
Finanču ministra rīkojums par zīmog-
nodokļa zīmju un rakstu nodevu
marku avansiem. .

Rīkojums par Aiviekstes pag. dzimtsarakstu
nodaļas grāmatu atjaunošanu.

Lēmums par Krišjāņa Barona prēmiju
piešķiršanu.

Rīkojums par preču izlaišanu no muitas
pārzinās.

Saraksts precēm, kuras muitas iestādēm
tiesība ielaist pret nodrošinājumu.

Rīkojums par operāciju paplašināšanu
Ķeguma pieturas punktā.

Noteikumi par dzelzceļu stacijās un pie-
turas punktos izdarāmām operācijām
un par attālumiem no vai līdz pie-
turas punktiem bez patstāvīgiem
tarifu attālumiem.

Valdības rīkojumi un pavēles

Finanču ministra rīkojums JVs 327
par zīmognodokļa zīmju un rakstu

nodevu marku avansiem.
1. Visas iestādes un amatpersonas,

kurām nodokļu departaments izsniedzis
avansveidā uz kreditu zīmognodokļu zī-
mes un rakstu nodevu markas, piesūta
nodokļu departamentam divreiz gadā —
ne vēlāk kā 5. aprilī resp. 5. oktobrī —
pēc 3. pantā noteikta parauga paziņojumu
par minēto zīmju un marku apgrozījumu,
kas bijis notecējušā pusgadā, t. i. par
laiku no 1. apriļa līdz 1. oktobrim, resp.
no 1. oktobra līdz 1. aprilim.

2. Paziņojumā jāuzrāda:
1) kāds avanss — zīmognodokļa zīmes

vai rakstu nodevu markas — un
kādā apmērā atrodas uz 1. aprili,
resp. 1. oktobri, iestādes vai amat-
personas rīcībā;

2) par kādu summu (kopsummā) no-
tecējušā pusgadā pārdotas augšā
minētās markas, pie kam, ja iz-
sniegti atsevišķi divi avansi zīmog-
nodokļa zīmju un rakstu nodevu
marku * pārdošanai, ziņas jādod atse-
višķi par katru avansu;

3. I. pantā minētais paziņojums ie-
sniedzams pēc sekoša parauga:

Nodokļu departamentam (nodokļu daļa,
II nodaļa) (iestādes vai
personas)

ZIŅOJUMS
Nodokļu departamenta izsniegtais zī-

mognodokļa zīmju (resp. rakstu nodevu
marku) avanss Ls (Ls )
apmērā atrodas rīcībā š. g.
1. aprilī (resp. 1. oktobrī) un avansa ap-
grozījums laikā no 192. .. g. 1. oktobra
līdz 192. ..g . 1. aprilim (resp. 192.. . g.
1. apriļa līdz 192 .. g. 1. oktobrim)
iztaisa

192... e «s

Paraksts

Piezīme. Ja iestādei (resp. amatper-
sonai) tiesība lietot zīmogu, uzspiež
uz raksta arī zīmogu.

4. Uz šī rīkojuma pamata pirmā zi-
ņojumā (uz 1928. g. 1. aprili) avansa
apgrozījums uzradāms tikai gadījuma,Ja
attiecīgas ziņas atrodas avansa turētāja
rīcībā.

Rīgā, 1928. g. 3. martā.

Finanču ministris P. Juraševskis.
Nodokļu departamenta

direktors F. Ķ e m p e 1s.

Rīkojums.
Pamatojoties uz 1928. g. 5. janvāra

noteikumu par Aiviekstes pagasta dzimt-
sarakstu nodaļas grāmatu atjaunošanu
(Lik. kr. 6) 12. pantu . nosaku, ka šo no-
teikumu izvešana dzīve uzsākama 1928. g.
1. aprilī.

Rīgā, 1928. g. 6. martā.
Tieslietu ministris Magnus.

Lēmums.
1928. g. 8. martā. N» 1395.

Saskaņā ar likumu par Krišjāņa Barona
prēmijām, 1928. gada prēmijas piešķirtas:

Ls
1. Prof. J. Plaķim par grāmatu

„Kursenieku valoda" .... 1000
2. Prof. J. Bergam par grāmatu

,, Saimniekošanas mācība". . . 750
3. Doc. L. Bērziņam par rakstiem:

„Latviešu tautas dzejas nozares"
un ^Latviešu tautas dzeja Sten-
dera un Herdera laikmetā" . . 750

4. Doc. L. Adamovičam par grā-
matām: «Dzimtenes Baznīcas
vēsture", „Kārlis Miilenbachs"
un „Skolu lietas Latvijā 1919.
līdz 1927. g.".-? ?-'. . . . . . 750

5. Agr. J. Vītiņam par grāmatām:
„Rokas grāmata mežkopjiem" un
rakstu „Par Latvijas augšņu
mikrostruktūru" 750

6. Dr. phil. J. Zēveram par rak-
stiem: „Karš kultūras vēstures
gaismā", „Jura Manceļa Vade.
mecum" un „Latviešu skola
kultūras vēstures apgaismojumā" 500

7. A. Gaujam par darbu «Personu
nodoklis Krievijā un Latvijā" 250

8. B. Jurevičam par rakstu „Ozolu
kultūras un audzes". . . . . 250

Kopā 5000

Kr. Barona prēmiju kommisijas
priekšsēdētājs

A. Tentelis, izglītības ministris.
Sekretārs K. Melnalksnis.

Rīkojums JVq 56.
1928. g. 5. martā.

Saraksts precēm, kuras muitas iestādēm
tiesība ielaist pret nodrošinājumu, saskaņā

ar muitas lik. 507. p. 2. piezīmi.
Preču nosaukums:
1) iesaiņojumi: maisi, dzelzs mucas,

metāla cilindri šķidrai gāzei un
citi iesaiņojumi, kurus nepārstrādātā
veidā izlieto tranzit- un eksportpreču
iesaiņošanai;

2) 1. p. minētie iesaiņojumi, ja tos
ieved ar preci, kura muitojama no
neto svara vai brīva no muitas no-
dokļa, t. i. gadījumos, kad šie
iesaiņojumi atsevišķi muitojami;

3) furgoni mēbeļu pārvadāšanai;
4) lietoti satiksmes līdzekļi: aeroplāni,

automobiļi, motociklēti, velosipēdi
un pajūgi ceļotāju vajadzībām;

5) amata rīki un instrumenti;
6) preču paraugi.
Finanču ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Apstiprinu.
1928. g. 5. martā.

Satiksmes ministris
Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JV2 123.
Par operāciju paplašināšanu Ķeguma

pieturas punktā.
No 1928. g. 15. marta ievedu Ķeguma

pieturas punktā biļešu pārdošanu un ba-
gāžas pieņemšanu līdz visām pasažieru
un bagāžas satiksmē ieslēgtām dzelzceļu
stacijām.

Sakarā ar to uzdodu rīkojumā Ne 61,
kas iespiests ,.Valdības Vēstneša" 1925.g.
47. numurā un «Dzelzceļu virsvaldes rīk.
krāj. " 1925. g. 8. numurā, papildināts un
izlabots ar vēlākiem rīkojumiem, pie
Ķeguma pieturas punkta nosaukuma pie-
zīmes iedalē ievietoto piezīmi ^ Ieslēgta
satiksmē ar Rīgu pas., Salaspili, Ikšķili,
Ogri, Lielvārdi, Jumpravu, Skrīveriem,
Pļaviņām un Krustpili" — dzēst.

Dzelzceļu galvenais direktora
palīgs K. S p r i n ģ i s.

Ekspluatācijas direktors R. G a r s e 1 s.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.
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Staciju un pieturu punktu J fjj,
nosaukumi ?= s.|

— o o.

Abgulde v
Ainaži v
Airīte. . . , va
Aizkraukle v
Aizpute (Aizputes-Saldus pie-

veddz.) v
Aizpute (Liepājas-Aizputes

pieveddz.) v
Aknīste .. v
Aleksandra vārti va

Alsviķi v
Alūksne v
Amata v
Anna v
Ape v
Apšupe v
Araiži v
Asari I. v
Asari II s

Ataišiene v
Auce v
Ārciems v
Ārlava pb
Babīte v
Baloži pb
Baltezers p

Bauska v
Bārta v
Bēne v
Bērstele
Bērzgale v
Biksēja v
Biksti v
Birze pb

Blīdene v
Bolderāja v
Balvi v
Brasla pb
Brenguļi p

Brieži pb

Brocēni v
Bulduri v
Buļļi pb
Bušnieki - va
Cesvaine v
Cēsis v
Cīruļi v
Daibe pb
Daudzeva • • v
Daugavpils I pas va

Piezīmes

Izdara preču operācijas tikai vagonu sūtījumiem.

No un uz AI. Vārtiem var nosūtīt tieši:
1) K platuma vagonos pasažieru un parastā ātru-

ma visādus sūtījumus,
2) N platuma vagonos: pasažieru un parastā

ātruma vagonu un gabalu sūtījumus,
3) saimniecības (piena un sugas) lopus, pilniem

K un N platuma vagoniem.

Ieslēgta satiksmē ar Rīgas pas.-Stendes līnijas
stacijām.

No šā p. p. braucošiem pasažieriem ziemas sezonas
laikā biļetes pārdod tikai līdz Slokai, Dubultiem
un Rīgai pas., vilcienos virskonduktors.

Ieslēgta satiksmē ar Rīgas pas.-Valkas un Ieriķu-
Vecgulbenes līniju stacijām. Pieņem arī piena
sūtījumus līdz Rīgas pas., AI. Vārtiem un
Krūzesmuižai.

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Torņakalnu, Jel-
gavu, Vecmuižu, Lāčplēsi, Taurkalnu, Daudzevu,
Iecavu, Misu, Briežiem un Penkuli.

Ieslēgta satiksmē ar Rīgas pas.-Valkas līnijas
stacijām.

Ieslēgta satiksmē'ar Līvbērzi, Slampi, Bausku un
Rīgas pas.-Reņģes, Jelgavas-Sēlpils un Jelgavas-
Meitenes līniju stacijām.

Izdara preču operācijas tikai vagonu sūtījumiem.

*

Izadara tikai pasažieru ātruma preču operācijas;
dzīvnieku sūtījumus nepieņem un neizdod, iz-
ņemot dzīvus putnus un sīklopus tarā (kastēs,
grozos un t. t.) un bites stropos.

Apstiprinu.
1928. g. 1. martā.

Satiksmes ministris
Fr.Ozoliņš.

Noteikumi JVe 330
par dzelzceļu stacijās un pieturas punktos izdarāmām operācijām un par
attālumiem no vai līdz pieturas punktiem bez patstāvīgiem tarifu attālumiem.
Dzelzceļu stacijas un pieturas punkti darbojas pilnā vai sašaurinātā apmērā.
Stacijām un pieturas punktiem, kuri, saskaņā ar zemāk ievietoto sarakstu, ieslēgti

satiksmē ar noteiktām stacijām, jāpārdod biļetes un jāpieņem pārvadāt bagāža (ja
šādas operācijas izdara) tikai līdz sani noteiktām stacijām.

Stacijas un pieturas punkti bez atzīmes par ieslēgšanu satiksmē ar noteiktām
stacijām darbojas satiksmē ar visām satiksmei atklātām stacijām un pieturas punktiem.

Aizputes-Saldus līnijas stacijas ieslēgtas tiešā satiksmē vienīgi ar Liepājas-Aizputes
pieveddzelzceļa stacijām.

Staciju un pieturas punktu saraksts ar izdarāmo operāciju
apzīmējumiem.

Maksa par „ValdībasVēstnesi"ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18 —
|/2 gadu . . „ 12— 1/2 gadu . . „ 10 —
3 men. . . „ 6,— 3 mēn. . . „ 5,—
1 » • » 2— 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru * . „ —,10

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija: .
Rīgā, pili Mb 2. Tel. Nis 20032 ^
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

^
Kantoris un ekspedīcija:

' Rīgā, pilī N° 1. Tel. Ka 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 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 no katras
personas „ —,80



Staciju un pieturu punktu p|-|.=
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Daugavpils I pr m
Daugavpils II pas pb
Daugavpils II preču. . . . m
Dauguļi v
Dignāja pb
Dikļi. ' npb

Dobele v
Dole p

Dreiliņi —

Drusti v
Dubeņi (N pl.) pb
Dubeņi (L pl.) v
Dubulti v
Dunalka (Liepājas-Aizputes

pieveddz.) v
Dundaga v
Dzelzava . v
Dzērbene v
Edinburga I s

Edinburga II ....... . pb
Eglaine . v
Elkuzeme. . . . p

Elste v
Engure v
Ērģeme v
Garoza v
Gavieze. v
Geidaņi v
Glūda v
Golgovska pb .
Grīva v
Grobiņa (Liepājas-Aizputes)

pieveddz.) v
Ikšķile v
Ilga (Liepājas - Aizputes pie-

veddz.) pb
llģeciems m
Ilūkste pb

Ilzeni pb

Inčukalns v
Indiņi pb
Indra v
Ipiķi pb
Īslīce npb

Izvalda v
Iecava v
Ieriķi v
Jaundubulti s

Jaungulbene v
Jaunkalsnava v
Jaunlatgale v
Jaunpils v
Jaunupe pb
Jaunvāle v
Jāņukrogs v
Jāņuparks ........ v
Jelgava v
Jersika v
Jēči v
Jēkabpils v
Josta v
Jugla v
Jumprava v
Kalēti pb

Kalnamuiža Kurz va
Kalniena v
Kandava v
Kārsava v
Kokmuiža v
Koknese v
Krāce pb

Krāslava v
Krepliņi v
Krimūnas v
Krustpils v
Krūzesmuiža va

Kuprava v
Kurči v
Kūkas pb
Kūrciems pb

Ķegums pb
Kemeri v
Ķipati npb

Piezīmes

Izdara tikai parastā ātruma preču operācijas.

Ieslēgta satiksmē ar Valmieru, Jāņuparku, Daugu-
ļiem un Ozoliem.

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Šķirotavu, Salaspili,
Ikšķili un Ogri.

Biļetes, no Dreiļiniem līdz Rīgai pas., Šķirotavai
un līdz citām vilcienu apstāšanās vietām starp
Rīgu pas. un Šķirotavu pārdod vilcienos virs-
konduktors.

Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas.-Stendes
līnijas stacijām.

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Torņakalnu, Jel-
gavu, Vaiņodi, Priekuļi, Paplaku, Gaviezi un
Liepāju.

Izdara tikai parastā ātruma preču operācijas.
Ieslēgta satiksmē ar Eglaini, Sventu, Grīvu, Zem-

gali, Daugavpili II pas., Daugavpili I pas. un
Rīgu pas.

Ieslēgta satiksmē ar Rītupes-Daugavpils II pas.
līnijas stacijām, Daugavpilī I pas. un Rīgu pas.

Ieslēgta satiksmē ar Meitenes-Bauskas līnijas sta-
cijām, Rīgu pas., Jelgavu un Torņakalnu.

Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas.-Stendes
līnijas stacijām.

*

Ieslēgta satiksmē ar Jelgavas-Liepājas līnijas sta-
cijām, Rīgu pas. un Torņakalnu.

Preču operācijas tikai vagonu sūtījumiem.

Ieslēgta satiksmē ar Maltu, Rušonu, Rēzekni 1 un 11,
Višķiem, Daugavpili II pas., Daugavpili I pas.,
Krustpili, Pļaviņām, Skrīveriem, Jumpravu,
Lielvārdi un Rīgu pas.

No un uz Krūzesmuižu var nosūtīt tieši K platuma
vagonos pasažieru un parastā ātruma visādus
sūtījumus, bet N platuma vagonos, kara mini-
strijas artilērijas noliktavai adresētos sūtījumus
ar iekraušanu Ketlera ielas atzarojumā un saim-
nieciskos vagonu sūtījumus.

Ieslēgta satiksmē ar Zemgali, Grīvu, Daugavpili II
pas., Daugavpili I pas. un Rīgu pas.

i Ieslēgta satiksmē ar Valdgales-MēVsraga līnijas
stacijām, Talsiem un Stendi.

Staciju un pieturu punktu l:|l
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Ķirbeļi v
Krustojums (Liepājas-Aiz-

putes pieveddz.) —
Lagaste npb

Lāčplēsis v
Litene pb
Lizums v
Līči p

Līgatne v
Līksna v
Līvāni v
Līvbērze v
Liegi (Liepājas-Aizputes pie-
veddz.) v
Lielirbe v
Lielvārde v
Liepāja (Valsts dz.) . . . . v
Liepāja (Liepājas-Aizputes

pieveddz.) v
Lode v
Lone v
Luba pb
Ludza v
Lūšņa v
Madona v
Majori v
Malta v
Mangaļi m

Mazirbe v
Marijasmuiža (Liepājas - Aiz-

putes pieveddz.) . . . . v
Mārciena v
Meitene v
Melluži I pb
Melluži II pb

Meļļi v
Mežāre pb
Mežotne v
Mežvidi v
Mērsrags v
Miķeltornis v
Misa p

Naujene v
Naukšēni v
Nereta v
Nerza . y
Nicgale v
Nometne pb
Nordeķi —

Ogre ...........v
Olaine v
Omuļi v
OviŠi . v
Ozoli v
Pakalnieši pb
Pape : . npb

Paplaka v
Pāle v
Penkule pb

Piksari v
Piebalga v
Platone v
Plintiņi va
Pļava v
Pļaviņas v
Pope pb

Praviņi va

Priedaine v
Priekule v
Puiķele v
Punduri v
Pureni . pb

Purvmala v
Pūre ; . v
Ramka v
Raņķi va

Rāvas (Liepājas-Aizputes
pieveddz.) pb

Rāmuļi v
Reņģe v
Rēzekne I v
Rēzekne II v
Rīga Krasta ....... m

Piezīmes

Ieslēgta satiksmē ar Valmieru, Jāņuparku, Ār-
cietnu, Zonepi un Ainažiem.

