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Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par eksportsviesta arbitrāžas
komiteju.

1928. g. 13. aprīlī Ne 2777.
1. Arbitrāžas komiteja sastādās: no

sviesta novērtēšanas darbu vadītāja, kā
komitejas priekšsēdētāja, kura vietā var
ari būt vecākais pienotavu revidents;
viena sviesta brāķera, kas nav ņēmis
dalību komitejas pārvērtēšanai pieteiktā
sviesta vērtēšanā un viena ieinteresētā
sviesta eksportiera pārstāvja, pēc pēdēja
izvēles.

2. -Arbitrāžas komitejas uzdevums ir
noteikt sviesta partijas šķiru tanīs gadī-
jumos, kad eksportiers ceļ protestu pret
sviesta brāķeru atzīto šķiru.

3. Arbitrāžas komiteju sasauc priekš-
sēdētājs ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc
rakstiska protesta saņemšanas no ekspor-
tiera.

4. Arbitrāžas komitejas novērtējums
galīgi noteic sviesta piederību pie zināmas
šķiras, ja tas nerunā pretim sviesta ana-
līzes rezultātiem.

5. Gadījumā, ja arbitrāžas komiteja

atzinusi brāķeru novērtējumupar pareizu
resp. nav sviesta partiju pārcēlusi citā
šķirā, tad eksportiers maksa valstij par
labu Ls 10,— no katrreizējā pieteikuma
kā pamatmaksu un _ Ls 2,— no katras,
pārvērtēšanai pieteiktās, sviesta muciņas.

6. Arbitrāžas komitejas locekļi sviesta
pārvērtēšanu izdara bez atlīdzības.

7. Šie noteikumi stājas spēkā ar
publicēšanas dienu „ Valdības Vēstnesī",
līdz ar ko tiek atcelti agrākie «Noteikumi
par eksportsviesta arbitrāžas komiteju",
kuri publicēti „Vald, Vēstn." 1927. gada
N° 175 un groz. 1928. gada .Ne 17.

Zemkopības ministris V. Gulbis.
Finanču ministris R. L i e p i ņ š

Zemkopības departamenta
direktorsP. G r ā v s.

Rīkojums JVs 93.
1928. p- 14. anrīlī.

Dabiskie minerālūdeņi, kuri muitojami
pēc 32. p. 2. punkta.

1. Minerālūdeņu saraksts:

1. Aachen Kaiserquelle
2. Apenta
3. Bad. Brūckenau
4. Batalinskij gorkij istočnik
5. Biliner Jozephsquelle
6. Bocklet Stahlquelle
7. Boržom
8. Cauterets
9. Chatel-Guyon Chateau Neui

10. Cudova Eugenquelle
11. Cudova Trinkquelle
12. Cusset
13. Dēsaignes
14. Driburg Hauptquelle
15. Eaux-Bonnes
16. Eger-Franzensbrunnen
17. Eger-Salzquelle
18. Ems-Kesselbrunnen
19. Ems-Krāhnchen
20. Essentukki visi NeNe
21. Fachingen
22. Franz-Jozephs Bitterwasser
23. Friedrichshaller Bittervvasser

24. Giesshūbel Sauerbrunnen
25. Gleichenberg Romerbrunnen
26. Hall, Zalzquelle
27. Hall, Soolquelle
28. Heilbrunn Adelheidquelle
29. Homburg Elisabethquelle
30. Hubertusbad
31. Hunyadi-Janos
32. Karlsbader-Muhlbrunnen
33. Karlsbader--Neubrunnen
34. Karlsbader-Sprudel
35. Karlsbader-Schlossbrunnen
36. Karlsbader-Theresienbrunnen
37. Kissingen-Pandur
38. Kissingen-Ragoczi
39. Krankenheil-Bernhardsquelle
40. Krankenheil-Johann-Georgenquelle
41. Krankenheil-Josephsquelle
42. Kreuznach EIisabethquelle
43. Kreuznach Elisenquelle
44. La Bourboule
45. Lamotte Ies Bains-Forge Ies Eaux
46. Le Boulou
47. Le Mont-Dore
48. Leviko
49. Lippspringe
50. Marienbad Ferdinandsbrunnen

