
Likums par saimniecisko pagaidlīgumu
starp Latviju un Igauniju.

Likums par tirdzniecības pagaidu nolī-
gumu starp Latviju un Poliju.

Likums par muitas tarifa piemērošanu
Lietavas ražojumiem.

Likums par draudzības līgumu starp
Latviju un Afganistānu.

Valsts Prezidenta paziņojums.
Valsts Prezidenta rīkojums.
Ministru kabineta sēde 1928. g. 3. aprīlī.
Papildinājums noteikumos par akcīzes

nodokli no augļu, ogu, ķekaru un
rozīņu vīniem.

Rīkojums par valsts aizsargāmiem pie-
minekļiem.

Rīkojums par kokmateriālu sūtījumu pie-
ņemšanu un izdošanu svētdienās un
svinamās dienās.

Rīkojums par tranzittarifa piemērošanu
naftas destilātu sūtījumiem.

Rīkojums par „Pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai 793 § pa-
pildināšanu".

Rīkojums par vagonu padošanas maksu
Jelgavas stacijā.

Rīkojums par tarifa pazemināšanu VII.
Rīgas starptautiskās zemkopības un
rūpniecības izstādes-tirgus eksponā-
tiem.

Rikojums par pārgrozībām „Pagaidu ta-
rifā un noteikumos N° 27 pasažieru
un bagāžas pārvadāšanai".

LIKUMS
par

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

saimniecisko pagaidlīgumu starp Latviju un Igauniju.
1. 1928. gada 25. martā, Tallinā, starp Latviju un Igauniju noslēgtais Saimnie-

ciskais pagaidlīgums un tam pievienotais beigu protokols ar šo likumu pieņemti un
apstiprināti.

2. Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
Līdz ar likumu izsludināms ari šī likuma 1. pantā minētais pagaidlīgums ar beigu

protokolu un to tulkojumi latviešu valodā.
3. Pagaidlīgums un tam pievienotais beigu protokols stājas spēkā pagaidlīguma

5. pantā paredzētā ratifikācijas dokumentu apmaiņas dienā.
Rīgā, 1928. g. 4. aprīlī.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Traitē Ēconomique Provisoire entre la Lettonie et l'Estonie.
Le Gouvernement de la Republique de Lettonie et
Le Gouvernement de la Rēpublique d'Estonie

ont rēsolu de conclure un Traitē Economique Provisoire et ont dēsigne pour Ieurs
Plenipbtentiaires, savoir:

Le Gouvernement de la Rēpublique de Lettonie:
Monsieur Kārlis Ulmanis, Dēputē de la Saeima,
Monsieur Roberts Bilmanis, Dēputē de la Saeima,
Monsieur John Hahn, Depute de la Saeima,

Le Gouvernement de la Rēpublique d'Estonie:
Monsieur Max Hurt,
Monsieur Kari Imelik,
Monsieur Rudolph Mickwitz,

lesquels, aprēs s'ētre communiquē leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvēs en bonne
et dūe formē, sont convenus des dispositions suivantes:

Article Premier.
Les produits du sol et de l'industrie de chacune des Parties Contractantes importēs

dans le territoire de l'autre et destinēs soit ā la consommation, soit ā l'entreposage, soit
ā la rēexportation ou au transit, ne pourront en ce qui concerne l'importation, la rēexpor-
tation et le transit, etre assujettis ā des droits, taxes, surtaxes, impots, contributions
ou obligations gēnērales ou locales autres ou plus onēreux que les produits de la nation
la plus favorisēe.

Aucune des Parties Contractantes n'imposera ā l'exportation d'un article quel-
conque ā destination du ter-ritoire de l'autre des droits ou taxes, autres ou plus elevēs
que ceux qui sont ou pourront etre imposes ā l'exportation du meme article ā destination
de tout autre pays ētranger.

De meme aucune prohibition ou restriction ne sera maintenue ou imposes par
l'une des Parties Contractantes, ā l'importation ou ā l'exportation d'un article quel-
conque en provenance ou ā destination du territoire de l'autre, qui ne s'ētendra ēgalement
aux articles similaires venant de tout autre pays ou y allant. La derniēre disposition n'est
cependant pas applicable aux prohibitions ou restrictions maintenues ou imposēes,
soit en vue d'evēnements de guerre, soit comme mesures sanitaires ou de sēcuri 'tē publique,
soit dans le but de protēger des animaux ou des plantes utfles, soit pour les marchandises
qui, dans un des Etats Contractants, font l'objet d'un monopole d'Etat.

Article 2.
Sāns prējudice des dispositions de l'article premier les produits originaires du

territoire de l'une des Parties Contractantes bēneficieront, ā leur importation au terri-

toire de l'autre, des taux du tarif douanier minimum.
Article 3.

Pour reserver aux produits originaires de leurs pays respectifs le benefice des
dispositions ci-dessus les Parties Contractantes exigeront que les produits et marchandises

importēs sur leur territoire soient accompagnēs d'un certificat d ongineattestant, s .1

s'agit d'un produit naturel, qu'il est originaire de l'autre Pays et, s ii s agit cl un produit
manufacturē, qu'un quart au moins de sa valeur est reprēsente par ia valeur des ma-

teriāla originaires de l'autre Pays, ainsi que le coūt de la transtormation.

Toutefois, les Parties Contractantes sont convenues, que pour Ies marchandises

dont le caractēre ou certains signes extērieurs ne Iaissent aucun doute qu elles sont

originaires" des territoires des Parties Contractantes ou qu'elles y sont transformees

dans l'ētendus prēvue ā l'alinēa prēcēdent de cet article, on n'exigera pas la prēsen-
tation du-certificat d'origine. Une liste de ces marchandieses sera dressēe et, si nēces-
saire, complētēe d'un commun accord entre les Gouvernements des Parties Contrac-
tantes.

Article 4,
Les deux Parties Contractantes conviennent que pour faciliter davaritage leur

commerce rēciproque Elles procēderont, dēs qu'il leur sera possible, au complētement
du prēsent Traitē par voie de conclusion des arrangements spēciaux.

Article 5.
Le prēsent Traitē sera ratifiē et les ratifications en seront ēchangēes ā Riga.

II entrera en vigueur le jour de l'ēchange des instruments de ratification et restera
valable pendant trois mois ā compter du jour de sa dēnonciation par l'une ou l'autre
Partie Contractante.

EN FOI DE QUOI, les Plēnipotentiaires ont signē le prēsent Traitē.
Fait en double expēdition, ā Tallinn, le 25 mars mii neuf cent vingt-huit.
(—) K. Ulmanis. (—) Max Hurt.
(—) R. Bilmanis. (—) K. Imelik.
(—) j. Hahn. (—) R. Mickwitz.

PROTOCOLE FINALE.

Les Parties Contractantes n'invoqueront pas les' dispositions de l'article premier
pour rēclamer les faveurs spēciales accordēes ou qui pourraient etre accordēes au sujet
des droits de douane ā la Finlande, ā la Lithuanie et ā l'Union des R. S. S., en attendant
le reglement de la question concernant l'application illimitēe de la clausede la nation la
plus favorisēe dont Elles ont manifestē le dēsir de se servir dans leurs relations ēconomi-
ques rēciproques.

Le prēsent Protocole final fait partie intēgrante du Traitē ēconomique provisoire
signē en datē de ce jour.

Tallinn, le 25 mars mii neuf cent vingt-huit.

(—) K. Ulmanis. (—) Max Hurt.
(—) R. Bilmanis. (—) K. Imelik.
—) J. Hahn. (—) R. Mickwitz.

Tulkojums.

Saimnieciskais pagaidlīgums starp Latviju un Igauniju.
Latvijas Republikas Valdība un
Igaunijas Republikas Valdība

nolēma noslēgt Saimniecisku Pagaidlīgumu un iecēla par saviem Pilnvarotiem,
proti :

Latvijas Republikas Valdība:
Kārli Ulmaņa kungu, Saeimas locekli,
Robertu Bīlmaņa kungu, Saeimas locekli,
Džonu Hahna kungu, Saeimas locekli,

Igaunijas Republikas Valdība:
Maksu Hurt kungu,
Kārli Imelik kungu,
Rūdolfu Mickvvitz kungu,

kuri, savstarpēji uzrādījuši savas labā un pienācīgā formā atrastas attiecīgās pilnvaras,
vienojās par sekošiem noteikumiem:

1. pants.

Katras Līgumslēdzējas Puses zemes un rūpniecības ražojumi, kas ievesti otras
territorijā un nolemti patēriņam, novietošanai noliktavās, atkalizvešanai vai tranzītam,
nav apliekami ievešanas, atkalizvešanas un tranzita ziņā ar citiem vai augstākiem vis-
pārēja vai vietēja rakstura nodokļiem, taksēm, paphdu taksēm, nodevām, piespiedu
maksājumiem vai pienākumiem, kā vislielāko labvēlību baudošās valsts ražojumi.

Neviena Līgumslēdzēja Puse neaplīks preci, kuj-u izved no tās territorijas
otras valsts territorijā, ar citādiem vai augstākiem nodokļiem vai taksēm, nekā tiem,
kas uzlikti vai kurus varētu uzlikt pie tādas pat preces izvešanas uz kādu citu ārvalsti.

Tāpat neviena Līgumslēdzēja Puse neuzturēs spēkā un neievedīs nekādu aiz-
liegumu vai ierobežojumu attiecībā uz kādas preces ievešanu vai izvešanu, kas nāk no
otras Puses territorijas vai iet uz turieni, ja Šāds aizliegums vai ierobežojums nav attieci-
nāts uz līdzīgām precēm, kas nāk no kādas citas valsts vai iet uz turieni. Pēdējais no-
teikums tomēr nav piemērojams aizliegumiem vai ierobežojumiem, kurus uztur spēkā
vai ieved kara gadījumam, vai kā sanitārus vai sabiedriskas drošības līdzekļus, vai no-
lūkā aizsargāt dzīvniekus vai derīgus augus, vai attiecībā uz precēm, kuras vienā Līgum-
slēdzējā Valstī ietilpst valsts monopolos.

2. pants.
Neatkarīgi no pirmā panta noteikumiem, ražojumi, kas ir cēlušies vienas Līgum-

slēdzējas Puses territorijā, baudīs pie to ievešanas otras Puses territorijā muitas tarifa
minimālās likmes.

3. pants.
Lai nodrošinātu ražojumiem, kas cēlušies viņu attiecīgās zemēs, augšējo noteikumu

priekšrocības, Līgumslēdzējas Puses prasīs, lai ražojumiem un precēm, ko ieved viņu
territorijā,būtu klāt izcelšanās apliecība,kurā apstiprināts, ja runa iet par dabas ražojumu,
ka tas ir cēlies otrā valstī, un ja runa iet par fabrikātu, ka vismaz ceturto dalu no tā
vērtības iztaisa otras Valsts izejvielu vērtība, kā ari pārstrādāšanas izdevumi.

Līgumslēdzējas Puses tomēr vienojas, ka attiecībā uz precēm, kuru veids vai
zināmas ārējās pazīmes nepielaiž nekādu šaubu par to, ka tās ir cēlušās Līgumslēdzēju
Pušu territorijas, vai tur pārstrādātas šī panta iepriekšējā rindkopā paredzētā apmērā,
neprasīs izcelšanās apliecības

^
uzrādīšanu. Šo preču sarakstu sastādīs un, vajadzības

gadījumā, papildinās Līgumslēdzēju Pušu valdības savstarpējas vienošanās ceļā.
4. pants.

Lai vēl vairāk atvieglotu savu savstarpējo tirdzniecību, abas Līgumslēdzējas
Puses vienojas, ka viņas stāsies tiki dz tas viņam būs iespējams pie šī Līguma papildi-
nāšanas sevišķu nolīgumu ceļā.

Maksa par «Valdības Vēstnesi" :
ar piesūtīšanu bez piesūtišanas

Par: (saņemot eksped.) par:
fadu . . . La 22,— gadu . . . Ls 18,—
Vj gadu . . „ 12,- i/a gadu . . „ io-3 men. . . „ 6,— 3 mēn 5|_
1 ' 2,— 1 „ . . }ļ iļ70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru . „ — io

Latvijas valdības ^jļgk , oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemct ^^^M^^^ģ

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija:
<P^^^l^w ^^^

Kantor
is un ekspedicija:

Rīgā, pili M 2. Tel. Ne 20032^^^ļ^^^Rīgā, pili Na 1. Tel. K° 20031
Runas stundas no 11—12

s*y§^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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



5. pants.
Šis līgums ratificējams un ratifikācijas dokumenti apmaināmi Rīgā. Tas stāsies

spēkā ratifikācijas dokumentu apmaiņas dienā un paliks spēkā trīs mēnešus, skaitot no
dienas, kad to uzteiktu viena vai otra Līgumslēdzēja Puse.

Šo apliecinot, Pilnvarotie parakstījuši šo līgumu.

Sastādīts divos eksemplāros, Tallinā, tūkstots deviņi simti divdesmit astotā gada
25. martā.

K. Ulmanis. M. Hurt.
R. Bilmanis. K. Imelik.
J. Hahn. R. Mickwitz.

BEIGU PROTOKOLS.

Līgumslēdzējas Puses neatsauksies uz pirmā panta noteikumiem, lai prasītu sev
sevišķas priekšrocības, kuras attiecībā uz muitas nodokļiem piešķirtas vai varētu tikt
piešķirtas Somijai, Lietavai un Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai, nogaidot,
kamēr būs nokārtots jautājums par vislielākās labvēlības klauzulas neaprobežoto pie-
mērošanu, ko Viņas vēlētos lietot savās savstarpējās saimnieciskās attiecības.

Šis beigu Protokols ir šai dienā parakstītā Saimnieciskā Pagaidlīguma sastāvdaļa.
Tallinā, tūkstots deviņi simti divdesmit astotā gada 25. martā.

K. Ulmanis. M. Hurt.
R. Bilmanis. K. Imelik.
J. Hahn. R- Mickvvitz.

Saimnieciskā Pagaidlīguma un Beigu Protokola tulkojumu teksti pieņemti 1928. g.
30. marta plenārsēdē.

A. Petrevics,
Saeimas sekretāra b.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

LIKUMS
par

tirdzniecības pagaidu nolīgumu starp Latviju un Poliju.
1. 1927. gada 22. decembrī, Rīgā, starp Latviju un Poliju noslēgtais tirdzniecības

pagaidu nolīgums ār šo likumu pieņemts un apstiprināts.
2. Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
Līdz ar likumu izsludināms ari šī likuma 1. pantā minētais nolīgums un tā tulko-

jums latviešu valodā.
3. Nolīgums stājas spēkā nolīguma 4. pantā noteiktā laikā.
Rīgā, 1928. g. 4. aprīlī.

Valsts Prezidents G. Zem gals.

Accord Commercial Provisoire entre la Lettonie et la Pologne.
Virle dēsir des deux Gouvernements de favoriser par la conclusion d'un accord

provisoire les relations ēconomiques entre la Lettonie et la Pologne, les soussignēs,
dūment autorisēs ā cet affet, ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1.
Les produits du sol ou de l'industrie, originaires et en provenance du territoire

douanier de l'une des Parties Contractantes qui seront importēs sur le territoire douanier
de l'autre Partie, destinēs soit ā la consommation, soit ā l'entreposage, soit ā la rēexpor-
tation, soit au transit, jouiront, tant en ce qui concerne tous droits et taxes ā l'importa-
tion que toutes surtaxes, coefficients ou majorations dont ces droits pourraient etre
l'objet, du benefice des taux les plus rēduits que l'autre Partie a accordēs ou pourrait
accorder aux autres Etats avec lesquels elle a conclu ou concluera des traitēs de commerce
se basant par rapport aux relations douaniēres seulement sur la clause de la nation la
plus favorisēe.

Article 2.
Les produits exportēs du territoire douanier de l'une des Parties Contractantes

ā destination de l'autre Partie Contractante jouiront, tant en ce qui concerne tous droits
et taxes ā l'exportation que toutes surtaxes, coefficients ou majorations dont ces droits
pourraient ētre l'objet, du benefice des taux les plus rēduits que l'autre Partie a accordēs
ou pourrait accorder aux autres Etats avec lesquels elle a conclu ou concluera des traitēs
de commerce se basant par rapport aux relations douaniēres seulement sur la clause
de la nation la plus favorisēe.

Article 3.
Pour rēserver aux produits originaires de leurs Pays respectifs le benefice des

dispositions ci-dessus, les Parties Contractantes auront la facultē d'exiger que les pro-
duits et marchandises importēs sur leur territoire soient accompagnēs d'un certificat
d'origine attestant:

1) S'il s'agit de matiēres premiēres proprement dites ou de produits naturels,
qu'ils sont originaires de l'autre pays; /

2) S'ile s'agit d'un produit manufacturē, qu'il remplit, soit en ce qui concerne la
matiere premiēre incorporēe, soit en ce qui concerne le travail subi, les conditions aux-
quelles le pays importateur soumet la reconnaissance de la nationalitē, etant entendu
qu'ā cet ēgard chacune des Parties Contractantes, dans le cadre de sa propre lēgislation,
appliquera le traitement de la nation la plus favorisēe.

Les certificats d'origine seront dēlivrēs soit par les autoritēs gouvernementales
compētentes, soit par les Chambres de Commerce dont relēve l'expēditeur, soit par
toute autre organe ou groupement que le pays dēstinataire aura agrēē; ils seront lēgalisēs
par un reprēsentant diplomatique ou consulaire du pays dēstinataire.