Ieslēgta satiksmē ar Tukuma II-Ventspils līnijas
stacijām, Tukumu I, Jelgavu un Rīgu pas.

No un uz Mangaļiem var nosūtīt pasažieru un pa-
rastā ātruma visādus sūtījumus

Ieslēgta satiksmē ar Rīgas pas. — Stendes līni as
stacijām

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Torņakalnu, Jelgavu,
Garozu, Iecavu, Taurkalnu, Vecmuižu, Lāčplēsi,
Daudzevu, Birži, Daibi, Briežiem un Penkuli

Pieņem piena sūtījumus līdz Rīgai pas., Torņa-
kalnam, Jelgavai, Garozai, Iecavai, Vecmuižai,
Lāčplēsim un Daudzevai

No šā pieturas punkta braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod, līdz Rīgai pas., Torņakalnam,
Zasulaukam un Bolderājai vilcienos virskon-
duktors

Ieslēgta satiksmē ar Liepājas-Rucavas līnijas sta-
cijām

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Torņakalnu, Jel-
gavu, Glūdu, Krimūnām, Abguldi, Bēni, Auci,
Reņģi, Liepāju, Tukumu I un Jelgavas-Tukumu
II, Jelgavas-Meitenes un Jelgavas-Sēlpils līniju
stacijām

Izdara preču operācijas tikai vagonu sūtījumiem

Ieslēgta satiksmē ar Ventspils-Tukuma II līnijas
stacijām, Tukumu I. Jelgavu un Rīgas pas.

Praviņi izdara preču operācijas tikai vagonu sūtī-
jumiem

^
Ieslēgta satiksmē ar Rītupes-Daugavpils II pas.

līnijas stacijām, Daugavpili I pas. un Rīgas pas.

Raņķi izdara preču operācijas tikai vagonu sū-
tījumiem

No un uz Rīgu Krasta var nosūtīt tieši:
1) N platuma vagonos: a) parastā ātruma visādus

sūtījumus ar izkraušanu privātos nomas lau-
kumos, noliktavās, kuģos u. t. t., b) parastā
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Rīga pas . . . va

Rīga preču ." . . m

Rītupe v
Roja v
Rolova (Liepājas-Aizputes pb

pieveddz.)
Ropaži v
Rucava v
Rudiķi np

Rugāji v
"Rušona v
Rūjiena v
Sabile v
Sakstigala pb

Salaspils v
Saldus v
Sarkandaugava m

Sarkani pb

Saule v
Sece v
Sesava v
Sesile . . : np
Sēlpils v
Sigulda v
Silciems pb

Šiliņi v
Sita v
Sīkrags . pb
Skaistā v
Skangali pb

Skrīveri v
Skrunda . v
Slampe v
?Slamste npb

Sloka v
Smārde . v
Smiltene v
Spāre v
Staburags ......... pb

Staicele v
Stariņi npb

Stāmeriene v
Stende v
Stirniene . . . .v
Strazdiņi pb

Strenči v
Stropi P

Sunākste v
Susta P

Sventa pb

Šķirotava ...:.... va

Šlitere —

Talsi v
Taurkalns v

Tērvete P

Piezīmes

ātruma sīksūtījumus ar izkraušanu stacijas no
liktavā un c) pasažieru ātruma vagonu un gabali
sūtījumus;

2) N un K platumu vagonos eksportsviesta sūtīju
mus ar izkraušanu valsts saldētavā;

3) K platuma vagonos pasažieru un parastā ātrum;
vagonu sūtījumus ar izkraušanu privātos noma
laukumos, noliktavās, kuģos u. t. t.;

4) zirgus un saimniecības (piena un sugas) lopus
pilniem N un K platuma vagoniem;

5) visādus nenomuitotus preču sūtījumus.
No un uz Rīgu pas. var nosūtīt tieši:.
1) K. platuma vagonos pasažieru ātruma sīki

svara sūtījumus un
2) Vagonu sūtījumus ar augļiem, ogām un saknēm
Saimnieciskos sūtījumus. Dzīvnieku sūtījumus ne

pieņem un neizdod, izņemot dzīvus putnus ur
sīklopus tarā (kastēs, grozos u. t. t.) un bites
stropos.

No un uz Rīgu preču var nosūtīt tieši:
1) K pl. vag. parastā ātruma visādus sūtījumus
2) pasažieru ātruma vagonu un gabalu sūtīj.
3) visādus dzīvniekus arī N platuma vagonos be;

pārkraušanas

Ieslēgta satiksmē ar Ventspili, Mazirbi, Dundagu
Cīruļiem, Valdgali, Talsiem, Stendi, Ārlavu, Lubi:
un Roju

Ieslēgta satiksmē ar Krustpils-Rēzeknes II. līnijas
stacijām, Rēzekni I, Daugavpili I pas., Ludzu.
Pļaviņām un Rīgu pas.

No un uz Sarkandaugavu var nosūtīt tikai parasti
ātruma visādus sūtījumus

Ieslēgta satiksmē ar Rēzeknes II — Zilupes līnijas.
Rēzeknes I, Daugavpils I pas., Daugavpils II
pas., Krustpils un Rīgas pas. stacijām

Ieslēgtas satiksmē ar Rīgas pas. — Ieriķu līnijas
stacijām

Ieslēgta satiksmē ar Punduriem, Jaunlatgali,
Kārsavu, Mežvidiem, Rēzekni I un II Dau-
gavpili II pas., Daugavpili I pas. un Rīgu pas.

Ieslēgta satiksmē ar Liepājas-Rucavas līnijas
stacijām

Ieslēgta satiksmē ar Rīgas pas. — Jelgavas-Sēlpils
līniju stacijām

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas. — Valmieru, Jaun-
vāli, Biksēju un Smilteni

Ieslēgta satiksmē ar Sitas Rugāju, līnijas stacijām,
Jaunlatgali, Vecgulbeni un Rīgas pas.

Ieslēgta satiksmē ar Daugavpils I pas. — Indras
līnijas stacijām un Rīgu pas.

Ieslēgta satiksmē ar Priekuļi, Paplaku, Gaviezi,
Dubeņiem, Vaiņodi, Liepāju, Jelgavu, Torņa-
kalnu un Rīgu pas.

Ieslēgta satiksmē ar Daugavpili I pas., Grīvu,
Zemgali, Eglaini un Ilūksti.

No un uz Šķirotavu var nosūtīt tieši:
1) K platuma vagonos parastā ātruma visādus

sūtījumus,
2) N platuma vagonos parastā ātruma:

a) sīkos sūtījumus, b) vagonu sūtījumus no vai
uz Lietavu, c) akmeņogļu sūtījumus no Liepājas.

3) Zirgus un saimniecības (piena un sugas) lopus,
pilniem K un N platuma vagoniem.

No šā pieturas punkta braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod un pieņem bagāžu pārvadāšanai
līdz Mazirbei, Kurčiem un Dundagai vilcienos
virskonduktors.

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Torņakalnu, Jelgavu,
Glūdu, Krimūnām, Bēni, Auci, Reņģi, Liepāju
un Briežiem.

Staciju un pieturu punktu l=\l

nosaukumi -3 gjari,«
- Tirza v
j Torņakalns va

3

s Trepe v
Tukums I v

, Tukums II v
Ugāle v
Uriekste . v
Usma ." '/. v

> Vaidava v
Vaiņode v

. Valdgale v
- Valka ..." .. >..... v
i Valmiera v
; Valtaiķi v

Vangaži v
Varakļāni pb

»
I

i Vārnava npb

Vecgulbene v
Veckalsnava v
Vecmuiža v
Vecumi v
Ventspils . . . v

, Viļēni . v
i Višķi v

Vīganti pb

Viesīte v
Zasa v
Zasulauks . va

, Zālīte .,''». p

i Zemgale v
Zilaiskalns v

, Zilāni pb
[ Zilupe v

Zirņi v
Zolitūde pb
Zonepe v
Zvāre pb

Žīguri . v
i Žuldiņi v

Piezīmes

No un uz Torņakalnu var nosūtīt tieši:
1) N platuma vagonos pasažieru un parastā ātruma

visādus sūtījumus;
2) zirgus un saimniecības (piena un sugas) lopus,

pilniem N platuma vagoniem.

Ieslēgta satiksmē ar Krustpils-Rēzeknes II līnijas
stacijām, Rēzekni I, Daugavpili I pas. un Rīga
pas.

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Jelgavu, Daudzevu,
Viesīti, Šiliņiem, Jēkabpili, Neretu, Loni un
Sunāksti.

Ieslēgta satiksmē ar Rītupes-Daugavpils II pas.
līnijas stacijām, Daugavpili I pas. un Rīgu pas.

No un uz Zasulauku var nosūtīt: saimniecības
(piena un sugas) lopus, pilniem vagoniem.

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Jelgavu, Garozu,
Iecavu, Briežiem un Penkuli. Pieņem piena sū-
tījumus līdz Rīgai pas., Jelgavai, Garozai un
Iecavai.

Ieslēgta satiksmē ar Jelgavu, Tukumu II, Pūri,
Kandavu, Stendi, Ventspili, Talsiem un Rīgas
pas.-Tukuma I līnijas stacijām.

Iedalē ,,izdarāmo operāciju apzīmējums" uzrādīto burtu nozīme ir sekoša:
v — izdara pilnas komercoperācijas:

1) pārdod biļetes, 2) pieņem un izdod bagāžu un 3) pieņem un izdod preces kā
parastā, tā arī pasažieru ātruma sīkiem un vagonu sūtījumiem;

va — izdara tādas pašas komercoperācijas kā ar ,,v" apzīmētās stacijas, bet ar apro-
! bežojumiem, kādi paredzēti sarakstā;

p — pārdod biļetes un pieņem pārvadāt pasažieru vagonos pasažieru uzraudzībā,
neiesaiņotus (bez taras) suņus, kaķus un istabas putnus un pieņem pārvadāt bagāžas
vagonos un izdod neiesaiņotus velosipēdus un suņus;
pb — pārdod biļetes, pieņem un izdod bagāžu;
m — izdara sarakstā piezīmju iedalē paredzētās preču operācijas;

s — apzīmē sezonas staciju-vai pieturas punktu, kuru atver tikai vasaras sezonā
ar atsevišķiem rīkojumiem noteicamā laikā un šādos rīkojumos * paredzētām
komercoperācijām; ;

sl — apzīmē pagaidām slēgtu staciju vai pieturas punktu;
n — citu burtu priekšā apzīmē pieturas punktu bez patstāvīgiem.tarifu attālumiem;

Par braucienu vai pārvadājumu no šāda pieturas punkta maksa jāaprēķina
par attālumu no pēdējās pirms šā pieturas punkta atrodošās tarijfu stacijas,
bet par braucienu vai pārvadājumu līdz šādam pieturas punktam maksa jā-
aprēķina par attālumu līdz pirmai aiz šāda pieturas punkta nākošai tarifa stacijai.
Piezīme. Sīkiem sūtījumiem dzīvnieki jāpieņem pārvadāt no un līdz preču

operācijām atvērtām (ar v, va un m apzīmētām) stacijām, ja sarakstā
nav atzīmes par dzīvnieku sūtījumu nepieņemšanu. Vagonu sūtījumiem
dzīvnieki jāpieņem pārvadāt tikai no un lidz šim nolūkam iekārtotām
stacijām, kuru sarakstu publicē satiksmes ministris saziņā ar zemkopības
ministri.

Reizē ar šo atceļu rīkojumu N°61, iespiestu „Valdības Vēstneša" 1925.g. 47. numurā
un ,,Dzelzceļu Vēstneša" 1925. g. 8. numurā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkoiums JV2 57.

1928. g. 5. martā.
Preču izlaišana no muitas pārzinās
saskaņā ar muitas likuma 507. p.

2. piezīmi.
1) Muitas iestādēm tiesība rīkojumā

jsfs 56 uzskaitītās preces izlaist no muitas
pārzinās pret nodrošinājumu skaidrā
naudā, saskaņā ar muit. lik. 532. p., uz
laiku līdz 2 mēnešiem pēc muitas
priekšnieka ieskata.

Šo tiesību, izņēmuma gadījumos, mui-
tas priekšnieks ar sevišķu rīkojumu, uz-
rādot tanī preču nosaukumus un laika
sprīdi, var piešķirt arī padotiem ierēd-
ņiem.

Preces izlaižamas tikai veselam vietām
(muit. lik. 536. p. un 555. p.).

2) Preces, kuras pārbaudāmas uz mu-
tisko ziņojumu pamata (muit. lik 391. p.)
atļauts pieteikt izlaišanai no muitas pār-
zinās ar uzrakstu uz kravas dokumenta.

Visos pārējos gadījumos — ar uzrakstu
uz pārbaudīšanas dokumenta vai ar at-
sevišķu lūgumrakstu.

3) Atļaujot saņemt preces (1. p.),
muitas iestādēm jāraugās, lai attiecīgai
precei tādā kārtā netiktu pagarināts muitas
lik. 477. p. noteiktais preču nomuitošanas
termiņš.

_4) Atestējot preci, muitas ekspertam,
pēc iespējas, jāatzīmē arī preces tirdz-
nieciskais un techniskais nosaukums ga-
balu skaits, numuri, preces ražotājas
firmas nosaukums u. t. t, neizslēdzot
pat vajadzības gadījumos preces apzī-



mogošanu, ciktāl tas vajadzīgs muitai
preču identitātes noteikšanai, pie ievesto
preču atpakaļ izvešanas (muitas lik.
599. p.).

5) Pret nodrošinājumu izlaižamo preču
plombēšana, raudzes uzlikšana un ban-
drolēšana izdarāma vienīgi uz preču rīko-
tāja (muit. lik. 361. p.) vēlēšanos.

6) Preces, kuras apliekamas arakcizes
nodokli vai padotas raudzes pārbaudī-
šanai un apzīmēšanai, izlaižamas ar at-
tiecīgo iestāžu piekrišanu.

7) Preces, kuras padotas sevišķiem
noteikumiem, izlaižamas no muitas pār-
zinās, ievērojot muit. lik. 554. p.

8) Pirms noteiktā termiņa notecēšanas,
preces rīkotājs pie attiecīgā lūgumraksta
vai ar uzrakstu uz izved preču pieteikuma
nodod muitas iestādei visas tās preces,
par kurām vēlas saņemt atpakaļ iemak-
sāto nodrošinājumu. Muitas iestāde sa-
līdzina nodotās preces muit. lik. 599. p.
kārtībā un uz muitas priekšnieka rīko-
juma pamata atmaksā nodrošinājumu par
muitas pārziņā atpakaļpieņemto preci.

9) Ar precēm, kuras termiņā nav no-
dotas atpakaļ muitas pārziņā, jārīkojas
saskaņā ar muit. lik. 508. p.

10) Uz tranzitprecēm, kuras nav pie-
teiktas nomuitošanai muitas lik. 138. p.
pielikuma 9. panta kārtībā, šie noteikumi
neattiecas; tāpat tie neattiecas uz precēm,
kuras pēc savas dabas nevar tikt identi-
ficētas pie atpakaļ izvešanas vai kuras
nolemtas pārstrādāšanai vietējos uz-
ņēmumos.

11) Pie paraugu ielaišanas ievērojami
noslēgtie līgumi ar ārvalstīm (piem. «No-
līgums par preču paraugu ievešanu starp
Latviju un Lielbritāniju", «Valdības Vēst-
neša" 1927. g. 292. numurā).

12) Ja pret nodrošinājumu izlaistas
preces svarīgu iemeslu dēļ nevar izvest
atpakaļ uz ārzemēm 2 mēnešu laikā, tad
līdz termiņa notecēšanai, caur attiecīgu
muitu, kura preci izlaidusi, jāiesniedz
muitas departamentam lūgumraksts
atpakaļizvešanas termiņa pagarināšanai.
Muitas piesūta lūgumrakstu departamentam
ar sīkiem paskaidrojumiem un departa-
ments to stāda priekšā finanču ministrim.

13) Termiņā atpakaļ pieņemtās preces
(8. p.) var no jauna izlaist šī rīkojuma
paredzētā kārtībā.

14) Ar šo atcelti: 1924. g. 26. jūlija
rīkojums Ne 13896 ; 1928. g. 3. janvāra
rīkojuma Ne 1, 2. pk.; 1928. g. 3. janvaja
rīkojuma Ne 2, 2. un 3. pk.; 1928. g.
9. janvaja rīkojums Ne 7; 1928. gada
9. janvāfa rīkojuma Ne 8 1. pk. un
1928. g. 12. janvāra rīkojums Ns 10.

Finanču ministra biedrs
J.Bo k a 1 d e r s,

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs

Rīga.
Starptautiska preču parauga izstāde Prāga.

