu un preču krājumu. 5)J.A. Ku-
kurs — Pie tagadējā momenta. 6) Tirdzniecības
un rūpniecības kronika. 7) Finanču nodaļa.
8) Izstādes un meses. 9) Tirgi un kursi.

A 1 b. O ši ņ š. Latvijas slimo kasu darbs
mātes un bērna labā. Rīgā, 1928. Latvijas
slimo kasu savienības izdevums.

KURS

Rīgas biržā, 1928. gada 1. martā.

Devizes:
1 Amerikas dollars 5,173—5,183
1 Anglijas mārciņa 25,205—25,255

100 Francijas franku 20,23—20,55
100 Beigas 71,80—72,55
100 Šveices franku 99,35—100 10
100 Itālijas liru 27,20—27,60
100 Zviedrijas kronu. ..... 138,70—139,40
100 Norvēģijas kronu 137,60—138,30
100 Dānijas kronu 138,40—139,10
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu 207,90—208,90
100 Vācijas marku 123,25—124,20
100 Somijas marku 12,98—13,12
100 Igaunijas kronas 138,40—139,40
100 Polijas zlotu 57,50—59,50
100 Lietavas litu 50,85—51,70
1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:

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

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevjics.

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

Redaktors: M. Ārons.
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Šim numuram 8 lapas puses.

Saldus pag. valde, Kuldīgas apr.
izslud. par ned. nozaudēto Latv.
pasi JVs 51173, izd. no Liepājas
prefektūras 1925. g. 29. martā
uz Valda-Arnolda Indriķa dēla
Skrundenieka v. ' 28869z

Rīgas prefektūras 4. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto karakl. apliecību, izdotu
no Rīgas apr. aps. pr-ka 1919. g.
27. okt. ar JVs 916 uz Mārtiņa
Jurad. Pētevsona vārdu. 301395

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa K» 9376 uz Alfrēda
Berga vārdu pazaudēta un tiek
izsludināta par nederīgu. 30133ē

Likmi on ministri! kabineta
noteikumi krāinms.
1928. g. 4. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pili, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pieprasī-

jumiem.
Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu ,, 0,24

Saturs:
39) Likums par pilsētu tiesību

piešķiršanu 16 miestiem.
40) Likums par lopu sērgu ap-

karošanu.
41) Likums par cietušo kara-

vīru un viņu ģimenes lo-
cekļu ārstēšanu.

42) Likums par konvenciju starp
Latviju un Igauniju par
nekustamu mantu ierakstī-
šanu zemes grāmatās.

43) Likums par tvaika katlu
nodokli.

44) Likums par nekustamas
mantas atsavināšanu ielas
ierīkošanai Rīgas pilsētā
starp Daugavu un Tvaika
ielu.

45) Papildinājums noteikumos
par karavīru un valsts ie-
rēdņu un kalpotāju pensijām

46) Noteikumi par aizsardzības
darbiem pret plūdiem.

47) Noteikumi par Latvijas
gaisa satiksmes padomi.

48) Pārgrozījums noteikumos
par Latgales lietu pārval-
dīšanu. ,



' —*

(Tiesu
sludinājumi.

-
Latvijas tiesu palātas civīl-

departaments,
uz likuma par laulību 77. p.
pamata, dara zināmu, ka atklātā
tiesas sēdē 1928. g. 11. februārī
Olgas Dmitrijevas-Lebedevas
prasības lietā pret Pēteri Dmi-
trijevu-Lebedevu par laulības
šķiršanu, nosprieda: šķirt Pētera
Dmitrija d. Dtrutrijeva'-Lebedeva
un Olgas Timoteja m. Dmitrijevas
Lebedevas, dzim. Smirnovas,
laulību, kas noslēgta 1919. g.
21. janvārī Kačanovas pareiz-
ticīgo baznīcā, atļaujot prasītājai
Olgai Timoteja m. Dmitrijevai-
Lebedevai, dzim. Smirnovai, ie-
stāties jaunā laulībā pirms šī
sprieduma spēkā stāšanās.

Spriedums pārsūdzams divu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Rīgā, 1928. g. 24. februāri.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

29988o Sekretārs (paraksts).

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā aprādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas tiks a' t-
zītas kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 20. febr. JVs396
29265b Micrtiiesnesis (paraksts).

Rīgas pilsētas 2. rajona īres valde,
uz likuma par telpu īri 1., 8. un
12 p. un civilproc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309. un 311. p. pa-
mata, uz Rivas Binders, Basjas
Fogelmans, ltkas Palejes un
Hannas Rižiks lūgumu viņu
īres lietā pret Pēteri KubiČs
par izlikšanu no dzīvokļa un
īres naudu, uzaicina atbildētāju
Pēteri Kubičs, kura dzīves vieta
prasītājām nav zināma, ierasties
īres valde četru (4) mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas ..Valdības Vēstnesī".

Ja atbildētājs noteiktā laikā
neieradīsies personīgi vai caut
pilnvarnieku, tiks nolikta īres

valdes tiesassēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Pie lūguma pielikti: iesūdzības
raksts un pilnvara. JVs 191.

Rīgā, 1928. g. 25. februāri.
Priekšsēdētājs Ž. Jumiķis.
30026o Sekretārs E. Stenders.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesas
izpildītājs, kura kanclejā atrodas
Rīgā, Antonijas ielā JVs6, paziņo:
1) ka trešās Vidzemes savstar-
pējās kredītbiedrības, Rīgas sav-
starpējās kredītbiedrības, Feld-
maņa u.c. prasībās par Ls 6676,11
ar o/0 1928. g. 3. maijā, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
otriem torgiem tiks pārdots Kārļa
Kārļa d. Biddera nekustams
īpašums, kurš atrodas Rīgā, Čie-
kurkalnā, 3. šķ. līnijā JVs 15,
V hipot. iec. ar zemesgrāmatu
reģ. JVs 539 (grupā 87., grunts 60)
un sastāv no pilna īpašuma
gruntsgabala 408 kv. asu platībā
ar ēkām un piederumiem, at-
rodošamies uz viņa;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 6000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums agprūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 126,66;

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

«J

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

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

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

Rīgā, 1928. g. 23. februāri.
30065z Tiesas izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 1. lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g._ 6. martā
pulkst. 10 diena, Rīga, 1. Kalēju
ielā Ns 68, dz. 6, a/s „Unitas"
p'asībās pārdos Borisa Dvor-
kina kustamo mantu, sastāvošu
no dāmu zeķēm un novērtētu par
Ls 450Izzināt sarakstunovērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 28. februārī.
30122 Tiesu izp. J. Ori n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 15. martā
pulksten 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā JVs 33, veikala, firm. ,,Kān
& Preiss" prasībā pārdos šeinas
Alterman kustamu mantu, sastā-
vošu un mēbelēm, svariem u. c.
un novērtētu par Ls 430.

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

Rīgā, 1928. g. 28. februārī.
30123 Tiesu izn. I. firīnfelris

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilproc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1928. g.
13. martā minēiās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1927. g.
15. augustā Smiltenes pag. „Lejas
Sīklēnos" mir. Matīsa Pētera d
Siklēna testamentu.

Rīgā, 1928. g. 27. febr L. NŠ3202
Priekšsēd. v. A. Veidners.

30089 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilproc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1928. g.
13. martā mīnētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1920 g,
2. oktobrī Rīgā mir. Emmas
Šarlotes (Charlotte) Hampeln,
dzim. Dīvels (Dievei) un 1927. g.
15. decembrī Rīgā mir. Paula
Georga d. Hampelna (von Ham-
peln) testamentu.

Rīgā, 1928. g. 27. febr. L. NŠ3476
Priekšsēd. v. A. Veidners.

30090 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civīlnod.,
saskaņa ar civilproc. lik. 1958. p.,
ar so paziņo, ka 1928. g.
13. martā minētās nodaļas at-
klāta tiesas sēdē nolasīs 1927. g.
27. februāri Pededzes pag. ,Zai-
cevas" ciemā mir. Semjona
Reiņa d. Sallaka testamentu.

Rīgā, 1928.g. 27. febr. L. Ns3470
Priekšsēd. v. A. Veidners.

30091 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
uz lik. par laulību 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
6. okt. Izidora Sīmaņa d. Lipinika
prasības lietā pret Praskovju Au-
gusta m. Lipiniku, dzim. Tose,
par laulības šķiršanu, aizmugu-
riski nosprieda: atzīt noslēgto
1914. g. 2. februārī Rīgas Fran-
cisko baznīcā prasītāja Izidora
Sīmaņa d. Lipinika laulību ar
atbildētāju Praskovju Augusta m
Lipinik, dzim. Tose, par šķirtu;
aizliegt pēdējai saukties * vīra
uzvārdā, piedzīt no atbildētājas
Praskovijas Lipinik prasītājam
Izid - im Lipinikam par labu

( ? ( i.nit (20) lat. tiesas un
lietas vešanas izdevumus, par
spriedumu publicēt ,.ValdībasVēstnesī".