Article 4.
Le prēsent Accord sera ratifiē et les instruments de ratification seront ēchangēs

ā Rīga. Cet Accord entrera en vigueur dix jours aprēs l'ēchange desratifications'restera valable tant qu'il ne sera pasremplacē par la mise en vigueur du Traitē de Commerce
et de Navigation ā signer entre la Rēpublique de Lettonie et la Rēpublique de Pologne,
ou tant qu'il ne sera pas dēnoncē par l'une des Parties Contractantes movennant
un prēavis d'un mois.

En foi de quoi, les Plēnipotentiaires ont signē le prēsent Accord.
Fait en double expēdition, ā Riga, le 22 dēcembre 1927.

(—) F. Cielens, (__) j. Lukasievricz,
Ministre des Affaires Entrangēres Envovē Extraordinaire et Ministrede Lettonie. Plēnipotentiaire de Pologne

en Lettonie.

Tulkojums.
Tirdzniecības pagaidu nolīgums starp Latviju un Poliju.

kvēlojot abu valdību vēlēšanos veicināt ar tirdzniecības pagaidu nolīgumu no-
mu ekonomiskās attiecības starp Latviju un Poliju, apakšā parakstījušies šim

nolūkam pienācīgi pilnvarotie vienojās par sekošiem noteikumiem:

1. pants.
Zemes un rūpniecibas ražojumi, kuri izcēlušies un nāk no vienas Līgumslēdzējas

Puses muitas territorijas un kurus ieved otras Puses muitas territorijā patērriņam, uz-
glabāšanai, tālākam eksportam vai tranzitam, bauda attiecībā uz visiem ievednodokļiem
un nodevām, kā ari attiecībā uz virsnodevām, koeficientiem vai reizinātājiem, kuriem
minētie nodokļi padoti, viszemākās likmes, ko otra Līgumslēdzēja Puse piešķīrusi
vai varētu piešķirt pārējām valstīm, ar kurām viņa noslēgusi vai noslēgs tirdzniecības
līgumus, pamatojoties muitas attiecību ziņā vienigi uz vislielākās labvēlības klauzulu.

2. pants.
Ražojumi, kurus izved no vienas Līgumslēdzējas Puses muitas territorijas uz otro

Līgumslēdzēju Pusi, bauda attiecībā uz visiem izvednodokļiem un nodevām, kā ari
attiecībā uz virsnodevām, koeficientiem vai reizinātājiem, kuriem minētie nodokļi pa-
doti, viszemākās likmes, ko otra Līgumslēdzēja Puse piešķīrusi vai varētu piešķirt
pārējām valstīm, ar kurām viņa noslēgusi vai noslēgs tirdzniecības līgumus, pamato-
joties muitas attiecību ziņā vienīgi uz vislielākās labvēlības klauzulu.

3. pants.
Lai piemērotu augšminēto noteikumu priekšrocības abu valstu ražojumiem,

Līgumslēdzējām Pusēm ir tiesība prasīt, lai viņu territorijā ievestiem ražojumiem un
precēm sūtītu līdz izcelšanās apliecības, kurās apstiprināts:

1) Attiecībā uz jēlvielām šī vārda tiešā nozīmē vai dabas ražojumiem, ka tie
cēlušies otrā valstī;

2) Attiecībā uz fabrikātiem, ka tie atbilst, vai nu zīmējoties uz tanīs ietilpstošām
jēlvielām, vai ari pie apstrādāšanas patērēto darbu, tiem noteikumiem, kurus
ievedēja valsts uzstāda izcelšanās atzīšanai, pie kam šinī ziņā katra Līgum-
slēdzēja Puse savas likumdošanas robežās piemēros vislielākās labvēlības
principu.

Izcelšanās apliecības izsniedz vai nu kompetentas valdības iestādes, vai Tirdz-
niecības Kameras, pie kurām pieder sūtītājs, vai ari kāds cits orgāns vai organizācija,
kuru saņēmēja valsts būs atzinusi; tās legalizēs saņēmējas valsts diplomātiskais vai
konsulārais pārstāvis.

4. pants.
Šis Nolīgums ratificējams un ratifikācijas dokumenti apmaināmi Rīgā. Šis Nolī-

gums stājas spēkā desmit dienas pēc ratifikācijas dokumentu apmaiņas un paliks spēkā
tik ilgi, kamēr viņš nebūs atvietots ar Latvjias Republikas un Polijas Republikas no-
slēdzamo Tirdzniecības un Kuģniecības līgumu, vai kamēr viena no Līgumslēdzējām
Pusēm nebūs to uzteikuši, paziņojot par to vienu mēnesi iepriekš.

To apliecinot, Pilnvarotie parakstījuši šo Nolīgumu.
? Sastādīts divos eksemplāros, Rīgā. 1927. g. 22. decembrī.

(—) F. Cielens. (—) J. Lukasiewicz.
Latvijas Ārlietu Ministrs. Polijas Ārkārtējais Sūtnis un

Pilnvarotais Ministrs Latvijā.

Pagaidu nolīguma tulkojuma teksts pieņemts Saeimas 1928. g. 30. marta plenār-
sēdē.

A. Petrevics,
Saeimas sekretāra b.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

LIKUMS
par

muitas tarifa piemērošanu Lietavas ražojumiem.
1. Lietavas ražojumi, kurus ieved Latvijā, muitojami pēc muitas tarifa mini-

mālām likmēm.
2. Šis likums spēkā līdz 1929. g. 15. janvārim.
3. Šis likums stājas spēkā 1928. g. 16. aprīlī.

Rīgā, 1928. g. 4. aprīlī.
Valsts Prezidents G. Zem gals.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

LIKUMS
par

draudzības līgumu starp Latviju un Afganistānu.
1. 1928. g. 16. februārī starp Latviju un Afganistānu noslēgtais draudzības

līgums — ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.
2. Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
3. Līgums stājas spēkā, saskaņā ar līguma 5. pantu, piecpadsmitā dienā pēc

ratifikācijas grāmatu apmaiņas.
Rīgā, 1928. g. 4. aprīlī. .

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Draudzības līgums starp Latvijas Republiku un Afganistānas Karalisti.
Latvijas Republikas Prezidents un Viņa Majestāte Afganistānas Karalis, vadoties

no kopīgas vēlēšanās nostiprināt patiesas draudzības saites, kas pastāv starp abām
zemēm, nolēma noslēgt draudzības līgu mti un šai nolūkā iecēla par saviem pilnvarotiem:

Latvijas Republikas Prezidents:
Antonu Baloža kungu, ārlietu ministri;

Viņa Majestāte Afganistānas karalis:
Mirza Mohamed, Savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri Maskavā,

ktņi savstarpēji uzrādījuši savas pilnvaras, kas atrastas labā un pienācīgāTormā, vienojās
par sekošiem nosacījumiem:

1. pants.
Starp Latvijas Republiku un Afganistānas Karalisti, kā arī starp abu valstu pilso-

ņiem, pastāvēs nelaužams miers, pastāvīga un patiesa draudzība.

2. pants.
Augstās līgumslēdzējas puses vienojas, ka abu valstu starpā nodibināmi diplomā-

tiski sakari; viņas savstarpēji baudīs tiesību sūtīt pienācīgi akreditētus diplomātiskus
pārstāvjus, kuri uz reciprocitates pamata baudīs zemē, kur viņi uzturas, visas tiesības,
privilēģijas, imunitātes un brīvības, kuras uz starptautisko tiesību principu pamata
piešķir tamlīdzīgiem ārvalstu pārstāvjiem. Katra no augstām līgumslēdzējām pusēm
varēs iecelt ģenerālkonsulus un konsulus, kuri baudīs otrās puses territorijā visas tās
tiesības, kas atzītas tautu savstarpējā satiksmē.

3. pants.
Augstās līgumslēdzējas puses vienojas, ka, cik drīz iespējams, ievadāmas sarunastirdzniecības līguma noslēgšanai.



4. pants.
Šis līgums ratificējams, un ratifikācijas grāmatas apmaināmas Rīeā cik drīziespējams. Tas stas.es spēkā piecpadsmitā dienā pēc ratifikācijas g?Lalu apmaiņas

5. pants.

^*j+
1I?UmS s?stādits divos eksemplāros - latviešu un persiešu valodā pie kamabi teksti ir vienādi autentiski to juridiskā nozīmē. V

Šoapliecinot, pilnvarotie parakstījuši šo līgumu un tam piespieduši savus zīmogus
Rīgā, 1928. g. 16. februārī.

(paraksts) A. Balodis. (Z. v.)
Mirza Mahamed (paraksts persiešu valodā) (Z. v.).

Draudzības līguma teksts pieņemts 1928. g. 30. marta plenārsēdē.
A. Petrevics,

Saeimas sekretāra b.

Valsts Prezidenta paziņojums
1928. g. 2. aprilī

Nr. 216.
Šodien pulksten 12 pieņēmu akredi-

tīvu no Lielbritānijas ārkārtējā sūtņa un
pilnvarotā ministra Joseph Addison, kas
pie tam sacīja sekošu runu:

Your Excellency,
It is with peculiar satisfaction that

I have honour to prēsent to Your Excel-
lency the Letter by vvhich The King,
my August Sovereign, has been gra-
ciously pleased to appoint me His
Majestv's Envoy Extraordinary and
JVtinister Plenipotentiary to the Republic
<©:f Latvia.

It will be my constant endeavour
to promote the good relations which so
happilv exist betvveen our two countries
and I am convinced that in this general
task, as well as in the solution of such
questions as may from time to time
arise, I shall be able to rely on the
same warm cooperation and valuable
assistance as were so readily accorded
to my distinguished predecessor, Sir
Tudor Vaughan, by Your Excellency
and Your Excellency's Government.

May I be allovved to add on this
ossasion an expression of mv best
?vvishes for Your Excellency's vvelfare
and of my ardent desire for the pros-
perity of the country over vvhich you
preside.

Uz tam es atbildēju:
Monsieur le Ministre,

En recevant de vos mains les lettres
par lesqelles Sa Majestē le Roi de
Grande-Bretagne S'est complu ā vous
accrēditer en qualitē de Son Envoyē
Extraordinaire et Ministre Plēnipoten-
tiaire en Lettonie, je me fais un veri-
table plaisir de vous saluer et de vous
souhaiter la plus cordiale bienvenue.

Au moment oū Votre Excellence va
prendre possession de la haute charge
dont Elle est revētue, j'ai la satis-

faction de vous assurer que tant moi
<jue le Gouvernement de la Rēpublique,
nous ferons tout notre possible en vue
de correspondre aux intentions que
vous venez de manifester de collaborer
au dēveloppement des bonnes et ami-
cales relations entre nos deux Pays.
Attachant une importance toute parti-
culiēre ā l'amitiē et ā la bienveillance
?de la Grande-Bretagne, qui se sont
traduites par tant de preuves dēs de
dēbut de l'existence de la Lettonie
comme Etat indēpendent, je me plais
,ā signaler ici l'activitē de votre ēminent
prēdēcesseur, Sir Tudor Vaughan, dont
les mērites dans l'oeuvre du dēvelop-
pement de nos rapports mutuels lui
ont vaļu la reconnaissance de la Lettonie
toute entiēre.

Trēs sensible aux souhaits que tn'ad-
resse Votre Excellence, je profite de
l'occasion qui m'est offerte pour donner
expression, de mon cotē, aux voeux
trēs sincēres que je.formē avec toute
la Lettonie tant pour le bonheur person-
nel de Sa Majestē le Roi Britannique
que pour la prospēritē toujours crois-
sante de la Grande-Bretagne.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Tulkojums.

Lielbritānijas sūtņa uzruna:
Jūsu Ekselence,

Ar sevišķu gandarījumu pagodinos ie-

sniegt Jūsu Ekselencei rakstu, ar kuru
Karalim, manam Augstam Valdniekam
labpaticies iecelt mani par Viņa Majestātes

ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Latvijas Republikā. _ . .

Vienmēr pūlēšos veicināt labas attiecības,
kas tik laimīgā kārtā pastāv starp mušu

va stīm, un esmu pārliecināts , ka tiklab

izpildot šo vispārējo uzdevumu, kā arī
atrisinot jautājumus, kas laiku pa laikam
varētu izvirzīties, es sastapšu to pašu
sirsnīgo sadarbību un vērtīgo atbalstu,
ko Jūsu Ekselence un Jūsu valdība allaž
izrādījusi manam izcilus priekšgājējam
seram Tjudoram Voonam.

Lai pie šī gadījiena man būtu atļauts
izteikt manus vislabākos novēlējumus Jūsu
Ekselencei un Jūsu zemes labklājībai.

Tulkojums.

Valsts Prezidenta atbilde:
Ministra kungs,

Saņemot no Jūsu rokām rakstu, ar kuru
Viņa Majestātei Lielbritānijas Karalim
labpaticies Jūs akreditēt par savu ārkārtējo
sūtni un pilnvaroto ministri Latvijā, man
ir patiess prieks Jūs apsveikt.

Šinī brīdī, kad Jūsu Ekselence uzņemas
sava augstā amata pienākumu izpildīšanu,
ar gandarījumu varu Jums apgalvot, ka
tiklab es, kā mūsu republikas valdība
darīsim visu iespējamo, lai atbilstu Jūsu
patlaban izteiktiem nodomiem — kop-
strādāt labu un draudzīgu attiecību izvei-
došanā mūsu abu valstu starpā. Piešķir-
dams izcilus nozīmi Lielbritānijas draudzī-
bai un labvēlībai, kas tik daudz reiz jau
izpaudusies kopš Latvijas kā neatkarīgas
valsts pastāvēšanas, ar gandarījumu at-
zīmēju šeit Jūsu izcilus priekšgājēja sera
Tjudora Voona darbību, kas sakaru iz-
veidošanas darbā iemantojis visas La-
tvijas atzinibu.

Dziļi aizkustināts no Jūsu Ekselences
man izteiktiem novēlējumiem, izlietoju
šo gadījienu, lai arī no savas puses izteiktu
manus un visas Latvijas sirsnīgākos novē-
lējumus Viņa Majestātes Britanijas Karaļa
personīgai laimei un Lielbritānijas labklā-
jībai un plaukšanai.

Valsts Prezidenta rīkojums
1928. gada 3. aprilī

Nr. 218.
Atļauju Muitas departamenta direktoram

Eduardam Dunduram nēsāt viņam pie-
šķirto Dānijas Danebroga ordeņa 11 šķiras
komandiera krustu.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Ārlietu ministris A. Balodis.

Valdības rīkojumi un pavēles

Papildinājums
noteikumos par akcīzes nodokli no
augļu, ogu,ķekaru un rozīņu vīniem.
(Izdots uz Likuma par alkoholu saturošu
vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu (Lik. kr. 1920. g. 217)

7. panta pamata.
1926. g. 17. jūnija noteikumos par

akcīzes nodokli no augļu, ogu, ķekaru un
rozīņu vīniem (Lik. kr. 97) ;II daļu pa-
pildināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme. Žīdu reliģiozām vajadzī-
bām rozinu vīns apliekams ar akcīzes
nodokli 50 sant. no litra. Finanču
ministris nosaka daudzumu un kārtību,
kādā izsniedzams rozīņu vīns ar pa-
zeminātu akcīzes nodokli minētam
nolūkam.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
Ministru Prezidents P. Juraševskis.

Finanču ministris R. Liepiņš.

Rīkojums.

Pamatojoties uz pieminekļu aizsardzības
likumu, pieminekļu valde nolēma ierakstīt
valsts aizsargāmo pieminekļu sarakstā

sekošos pieminekļus:
Ne 239. Ludzas apriņķī, Šķaunes pa-

gastā Sešku-Zaborjes rajonā, Zilupes virs-
mežniecības pārziņā atrodošos divus kur-
gānu laukus. ,

N> 240. Ludzas apriņķī Šķaunes pag.
pie Kazlaukas ciema, Pēterim Fedorovam

piederošā viensētā atrodošos t. s. „franču
kapus", kurā pieci uzkalniņi.

Ne 241. Ludzas apriņķī, Pasienes pag.,
valsts mežā uz austrumiem no Zilupes,
ceļa malā, no Skripčinas uz Pakruļiem atro-
došos „kurganu lauku", kurā * pavisam
trīs iegareni un astoņi apaļi uzkalniņi.

Ne 242. Ludzas apriņķī, Istras pag.,
uz dienvid-rietumiem no Volkorezu ciema,
valstij piederošā priežu mežiņā t. s. ,,Ļi-
povaja rošča", atrodošos „vaidu kapus",
kuros 231 uzkalniņš.

Ne 243. Rēzeknes apriņķī,. Andrupenes
pagastā uz Skrabu sādžas pilsoņu piegrie-
zuma zemes atrodošos t. s. „Simona kalnu"
un tanī atrodošos senkapus..

Ne 244. Daugavpils apriņķī,. Višķu mie-
stā atrodošos katoļu baznīcas draudzes
veco baznīcu ar iekārtu un zvanu torni,
vārtiem.

Ne 245. Ilūkstes apriņķī,, Sventes pag.
valsts mežā VIII. apgait 'ā ' 1 klm. ziemeļ-
rietumos ,,Svistapules" mājām atrodošos
pilskalnu t. s. ,,Zamok".

Ne 246. Ilūkstes apriņķī, Sventes mež-
niecības mežā atrodošos pilskalnu t. s.
„Apšu kalnu".

Ne 247. Ilūkstes apriņķī, Pilskalnes pa-
gastā, ,,Movelišķu" māju robežās atrodo-
šos pilskalnu t. s. ,,Batareju" .

Ne 248. Ilūkstes apriņķī, Laucesas pa-
gastā Antonam Tarvidam piederošo) ,,Balt-
kāju" māju robežās atrodošos t. s. ,,Pili-
kalni" .