51. Marienbad Kreuzbrunnen
52. Martignv Ies Bains
53. Mergentheim
54. Mergentheimer Karlsquelle
55. Michailovskij prohladnij istočnik
56. Montmirail eau verte
57. Narzan
58. Niederselters
59. Neuenahrer
60. Neuendorf
61. Ober-Salzbrunnen
62. Oberselters
63. Pvrmont Hauptquelle
64. Pjatigorsk, gorko-soljanoj istočnik
65. Psekupskij holodnij istočnik
66. Pūllnaer Bitterwasser
67. Royat
68. Saidschūtzer Bitterwasser
69. Saint-Nectaire
70. Saint-Vorre
71. Salzbrunn, Oberbrunnen
72. Salzschlirfer
73. Soden, Milchbrunnen N° 1
74. Source Alet-Buvette
75. „ Bourbonne Ies Bains
76. „ de Contrexeville Pavillon
77. „ Evian-Cachat
78. . OrezzaPiatierBridesdesBains
79. „ Pongues St. Leger

80. „ Vāls Dominique
81. „ Precieuse
82. „ St. Jean
83. „ Vivraise
84. Stolipinskij siemosoljanoj istočnik
85. Schwalbach-Stahlbrunnen
86. Teplitz, Steinbad
87. Tolz
88. Uriage
89. Vic-sur-Sēre
90. Vichv-Hopital

91. Vichy source de la Grande-Grille
92.' Vichy source des Celestins
93. Vittel Grande Source
94. Vittel Source Salee
95. Wiesbaden Kochbruunen
96. Wildungen Georg-Victorquelle
97. Wildungen Helenenquelle
98. Wildungen Stadtbrunnen

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā

3. Ar šo atcelti: rīkojums — izsludi-
nāts „Valdības Vēstneša" 1922. gada
149. numurā; rīkojums N° 3/16574 (iz-
sludināts «Valdības Vēstneša" 1922. gada
201. numurā); rīkojums No 3/21774 (iz-
sludināts «Valdības Vēstneša" 1922. gada
255. numurā); rīkojums Ne 2416 (izslu-
dināts « Valdības Vēstneša" 1923. gada
22. numurā); rīkojums Ne 12834 (iz-
sludināts «Valdības Vēstneša" 1923. g.
117. numurā); rīkojums N° 142/a (iz-
sludināts «Valdības Vēstneša" 1925. g.
Ne 176 un rīkojums Ne 202 (izsludināts
«Valdības Vēstneša" 1927. g. 281. num.).

Pamats. Ievedmuitas tarifa 32. p.
2. pkts un veselības departamenta
1928.g. 12. aprija rīkojums Ne F 3131.

Finanču ministra biedrs
V J. Bokalders.

MuLas departamenta direktors
E. Dundurs.

Rīkojums JVs 92
1928. g. 13. aprīlī.

Papildinājums ārzemju iestāžu un organi-
zāciju sarakstam, kas pilnvarotas izdot

preču izcelšanās apliecības.
Papildinot un grozot 1927. g. « Valdī-

bas Vēstneša" 29. numurā publicēto
ārzemju iestāžu un organizāciju sarakstu,
paziņoju, ka muitas iestādēs atzīstamas
par likumīgām un pieņemamas sekošo
ārzemju iestāžu un organizāciju izdotās
vai pēc būtības apstiprinātās preču iz-
celšanās apliecības:

Austrijā:
1) Tirdzniecības-, aroda- un rūpniecības

kamera,
Kamifler fur Handel, Gewerbe und
Industrie,
La Chambre de Commerce et de
l'Industrie.