Čekoslovaķijas konsulāts Rīgā sniedz
sekošu aizrādījumu:

Šogad no 18. līdz 25. martam Prāgā
noturēs kārtēju starptautisku pavasara
preču paraugu izstādi. Viņā piedalās
daudz iekšzemes un ārzemju firmas un
katrs Latvijas tirgotājs-apmeklētājs būs
katrā ziņā pilnīgi apmierināts. Čekoslo-
vaķijas tekstil, stikla-porcelāna preces,
galantērijas, lauksaimniecības un citas
mašīnas, mūzikas instrumenti ir visur
ļoti iecienīti un atrod šeit arvien vairāk
noņēmējus no visām pasaules valstīm.

Latvijas tirgotājiem un_ rūpniekiem,
kas vēlētos apmeklēt šo izstādi, ieteicams
iegādāties pret Ls 3,— samaksu leģiti-
mācijas, kuras uzrādot uz Čekoslovaķijas
valsts dzelzceļiem pasažieru tarifu paze-
minās par 33%. Minētas leģitimācijas
kartiņas, kuras dod izstādes apmeklētā-
jiem tiesību iebraukt Čekoslovaķijā bez
vizam, saņemamas Čekoslovaķijas konsu-
lātā, Strēlnieku ielā 9, ikdienas no 9 līdz 1
vai pie izstādes goda priekšstāvja akc.
sab. „Maklen" Rīgā, Tirgoņu ielā 3, kur
arī dabūjamas visas tuvākas ziņas.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 8. martā.

Devizes
1 Amerikas dollars . 5,171—5,181
1 Anglijas mārciņa 25,205—25,255.
100 Francijas franku. ..... 20,25—20,55
100 Beigas 71,85—72,55
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27,15—27,60
100 Zviedrijas kronu 138.70—139,4f>
100 Norvēģijas kronu 137,60—138,25.
100 Dānijas kronu . 138,40—139,10"
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu 207,80—208,85
100 Vācijas marku. ......123,30—124,25
100 Somijas marku 12,98—13.12
100 Igaunijas kronas 138,40—139,4©
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—10O
4% Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .. 92—93
8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
1927. g. 12. decembrī Rīgā starp La-

tviju un Norvēģiju parakstītās Konvencijas
par noziedznieku izdošanu un juridisku
palīdzību krimināllietās, kas ratificēta
Saeimā š. g. 24. janvārī un publicēta
«Valdības Vēstneša" š. g. 25. numurā,
ratifikācijas grāmatas apmainītas Rīgā,
ārlietu ministrijā, š. g. 3. martā, pulksten
12 dienā.

Saskaņā ar konvencijas 18. pantu
konvencija stājas spēkā 10 dienas pēc
ratifikācijas grāmatu apmaiņas, t. i. 1928.g.
13. martā, pulksten 12 dienā.

Rīgā, 1928. g. 5. martā.
Ārlietu ministris A. Balodis .

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas 1. krimināl-

nodaļas š. g. 3. marta rīcības sēdes lē-
mumu apķīlāts

123. Žurnāla ,,Arodnieku cīņas vie-
nība" š. g. 2. marta No 5. Izdevējs —
Latvijas metalstrādnieku arodbiedrība.
Atbildīgais redaktors — Augusts Brēde.
E. Pipiņa un J. Upmaņa spiestuvē, Rīgā.

Rīgā, 1928. g. 6. martā. Ne 150783.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K.Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Iecelšanas.
Rīkojums.

1928. g. 7. martā. Ns 1390.

Apstiprinu Latvijas universitātes š. g. 20. fe-
bruāra sēdes lēmumu par asistenta Paula
DJē r m a ņ a ievēlēšanu par privātdocentu pie
augkopība's katedras, sākot ar š. g. 1. martu.

Izglītības ministris A. T e n t e 1i s.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieka vietā

0. Dokters.

Tautas labklājības ministrijas
uzaicinājums visām valsts, paš-
valdības un privātām iestādēm.
Tautas labklājības ministrija uzaicina

visas valsts, pašvaldības un privātās
iestādes, kā ari uzņēmumus griezties va-
jadzības gadījumā ar pieprasījumu pēc
darba spēka pie Rīgas pilsētas darba
apgādes, Torņa ielā Ne 4, tāļr. 2-1-7-1-2
un 2-1-7-1-4.

Uz š. g. 1. martu darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Vīr. Siev.

Metalstrādnieki ... 167 —
Kokstrādnieki .... 21 —
Dažādu * dzīv. vielu ap-

strādāšanas strādnieki 8 —
Pārtik. un narkot. vielu

strādnieki .... 22 7
Būvstrādnieki .... 321 —
Transportstrādnieki . . 4 —
Tirdzniecības kalpotāji 5 5
Kantora darbinieki . . 32 37
Mājkalpotāji .... 8 229
Laukstrādnieki. ... 11 33
Nekvalific. strādnieki . 621 964
Citos arodos .... 9 2
Pusaudži. ..... 38 20
Apģērbu strādnieki . . — 35
Minerālvielu apstrādās.

strādnieki. .... — 5
Ķimiskā rūpniecībā . . 2 7
Higiēnas strādnieki . . — 10
Tekstilstrādnieki ... — 7
Grāmatu rūpniecībā . . — 2

Kopā 126<T 1363

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 28. februāra nolēmumu,
meklē apsūdzētu pēc s. 1. 664. p. 1. d. un
578. p. 3. d. un 1. d. Edmundu Katrīnes dēlu
Sīpolu, kurš 26 g. vecs, luterticīgs, 1925. g.
janvāra mēnesī sastāvējis par Lauceses pagasta
vecākā policijas kārtībnieka vietas izpildītāju
Ilūkstes apriņķī, piederīgs pie Tukuma pilsētas,
kur dzīvo viņa māte Katrine, nēsā brilles, pēc
ziņām emigrējis uz Franciju.

Apgabaltiesa lūdz katru, kam būtu zināma
Edmunda Sīpola tagadējā uzturēšanās vieta
vai viņa mantība, par to tūliņ paziņot Ilūkstes
apriņķa izmeklēšanas tiesnesim 'Orīvā un Jelgavas
apgabaltiesai.

Jelgavā, 1928. g. 6. martā.
Priekšsēdētāja biedrs (paraksts).

Sekretārs J. Sakne.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 18. februāra lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstnesī" 1925. g. 30. jan-
vāra 23. numurā iespiesto sludinājumu par
Pētera Jura d. B e r ķ a meklēšanu, jo minētais
Pēteris Berķis ir atrasts.

Daugavpilī, 1928. g. 5. martā.
Priekšsēdētāja vietā Daukšs.

Sekretāra palīgs K- S m i 11i ņ š

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis, '
saskaņā ar savu š. g. 2. marta lēmumu,
meklē Elmāru Jāņa d. Freibergu, piede-
rīgu pie Vandzenes pag. Talsu apr., 25 g. vecu,
apsūdzētu uz sod. lik. 581. p. 1. d.

Visas iestādes un personas, kurām būtu zināma
Freiberga atrašanās vieta, tiek lūgtas spert at-
tiecīgus soļus viņa apcietināšanai un nogādāšanai
manā rīcībā.

Bulduros, 1928. g. 5. martā. No 279.
Miertiesnesis F. N e i m a n i s.

Liepājas 3. iec. miertiesnesis
izbeidz sekošu personu meklēšanu:

1) Miķeļa Billes d. Ostnieka, izsludinātu
„Valdības Vēstneša" 1927. g. 38. numurā;

2) Alberta Ādama d. N e i 1 a n d a , izsludin.
,.Valdības Vēstneša" 1927. g. 38. numurā;

3) Žaņa Miķeļa d. R e i j e r a, izsludinātu
,,Valdības Vēstneša" 1928. g. 4. numurā;

4) Artura-Ludviga-Ferdinanda K o c h a, izslud.
,,Valdības Vēstneša" 1928. g. 4. numurā.

Liepājā, 1928. g. 5. martā. JY° 84.
Miertiesnesis Š ī m a n s.

Sekretāra vietā J a n s o n s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Talsu apriņķa slimnīcas
ārstēšanas takse 1928./29. gadā.

Pieņemta no apriņķa valdes 1928. g.
25. janvārī un apstiprināta ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
1928. g. 23. februāja rakstu JNi> 86377.

1. No apriņķa pagastu iedzīvotājiem,
kuri ārstējas uz sava rēķina, Ls 4,—
dienā;

2. No apriņķa lauku pašvaldībām un
apriņķa pagastu iedzīvotājiem, kuriem
izsniegtas trūcības apliecības — Ls 2,—
dienā;

3. a) no citu apriņķu iedzīvotājiem,
b) ,, pilsētu iedzīvotājiem,
c) „ slimo kasu dalībniekiem un
d) „ valsts darbiniekiem Ls 4,50

dienā.

Par pārsienamiem materiāliem atsevišķa
maksa.

Minētā takse spēkā no 1928. g. 1. apriļa
līdz 1929. g. 31. martam.

Talsu apriņķa valde.

Latvijas bankas nedēļas pārskati
uz 1928. g. 7. martu.

AKTĪVĀ. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un

pie ārzemju emisijas bankām. . 23,690,730 90
Ārzemju valūta 63,106,161 03
Sudraba nauda 3,916,380 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

nauda 8,566,423 40
īsa termiņa vekseļi 80,251,201 09
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 47,434,794 21
Citi aktīvi . 6,138,326 77

233,104,017 40

Rīgā, 1928. g. 7. martā.
30981

P A S! V A. Lati. S.
Bankas naudas zīmesapgrozībā. . 39,501,620 —
Pamata kapitāls 14,385,276 42
Rezerves kapitāls 2,612,127 —
Speciālās rezerves 2.500,000 —
Noguldījumi 11,012,962 39
Tekoši rēķini 54,347,245 10
Valsts rēķini un depozīti 102,058,283 42
Citi pasīvi. . 6,686,503 07

233,104,017 40

Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
Galvenais direktors K. Vanags.

Māksla.
Nacionālā teātri notika vakar lielas svi-

nības: atklāja svinīgā kārtā teātra aug-
šējā stāvā uzstādītos Rīgas pilsētas
dāvātos triju mūsu izcilāko teātra darbi-
nieku— teātra tēva Ādolfa Allunana,
Rūdolfa Blaumaņa un Raiņa tēlus.
Atklāšanu izdarīja pilsētas galva A. A n-
d e r s o n s, raksturodams iepriekš katra
tēlā lietā dramatiķa īpatnējo darbības
veidu un nozīmi, pēc kam runāja vēl
izglītības ministris A. T e n t e 1 i s par
pietātes nozīmi tautā, tad direktos Arturs
Bērziņš no teātra puses un beidzot
Rainis, pēdējais it kā visu triju godi-
nāto vārdā pateikdamies par godinājumu
un aprādīdams dziļākos intimos vārdos
viņa nozīmi priekš viņsaulē aizgājušiem
godinātiem un tālāk priekš tautas tagadnē
un nākotnē. Pēc šīs ceremonijas notika
Ādolfa Allunana skatu lugas „L i e 1p i ls
pagasta vecākie" izrāde. Šo vien-
kāršo agrāko laiku lugu, tagad labi iz-
pildītu, lielā skaitā sanākusē publika
uzņēma ar lielu piekrišanu. Te viņa pēc
lielā skaitā redzētām jaunlaiku mākslīgi
sarakstītām, vai pat mistiskām lugām
sajuta kā īstu atvieglinājumu, kur visu
varēja viegli saprast un par dažu naivumu
gardi pasmieties. Domājams, ka šo lugu
varētu vēl atkārtot. Ar labu spēli izcēlās
vai visi mūsu skatuves mākslinieki, kas
šai lugā uzstājās.

Režija bija vecā meistera Mierlauka
rokās, kurš pats arī izrādīja pagasta
vecāko Lielozolu.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 8. martā, pulk-
sten 4.30 pēc pusdienas, kara vīriem par
lētām cenām (no Ls —.20 līdz 1.—) J. Raiņa
traģēdija „Ilja Muromietis". — Piektdien,
9. martā, pulksten 7.30 vakarā, Moma komēdija
„Atjautīgā sieviete" ar Liliju Štengeli
Konstances lomā. — Sestdien, 10. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē Annas Briga-
deres drāma „Izre dzē t ai s". Sagatavošanā:
Morisa Materlinka luga ,.Baltais tēls"
A. Amtmaņa-Briedīša režijā, Herberta Līkuma
dekoratīvā inscenējumā.

Ellas Jākobsones jubileja. Pirmdien, 12. martā,
pazīstama skatuves māksliniece Ella Jākobsone
svin Nacionālā teātrī 25 gadu skatuves darbības
jubileju, Jubilāres mākslinieces mūžs diezean

raibs un grūtību pilns. Viņa uzsaka savas ska-
tuves gaitas 1905. gada janvārī Rīgas Jaunajā
teātrī, kur to pieņēma sākumā kā koristi un
mazu lomu tēlotāju. Apstākļi spieda māksli-
nieci ilgus gadus darboties uz mazajām skatu-
vēm, kur grūtāki mākslas un darba apstākļi,
tomēr viņa visām grūtībām iztiek cauri. Jau
kara laikā viņa Rīgā un Maskavā top atkal uz
lielām skatuvēm mūsu pirmo spēku vidū. Kad
dibinājās Nacionālais teātris, viņu jau kā atzītu
spēku angažēja lielām lomām. Nacionālā teātrī
viņa tēlo galvenam kārtām vecenes, komiķes un
raksturu (omas. Šaf žanrā viņa ir pilnīgi ' īpat-
nēja māksliniece, kas sniegusi skatītājiem loti
daudz māksliski vērtīgus tēlus. Savā goda
dienā 12. martā, viņa tēlos Annas Brigaderes
populārajā lugā ,,L i e 1 a i s loms" Trīniņas
lomu. Šī luga vispār guvusi arvienu lielus pa-
nākumus uz Nacionālā teātra skatuves, un Trī-
niņas tēls jubilārei dod iespēju arvien spīdēt
labos panākumos. Teātra mākslas un jubilāres,
cienītājiem būs iespējams šai izrādē redzēt Ellas
Jākobsones mākslinieces talantu lielā pilnībā.

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

Rūjienas iec. policijas priekšu,
izslud. par ned. sekošus nozaud.
dokumentus: Iekšzemes pases:
1) Ns 1052, izd. no Puikules pag.
valdes 1920. g. 24. martā
uz Karlīnes Jekabson v. -
2) Ns. 711, izd. no Rūjienas pag.
valdes 1920. g. 26. jūnijā uz.
Jūlas Apsītes v.; 3) Ns 1061, izd.
no Mazsalacas pag. valdes 1920.g.
26. maijā uz Ievas Auziņš v.^
4) Ns 683, izd. no Skankalne' spag.
valdes 1920. g. 14. aprilī uz Emī-
lijas Otson v.; 5) Ns 1856, izd. no
Vecmuižas pag. valdes 1921. g.
2. febr. uz Ignata Možeiko v.;
6) Ns 584 ser. L.L. 020284, izd.
no Jēru pag. valdes 1927. g.
26. okt. uz Rikarda Miķelsona v.;.
nozaudēti un tiek brīdināts no
viņu iegūšanas: vekselis par Ls-
500,—, parakstīts no Eduarda
Rikarda d. Miķelsona ar žiran-
tiem Teodoru Builu un Augustu
Zumentu un 2 vekseli par Ls-
200,—, parakstīti no žiranta
Teodora Buila. 29682z

Doles pag. valde izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par no-
zaudētu, iekšz. pasi Ns 67013,iza
no Rīgas prēf. 1923. g. 5. jūnijā
uz Martas Andreja m. Cīruļ dzim.
Kalniņ vārdu. 29569b

Doles pag. valde izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par no-
zaudētu, iekšz. pasi Ns 3431,
izd. 1922. 6. martā no Rīgas
apr. pr-ka palīga 1. iec. uz Jāņa
J āņa d. Krūmiņa vārdu. 29570b

Inčukalna pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību , izd. no Rīgas
apr. apsardz. pr-ka 1920. g.
7. sept. Ns 28823 uz Jāņa Jāņa d.
Blūmers vārdu. 29571b



Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

lelgavā, 1928. g. 24. februāri.
29994 L. Ns 1184/28.

Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1920. g.
27. janvārī mirušā Ilūkstes apr.
Gulbenes muižas ,,Vizan" Ns 36
un 37 māju īpašnieka Jāņa
Dravenieka atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 25. februāri.
L. Nq 1564/28.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
30116 Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. * p., paziņo, ka 1928. g.
20. martā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks attaisīts un
nolasīts 1925. g. 30. oktobri
Jaunpiebalgas pag. ,.Muciņu" mā-
jās mir. Jāņa Andreja d. Stāl-
meistera vārdu.

Rīgā, 1928. g. 6. martā.
30826z L. Ns 3019
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.' p., paziņo, ka 1928. g.
20. martā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks attaisīts un
nolasīts 1927. g. 16. martā Skaņ-
kalnes pag. ,,Vec-Silaņģos" mir.
Ādama Kriša d. Šiliņa testa-
ments. L. Ns 2756

Rīgā, 1928. g. 6. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

30825z Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
20. februāra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka Anna Steņ-
ģe. dzim. Grotēns, atr. Kairiņš,
no Bauskas apriņķa, Bruknas
pagasta, ,.Mičen-Kairiņ" mājām,
kas dzimusi 1852. g. I2./24. okto-
brī atzīta par mirušu. L.JVsl76/28.