Ne 249. Ilūkstes apriņķī, Bebrenes pa-
gastā ,,Vāveriešu" māju robežās atrodošos
pilskalnu.

Ne 250. Jēkabpils apriņķī, Sunākstes
pagastā jaunsaimnieku Rozenberga un
Bremzes īpašumā atrodošos pilskalnu t. s.
,,Zilo kalnu".

Ne 251. Jēkabpils apriņķī, Sēlpils pa-
gastā ,,Pormaļu" māju robežās atrodošos
pilskalnu t. s. ,,Sudrabkalnu".

Ne 252. Jēkabpils apriņķī, Saukas pa-
gastā ,,Kņāvu" un ,,Drizānu" māju ro-
bežās atrodošos pilskalnu t. s. ,,Knāvu
kalnu".

Ne 253. Jēkabpils apriņķī, Rites pa-
gastā ,,Kalnstupeļu" māju robežās atro-
došos pilskalnu t. s. ,,Stupeļu kalnu".

Ne 254. Jēkabpils apriņķī, Dignājas pa-
gastā ,,Kūsiņu" māju robežās atrodošos
pilskalnu.

Ne 255. Jelgavas apriņķī, Naudītes pa-
gastā „Bļodnieku" māju robežās atrodo-
šos pilskalnu t. s. ,,Spārnu kalnu".

Ne 256. Aizputes apriņķī, Kazdangas
valsts muižas robežās atrodošos pilskalnu.

Ne 257. Liepājas apriņķī, Tadaiķu pa-
gastā, ,,Znotiņu" un ,,Kalnenkku" māju
robežās atrodošos pilskalnu t. s. ,,Elkas ".

Ne 258. Liepājas apriņķī, Grobiņas pil-
sētas parkā atrodošos pilskalnu.

Ne 259. Valkas apriņķī, Vijciema pa-
gastā, „CēIitkalna", kurš atrodas valsts
mežā, atrodošos piemiņas akmeni.

Ne 260. Valkas apriņķī, Veclaicenes pa-
gastā ,,Ķempju" māju robežās atrodošos
t. s. ,,Zviedru kapus".

N» 261. Valkas apriņķī, Smiltenes pag.
,,Līdaciņu" māju robežās atrodošās vecās
liepas.

Ne 262. Valkas apriņķī, Smiltenes pa-
gastā, .Līdaciņu" māju robežās atrodošos
,,kapu kalniņu".

Ns 263. Valkas apriņķī, Smiltenes pa-
gastā, ,,Līdaciņu" māju robežās atrodošos
,.Jāņu kalnu" un akmeni uz tā.

Ne 264. Valkas apriņķī, Plāņu pagastā
,,Vec-Elvenču" māju robežās atrodošos t.s.
,,Elvenču baznīcu".

Ne 265. Valkas apriņķī, Plāņu pag.
Smiltenes virsmežniecības, Plāņu mežnie-
cības 15. apgaitā atrodošos t. s. „Jurģu
baznīcu".

Ne 274. Cēsu apriņķī, Liel-Straupes pa-
gastā atrodošos Liel-Straupes muižas pili.

Ns 275. Cēsu apriņķī, Lenču pagastā,
valsts meža pie „Laiviņu" mājām atrodo-
šos uzkalniņu kapus.

N» 276. Cēsu apriņķī, Lenču pagastā,
pie ,,Baķu" mājām, valsts mežā atrodošos
t. s. ;,kapu kalnu".

Ne 277. RīgāV valsts archivā glabājo-
šos barona Morica Vrangeļa 1898. g. bij.
Vidzemes bruņniecības archivā deponētos
vēsturiskos materiālus: „SammIung adels-
geschichtlīchen Notizen" (pēc saraksta no
Ne 1 — Ne 295).

Ne 278. Rīgār Pokrova kapos atrodo-
šos ģenerāļa Bekļešova kapa pieminekli.

Ne 279. Rīgā,. Dornes baznīcas drau-
dzes kapos atrodošos Joh. Hollandera
dzimts kapliču.

Ne 280. Jēkabpils apriņķī, Sunākstes
pagastā, ,rGauzanu" māju robežās atro-
došos t. s. ,Grūbeles kalnu".

Ne 281. Kuldīgas apriņķī, Cieceres pa-
gastā, ,,.PiTskah-iu" māju robežās atrodošos
pilskalnu.

Rīgā,. 1928. g. 31. martā. Ne 394.
Pieminekļu valdes priekšsēdētāja

vietas izpildītājs Art. Štāls.
Sekretārs E. Saulīte.

Apstiprinu.
1928. g. 3. aprilī

Satiksmes ministris
Fr. Ozoliņš.

Sakarā ar vagonu trūkumu un lai
nāktu pretim kokmateriālu pārvadā-
tājiem, izņēmumu veidā — līdz vagonu
trūkuma izbeigšanai — atļauju svēt-
dienās un svinamās dienās pieņemt no
kokrūpnieku firmām, kuras būtu ar mieru
vagonu iekraušanu un izkraušanu izdarīt
svētdienā vai svinamā dienā, kokmate-
riālu pārvadājumus un šādus sūtījumus
minētām firmām ari izdot.

Preču pieņemšana un izdošana, kā ari
vagonu iekraušana un izkraušana svēt-
dienās un svinamās dienās izdarāma sa-
skaņā ar noteikumiem par preču pie-
ņemšanu, izdošanu, vagonu iekraušanu
un izkraušanu darbdienās.

Rīgas krasta stacijā kokmateriālu iz-
kraušanai no ,,K" platuma vagoniem
svētdienās un svinamās dienās pagarināts
laiks līdz 6 stundām un Ventspils stacijā —
izkraušanai no ,,L" platuma vagoniem
tanīs pašās dienās — līdz 3 stundām.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direkora v.. Kļāviņš.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu.

1928. gada 30. martā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Uzdodu ,,pag. tarifa un noteikumu
Ne 27 pasažieru un bagāžas pārvadāšanai",
kuri publicēti ,,Valdības Vēstneša" 1919.g.
62., 63., 66.—69. numurā un ,,Sat. un
darba min. vēstneša" 6. numurā, papildi-
nāti un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem,
14. § 4. punktu atvietot ar sekošu jaunu

redakciju:
„4) Abonementa biļetes 10 braucieniem.

Šīs biļetes lieto kā turp, tā atpakaļ
braukšanai III klases vagonos, laikā no
1. maija līdz 1. oktobrim, no Rīgas pas.
stacijas līdz sekošu iecirkņu stacijām
un pieturas punktiem ar biļešu operācijām:
Rīga—Pļaviņas »'_,_ .
Rīga—Sigulda Ieslēdzot ari Pļaviņu,
Rīga—Jelgava Siguldas, Jelgavas un
Rīga—Ķemeri . Ķemeru staciju.

Abonementa biļetes izdod pasažieriem
kaut kūjā mēneša dienā, uz viņu mutisku
pieprasījumu, pret biļetes pilnas cenas
samaksu un tās ir derīgas 10 braucieniem,
bet tomēr nu ilgāki kā līdz tekošā gada
1. oktobrim, ja arī pasažieris līdz minētam
termiņam nebūtu visus 10 braucienus
izlietojis. Biļetēs jāuzrāda viņas īpašnieka
vārds un uzvārds un izdošanas diena.
Abonementa biļetes pie izbraukšanas jā-
uzrāda izbraukšanas stacijas kasē kom-
postrēšanai, un viņas var izlietot tikai tā
persona, uz kuras vārdu biļete izdota,
uz visiem pasažieru pārvadāšanai paredzē-
tiem vilcieniem, kādi ir apgrozībā starp
biļetē paredzētām stacijām, ja tikai šaīs
vilcienos ir III klases vagoni un vilcieni
tanīs pietur. Nekompostrētās biļetes īpaš-
nieks uzskatāms kā pasažieris bez bi

Rīkojums JV° 169
par pārgrozībām „Pag. tarifā un noteikumos
Ne 27 pasažieru un bagāžas pārvadāšanai".

Rīkojums Nr. 174
par kokmateriālu sūtījumu pieņemšanu
un izdošanu svētdienās un svinamās dienās.

Ne 266. Valkas apriņķī, Plāņu pagasta,

Smiltenes virsmežniecībā, Plāņu mežnie-
cības 16. apgaitā (pie Gulbīšu mājām) at-
rodošos senējā reliģiskā kulta akmeni.

Ne 267. Valkas apriņķī, Lugažu pa-
gastā „Lejas-Muižnieku" māju robežās
atrodošos t. s. „Annas baznīcu".

Ne 268. Valkas apriņķī, Bejas pagastā,
„Smeķu" ciemā atrodošos un Kustam
Tomam piederošo kapu uzkalniņu.

Ne 269. Valkas apriņķi, Bejas pagastā,
,,Lenkaviešu" ciemā atrodošos un Jurim
Slaģim piederošo kapu uzkalniņu.

Ne 270. Jēkabpils apriņķī. Saukas pa-
gastā ,,Gribtiņu" māju robežās atrodošos
pilskalnu.

Ne 271. Valkas apriņķī. Annas pagastā,
,,Lupatu ciemā" atrodošos un Emīlijai
Auninai piederošo kapu kalnu.

N? 272. Valmieras apriņķī, Vainižu pa

gastā atrodošos Vainižu muižas pilskalnus
Ne 273. Cēsu apriņķi, Veselavas pag.

„Lielkāju" māju robežās atrodošos t. s
„kapkaīniņu".



Pie biļešu kontroles biļetes īpašniekam
jāuzrāda uz kontroliera pieprasījumu sava
pase vai kāda cita personas apliecība".

Rīkojums spēkā no 1928. g. 1. maija.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu.

1928. g. 30. martā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JVs 170
par „Pagaidu noteikumu un tarifa preču

pārvadāšanai 793. § papildināšanu.
Nosaku par krievu (1524 mm) platuma

vagonu padošanu uz Ventas krasta at-
zarojumiem Ventspils stacijā maksu Ls
2,— no katra vagona un par katru pa-
došanu.

Sakarā ar to uzdodu ,,Pagaidu no-
teikumu un tarifa preču pārvadāšanai
79 3. ,§ 1. daļas A. nodalījumu papildināt
sekosi:

1) 2. punkta „b" burtu izlabot par
,,c" un ,,c" burtu par ,,d";

2) tā paša punkta „a" burta teksta
vietā ierakstīt:
a) uz krievu (1524 mm) platuma

sliežu Ventas Krastu atzaroju-
miem Ls 2,—;

b) uz pārējiem krievu (1524 mm)
sliežu platuma atzarojumiem

Ls 4,—.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 10. aprīli.

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

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu.

Rīgā, 1928. g. 30. martā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JVs 171
par tranzittarifa piemērošanu naftas desti-

lātu sūtījumiem.
Nosaku tarifa kj-avu pārvadāšanai tran-

zīta pa dzelzceļiem I grupas likmes, pa-
augstinot tās par 25%, piemērot arī to
pa dzelzceļu no ārzemēm ievedamo naftas
destilētu sūtījumu daļām, kuras pēc šo
destilātu pārstrādāšanas Latvijā, izved
uz ārzemēm minerāleļļu veidā.

Sakarā ar to tarifā kravu pārvadāšanai
tranzitā pa dzelzceļiem un rīkojumā Ne344,
par maksājumu aprēķināšanu pēc tranzitā
tarifa, kuri publicēti 1924. gada ,,Valdības
Vēstneša" 167. un 255. numurā un Dzelz-
ceļu virsvaldes rīkojumu krājuma 30.
un 46. tiumurā, ķā arī ievietoti atsevišķā
brošūrā iespiestos pagaidu noteikumos
un tarifā preču pārvadāšanai pa Latvijas
dzelzceļiem, ievedami sekosi pārgrozījumi:

1. Tarifā kravu pārvadāšanai tranzitā
pa dzelzceļiem pēc 4, 8 ievietojams sekoša
satura iauns 4. bis S: i

„4. bis §. Naftas destilātiem, kurus pa

dzelzceļu ieved no ārzemēm, pārstrādā
Latvijā un pēc tam minerāleļļu veidā
izved uz ārzemēm, pa dzelzceļu vai ūdens-
ceļā, piemērojamas šā tarifa I grupas lik-
mes (sk. 3. § a punktu), paaugstinot tās
par 25% un pieņemot izvesto naftas
destilātu svaru līdzīgu izvesto minerāl-
eļļu svaram.

Saņemot ievestos naftas destilātu sūtī-
jumus, saņēmējam gala stacijā jāsamaksā
veduma un papildu maksas pēc pastāvo-
šiem vietējās satiksmes tarifiem. Tranzit-
tarifs piemērojams vienīgi tikai uz ār-
zemēm izvestai sūtījuma daļai. Vairāk
iekasēta veduma maksa daļa uz pie-
prasījumu aprēķināma un atmaksājama
rīkojuma Ne 344, 3. bis paragrāfa kārtībā".

2. Rīkojumā Ne 344, pēc 3. § ievieto-
jams jauns sekoša satura 3. bis paragrāfs

,,3. bis §. Par naftas destilātu sūtījumu
daļām, kurus pa dzelzceļu no ārzemēm
ieved un pēc pārstrādāšanas Latvijā mine-
rāleļļu veidā izved uz ārzemēm (sk. tarifu
kravu pārvadāšanai tranzitā pa dzelz-
ceļiem 4. bis §), vairāk iekasēta veduma
maksa uz pieprasījuma aprēķināma un
atmaksājama ievērojot sekošo kārtību:

Lai saņemtu atmaksājamo summu, pre-
ces saņēmējam ne vēlāk kā veina gada
laikā, skaitot no nepārstrādāto naftas
destilātu pienākšanas dienas gala stacijā,
jāiesniedz dzelzceļu virsvaldei rakstisks
pieprasījums par veduma maksas starpības
atmaksu. Šādam pieprasījumam iesnie-
dzējam jāpieliek preču zīmes, ar kurām
nepārstrādātie naftas destilāti ievesti La-
tvija, viens eksemplārs no nodokļu kontro-
liera', muitas darbinieka un rūpniecības
pārziņa sastādītās akts, par destilātu pār-
strādāšanu, kā arī muitas apliecība par
eksportētās preces daudzumu. Še minē-
tām aktīm un apliecībām jāsatur ari

ziņas par naftas destilātu sūtījumu nu-

muriem, izsūtāmām un gala stacijām
un uz kurieni eļļas izvestas.

Pieprasījumiem pievienotos dokumen-
tus ,ja tie vienriez iesniegti dzelzceļiem
maksājumu starpības atmaksai, iesnie-
dzējam atpakaļ neizdod.

Gadījumā, ja pēc naftas destilātu pār-
strādāšanas iegūto eksportprecesdaudzumu
izved vairākos paņēmienos un par pirmo
izvesto partiju jau iesniegts šaī paragrāfā
paredzētais pieprasījums par tarifa star-
pības atmaksu un tam pievienotas uz
sūtījumiem attiecošās preču zīmes, tad
tālākiem pieprasījumiem pievienojamas ti-
kai augstāk minētās apliecības un aktis,
uzrādot, kad iesniegtas preču zīmes.

Aprēķinot veduma maksas starpību,
jāpieņem, ka veduma maksa par visu ie-
vesto preču daudzumu samaksāta ar 25%
tarifa nolikumu, bet par izvesto preces
daudzumu, neskatoties uz to, vai tā
svars mazāks vai lielāks par 7,5 tonnām,
veduma maksa pēc tranzittarifa arvienu
aprēķināma ar 25% maksas paaugsti-
nājumu.

Ja kopēji pārstrādāto naftas destilātu
partijā ietilpst sūtījumi, kuri ievesti
Latvijā caur dažādām robežas staci ātn,
tad tarifa starpības aprēķinam piemēro-
jams tranzitā tarifs par attālumu no
no tuvākas robežas stacijām."

Šis tarifs spēkā ar 1928. g. 1. aprīli
un piemērojams tikai tiem sūtījumiem,
kuri pienākuši gala stacijās ar šā rīkojuma
spēkā stāšanos.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu.

1928. g. 30. martā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Par vagonu padošanu preču ie- un
izkraušanai uz vispārīgai lietošanai at-
klātā Jelgavas stacijā, uz Lielupes labā
krasta uzbūvētā krievu (1524 mm) pla-
tuma sliežu atzarojumu nosaku maksu
no katra vagona un par katru padošanu
Ls 2,—.

Sakarā ar to ,,Pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai" 793. § A. no-
dalījuma 5. punktu ievietot sekoša jaunā
redakcijā:

„5) par padošanu Jelgavas stacijā:
a) uz normai (1435 mm) platuma

atzarojumiem, kuri atrodas uz
Lielupes kreisā krasta . . 1 .,—,,

b) uz Lielupes labā krasta krievu
(1524 mm) platuma atzaro-
ju'"» 2 „—„

Šis rīkojums spēkā ar 1928. g. 10. aprīli.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Ride.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu.

1928. gada 30. martā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš'

Rīkojums JV2 172
par vagonu padošanas maksu Jelgavas

stacijā.

Uzdodu valsts dzelzceļu stacijām pie-
ņemt pārvadāt no š. g. 1. jūlija līdz
31. augustam kā pasažieru, tā arī pa-
rastā ātrumā lidz Rīgas Pasažieru,
Rīgas Preču, Rīgas Krasta, Krūzes-
muižas un Torņkalna stacijai VII Rīgas
starptautiskās zemkopības un rūpniecības
izstādes-tirgus eksponātu (izstādāmo
priekšmetu, preču un lopu) sūtījumus,
aprēķinot par tiem 75% no pastāvošā
preču tarifā noteiktās veduma maksas
un piemērojot tiem analoģiski 1926. g.
,,Valdības Vēstneša"; 92. un ,,Dzelzceļu
Vēstneša" 15. numurā publicētā rīkojumā
Ne 146. paredzētos nosacījumus.