Itālijā:
1) Provinciālās ekonomiskās padomes

un pārvaldes,
Consigli ed Uffici Provinciāli dell'Eco-
nomia,

kuras atvieto bij. tirdzniecības
kameras Itālijā.

Finanču ministra biedrs J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

|

Valsts tipogrāfija
ar šo paziņo vispārējai ievērošanai, ka sakot ar š. g. 1. aprīli
viņa ir atklājusi visās valsts pasta iestādēs tekošu rēķinu
JV2 3400.

No minētā datuma visāda veida maksājumus: par

,.Valdības Vēstnesi", sludinājumiem un citiem drukas
darbiem pasta iestādes pieņems uz jaunatvērto rēķinu
pret attiecīgām kvītēm, kuras maksātājiem jāuzglabā kā

attaisnojoši dokumenti pie norēķināšanās, jo 'valsts tipo-
grāfija no savas puses par šīm summām nekādas kvītes
neizdos, lai nebūtu dubultas: no pasta un no tipogrāfijas.

Rīkojums JVs 188
1928. g. 13. aprīlī.

Ledus vagonu maršruti piena, eksportsviesta
un pārējo ātribojājošos preču pārvadāšanai

1928. g. vasarā.
Saskaņā ar pagaidu noteikumu un

tarifa preču pārvadāšanai 84a. paragrāfu,
sākot ar I. maiju piena un citu ātribojā-
jošos preču pārvadāšanai pasažieru ātrumā,
izņemot eksportsviestu, ledus vagoni ieslē-
dzami sekošos vilcienos:
starp Valmieru-Rīgu pas. vilciens Ne 11 —

1 vagons ikdienas pienam un krējumam;
starp Valmieru-Rīgu pas. vilciens Ne 2021

— 1 vagons ikdienas pienam un citām
precēm;

starpVecgulbeni- Ieriķiem-Rīgu pas. vilciens
Ne 19 — 1 vagons ikdienas pienam un
krējumam, kurā iekrauj kannas stacijās
no Vecgulbenes līdz Amatai;

strap Vecgulbeni-Ieriķiem-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 19 — 1 vagons ikdienas gaļai
un citām precēm, kurā iekrauj stacijās
no Vecgulbenes līdz Amatai;

starp Ieriķiem-Rīgu pas.i vilciens Ne 19 —
1 vagons ikdienas pienam un krējumam;

starp Madonu-Rīgu pas. vilciens Ne 101
2171/5703 — 1 vagons sestdienās gaļai
un citām precēm;

starp Rēzekni 1-Rīgu pas. vilciens Ne 131 —
1 vagons ikdienas pienam un citām

precēm;
starp Krustpili-Rīgu pas. vilciens Ne 131 —

1 vagons ikdienas pienam un krējumam;
starp Lielvārdi-Rīgu pas. vilciens Ne 131 —

1 vagons ikdienas pienam un krējumam;
starp Daugavpili-Rīgu pas. vilciens Ne2211/

2171 5703 — 1 vagons pirmdienās un
ceturtdienās gaļai un citām precēm:

starp Ventspili-ZasuTauku vilciens Ne 6 —
1 vagons pēc vajadzības ikdienas zivīm;

starp Stendi-Rīgu pas. vilciens Ne 6 —
1 vagons ikdienas pienam un krējumam;

starp Stendi-Rīgu pas. vilciens Ne 6 —
1 vagons pēc vajadzības trešdienās un

sestdienās gaļai un citām precēm;
starp Tukumu II-Rīgu pas. vilciens Ne 92

— 1 vagons ikdienas pienam un krēju-
mam;

starp Tukumu [-Rīgu pas. vilciens Ne 92 —
1 vagons pēc vajadzības otrdienās un
ceturtdienās gaļai un citām precēm:

starp Tukumu If-Jelgavu-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 26 — 1 vagons ikdienas pienam
un krējumam;

starp Līvbērzi-Rīgu pas. vilciens Ņs
I vagons ikdienas pienam un krējumam;