Ja atbildētāja civ. proc. lik.
727. un 748. p. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. JV°295p./27

Daugavpilī, 1928. g. 17. febr.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

29283b Sekretāra v. B. Cīrulis,
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
7. jūlijā mir. Franča Aloiza d.
Rudzīša, 1926. g. 20. jūnijā,
sastādītais privāttestaments, ar
kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Vale-
rijai Rudzītis ar apgabaltiesas
1928. g. 9. janvāra lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantiniecei
Valerijai Rudzītis. L. JVs 168a./28

Daugavpilī, 1928. g. 18. febr.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

29284b Sekretāra v. (paraksts).
Rīgas pilsētas 5. iec. mierties-

nesis, pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2011-.—2014., 2019., 2061.
un 2069. p. p. paziņo, ka pēc
Jūlianes Leona m. Leparskv,
dzini. Micevič, nāves ir atklājies
mantojums un uzaicina personas,
kurām ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, kādas tiesības kā
mantiniek., legararij., fiedeikomi-
sārijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā, miertiesnesim Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā JVs 1, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
..Valdības Vēstnesī".

Varakļānu iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. un saskaņā ar savu
1928. g. 10. februāra lēmumu
uzaicina 1915. g. 1. augustā, pēc
vecā stila mirušā M i č u ļ a arī
Mečislava, Jeduša d. R o k u 1 s
mantiniekus, pieteikt savas man-
tošanas tiesības augšminētam
miertiesnesim uz nelaiķa atstāto
nekustamo īpašumu, sastāvošu
no 3,32 des. liela zemes gabala,
atrodošos Rēzeknes apr., Vara-
kļānu pagasta Rokulu ciemā, —
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma ievietošanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības' vairs netik? pie-
ņemtas. JV» 1025

1928. g. 10. februārī.
28955v Miert. v. i. A. V i i k s.

Jēkabpils iec. miertiesnesis, uz
civilproc. lik. 174., 295., 297., 298.
302. un 309.—311. p. p. uzaicina
Jēkabpils apr. Dignājas pagasta
Greisliešu māju īpašnieku Ar-
noldu Jāņa d. Kursieti, kura dzī-
ves vieta prasītājam nav zināma,
četru mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn." paziņot mierties-
nesim, kura kanclejā atrodas
Jēkabpilī, Lielā ielā JVs 62, savu
izvēlētu uzturēšanās vietu, vai
uzrādīt personu, kuru viņš, Kur-
siets, pilnvaro saņemt viņam no
miertiesneša piesūtāmās pavēstes
un papīrus, pretējā gadījumā, pēc
minētā termiņa notecēšanas tiks
nolikta uz tiesas sēdi lieta par
Mildas Jāņa nr. Kozul prasību
pret Arnoldu Jāņa d. Kursieti,
par Ls 560,— un visas Kursietim
tanī lietā piesūtāmas pavēstes un
papīri tiks atstātas miertiesneša
kanclejā. C. 1. JV° 89.

Jēkabpilī, 1928. g. 11. febr.
29198z Miertiesnesis (paraksts).

Cēsu apr. 2. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. 2011. 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 19. oktobri Vec-
piebalgas' pagastā mir. Emīlijas
Lienens ir atklājies mantojums
un uzaicina visus, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar
to, kādas tiesības kā mantiniekiem
legatarijiem, fideikomisārijiem,
kreditoriem u. t. t. pieteikt šīs
tiesības miertiesnesim sešu (6)
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad ? viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. JVs 65,

Jaunpiebalgā, 1928. g. 17. febr
29197b Miertiesnesis V. Kalniņš

Rīgas 13. iec. miertiesnesis,
1928. g. 8. februāri, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 2011..
2014. un 2079. p. p. paziņo,
ka pēc Pētera Andreja dila
Draudiņa nāves ir atklājies
mantojums, un uzaicina personas,
kurām ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to, kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatar., fideikomi-
sārijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā, miertiesnesim Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā JVs 1, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā aprādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā šīs tiesības zaudējušas.
29266b JVs 294.

Miertiesnesis (paraksts).
Jelgavas pilsētas iec. mierties-

nesis, pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1460«. un 1460*7. pantiem un
savu lēmumu no 1928. g. 11. febr.
dara vispārībai zināmu, kā iz-
dotā no Almas Smilgains Jānim
Krišjāņa d. Šlūkam speciāla piln-
vara, apliecināta 1922. g. 13. jūn.
JVs2038 no Jelgavas notāra Kārļa
Rūsas ar visām uz šīs pilnvaras
pamata izdotām tālākām piln-
varām, ir atzīta par iznīcinātu.
29267b Mierties. L. Bērziņš.

Latgales apgabalt. I. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1925. g.
16. sept. mir. Jāņa Vladimira d.
Fiļša, bez datuma, sastādītais
privāttestaments, ar kuru testa-
tora kustama un nekustama
manta novēlēta Marijai Jāņa m.
Dubkevičs ar apgabaltiesas 1927.g
25. novembra lēmumu apstipri-
nāts un izdots mantiniecei Marijai
Jāna m. Dubkevičs.

Daugavpilī, 1928. g. 18. febr.
29285b L. JVe 196a./27.

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

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
1. decembrī mir.Jāņa Kondovnika
1922. g. 16. jūn. sastādītais
notariālais testaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama
manta novēlēta. Staņislavam un
Rozālijai Pipur-Locikiem ar ap-
gabaltiesas 1927. g. 9. decmbra
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem. L. JVs 1861 a./27.

Daugavpilī, 1928. g. 18. febr.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

29286b Sekretāra v. (paraksts).

j, . .

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. Xsēj. 1239. p.,
uzaicina 1927. g. 27. aprilī mirušā
Kaspara Jura d. S k u t e ļ a man-
tiniekus pieteikt savas manto-
juma tiesības uz atstāto no ne-
laiķa Preiļu pag., Skuteļu s. ku-
stamo un nekustamo īpašumu
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,(Val-
dības Vēstnesī". 29269v

Miertiesnesis (paraksts).

Madonas apr. Liec. miertiesn.,
kura kamera atrodas Madonā,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032.
un 2047. p p.. un savu 1927. g.
3. nov. lēmumu paziņo, ka valsts
zemes banka ir iemaksājusi mier-
tiesneša depozītā glabāšanā uz
Madonas apr. Vec- un Jaun-
Lazdonas muižas hip. JVS 95, no-
stiprināta un 1924. g. dzēstā
parāda nolīdzināšanai pēc 1881.g.
7. sept. nostiprinājuma JVs 427
Luizei Stankevič par labu Ls 379
87 sant.

Augšminētā kreditorc, kuras
dzīves vieta miertiesnesim nav
zināma, tiek ar šo uzaicināta uz
minētās naudas saņemšanu.

Madonā, 1928. g.' 18. februārī.
2920Iz JVs 938/27.

Miertiesnesis ļ. Cimdinš.

Madonas apr. 1. iec. miertiesn.,
kura kamera atrodas Madonā,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032.
un 2047. p. p. un savu 1927. g.
3. novembra lēmumu paziņo, ka
Valsts zemes banka ir iemaksājusi
miertiesneša depozītā glabāšanā
uz Madonas apriņķa Grašu mui-
žas hip. JVs 50 nostiprinātā un
1924. g. dzēstā parāda nolīdzinā-
šanai pēc 1868. g. 3. jūnija no-
stiprinājuma JVs 50 Esterei Kam-
penhausen par labu Ls 177,97.

Augšminētā kreditore, kuras
dzīves vieta miertiesnesim nav
zināma, tiek ar šo uzaicināta uz
minētās naudas saņemšanu.

Madonā, 1928. g. 18. februāri.
29202z JVs 939/27.

Miertiesnesis ļ. Cimdinš.

Madonas apr. 1. iec. miertiesn.,
kura kanclejā atrodas Madonā,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032.
un 2047. p. p. un savu 1927. g.
28. septembra lēmumu, paziņo,
ka Valsts zemes banka ir iemak-
sājusi miertiesneša depozītā gla-
bāšanā uz Madonas apr. Lubejas
muižas hip. JVs III nostiprināto
un 1924. g. dzēsto parādu nolīdzi-
nāšanai: 1) pēc 1859. g. 18. aug.
nostiprinājuma JNs 509 Vilhelma
Getgena mnatiniekiem par labu
Ls 116,88 un 2). pēc 1903. g.
27. oktobra nostiprinājumiem JVs
JVs 327, 328, 329, 330, 331 un 332
Jānim Getgenam par labu Ls
557,44.

Augšminētie kreditori, kuru
dzīves vietas miertiesnesim nav
zināmas, tiek uzaicināti uz minē-
tās naudas saņemšanu. JVs863/27.

Madonā, 1928. g. 18. februārī.
29203z Miertiesn. J. Cimdinš.