Papildu maksas aprēķināmas pilnos ap-
mēros bez tarifa pazeminājuma.

Dzelceji galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums JVs 173
par tarifa pazemināšanu VII Rīgas starp-
tautiskās zemkopības un rūpniecības iz-

stādes-tirgus eksponātiem.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
paziņo, ka ar š g. 1. aprīli Rīgas 3. iec.
tiesu izpildītajā Jāņa Kazubierna
kanceleja pārcelta uz Dzirnavu
ielu Ne 127, Rīgā.

Rīgā, 1928. g. 2. aprīlī. Ne 2201.
Priekšsēdētājs A. B ū m a n i s.
Sekretārs O. Blumbergs.

Pasts un telefons.
I. Atklātas pasta nodaļas vienkāršu

un ierakstītu sūtījumu operācijām:
1) Cērkste — Tukuma apr., Milzkalnes

pagastā.
2) Ķesterciems — Tukuma apr., En-

gures pag.
3) Lazdiņi — Višķu dzelzceļa stacija,

Daugavpils-Rēzeknes līnijā.
4) Lubukrogs — Tukuma apr,, Irlavas

pagastā.
5) Mežare — dzelzceļa stacijā uz

Krustpils-Rēzeknes līnijas.
6) Muižnieki — Ludzas apr. Šķaunes

pagastā.
7) Mukāņi — Daugavpils apriņķī,

Liksnas pag.
8) Naujene — dzelzceļa stacijā uz

Daugavpils-Indras līnijas.
9) Piksari — dzelzceļa stacijā uz Val-

kas-Ipiķu līnijas.
10) Sasali — Ilūkstes dzelzceļa stacijā

uz Grīvas-Eglaines līnijas.

II. Pārveidotas:
1) Pērles telefona palīga nodaļa Cēsu

apriņķī par pasta un telefona palīga no-
daļu_ vienkāršu un ierakstītu sūtījumu
operācijām.

2) Saikavas pasta un telefona palīga
nodaļa Madonas apriņķī par pasta un
telefona kantori.

III. Vangažu dzelzceļa stacijā atklāts
sarunu punkts.

IV. Iekārtotas naudas pārvedumu un
paku operācijas:

1) Annenieku pasta un telefona nodaļa
Tukuma apriņķī.

2) Lambrekšu pasta un telefona no-
daļa Tukuma apriņķī.

3) Vārnavas pasta un telefona nodaļa
Jēkabpils apriņķī.

Ekspluatācijas pārvaldes
priekšnieks V. Krūmiņš.
Nodaļas vadītājs Kļaviņš.

1928. g. marta mēnesī Rīgā izņemtas
no vēstuļu kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 24 vēstules bez adresēm,
b) 43 pastkartes bez adresēm,
c) 2 ārzemes bandroles bez adresēm,
d) 55 ārzemes bandroles nepilnīgi sa-

maksātas ar pastmarkām,
e) 2 ārzemes bandroles bez samaksas

ar pastmarkām,
f) 1 vēstules aploksne bez satura.

Kantora priekšnieks Juris Kļaviņš.

Iecelšanas.
Pavēle Ns 333.

1) Līdzšinējo šoseju un zemesceļu departa-
menta inspektoru-inženieri Jāni Melnalksni
ieceļu par tā paša departamenta vecāko inspek-
toru, skaitot ar š. g. 1. aprili, ar atalgojumu
pēc V amatu kategorijas 1. pakāpes.

2) Inženieri Ādolfu Hellmani ieceļu par
šoseju un zemes ceļu departamenta inspektora
vietas izpildītāju, skaitot ar š. g. 11. aprili, ar
atalgojumu pēc VI amatu kategorijas 3. pakāpes.

1928. g. 3. aprilī.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Šoseju un zemes ceļu departamenta
direktors-inženieris A. S i k s n e.

Pasta zinas.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 28. marta lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstnesī" 1928. g. 12.marta
58. numurā iespiesto sludinājumu par uz sod.
lik. 440. p. pamata apsūdz. Jēkabpils apr.
Kurmenes pag. piederīgā, 35 g. vecā Mārtiņa
Mārtiņa d. Č u ž u ļ a meklēšanu, jo minētais
Mārtiņš Mārtiņa d. Čužulis ir atrasts.

Daugavpilī, '1928. g. 30. martā.
Priekšsēdētāja vietā V. O r e i e r s.
Sekretāra vietā K- Matisons.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 28. marta lēmumu,
meklē uz sodu lik. 49. un 453. p. pamata
apsūdzēto SPRS piederīgo Morozovu, kura
pazīmes: apm. 26 g. vecs, vidēja auguma, gaiši
blonds, ar mazām apcirptām gaišām Osiņām.

Visām iestādēm un personām, kurām'zināma
minētā Morozova un viņa mantas atrašanās
vieta, jāpaziņo Krāslavas iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 1928. g. 30. martā.
Priekšsēdētāja vietā V. Greiers.
Sekretāra palīgs Fr. B a u m a n i s.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 29. marta lēmumu,
meklē uz sod. lik. 51. p., 111. p. un 1111. p.
1. pkt. pamata apsūdzēto Daugavpils pilsētas
piederīgo, 1906. g. 20. decembri dzim. Pēteri
Pētera d. M i I o v s k i, kura pazīmes sekošas :
vidēja auguma, šatens, zilām acīm, bez ūsām un
bārdas, runājot aizraujas.

Atrašanas gadījumā minētais Pēteris Pētera d.
Milovskis apcietināms un ieskaitāms Latgales
apgabaltiesas svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneša
Saukuma rīcībā.

Daugavpili, 1928. g. 30. martā.
Priekšsēdētāja vietā V. Greiers.
Sekretāra vietā K. Matisons.

Māksla.
Nacionālā opera. Trešdien, 4. aprīlī, baleta

premjera: Čaikovska ,,P r i ncis R i e k s t u-
kodis"un ,,Pēc karnevāla", ar Gļinkas
un Dellba mūziku. — Ceturtdien, 5. aprilī,
„Sk rejošais Holandietis". Diriģents
Teodors Reiters.

Lieldienu repertuārs. I svētkos,
svētdien, 8. aprilī, pulksten 2 dienā „P asaka
par caru Saltanu". Diriģents Teodors
Reiters. Pulksten 7.30 vakarā „P r i n c i s
R i e ks t u ko d i s" un ,,P ē c karnevāla".
— II svētkos, pirmdien, 9. aprīlī, pulksten
2 dienā „S p r ī d ī t i s". Diriģents Jānis Me-
diņš. Pulksten 7.30 vakarā ,,0 t e 11 6", galvenā
diriģenta Emila Kup.era vadībā. — Otrdien,
10. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā „Sadko". —
Trešdien, 11. aprilī „A n d r ē Šenjē".

Nacionālais teātris. Trešdien, 4. aprilī, pulk-
sten 7.30 vakarā, Aspazijas „Z a ) ša 1 ī g a v a".
— Ceturtdien, 5. aprilī, pulksten 2 dienā ,,A t -
jautīgā sieviete". Konstances lomā Lilija
Štengels. Pulksten 7.30 vakarā „I 1j a Muro-
mieti s". — Dr. M. Valtera leģendu „K r i s t u s
atriebšanās" E. Feldmaņa režijā izrādīs
pirmo reizi lielā piektdienā, 6. aprīlī, pulksten
7.30 vakarā, otru reizi „K ristus atriebša-
nos" izrādīs lieldienu priekšvakarā, sestdien,
7. aprilī. Cenas zemākas.

Dailes teātris. Trešdien, 4. aprilī, pulksten-
7.30 vakarā, K. Ieviņa „Mežābeles koka
kastīte". — Ceturtdien, 5. aprīlī, pulksten
2 dienā, tautas izrādē „S u 11ā n a harēms''
un vakarā, tautas izrādē „Bur i d an a ēze-
lis". — Piektdien, 6. aprīlī, pulksten 7.30
vakarā „M ež ā b e 1 es koka kastīte" .

I lieldienās, 8. aprīlī, pulksten 2 dienā, tautas
izrādē pasaka bērniem ,,Bums un Atspo-
li t e" un vakarā ,,Mežābeles koka ka-
stīte" . — [I lieldienās, 9. aprīlī, pulksten
2 dienā, tautas izrādē komēdija „Ak, šīs mī-
las mokas" un vakarā „Sultan.a ha-
rēms". — III lieldienās, 10. aprīlī, pulksten
2 dienā, tautas izrādē komēdija ,,T r a k s nu-
murs" un vakarā ,,Buridana ēzelis".
Biļetes dabūjamas.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1928. g. 3. aprīlī.

1. Atceļ pagaidu noteikumus par aroda
tiesību piešķiršanu dažiem ārvalstu augst-
skolu absolventiem.

2. Pieņem un nolemj izdot Latvijas
Republikas Satversmes 81. panta kāriībā:

1) pārgrozījumus sodu likumos un
2) papildinājumu noteikumos par sodu

nosacītu atlaišanu.

3. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1) pārgrozījumu projektu noteikumos

par bezvēsts promesošo atzīšanu
par mirušiem,

2) likumprojektu par 1,169 hektāra
zemes atsavināšanu no Mārtiņam
Lilje piederošās nekustamās mantas
valsts vajadzībām,

3) pārgrozījuma projektu likumā par
cietušo kafavīru un viņu ģimenes
locekļu pensijām.

Šim numuram 8 lapas puses.

Redaktors: M. Ārons.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 4. aprilī.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,16—5,172
1 Anglijas mārciņa .25,20—25,25
100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,30—100,05
100 Itālijas liru 27,20—27,40
100 Zviedrijas kronu 138,55—139,25
100 Norvēģijas kronu 137,70—138,40
100 Dānijas kronu 138,25—138,95
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 207,75—208,80
100 Vācijas marku 123,30—123,95
100 Somijas marku 12,98—13.10
100 Igaunijas kronu ...... 138,50—139,20:
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 50,85—51,70
1 SSSR červonecs — — —
100 Austrijas šiliņu ...... 72,50—73,20

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapiri:

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

Rīgas biržas, kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujeviesu

Zvērināts biržas māklers M. Okmiāns.



Rīgas pilsētas 1. lec. miertiesn.,
uz civ. proc. lik. 2011.—2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Maksa Glazenapa nāves ir
atklājies mantojums un uzaicina
personas, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t-. t., pie-
teikt savas tiesības miertiesnesim,
Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ns 1,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā aprādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā šīs tiesības zaudēiušas.

1928. g. 30. martā. JVs 721.
33466o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pilsētas 1. iec. miertiesn.,
uz civ. proc. lik. 2011.—2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Emmas Grundes nāves ir atklā-
jies mantojums un uzaicina per-
sonas, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to tiesības kā man-
tiniekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības miertiesnesim,
Rīgā, Andr. Pumpura ielā JVs 1,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

.Ja minētās personas savas tie-
sības augšā minētā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā šīs tiesības zaudēiušas.

1928. g. 30. martā. JVs 714.
33465o Miertiesnesis (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesas izpildītājs, kura
kancleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā N° 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts Zemes bankas
prasības pēc 1926. g. 9. febr.
ar žurn. JVs 1169 korob. obligā-
cijas apmierināšanai 1928. g.
6. jūnijā pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem
tiks pārdots Rūdolfam Kristapa
dēlam Rīlmanim piederošs ne-
kustāms īpašums, kurš atrodas
Jelgavas apr., Vilces pag. ar
zemes grāmatu reģ. JVs 9083
un sastāv no Vilces muižas at-
dalītām ,,Bīlmaņu" mājām 20,40
hektāru prasībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par LsllOO—-

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

4) ka personām, kuras veļas

pie torgiem dalību ņemt jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav šķēršļu minētām per-
sonām iegūt nekustamo īpašumu;
un

5\ ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības un pārdodamo īpašumu,

ka* pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1928. g. 2. aprilī.
158b

Tiesas izpild. v. i. K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iee. tiesu izpilsītājs paziņo, ka
1928. g. 11. aprīlī, pulksten
3/4 2 dienā, Nītaures pagastā,
,,Lejas-Plaukās" , 1. un 2. izsolē
pārdos Pētera Burjota kustamu
mantu, sastāvošu no govs, 3 zir-
giem, zemes ruļļa, divatsperu
vāģiem, telēm, bullēnu, cūkas,
sivēna, kumeļa, ragavām, ecē-
šām, ekse|u mašīnas, separatora,
skapja un t. t. un novērtētu
par Ls 1475.

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

1928. g. 13. martā.
229ē Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 14. aprīlī, pulksten
11 dienā, Suntažu pagastā, Briežu
mājā, 1. un 2. izsolē pārdos
Hermaņa Cemīša kustamu mantu,
sastāvošu no lokomobiles firm.
„Richard Garrett un Sons",
traktora arkla, veikala letes un
novērtētu par Ls 645.

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

1928. g. 2. aprīlī.
23Hē Tiesu izp. E. Liepiņš.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g." 6. martā ir ap-
stiprinājis Stradu-Upatnieku me-
liorācijas sabiedrības „Strauts"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
II daļas 402. I. p. ar JVs 552.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apr., Rugāju pag.
i,Upatniekos" c. Rugājiem.

Da|as vadītājs A. Ķuze.
33352ē Darbvedis Briedis.

Seces pagasta valde izsludina
par nederīgu pils. Elzai Jākobson
1922. g.8. oktobrī ar .Vs 320 izdoto
iekšzemes pasi, kura pieteikta
par pazaudētu. 32296ē

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 14. martā ir ap-
stiprinājis Rubas un Vadakstes
pag. meliorācijas sab. ,,Burbuls"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
II daļas 404. 1. p. ar JVs554.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apr.. Rubas pag.,
..Kauliņu" m. c. Rubu.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
3335lē Darbvedis Briedis.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kancleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, istabā 20,
paziņo:

1) ka Valsts Zemes bankas
prasības pēc 1925. g. 16. maijā
ar žurn. JVs 2843, korob. obligā-
cijas apmierināšanai 1928. g.
6. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Kārlim Kārļa -d. Nei-
landam piderošs nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Jelgavas ap-
riņķa Glūdas pag. ar zemes grā-
matu reģ. JVs 3097, un sastāv
00 ,.Tilen-Vidus" mājām 49.29
desetīnas platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2900,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 8000 cara rbļ. ar',,;

4) ka personām, kuras veļas

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 personai,1
iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž ,tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. 160

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civilnodaļas kancleja.

Jelgavā, 1928. 2. aprili.
Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kancleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, istabā 20,
paziņo:

1) ' ka Valsts Zemes bankas
prasības pēc 1923. g. 6. jūnijā
ar žurn. JVs 2127 korob. obligā-
cijas apmierināšanai 1928. g.
6. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Jānim Jāņa d. Šloken-
bergam piederošs nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Jelgavas ap-
riņķa Sesavas pag. ar zemes grā-
matu reģ. JVs 5209 uz sastāv
no ,,Kneze" mājām 37,66 des.
platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 500,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 103,76;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civilnodaļas kancleja.

Jelgavā, 1928. g. 2. aprīlī.
160b '

Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.
162b

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec" tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1928. g. 11. aprīli, pulksten
10 dienā, Nītaures pagastā, Jaun-
llgašos 1. un 2. izsolē pārdos
Jāņa Rudzīša kustamu mantu,
sastāvošu no 3 govīm, aitām,
arkla, slīpbeņķa, salmu griežamās
ierīces, mazg.galdiņa, galda stan-
gām, kannām, ruļļa 'cukurbiešusē-
klām, sakām, ilksīm un citām
mantām, un novērtētu par Ls 432.

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

Rīgā, 1928. g. 30. martā.
227ē Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
11. aprīlī, pulksten 12 dienā,
Nītaures pagastā, ,,Vec-TīIēnos"
2. izsolē pārdos Laura Andersona
kustamu mantu, sastāvošu no
labības pļaujamās mašīnas un
divatspeju droškas un novērtētu
par Ls 300

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

1928. g. 12. martā.
228ē Tiesu izp E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. aprīlī, pulksten 12 dienā,
Rīgā, Balastdambī, tiks pārdota
II torgos Aleksandra Biša ku-
stama manta, sastāvoša no 5
standarta bērzu un oša koka
dēļiem un novērtēta par Ls 750.

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

Rīgā, 1928. g. 2. aprīlī.
225ē Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs pazi ņo, ka 1928. g.
24. aprīli, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Bruņinieku ielā JNš 103,
tiks pārdota Ii torgos Rīgas
stiklrūpniecības a. s. kustama
manta, sastāvoša no 6600 gab.
degvīna pudelēm un novērtēta
par Ls 580.

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

Rīgā, 1928. g. ?. aprīlī.
226ē Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr,
2. iec. tiesas izpildītājs, kura
kancleja atrodas Rīgā, Anctr,
Pumpura ielā JVs 1, paziņo:

1) ka Alberta Stalbes prasībā
pret Hermani Cēmiti par Ls 2000,
ar % un izdev. 1928. g. 14. jūti.
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem tiks pārdots Hermaņa
Cēmiša nekustams īpašums, kurš
atrodas Rīgas apr. Suntažu pag.
ar zemes grāmatu reģ. JVs 6066
un sastāv no zemes gabala
,,Brieži JVs 1 F".