starp Renģi-Auci-Bēni - Krimūnām - Rīgu
pas. vilciens Ne,212 2002 — 5 vagoni
ikdienas pienam un krējumam (no Reņ-
ģes, Auces un Bēnes pa 1 vagonam, bet
no Krimūnām 2 vagoni);

starp Reņģi - Torņkalnu vilciens Ne 212
2002 — 1 vagons ikdienas salai un citām
precēm;

starp Daudzevu - Torņkalnu vilciens Ne7 32
— I vagons pēc vajadzības ceturtdienās
gaļai un citām precēm;

starp Meiteni-Rīgu pas. vilciens Ne 12 —
2 vagoni ikdienas pienam un krējumam;

starp Vainodi-Liepāju vilciens Ne 15 —
! Vagons ikdienas pienam un krējumam;

ar jaunā vilcienu saraksta ieve-
šanu, t. i. sākot ar 15. maiju:

starp Varmieru-Rigu pas. vilciens Ne Pl —
I vagons ikdienas pienam un krējumam;

starp Valmieru-Rīgu "pas. vilciens Ne 2021
I vagons ikdienas pienam un citām
prec

starp Vecgulbeni- ieriķiem-Rigu pas. vil-
ciens Ne 19 — 1 vagons ikdienas pienam
un krējumam, kurā iekrauj kannas sta-
cijas no Vecgulbenes līdz Amatai:

starp Vecgulbeni-Ieriķiem-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 19 — 1 vagons ikdienas gaļai un
citām precēm, kurā iekrauj stacijas no

ailbenes līdz Amatai :
starp Ieriķiem-Rīgu pas. vilciens Ne 19 —

1 vagons ikdienas pienam un krējumam;



starp Vecgulbeni-Pļaviņām-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 101 2171 5703 — 1 vagons
trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās pienam un citām precēm;

starp Madonti-Rīgu pas. vilciens Ne 101/
2171/5703 — 1 vagons sestdienās gaļai
un citām precēm;

starp Rēzekni I-Rīgu pas. vilciens Ne 131/
2171/5703 — 1 vagons ikdienas pienam
un citām precēm;

starp Rēzekni 1-Daugavpili vilciens Ne 11—
1 vagons pēc vajadzības ikdienas pienam
eksportsviestam un citām precēm ;

starp Daugavpili-Rīgu pas. vilciens Ne2211/
2171/5703 — 1 vagons pēc vajadzības
ikdienas pienam un citām precēm ;

starp Daugavpili-Rīgu pas. vilciens Ne2211/
2171/5703. — 1 vagons pirmdienās un
ceturtdienās gaļai un citām precēm;

starp Koknesi-Rīgu pas. vilciens Ne 33 —
1 vagons ikdienas pienam uri krējumam;

starp Lielvārdi-Rīgu pas. vilciens Ne 33 —
1 vagons ikdienas pienam un krējumam:

starp Ventspili-Zasulauku vilciens Ne 6 —
1 vagons pēc vajadzības ikdienas zivīm;

starp Stendi-Rīgu pas. vilciens Ne 6 —
1 vagons ikdienas pienam un krējumam;

starp Stendi-Rīgu pas. vilciens Ne 6 —
1 vagons pēc vajadzības trešdienās un

sestdienās gaļai un citām precēm;
starp Tukumu 1I-Rīgu pas. vilciens Ne 92—

1 vagons ikdienas pienam un krējumam;
starp Tukumu 1-Rīgu pas. vilciens Ne 92 —

1 vagons pēc vajadzības ikdienas gaļai
un citām precēm;

starp Tukumu II-Jelgavu-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 26 — 1 vagons ikdienas pienam
un krējumam;

starp Līvbērzi-Rīgu pas. vilciens Ne 26 —
1 vagons ikdienas pienam un krējumam;