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 17. februāra lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc 1927. g.
21. febr. mir. Pētera Brenča d.
Bružā ir palicis mantojums, kurš
atrodas Jaunlatgales apr. Tilzas
pag. Ruskotovas m. jaunsaim-
niecībā JVs 172 F un sastāv
no 21 des. zemes, kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, kādas
tiesības, pieteikt tās augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Kārsavā, 1928. g. 17. febr.
29268b JNs 584.

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabalt. Krāslavas
1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 17. febr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc 1925. g.
13. augustā mir. Marijas Antona
meitas Šiškoir palicis mantojums,
kas atrodas Daugavpils apriņķi
Piedrujas pag. Bruzjuku sādžā
un sastāv no jaunsaimniecības,
viensētas 13,365 ha un 6 ēkām
ar dalību tiesībām 3 /20 daļā,
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu būtu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt tās
miertiesneša kamerā Krāslavā,
Polockas ielā JVs 52 — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn." C. 1. JVs 125/28.

Krāslavā, 1928. g. 18. febr.
29270b Miertiesnesis A. Ozols

Kļūdas izlabojums.
Latgales apgabaltiesas Viļaku

iec. miertiesneša sludinājumā
„Vald. Vēstn." 1927. g. 162. nu-
murā par Meikula Meikula d.
Brokana. mantinieku uzaicināšanu
ieviesusies kļūda: Brokana mirša-
nas laiks nepareizi iespiests:
,,1925. g. 17. jūnijā", vajaga
lasīt ,1925. g. 16. jūnijā". 30063o

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. sa-
skaņā ar savu 1928. g. 18. februāra
lēmumu uzaicina 1926. g. 28. okt.
mir. Fevrohijas Zinovija m. Zi-
novjevas mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības mier-
tiesneša kamerā, Viļēnos, uz ne-
kustamo īpašumu, atrodošos Rē-
zeknes apr., Vidsmuižas pagastā,
Borisovkas ciemā, 6 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,.Valdības Vēstnesī".
Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādas prasības netiks pieņemt.
29281 v Miert. v. i. Šmidtchens.

Latgales apgabalt. Viļēnu iec.
miertiesnesis, pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un saskaņā
ar savu 1928. g. 17. febr. lēmumu
uzaicina 1927. g. 11. janvārī mir.
Jēkaba Dementija d. Zavolokina
mantiniekus pieteikt savas manto-
šanas tiesības miertiesneša ka-
merā, Viļēnos, uz nekustamo
īpašumu, sastāvošo no zemes
un ēkām, atrodošos Rēzeknes
apr., Viļēnu pag., Zavoruevkas
folvarkā, sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī". Pēc
minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības netiks pieņemtas.
29274b Miertiesnesis (paraksts)

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iecirkņa miertiesnesis, pamatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 1928. g. 18.
februāra lēmumu uzaicina 1922.g.
9. janvārī mirušā Aleksandra
Jāņa d. Bžežinska mantiniekus,
pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas miertiesneša kamerā, Viļēnos,
uz nekustamo īpašumu, atrodošos
Rēzeknes apriņķī, Viļēnu pagastā,
Stimbovkas folvarkā, 6 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" . Pēc minētā termiņa note-
cēšanas nekādas .prasības netiks
pieņemtas.
29271v Miertiesn. v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu lēmumu no
1928. g. 1. februāra, uzaicina
1927. g. 12. maijā mirušā Jāņa
Jezupa d. Veikšans manti-
niekus, pieteikt savas manto-
šanas tiesības augšminētam mier-
tiesnesim uz nelaiķa atstāto ku-
stamo un nekustamo mantību,
atrodošos Rēzeknes apr., Ata-
šienes pag. II Reiņiku c, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma ievietošanas dienas ,.Val-
dības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanā, ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. JVs 1028.

1928. g. 10. februārī.
28954v Miertiesn. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ai
savu 1928. g. 28. janvāra lēmumu
un. pamatodamiē's uz civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. un civ. proc.
lik. 1401., 1402 un 1408. p. p.
paziņo, ka pēc 1927. g. 17. jūn.
mir. Pētera Jēzupa d. Bačeks,
ir palicis mantojums, sastāvošs
no pieciem hektāriem, zemes ai
piegriezumu un ēkām, atrodošos
Silajāņu pag., Kuzmu sādžā,
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu būtu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

1928. g. 18. februārī JVs 45.
29121b Mierties. Platausks.

Madonas apr. 1. iec. miertiesn.,
kura kamera atrodas Madonā,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032 ,
un 2047. p. p. un savu 1927. g.
3. oktobra lēmumu paziņo, ka
Valsts zemes banka ir iemaksājusi
miertiesneša depozītā glabāšanā
uz Madonas apriņķa Saikavas
muižas hip. JVs 210 nostiprinātā
un 1924. g. dzēstā parāda nolī-
dzināšanai pēc 1905. g. 19. sept.
nostiprinājumiem JVsJVs324, 326,
327 un 330 Konrādam Volfam
par labu Ls 768,60.

Augšminētais kreditors, kura
dzīves vieta miertiesnesim nav
zināma, tiek uzaicināts uz minē-
tās naudas saņemšanu.

Madonā, 1928. g. 18. februārī.
29204z JVs 882 27.

Mierrtiesnesis J. Cimdinš.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec,
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 17. martā
pulkst. 10 diena, Rīga, Pēter-
baznīcas laukumā A6 25/27,
Borucha Joffe un Latvijas bankas
prasībās pārdos akc sabiedr
.Michails Kuzņecovs" kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
marmora mazgājamiem traukiem
u. c. un novērtētu par Ls 620.

Izzināt sarakstu novēttējumu,
ka ari apskat t pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g 28. februārī.
30124 Tiesu izp J.Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesas
izpildītājs, kura kanclejā atrodas
Rīgā, Antonijas ielā JVs 6, paziņo:

1) ka Rīgas Baltijas savstar-
pīgās kredītbiedrības, .Jonatāna"
krāj-aizdevu, Ābola u. c. prasībās
par Ls 14601,03 ar %, 1928. g.
3. maijā, pulksten 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem otriem torgiem
tiks pārdots Ženijas jirgenson
nekustams īpašums, kurš atrodas
Rīgā, Vidzemes šos. agr. JVs 60
5. hipot. iec. ar zemesgrāmatu
reg. JVs 177 (grupā 86, grunts 20)
un sastāv no pilsētas dzimfs-
rentes gruntsgabala 2237,8 kv.
metru platībā ar ēkām un pie-
derumiem, atrodošainies uz viņa;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 2000,—; .

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 10008,—;

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 tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu, un

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiescošies uz pārdodamo ipašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kanclejā.

Rīgā, 1928. g. 23. februārī.
30066z Tiesas izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā N° 1, paziņo,
ka_ 1928. g. 12. martā, pīkst. 10
rīta, Rīga, Slokas iela JV» 27,
veikalā, otrreizējā izsolē, pārdos
Kārļa Zeiberliņa kustamo mantu,
sastāvošu no skatu skapjiem,
galda svariem u. c un novērtētu
par Ls 250

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

Rīgā, 1928. g. 27. febr. 1* 327
30127 Tiesuizp. V. Požariskis.

Rīgas prēf. 3. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
atvaļ. apl. (atsvab. no kara
dienesta) ar JVs 2354, izd. no
Arm. galv. mechan. darbu, pr-ka
1920. g. 14. febr. uz Pētera
Anša cl. Dulbes vārdu, dzīv.
Baznīcas ielā JNs 45-1. 3O140ē

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 1928. g. 8. martā,
pulkst. 11 diena, Rīgā, Stabu iela
Nš 46/48, skārnī, a/s .Latgales
Tirgotājs* prasībā pārdos Mei-
lacha Feldmaņa kustamo mantu,
«astīvošu no elektromotora vei ?
kala letes, gaļas bluķiem un
desām un novērtētu par Ls 280.

Izzināt sarakstu, n īvērlejumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
</arēs pārdošanas dienā uz vietas..

Rīgā, 1928. g 22. februāri.

30155 Tiesu izp. J. Kazubierns

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 8. martā,
pulksten 1 dienā , Rīgā, Ģertrū-
des ielā JVs 51, dz. 18, Kārļa
Muntera prasībā tiks pārdo-
ta Kārļa Vēvera kustama
manta,sastāvošu no dažādām mē-
belēm un novērtēta par Ls 463.

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

Rīgā, 1928. g. 22. febr. 30160
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928 g. 7. martā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Lāčplēša
ielā Ns 76, 1 un II torgos Juliusa
Sarapa prasībā pārdos R./T.
sab. .Automobiļu Nams" kust.
mantu, sastāvošu no viegla un
smaga automobiļiem un novērtētu
par Ls 590.

Izzināt sarakstu, io/ērlējumu, ka
ati apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 22. martā.
30156 Tiesuizp. J Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g 8. martā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Ģertrūdes
ielā Ns 69/71, dz. 46, tirdzn.
a/s .Elektroluks" prasība pārdos
Pētera Blana kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 350.