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

3) ka bez augšminētas prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 12800,—;

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

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

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

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
232ē

Tiesu izpildītājs E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesas izpildītājs, kura
kancleja atrodas Rīgā, Andr.
Pumpura ielā JVs I, paziņo:

1) ka Vislatvijas lauksaimnieku
krāj-aizdevu s-bas ..Zelta Lats"
prasībā pret Lauri Andersonu
par Ls 3000.— ar ° „ un izdev.
1928. g. 14. jūnijā pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem

tiks pārdots Laura Andersona
nekustams īpašums kurš at-
rodas Rīgas apr. Nītaures pag.
ar zemes grāmatu reģ. JVs 4859
un sastāv no Jaun-Tīlēnu mājām.

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 5000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3600.— un
3000 cara rbļ.;

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

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

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

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

Rīgā. 1928. g. 3. aprīlī.
231b

Tiesas izpildītājs E. Liepiņš

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Marijas ielā JVs 122,
paziņo:

1) ka Ziemeļu bankas a/s,
Rīgas eļļas spiestuves a's, III
Rīgas savstarp. kreditbiedr. pra-
sībās par Ls 5900 ar % un izdev.
pēc sprieduma uzrakstiem
uz protestētiem vekvsļiem
1928. g. 5. jūlijā, pulksten 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Mir. Michaila Nesterova nekusta-
mu ipašumu, kurš atrodas Rīgā,
L. Maskavas ielā JVs 68 III hip.
iecirknī ar zemesgrāmatu reģistra
JVs 639 (grupā 43, grunts JVs 67)
un sastāv no Rīgas pilsētas
dzimtsrentes gruntsgabala, 379kv.
asu platībā ar uz viņa atrodošā-
mies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 18.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 400 un ievestas
zemesgrāmatās prasību nodroši-
nāšanas atzīmes par Ls 10296.

Solīšana saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p. sāksies no novērtē-
šanas summas

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

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

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

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprilī.
253 Tiesu izp. V. Strauss.

Rigas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 11. aprīlī,
pulkst. ", 12 dienā, Rīgā, Tēr-
batas ielā Xs 40, dz. 3, Latv.
tirdzn. un rūpn. bankas un citu
lietās pārdos II torgos Kārļa
Abolda kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 570.

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

Rīgā, 1928. g. 21. martā.
268 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs pazi ņo, ka 1928. g.
12. aprīlī, pulksten 10 dienā,
Rīgā , I. Miesnieku ielā JVs 6,
tiks pārdota Rūpn. paju sab.
,,Krīvs" kustama manta, sa-
stāvoša no kantora iekārtas,
burtiem, elektromotora 27 z.
sp. u. c. un novērtēta par Ls
Ls 10.605.

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

Rīgā, 1928. g. 2. aprīlī.
222ē Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājas paziņo, ka 1928. g.
12. aprilī, pīkst. " 10 dienā, Rīgā,
1. Smilšu ielā JVs 19, (eksprešu
kantorī) pārdos diegu tirg.
„Gulbis kustamo mantu, sastāv,
no 20 grossiem diegu un novērt.
par Ls 600.

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

Rūīgā, 1928. g. 2. aprilī.
103r Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
13. aprilī, pīkst' . 10 dienā, Rīgā,
1. Nometņu ielā JVs 19, II ūtrupē
pārdos Alfonsa Beitcigera ku-
stamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 655.

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

Rīgā, 1928. g. 2. aprilī.
104r Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs . paziņo, ka 1928. g.
12. aprilī, pīkst '. 10 dienā, Rīgā,
1. Jaunā ielā JVs 29, II ūtrupe
pārdos Nikolaja Sperlinga ku-
stamo mantu, sastāvošu no mē-
belām un novērtētu par Ls 1100.

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

Rīgā, 1928. g. 2. aprilī.
102r Tiesu izpild. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 1928. g. 13. aprīlī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Marijas
ielā JVs 128, pārdos Andreja
Jansona kustamo mantu, sastā-
vošu no naudas skapja un no-
vērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1928. g. 2. aprīlī.
252 Tiesu izp. I. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 14. aprīlī,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Daugav-
grīvā, Slimnīcas ielā JVs 1, pār-
dos Aleksandra un Elizabetes
Bukovu kustamo mantu, sastā-
vošu no piena govs, tīkliem
u. c. un novērtētu par Ls 427.

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

Rīgā, 1928. g. 26. martā.
251 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
11. aprīli, pulksten 12 dienā,
Rīgā, Artilērijas ielā JVs 40,
tiks pārdota a. s. „Rīgas konzervu
fabr. S. K- F." kustama manta,
sastāvoša no 90 0 bundžām šprotu
un novērtēta par Ls 600.

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

Rīgā, 1928. g. 14. martā.
223ē Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. aprīlī, pulksten 10 dienā.
Rīgā, Sarkandaugavā, Sēmaņu
ielā JVS 8, tiks pārdota Aleksandra
Karitona kustama manta, sa-
stāvoša no mašīnām un novērtēta
par Ls 7.800.

Izzināt sara kstu, novērtējumu
kā arī apskatīt nārdodamo mantu
varēs pārdošanās dienā uz vietas

Rīgā, 1928. g. 19. martā.
224ē Tiesu izp. J- Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
16. aprilī, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Saikavas ielā JVs 3a, dz. 3, pārdos
Helēnas Alekšus kustamo mantu,

sastāvošu no go vs un novērtētu

par Ls 300.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt p ārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas
Rīgā, 1928. g. 21. martā.

97r Tiesu izp ild. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 11. aprīlī,
pīkst* . 12 dienā, Rīgā, L. Ķēniņa

ielā JVs 21, II eksprešu art.
nolikt. Gersona Levensona un
cita lietās II torgos pārdos Ei-

zera Nafteļa kustamo mantu,
sastāvošu no traukiem un cita
un novērtētu par Ls 293,50.

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

Rīgā, 1928. g. 22. martā.

267 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
13. aprīlī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVs 81, tiks
pārdota firmas „Brāļi Šatc" ku-
stama manta, sastāvoša no mē-
belēm un dažādām kristāla lietām
un novērtēta par Ls 7370.

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

Rīgā, 1928. g. 29. martā.
220ē Tiesu izp. O.Stelmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
17. aprīlī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVs 118,
tiks pārdota Aleksandra Marien-
feldta kustama manta, sastāvoša
no vienas speķa griežamās ma-
liņas, vien. gaļas maisāmās ma-
šīnas, viena elektromotora u . c.
un novērtēta par Ls 670.

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

Rīgā, 1928. g. 31. martā.
221ē Tiesu izp. O.Stelmachers.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7, dz. 8,
paziņo, ka 1928. g. 13. aprīlī,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Valde-
māra ielā JVs 6, dz. 4, otrreizējā
izsolē tiks pārdota Pētera Liepas
kustama manta, sastāvoša no
4000 eks. nebrošūrētas grāmatas
,,Vālodzes šūpolis" I un II daļas
un novērtēta par Ls 560.

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

Rīgā, 1928. g. 2. aprilī JVs 141.
2!8ē Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7,
dz. 8, paziņo, ka 1928. g. 14.apīlī,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Brīvības
bulv. JVs 3, tiks pārdota Jāņa
Čandera kustama manta, sastā-
voša no mēbelēm un novērtēta
par Ls 1.000.

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

Rīgā, 1928. g. 2. aprīlī. JVs 446.
219ē. Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziro, ka 1928. g.
14. apriiī pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Kuģu ielā JVs 13, dz. 36, a/s.
„Merkur" prasībā tiks pārdota
Kārļa Gārņa kustama manta
sastāvoša no mēbelēm un no-
vērtēta par Ls 215,—.

Izziānt sarakstu, novērtējumu
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 19. martā.
211b

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
16. aprilī pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Stabu ielā JVs 46/48, dz. 8, Makša
Siversa un citu prasībās tiks
pārdota Jāņa Lukāsa kustama
manta sastāvoša no mēbelēm
u. c. un novērtēta par Ls 724,—.

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

Rīgā. 1928. g. 27. martā.
213b

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
11. aprilī pīkst! 10 dienā, Rīgā,
Ģertrūdes ielā Ns 60. Leontīnes
Minuth prasibā tiks pārdota Jāņa
Melngalva kustama manta sa-
stāvoša no vieglā automobīļa
un novērtēta par Ls 2000,—.

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

Rīgā, 1928. g. 19. martā.
216b

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izp'ldītājs paziņo, ka 1928. g.
11. aprilī pīkst! II dienā, Rīgā,
Avotu ielā JVs 33, dz. 11, II torgos
Oskara Heuflera u. c. prasībās
tiks pārdota Felicitas Leitc ku-
stama manta sastāvoša no mē-
belēm un novērtēta par Ls 372,—

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

Rīgā, 1928. g. 19 martā.
214b

Tiesu izpild. J. Kazubierns

> —' »

Tiesu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 1. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 11. aprīlī,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Pasta
ielā JVs 6, dz. 18, akc. sab.
„Singer Seving Machine Com-
panv" prasībā pārdos Chasjes
un Dāvida Gliksmaņu kustamu
mantu, sastāvošu nošujmašīnas
ar galdiņu un novērtētu par
Ls 539,25.

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

Rīgā, 1928. g. 31. martā.
250 Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 16. aprīlī,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Kaļķu
ielā JVs 16, veikalā, Jozifa Fiš-
maņa prasībā, pārdos Aleksandra
Naumova kustamo mantu, sa-
stāvošu no kungu veļas un no-
vērtētu par Ls 350.

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

Rīļ?, 1928. g. 31 martā.
249 Tieši izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
11. aprilī. pulksten 11 dienā,
Rīgā, Pasta ielā JVs 6, dz. 5,
Šeftela Lemkina prasībā pārdos
Helenes Levin kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 420.

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

Rīgā, 1928. g. 3. apriiī.
269 Tiesu izp. J.Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs- paziņo, ka 1928. g.
16. aprilī pīkst! 10 dienā, Rīgā,
Ģertrūdes ielā JVs 105, Latvijas
Bankas u. c. prasības tiks pārdota
Civias, Leopolda un Nikolaja
Idelzaku kustāma manta sa-
stāvoša no spoguļiem, slīpmašfnas
un elektromotoriem un novērtēta
par. Ls 1385,—.

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

Rīgā, 1928. g. 27. martā.

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. aprilī pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Ģertrūdes ielā Ns 74,dz.I, Mārtiņa

Pūriņa u. c. prasībās tiks pārdota
Soloma Solomona kustama manta
sastāvoša no mēbelēm un no-
vērtēta par Ls 440,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu

ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 28. martā.
212b

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
16. aprilī pīkst. 10 dienā Rīgā,
Ģertrūdes ielā JVs 69, dz. 30,
firm. „K- M. Veisse - Belskv
u. Co." un citu prasībās tiks
pārdota Bēra Juttera kustama
manta sastāvoša no mēbelēm un
novērtēta par Ls 390,—.

Izzināt sarakstu, nobvērtējumu
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pār došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 19. martā.
215b

Tiesu izpild. J. Kazubierns.



Jelgavas pilsētas
draudzes banka

ziņo, ka 1928. g. 25. aprīlī, pīkst.
10 rītā, bankas telpās, Uzvaras
ielā JVs 16,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
dažādas bankā ieķīlātas un ter-
miņā neizpirktas zelta un sud-
raba lietas, velosipēdus, šujma-
šīnas, drēbes, pļaujamo mašīnu,
medību bises it. c. priekšmetus.

Nokavēti maksājumi par zelta
un sudraba lietām nokārtojami
vēlākais līdz š. g. 20. aprīlim,
pretējā gadījumā īpašniekiem cel-
sies lieki izdevumi caur priekš-
metu apzīmogošanu proves va'dē.
Torga dienā bankas operācijas
nenotiks. 124z

Liepājas-Aizputes apriņķa Prie-
kules policijas iecirkņa' priekš-
nieks, pamatojoties uz nodokļu
departamenta 1928. g. 3. marta
rakstu ar Ns 140124, Nīgrandes
pagastā, Rožu dzirnavās, 1928. g.
12. aprilī, pulksten 10 rītā,
izsludina ūtrupi, kurā_ pārdos at-
klātā vairāksolīšanā Žaņam Ro-
zenbacham piederošo kustamu
mantu, sastāvošu no zirga, 10 g.
v., bēras spalvas, vērtībā Ls 140,
un ratiem, vienjūg , uz dzelzs
asim, vērtībā Ls 60,—.

Priekulē, 1928. g. 31. martā
130v Priekšnieks (paraksts).

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā Ns lb,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

1) Madonas apriņķa pašvaldī-
bas likvidācijas valdē, Madonā,
1928. g. 25. aprilī, pīkst. 10
dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorāciju un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Ma-
donas apriņķī, Lubānas pag.,
Morozas muižā jaunsaimniecība
JVs 48F un ir piešķirta Donatam
Jurkanam (skat. ,,Zemes Ierīc.
Vēstn." JVs57 lapas pusē 20 zem
kārtas JVs24463).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 46,55

pūrv.,
b) dzīvojamā ēka,
c) kūts ar vāgūzi,
d) siena šķūnis.

3) Solīšana sāksies no Ls 1400.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a) Drošības naudu '/5 daļu no
trešā pantā minētās sumas,
t. i. Ls 280.

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
Vs daļai no nosolītās sumas.
Pārējās 4

/5 daļas jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk, kā divas
nedēļas pēc izsoles.

Šoprasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1928. g. 30. martā. Ns a 40622
91 Valsts zemes banka.

Rīgas prefektūras Jūrmalas ie-
cirkņa priekšnieks paziņo, ka
š. g! 13. aprīlī, pīkst. 12' dienā,
Bulduros, Rīgas ielā JVs67, pārdos
vairāksolīšanā Pēterim Brink-
manim.piederošo kustamo man-
tu, sastāvošu no vieniem dzelzs-
asu darbu vāģiem, novērtētus
par Ls 24,12, dēļ nekustamas
mantas nodokļa piedzīšanas.

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi. izdotu no Zālītes
pagasta valdes 1927. g. 24. no-
vembrī ar .Vs 94 uz Jēkaba
Jēkaba d. Pumpura vārdu.32384ē

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVe24, istabā 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības termiņ maksu pēc ilgterm.
aizdev. Ls 5900 apmērā apmie-
rināšanai 1928. g. 6. jūnijā,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas civilnodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Jānim Viļā d. Neimanim piede-
rošo nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Talsu apriņķa Cēres pag.
ar zemesgrāmatu ' feģ. Ns 622
un sastāv no ,,Rēzes" mājām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4011,58 ar o/0 ;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemesgrāmatu nodaļā.

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

papīri un dokumenti , at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-

civīlnodaļas kancelejā
gavā, 1928. g. 2. aprilī.

Tiesas izpildītāja v. i.
' 5.0 K . Burdais.

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
prasības pēc 1925. g. 19. jūnijā
un 1926. g. 4. oktobri ar žurn,
JVsJVs 3481 un 6157 korob. obli-
gācijām apmierināšanai 1928.g.,
6. jūnijā pulksten 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Kristapam Dāvā d. Ozoliņam
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Jelgavas apriņķa
Platones pagastā ar zemesgrā-
matu reģistra JVs 3755 un sa-
stāv no „Balcer-Strenģu" mājām;
35,49 desetīnas platībā;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 2200,—;.3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par 1000 cara
rbļ. ar %;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas 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 civilnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 2. aprilī.
Tiesu izpildītāja v. i.

165 K. Burdais.

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

1) ka Latvijas hipotēku ban-
kas prasības pēc 1926. g. 20.maijā
ar žurn. JVs 3598 korob. ieķīlā-
šanas rakstiem apmierināšanai
1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 10rītā,
Jelgavas apgabaltiesas civilno-
daļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Līzei Krišjāņa m. Ozols, dzim.
Šmidt, piederošo nekustamo īpa-
šumu, kurš atrodas Jelgavas
apriņķa Vecsvirlaukas pagastā
zemesgrāmatu reģistra JVs 2228
un sastāv no Dandales muižas
,,Kalne-Kunne" mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 6000:

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 9304 ar °/0 :

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desm 'ītā 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 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-
tiecoši uz pārdodamo ipašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civilnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 2. aprilī.
Tiesas izpildītāja v. i.

156 Ķ. 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
prasības pēc 1923. g. 1. martā
un 1924. gada 20. oktobrī ar
žurn. JVsJVs 641 un 3115 korob.
ieķīlāšanas rakstiem apmierinā-
šanai 1928. g. 6. jūnijā, pīkst.
10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Paulam Jāņa d. Šturmam piede-
rošo nekustamo īpašumu, kurs
atrodas Jelgavas apriņķa Līv-
bērzes pagastā ar zemesgrāmatu
reģistra JVs 535 un sastāv no
,,Oaigal" mājām;

2) ka īpašums priekš publi
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 3100,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 800 cara rub.
ar %;

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
ipašumu 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 civilnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 2. aprilī.
Tiesas izpildītāja v. i.

157 Ķ. Burdais.Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā 24, ist. 20, paziņo: 1)ka
Eliasa Veisa, Katrines Freibergs
A/S „Laferme" un Arona Levina
prasību apmierināšanai no mir.
Jēkaba Freiberga mantojuma
masas 1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem tiks pārdots mir. Jēkaba
Mārtiņa d. Freiberga mantojuma
masai piederošs nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Jelgavā, Kārļa
ielā JVs 9, II hipot.' iec. ar zemes-
grāmatu reģ'stra Ns 335;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1500:

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par 8688 cara rub.
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desm'itā 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 Jelgavas
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.