starp Broceniem-Rīgu pas. vilciens Ne
332/26 — 1 vagons pēc vajadzības ik-
dienas pienam un citām precēm;

starp Reņģi-Auci-Bēni - Krimūnām - Rīgu
pas. vilciens Ne 212/2002 — 5 vagoni
ikdienas pienam un krējumam (no Reņ-
ģes, Auces, Bēnes pa 1 vagonam bet no
Krimūnām 2 vagoni);

starp Reņģi - Torņkalnu vilciens Ne 212/
2002 — 1 vagons ikdienas gaļai un citām
precēm;

starp Daudzevu-Rīgu pas. vilciens Ne 7/32
1 ^-vagons pēc vajadzības ikdienas
pienam un krējumam;

starp Daudzevu - Torņkalnu vilciens Ne
7/32 — 1 vagons pēc vajadzības ceturt-
dienās gaļai un citām precēm;

starp Meiteni-Rīgu pas. vilciens Ne 184/2002
2 vagoni ikdienas pienam un krējumam;

starp Vainodi-Liepāju vilciens Ne 15 —
1 vagons ikdienas pienam un krējumam.

Eksportsviesta (adresēto uz Rīgas
Krasta staciju padošanai pie valsts
saldētavas) pārvadāšanai ar pasažieru
ātrumu, sākot ar 1. maiju ievedami
pastāvīgā apgrozībā atsevišķi ledus

vagoni pēc sekošiem maršrutiem:

starp Valku-Rīgu pas. vilciens Ne 2021 —
1 vagons pirmdienās, trešdienās un
piektdienās, kurā iekrauj sviestu Valka,
Saule un Streriči;

starp Valmieru-Rīgu pas. vilciens Ne 2021—
I vagons (pēc vajadzības 2 vagoni)
pirmdienās, trešdienās un piektdienās,
kurā iekrauj sviestu stacijas no Val-
mieras līdz Ropažiem;

starp Vecgulbeni-Ieriķiem-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 19 — 1 vagons pirmdienās,
trešdienās un piektdienās, kurā iekrauj
sviestu stacijas no Vecgulbenes līdz
Amatai;

starp Vecgulbeni-Plavinām-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 101/2171/5703 ? 1 vagons
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un
piektdienās, kurā iekrauj sviestu stacijas
no Vecgulbenes līdz Jaunkalsnavai;

starp Kupravu-Ieriķiem-Rīgu pas. vilciens
Ne 3 — 1 vagons trešdienās, kurā iekrauj
sviestu Kuprava, Bolvi un Sita;

starp Rēzekni I-Rīgu pas. vilciens Ne 131 —
1 vagons pirmdienās un ceturtdienās,
kurā iekrauj sviestu stacijas no Rēzeknes
līdz Salaspilij;

starp Daugavpili-Rīgu pas. vilciens Ne2211/
217 Ļ/5703 — 1 vagons otrdienās un
piektdienās, kurā iekrauj sviestu stacijas
no Daugavpils līdz Salaspilij;

starp Ventspili-Rīgu pas. vilciens Ne 6 —
1 vagons otrdienās un piektdienās, kurā

iekrauj sviestu stacijās no Ventspils līdz
Kandavai;

starp Stendi-Rīgu pas. vilciens Ne 6 —
1 vagons trešdienās un sestdienās, kurā

iekrauj sviestu Stende un Kandava;

starp Tukumu I-Rīgu pas. vilciens Ne 6 —
1 vagons otrdienās un piektdienās, kurā
iekrauj sviestu Tukumā un Smārdē;

starp Tukumu H-Jelgavu-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 26 — I vagons otrdienās un
piektdienās, kurā iekrauj sviestu stacijās
no Tukuma līdz Jelgavai;

starp Broceniem-Rīgu pas. vilciens Ne
332/26 — I vagons otrdienās un piekt-
dienās, kurā iekrauj sviestu stacijās no
Brocēniem līdz Dobelei;