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

Rīgā, 1928. g. 22. februārī.
30125 Tiesuizp. I. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 1928_ g. 7. mattā,
pulksten 12 diena, Rīgā, Stabu
ielā Ns46/48, dz. 29, a/s „Abava"
un citu prasības, II ūtrupē pār-
dos Uriela _ Dimanta Kustamo
mantu, _ sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 245.

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

Rīgā, 1928. g. 22. februārī.
30126 Tiesuizp. J.K a z ubier ns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 6. marļā,
pulkst. 10 diena, Ripa, Marijas
iela JVs8, veik., a/s „Merkatura",
Izraēla Raškesa u. c. prasībās
pārdos Izaka un Beinusa
Chaita kustamomantu sastāvošu
no dāmu cepurēm, filca un samta
un veikala iekārtas un novērtētu
par Ls 2290.

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

Rīgā, 1927. g. 22. februārī.
30157 Tiesuizp. J. Kazubierns,

Rīgas apgabaltiesas 3, lec.



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

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

Rīgā, 1928. g. 18. februāri.
30132Č Tiesu izp. 1. Ziffcels.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pils. 1. iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1928.g.
8. jūnijā, pīkst. 10rītā, Liepājas
apgabaltiesas sēžu zālē tiks pār-
dots otrā publiskā vairāksolīšanā
nekustams īpašums, piederošs
Rūdolfam - Aleksandram - Fridri-
cham, Nikolajam-Vilhelmam-Er-
nestam, Georgam un Eleonorai
Koreckiem (Korecķy), Alek-
sand rai - Auguste i -Teklai fon
Tīzenhauzen, Tamārai un Ni-
kolajam Davidof un Ellen
Guaita, kurš atrodas Liepājā,
Julianes ielā JVs 54 un ierakstīts
Liepājas-Aizputee zemes grāmatu
nodaļā ar krepost JVs 1082.

Šis nekustams īpašums ier no-
vērtēts uz Ls 14500 un tiek pār-
dots dalīšanas nolūkā starp augš-
minētiem mantiniekiem. Uz šo
nekustamu īpašumu ir nostipri-
nāti hipotēku parādi: 6500 rub.
krievu cara naudā un Ls 1700.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1885. p. no priekšrocīgu
prasību summas, skatoties no
tam, kura summa būs augstāka
pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1450 drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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. 30023o

Liepājā, 1928. g. 25. februārī.
Tiesu izpildītājs A. Korženeckis

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pils. 2. iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1928.g.
4. maijā, pīkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas sēžu zālē tiks pār-
dots pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustams īpašums piederošs
Andrejam Andrejenko, kurš
atrodas Ventspils apr. Dundagas
pag. zem nosaukuma ,,Stiebru "
mājas un ierakstīts Ventspils
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
JVs 149/1164.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls6000 un tiek pārdots
dēļ Eduarda Krišberga prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekustamu īpa-
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 1500.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēša-
nas summas Ls 6000 vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir 'jāie-
maksā Ls 600 drošības naudas,
kā arī jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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. JVs 497.

Liepājā, 1928. g. 23. februārī.
30025o Tiesu izp. J. Pētersons.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
2.iecirkņa, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVs 9, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p. p.
paziņo, ka 1928. g. 4. maijā,
pulksten 10 rītā, Liepājas ap-
gabaltiesas sēžu zālē, tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā

nekustams īpašums,
piederošs Fricim Feldlibam,
kurš atrodas Ventspils apr., Dun-
dagas pag., zem nosaukuma Zel-
tas JVs 512 un ierakstīts Ventspils
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
JVs 3156.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000 un tiek
pārdots dēļ Jāņa Bažbauera pra-
sības apmierināšanas. Bez mi-

nētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 4400.

Solīšana sāksies saskaņa ar
civ. proc. lik. 1871. no novērtēša-
nas summas Ls 5000 vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir "jāie-
maksā Ls 500,— drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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. 23.febr.Ns 497
30024Č Tiesu izp. ļ. Pētersons.

Galvenās artilērijas noliktavas
priekšnieks ziņo, ka galvenās
artilērijas noliktavas brīva līguma
ieroču meistars Kuprijanovs .Gri-
gorijs, nozaudējis.viņam no manis
izd. personas apliecību Ns 14077/k
no 1927. g. 14. okt., ar derīgumu
termiņu līdz 1928. g. 1. jūlijam',
kura skaitīt kā nederīgu. 30084z

Rīgas apgabaltiesas 4. lec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā Ns 1, paziņo,

ka _ 1928. g. 13. martā, pīkst. 10
rīta, Rīga, L. Zoiitudes ielā Ns 13,
pirm- un otrreizēja izsolē p ā rd o s
Mozesa Magidsona kustamo
mantu, sastāvošu no lietotiem būv-
kokiem, dzelzs vagonetēm un
mēbelēm un novērtētu par
Ls 1270.

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

Rīgā, 1928. g. 27. febr. Ns 174
30123 Tiesuizp V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura _ kanceleja atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā Ns 1,
paziņo, ka 1928. g. 13. martā,
pulksten 10 tītā, Rīga, Zolitudē,
L. Zoiitudes iela Ns 3, pārdos
Eduarda B r ū n i ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no govs, raspu-
kas u. c. un novērtētu par Ls 460.

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

Rīgā, 1928. g. 27.janv. Ns 587
30129 Tiesu izp.V Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 8. martā,
pīkst. 10 diena, Rīgā, Tērbatas
iela Ns 45, dz. 7, Ap-bas .Augļu
eksports* un citu lietās pārdos
II torgos Otto Jansona kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
citu un novērtētu par Ls 885

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

Rīgā, 1928. g. 16. februāri.
30130 Tiesu *zp. J. Zirgels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 9. martā
pīkst 10 dienā, Rīga, Biīvibas
iela Ns 40, veikalā Elja Sarija un
citu lietas I un II torgos pārdos
Eduarda Gmndev kustamo mantu,
sastāvošu no veikala iekaltas un
galantērijas precēm un novērtētu
par Ls 1204,20.

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

Rigā, 1928. g. 25. februārī.
30131 Tiesu izp J. Z i r g e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Andreja Pumpura
ielā Ns 1, paziņo:

1) ka Annas Marijas Pļavmek
prasības lietā par Ls 4000 ar
% un izdevumiem, 1928. g.
12. aprilī, pulksten 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
tiks pārdots mir. Fridricha Mārti-
ņa d. Ozola mantojuma masas
nekustams īpašums, kurš atrodas
Rīgā, Bauskas ielā, IV hipot.
iecirknī ar zemesgrāmatu reģistra
Ns 1521 (grupā 52, grunts Ns 92)
.un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsgabala, platībā
11808 kv. metru ar uz viņa
atrodošamies ēkām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums, apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4100,55 un no-
dokļu parāds Ls 0,70. Solīšana
māksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p.; '

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.

Rīgas pilsētas valde
pārdod apm. 40 kub. asis priežu stutmalkas,

„ 60 „ ,, egļu papīrmalkas,
„ _ 12 „ „ egļu bluķu,

atrodošos pie stac. Žiguri. Materiāli 1926. 27. g. ziemas cirtums.
Ieinteresētās personas tiek lūgtas iesniegt savus piesolījumus

1. Ķēniņu ie!āNs5,jst. 64, uzrādot cenu par kub. asi 7' x7'x7' franko
laukums stacija Žiguri.

Rīgā, 1928. g. 27. februārī.; 1* 30039ē

Pasta un telegrāfa departam. galvenā darbnīca
izsludina rakstisku sacensību 7. martā 1928. g.

Logu rūtēm 2094 gab.
Izsole notiks minētā datumā pīkst. 10. pasta un telegrāfa

departamenta materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas
bulvāra Ns 15.

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

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
nodaļā, Slokas ielā Ns2, darbdienās no pulksten 10—12 un 12,30—14.

30077z 1* L. 982

Pasta un telegrāfa departam. galvenā darbnica
izsludina rakstisku izsoli 8. martā 1928. g.

Dzelzs skrūvēm — kokam 2960 gr.
Izsole notiks minētā i atumā pīkst. 10 pasta un telegrāfa

departam materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas
bulvāra Ns 15.

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

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
nodaļā, Slokas ielā Ns 2, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12,30—14.