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

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

Tiesu izpildītāja v. i.
163 K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, istabā 20, paziņo:

1) ka Valsts Zemes Bankas
prasības pēc 1923. g. 21. decembrī
ar žurn. JVs 3956 korob. obligā-
cijas apmierināšanai 1928. g.
6. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Mārtiņam Pētera d.
Pūram piederošs nekustams
īpašums, kurš atrodas Bauskas
apriņķa Zālītes pagastā ar zemes-
grāmatu reģistra JVs 5466 un sa-
stāv no ,,Birzuļ-Liel" mājām
55,65 desetīnas platībā;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 3500,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4020.— ar °/0 ;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desm'ītā 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 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 civilnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 2. aprilī.
Tiesas izpildītāja v. i.

164 K- Burdais.

t )
€«u iestāžu
sludinājumi.

-
Zemkopibas min. kultūrtech-

? niskā daļa paziņo, ka zemkopības
- ministris š. g. 6' martā ir apstipri-

nājis Ģipkas-Melsila meliorācijas
; sabiedrības statūtus. Sabiedrība
i ir ievesta meliorācijas sabiedrību
. reģistra 2.daļas 394. I. p.arJVs544

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ventspils apr. Dundagas pag.
Melsilā c. Dundagu.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
33349v ' Darvbdis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š.g. 6. martā ir apstipri-
nājis Ances meliorācijas sabie-
drības ,,Sātikvalks" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 2. daļas " 391.
1. p. JVs 541.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ventspils apr., Ances pag., Za|-
kalnu mājās, c. Dundagu.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
33350v Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. '19. martā ir ap-
stiprinājis Sidgundas meliorācijas
sabiedrības ,,!lbrate" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra II daļas 412.
1. p. ar JVs 562.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr. Sidgundas pag. namā
c. Mālpili.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
33334b Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kulturtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19. martā ir ap-
stiprinājis ,,Praškinas purva"
meliorācijas sabiedrības statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra II daļas 413.
!. p. ar JVs 563.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apr. Purvmalas pag.
„Borkevkās" c. Purvmalu.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
33335b Darbvedis Bri 'edis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 6. martā ir ap-
stiprinājis Naudītes meliorācijas
sabiedrības ,,Silene" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. II daļas 395 I oar JVg 545. "

Sabiedrības valdes sēdeklis-
Jelgavas apr. Naudītes pag
...Muceniekos ", e. Dobeli.
,„,„, Daļas vadītājs A. Ķuze.
AiJJKb Darbvedis Briedis

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19. martā ir ap-
stiprinājis Slokas pagasta melio-
rācijas sabiedrības statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra II daļas 408.
1. p. ar JVs 558.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr. Slokas pag. Bigauņ-
ciemā c. Sloku.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
Darbvedis Briedis

33330b
Zemkopības min. kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19._martā ir ap-
stiprinājis Laidus-Ēnavas melio-
rācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II da-
ļas 409. I. p. ar JVs 559.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Aizputes apr. Valtaiķu pag.
c. Valtaiķiem.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
33331b Darbvedis Bri'edis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19. martā ir ap-
stiprinājis Seces-Sēlpils pag.
meliorācijas sabiedrības,Nātrainē
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
II daļas 410. 1. p. ar JVs 560.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jēkabpils apr. Seces pag. ,,Stal-
tiņos" c. Seci.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
33332b Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. '19. martā ir ap-
stiprinājis Krustpils pagasta me-
liorācijas sabiedrības ,,Zālājs "
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
II daļas 411 1. p. ar JVs 561.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr. Krustpils pag.
,,Catlakšos" c. Krustpili.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
33333b Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19. martā ir ap-
stiprinājis Pampāļu pag. melio-
rācijas sabiedrības,Zirnāju lanka'
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
II daļas 414. 1. p. ar jVs564.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apr. Pampāļu pag.
Līdumos JVs 33, c. Pampāļiem.

Da|as vadītājs A. Ķuze.
33336vb Darbvedis Bri'edis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19. martā ir ap-
stiprinājis Prodes meliorācijas
sabiedrības „Strauts" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 11 daļas 415.
1. p. ar JVs 565.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ilūkstes apr. Prodes pag. Katu-
šanu JVs 2 mājās, c. Subati.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
33337b Darbvedis Bri'edis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19. martā ir ap-
stiprinājis Oārsenes pag. melio-
rācijas sabiedrības statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. II daļ. 416. 1. p.
ar JVs 566.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ilūkstes apr. Gārsenē, c. Aknī-
šiem.

Daļas vadītājs A. Ķuze
33338b Darbvedis Briedis.

Rīgas prefektūras 8. iecirkņa
priekšnieks dara zināmu, ka š. g.
10 aprīlī, pulksten 11 dienā, Ķr.
Barona ielā JVs 106, pārdos vairāk-
solīšanā Emmai Lēle piederošas
mantas, sastāvošas no mēbelēm
novērtētas par Ls 343,—, īres
parāda un tiesāšanās izdevumu
segšanai saskaņā ar Rīgas 3. raj.
īres valdes š. ģ. 10 febr. izpildu
rakstu JVs 100.
209ē Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas prefektūras 9. iecirkņa
priekšnieks dara zināmu, ka 11.
aprīlī, š. g., pulksten 11 dienā,
Ogres ielā JVs2, tiks pārdoti vairāk-
solīšanā A./S. ,,Latvijas Māls"
piederošie 560 gab. dažāda lielu-
ma māla podi, novērtēti par Ls
265—, dēļ Rīgas kopējai slimo
kasei pienākošos summu piedzīs.
210ē Priekšnieks (paraksts).

4. Valmieras kājn.
pulks

Rīgā, Samarina ielā Nq 1 (Vidze-
mes kazarmēs) š. g. 18. aprīlī,
pīkst. 10 rītā,

oārdos vairāksolīšanā
divus armijas dienestam nede-
rīgus zirgus.

Bez tam tur pat pārdos vienunolietotu rakstāmmašīnu, vienus
decimāl- un vienus galda s\
apm. 270. kg. veca čuguna un
80 kg. vecas dzelzs. 2* [25z

Jēkabpils apr. priekšnieka pal.
1. iec. paziņo, ka saskaņa ar nod,
departamenta rakstu JVs 119397
no 1928. g. 10. febr. 1928. g. 20.
apr., no pulksten 10, Jaunjelgavā,
Nikolaja ielā JVs 1, tiks pārdotas
Robertam Petersonam piederoša
kustama manta ienākuma no-
dokļa iekasēšanai, sastāvoša no
kājminamas šujmašīnas ,,Singer "
firmas JVs3211385, novērtētas par
Ls 69,—.

Uzzināt sarakstu, novērtējumu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas diena uz vietas.
143v Priekšnieks (paraksts).

Jēkabpils apr. priekšnieka pal.
1. iec. paziņo, ka saskaņā ar nod.
departamenta r. JVs 119801, no
1928. g. 10. tebr. 1928. g. 18. apr.
no pulksten 10, Sērenes pag.
,,Liel Nagaišu" mājās tiks pārdo-
tas Kārlim Rozenbergam piedero-
ša kustama manta ienākuma nod.
par 1927. g. iekasēšanai, sastāvo-
ša no vienas dūkanas spalvas
ķēves, novērtētas par Ls 80,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas diena uz vietas.
144v Priekšnieks (paraksts).

Jēkabpils apr. priekšnieka pal.
1. iec. paziņo, kā saskaņā ar
nodokļu departamenta raksta
JVs 119511 no 1928. g. 10. februārī,
1928. g. 20. aprīlī, pulksten 10
Jaunjelgavā, Plostu ielā JVs 2,
tiks pārdotas Šmuelam Preilam
piederošas kustamas mantas ienā-
kuma nodokļa iekasēšanai, sastā-
vošas no vieniem atsperu vāģiem,
novērtētiem par Ls 56,02.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamās man-
tas varēs pārdošanas dienā uz
vietas.
145v Priekšnieks (paraksts).

Auces pol. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
ziedojumu vākšanas listi JVs 281,
izd. no Pulkv. Kolpaka Meirānu
pag. pieminekļu kommitējas Vec-
auces pagasta valdei ziedojumu
vākšanai 1927. g un lūdz tos pils.
kuri uz minētās listes būtu ko
ziedojuši pieteikties Auces pol.
iec. kancelejā 1 mēneša laikā,
skaitot no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.
142v Priekšnieks (paraksts).

Auces pol. iec. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
ziedojumu vākšanas listi JVs 17,
izd. no Auces rūpnieku un amat-
nieku biedrības Katrīnei Vītols
ziedojumu vākšanai.
140v Priekšnieks (paraksts).

Talsu pol. priekšnieks atsauc
savu sludinājumu par Ernesta
Kārļa d. Ķarkle-Karklins pases
ar Ns 1361, izd no Laidzes pag.
valdes 1924. g 29. okt. nozaudē-
šanu, jo pēdējā atrasta.
127v Priekšnieks (paraksts).

Ādažu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudētas-

1) Latvijas iekšzemes pasi
JVs 262013, izdotu 1925. g. 18. de-
cembri no Rīgas prefektūras uz
Richarda-Voldemāra Eglītes v.;

2) Latvijas iekšz. pasi JVs 1723,
izdotu 1923. g. 30. oktobri no
Ādažu pagasta valdes uz Artura
Ernesta dēla Rautenšilda vārdu;

3) Latvijas iekšz. pasi NP
JVs 004823, izdotu 1927. g. 1. no-
vembrī no Ādažu pagasta valdes
uz Augusta-Jūlija Devika vārdu.

32399ē

Seces pagasta valde izsludina
par nederīgu Praulienas pagasta
valdes Annai Pētera m. Lazdiņ
1920. g. 13. martā izdoto iekš-

zemes pasi ar JVs 433, kura pie-
teikta par pazaudētu. 32295ē

Madonas apriņķa priekšnieka
2. iecirkņa palīgs izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi JVs 271, izdotu 1921. g.
10. jūnijā no Varakļānu pagasta
valdes uz Lūcijas Ādama m.
Salenieks vārdu. 32899ē

Kara būvniecības
pMdes

Rīgas būvju grupa, Citadelē JVs24,
izsludina

17. aprilī 1928. g. pīkst. 10,

jaukta izsoli
uz sīkiem eku, jumtu, ūdensvadu,
kanalizācijas, ceļu un citiem
sīkiem remontu darbiem sekošās
vietās:

1) Cēsīs, Valmierā un Valkā,
2) Krustpilī, Jēkabpilī un Pļa-

viņas,
3) Jelgavā, Svētē, Tukumā un

Ventspilī,
4) Alūksnē, Vecgulbenē, Balvos,

Liepna un Madonā
Darbi izvedami 1928./29. b. g.

līdz 1929. gada 1. aprīlim. Iz-
sole notiks uz apstiprinātām no
Kara būvniecības pārvaldes vie-
nības cenām, kā arī darbu spēkam
un materiāliem 1928./29. b. gadam.

Drošības nauda iemaksājama uz
katru no 1.—4.. pk. Ls 1.000,—
izņemot 3.p. — Ls 300,— apmērā

Nodrošinājumi uz izsoli tiks
pieņemti saskaņā ar likumu par
darbiem un piegādēm Valsts vaja-
dzībām 12. p. L, 2. un 3. punktu.

Rakstiski piedavajumi _ un lū-
gumi piedalīties mutiskā izsolē,
apmaksāti ar attiecīgu zīmogno-
dokli, iesniedzami Rīgas būvju
grupai līdz pīkst 10 izsoles dienā,
klatpieliekot vajadzīgo nodrošinā-
jumu. Ar apstiprinātam vienības
cenām un noteikumiem var iepa-
zīties grupas kancleja darbdienās
no pīkst. 10—14. L1756 262

ļ Dzelzsceļu virsvalde
izsludina š. g. 3. maijā pīkst. 12

rakstisku izsoli

Iffi SMIlt.il. ilKMffl
Dll

pēc noteikumiem, ar kuriem
var iepazīties dzelzsceļu virs-
valdes materiālu apgādē 120.
istabā no nīkst. 10—19. 9K1

Dzelzsceļu virsvaldes
materiālu apgāde

rakstisku sacensību
1928. gada 16. aprilī uz cementu,

Portlandes — 12000 mucas un

rakstisko izsoli
1928. gada 23. aprīlī uz jumtu

skārdu, melno 60000 kg.
Sacensības un izsoles sākums

pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā 5°/0 drošības naudas
no piedāvājumu vērtības. Tuvā-
kas zinas dz-ļu virsvaldē, Gogoļa
ielā JVs ' 3, ist. 103.

2* L 1745 260

Dzelzsceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

ntitiiki izsoli
1928. g. 16. aprīlī uz plākšņu

dzelzi II. labuma — 9000 kgr.
Izsoles sākums pīkst. 11 no rīta.

Dalībniekiem jāiemaksā 5%
drošības naudas no piedāvājuma
vērtības. Tuvākas ziņas dz-ļu
virsvaldē, Gogoļa ielā 3', ist. 103.

2* L 1748 259

Dzelzceļu virsvalde
izsludina š. g. 12. aprilī, pl. 12,

rakstisko izsoli
500—700 m.tn. ogļu piegādei,
cif. Ventspils, pēc noteikumiem,
ar kupem var iepazīties dzelz-
ceļu virsvaldē, istabā 120, no
pīkst. 10 līdz 12. L 1742 258



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 18. aprīlī, pīkst. 12, Rīgā, Kalpaka bulv. JVs 6, dz. 10, saimnieciskā kārtā sagatavotos materiālus.

Viļakas virsmežniecībā.
8 vien. Ķuprovas stac, pie mežsarga mājas apm.

24. ,, Žīguru stac. uz v-bas krautuvēm, pie Liepnas ceļa
un lauk. JVs 6 ,,

26 ,, Vecumi st. laukumi 32.41, 22 un pr. 1 ,

27 ., Vecumi st. laukumi 32, 41, 22 un pr. 1 ,
28 ,, Uz posma 175/176 klm. starp Vecumi un Purvmalu . . „
29 ,, Uz posma 175 176 klm. starp vecumi un Purvmalu . . „

30 ,, Purvmala st. I iec. mežn ,,

31 „ Purvmala st. VI. iec. mežn »

32 ,, Purvmala st. VI. iec. mežn „
33 ,, Žīguru stac. uz lauk. Ns 24 >,

Baivu virsmežniecībā.
1 vien. Pie šaursliežu dzelzceļa Sita-Rugāji — 15 klm apm.

Burtnieku virsmežniecībā.
11 vien. Ārciema stacijā apm.

Vecsalaces virsmežniecībā.
1 vien. Ainažu stac apm.

2 ,, Zonepes stac »•

Lagasta stac „

Uz posmiem starp Zonepes un Lagasta, starp Pāles
uz Zonepes stacijām - ? ,,

3 „ Salacgrīva, pie Salaces ietekas jūrā

4 ,, Uz Salaces upes krsata, pie Lielupmaļu mājām (apm.
10 klm. no jūras) • -

5 „ Uz Svētupes krasta, pie Avotkalna

Uz Svētupes, pret 17. kvart

Uz Svētupes, pret Svētciema skolu „

7 „ Ķirbižu jūrmalā pie Piltes mājām, pie Lielurgas, uz
Šķistera plača un pie Vitrupes apm.

8 „ Vecmuižas jūrmalā, pie Ķeru un Lejas-Vizlap mājām

Liepupes jūrmala pie kuģu piestātnes ..
Duntes jūrmalā uz Krastiņu krautuvi ..

Skultes jūrmalā uz Lauču krautuvi »

Ainažu virsmežniecibā.
1 vien. Salaces pieturas punkts aPm-

2 „ Pavāru stac .' ' " ' "

3 „ Staiceles st. un pie dzelzceļa stigas 80. kvartālā .... „

Bīriņu virsmežniecībā.
1 vien. Neibādes jūrm. pie Plades skolas uz krautuves . . , apm.

Jt

Šlīteres virsmežniecibā.
1 vien. Pie Mazirbes stac apm'

Strenču virsmežniecībā.
i vien Pie Gaujas krasta uz Rāmnieka krautuves

3 Saules stac. uz virsmežniecības krautuves

4 " Pie Gaujas krasta, pie Kauču mežsarga

Kalsnavas virsmežniecībā.
2 vien. Jaunkalsnavas stac apm '

3 ,, Veckalsnavas stac

4 .. Mārcienas stac

294 cšm (539 gab.) baļķu 4.050

1025 st. mizotas stutmalkas \
1548 ,, nemizotas ,, 45.000
672 ,, mizotas papīrmalkas (

2496 ,, nemizotas
1044,5 ,. nemizotas zaļas stutmalkas \27 „ mizotas zaļas stutmalkas 9.100

122,6 ,, nemizotas zaļas papīrmalkas i
1223 ,, mizotas sausas ,, J
188.00 cšm. apses kluču 4.320

2912,3 st. mizotas sausas papīrmalkas 22.300
379,6 ,, mizotas zaļas papīrmalkas Vro452 „ nemizotas zaļas papīrmalkas /
189.1 „ nemizotas stutmalkas »

6,6 ,, mizotas stutmalkas . ,=0
172,5 „ mizotas papīrmalkas
195.4 ., nemizotas papīrmalkas J

8,2 ,, apses jumstiņu malkas
162 „ nemizotas pa'pīrmalkas| smn
468 „ mizotas „ /

5AX)U

262,8 cšm. apses kluču 6.100
83 „ (411 gab.) apses kluču 2.000

. 420 st. nemizotas stutmalkas 2.430

289 ,, priedes un egles kluču 1
387 „ papīrmalkas } 5.000
113 ,, stutmalkas J

21 „ mizotas papīrmalkas
959 „ nemizotas „ J 8000
98 ,, egles kluču
75 ,, mizotas papīrmalkas

4 ,, egles klučus
9 „ mizotas papīrmalkas

10 „ mizotas priedes stutmalkas

54 „ mizotas papīrmalkas 7.650
343 „ nemizotas papīrmalkas

4,8 ,, „ ~ priedes stutmalkas
12,5 ,, mizotas papīrmalkas

365 ,, nemizotas ,,
204 „ egles kluču
427,5 ,, mizotas papīrmalkas
782 „ nemizotas „ } 13.000
351 ,, egles kluču

897 „ nemizotas papīrmalkas
523 „ nemizotas stutmalkas 12 150
282 „ egles kluču J63 ,, priedes kluču
42 cšm (85 gab.) priedes un egles baļķu
41 st. mizotas papīrmalkas

1323 ,, nemizotas papīrmalkas
112 ,. nemizotas priedes stutmalkas
187 ,, egles kluču

18,5 ,, priedes kluču
259,5 „ mizotas papīrmalkas ļ 16.650
361 „ nemizotas papīrmalkas
134 ,, egles kluču

10 „ priedes kluču
25 „ mizotas papīrmalkas
33 ,, nemizotas papīrmalkas

132,1 st. mizotas papīrmalkas
849.8 ,, nemizotas papīrmalkas
99.5 ,, -mizotas egles un priedes stutmalkas

2475 ,, nemizotas egles un priedes stutmalkasļ 13.050
37,8 ,, mizotu egles un priedes kluču .