starp Liepāju-Rīgu pas vilciens Ne 16/2002
— 1 vagons (pēc vajadzības 2 vagoni)
trešdienās un piektdienās, kurā iekrauj
sviestu stacijās no Liepājas līdz Vaiņodei,

starp Reņģi-Rīgu pas. vilciens Ne 212/2002
— 1 vagons pirmdienās un ceturtdienās,
kurā iekrauj sviestu stacijās no Reņģes
līdz Jelgavai;

starp Meiteni-Rīgu pas. vilciens Ne 12 —
1 vagons pirmdienās un ceturtdienās,
kurā iekrauj sviestu Meitenē un Platonē;

starp Sēlpili-Rīgu pas. vilciens Ne 7/32 —
1 vagons pirmdienās, trešdienās un sest-
dienās, kurā iekrauj sviestu stacijās no
Sēlpils līdz Garozai;

starp Api-Vecgulbeni vilciens Ne 5 — 1 va-
gons otrdienās un ceturtdienās;

starp Aknisti-Daudzevu vilcieni N°N^ 120/
105/124 — 1 vagons otrdienās;

starp Neretu-Daudzevu vilciens N°^i 108/
124 — 1 vagons piektdienās.

Bet ar jaunā vilcienu saraksta ieveša-
nu, t. i. sākot ar 15. maiju:

starp Valku-Rīgu pas. vilciens Ne 2021 —
1 vagons pirmdienās, trešdienās un

piektdienās, kurā iekrauj sviestu Valkā,
Saulē un Strencī;

starp Valmieru-Rīgu pas. vilciens Ne 2021 —
1 vagons (pēc vajadzības 2 vagoni) pirm-
dienās, trešdienās un piektdienās, kurā
iekrauj sviestu stacijās no Valmieras
līdz Ropažiem;

starp Vecgulbeni-Ieriķiem-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 19 — 1 vagons pirmdienās, treš-
dienās un piektdienās, kurā iekrauj
sviestu stacijās no Vecgulbenes līdz
Amatai;

starp Vecgulbeni-Plavinām-Rīgu pas. vil-
ciens Ne 101/2171/5703 — 1 vagons
pirmdienās, otrdienās .ceturtdienās un
piektdienās, kurā iekrauj sviestu stacijās
no Vecgulbenes līdz Jaunkalsnavai;

starp Kupravu-Ieriķiem-Rīgu pas. vilciens
Ne 3 — I vagons trešdienās, kurā iekrauj
sviestu Kupravā, Balvos un Šitā;

starp Rēzekni I-Rīgu pas. vilciens Ne 131/
2171/5703 — 1 vagons pirmdienās un
ceturtdienās, kurā iekrauj sviestu staci-
jās no Rēzeknes līdz Salaspilij;

starp Daugavpili-Rīgu pas. vilciens Ne 2211/
2171/5703 — 1 vagons otrdienās un piekt-
dienās, kurā iekrauj sviestu stacijās no
Daugavpils līdz Salaspilij;

starp Ventspili-Rīgu pas. vilciens Ne 6 —
1 vagons otrdienās un piektdienās, kurā
iekrauj sviestu stacijās no Ventspils līdz
Kandavai;

starp Stendi-Rīgu pas, vilciens Ne 6 —
1 vagons trešdienās un sestdienās, kuj'ā
iekrauj sviestu Stendē'un Kandavā;

starp Tukumu I-Rīgu pas. vilciens Ne 6 —
1 vagons otrdienās un piektdienās, kurā
iekrauj sviestu Tukumā un Smārdē;

starp Tukumu II-Jelgavu- *Rīgu pas. vil-
ciens Ne 26 — 1 vagons otrdienās un
piektdienās, kurā iekrauj sviestu stacijās
no Tukuma līdz Jelgavai;

starp Brocēniem - Rīgu pas. vilciens
Ne332/26 — 1 vagons otrdienās un piekt-
dienās, kurā iekrauj sviestu stacijās no
Brocēniem līdz Dobelei;