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

30000ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ.proc.lik.1967.,2011— 2014.
2079. un priv. lik. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1927. g. 23. oktobri
mirušās Līzes (Lizetes) Ievalda m.
Paegles, dzini. Jankevics,
1927. g. 7. oktobrī notariela
kārtībā sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzfs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
L. JV9 1649/28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
2999Iē Sekr. Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1928. g.
20. martā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks attaisīts un
nolasīts 1926. g. 21. augustā
Odzienas pag. ,,Zvirgzdiņos" mir.
Pētera Jāna d. Krama testa-
ments. L. Ns 2766

Rīgā, 1928. g. 6. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

30824z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiessa 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1928. g.
20. martā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks attaisīts
un nolasīts 1927. g. 25. janvārī
Mazsalaces pag. ,,Ķicumā" mir.
Anča Tena d. Kampuša testa-
ments. L. Ns 1281

Rīgā, 1928. g. 6. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

30823z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz savu 1928. g.
21. februāra lēmumu, ar šopaziņo,
ka Alfrēda Krastiņa pilnvarnieks
zv. adv. Jūlijs Arājs iemaksājis
tiesas depozitā Ls 10,67, kamdēļ
atzīme, kas ievesta 1916. g.
21. janvārī ar JVs I uz nekustamu
ipašumu Solu muižas zemnieku
eemes Ežu mājām, Valmieras
apriņķī, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 3799 par Lienes Teņa m.
Aizpur (Aizpuri) prasības no-
drošināšanu pret Alfrēdu Teņa d,
Krastiņu summā 500 rtib. sa-
skaņā ar bij. Rīgas-Valmieras
apgabala 18. iec. miertiesneša
1915. g. 15. decembra izpildu
rakstu ar Ns 401 ir dzēsta.

Pamatojoties uz augšā izteikto
un civ. proc. ik. 1460. p. pa-
mata, apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uzaicina Lieni Aizpur saņemt
augšā minēto naudu, stādot priek-
šā tiesai attiecīgu parāda doku-
mentu.

1928. g. 23. februārī. Ns 3283.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
29753o Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1919. g.
25. februāri mirušā Antona
Ludviga d. Livča atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
? L. Ns 1604/28.

Priekšsēd. v. P. S t ē r s t e.
29993 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. Un 2019. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916. e.
20. martā mirušā Kriša Bērtuļa
d. Fišera atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, krer
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai astoņu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
13. februāra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 2250 rbļ., kas
izstādīta no Kārļa un Edas
Steinberģiem uz Bēra Bernsteina
vārdu un koroborēta 1908. g.
5. maijā ar Ns 1080 uz nekustama
īpašuma Jelgavas pilsētā III ie-
cirknī ar hip. JVs 16 un pēc tam
cedēta Jelgavas krāj-aizdevu ka-
sei, iesniegt to šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī", ja obligāciju noteiktā
terminā neiesniegs, to atzīs par
iznīcinātu un lūdzējai Jelgavas
kredītsabiedrībai, kas sevi uzdod
par šā akta likumīgo īpašnieci
izsniegs akta izrakstu, kurš stā-
sies nozudušā oriģināla vietā.

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
L. Ns 904/28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
299995 Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. pamata uzaicina Annu
Saulīti, dzim. Uldriks, kuras dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņas vīra Pētera
Saulīša iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un no
pielikumiem, un uzdot savu dzī-
ves vietu Jelgavas pilsētā. Ja
minētā laikā aicināmā neierastos
lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņas klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kan-
celejā. L. JVs258/28.

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
Priekšsēd. v. R. Mūllers.

29995ē Sekret. p. F. Kāps.

Je lgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
2. februāra nolēmuma uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 7700 kr. rbļ.,
izstādīta Donas zemes bankai un
koroborēta 1912. g. 16. februāri
ar Ns 514 uz Jelgavas apriņķa,
Volguntes pagasta, ,,Bīma'ņumājām ar zemesgrāmatu JVs 1754,
ierasties šaī tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas iesniegt minēto
aktu un pieteikt savas tiesības un
prasības.

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

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
L. JVs868/28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
29996ē Sekr. Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,

1927. g. 22. decembrī nolēmusi:
iecelt aizgādniecību promesošā
Jāņa Fridricha d. Neimaņa
mantībai.

Jāņa Fridricha d. Neimaņa
pēdējā dzīves vieta bija Ventspils
apriņķa Ēdoles pagastā.

Liepājā, 1928. g. 25. februārī.
30120oJVs 1027/27.
Priekšsēdētāja b. V.Bīnenstams

Sekretārs A. ļansons.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293., 301. ur
309. p. pamata uzaicina Stepant
Hovaiiu, kura dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā iera-
sties šai tiesā saņemt norakstus
no viņa sievas Dorotejas Emilijas
Hovans, dzim. Gruflau, iesū-
dzības raksta viņu laulības šķir-
šanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Jelga-
vas pilsētā. Ja minētā laikā aici-
nāmais neierastos, lietu noliks uz
termiņu un izspriedīs bez viņa
klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Jelgavā ne-
uzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi
un visus pārējos papīrus atstās
tiesas kancelejā. L. JVs 259'28.

Jelgavā, 1928. g. 25. februārī.
Priekšsēdētāja v. R. Millers.
30118o Sekretāra p. F. Kāps.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nodaļas
pārzinis dara zināmu, ka Lestenes
piensaimnieku sabiedrība, kas
reģistrēta ar apgabaltiesas 1924.g.
28. janvāra lēmumu, ir galīgi
likvidēta, saskaņā ar šās sa-
biedrības 1927. g. 13. novembra
pilnas biedru sapulces lēmumu.

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
L. JVs 49/24. g.

Reģ. nod. pārz. Veiss.
30001ē Sekr. v. M. Helmanis.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011. —
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret 1924. g. 4. oktobri
mirušās Annas Kārļa m. Rein-
berg, dzim. Maķevic, 1923. g.
21. februārī mutiskā kārtībā
sastādīto testamentu , pieteikt sa-
vus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesi".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L. JVs 1199/28

Jelgavā, 1928. g. 25. februārī.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

30115o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apagaaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret 1927. g. 1. septembrī
miruššās Marlīzes Reinbergs,
dzim. Šteinbergs, 1921. g. 12. jan-
vārī mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Vald. Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecēju-
ma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 25. februārī.
30114o . .. L. JVs 1519/28.

Priekšsēdētāja v. (paraksts
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p, pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1909. g.
7. novembrī mirušā Bauskas
apriņķa Liel - Iecavas muižas
Sibru māju īpašnieka Jāņa
K a ž.a atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,.Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 25. februārī.
L. Ns 1855/27.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
30117 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
13. februāra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 5000 rbļ., kas
izstādīta no Annas Šiliņš un
Vilhelma Šiliņa uz Idas Nave-
nieki koroborēta 1913. g. 16. aug.
ar JVs 1309 uz nekustama īpašuma
Ilūkstes apriņķa, Kalkūnes mui-
žas folverka , Randen" ar hip.
JVs 104, iesniegt to šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vāld.
Vēstnesī", ja obligāciju noteiktā
termiņā neiesniegs to atzīs par
iznicinātu un lūdzējai Idai Šiliņš,
dzim. Novenicka, kas sevi uzdod
par šī akta likumīgo īpašnieku
izsniegs akta izrakstu, kurš stā-
sies nozudušā oriģināla vietā.

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
L. JVs 895/28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
29998ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. likuma

146071 . panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1928. g. 16. fe-
bruāiī atklātā sēdē nolēma:
kooperatīvu biedrību reģistra pir-
mā daļā, 237. numurā otrā no-
dalījumā atzīmēt, ka ar Jaun-
jelgavas krāj-aizdevu sabiedrības
1927. g. 23. janvāra pilnas biedru
sapulces nolēmumu pārgrozīti šīs
sabiedrības statūti saskaņā ar
klātpieliktiem statūtiem.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Jaunjelgavā. L.JVsl 38/22.

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
Reģ. nod. pārz. Veiss.

30002ē Sekr. v. M. Helmanis.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. februāra lēmuma
pamata uzaicina 1918. g. 2. martā
mirušā Krista Jukuma d. Kas-
paroviča mantiniekus, kredito-
rus, legatārus, fideikomisārus un
visas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVs 1060m/27.

Liepājā, 1928. g. 27. februārī.
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenstams
30234o Sekretārs A.. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. februāra lēmuma
pamata uzaicina 1927. g. 12. sep-
tembrī Kuldīgā mirušā Rubena-
Moza Benjamiņa d. Kleina
mantiniekus, kreditorus, legāta-
rus, fideikomisārus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. Ne 564m/28.

Liepājā, 1928. g. 27. februārī.
Priekšsēdēt. b. V. Bīnenstams,
30235o Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Ernesta Fišera lūguma un
pamatojoties uz 1923. g. 17.marta
likumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. un savu 1928. g. 9. febr.
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas 1000 rubļu liela
obligācija uz Aizputes krāj-aiz-
devu sabiedribas vārdu un 1914.g.
29. martā ar žurn. JVs 466 no-
stiprināta uz Ernestam Fišerim
piederošas nekustamas mantas
Dzērves pagasta ,.Grāveru" māju
ar II reģ. krep. JVs 556 — viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā līdzņemot minēto obligāciju
dēļ iemaksāto Ls 24, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas. Pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligā-
cijas' turētāja neierašanās gadī-
jumā, parādu atzīs par samaksātu
piešķirot lūdzējam tiesību pie-
praskīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām. JVs 234/28.

Liepājā, 1928. g. 25. februārī.
Priekšsēdētāja b.V.Bīnenstams.
30121o Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz !aul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 9. februārī aiz-
mugurē nospr iests: starp'Ignatu
Kovnas un Gonoratu Kovnas;
dzim. Knipovič, 1901. g. 21. okt.
Liepājas rom.-katoļu draudzes
mācītāja noslēgto laulību šķirt;
atjaut šķirtai sievai saukties
viņas agrākā uzvārdā Knipovič.
Laulībā dzimušos bērnus: Vladi-
slavu un AHonsu atstāt pie mātes

Liepājā, 1928. g. 25. februārī.
30119o L. JVs 43/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata

Pāvila Jura (Gngonja) d. Ruz-
gina prasības lietā pret Aleksan-
dru, Akleseju, Jēkabu, Anasta-
siju, Domnu, Jevgeņiju, Annu,
Ivanu, Elizabeti un Tatjanu Jer-
molaja b. b. Vinogradoviem par
mantošanas-īpašuma tiesību atzī-
šanu uz mir. Jura (Grigorija)
Semjonova palikušo mantu un
atbildētāju izlikšanu no tās, —
uzaicina Ivanu, Elizabeti un
Tatjanu Jermolaja b. b. Vino-
gradovus, kuru dzīves vieta pra-
sītājam nav zināma, četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no prasītāja iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātie minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņu klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā. L. JVs 636p/28.

Daugavpilī, 1928. g. 24. febr.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
30008o Sekretāra v. B. Cīrulis.

Biržu pagasta tiesa,
Jēkabpils apriņķi, pamatodamās
uz savu 1927.' g. 20. decembra
lēmumu un pag. tiesu lik. 108. un
109. p. izsludina attiecīgai zinā-

šanai, ka Biržu pagasta pilsonis
Mārtiņš Jura d. Strautans,
dzīv. Biržu pagasta Šaušu mājās,
adoptē savas sievas Emilijas
Jāņa m. Strautans dzim., Akmens
ārlaulībā dzimušo dēlu — Oļģertu
Emilijas d. Akmeni dzimušu
1925. g. 16. aprilī, piešķirot

viņam visas likumīgā bērna man-
tošanas tiesības, tēva vārdu
,,Mārtiņ š" un uzvārdu ,,Strau-
tans". '

Personām, kurām būtu kādi
iebildumi pret šo adopciju tiek
uzaicinātas pieteikties šai tiesā
sešu (6) mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma iesiešanas ,,Vald. Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas nekādi iebildumi netiks pie-
ņemti un adopcija tiks no paga-
sta tiesas apstiprināta. 1

Biržu pag. tiesā, 1928. g.7. febr.
Priekšsēdētājs (paraksts).

30027o Darbvedis (paraksts).

Rīgas apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 20. februāra
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2011.—2014., 2019.,
2061. un 2069. p. paziņo, ka pēc
1926. g. 25. aprilī Mārupes pag.
mirušā Jāņa Štegmaņa tr atklāts
mantojums, kamdēļ uzaicina vi-
sus, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to būtu kādas tie-
sības vai prasības, pieteikt tās
miertiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā šo tiesību zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 25. febr. Ns 87.
30013o Pap. miertiesn. I. Poris.

Sekretāra v. (paraksts).
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
2. augustā mirušā Aloiza Jāna d.
Gruduļa, 1926. g. 23. jūlijā
sastādītais privāttestaments, ar
kuru testatora kustama un. ne-
kustama manta novēlēta Agnuš-
kai Aloiza m. Gruduls ar apgabal-
tiesas 1927. g. 16. decembra
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniecei. L. JVs 1504a/27.

Daugavpilī, 1928. g. 23. febr.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš
30005o Sekretāra v. (paraksts).
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
2. maijā mirušā Matveja Grigor-
jeva 1926. g. 16. janvāri sastādī-
tais privāttestaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Jānim Matveje-
vam ar apgabaltiesas 1927. g.
4. jūlija lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniekam.

Daugavpilī, 1928. g. 23. febr.
30006o L. JVs 1037a/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
12. jūnijā mirušā Leona (Leon-
tija) Aleksandra d. Ivanova,
1922. g. 27. augustā sastādītais
privāttestaments, ar kuru testa-
tora kustama un nekustama
manta novēlēta Fevronijai
Aleksandra m. Ivanovs ar
apgabaltiesas 1928. g. 9. janvāra
lēmumu apstipiinātsun izdots
mantiniecei.

Daugavpilī, 1928. g. 23. febr.
30003o L. JVs 258a ,28.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš

Sekretāra v. (paraksts).
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
2. maijā mirušā Matveja Grigor-
jeva 1926. g. 16. janvāri sastādī-
tais privāttestaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Grig.orijam Mat-
vejevam ar apgabaltiesas 1927. g.
4. jūlija lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniekam.
30004o L. JVs 1039a/27.

Daugavpilī, 1928. g. 23. febr.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295.. 298.,
301., 309. un 311. p. pamata
Jevstafija lijas d. Anisimova
prasības lietā pret Ivanu Savelija
d. Kotļarovu par Ls 2000 līdz
ar " q piedzīšanu pēc priekš-
pārdošanas līguma, — uzaicina
Ivanu Savelija d. Kotļarovu,
kura dzīves vieta prasītājam nav
zināma, četru mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn.", ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no prasītāja
iesūdzības raksta, pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Dau-
gavpilī.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī, neuzdos
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstāts
tiesas kancelejā. L. JVs 336p 28.

Daugavpilī," 1928. g. 24. febr.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš
30007o Sekretāra v. B. Cīrulis.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
13. februāra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 4000 rbļ., kas
izdota no Augusta v. Oettingena
uz zvēr. adv. Nikolaja K'ota
vārdu un koroborēta 1895. g.
21. martā ar JVs 170 uz nekustama
īpašuma Ilūkstes apriņķa, Kal-
kūnes muižas folvarka ,Randen"
ar hip. JVs 104 un pēc tam blanko
cedēta iesniegt to šai tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī", ar brīdinājumu, ka ja
obligāciju noteiktā termiņā neie-
sniegs, to atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam Vilim Šiliņam, kas
sevi uzdod par šī akta likumīgo
īpašnieku izsniegs akta izrakstu,
kurš stāsies zudušā oriģināla
vietā. L. Ns 894/28. g.

Jelgavā, 1928. g. 24. februārī.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

29997ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabalt.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926. g.
29. jūnijā mirušā Ignata P u-
z ā n a atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas „Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 22. februāri.
L. JVs 777/28.

Priekšsēd. v. Veiss.
29992 Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot Jura
Berga (Kalna) pilnvarnieka zv.
adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu lēmumu no 1928. g. 21. febr.
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
trīs (3) obligācijām, apstiprinā-
tām uz nekustamo īpašumu Ma-
donas apr., Bērzaunes muižas
Spridzanu JVs50 mājām, ar zemes
grām. reģ. Ns 579: a) no 1911. g.
15. novembrī ar JVs 1629 par

4000 rbļ. par labu Ernestam
Pētera d. Vītiņam, b) 1911. g.
15. novembra *ar JVs 1630 par
1000 rbļ. par labu tam- pašam
Ernestam Vītinam un c) no
1913. g. 15. novembra ar JVs 1265
par 4000 rbļ. par labu tam pašam
Ernestam Vītiņam, kura cedēta
blanko — ir iemaksājis tiesas
depozitā Ls 204,01 dēļ kapitāla
un o/0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīci-
nātām un lūdzējam dos tiesībi;
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 23. febr. JVs3285
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29754ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2()60. un
2062. p. p., ievērojot Eduarda
Jurgiša pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savr
1928. g. 21. februāra lēmumu,
paziņo, ^ ka parādnieks Eduards
Jurg' its parādu pēc obligācijas
par 1495 rbļ., apstiprinātas 1879.
gada 6. oktobrī ar JVs 355 uz ne-
kustamo īpašumu Valkas apr.,
Ziemeru muižas zemnieku zemes
gabalu zemnieku zemes Elis JVs 1
mājām, ar zemesgrāmatu reģ,
JVs 1209 par labu baronam Bern-
hardam Volfam, kā pirkšanas
summas atlikuma nodrošinājums,
kura obligācija cedēta blanko —
ir iemaksājis tiesas depozitā Ls
29,90 dēļ kapitāla un "/,,. dzē-
šanas. 29748z

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

Rīgā, 1928.g. 23. febr. JVs3290
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pētera
Kārļa d. Priedīša lūgumu un
savu 1928. g. 21. februāra lēmumu
paziņo, ka parādnieks Pēters
Priedīts parādu pēc obligācijas
par 1000 rbļ..apstiprinātas 19!4.g.
30. jūnijā ar Ns 395 uz nekustamo
ipašumu Cēsu apriņķī, Zetlera
muižas dzimtsnomas zemes ga-
bala JVs 73, reģ. JVs 1642 uzceltām
ēkām, par labu Jānim Johanam
Jāņa d. Freibergam, kura obli-
gācija cedēta blanko — ir iemak-
sājis tiesas depozitā Ls 22,68
dēļ kapitāla un % dzēšanas.