30076z 1* L. 978

Pasta un telegrāfa departamenta galvenā darbnica
izsludina rakstisku izsoli

1928. g. 9. martā uz
Auklu 6 vad 3000 m.
Auklu 2 vad 3000 m.
Pretestības stiepuli 1 kg
Dzelzs skārdu 13000 kg
Emaljētām šiltītēm 2200 gab.
Izsole notiks minētā datumā pasta telegrāfa darbn. materiālu

iegādes un inventāra nodaļā pulksten 10, Aspazijas bulvāra Ns 15.
Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā
no piedāvājuma kopsummas. 1*

Izsoles un techniskie noteikumi un zīmējumi saņemami darb-
nīcas komercnodaļā, Slokas ielā Ns 2, darbdienās no pīkst. 10—12
un no 12.30—14. - 30075z L. 974

Aizputes pilsētas valde
uzaicina līdz š. g. 10. martam pieteikties uzņēmējus,_ kuri gribētu

uzņemties nākoša vasara izvest Aizputes pilsētas

elektriskās centrāles izbūves
un elektriskās daļas (mašīnas un

ielu tīkla) ierīkošanu.
Tuvāki noteikumi tiks izsūtīti uz pieprasījumu. Izdošana notiks

konkursu ceļā.
Pilsētas galva E. K a n t s.

30103 Sekretārs (paraksts).

Krāslavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 15. martā, Dagdas pagasta namā,
uz fonda zemēm atrodošos

I.Augošu mežu.
A) Agrākās izsolēs nosolīta vienība, no kuras pircējs atteicies.
I iec. mežniecībā, Bukmuižas novadā, pēc platības 1 vienību

ar 400 ha, vērtībā Ls 251,—.
B) Ar 60% pazeminājumu no takses.
I iec. mežniecībā, Bukmuižas novadā, pēc platības 2 vienības

ar 1,26 ha un 3,17 ha ,vērtībā Ls 98,— un 59,—
II iec. mežniecībā, Dobročinas novada, pēc celmu skaita 3

vienības no 458—1840 kokiem, vērtībā no Ls 225,— līdz Ls 547,—.
C) Ar 90% pazeminājumu no takses.
I iec. mežniecībā, Magnusovas novadā, pēc platības 1 vienību

ar 3,09 ha, vērtībā Ls 36,—, Mariampoles novadā, pēc platības
2 vienības ar 2.35 ha un 0,91 ha, vērtībā Ls 10,— un Ls 25,—. Apv.
Vec-Domes novadā, pēc platības 1 vienību ar 7,75 ha, vērtībā Ls 123,
Pachelkas novadā, pēc platības 2 vienības ar 1,33 ha un 11,76 ha,
vērtībā Ls 5,— un Ls 27,—, Adaunmovas novadā, pēc platības 1
vienību, ar 2,15 ha, vērtībā Ls 30,—, Bukmuižas novadā, pēc pla-
tības 2 vienības ar 3,25 ha un 1,27 ha, vērtībā no Ls 13,— Ls 7,—.
Apv. Jaun-Domes nov dā, pēc platības 2 vienības ar 1,60 ha un
15,50 ha, vērtībā no Ls 30,— līdz Ls 138,—.

II iec. mežniecībā, Ludvikovas novadā, pēc platības 3 vie-
nības no 1,50 līdz 2,50 ha, vērtībā no Ls 10,— līdz Ls 27,—. Pustiņas
novadā, pēc platības 1 vienību ar 1,32 ha, vērtībā Ls 67,—. Po-
rečjes novadā, pēc platības 1 vienību ar 0,45 ha, vērtībā Ls 4,—.
Vidņas novadā, pēc platības 1 vienību ar 0,53 ha, vērtībā Ls 21,—.

II. Tiltu koku atlikumi-galotnes.
ar 60% pazeminājumu no takses.

1 iec. mežniecībā, Bukmuižas novadā, 1 vienību ar 17,93m,
vērtībā Ls 12,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprinātiem nosacījumiem.

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

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

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

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 depar-
tamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, pārdodot mežu uz fonda
zemēm, drošības naudas cirsmu tīrīšanai un kultūrdarbu izvešanai
netiek ņemtas.

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

Ciršanas biļeti saņemot, vēl bez drošības naudas cirtumu tī-
rīšanai un kultūrdarbu izvešanai, pircējam jāiemaksā skaidrā naudā
par katru nopirkto vienību, uz kuru izņem biļeti, ne mazāk kā 20%
no pārdošanas summas.

Skaidrā naudā iemaksāto operācijas drošības naudu ieskaitīs
pēdējā maksājumā.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem.

29959z Krāslavas virsmež-niecū&a-

tīkšņu virsmežniecība
papildām 1928. g. 12. martā mutiskai izsolei uz tiem pašiem noteiku-
miem

vēi pārdos
II iec. mežniecībā, Elkšņu nov., 1 vienību, vērtībā Ls 939 un
III iec. mežniecībā, Elkšņu nov., 1 vienību, vērtībā Ls 263.

30161ē L 990. ' Elkšņu virsmežniecība.

Valsts Virgas (Liepājas apr.) saimniec.
pārdos vairāksolīšanā

š. g. 12. martā, pulksten 12 dienā,
120 kvintālu ziemas kviešu.

Tuvākas zinas izsniedz minētā saimniecībā katru dienu.
30164ē L 999.

Grīvas virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1928. g. 12. martā, pulksten 12 dienā, Grīvas
virsmežniecības kancelejā, Grīvas mežmuižā, saskaņā ar likumu par
darbiem un piegādēm valsts vajadzībām (Vaid. Vēstn." Ns 54 —
1927. g.)

seftošus darbus:
1) Sagatavojams un piegādājams koka materiāls Kraujas Ns 18.

apgaitas mežsarga saimniecības ēkas jaunbūvei. Materiāls pie-
gādājams uz minētās apgaitas mežsarga dienesta zemes un novieto-
jams norādītā vietā. Piegādājamā materiāla vairums 114,80 kub.
mtr, no kuriem 18,91 kub. mtr uzņēmējam jāsazāģē dēļos un plankās,
bet no 18,55 kub. mtr jāizgatavo 15180 jumta skaidu. Kokus mate-
riālu sagatavošanai dod virsmežniecība no Kalkūnes novada 18. ap-
gaitas. Iemaksājamā drošības nauda Ls 60.

2) Sagatavojams un piegādājams koka materiāls Tumšās Ns 27.
apgaitas mežsarga dzīvojamās un saimniecības ēku jaunbūvēm.
Materiāls piegādājams un novietojams uz minētās apgaitas mežsarga
dienesta zemes un novietojams norādītā vietā. Piegādājamā mate-
riāla vairums 219,05 kub. mtr, no kuriem 46,41 kub. mtr uzņēmējam
jāsazāģē dēļos, plankās un latās, bet no 29,40 kub. mtr jāizgatavo
24060 jumta skaidu. Kokus materiālu sagatavošanai dod virs-
mežniecība no Vecsalienes novada 27. apgaitas. Iemaksājamā
drošības nauda Ls 117.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku un
valsts zemes banku ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas bankas un kredīt-
iestāžu garantijas. Vietējie lauksaimnieki nodrošinājuma vietā
var iesniegt vekseļus.

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

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minēto nodrošinājumu un
zīmognodokli Ls 0,40 apmērā, iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai vai iesūtāmi Grīvas virsmežnie-
cībai, caur Grīvu ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1928. g. 12. marta
izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs.
Rakstisko piedāvājumu iesniedzējiem nav tiesības solīt mutiski
par tām vienībām, uz kurām viņš iesniedzis rakstisku piedāvājumu.

Mazākais piedāvājums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno
cenu.

Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu
laikā jānoslēdz līgums.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Grīvas virsmežniecībā.
3005 lē Grīvas virsmežniecība.

Nītaures virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 15. martā, Nītaures pagasta valdes
telpās, agrākās izsolēs nepārdotu

au&ošu mežu
uz likvidējamiem fonda gabaliem un valsts mežā:

II iec. mežniecībā, Nītaures novadā, pēc celmu skaita 1 vie-
nību — 592 koki, vērtībā Ls 699,—; Ķēču novadā, pēc platības
1 vienību — 0,99 ha, vērtībā Ls 26,—.

111 iec. mežniecībā, Kniediņu novadā, pēc platības 1 vienību —
4,95 ha, vērtībā Ls 176,—; Annas novadā, pēc platības 4 vienības
no 0,22 ha, — 6,82 ha, vērtībā no Ls 31,— līdz Ls 603,—.

IV iec. mežniecībā, Mālpils novadā, pēc celmu skaita 1 vienību
— 94 koki, vērtībā Ls 9,— un pēc platības 1 vienību -^- 4,74 ha,
vērtībā Ls 232,—; Rikteres novadā, pēc platības 3 vienības no
0,68—0,99 ha, vērtībā no Ls 23— līdz Ls 44,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprinātiem nosacījumiem.

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

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

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vie-
nības pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu
departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors. Drošības naudas izcirtumu tīrīšanai un kultūrām par
vienību Ns 4 Ķēču novadā, pēc lauzta līguma, tiek ņemtas saskaņā
ar zemkopības ministra 1924. g. 4. jūnijā apstiprinātiem nosacīju-
miem: tīrīšanai Ls 35,— un kultūrām — Ls 35,—.

Ja mežu uz fonda zemes nopircis zemes ieguvējs — drošības
nauda ciršanas vietu tīrīšanai nav maksājama.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēku bankas 6% ķīlu zīmes,
ītbanku un kredītbiedrību garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem.