260.6 ,, nemizoto egles un priedes kluču
18.6 „ mizotas papīrmalkas

198.9 ,, nemizotas papīrmalkas
217 „ mizotas egles un priedes stutmalkas
12. 1 ,. nemizotas egles un priedes stutmalkas
15.8 , ', mizoto egles un priedes kluču
96,5 „ nemizoto egles un priedes kluču

119.8 ,, nemizotas priedes un egles stutmalkas
361 ,, mizotas papīrmalkas
9,6 „ nemizotas papīrmalkas ļ 10.800
7,2 „ mizotas egles stutmalkas

77,3 ,, mizoto egles kluču
214,1 ,, mizotas papīrmalkas

29 „ nemizotas papīrmalkas
253 „ mizotas egles un priedes stutmalkas

7^2 ,, nemizotas egles un priedes stutmalkas
60',3 ,, mizoto egles kluču
2,4 „ nemizoto egles kluču

89. 2 st. mizotas papīrmalkas \
253 ,, nemizotas papīrmalkas I 3.00
27,0 ,, mizotas stutmalkas ļ
67,8 ,, nemizotas stutmalkas i

485,5 ,, mizotas papīrmalkas
101.9 nemizotas papīrmalkas

24 ,, egļu kluču \ 4.050
2,\ cšm. (18 gab.) melnalkšņa kluču
0,5 ,, (5 gab.) bērza kluču
2^6 ,, (8 gab.) apses kluču

153.7 st. mizotas papīrmalkas
751,4 „ nemizotas papīrmalkas

2,4 ,, mizotas stutmalkas
424 ,, nemizotas stutmalkas i 9.450

352,1 ,, egles kluču
2.0 cšm. (22 gab.) melnalkšņa kluču
1,6 ,, (18 gab.) bērza kluču
2,2 ,, (12 gab.) oša kluču

8,6 st. mizotas papīrmalkas 1 j 0qq
188,3 „ nemizotas /

378,6 st. papīrmalka \ 45qq
192 ,, egles un priedes kluču /

23,5 ,, mizotas stutmalkas 150
15 .. mizotas stut- un papīrmalkas 2.430
21,4 .. mizotas papīrmasas ļ

348,8 „ mizotas stutmalkas > 600
85.6 .. nemizotas stutmalkas )

106 st. nemizotas stut- un papīrmalkas ) , ļ50
cšm. (277 gab.)nemtzoto priedes un egles kluču /

51 st. nemizotas papīrmalkas \ q-q
487 cšm. (375gab.) nemizoto priedes un egles kluču ļ
71 0 st. nemizotas stut- un papīrmalkas \ . 2=n
618 cšm. (598gab.)nemizoto egles un priedeskluču /

Turpinājums 8 lapas pusē.

LATVIJAS BANKA
izdos šī gada 19. aprīlī, pīkst. 12

rakstiskā lisolē
Rēzeknes nodaļas

1) ēkas remontu un 2) centrālapkures ierīces darbus
Piedāvājumi, par_ katru darbu atsevišķi, apmaksāti ai zīmogno-

dokli, slēgtas aploksnes ar uzrakstiem: „Uz rakstisku izsoli 19. aprīlī
1928. g., ēkas remonta darbi*, „Uz rakstisku izso'i 19. aprīlī 1928 g.,
centialapkuresdarbi" iesniedzami Latvijas bankas valdei, Riga '
Valdemāra ielā Ns 2-a, sekretariātā, līdz š. g. 19. aprilim, pīkst 12*

Drošības nauda uz remonta darbiem Ls 6500,— un centrālap-
kures darbiem Ls 1.500,—.

Nosacījumi un tivākas ziņas bankas saimniecības daļā, Rīgā,Valdemāra iela Na 2-a, jeb Rēzekne, Latvijas bankas nodaļā, darba
dienas no pīkst 10—H'/a. L1768 264

Zemkopības departaments
izdos š. g. 30. aprilī, pīkst. 10

raūstģsfcā sacensībā
sekošu daudzumu

tērauda bagarmašīnas tauvu piegādi:
3 ruļļus ā 150 mtr. — ārējais diametrs 22—23 m/m,
3 ,', ā 110 „ „ „ 22—23 .,

11 ,. ā 108 „ „ „ 18—19 „
3 ,' , a 190 „ „ ,, 18—19 „

Ar piegādes un techniskiem noteikumiem var iepazīties
Kulturtechniskā daļā, Rīgā, Antonijas ielā JVs 15a, dz. 25.

Piedāvājumi apmaksāti ar likumīgo zīmognodo kli iesniedzami
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,1928. g. 30. apriļa sacensībai uz
tauvām" Kulturtechniskā daļā, Rīgā, Antonijas ielā JVs 15a,
dz. 11, ne vēlāk par š. g. 30. aprili, pīkst. 10. 234

Dzelzceļu virsvalde
iznomā kioska uzcelšanai zemes laukumu
pie Marijas ielas Rīgas pas. stacijā, blakus pilsētas kanālam, uz
laiku no 1928. g. 1. maija līdz 1934. g. 39. _ aprīlim. Piesolījumi,
apmaksāti ar z mognodokli 80 sant. apmērā, iesniedzami līdz
1928 g. 16. aprīlim, pīkst. II dienā, finanču direkcijai (111. istabā)
slēgtās aploksnēs uzrakstu .Uz Zemes laukuma konkurenci". Pie-
solījumos jāuzrāda iesniedzēja vārds, uzvārds, pilna _ adrese un
reflektanta dzīves apraksts (uzrādot agrāko un tagadējo nodarbo-
šanos). Dzelzceļu virsvalde ievēros vienīgi tos piesolījumus, pie
kufiem būs pieliktas kvitēs par Ls 300,— drošības naudas iemaksu.
Drošibabas naudu var iemaksāt dzelzceļu galvena kasē vai Latvijas
bankā. Dzelzceļu viisvalde patur sev tiesību iznomāt zemes lau-
kumu ari personai, kura piesolījuse zemāku nomas naudu.

Tuvākas ziņas finanču direkcijā, istaba 114. L 1737 257

Būvniecības pārvalde,
Brīvības ielā 37/39, izsludina š. g. 12. aprilī, pīkst. ,

otrreizēju jauiktuizsoli
par cOafdones sēravotu Icmtādcs titttlišwm

vannu euu 6uvdof6iem-
Drošības nauda Ls 2500.—
Ar maksas aprēķiniem un noteikumiem var iepazīties būv-

niecības pārvaldē. L 1761 263

Ilūkstes apriņķa priekšnieks
izsludina

aizupes
veco — nederīgo telefona stabu pārdošanai sekoša kārtībā:

1928. g. 12. aprīlī,
1.) Demenes pag., Matkuncu sādžā tiks pārdoti 33 stabi, kopvērtībā

Ls 3,—.
2) Kurcuma pag., Filipoviču mājās tiks pārdoti 26 stabi .kopvertībā

Ls 2,50.
3) Kurcuma pag., Jozefovas mājās tiks pārdoti 16 stabi, kop-

vērtībā Ls 1,50.
4) Kaplavas pag., Varnoviču muižā tiks pārdoti 26 stabi.
5) Kaplavas pag., Aitu mājās tiks pārdoti 12 stabi.
.6) Kaplavas pag., Bruņinieku m., tiks pārdoti 15 stabi.

1928. g. 14. aprīli:
:1) Kurcuma pag., Pastorālu mājās tiks pārdot 5 37 stabi, kopvērtībā

Ls 3,— -.
2) Kurcuma pag.. Žagatas mājās tiks pārdoti 24 stabi, kopvērtībā

Ls 2,—.
3) Kaplavas pag., Mazborovkā tiks pārdoti 22 stabi.
4) Kaplavas pag., Matuliškos tiks pārdots 71 stabs.
5) Silenes pag., Bedušos tiks pārdoti 53 stabi un 35 jaunas koka

stutes, novērtētas Ls 5,—.
Augšminētie stabi un stutes apskatāmi pārdošanas dienās,

pārdošanas vietā.
Grīvā, 1928. g. 30. martā. JVs 189/IV.
151ē Ilūkstes apriņķa priekšnieks N. Jansons.

Viļakas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 19. aprīlī, virsmežniecības kancelejā,
Vi|ākā.

augošu mežu.
Pierobežu I iec. mežniecībā, pēc platības 2 vienības no 1,28

līdz 1,97 ha, vērtībā no Ls 10 līdz Ls 36.
Vecumu II iec. mežniecībā, pēc platības 10 vienības no

0,50—7,85 ha, vērtībā no Ls 5 līdz Ls 230.
Šalginovas III iec. mežniecībā, pēc platības 1 vienība, 2,08 ha,

vērtībā Ls 162. .
Kupravas IV iec. mežniecībā, pēc platības 2 vienības no

8,10 līdz 9,21 ha, vērtībā no Ls 26—186.
Stompaku V iec. mežniecībā, pēc platības 2 vienības no

1,26—7,28 ha, vērtībā no Ls 5 līdz Ls 9.
Kvintes VI iec. mežniecībā, pēc platības 4 vienības no 0,48-

līdz 8,60 ha, vērtībā no Ls 11 I.dz Ls 200. _
Mežu pārdos uz m. un meža materiālu pārdošanas 1925 g.

15. apr lik un uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. septembra

apStJPr
S SesTuks?enSenā. "rzsottpielaidīs personas

kuras : maksāfizsoTes 'kommisijai 10% drošības n-utano .tt.eclg.
vienības izsludinātās vērtības. Pēc "«solīšanas drošības nauda

papildina līdz 10% no summas, par kuru vienībanosol, a.
J V

Ciršanas vietu tīrīšanai iemaksājama drošības nauda „

apmērā no vienības nosolītas summas, izņemot vienību^M(^uns.

665F) kur ciršanas vietu tīrīšanai jāiemaksā 7%, no vienības novērtē

šanas sonm^
^ ^

^.^
^^

izsludinātās vienības

no izsoles pēc saviem ieskatiem. "
eleiā un pie iecirkņu

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanceleja i

mežziņiem. Viļakas virsmežniecība.



Rembates virsmežniecībā.
1 vien. Lielvārdes stac apm. 91,6 st. mizotas stut- un papīrmalkas 1

2 500210,5 ,, nemizotas stut- un papīrmalkas /
2 ,, Jumpravas stac 210,4 ,, mizotas stut- un papīrmalkas \ 3 ]00

167,3 ,, nemizotas stut- un papīrmalkas /
3 „ Skrīveru stac , 123,1 „ mizotas stut- un papīrmalkas \.„26,2 „ nemizotas stut- un papīrmalkas / '"~"

Benkavas virsmežniecībā.
3 vien. Bēnes stac atim. 42 cšm. (129 gab..) oša un ozola kluču \ . ļm

0,3 , (2 gab.) apses kluču /
uu

Sēlpils virsmežniecībā.
5 vien. Pie Seces stac apm. 605 st. nemizotas stutmalkas 1 6 5 qq

,, 251 , priedes un egles kluču /
17 „ Uz posma Viesīte-Daudzeva, apm. 3 klm. (pie Ikšeles

mājām) - „ 16 cšm. egles kluču | I ^,, 242 st. papīrmalkas /
Solīšana sāksies pulksten 12.

Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 11. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras
iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas jāpalielina līdz 10% no nosolītās summas

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

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta dēpozitā un kvīti iesniegt izsoles kommisijai.
Kā drošības naudu p'eņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību, 2) Latvijas'hipotēku

bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību. 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu
banku garantijas.

Mežu departaments patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas un noteikumi — Meža departamentā, Kalpaka bulv. JVs 6, dz. 1 *0, un attiecīgās virsmežniecībās.

187z Mežu departaments.

KokrūpaiecTbas uo tirdznietīdas
akL sab. ,.Calders Latvijā"

kārtēja vispārēja akcionāru sa-
pulce

notiks 1928. g. 30. aprīlī, pīkst.
5 pēc pttsd., Rīgā, 1. Smilšu ielā
JVe 23/25, s-bas kantorī, ar sekcšo

dienas kārtību:
1) Sapulces amatu personu vē-

lēšana.
2) 1927. g bilances un darbības

pārskata apstiprināšana līdz
ar valdes un revizijas kommi-
siias ziņojumiem un divi-
dendes nozīmēšanu, peļņas iz-
dalīšanu un valdes atsvabi-
nāšanu no atbildības.

3) Budžets 1928. gadam.
4) Vēlēšanas.
5) Akcionāru priekšlikumi.
204ē Valde.

Rīgas prēf. admin. nodaļa
izsludina par nederīgu nozaudēto
automobiļa mēģinājumu numuru
0-14. 207

Engures pagasta valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Lestenes pagasta
valdes 1922. g. 30. martā ar
N°U08 uz Šarlotes Meiera m.
Andrec, dzim. Steinhard v.32725ē

Naujenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību JVe 7808, izd.
no Daugavpils kara apr. priekšn.
1925. g. 17. martā uz Ivana
Parfenova vārdu. . 32915o

Madonas apriņķa priekšnieka

2. iecirkņa palīgs izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi JVe 73, izdotu 1920. g.
25. jūnijā no Galgauskas pa-
gasta valdes uz Mīles Kārļa m.
Vītoliņ vārdu. 32900ē

Sātiņu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi JVe 1188, izdotu
no Sātiņu pagasta valdes 1922. g.
10. martā uz Tilts ari Tiltiņš,
Roberts - Otto - Augusts Emila ' d.
vārdu. 32106ē

Sesavas pagasta valde izsludina
par nozaudētu un tamdēļ ne-
derīgu kumeļa reģistrācijas zīmi,
izdotu 1926. g. 22. februāri ar
JVe 46 no Sesavas pagasta valdes
uz Pēterim Šiliņam piederošu
rudas spalvas ķēvīti. 32159ē

Likumu un ministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 6. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,50
ar piesūtīšanu „ 0,52

Saturs:
55) Likums par Tautu Savie-

nības starptautiskās Darba
Organizācijas vispārējās Kon-
ferences septītā sesijā pie-
ņemto konvencijas projektu
par atlīdzību darba nelaimes
gadījumos.

56) Likums par Tautu Savie-
nības starptautiskās Darba
Organizācijas vispārējās Kon-
ferences septītā sesijā pie-
ņemto konvencijas projektu
par vienlīdzīgu apiešanos ar
ārvalstu un pašas valsts
strādniekiem darba nelaimes
gadījumu atlīdzībā.

»? '

Dažādi
sludinājumi.

Spedicijas un transporta
akciju sab. „TEKA"
gadskārtēja pilna akcionāru

sapulce
notiks 1928. g. 28 aprīlī, pīkst.
5 pēc pusd., sabiedrības telpās,
1. Jēkaba ielā JVe 5.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1927. gadu.
3) Revizijas kommisijas ziņojums
4) Gada pārskata pieņemšana

un peļņas sadalīšana. *

5) Budžets uz 1928. gadu.
6) Vēlēšanas.
7) Priekšlikumi un ziņojumi.
205ē Valde.
1eKstil tirazniec

Dzelzavas pag. valde izsludina

I

par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVe 550, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 23. apr. uz
Ernesta Jāņa d. Driķis v. 32921o

Brigu pag. valde, Ludzas apr.,
izsludina par nederīgām sekošas
no šīs pag. valdes izdotas un
nozaudētas pases:

1) JVe 446, izd. 1921. g. 6.maiiā
uz Viktora Vinca d. Buls vārdu;

2) JVe 2428, izd. 1922. g.
29. sept. uz Jēkaba Nikifora d.
Ničipurovs vārdu;

3) JVe874, izd. 1921. g. 3Lmaijā
uz Agripinas Jāna m. Girs v.;

4) JVe 2928, izd. 1924.g.
18. febr. uz Paula Antona d.
Buls vārdu;

5) JVe 1658, izd. 1921. g.
12. aug. uz Nikolaja Lavrentija d.
Rossejskis vārdu;

6) JVe 276, izd. 1921. g. 25.martā
uz Rivkas Jankeļa m.Trifskins
vārdu;

7) JVe 3135, izd. 1924. g.
22. sept. uz Jevdokijas Aleksandra
m. Koroļevs vārdu:

8) kara klausības apliecību
JVs 7786, izd. no Jaunlatgales
kara apr. priekšn. 1926. g.
29. maijā uz Staņislava Dominika
d. Kipāns vārdu. 32722

Stendes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi JVe 151, izd. no Spāres pag.
valdes 1920. g. 26. maijā uz
Alvīnes Jāņa m. Brālis v. 32824o

jns īu, uz. £.