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

Rīgā, 1928. g. 23. febr. JVs 3222.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29755ē Sekretārs A. Kalve.



krāj-aizd. sab. lietā pārdos
Helenes Cīrul kustamo mantu,
sastāvošu no drejbeņķa un no-
vērtētu par Ls 800.

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

Rīgā, 1928. g. 27. februārī.
30978 Tiesu izp. J. Zi rģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 16. martā,
pulksten '/2 1 dienā, Rīgā, Akas
ielā JVs 10, Latvijas auto īpašn

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
jilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
onceleja atrodas Jelgavā, Akadē-
nijas ielā JVs24, istabā 20, paziņo:

1) ka Olgas Struņķa prasības
3ēc Jelgavas Apgabaltiesas 1928.g.
?ii. maija izpildu raksta JVs 20845
apmierināšanai no Jēkaba Struņ-
ķa 1928. g. 9. maijā pulksten
10 rītā, Jelgavas Apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, uz pub-
liskiem otriem torgiem tiks pār-
dots Jēkabam Jāņa d. Struņķim
piederošs nekustams īpašums,
kurš atrodas Tukuma apriņķī
Zebrenes pagastā ar zemesgrā-
matu reģ. JVs2457 un .sastāv no
Arišu muižas atdalītās jaunsaim-
niecības ,,Liesmas JVs 6. F."

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1200,--;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem Ls 600,—;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-^
Talsu 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-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 3. martā.
Tiesas izpildītāja v. i.

30749 _ Ķ. Burdais.

Latgales apgabaltiesas Krāsla-
vas iec. tiesas izpildītājs, kura
kancleja atrodas Krāslavā, Ma-
skavas ielā JVs 6, paziņo:

1) ka pēc Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas izpildu
raksta no 1927. g. 2. jūlija ar
JVs 344, par piedzīšanu no Pā-
vila Baduna par labu Bārbalai
Bogdanei Ls 1900,—ar%<>',un citiem izdevumiem, 1928. g.
9. jūnijā, pikst. 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Pāvila Antona d. Baduna
nekustams īpašums, kurš atrodas
Daugavpils apr., Dagdas pag.
Rapšu sādžā, hipot. iec. ar zemes-
grāmatu reģ. JVs — (grupa —,
grunts JVs —) un sastāv no trīs-
padsmit (13) desetinām 29 simt-
daļām zemes;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls-2100 —

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hip. pa-
rādiem par Ls —;

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

5) ka zemesgrāmatas uz so
īpašumu tiek vestas Latgales
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-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancleja.

1928. g. 2. martā. 30753z
Tiesas izp. J. Avotnieks.

t '

I "Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Zemkopības min.kulrurtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g* 27. janvārī ir apstiprinājis
Meirānu meliorācijas sabiedrības
,,Straume" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
373. 1. p. ar JVs 523.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Madonas apr. Meirānu pag.
,,Jukarsalā ", c. Lubānu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
30049 Darbvedis Fr. Briedis.

Rīgas apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š.g. 20. februāra
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2011.—2014., 2019.,
2061. un 2069. p. paziņo, ka pēc
1921. g. 8. martā Bieriņu pagastā
mirušās Annas Pučur, dzim.
Lapeniek, ir atklāts mantojums,
kamdēļ uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības vai prasības,
pieteikt tās miertiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā šo tiesību zaudējušas. JVs 167.

Rīgā, 1928. g. 25. februāri.
30014o Pap. miertiesn. J. Poris.

Sesavas pagasta tiesa,
Jelgavas apr., pamatojoties uz
sava 1928. g. 2. februāra lēmuma
un pagasta tiesu likuma 108. un
109. p. paziņo, ka šā pagasta
Maz-Čabutu mājās dzīvojošais
Meinhards Štengelis pieņem
bērna vietā (adoptē) par savu
meitu, ar v<sām bērna tiesībām
savas sievas Emīlijas Štengelis,
dzim. Mencendorfs ārlaulībā dzi-
mušu 1915. g. 13. martā meitu
Zinaīdu Mencendorfs, pārvedot
viņu uzvārdā Štengelis.

Personām, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādi iebildumi, jāpie-
teic tādi šai pagasta tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas trešo
reizi ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa nekādi ie-
bildumi netiks pieņemti un adop-
cija tiks apstiprināta. 3

Tiesas priekšsēd. J. Vanags.
29032z Darbvedis (paraksts).

Galgauskas pagasta tiesa,
pamatodamās uz savu 1928. g.
23. februāra lēmumu un pagast-
tiesu lik. 108. un 109. p. p pa-
ziņo, ka laulāts pāris jūlijs un
Anna Stienis pieņem-adoptē —
miesīga bērna vietā, ar visām
mantošanas tiesībām bēgļu laikā
pieņemtu bērnu vārdā ,,Pēteris ",
dzim. 1916. g., piešķirot tam uz-
vārdu ,,Stienis ".

Iebildumi iesniedzami šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas ,,VaId.
Vēstnesi".
30586z Tiesas priekšs. J. Priede.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uzMarcijana Mārcijana d. Urnaža
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Ukru muižas at-

dalīta zemes gabala pec kopējā
muižas plāna zem JVs 15, platībā
5 desetīnas 2136 kv. asis, atro-
došās Jelgavas (senākŠauļu)
apriņķa Ukru (senāk Žagares)
pagastā, ievešanu zemesgrāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievests attie-
cīgā zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkarisku apgrū-
tinājumu tiesībām.'

Daugavpilī, 1928. g. 20. febr.
29444 JVs 1213

Kom. priekšs. E. Helvichs.

Sekr.-darbv. J. Strazds.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Ulitas Uljana meitas Šč e r-
b a k o v a s, dzim. Ņemcovas
un Praskovjas Uljana meitas
Z i ļ-Z i ļ e v a s, dzim. Ņemcovas,
pirmā laulībā Kitovas, lūgumu
par nekustamas mantas, sastā-
vošas no dzimtsīpašuma grunts-
gabala, platībā 396 kv. asis ar
ēkām, atrodošās Daugavpilī, III
pilsētas iecirknī, 77. kvartāla,
zem JVs 1, Šosejas ielā ar poli-
cijas N° JVs 72 un 74, Viļņas
ielā ar polic. JVs 18 un pa Baz-
nīcas ielu ar policijas JVs 1-a,
kuru īpašuma lūdzējas manto-
jušas no Uljana Semena dēla
Ņemcova, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības' skaitīsies
par iznīcinātām un minētie:
lūdzēju mantojuma devējs Ul-
jans Semena dēls Ņemcovs un
pēc tam pašas lūdzējas varētu
tikt ievestas Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašniecēm
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un
hipotēkarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. JVs 1197.

Daugavpilī, 1928. g. 20. febr.
Komni. priekšs. E. Helvichs.

29446 Sekr.-darbv. 1. Strazds.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Afonasija F o m i n a, tagad
pēc uzvārda Afonasija Foma
dēla K r u t i ņ a lūgumu pat
nekustamās mantas, sastāvošas
no Artemovo, arī Jeseņec
pūstošas zemes gabala pēc plāna
zem JVs 23, daļas, platībā 5
desetīnas, atrodošās Valkas (se-
nāk Pleskavas) apriņķa Pededzas
(senāk Paņikovas) pagastā, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 20. febr."~Ns 1204.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.

29445 Sekr.-darbv. J. Strazds.
Latgales zemes grāmatu atjauno-

šanas kommisija,
uz Ivana, Boļeslava, Eduarda
un Donata Pētera dēlu M e ž a-
t u č u lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Meža
Tūču sādžas zemniekiem pie-
šķirtās zemes viensētas četros
gabalos pēc plāna zem JVsNIs 2,
11, 19 un. 21, platībā 14 desetī-
nas 2251 kv. asis, atrodošās
Rēzeknes apriņķa, Varakļānu
pagastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kuj-ām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
esniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkarisku apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 20. febr.
JVs 1188.

Komm. priekšs. E. Helvichs.
29447 Sekr.-darbv. 1. Strazds.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Jāņa Jāņa dēla Stūra
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no viena zemes gabala
ar nosaukumu ,,Bērzgale" vai
,,Bērzegale ", platībā 53 des.,
atrodošās Bauskas (senāk Paņe-
vežas) apriņķa, Panemunas (se-
nāk Podbifžu) pagastā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4
mēnešu laikā, skaitot no izslu-
dināšanas dienas ,.Valdības Vēst-
nesī" , pretējā gadījumā nepi e-
teiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā
zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bezkādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkarisku apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 20. febr.
JVs 1177.

Komm. priekšs. E. Helvichs,
29448 Sekr.-darbv. I. Strazds

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommisija,

uz Jāzepa Spriča dēla (arī Osipa
Franča dēla) L a t i š a lūgumu
par nekustamas mantas, sastā-
vošas no Vec-Žagares muižas
atdalītā zemes gabala pēc kopēja
muižas plāna zem JVs 31,
platībā 19 desetīnas 1848
kv. asis, atrodošās Jelgavas
(senāk Šauļu) apriņķa Ukru
(senāk Žagares) paģa 'stā, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot 'no
izsludināšanas dienas ,,Vaid.Vēst-
nesī" , pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkarisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1928. g. 20. febr.
29449 JVs 1166.
Kommis. priekšsēd. E.Helvichs.
Sekretārs-darbvedis ļ. Strazds.

publisk. torgiem pārdos
Staņislavam Franča d. Smilkstam
ari Meluška piederošo nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Ilūkstes
apriņķa Salienes pagastā ar
zemesgrāmatu reģistra JVs 3896
un sastāv no Harun muižas
,,Grieze" JVs 33 F" mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1500,—;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums ar hipotēku pa-
rādiem nav apgrūtināts;

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 ipašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 3. martā.
Tiesu izpildītāja ' v. i.

30746 K. Burdais.
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs24, istabā 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības pēc 1925. g. 14. novembrī
ar žurn. JVs 4130 korob. parāda
raksta apmieri āšanai 1928. g.
9. maijā pulksten 10 rītā, Jel-
gavas Apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
tiks pārdots Ignatam Kalina d.
Murevičam piederošs nekustams
īpašums, kurš atrodas Ilūkstes
apriņķa, Skrudalinas pagastā
ar zemesgrāmatu reģ. JVs 3768
un sastāv no Bruņas muižas
,,Skudras JVs 44. F." mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1500,—;

3) ka bez augšminētās prasības
ipašums ar hipotēku parādiem
nav apgrūtināts;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes 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-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 3. martā.
Tiesas izpildītāja v. i.

30747 K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1928. g. 15. martā ", pīkst. 'l2
dienā, Babītes pagastā, ,,Jaun-
Bļodniekos" pā'dos Andreja
Bļodnieka kustamo mantu, sa-
stāvošu no govīm, telēm, ra-
gavām, vāģiem, zirgiem, ku-
modes, cūkām un novērtētu par
Ls 2950.

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

1928. g. 18. februārī.
30950 Tiesu izp. E. L i e p i ņ š

Jelgavas apgabaltiesas Jelga-
vas pils. tiesu izpild. v. i.

kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā JVs 24, istabā
JVs 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasību pēc 1925. g. 24. decembrī
ar žurn. JVs 4803 korob. parāda
raksta apmierināšanai 1928. g.
9. maijā, pulksten 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē uz

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 16. martā,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Rump-
muižas ielā JVs 9, dz. 15, pār-
dos Jāzepa Bazēviča ku-
stamo mantu, sastāvošu no mē-
belēm u. c. un novērtētu par
Ls 600.

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

Rīgā, 1928. g. 21. februārī.
30976 Tiesu izpild. J. Grinios.

Kļūdas izlabojums.
,,Valdības Vēstneša" š. g. 3.

marta 51. numurā ievietota Rīgas
apgabaltiesas 8. iec. tiesu izpil-
dītāja sludinājumā par Augusta
Rozenfelda kustamas mantas pār-
došanu ieviesusies kļūda: iespiests
— Gēpses ielā JVs 3-a, kas ne-
pareizi; vajaga būt un jālasa:
Gīpses ielā JVs 3a. 30496z

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 15. martā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Pēter-
baznīcas laukumā, Monētu ielas
stūrī, pārdos Vilhelma un
Alberta P h i 1 i p p u kustamo
mantu, sustāvošu no kantora
iekārtas un novērtētu par Ls 545.

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

Rīgā, 1928. g. 8. martā.
30977 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 16. martā,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā JVs 32, dz. 3, Leiba Gulaka
lietā pārdos Haima S i m a n o -
vica kustamo mantu, sastā-
vošu no traukiem un cita uti
novērtētu par Ls 431.

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

Rigā, 1928 g. 5. martā.
30980 Tiesu izp. I Z i rģels

Rīgas apgabaltiesas 6. iec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 16. martā,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā JVs 32, dz. 3, Vulfa Leikiņa
lietā pārdos Chaima Šim 'a-
noviča kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 1315.

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

Rīgā, 1928 g. 5. martā.
30979 Tiesu izp. J Z i r ģ e 1 s.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs24, istabā 20, paziņo:

1) ka Finanču ministrijas kre-
dita departamenta resp. Valsts
saimniecības departamenta un
citu prasību apmierināšanai no
Kārļa Liepas 1928. g. 9. maijā
pulksten 10 rītā, Jelgavas
Apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Kārlim Kaspara d. Lie-
pām piederošs nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Jelgavas
apriņķa Līvbērzes pagastā ar
zemesgrāmatu reģistra JVs 3798
un sastāv no ,,Maz-Rapu"
mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 7000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4666,80 un
1924. g. 23. decembrī korob.
alimentiem un pļavas gabala
bezmaksas lietošanu;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa ne
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka ne
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā. 1928. g. 3. martā.
Tiesas izpildītāja v. i.

30748 Ķ. Burdais.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 10. februārī ir apstiprinājis
Gavru pagasta meliorācijas sāb,
,,Skangali" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģ. II daļas
381. 1. p. ar Ns 531.

Sabiedribas valdes sēdeklis
Jaunlatgales apr. Gauru pag.
Glemzinas ciemā, c. Kārsavu.

Daļas vadītājā v. J. Pelsis.
30047 Darbvedis Fr. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daja

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g.'10. februārī ir apstiprinājis
Kārsavas pagasta ,,Aizēlkšņu-
Pieliņu" meliorācijas sabiedribas
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
380. I. p. ar JVs 530.

Sabiedribas valdes sēdeklis:
Ludzas apr. Kārsavas pag.,
Aizelkšņu ciemā, c. Kārsavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
.' 0048 Darbvedis Briedis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 14. martā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Šķūņu ielā JVs 11, pārdos
vairāksolīšanā Paula Bolma ku-
stamu mantu, novērtētu par
Ls 1138,— un sastāvošu no trim
gramofoniem 1925. un 1926. g.
ienāk, nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 1. martā.
3093lz Piedzinēs A. Ozoliņš.

Rīgas prefektūras Liec.priekšn.
paziņo, ka š. g. 19. martā, pīkst.
10, I. Peldu ielā Ns 27, dz. 3,
tiks vairāksolīšanā pārdota Mi-
ķelim Malacki piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no ozola
koka bufetes, notaksēta par Ls
113,40, Rīgas pilsētas valdes
prasības segšanai. 30956z

Rīgas prefektūras !. iec. priekšn.
paziņo, ka š. g. 20. martā, pīkst.
10, I. Peldu ielā Ns 26/28, dz. 7,
tiks vairāksolīšanā pārdota Hir-
šam Rubinsteinam piederoša
kustama manta, sastāvoša no
,,Zingera" sist. šujmašīnas, no-
taksēta par Ls 54,60, Rīgas pilsē-
tas valdes prasības segšanai.

Rīgas prefektūras 1. iec.priekšn.
paziņo, ka š. g. 19. martā, pīkst.
10, Miesnieku ielā Ns 6, tiks vai-
rāksolīšanā pārdota Latvijas mež-
saimniecību veicināšansa biedr.
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no mēbelēm un vētījamās
mašīnas, _ notaksēta kopā par
Ls 72,—, Žaņa Eglīša īres prasības
segšanai. Izzināt sarakstu un
novērtējumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu varēs ūtrupes
dienā uz vietas. 30955z

Talsu polīc. priekšnieks dara
vispārībai zināmu, ka š. g. 23.
martā, pīkst. 10 rītā, Ārlavas pag.
Tiņģeres muižā, tiks pārdota
vairāksolīšanā Beram Freidbei-
gām piederoša kustama manta,
sastāvoša no diviem zirgiem,
trini govīm un vienas vienjūga
līnijdroškas un novērtēta kop-
summā par Ls 740. 1926. g.
ienākuma nodokļa segšanai. Ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Kigas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g.
20. martā, pīkst. 12 dienā, Dubul-
tos, Mellužu ielā JVs 26, pārdos
vairāksolīšanā Aleksandram Vil-
helmam piederošos, vienus līnij-
vāģus, dzelteni lakotus uz at-
sperēm, novērtētus par Ls 72,—
procentuālā peļņas nodokļa pie-
dzīšanas lietā. 30906z

Jēkabpils apr. priekšn. palīgs
1. iec. paziņo, ka saskaņā ar
niežu dep. rakstu Ns 15001 no
1927. g. 27. sept., 1928. g. 15.
martā, pīkst. 10, Sunākstes pag.
Liepkalnu mājās tiks pārdota
Jānim Šķietiņam piederoša ku-
stama manta soda naudas ieka-
sēšanai / sastāvoša no divām go-
vīm un novērtēta par Ls 105,—.