29958z yiitmswv.fiDfrsineinipcīAa.

Bērz-Sīpeles virsmežniecība
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 28. martā, pulksten 12, Bērzmuižas
pagasta valdes telpās, saimnieciskā kārtā sagatavotus

meža materiatus:
Vien. Ns 1 — pie Līvbērzes stacijas 92 steri stut- un papīra

malkas un 25 priedes un egles baļķi, vērtībā Ls 845,—.
Vien. Ns 2 — pie-Svētes upes, uz mežsarga Ns 12 apg., Dobeļa

II zemes — 120 steri stut- un papīra malkas, vērtībā Ls 840,—.
Vien. Ns 3 — pie Apšupes stacijas 92 steri stut- un papīru

malkas, vērtībā Ls 644,—.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles

kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, kas pēc
nosolišanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtās aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās
izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā
no piedāvātās summas, neatzīs.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku
banku ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību un 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas pri-
vātu banku garantijas.

Virsmežniecība patur secv tiesību pārdošanai izslzdinātās
izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas Bērz-Sīpeles virsmežniecības kanclejā un pie
iecirkņu mežziņiem.

29956z Bērz-Sīpeles virsmežniecība.



Zemkopības min. kulturtech-

niskā daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 27. janvāri ir apstiprinājis
Kazdangas meliorācijas sabiedri-
drības „Skalda" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
358. 1. p. ar Ns 508.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Aizputes apr. Vangas muižā,
c. Aizputi.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
29375 Darbvedis Briedis.

Zemkopības rnin.kuHūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 27. janvārī ir apstiprinājis
Smārdas pag. meliorācijas sabie-
drības ,,Lāpsta" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
360. 1. p. ar Ns 510.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Tukuma apr. Smārdas muižā
,,Pūcēs ", c. Tukumu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
29376 Darbvedis Briedis.

Dzelzce|u

virsvaldes materiālu apgāde
izsludina rakstisku sacensību

10. martā 1928. g. uz.dzelzi:
paliktņu — 200000 kgr.
I. labum — 60000 ,,
II. labuma — 205000 „

un rakstisku izsoli
14. martā 1928. g. uz diegu
atkritumiem, kokvilnas, raibiem
— 15000 kgr.

Izsoles un sacensības sākums
pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā drošība: uz dzelzi 1%
un uz diegu atkritumiem 5%
no piedāvājumu vērtības. Tu-
vākas ziņas dz-ļu virsvaldē,
Gogoļa ielā Ns 3, ist. 103.
L 991 2* 30162

Madonas apriņķa priekšnieka
palīgs J. iecirknī paziņo, ka
1928. g. 9. martā, pulksten 10,
Bērzaunes pag., Brutanu mājā,
tiks izpārdota vairāksolīšanā pil-
sonei Minnai Dzenīt piederoša
kustama manta, sastāvoša no:
melnas govs un zāles pļauj-
mašīnas, nocenotu par Ls 299,34,
izpildot Nodokļu departamenta
rakstu no 1928. g. 22. janvāra
ar JNs 1297.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

1928. g. 25. februārī. Ns 1854.
30105ē Priekšn. pal. (paraksts)

Rīgas pilsētas lombards
Kaļķu ielā Ns 9, ieeja no Zirgu
ielas' Ns 10,

izūtrupēs
1928. g. 6. un 7. martā, pulksten
6 vakarā,
zelta un sudraba lietas, apavus,
drēbes, tepiķus, veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, daž. metāla
un c. neizpirktas un nepagarinātas
lietas, kas ieķīlātas no 1927. g.
6. septembra līdz 20. septembrim
ar NsNs C 585757 — 591716,
kā ari izūtrupēšanai nodotās
mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu priekš galīgā termiņa
notecēšanas. 30141 ē

Vidzemes
artilērijas pulks

uzaicina visas iestādes, fir-
mas un privātpersonas
kurām būtu kādas naudas pra-
sības pret pulku par 1927.-28.
saimn. gadu, tās pieteikt līdz
š. g. 20. martam pulka Saim-
nieciskā daļā, Artilērijas kazar-
mēs. Vēlāki iesniegtas rasības
nevarēs tikt apmierinātas aiz
līdzekļu trūkuma. 30158 2*

Kļūdas izlabojums.
Ilūkstes apriņķa priekšnieka

2. iec. palīga * ,,Vald. Vēstn."
p. g. 265. num, sludinājumā par
Podskočija pases nozaudēšanu
ieviesusies kļūda: nozaudētā pase
bija izdota nevis uz Viktora
Viktora d. Podskočija, bet gan uz
Viktora Antona d. Podskočija un
ne ar Ns 3110, bet ar Ns 4615,

30097ē

Liepājas pilsētas 8. iecirkņa
policijas priekšnieks izsludina par
nederīgu kara klausības apliecību
Ns 6932, izdotu no Liepājas kara
apr. pr-ka 1922. g. 6. nov.
uz Meera-Arona Icika d. Meije-
rovica vārdu, kura pieteikta
par nozudušu. 28912ē

Priekules polīc. iecirkņa priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
ar Ns 1169, izdotu no Priekules
policijas priekšnieka 1920. g.
17. jūnijā uz Emīlijas-Irmas
Jēkaba m. Gabaliņš vārdu.29045ē

Krievu-Baltijas vagonu fabrikas
akciju sabiedrības valde

paziņo, ka uz š. g. 27. febr.
sasauktā kārtējā pilnā sapulce
nevarēja notikt nepietiekoša ak-
cionāru skaita pieteikšanas dēļ,
kādēļ otrdien, š. g. 20. martā,
pulksten 4 dienā, sabiedrības
valdes telpās, Liepājā, Aleksandra
ielā Ns 95, notiks
otrreizēja kārtēja pilna sapulce,
kuras lēmumi būs saistoši priekš
visiem akcionāriem, neatkarīgi
no tam, kāds akcionāru skaits
būs ieradies sapulcē.

Šinī sapulcē izlemjami tie paši
jautājumi, kuri bija nozīmēti
pirmās sapulces dienas kārtībā
un izsludināti ,,Vald. Vēstn."
Ns 29. no š. g. 6. februāra un
proti:
1) Valdes ziņojums par sabiedrī-

bas lietu stāvokli;
2) Revīzijas kommisijas ziņojums
3) 1927. g. pārskata apstipri-

nāšana;
4) Budžeta apstiprināšana 1928.

gadam;
5) Valdes locekļu un valdes lo-

cekļu kandidātu ievēlēšana
saskaņā ar statūtu § 25.;

6) Revīzijas kommisijas locekļu
ievēlēšana, saskaņā ar sta-
tūtu § 40.;

7) Tekošas darīšanas.

Akcionārus, kas veļas piedalī-
ties otrreizējā pilnā sapulcē, lūdz
iesniegt savas akcijas valdei (Lie-
pājā, Aleksandra ielā Ns 95)
saskaņā ar sabiedrības statūtu
Ns 53., vismaz septiņas dienas
pirms sapulces dienas.
30154ē Valde.

Liepējas ogla un firdznlec.fl.lS»
Liepājā,

liii Dilna sanuice
1928. g. 29. martā, pīkst.12 dienā
sabiedrības kantori Liepājā, Zā-
ģeru laukumā Ns 16.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
3) 19*27. g. pārskata apstipri-

nāšana.
4) 1928. g, budžeta pieņemšana.
5) Vēlēšanas.
6)Dažādi jautājumi.

30113ē Valde.

' " «

Dažādi
sludinājumi.

?

Akciju sabiedrība Th-os Firth
un dēli

uzaicina akcionārus uz
kārtēju pilnu sapulci

1928. g. 4. .aprilī, sabiedrības
telpās, Rīgā, Peitavas ielā Ne9/11.

Dienas kārtība:
1) Protokola lasīšana.
2) Revīzijas kommisijas ziņo-

jums.
3) 1928. g. budžets un darbības

plāns.
4) Valdes atalgojums.
5) Valdes un revizijas kommisiju

locekļu vēlēšana.
6) Ziņojumi un priekšlikumi.

Akcionāriem, kuri vēlas ie-
sniegt priekšlikumus, minētie
priekšlikumi valdei jāiesniedz rak-
stiski līdz š. g. 28. martam. Ak-
cionāriem, kuri vēlas piedalīties
minētā sapulcē, līdz 1928. g.
28. martam jāpieteic valdei
savas akcijas.
30153ē Valde.

Akc. sab. ..Autosatiksme "
gadskārt. pilnā akcion. sapulce
tiek sasaukta š. g. 24. martā,
pīkst. 16, Rīgā, Matīsa ielā
Ns 92/94, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlē-

šanas.
2) Pārskats par 1927. gada

darbību.
3) Revizijas kommisijas ziņo-

jumi.
4) Peļņas sadalīšana.
5) Budžets 1928. gadam.
6) Atalgojuma noteikšana val-

des locekļiem un revizijas
kommisijai.