starp Liepāju-Rīgu pas. vilciens Ne 16/2002
— 1 vagons (pēc vajadzības 2 vagoni)
trešdienās un piektdienās, kurā iekrauj
sviestu stacijās no Liepājas līdz Vaiņodei,

starp Reņģi-Rīgu pas. vilciens Ne 212 2002
— 1 vagons pirmdienās un ceturtdienās,
kurā iekrauj sviestu stacijās no Reņģes
līdz Jelgavai;

starp Meiteni-Rīgu vilciens Ne 184/2002 —
1 vagons pirmdienās un ceturtdienās,
kurā iekfauj sviestu Meitenē un Platonē:

starp Sēlpiii-Rigu pas. vilciens Ne 7/32 —
I vagons pirmdienās, trešdienās un sest-
dienās, kurā iekrauj sviestu.stacijās ne
Sēlpils līdz Garozai;

starp Api-Vecgulbeni vilciens Ne 5 —

kur ledus vagoni neapgrozās, eksport-
sviesta sūtījumi nekavējoties iekraujami
resp. pārkraujami nozīmētos un pienācīgi
ar ledu atvēsinātos vagonos. Starpstacijās,
kur nav speciālu, vēsu noliktavu resp.
ledus pagrabu ātribojājošos preču uzglabā-
šanai, pēdējās pēc to pieņemšanas novieto-
jamas esošo noliktavu pakrēsla pusēs, bet
ne uz rampas vai perona karstā saulē, vai
noliktavas saules pusē. Iekraujot un iz-
kraujot no vagoniem un novietojot nolik-
tavās jāraugās, lai sviesta* muciņas vai
kastes nesvaidītu un neveltu, bet uzmanīgi
uzkrautu uz ratiņiem un ar pēdējiem no-
gādātu līdz vagoniem vai noliktavām,
novietojot ar apzīmēto galu uz augšu.
Jāizsargājas arī no muciņu aptraipīšanas.
Tāpat jāraugās, lai noliktavās, kā arī
vagonos uz tām līnijām, kur sviesta pār-
vadāšanai ledus vagoni neapgrozās, bet
to pārvadā kopējos vagonos, sviesta sūtī-
jumus neapkrautu ar gaļu, zivīm un citām
precēm, kuras var kaitēt sviestam. Tādas
preces katrā ziņā novietojamas atsevišķi
no sviesta sūtījumiem.

Ēdamvielu sūtījumu vietu marķēšanai
lietojama vienīgi šim nolūkam iegādāta
speciāla krāsa (nomenkl.Ne8470) atšķaidot
ar ūdeni, bet ne ar petroleju un terpentīnu,
kas stingri noliegts. Ja preču sūtītājs
preču vietām pienācīgi piestiprinājis koka,
vai papes birkas, tad iezīmes (markas)
rakstāmas uz pēdējām.

Ja nosūtītājs iesaiņoto sviesta muciņu
marķēšanai nav pielicis birkas, tad iezīmes
jāraksta uz muciņas iesaiņojuma tā, lai
krāsa nesūktos cauri iesaiņojumam un
nenosmērētu muciņas. Turpretim ja mu-
ciņas nodod pārvadāšanai neiesaiņotas,
tad marķēšanai lietojamas bagāžas birkas
(ser. F. 419) .uzlipinot tās kārtīgi uz muci-
ņas gala, kur atrodas nosūtītāja iezīmes.

Eksportsviesta pārvadāšanai norīkotos
ledus vagonos atļauts pārvadāt tikai tos
eksportsviesta sūtījumus, kup adresēti uz
Rīgas Krasta staciju padošanai pie valsts
saldētavas. ,,K" platuma ledus vagoni
ar eksportsviesta sūtījumiem no Rīgas pas.
padodami uz Krasta staciju pie saldētavas
2 reizes dienā: vagoni, kuri pienākuši starp-
brīdi no pulksten 12 līdz pulksten 24 pa-
dodami pie saldētavas līdz pulksten 8,
bet pienākušie no pulksten 0 līdz 12 pa-
dodami līdz pulksten 14. ,,N" platuma
iedus vagoni padodami I reizi dien'ā līdz
pulksten 13.