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

Ventspils apr. priekšnieka palīgs
paziņo, ka 1928. g. 31. martā,
pīkst. 12 dienā, Ventspils apr.
Ugāles pag. ,,Paster-Kauliņu"
mājās notiks ūtrupe, kurā pārdos
atklātā vairāksolīšanā Marijai
Mirām piederošās vienas ka-
manas, novērtētas par Ls 132,—
valsts nodokļu piedz. 30903z

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g.
18. martā, pīkst. 12 dienā, Asa-
ros, Kāpu ielā Ns 10, pārdos vai-
rāksolīšanā Kārlim Stelpem pie-
derošos: 1 trimo spoguli un 1 ku-
modi, bērzu koka, novērtētus
par Ls 37,08 ienākuma nodokļa
piedzīšanas lietā. 30880z

Rīgas prefektūras jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g.
17. "martā, pīkst. 12 dienā,
Asaros, Kāpu ielā Ns 8, pārdos
vairāksolīšanā Aleksandram Jan-
sonam piederošo vienu drānu
skapi, alkšņu koka, novērtētu
par Ls 19,27 ienākuma nodokļa
piedzīšanas lietā. 30881z

Kigas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g.
17. martā, pīkst. 12 dienā, Slokā,
Elizabetes ielā Ns 11, pārdos
vairāksolīšanā Eduardam Cālī-
tim piederošos: 1 divdurvju
grāmatskapi, priežu koka un 1
galdu, priežu koka, brūni pulie-
rētu, novērtētus par Ls 15,—,
Slokas pils. valdes nodokļa pie-
dzīšanas lietā. 30882z

Rīgas prefektūras 1. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 20. martā,
pīkst. 10, I. Kalēju ielā Ns 13,
cepuru veikalā, tiks vairāksolīšanā
pārdota Eliasam Germersam
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no spoguļa un sienas
skapja, notaksēta kopā par Ls
44,01 — Rīgas kopējās slimo
kases prasības segšanai. 30954z

Rīgas prefektūras Liec.priekšu,
paziņo, ka š. g. 21. martā, pīkst.
10, m. Peldu ielā Ns 4. dz. 1,
tiks vairāksolīšanā pārdota Mi-
ķelim Mironovičam piederoša
kustama manta, sastāvoša no
ozola koka bufetes, ēdamistabas
galda un 12 krēsliem, notaksēta
kopā par Ls 147,— Rīgas pilsētas
valdes prasības segšanai. 30953z

Rīgas policijas 2. iec. priekšn.
paziņo, ka š. g. 23. martā, pīkst.
10 no rīta Andreja Pumpura ielā
Ns 4, dz. 2, pārdos vairāksolīšanā
čEkaterinas Liebesmans ku-
stamo mantu, sastāvošu no 1 kla-
vierēm, vērtībā Ls 300,— Ņinas
Kazacki prasības segšanai. 30933z



Cēsu valsts vidusskola (Bērzainē, pie Cēsīm), izsludina 1928. g.
16. martā, pīkst. 3 dienā, skolas telpās,

jauktu izsoli
uz 15 kub. as. 1. labuma sausas bērza malkas piegādi. Rakstiski
piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu ,,Uz malkas izsoli
1928. g. 16. martā" un lūgumi piedalīties mutiskā solīšanā, aplikti
ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami skolas kancelejā līdz izsoles
stundai ar Ls 150,— drošības naudas iemaksu. Tuvākas ziņas un
piegādes noteikumi skolas kancelejā darbdienās no pīkst. 9 līdz 3,
sestdienās no pīkst. 9 līdz 1. 30909z

Cēsu virsmežniecības
meža pārdošanas izsole, izsludināta š. g. „Valdības Vēstneša"
50 numurā, tiek pārcelta uz 1928, g. 19. martu.
300,(1 - Cēzu virsmežzinis: K- Auškaps.

Jēkabpils apr. priekšnieka pai.
2. iec. paziņo, ka 1928. g. 16.martā
pīkst. 11 dienā, Jēkabpils apr.
Viesītes pilsētā, Neretas iela pie
Sukatnieka nama, atklātā vairāk-
solīšanā pārdos mir. Kārļa Šū-
maņa aprakstīto mantu, sastā-
vošu no vienas tvaika lokomob'les
firmas C. Jachno S. Sohn, Lands-
berg A. V. ar Ns 890, lietotu un
bez remonta lietošanai nederīgu,
novērtētu par Ls 400,—, dēļ
1926. g. un 1927. g. procent.
peļņas nod. piedzīšanas pēc fin.
min. nod. dep. rakstiem Ns 59594
un Ns59178. Apskatīt pārdodamo
lokomobili varēs pārdošanas dienā
uz vietas. 30897?

Talsu policijas priekšnieks dara
vispārībai zināmu, ka š. g. 22.'
martā, no pīkst. 10 rītā, Stendes
pag. Kalešu muižā, tiks pārdota
vairāksolīšanā Harija Fromchol-
da-Treia kustama manta, sastā-
voša no vienas 2 stobru medības
skrošu bises, 12 klbr. bez gaiļiem
un viena ,,Parabelum" sist. re-
volvera un novērtēta kopsumā
par Ls 110,—, 1927. g. ienākuma
nodokļa segšanai. Apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas,
dienā uz vietas un torgos dalību
varēs ņemt tikai personas, kurām
ir attiecīgas ieroču atļaujas.

Madonas apr. priekšnieka pal.
Liec. paziņo, ka 1928.g. 16.tnartā
pīkst. 12 pie Mēdzūlas pag. nama
tiks pārdota vairāksolīšanā pils.
Jēkabam Grimzam piederoša
laistāma manta, sastāvoša no 2
linu vērpjamiem ratiņiem, no-
cenotu par Ls 20,—, izpildot Ma-
donas apr. 1. iec. miertiesneša
spriedumu no 1927. g. 14. okt.
ar Ns 1136/27. Izzināt sarakstu,
atsevišķas mantas nocenojumu,
kā arī apskatīt pārdodamo manto
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Ventspils apr. priekšnieka palīgs
izsludina par nedrīgu, pieteikto
par nozaudētu Latvijas iekšz.
pasi Ns 10 izd. no Ances pag.
valdes 1925. g. 11. sept. uz Dāvida
Friča d. Otto vārdu '. 29556b

Blīdienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi, izd. no Saldus pag.
valdes 1925. g. 19. okt. Ns 1471
uzMačus Niklāva d.Stārķis vārdu.

4) Iekšzemes pasi, izdotu no
Bikavas pagasta valdes 1922. g.
27. septembri ar Ns 2686 uz
Donata Andreja d. Taukuļa v.:

5) Iekšzemes pasi, izdotu no
Bikavas pagasta valdes 1924. g.
22. oktobri ar Ns 3202 uz Pētera
Domenika d. Spridzāna vārdu;

6) Ieroču atļauju, izdotu no
Zemkopības ministrijas mežu d-ta
1924. g. 6. augustā ar Ns 3289
uz Jēzupa Jāņa d. Taukuļa vārdu;

7) Iekšzemes pasi, izdotu no
Bikavas pagasta valdes 1922. g.
7. oktobrī ar Ns 2987 uz Tekļes
Antona m. Mač vārdu;

8) Iekšzemes pasi, izdotu no
Bikavas pagasta valdes 1922. g.
14. septembri ar Ns 2381 uz
Antaninas Jēzupa m. Spridzān
vārdu. 295710

Iršu pag. valde izsludina par
nederīgu pazaudēto Latvijas iekšz.
pasi, izd. no Rīgas polic. 8. iec.
pr-ka Ns 71818 uz Roberta
Pfeifa vārdu. 29576b

Rēzeknes apriņķa Gaigalavas
pagasta valde izsludina par ne-
derīgiem, kā pieteiktus par no-
zaudētiem, sekošus dokumentus:

1) Iekšzemes pasi, izdotu no
Domopoles pagasta valdes 1922.g.
22. martā ar Ns 2365 uz Jāņa
Mārtiņa d. Bērziņa vardu;

2) Iekšzemes pasi, izdotu ne
Domopoles pagasta valdes 1922.g.
ar Ns 3119 uz Annas Pētera m.
Apšiniek vārdu;

3) Iekšzemes pasi, izdotu no
Domopoles pagasta valdes 1922.g.
20. februārī ar Ns 2161 uz
Rozolijas Mārtiņa d. Gribovskij
vārdu;

vanes pag. par
nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi, izd. no Vānes pag.
valdes Ns 898 no 1925. g. 2. janv.
uz Olgas Šturms vārdu. 29578b

Babītes pag. valde izsludina
par nedrīgu nozaudēto Latvijas
pasi Ns 227512, izd. no Rīgas
prēf. 1923. g. 128. aprilī uz
Aleksandras Antona m. Piotrov-
ski vārdu. 29566b

Babītes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi
Ns 158, izd. no Maļinovas pag.
valdes 1922. g. 13. jūlijā uz
Donatas Vincenta m. Putan v.

Bruņošanas pārvalde
iegādās š. g. 16. martā pīkst. 12

rakstiskā izsolē sekošo:
1. Benzīnu vieglo 35000 klgr
2. Benzinu vidējo 160000 „
3. Benzinu smago . . .? 21500
4. Aviācijas eļļu vasaras 14000 ,
5. Ricine 'ļļu 8000 '„
6. Dīzeļmotora dzennaftu 90000 „
7. Dīzeļmotora stobru eļļu 5200 ,,
8. Šauteņu eļļu 6000 „
9. Cilindru eļļu 400

10. Ložmetēju eļļu 1500 '„
11. Lielgabalu taukus 1500
12. Vazelinu 1500 „
13. Lupatas mašīnu tīrāmās 5000 ,,
14. Lupatas šauteņu tīrāmās 3000 ,,
15. Petroleju . . * 3000 ,,
16. Ratu smēri . . ? t 300 „
17. Metāla spodrināmo smēri 200 ,,

Piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kop-
summas, un piedāvājumā jāuzrāda, ka apņemsa piegādāt saskaņā
ar pārvaldes izsoles un techniskiem noteikumiem.

Izsoles un techniskos noteikumus var saņemt pārvaldes ap-
gādības daļā, Valdemāra ielā Ns 10/12 dz. 16, darbdienās no pīkst.
II 30 līdz 14.30. 'WQ7ih
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Galvenā ioteAito pīrvalde
izdod lauksaimnieku kooperatīvu un

viņu centrālam organizācijām

svaigas liellopu salas
piegādāšanu

armijas vajadzībām nākošos sešos mēnešos (no 1928. g. 1. apriļa
līdz 1928. g. 30. septembrim) par ministru kabineta apstiprinātām
zemāk uzrādītām cenām sekošos daudzumos:

1) Rīgas garnizonam (ieskaitot
Daugavgrīvas un Bolderāju) , apm. 240 tonn. par Ls 700 tonnā

2) Daugavpils garnizonam ,, 160 „ ,, ,, 720 ,,
3) Liepājas „ . „ 90 „ „ „ 720 „
4) Jelgavas „ . „ 28 „ „ „ 720 „
5).Pļaviņu „ . „ 3 ,, ,, ,, 760 „
6) Alūksnes garnizon. (ieskaitot

Vecgulbeni un Lipnu). ... „ 40 ,, ,, ,, 760 ,,
7) Cēsu garnizonam „ - 18 ,, ,. ,, 790 ,,
8) Valmieras „ ' ...., 11 „ „ „ 790 „
9) Rēzeknes „ . . „ 30 „ „ „ 690 „

10) Krustpils „ . „ 15 „ „ „ 700 „

Rīgas pilsētas nekust. īpašuma nodala
iznomā uz 6 gadiem

Valmieras apriņķa

Udes muižas centru
(apm. 99 ha ar ēkām).

Rakstiski piedāvājumi, izejot no gada nomas Ls 1500,
.apmaksāti ar Ls 0,80 zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
,'Lādes muižas iznomāšana" iesniedzami Rīgas pilsētas nekustamu
īpašumu nodaļā — L. Ķēniņu ielā Ns 5, ist. 100, līdz š. g.
15. martam, pulksten 12. Reflektantiem iesniegumos jāsniedz
arī ziņas par savu inventāru. Pie piedāvājuma iesniegšanas neku-
stamu* īpašumu nodaļas kasē iemaksājamā drošības nauda Ls 500
apmērā. Tuvākas ziņas darbdienās no pīkst. 9 — 13. 30960

Nekustamu īpašumu nodaļa.

Pasta un telegrāfa departamenta
galvena darbnīca

LI 104 izsludina 30817

rafosiisfeu izsoli
š. g. 14. martā uz;

1) Ozola koka dēļiem . ... 140 kub. m
2) Oša koka dēļiem . ... 140 „ ,,

Izsole notiks minētā datumā pulkst. 10 P. T. D. materiālu
iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. Ns .15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas. 1*

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

Pasta un telegrāfa departamenta galvenā darbnīca
izsludina

rakstisku izsoli
š. g. 21. martā uz:

Automātisko revolvera virpu . 1 gab.
Frikcijas presi I ,
Kurbuļšķērēm 1 ,
Hidraulisko presēšanas iekārtu 1 kompl.
Pulierējamo mašīnu 1 gab.
Motoriem ? . 3 ,,

Izsole notiks minētā datumā pīkst. 10, P. t. d. materiālu iegādes
«un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. Ns 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā
jio piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi un zīmējumi saņemami darbnīcas
komerenodalā, Slokas ielā Ns 2, darbdienās no pīkst. 10—12 un
no 12,30—14. L 1108 1* 30818o

JHežu departaments
izlabo sekošas kļūdas,

kas ieviesušās ,,Valdības Vēstnesī" š. g. Ns 44 nodrukātā medību
tiesību izsoles sludinājumā:

1) Gaujenes virsm. vien. Ns 2 jāstrīpo apg. Ns 23 kvartāli
Ns Ns 110, 159—169, 173—179, 180—191, ceturtā ailē 8170 vietā
jābūt 7105, piektā ailē 420 vietā jābūt 360.

Krustpils virsm. vien. Ns 6 pēdējā ailē nodrukāts ,,00",
jābūt ,,100". 30959 Mežu departamnets.

Intendantūras mantu darbnīca
noturēs 1928. g. 16. martā pīkst. 10, darbnīcas telpās, Rīgā, Bal-
dones ielā Ns 1,

Jauktu (mutisku un rakstisku) izsoli,
izdodot piegādāt:

divj. transporta ratu riteņus, 280 gab.
Piegādes uzņēmēju piedāvājumi nodrošināmi pirms izsoles

atklāšanas 5% apmērā no piedāvājamo riteņu vērtības.
Rakstiski piedāvājumi, kuri izpildāmi saskaņā ar ,,Likuma

par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. p., slēg-
tās aploksnēs ar uzrakstu: „Riteņu izsolei — 1928. g. 16. martā"
un paziņojumi par piedalīšanos mutiskā izsolē, nomaksāti ar zīmog-
nodokli Ls 0,80 apmērā līdz ar nodrošinājumu iesniedzami Inten-
dantūras mantu darbnīcai, līdz š. g. 16. martam pīkst. 10-iem vai
izsoles dienā komisijai pirms izsoles atklāšanas.

Cenas uzdodamas latos, franko Intendantūras mantu darb-
nīca, Rīgā, par 1 gabalu.

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties Intendantūras mantu
darbnīcā, Rīgā, Baldones ielā Ns 1, darbdienās no pīkst. 9—15,
bet sestdienās no pikst. 9—13. L 1135 30964b

Gaļas pieņemšanu notiks:
1) Rīgas garnizonam — intendantūras galvenā pārtikas no-

liktavā, Rīgā, Rumpmuižas ielā Ns 28, pie kam Daugavgrīvā un
Bolderājā novietoto daļu vajadzībām gaļa piegādātājam jānogādā
ar saviem līdzekļiem pie Daugavgrīvas un Bolderājas kuģīšu piestāt-
nēm, bet satiksmes pārtraukšanas gadījumā pa Daugavu — dzelz-
ceļu stacijā Bolderājā;

2) Alūksnes, Vecgulbenes un Ļipnas garnizoniem attiecīgās
7. Siguldas kājnieku pulka noliktavās minētos centros;

3) Daugavpils un Liepājas garnizoniem — Intendantūras
noliktavās;

4) Pārējiem garnizoniem attiecīgās pulku noliktavās..
Oaļas piegāde 10% apmērā no piegādājamās gaļas vērtības

nodrošināma ar:
1) skaidru naudu;
2) valsts vai valsts garantētiem vērtspapīriem;
3) Latvijas bankas garantiju.