7) Nekustama īpašuma apgrū-
tināšana.

8) Jaunu vāģu iegādāšana.
9) Vēlēšanas.

10) Tekošas darīšanas un dažādi
priekšlikumi.

30149ē Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 27. janvāri ir apstiprinājis
Lemzeres meliorācijas sabiedrī-
bas statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
361. 1. p. ar Ns 511.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apr. Cieceres pag.
Lemzeres m-žā, c. Saldu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
29377 Darbvedis Briedis.

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
9. martā, pulksten 10, 1. Pils
ielā Ns 20. dz. 3, tiks vairāksolī-
šanā pārdota Nacionālās darba
savienības transporta koopera-
tīvam piederoša kustama manta,
sastāvoša no dažādām mēbelēm,
notaksēta kopā par Ls 257,
Rīgas kopējās slimo kases pra-
sības segšanai.

Rīgā, 1928. g. 28. februāri.
30138ē Priekšn. (paraksts).

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
9. martā, pulksten 10, Palasta
ielā Ns 10, dz. 12, tiks vairāksolī-
šanā pārdota atvaļināto kara
vīru biedrībai ,,Tēvija" piederoša
kustama manta, sastāvoša no
kantora iekārtas piederumiem,
notaksēta kopā par Ls 64,35,
Rīgas kopējās slimo kases prasī-
bas segšanai.

Izzināt sarakstu un novērtē-
jumu, kā ari apskatīt pārdodamo
mantu varēs ūtrupes dienā uz
vietas.

Rīgā, 1928. g. 28. februārī.
30137ē Priekšn. (paraksts).

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
9.martā, pulksten 11, Anglikāņu
ielā Ns 3, dz. 3, tiks vairāksolīšanā
pārdota Paulam Norenbergam
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no dzīvokļa iekārtas,
notaksēta kopā par Ls 210,
Paula Tīlemaņa ires prasības
segšanai.

Izzināt sarakstu un novērtē-
jumu, kā arī apskatīt pārdodamo
mantu varēs ūtrupes dienā uz
vietas.

Rīgā, 1928. g. 28. februāri.
?^n i^fip Pi-inkčn /r,ai-oUc-fo\

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. *g.
12. martā, pulksten 10, 1. Pils
ielā Ns 22, dz. 2, tiks vairāksolī-
šanāpārdota J. Vonsam piederoša
kustama manta, sastāvoša no
zāles garnitūras, notaksēta kopā
par Ls 110,93, Rīgas kopējās
slimo kases prasības segšanai.

Rīgā, 1928. g. 28. februārī.
30135ē Priekšn. (paraksts).

Nozaudēta un tamdēļ skaitāma
par ned. Polijas pilsones Ana-
stasijas Lariona m. Isakovas na-
cionālā pase, 3004/ 27. izd. no
Polijas konsulāta Rīgā 1927. g.
4. jūlijā. 30085ē

Izlabojums
Rīgas pref. Jūrmalas iec. pr-ka

,,Vald. Vēstn." š. g. 43. numurā
ievietotā sludinājumā Richarda
Anša d. Štolcera III daļas re-
zervista apliec, nozaudēšanas lietā
virsrakstā nepareizi iespiests: Rī-
gas prefektūras Rīgas iec. pr-ks
u. t. t, kas nepareizi, vajaga būt
un jālasa: Rīgas prefektūras Jūr-
malas iec. pr-ks izsludina u. t. *t.

Liepājas-Aizputes apriņķa Prie-
kules policijas iecirkņa' priekš-
nieks, pamatojoties uz Zemko-
pības ministrijas mežu departa-
menta 1928. g. 16. janvāra
rakstu ar Ns 24636, Kalētu
pagastā, Priedienu mājās-, 1928. g.
5. martā, pulksten 10 dienā,
izsludina otrreizējo ŪTRUPI,
kurā pārdos atklātā vairāksolī-
šanā Jānim Vecvagaram pie-
derošos 2 zirgus, bēras spalvas,
kopvērtībā Ls 325. Ns 557.

Priekulē, 1928. g. 26. februāri.
30108ē Priekšn. (paraksts).

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
12. martā, pulks' ten 10, Skārņu
ielā Ns 9, dz. 7, tiks vairāksolīšanā
pārdota Mendelim Neistatam pie-
deroša kustama manta, sastāvoša
no oša koka bufetes un kājmi-
namas šujmašīnas, notaksēta ko-
pā par Ls 60, maksas par gada
uzturēšanās atļauju piedzīšanai
saskaņā ar Rīgas prefektūras
pasu nodaļas š. g. 7. febr. rakstu
Ns 2.

Rīgā, 1928. g. 28. februāri.
30134ē Priekšn. (paraksts).

Rīgas prefektūras 1. iec. priekšn.
paziņo, ka š. g. 12. martā, pīkst.
10, Pasta ielā Ns 6, dz. 17, tiks
vairāksolīšanā pārdota ŽanoBern-
hardtam piederoša kustama man-
ta notaksēta par Ls 54,—, sas-
tāvoša no ozola koka bufetes,
soda naudas par dzīvošanu ar
notecējušu ārzemes pasi piedzī-
šanai saskaņā ar iekšlietu minis-
trijas administr. departamenta
pasu nodaļas š. g. 30. janvāra
rakstu JVp 1314/vi 3nnsfi5

dienas kartību:
1) Valdes ziņojums.
2) Nekustamā īpašuma iegūšana.
3) Nekustamā īpašuma apgrūti-

nāšana ar obligācijām.
4) Dažādi jautājumi.
30146ē L Valde.

Latviešu grāmattirgotāju un iz-
devēju biedrības

pilna sapulce
notiks š. g. 22. martā, pulksten
7 vakarā, Sieviešu palīdzības
korpusa telpās, Blaumaņa ielā
Ns 19. ..

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlē-

šanas.
2) Gada pārskats un revizijas

kommisijas ziņojums.
3) Budžets 1928." g.
4) Biedrības turpmākā darbība.
5) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
6) Vēlēšanas.

N.B. Pēc sapulces paredzētas
kopīgas pārrunas pie glāzes tējas.
30150ē Valde.

Maksātnespējīga parādnieka
Roberta Ulmaņa konkursa valde
uzaicina minētā parādnieka kre-
ditorus ierasties uz

pilnu kreditoru sapulci,
kura nolikta uz š. g. 9. martu,
pulksten 6 vakarā, Rīgas apgabal-
tiesas telpās, ar sekošo

dienas kārtību:
1) Dažu kreditoru priekšlikums

par fabrikas darbības turpi-
nāšanu.

2) Pretenziju pārbaudīšana.
Rīgā, 1928. g. 28. februārī.
Konkursa valdes priekšsēd.
E. Valter - Vittenheim.

30142ē zvēr. adv. pal.

Latvijas kuģu īpašnieku
savienības

pilna biedru sapulce
š. g. 12. aprilī, Rīgas biržas
komitejas zālē, pīkst. 5 p. p.

Dienas kārtība:
1) Sapulces prezidija vēlēšana.
2) 1927. g. pilnas sapulces proto-

kola pieņemšana.
3) 1927. g* darbības pārskats,

kases pārskats un revizijas
kommisijas ziņojums.

4) Budžets 1928." g.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi priekšlikumi un jau-

tājumi.
30144ē Valde.

Pirmā Rīgas savstarpējā
kredītbiedrība

notur š. g. 21. martā, pulksten
7 vakarā,

deleģētu sapulci
biedrības telpās, 1. Smilšu ielā
Ns 8/10.

Dienas kārtība:
1) 1927. gada pārskats.
2) Padomes un revizijas kommi-

sijas ziņojums.
3) Vēlēšanas.
4) Priekšlikumi.
30143ē Direkcija.

Akc. sob. ..Priede "
likv. konunfsija

uzaicina savus akcionārus uz

kārtēju akcsapulci
kura notiks 1928. g. 22. martā,
pulksten 5 pēc pusd., Rīgā,
Parka ielā Ns 8, dz. 5.

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

pieņemšana un apstiprināšana.
3) Dažādie ziņojumi un jautā-

jumi.
30152Č Likvidāc. kommisija.

Paziņojums.
Saskaņā ar Pedeles-Lugažu lop-

kopības pārraudzības biedrības
1926. g. 25. jūlija likvidācijas
sapulces lēmumu — Pedeles-Lu-
gažu lopkopības pārraudzības bie-
drību nolemts likvidēt, pie kam
likvidāciju uzdots izdarīt bie-
drības valdei, pie kuras jāgriežas
ar visām prasībām Pedeles-Lu-
gažu lopkopības pārraudzības bie-
drības kreditoriem.

Pedeles-Lugaž'u lopkopības pār-
raudzības biedrības likvidācijas

28793z kommisiia.