Dienas kārtība:
1) Sabiedrības 1927. g. pārskata

un bilances caurskatīšana un
apstiprināšana;

2) Izdevumu budžeta caurskatī-
šana un apstiprināšana 1928.g.

3) Valdes locekļu un kandidātu
izvēlēšana, saskaņā ar sa-
biedrības statūtu paragr. 24.
un 47. un atalgojuma noteik-
šana viņiem;

4) Revizijas kommisijas locekļu
izvēlēšana, saskaņā ar sabiedrī-
bas statūtu paragr. 47.;

5) Peļņas sadalīšanas par 1927. g.
6) Tekošie jautājumi.

Ja uz 1927. g. 27. aprilī no-
teiktā kārtēja sapulce neapmieri-
nās sabiedrības statūtu paragr.
58. norādītas prasības un tādēļ
nenotiks, tad saskaņā ar pargr.
60. tiks sasaukta otra kārtēja
sapulce, par ko tiks atsevišķi
publicēts.

Otrreizējā kārtējā sapulce skai-
tīsies par likumīgi notikušu un
viņas lēmumi par galīgiem, ne-
skatoties uz iesniegto dēļ pie-
dalīšanās viņā akciju skaita.
201b Valde.

-rupniecibas
„A. Morozoff un Co."

akciju sabiedrības valde
pamatodamies uz sabiedrības 46.

paragr. sasauc

kārtēju akc. sapulci
1928. g. 27. aprilī, pīkst. 18,
Rīgā, valdes telpās, Kaļķu ielā

Rīgas tirdzn. un kokvilnas
a./s. „Cotona"

likvidāvijas kommisija sasauc š.g.
27. aprilī pīkst. 6. p. p. Rīgā,
Elizabetes ielā JVe 101 dz. 17

akc. pilnu sapulci
Dienas kārtība:

1) Revizijas kommisijas ziņo-
jums;

2) 1927. g. darbības gada pār-
skats un bilances pieņem-
šana un līdzšinējas likvidācijas
kommisijas atsvabināšana no
atbildības;

3) darbības pārskats no I. janv.
1928. g. līdz šai sapulcei un
likvidācijas kommisijas at-
svabināšana no atbildības :

4) a,./s. ,,Cotona" slēgšana;
5) dažādi priekšlikumi un jautā-

jumi.
ja pirmā sapulce nebūs piln-

tiesīga, tad otrā sapulce, kura
notiks š. g. 11. maijā augš-
minētā vietā un stundā, būs
pilntiesīga un viņas lēmumi ga-
līgi pie katra akciju skaita,
kuras reprezentētas sapulcē (sta-
tūtu § 60.).
202b Likvidācijas kommisija.

Akciju sab. šokolādes
un konfekšu fabrika

„UNION"
uzaicina akcionārus uz

vispārējo sapulci,
kura notiks š. g. 29. aprīlī,
pīkst. 6 vakarā, sabiedrības telpās
Rīgā, Pērses ielā Ne 10'12.

Dienas kārtība:
1) Sapulces priekšsēdētāja un se-

kretāra ievēlēšana.
2) Valdes ziņojums.
3) Revizijas kommisijas ziņojums
4) 1927. g. pārskata apstipri-

nāšana.
5) Peļņas sadalīšana.
6) Budžeta apstiprināšana

1928. gadam.
7) Vēlēšanas.
8) Dažādi jautājumi.
206ē Valde.

Būvrūpniecības
akc. sab. „Betons"
kārt. vispārēja akc. pilna sapulce
notiks 1928. g. 26. aprīlī, pulksten
18, Rīgā, Dzirnavu ielā JVe 70,
valdes telpās.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Valdes un revizijas kommisijas

ziņojumi;
3) Gada-pārskata par 1927. gadu

pieņemšana un apstiprināšana;
4) Pelnās sadalīšana;
5) Budžets 1928. gadam;
6) Nekustamu īpašumu iegūšana

un pārdošana;
7) Vēlēšanas;
8) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Akcionāriem, kuri vēlas pieda-

līties sapulcē, saskaņā ar § 55,
jāuzrāda savas akcijas vai kvītes
par to noguldījumu vietējās ban-
kās. 7 dienas pirms sapulces, sa-
biedrības kantorī.
195ē A./S. ,,Betons" valde.

Bij. Rīgas pilsētas
ģimnāzijas

audzēkņu biedrības dibināšanas
sapulce tiks noturēta ceturtdien,
š. g. 12. aprīlī, pulksten 19,30,
Pilsētas Ģimnāzijas telpās, uz
kuru laipni tiek ielūgti visi bij.
Ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji.

233ē Dibinātāji.

A./S. Pirmais Privātais Lombards
izūtrupēs 1928. g. 18. aprīli, pulkst
1 dienā, Lombarda telpās, pašu
namā, 1. Kalēju ielā JVe 18/20,
ieķīlātās, bet nenokārtotas ķīlas
līdz JVe 193500.

./ffec. ga5. ,.JEatv Privātais lombards"
valde, Rīgā, Teātra ielā Ns 9, tāļr. 2-3-2-6-9, daiba laiks no pīkst. 9—4
dienā, nolikusi ūtrupi š. £. 17. aprīli, pīkst. 1 diena.

Pārdošanā nāks akc. sab. Latvijas Privātais Lombards telpās, Teātra
ielā Ne 9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna k-gu, ieķīlātas, bet ne-
izpirktās vai nepagarinātās ķīlu zīmes līdz Jflfr. 371610, sastāv,
no briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma lietam, galda
sudraba, dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem un t. t. Uz
ūtrupi nozīmēto ķīlu pagarināšana jāizdara ne velak par S. g.
149 aprīli, pīkst. 4 diena. Zelta tin sudraba lietu pagarināšana
vai izpirkšana izdarāma līdz š.g. 14. aprīlim, pīkst. 2 dienā, pretējā

gadījumā jāmaksā proves valdes izdevumi. Ūtrupes dienā, š. g.
17. aprīlī lombardu priekš visām operācijām slēgs pīkst. 12diena. 266

i i

Rīgas Latviešu namu īpašnieku un rūpn. biedrības krāj-aizdevu kase
uzaicina savus biedrus uz

otro «rfifflfrfēio pilnu saputēt,
kura notiks 1928. g. 16. aprīlī, pīkst. 16 Rīgas Baltijas savstar-
pējās kredītbiedrības telpās, Rāts laukumā Ne 7.

Dienas kārtība: 1) Sapulces amatu personu vēlēšana;
2) 1927. g. un agrāko gadu pārskatu apstiprināšana; 3) Likvidā-
cijas kommisijas locekļu vēlēšana.

Tā kā 1928. g. 2. aprīlī sasauktā pilnā biedru sapulcē neiera-
dās statūtos paredzētais biedru skaits, tad šī sapulce, kā otrrei-
zējā hūsnilntiesīea nie katra sanākušā biedru skaita. 265 Valde.

Liepājas korķu un lino-
Jeuma fabriku akc. sab.
1928. g. 5. aprilī sasauktā kārtējā
pilnā akcionāru sapulce nenotika,
statūtu 58. § noteiktā akcionāru
skaita neierašanās dēļ, tamdēļ
1928. g. 28. aprīlī, pulksten 12 d.,
valdes telpās, Liepājā, Lazareva
ielā Ns 5, saskaņā ar statūtu 60. §
tiek sasaukta

otrreizēja kārtēja pilna
akcionāru sapulce

ar to pašu dienas kārtību, kura
būs pilntiesīga ar vienkāršu balsu
vairākumu lemt, neraugoties uz
sapulcē reprezentēto akc. skaitu.

Dienas kārtība:
1) Pārskats par 1927. g. darbības

gadu;
2) Revizijas kommisijas ziņojumi,
3) Norēķināšanās un bilances ap-

stiprināšana un valdes atsva-
bināšana no atbildības;

4) Divu direktoru un viena di-
rektora-kandidāta vēlēšanas;

5) Revizijas kommisijas locekļu
vēlēšanas;

6) Lēmuma pieņemšana par sa-
biedrības nekust, un kustāmo
īpašumu pārdošanu;

7) 1928. gada budžeta un dar-
bības plāna apstiprināšana.
193ē Valde.

Zudušo Rigas kalpotāju, arteļa
„Ekspresa" mantu kvīti Ns 359
no 1926. g. 28. jūnija skaitīt
par nederīgu. 189

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Tirdznlecīlias un lūpniet, p. i.
Brāli Peohļl īd biedri

pilna sapulce
notiks Dzirnavu ielā JVe 87/89,
pulksten 10 rītā, š. g. 29, aprīlī,

Dienas kārtība:
1) Konstituēšanas.
2) Valdes un revizijas kommisijas

ziņojumi un gada pārskata
pieņemšana.

3) Budžets.
4) Vēlēšanas.
5) Statūtu grozīšana.
6) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
203ē Valde.

Kooperatīvu un sabiedrisku
iestāžu darbinieku slimo kases
dalībnieku grāmatiņas uz seko-
šiem vārdiem nozaudētas, tāpēc
skaitās nederīgas:

1. Olga Krūmiņš JVs 2079,
2. Alfrēds Miklāvs Ne 4279,
3. Arturs Vīksne Ne 2944,
4. Ernests Pētersons Ne 5154,
5. Boriss Lācis Ne 5303. 190

Ūtrupē
nozīmētas ķīlas jānokārto ne vē-
lāk par 1928. g. 17. aprīlī, zelta
un sudraba lietu nokārtošana
izdarāma laikā, pretēji jāmaksā
proves valdes izdevumi. Pārdo-
šanā nāks: Briljanti, zelts, sudrabs
pulksteņi, uzvalki, zābaki, kažoki,
velosipēdi, šujmašīnas, manufak-
tūra, mēbeles u. t. t.

192ē Valde.

MaksātnespējīgasRīgasstiklu fabr.
akciju sabiedrības

,.Jēkabs Beks"
konkursa valde

no š. g. 2. aprīļa

atrodas Iii Jaunavu
ielā Nr. 13,16;

pieņemšanas stundas no 4 līdz 6,
izņemot sestdienas.

Konkursa valdes priekšsēd.
ISSē zv. adv. Peltz.

Apvienoto ādu fabriku
akciju sabiedrības

Oskar Vildenberg, Rīgā,

akcionāru knAuilD
notiks 1928..g. 30. aprīlī, pīkst.
4 pēc pusdienas, fabrikas kantora
telpās. Bauskas ielā Ne 14.

Dienas kārtība:

1) Gada pārskats un norēķins
par 1927/ g.

2) Budžets par 1928. g.
3) Vēlēšanas.
4) Statūtu grozīšana.
5) Akcijas kapitāla grozīšana.
6) Dažādi priekšlikumi.

Gadījumā, kad šī ģeneralsa-
pulce nenotiktu dēļ nepietiekošas
piedalīšanās, tiek nozīmēta otra,
Š. g. 15. maijā, kura neskatoties
uz dalībnieku skaitu, būs piln-
tiesīga lēmumus taisīt.
198ē Valde.

Krievu krāj- un aizdevu kases valde
dib. 1871. g. Rīgā

dara ar šo zināmu ka piektdien, 20. aprilī 1928. g., pīkst. 6,30
vakarā, „Dancing Palace" telpas Elizabetes ielā 55, Brīvības ielas stūrf
notiks kases biedru

kārtējā vispārējā sapulce
DIENAS KĀRTĪBA: 1) Sapulces prezidiuma vēlēšana ,

2) Ziņojums par valsts revīzijas rezultātiem, 3) Biedru izstāšanās '
pēc §* 9 kases statūtiem, 4) Kases norēķins par 1927. darbības
gadu, 5) Revīzijas kommisijas ziņojums, 6) Vinnesta sadalījums
no 1927. g., 7) Aprēķins un instrukcija par 1928. g., 8) Pārmai-
ņas un papildinājumi * kases statūtos, 9) Valdes locekļu vēlēšana,
padomē, revīzijas kommisija izstājušo vietā un kandidātu viņiem.

Piezīme: Gadījumā jā §80 paredzētais biedru skaits
nebūs sanācis kā norāda § 79, par vajadzīgo biedru skaitu,
otrā sapulcē notiks tanī pašā dienā 20. aprīlī tani pašas telpās
pīkst. 7,30 vakarā pie klātesošā biedru skaita. 254 Valde.

~~J"J o

Ilģeciema miltu rūpniec.
akciju sabiedrības valde

uzaicina akcionārus uz

kārtējo vispārējo
akcionāru sapulci,
kura notiks 1928. g. 30. aprīlī,
pulksten 18 vakarā, Rīgā, lielā
Smilšu ielā Ne. 23/25, dz.: 3.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;

2) Valdes un revizijas kommisijas
ziņojumi;

3) Bilances un pārskata parl927.
g. apstiprināšana;

4) Valdes atsvabināšana no at-
bildības par 1927. g. darbību;

5) Budžets 1928. gadam;
6) Direktoru vēlēšanas izstājušos

vietā;
7) Revizijas kommisijas vēlē-

šanas;
8) Statūtu grozīšana;
9) Nekustama īpašumu iegūšana
10) Dažādi priekšlikumi un ziņo-

jumi. 200v Valde!

Kokrūpniecības akciju sabiedrība

.PROVODĶIK' Rīgā

ilēja pilna sapulce
notiks 1928. g. 30. aprilī, pulksten
5 pēc pusdienas, akciju sabiedrī-
bas valdes telpās — Rīgā, Ganību
dambī Ns 31.

Dienas kārtība:
1) Valdes pārskats par 1927. g.

darbību, revizijas kommisijas
ziņojums, pārskata un ziņo-
juma un 1927. gada realizētā
budžeta apstiprināšana un
valdes atsvabināšana no at-
bildības;

2) 1928. g. budžeta un operācijas
plāna apstiprināšana;

3) Valdes locekļu un valdes lo-
cekļu kandidātu vēlēšanas sa-
skaņā ar stāt. § 24;

4) Revizijas kommisijas vēlēšan.;
5) Sabiedrības valdes priekšli-

kums attiecībā uz sabiedrības
kapitāla palielināšanu līdz ar
visiem no šā izejošiem jautāj.;

6) Dažādi jautājumi un priekš-
likumi.

Piezīme. Lai dabūtu tiesību
piedalīties kārtējā sapulcē un
nodot viņā balsi, akciju īpašnie-
kiem jāiesniedz savas akcijas vai.
kredītiestāžu apliecības (kvītes)
par tādu pieņemšanu, glabāšanu
vai ieķīlāšanu valdei, Rīgā, ne
vēlāk kā 7 dienas pirms kārtējās
sapulces (statūtu 52. §).

I97v Valde.

Koku tirdzniecibas un rūpniecības

akc. sab. „LATWOOD" valde

uz savu statūtu § 46. un 48. pa-
mata, sasauc

akcionāru kārtēju
pilnu sapulci

uz š. g. 3. maijā, pulksten 18,.
Rīgā, Kungu ielā Ns 7, dz. 3.

Dienas kārtība:
1) Valdes un revizijas kommisijas

ziņojumi;
2) 1927. g. pārskats un bilance

uz 1928. g. 1. janvārī;
3) Budžets un darbības plāns

1928. g. darbībai;
4) Vēlēšanas;
5) Priekšlikumi un ziņojumi.

196v Valde.

Apdrošināšanas
akc.sab. .Kurzeme'
valde sasauc, uz statūtu § 14. pa-
mata, š.g. 2. maijā, pulksten 9 no
rīta, akc. sab. „Kurzeme" telpās.
(Doma laukumā Ns 11),

kārtēju vispārēju
akcionāru sapulci.

Dienas kārtība:
1) 1927. gada pārskata caurskatī-

šana un apstiprināšana;
2) 1927. g. peļņas sadalīšana;
3) Budžets 1928. gadam;
4) Vēlēšanas;
5) Dažādi jautājumi.

Ja 1928. g. 2. maijā nesanāktu
statūtos paredzētais akcionāru
skaits, tad uz statūtu § 22 pa-
mata, otra sapulce notiks 24.
maijā, tanīs pašās telpās, pulkst.
9 no rīta, ar to pašu dienas kār-
tību, un būs pilntiesīga, neat-
karīgi no atnākušo akcionāru
skaita. 199v Valde.

A. KRIGSHAŅA
korķu fabrikas

akciju sabiedrība
uzaicina akcionārus uz

kārtēju vispārēju
sapulci,

kura notiks 1928. g. 12. maijā,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Lāčplēša
ielā Ns 87.

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats par 1927. g. un

revizijas kommisijas ziņojums;
2) Darbības noteikšana;
3) Vēlēšanas;
4) Dažādi priekšlikumi.

194ē Valde.

Pasta un telegrāfa departaments
ar šo paziņo, ka izsole uz kabe|iem pārcelta no n. aprija
uz 17. aprīli 1928. g. pīkst. 10 no rīta. L 1739 256

Jaunjelgavas pilsētas valde
uzaicina pilsētas iedzīvotājus nomaksāt līdz š. g. 30. jūnijam pilsētas
nodokli par 1928. gadu:

par zirgu Ls 6,00
' „ govi „ 2,00
„ suni „ 2,00
„ velosipēdu , 2,00
„ laivu „ 1,00
„ biljarda galdu „ 20,00
,, mantu un pasažieru pārvadāšanas uzņēmumu ,, 10,00

Laikā nenomaksāto nodokli piedzīs divkārtīgos apmēros.
Jaunjelgavā, 1928. g. 31. martā. Ns 566.

152ē Pilsētas galva (paraksts).
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