Piegādājamai gaļai jābūt no iekšzemes lopiem, svaigai, ne-
saldētai un jāatbilst Galvenās intendantūras pārvaldes liellopu
gaļas kondicijām.

Lauksaimnieku kooperatīvi un viņu centrālās organizācijas,
kūjas vēlētos uzņemties gaļas piegādi, tiek lūgtas iesūtīt piedāvā-
jumus līdz ar vajadzīgiem nodrošinājumiem, vai arī sūtīt piln-
varotus pārstāvjus uz Galvenās intendantūras p-des pārtikas daļu
(Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 1-a, ie-eja no Elizabetes ielas)
š. g. 13. martā pīkst. 10 gaļas piegādes saņemšanai.

Ar sīkākiem piegādes nosacījumiem interesenti var iepazīties
Galvenās intendantūras p-des pārtikas daļā. 30975b

Rucavas virsmežniecība
izdos 1928.g. 19. martā, pīkst. 12 dienā, virsmežniecības kancelejā
Rucavas meža muižā,

mutiskā izsolē
saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
(1927. g. „Vald. Vēstn." Ns 54): kokmateriālu piegādāšanas darbus,
jaunbūvējamām

I iec. Šikles mežniecības Ns 2 Šilmeika apgaitas un Ns 5 Kalna
apgaitas mežsargmāju ēkām.

III iec. Luknes mežniecības Ns 17 Dejus apgaitas un Ns 18
Remesa apgaitas mežsargmāju ēkām.

IV iec. Paurupes mežniecības Ns 32 Silnieka apg. mežsarg-
mājas ēkām.

VI iec. Jūrmalas mežniecības Ns 46 Čukura apgaitas mež-
sargmājas ēkām.

atsevišķi katrai mežsargmājai.
1) 99,14 mbūvbaļķu un 40 steru skaidu malkas sagatavo-

šanu un pievešanu pie būves vietas.;
2) 46,41 mzāģbaļķu un 44,1 msienu baļķu sagatavošanu

un pievešanu pie gatera;
3) 46,41 mzāģbajķu sazāģēšanu dēļos un 44,1 msienu baļķu

apzāģēšanu;
4) 83,5 mdēļu un nomaļu pievešana pie būves vietas;
5) 40 steru jumstiņmalkas saēvelēšanu.
Izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus par darba izpildī-

šanu iemaksā drošības naudu 10% apmērā no piedāvātas summas
un zīmognodognodokli Ls 0.40 apmērā. Mazākais piesolījums
nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu. — Pēc paziņojuma sa-
ņemšanas par izsoļu apstiprināšanu ,,7" dienu laikā* jānoslēdz
līgums.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie I, III, IV un-
VI iecirkņa mežziņiem.
30879b * Rucavas virsmežniecība.

Bauskas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē, pret tūlītēju samaksu,

sagatavotus būvmateriālus,
minētā laikā un vietās.

1. 1928. g. 27. martā Bauskas apr., Ceraukstes pag., Vāceļ-Kūlu
mājās:

dēļus, nomaļus, latas un apzāģētus būvkokus, pavisam 14 vienības,
vērtībā no Ls 29,— līdz Ls 94,—.
2. 1928. g. 29. martā, 6. iec. mežziņa pieņemšanas telpās, Bauskas

apriņķa, Misas pag., Šiliņu mājā:
a) Bruknas pag. uz Liel-Stintēnu māju zemes nokrautos 92

sagatavotus baļķus, 1 vienībā, vērtībā Ls 150,—;
b) Misas pagastā uz Šiliņu māju zemes nokrautos, 28 saga-

tavotus baļķus, 1 vienībā, vērtībā Ls 48,—;
c) Vecsaules pag. uz Cerības mežsargu māju zemes nokrautos,

sagatavotos un sakaķētos 42 baļķus, 1 vienībā, vērtībā Ls 299,—.
Izsoles sākums pļkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudu no attiecīgas vienības izsludinātās vērtības.
Pēc vienības nosolīšanas visa solītā summa nekavējot, iemaksājama,
pie kam samaksā ieskaitāma arī iemaksātā skaidrā naudā drošības
nauda.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie IV un VI
iecirkņa mežziņiem.

30877z Bauskas virsmežniecība.
vaiae īzsiuaina

8. Daugavpils kājnieku pulks,
Cēsīs, Jaunā ielā Ns 3,

pārdos vuirūftsofīšunā
1928. g. 21. martā, pīkst. 12,

1. Vilnas lupatas apmēram 1125 kg
2. Pusvilnas lupatas ., 255 ,,
31 Kokvilnas „ ,' 1245 „
4. Nātnas „ ', 624 „
5. Brezenta ,, „ 250 „
6. Dažādas , , 257 „
7. Papīra ,, . „ 100 ,,
8. Gumierētas ,, ,, 5 ,,
9. Striķi veci ,, 122 „

10. Tūbas — vecas . „ 15,,
11. Nolietotas šauteņu tīram, auklas ... ,, 35 ,,
12. Izolēti vadi „ 3 „
13. Vecas ādas ,, 1595 ,,
14. Misiņa lūzumi . . . . : „ 15 „
15. Dzelzs lūzumi „ 1000 „
16. Tērauda lūzumi „ 80 ,,
10. Čuguna „ „ 150 ,,
18. Skārda „ 585 "
19. Vilnas drēbe „ 3 ,,
20. Rakstāmmašīna, nederīga ,, 1 ,,
21. Dacimālsvari „ , . ,, 1 "

Ar sīkākiem izsoles noteikumiem var iepazīties pulka saimniecī-
bas daļā, darbdienās no pīkst. 9—15. 2* 30910o

Jfiutishu izsoli
1928. g. 22. martā pīkst. 10 sarīko

Artilērijas laboratorija Liepājā, kara ostā,
Laboratorijas ielā Ns 1,

uz dažādu mantu piegādi,
kā: radiotori gludie divkolonu ar sekciju skaitu no 5 līdz 17 62 gb.,
ribcaurules čuguna garumā 2 — I mtr. 78 gb., kondenspodi: at-
speru 35 gb., pludiņu 20 gb., ventiļi radiatoru regulēs. 70 gb., ven-
tiļi tvaika, bronzas 192 gb., ventiļi redukc. 2 gb., krāni bronzas
27 gb., sienas āki radiatoriem 75 gb., aptveres radiatoriem 75 gb.,
aptveres ribu caurulēm 120 gb., atloki ribu caurulēm 75 gb., kom-
pensatori muftveid. ar atlokiem 34 gb., patentcaurules ar atlokiem
525 mtr., caurules melnas ar atlokiem 1130 mtr., ar mufēm 1170 mtr.,
aptveres caurulēm 800 gb., T gab. ar atlokiem, čug. 27 gb., loki ar
atlokiem, čug. 25 gb., krustgabali ar atlokiem, čug. 2 gb., atloki
36 gb., pārēju uzmavas meln. 75 gb.. T gab. meln. 150 gb., loki ar
mufēm meln. 50 gb., savienojumi meln. 24 gb., caurules ūdensvadu,
čug. 575 mtr., T gab. čug. 10'gb., korķi čug. 3 gb., starpuzmavas
čug. 10 gb., caurules cink. 420 mtr., T gab. cink. 16 gb., likņi cink.
16 'gb., pārvedu uzmavas cink. 8 gb., gidranti 8 komp., izlietnes
čug. 8 gb., šifoni čug. 8 gb., ventiļi ūdens, misiņa 8 gb., krāni misiņa
16 gb. pakulas 70 kg., svins 250 kg., dažāds dzelzs 35000 kg., skrūves
ar uzgriežu. 200gb., ' čuguna ruļļi 200 gb., kniedes 150 kg., cements
Portland 7*80 mucas, ķieģeļi sarkanie 75000 gb., ugunsdroši 8000 gb.,
māli ugunsdr. 5500 kg'., kieselgurs 9000 kg., asbesta pārslas 3000 gb.,

asfcaseta pape 1500 kg., brezenta drēbe 1000 mtr., bjaza audekls

600 mtr., dzelzs galv. skārds 2100 kg., pernica 500 kg., cinka bal-
tums 300 kg., sodrēji 50 kg., akmeņu ogles, kalēju 8000 kg., svina
miniums 150 kg., krīts 150 kg., diafragmas pumpji 2 gb., ierīces
atloku uzrullēšanai 3 gb., kaļķi nedz. 6500 kg., dēļi priežu 32 kb,

mtr., kantkoki 6 kb. mtr., un naglas dažādas 96 kg.

Drošības nauda izsoli Ls 1500,—, līguma nodrošināšanai

20° ,, no līguma summas.
Mantu sarakstu, techniskos un izsoles noteikumous uz pie-

prasījumu i/sūta pa pastu. Paraugus var apskatīt Artilērijas labo-

ratorijas saimniecības daļā darba dienās no pīkst. 9—15, turpat
arī sniedz tuvākas zinas . Piegāde 2 mēneši. 3 30911b



Un lrņotoko biedrības
pilnvaroto kungi tiek lūgti
ierasties biedrības telpās, Mies-
nieku ielā Ns 14, piektdien, 16.
martā 1928. g.. pulķst. 7 pēcpus-
dienas uz statūtu noteikumiem

noturamo

kārtēio pilniaioio saiti.
Dienas kārtība:

1) Gada pārskats par 1927. g.
un revīzijas kommisijas at-
zinums ;

2) budžets par 1928. g.;
3) rezerves kapitālam par 1928.

g. iemaksājamās sumas no-
teikšana;

4) pensijas statūtu grozīšana;
? 5) piedzīšanas kārtības gro-

zīšana;
6) valdes locekļa un valdes

locekļa vietnieka vēlēšana;
7) triju revīzijas kommisijas

locekļu vēlēšana;
8) 3 sapulces locekļu vēlēšana

protokola parakstīšanai;
Rīgā, 8. martā 1928. g.

Revīzijas kommisijas
30982 priekšsēdētājs.

Dzelzceļu virsvaldes materiālu
apgāde

izsludina š. g. 14. martā pīkst.
12 dienā
RAKSTISKU SACENSĪBU
uz apm. 7000 msausas —
1926./27. g. cirsmu un apm.
3000 m3 zaļas 1927./28. g. cir-
tuma I šķiras dedzināms maikas
piegādi saskaņā ar dzelzceļu
malkas piegādes techn. notei-
kumiem.

Tuvākats ziņas dzelzceļu virs-
valdē istabā Ns 118.
30968 L 1158

8. rajona inženieris, Ventspilī,
Rīgas ielā Ns8, 1928. g. 17. martā,
pulksten 1 dienā, izdos:

1) jauktā izsolē — 22 m gara
koka tilta jaunbūvi pārjaunciema
ezera kanālu, uz Ventspils-Rojas
ceļa. Drošības nauda La 200,—;

2) otrreizējā jauktā izsolē —
46 m gara koka tilta būvi pār
Rojas upi uz Kolkasraga-Mērs-
raga 3. šķ. ceļa, Lubezeres pag.
(t. s. ,,Rojas" tilts). Drošības
nauda Ls 515,—.

Pie līguma slēgšanas drošības
naudas dubultojamas. Tuvākas
ziņas rajona inženiera kanceleja,
par stā darba laikā. 30912z

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par ned. Jēkaba-Olģerta
Kretuļa ārzemju pasi Ns 1895,
izd. 1921. g. 27. jūlijā Liepājā.

Rīgas polīc. 8. iec. priekšnieks
izslud. par n'ed. nozaud. karakl.
apliec. Ns 1907, izd. 1920. g.
24. sept. no Rīgas kara apr. pr-ka
(nederīgs kāja dienestam) uz
Eduarda Friča d. Valdmaņa v.,
dzim. 1891. g., pied. pie Ropažu
pag., Rīgas apr., iedz. Kr. Barona
ielā Ns 108, dz. 14. ^?58z

Līgatnes pag. valde izsludina
par ned. nozaud Latvijas iekšz,
pasi Ns 6936, izd. no Augšpils
pag. valdes 1922. g. 2. oktobrī uz
lija Michaila d. Orlovs v. 26704z

Saukas pag. valde izsludina par
ned. nozaud. sekošus dokumen-
tus: 1) iekšzemes pasi, Ns 866,
izd. no Saukas pag. izpildu komit.
1920. g. 13. okt. uz Martas Jē-
kaba m. Līcs v.; 2) iekšzemes pasi
Ns 2583, izd. no Bebrenes pag.
valdes 1921. g. 15. oktobrī uz
Eduārda-Konrāda Gustes dēla
Elksne-Krievana vārdu; 3) iekšz.
pasi Ns 2876, izd. no Saukas pag.
valdes 1927. g. 20. martā uz
Elzas - Alīdes Krišjāņa meitas
Balodis vārdu. 27606z

Līgatnes pag. valde izsludina
par ned. nozaud. Latvijas iekšz.
pasi Ns 217, izd. no Raiskuma
pag. valdes 1920. g. 17. martā uz
Kristīnes Jāņa m. Šūmans v.

Pededzes pagasta valde izsludi-
na par nederīgu nozaudēto Lat-
vijas iekšzemes pasi, izdotu no
Lāzberģa pagasta valdes 1921. g.
5. augustā ar Ns 1262 uz Rūdolfa
Pētera d. Rooss vārdu. 29311 ē

!Dašādi
sludinājumi.

*?

Tirdzniecības un rūpniecības akcij.
sabiedrība „Nord-West"

sasauc š. g. 23. martā, pīkst. 17,
kārtēju vispārēju akcionāru

pilnu sapulci
valdes telpās, Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 66, ar sekošu dienas kār-
tību:
1) sapulces amata personu vēlē-

šanas;
2) valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi;
3) 1927. g. pārskata un bilances

caurskatīšana un apstiprinā-
šana;

4) vēlēšanas;
5) dažādi jautājumi un priekš-

likumi. ' 30940z Valde.
sabiedrības

Akciju

„Rīgas ārējās tirdzniecības banka"
ar šo sasauc uz 1928. g. 31. martu,
pulkst. 1 dienā bankas telpāsj

Rīgā, 1. Smilšn ielā Ns 23/25

ārkārtēju pilnu sapulci.
Diena kārtība:

1) Valdes ziņojums par pie-
dzīšanu.

2) Tekošas lietas.
Akcionāriem, kuri vēlas pie-

dalīties sapulcē, jāiesniedz ne
vēlāk kā 7 dienu laikā pirms
sapulces, savas akcijas.

Gadījumā, jā uz sasaukto sa-
pulci nepieteiktu akcijas, vai ne-
ierastos akcionāri, kā paredzēts
statūtu § 65 vajadzīgā daudzumā ,
valde sasauc uz trešdienu ,18.aprili
1928. g., pīkst. 4 dienā, bankas
telpās, otru sapulci, kura būs pie
katra ieradušos akcionāru skaita
pilntiesīga. 30961 Valde.

Korporācijas „LettgalIia" fi-
listru biedrība paziņo, ka ir no-
zaudēts korporācijas ,,Lettgallia "
filistru biedrības statūtu oriģināl-
eksemplars, kurš skaitāms par
nederīgu. 30943z

Iespiests Vai

KlŪOtt Lltlijl!
alialin. kam Milto
1928. g. 26. februāpa mantu izlozes

VINNESTU SARAKSTS.

8, 15, 20, 26,33,36,44,51,56,
71, 87, 94, 103, 121, 140, 151,
169, 188, 213, 223, 229, 233, 239,
249, 284, 288, 289, 297, 305, 330,
337, 353, 364, 371, 380, 405, 410,
417, 419, 420, 421, 423, 460, 466,
473, 479, 493, 497, 499, 504, 524,
535, 537, 538, 541, 546, 560, 565,
582, 584, 585, 592, 594. 598, 600,
613, 620, 651, 652, 672, 699, 700,
708, 718, 729, 735, 743, 752, 753,
762, 773, 776, 813, 823, 835, 848,
853, 859, 869, 870, 876, 882, 896,
903, 906, 920, 924, 925; 940, 946,
949, 952, 958, 964, 971, 981, 992,
996

1022, 34, 43, 45, 66, 68, 77,
130, 133, 141, 144, 166, 172, 174,
187, 193, 208, 232, 234, 251, 253,
254, 255, 259, 260, 266, 269, 278,
286, 293, 298, 323, 326, 327, 337,
339, 341, 344, 345, 356, 366, 380,
381, 387, 389, 390, 414, 417, 420,
430, 435, 441, 444, 454, 460, 464,
469, 486, 492, 507, 511, 524, 543,
545, 555, 557, 564, 577, 582, 596,
597, 603, 643, 645, 655, 658, 673,
676, 688, 719, 725, 730, 752, 759,
768, 774, 796, 801, 807, 819, 823,
838, 839, 852, 863, 871, 881, 884,
886, 887, 888, 889, 906, 909, 916,
927, 931, 936, 945, 966, 981, 982,
986.

2009, 23, 27, 41, 49, 58, 66,
68, 82, 83, 104, 110, 113, 128,
133, 182,. 183, 192, 219, 231, 232,
234, 240, 247, 260, 287, 297, 311,
312, 320, 323, 326, 327, 347, 350,
365, 373, 377, 381, 401, 415, 418,
425, 427, 428, 447, 449, 466, 479,
527, 542, 548, 552, 553, 555, 573,
575, 585, 587, 599, 601, 611, 623,
628, 636, 650, 659, 660, 673, 675,
682, 688, 709, 716, 718, 729, 757,
770, 776, 777, 778, 784, 802, 824,
826, 848, 856, 860, 867, 884, 891,
898, 908, 924, 928, 931, 943, 945,
956, 959, 974, 978, 983, 997, 999.