Smiltenes rūpniecības akciju sab.
kārtēja pilna akcionāru sapulce
tiks noturēta 1928. g. 27. martā,
pulksten 15, Smiltenē, Smiltenes
rūpniecības akciju sabiedrības
kantorī, koku zāģētavā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadoņa vēlēšana.
2) Pārskats par 1927. gadu un

revizijas kommisijas ziņo-
jums.

3) Gada pārskata pieņemšana
un apstiprināšana; zaudē-
jumu segšanas realizēšana.

4) Koncesijas līgums ar Smil-
tenes pilsētu.

5) Elektriskās spēka stacijas un
tīkla pārbūve.

6) Projekts par Rauziņas upes
ievadīšanu Abulā.

7) Pūces ķieģeļu cepļa pārdo-
šanas resp. izrentēšanas jau-
tājums.

8) Algas noteikšana.
9) Budžets 1928. gadam un

darbības plāns.
10) Vē'ēšanas.
11. Dažādi jautājumi.

Piezīme: Saskaņā ar statūtu
55. § akcionāriem, " kuri vēlas
piedalīties pilnā sapulcē, jāpieteic
savas akcijas valdei vēlākais līdz
š. g. 16. martam, pie kam uz
uzrādītāja, izdotās akcijas paliek
valdes glabāšanā un tiek iz-
sniegtas atpakaļ tikai pēc sapulces
beigām.
30145ē Valde.

promomne esoša

Karpa Mitrdfanova
mantas aizbildniecība, Anasta-
sijas Karpa m. Razļivskas, dzīv.
Jaunlatgales apr., Linavas pag.,
Paļcovas pūstošā, personā, —

meklē minēto Karpu Mitro-
fanovu un lūdz paziņot viņai

tā atrašanās vietu.
Izsludina par ned. nozaudēto

Valsts darbinieku krāj-aizdevu
sabiedrības biedru biedru grāma-
tiņu Ns 249 uz Konstantīna
Klāva d. Poge vārdu. 30071z

uezvesis

Vikandera korķurūpniecības akc.
sabiedrības, Liepājā,

dibinātāji ielūdz sabiedrības ak-
cionārus ierasties uz
pirmo kārtējo pilno akcionāru

sapulci,
kuru paredzēts noturēt 1928. g.
22. martā, pīkst. 10 rītā, Liepājā,
Lazareva ielā Ns 5, lai nokārtotu
sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces priekšsēdētāja vē-

lēšana.
2) Sabiedrības valdes vēlēšana.
3) Revizijas kommisijas vēlē-

šana.
4) Termiņa noteikšana sabiedrī-

bas darbības uzsākšanai.
5) Lēmuma pieņemšana par ne-

kustamo mantu un inventāru
iegūšanu un ar to saistītu
jautājumu apspriešana.

6) Termiņu noteikšana par turp-
mākiem iemaksājumiem uz
akcijām.

7) Noteikšana kurām ārzemju
bankām ir tiesības izrakstīt
apliecības, paredzētas statūtu
50. paragrāfā.

8) Viena direktora-rīkotāja vē-
lēšana.

9) Instrukcija valdei.
10) Dažādi jautājumi.
30147ē Dibinātāji.

Alus darītavas akc. sab.
„Friedrich Šindler"

paziņo akcionāriem, ka sabiedr.

ārkārtēja
vispārējā akc. sapulce

notiks 1928. g. 23. martā, Rīgā,
Šķūņu ielā Ns 23/31, Rīgas
komercbankas namā, notāra
Graudiņa telpās, pulksten 6 vak.,
ar sekošu

Liepājas-Aizputes apriņķa Prie-
kules policijas iecirkņa priekšnieks
pamatojoties uz No'dokļu depar-
tamenta 1928. g. janvāra mēneša
rakstu Ns 52502, Priekules miestā,
Tirgoņu ielā Ns 3, 1928. g.
6. martā, pulksten 10 dienā,
izsludina 0 T R U P I , kurā pār-
dos atklātā vairāksolīšanā Erne-
stam Strautiņam piederošos 2 zir-
gus, melnas spalvas, kopvērtībā
Ls 220. Ns 1420.

Priekulē, 1928. g. februāri.
30107ē Priekšn. ^(paraksts).

Rēzeknes apriņķa priekšnieka
1. iec. palīgs dara zināmu, ka
1928. g. 15. martā, pīkst. 12,
Bērzgales pagastā, Gabinovas
sādžā, tiks pārdota atklātā vairāk-
solīšanā, kustama manta, sastā-
voša no vienas govs, sarkanas
spalvas, 10. pienā, piederoša pils.
Antonam Širinam, dzīv. Bērz-
gales pagastā, Gabinovas sādžā,
novērtētu uz Ls 65, dēļ Rēzeknes
virsmežniecības soda naudas pa-
rāda segšanas.
30098ē Priekšn. pal. (paraksts).

Mazsalacas pag. valde izslud.
par ned. nozaud. Latvijas iekšz.
pasi Ns 1311, izd. no Mazsalacas
pag. valdes 1920. g. 2. jūlijā uz
Luizes Tena m. Lūs v. 25741?

Zemkopības departaments
iepirks valsts Virgas saimniecībai š. g. 13. martā, pulksten 11 dienā,

mOlo drenu caurules:
1000 gab. 10 cm (4 collas) diametrā
1500 „ 7,5 „ (3 collas)

15000 „ 5,0 „ (2 collas)
Ofertes, apmaksātas ar attiecīgo zīmognodokli, un cauruļu

paraugi iesniedzami zemkopības departamentam, vai izsoles dienā
izsoles kommisijai, ne vēlāk par pulksten 11 dienā. 30163ē

Tuvākas ziņas izsniedz darbdienās no pulksten 9—15, Rīgā,
Kalpaka bulvāra JVs 6, dz. 3, istabā 5. L 994.

(fiatvu virsmežniecības
meža pārdošanas izsole,

izsludināta š. g. .Valdības Vēstneša" 37. numurā,

tien pārcefifa uz 1928. g. S. martu
30088 (Polim iifesmežntecifta .

liju on namīpašnieku kieiiitt
sasauc š. g. 15. martā, pulksten'^ Sp. P-, Rīgā, 1.Kalēju ielā Ns 18/20,
Sabiedrības telpās,

pilnu sapulci
ar sekošu dienas kartību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) 1927. gada pārskata pieņemšana un revidentu ziņojumi.
3) Budžets 1928. g.
4) Vēlēšanas.
5) Ziņojumi un priekšlikumi.
Ja minētā laikā nesanāks vajadzīgais biedru skaits, tad tiks

noturēta otra sapulce tanīs pašās telpās, ar to pašu dienas kārtību,
š. g. 15. martā, pulksten 5 p. p., un tā, saskaņā ar statūtu § 86.
būs pilntiesīga lemt par visiem jautājumiem. '

30148ē ' Valde.

Smiltenes piensaimniecības un lopkopības
skolas fermā

š. g. 9. martā, pulksten 12 dienā, tiks iznomāta fermas
dārzsaimniecība

vairāksolīšanā. L 1000.
Tuvākas ziņas fermas kantorī. ' 30165ē

LotvijK zemnieku hunta
sasauc savu akcionāru

otro bGrtēlo uispBrēlo sapulci
ceturtdien, 1928. g. 15. martā, pulksten 1 dienā, Latviešu zemnieku
savienības biroja telpās, Elizabetes ielā Ns 14-a, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces amata personu vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1927. g. un pārvaldes orgānu ziņojumi.
3) Atlīdzības noteikšana pārvaldes orgāniem.
4) Nodaļu jautājums.
5) Nekustamu īpašumu atsavināšanas jautājums.
6). Statūtu grozīšana.
7) Vēlēšanas.
8) Dažādi priekšlikumi un ziņojumi.
Statntu § 59. Uz uzrādītāju izrakstītas akcijas dod tiesību

un balsi tanī gadījumā, ja viņas ir priekšā stādītas bankas valdei
ne vēlāk kā 14 dienas pirms vispārīgas sapulces un netiek ņemtas
atpakaļ līdz sapulces beigām. Pašu akciju vietā var stādīt priekšā
apliecības no valsts un valdības apstiprinātām iekšzemes un ārzemju
kreditiestādēm, ka akcijas pieņemtas glabāšanā vai ieķīlātas:
apliecībā jābūt apzīmētiem akciju numuriem. Uz vārdu izrakstītu
akciju īpašnieki bauda vispārīgā sapulcē balsstiesību tikai tanī
gadījumā, ja viņi ierakstīti valdes grāmatā ne vēlāk kā vienu mēnesi
pirms vispārīgas sapulces, pie kam netiek prasīts, lai uz vārdu iz-
rakstītās akcijas priekšā stādītu.

Piezīme: Tā ka š. g. 1. martā sasauktā akcionāru sapulcē
nesanāca vajadzīgais akcionāru skaits un sapulce tādēļ nevarēja
notikt, tad šī otrā sapulce 15. martā skaitīsies pilntiesīga pie kura
katra sanākušo akcionāru skaita.

30166ē Valde
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