3001, 18, 20, 21, 65, 73, 74,
79, 116, 126, 136, 150, 157, 198,
199, 207, 233, 235, 240, 261, 263,
268, 273, 297, 299, 300, 301, 305,
306, 322, 326, 329, 361, 363, 368,
403, 410, 412, 429, 446, 451, 466,
478, 482. 491, 493, 497, 511, 512,
517, 520, 532, 544, 549, 553, 562,
568, 570, 580, 581, 5.87, 598, 599,
623, 642, 644, 656, 655, 692, 703,
713, 722, 727, 738, 761, 762, 766,
771, 778, 803, 805, 808, 824, 825,
834, 844, 858, 895, 899, 909, 910,
917, 957, 996. 998.

4010, 24, 56, 77, 105, 107, 115,
125, 130, 141, 1 3, 176, 187, 205,
213, 219. 243, 247, 268, 282, 353,
356, 369,383, 393, 403, 412, 436,
445, 451, 452, 482, 489, 490, 508,
511, 513, 515, 525, 530, 546, 572,
580, 599, 628, 640, 648, 651, 655,
662. 683, 684, 693, 704, 722, 739,
740, 759, 760, 775, 785, 789, 806,

832, 835, 849, 861, 870, 871, 879,
900, 923, 933, 935, 943, 971, 979,
983, 991. 995, 998,

5007, 22, 50, 80, 85, 105, 111,
122, 130, 133, 139, 140, 150, 162,
163, 169, 170, 185, 191, 198, 211,
222, 236, 243, 249, 251, 315, 317,
321, 347, 352, 361, 364, 377, 402,
415, 419, 431, 545, 447, 466, 488,
492, 494, 497, 509, 536, 537, 577,
585. 616, 639, 652, 662, 676, 689,
704, 745, 757, 761, 770, 775, 786,
791, 792, 794, 815, 837, 840, 849,
851, 882, 895, 898, 901, 932, 933,
941, 942, 943, 969, 989.

6000, 5, 15, 16, 23, 32, 40, 47,
56, 59, 64, 70, 72, 77, 88, 89, 94,
105, 123, 155, 158, 161, 163, 166,
184, 200, 201, 214, 218, 232, 239,
248, 251, 282, 285, 313, 325, 337,
346, 363, 375, 384, 385, 386, 391,
399, 415, 428, 431. 434, 450, 456,
459, 468, 477, 489, 493, 501, 513,
526, 547, 559, 561, 570, 579, 580,
595, 625, 641, 651, 676, 679, 720,
733. 738, 761, 764, 767, 781, 803,
821, 830, 833, 839, 849, 859, 881,
887, 888, 893, 894, 895, 905, 907,
923, 926, 949, 969, 99^,

7001, 12, 24, 30, 31, 33, 63,
71, 80, 98, 106, 128, 136, 143.
160, 164, 171, 199, 205, 218, 232,
252, 253, 262, 270. 290, 297, 306,
309, 310, 326, 335, 342, 343, 354,
358, 364, 377, 399, 401, 403, 405,
406, 429, 433, 439, 442, 493, 496,
512, 515, 517, 523, 528, 530, 534,
537, 541, 583, 589, 598, 607, 626,
643,' 658, 690, 711, 722, 730, 753,
766, 787, 788, 794, 797, 815, 820,
841, 870, 874, 880, 887, 898, 904,
911, 912, 915, 918, 921, 935, 949,
953, 960, 963, 969. 980, 985, 987,
989. 999.

8001, 5, 28, 38, 43, 63, 66, 71,
82, 83, 90, 112, 116, 120, 136,
142, 151, 163, 186, 201, 202, 207,.
208, 233, 234, 241, 258, 268, 281,
288, 301, 302, 321, 330, 335. *34?,
351, 356, 359, 360, 380, 385, 387,
395, 404, 406, 425, 427, 431, 434, '
448, 475, 512, 524, 526, 532, 535,
558, 561, 562, 565, 572, 578, 579,.
582, 608, 617, 621, 625, 650. 651,
659, 660, 667, 668, 696, 704, 705,.
711, 716, 728, 733, 741, 787, 798,.
806, 807, 830, 831, 834, 848, 888,
910, 919, 929, 931, 932, 935, 937,
943, 948, 950, 955. 964, 969, 985,.
QQ4

9002, 11, 17,20,27, 37, 41, 43,
48, 66, 69, 70, 73, 78,.80, 84, 95,
101, 106, 112, 123, 131, 150, 165,
166, 198, 201, 202, 210, 215, 231,.
234, 243, 258, 264, 272, 278, 287,
300, 312, 316, 321, 331, 332, 341,
345, 347, 366, 372, 377, 390. 400,
406, 407, 425, 434, 437, 442, 451, ,
452, 461, 514, 521, 522,.529, 531,
548, 554, 562,. 575, 609, 614, 615.
624, 640, 747, 655, 658, 669, 684,
687, 695, 696, 698, 704, 710, 728,
742, 753, 758, 763, 771, 773, 785,.
842, 864, 867, 872. 874, 890, 891,
902, 903, 905, 910ļ 942, 945, 971,
994.

Piezīme. Vinnestus izsniedz
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 49 no>
pīkst. 11 — 18. ? 83070ē

Paziņojums.
Akc. sab. ,,Sēlija" pilna ārkār-

tēja akcionāru sapulce notiks
1928. g. 3. aprīlī, pīkst. 15 dienā,
Zemgales Kredītbiedrības telpās,
Akadēmijas ielā Ns 19, Jelgavā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana
2) Valdes ziņojums par dar-

bību.
3) Aizņēmuma jautājums.
4) Dažādi jautājumi.

30908z Valde.
sts tipogrāfijā.

Latvijas kara invalidu savienības
csntrālā komiteja

sasauc svētdien, 25. martā, 1928.
g., pīkst. 10 rītā, Rīgā, Torņa

ielā 4, darba apgādes telpās'
biedru gada saņule

ar sekošu dienas kārtību:
1) sapulces darbinieku vēlēšana,
2) centrālās komitejas un revi-

, zijas kommisijas ziņojumi,
3) gada pārskata pieņemšana,
4) 1928.g.budžeta apstiprināšana,
5) biedru izslēgšana,
6) statūtu grozīšana un papildi-

nāšana,
7) padomes un revizijas kommi-

sijas vēlēšana,
8) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Sapulcē tiks ielaisti tikai tie

invalīdi, kuri varēs uzrādīt jau-
nās (1928. g.) biedru kartes!

Biedru kartes (derīgas trim
gadiem) tiek izsniegtas darbdie-
nās no pulkst. 10 līdz 14, savie-
nības birojā, 1. Jaunavu ielā 9,
dz. 4, pret 50 santīmu samaksu;
vajadzīga arī viena ģīmetne
mazā formātā.
30963 Centrālā komiteja.

Latviešu savstarpigā apdrošināša-
nas biedrība,

(dibināta 1906. g.),
uzaicina biedrus un akcionārus
ierasties sestdien, š. g. 24. martā,
pīkst. 1 p. p. biedrības telpās,
Jelgavā, Uzvaras ielā Ns 13 uz
gadskārtējo
biedru un akcionāru vispārēju

sapulci.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbin. vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1927. g
3) Valdes, uzraugu un revīzijas

kommisiju ziņojumi.
4) Budžets 1928' . gadam.
5) Dažādi jautājumi.
6) Vēlēšanas.

Piezīme. Tā kā uz 1928. g.
3. martu sasuktā pilnā sapulcē
nebija ieradies statūtu 24. p. pa-
redzētais ? biedru un akcionāru
skaits, tad šī otrā sapulce būs
spriedumu spējīga, neskatoties uz
sanākušo biedru un akcionāru
skaitu. 30936z Valde.

Tirdzniec. un rūpniec. paju sab..
„Latem"

kārtēja dalībnieku sapulce
notiks š. g. 3. aprīlī, pīkst. 18-
sabiedrības birojā, Elizabetes ielā.
Ns 83/85.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšan..
2) 1927. g. bilance un revīzijas

kommisijas ziņojums."
3) 1927. g. peļņa's sadalīšana.,
4) 1928. g. darbības plāns un

budžets.
5) Valdes un revīzijas kommisijas-

vēlēšanas.
6) Dažādi ziņojumi un priekš-

likumi. 30937z Valde.

Sludinājums.
Ar šo paziņojam, ka 1928. g.

20. martā, pīkst. 7 vakarā, Rīgas-
apgabaltiesas telpās tiek sasaukta
maksātnespējīgā parādnieka Otto
Bērtiņ-Bērziņa otra kreditoru sa-
pulce ar sekošu dienas kārtību:

1. Pilnvarot zv. kuratorus būt
par maksātnespējīgā parādnieka
Otto Bērtiņ-Bērziņa konkursa
masas saimnieku-rīkotāju, līdz
konkursa valdes vēlēšanai.

Piezīme. Kreditoru sapulcē
š.g. 3. martā šīs jautājums netika
izšķirts un uz minētās sapulces
lēmuma pamata tika atlikts uz
14 dienām.

1928. g. 6. martā.
Zv. kuratori:

Zv. adv. A. Birznieks un
30942z Zv. adv. p. K. Lubbe..

IZSOLE.
1928. g. 16. martā pīkst. 11 Rīgā, Valdemāra iela Ns 10 12,

dz. 1-a,
Galvenā intendantūras pārvalde

noturēs

rakstisku izsoli,
kurā izdos piegādāt:

1) virsādas, dzeltenas 8400 kg.
2) platādas, plānas, dzeltenas 2500 „
3) patronu somu ādas, dzeltenas 5000 ,,v

. 4) chromādas zirgu lietām 3000 ,,
Piedāvājumi izsolē jānodrošina 5% apmērā.

Tuvāki nosacījumi — Galvenās intendantūras pārvaldes
mantu daļā, turpat, dzīv. 1, katru darbu dienu no pīkst. 9 līdz 15.
30974b

Kalsnavas virsmežniecība
izdos jauktā izsolē, 1928. g. 13. aprilī, pīkst. 12 dienā, virsmežniecī-
bas kancelejā, Jaunkalsnavas muižā, saskaņā ar likumu par darbiem
un piegādēm valsts vajadzībām („Vald. Vēstn." Ns 54 no 1927. g.)

se&ošus būvdarbus:
1) III iec. mežniecības 28. apgaitas mežsarga kūts jaunbūves

darbus — iemaksājamā drošības nauda Ls 100,—.
2) V iec. mežniecības 30. apgaitas mežsarga saimniecības ēkas

jaunbūves darbus — iemaksājamā drošības nauda Ls 95,—.
Piezīme. Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts

iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas
hipotēku bankas un Valsts zemes bankas' ķīlu zīmes pēc kursa,
3) Latvijas bankas- un citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus meža resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas un
zīmognodokli Ls 0,40.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodokli Ls 0,40 apmērā, iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs kommisijai, vai iesūtāmi Kalsnavas virsmežnie-
cībai, caur Jaunkalsnavu ar uzrakstu uz aploksnes :,,1928. g. 13.
aprīļa izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu
neatzīs.

Rakstiskā piedāvājuma iesniedzējiem nav tiesība solīt mutiski
par tām vienībām, uz kurām viņš iesniedzis rakstisku piedāvājumu.

Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno
cenu.

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

Ar izsoles noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem,
var iepazīties Kalsnavas virsmežniecības kancelejā.

30876z Kalsnavas virsmežniecība.

Rēzeknes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g, 15. martā, IV iecirkņa mežziņa,
pieņemamās telpās, Ludzā, Rīgas prospektā Ns 14,

augošu mežu pēc platības
agrāk pārdotās vienības, no kurām pircēji atsacījušies un sekve-
strētus materiālus.

. IV iec. mežniecībā. Pušmucovas novadā, 1 vienība
1,73 ha, novērtējums Ls 106.

V iec. mežniecībā, Križutu, Marienpoles un. Zvirgzdienes
novados, kopā 7 vienības, no 0,8s—16,70 ha, vērtībā rib LsSIīciz Lsl34

* VI iec. mežniecībā, Restmuižas, Brodaižas un Filandmuižas
novados, kopā 4 vienības, no 0,94—2,80 ha, vērtībā no Ls 7 līdz
Ls260 un Uškacovas novadā 1 vienība sekvestrētie materiāli ,
novērtējums Ls 8.

Mežu pārdos uz tiem pašiem nosacījumiem, kas publicēti š. g.
„Valdības Vēstnesī" Ns 26.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem.

30875 Rēzeknes virsmežniecība.

Madonas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928.g. 22.martā, Madonā, Pilsētas valdes telpās

augošu mesu
pēc platības un celmu skaita no IV un V iecirkņu mežniecībām
4 vienības, no kurām:

IV iecirkņa mežniecībā: A) par taksi: 1) Ļaudonas novadā
1 vienība, vērtībā Ls 176,—; 2) Kusas novadā 1 vienība, vērtībā
Ls 52,—. B) ar takses pazeminājumu par 50%: 1) Bērzones novadā
1 vienība, vērtībā Ls 27,—.

V iecirkņa mežniecībā: A) ar takses pazeminājumu par 60%:
1) Saikavas novadā 1 vienībā, vērtībā Ls 32,—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Mežu pārdos saskaņā ar 1925. g. 15.apriļa likumu un zemkopības

ministra 1927. g. 19. un 27. septembra nosacījumiem, bet vienību
Bērzones novadā uz 1924. g. 14. maija nosacījumiem.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem.
30878z Madonas virsmežniecība.

Priekules virsmežniecība
izdos JAUKTĀ IZSOLĒ 1928. g. 23. martā, pīkst. 12 dienā,
Priekules virsmežniecībā, Mazgramzdas muižā, saskaņā ar likumu
par darbiem un piegādēm valsts iestādēs („VaId. Vēstn." ' 1927. g.Ns54)

sekošus būvdarbus
IV iec. mežniecības, Kadiņa Ns 33. apg., mežsarga saimniecības

ēka, iemaksājamā drošības nauda Ls 130.
Piezīme. Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts

iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hi-
potēku bankas un Valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Lat-
vijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

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

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošināju-
miem un zīmognodoklis Ls 0,40 iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Priekules virs-
mežniecībai caur Priekuļi, ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1928. ģ.
23. marta izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu nodrošinājumu
neatzīs.

Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam 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, būvplaniem un takses aprēķiniem var
iepazīties Priekules virsmežniecībā, Mazgramzdas muižā.
2861 Or 1* Priekules virsmežniecība.

Hip «lietas kītffiiiii.
61. kārtēja

pilna sapulce
notiks, piektdien, 1928. g. 16.
martā pīkst. 6 vakarā, Doma
muzeja zālē.

Tā kā š. g. 2. martā sasauktā
sapulce nenotika, tad biedrības
otrā pilnā, sapulce, kura nolikta
š. g. 16. martā, būs pilntiesīga
pie katra biedru skaita.

Dienas kārtība:
1) 1927. g. pārskata apstipri-

nāšana.
2) No 1928. g. izsniedzamiem ķīlu

zīmju aizdevumiem rezerves
kapitālam ņemamas maksas
noteikšana.

3) Vēlēšanas.
4) Budžets 1928. gadam.
5) Pensijas statūtu apstiprinā-

šana. 30935z
Rīgā, 1928. g. 6. msrtā.

Direkcija.

Akc sab. ..Cīir.Backman"
gadskārtēja pilna sapulce
notiks š.g. 29. niartā,pīkst. 3p.p.
A/S ,,Chr. Backman" kantora
telpās, Vaļņu ielā Ns 3/5, dz. 12.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) 1927. g. pārskats un revīzijas

kommisijas ziņojums.
3) Budžets 1928.* gadam.
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
5) Vēlēšanas. 30939z Valde.

Maksātnespējīgās parādnieces
A/S „Maruška" konkursa valdes
priekšsēdētājs zv. adv. Pauls
Kleists paziņo, ka 1928. g.
21. martā, pīkst. 7 vakarā, Rīgas
apgabaltiesas telpās tiek sasaukta
A/S „Maruška"

KREDITORU SAPULCE
ar sekošu dienas kārtību:
1) Konkursa valdes ziņojums un
2) Pretenziju pārbaudīšana un

sadalīšana kategorijās.
1928. g. 6. martā.
Konkursa valdes priekšsēdētājs

30941z zv. adv. P. Kleists.

IJezeres labdarības biedr.
1928. g. 19. februāra

montu loterejas Izlozes
vinnestu sarauts:

vinnējuši NsNs 8, 20, 26, 156
un 193.

Liezerē, 1928. g. 26. februārī.
30569 Priekšnieks (paraksts).

Vidzemes «avstarpīģa fiw*?tlithlvtlrit>n
aicina savus biedrus uz

nārtēiu vispārēju sapulci
pirmdien, 26. martā š g., pulkst 7 vakarā Rīgas latviešu biedrības

nama mazajā zālē.

Dienas kārtība:
1) Pārskats par 1927. gada darbību un revizijas

kommisijas ziņojums,
2) Peļņas izdal'šana,
3) Budžets 1928. gadam,
4) Vēlēšanas.

Piezīme. Tā kā uz 5. martu sasauktā sapulce uenotika,.
tad šī sapulce būs pilntiesīga, nelūkojot uz atnākušo biedru skaitu..
30938. Valde.
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