Saldētavā izkraujamie sviesta sūtījumi
izdodami saņēmējiem parastā kārtībā no
vagona, neizslēdzot arī svētdienas un svēt-
ku dienas.

Pieved un lauku ceļu, kā arī to ,,K"
platuma stacijas, kur ledus vagoni neapgro-
zās, eksportsviesta sūtījumus, adresētus uz
Rīgas Krasta staciju padošanai pie valsts
saldētavas, pieņem un nosūta ar tādu
aprēķinu, lai šie sūtījumi pārkraušanas un
mezglu stacijās paspētu uz vilcieniem tanīs
dienās, kurās apgrozās ledus vagoni.

Par augstāk minēto ledus vagonu mar-
šrutiem un eksportsviesta un citu ātribojā-
jošos preču pārvadāšanas kārtību staciju
priekšnieki informē nosūtītājus.

Ja kāds nosūtītājs eksportsviestu pie-
vestu stacijā tanī dienā, kad nav apgrozībā
ledus vagonu eksportsviesta pārvadāšanai,
tad tādi sviesta sūtījumi uz ,,K" platuma
līnijām iekraujami citu ātribojājošos preču
pārvadāšanai nozīmētos ledus vagonos,
bet uz iecirkņiem kur pēdējie neapgrozās —
parastā preču vagonā. Uz ,,N" platuma
līnijām tādi sviesta sūtījumi ievietojami
bagāžas vagonā. Tādos gadījumos kad
eksportsviests būtu jāpārvadā parastā
preču vai bagāžas vagonos, nosūtītājam
preču zīmē jāieraksta pagaidu noteikumu
un tarifa preču pārvadāšanai 84-a para-
grāfa 2. punktā paredzētā atzīme. Rīgas
pasaž. stacija šādus sviesta sūtījumus no-
gādā uz Rīgas Krasta staciju ar tuvāko
pārdevu.

Par gadījumiem, kad eksportsviests pie-
vests tajās dienās, kad šim nolūkam nozī-
mētie ledus vagoni nav apgrozībā, nekavējo-
ties jāziņo ar pasta-tēlegrammām Eksplua-
tācijas direktoram, uzrādot nosūtītāja
vārdu un kādā vagonā sviests nosūtīts.

1 vagons otrdienās un ceturtdienās;
starp Aknisti-Daudzevu vilcieni N°N° 120/

103 124 — 1 vagons otrdienās;
starp Neretu-Daudzevu vilciens Ne 124 —

1 vagons piektdienās.
Dienas noteiktas atkarībā no vilcienu

atiešanas no tām stacijām, no kurām ledus
vagoni uzsāk savu maršrutu.

Atgādinu, ka eksportsviesta un citu
ātribojajāšos preču pārvadāšanai piegrie-
žama seviķa vērība. Stacijās, kur ledus
vagoni uzsāk maršrutu, pieņemtie pārva-
dāšanai, kā arī pienākušie no tām līnijām,

Nav pielaižama preču pārvadāšana ne-
tīros un piesmakušos vagonos. Pēdējie
gala stacijās pēc izkraušanas katru reizi
iztīrāmi un izvedināmi, atverot durvis un
ventilatorus. Vagoni pienācīgi izvēdināmi
arī tajās stacijās, kur tos atvēsina ar ledu.

Bez tam vajadzības gadījumos vagoni
izmazgājami, itsevišķi tie, kuros pārvadā
gaļu, zivis un pienu.

Stacijās, kur vagonus atvēsina, katru
reizi pirms ledus iekraušanas jāiztīra šifoni
un ledus rezervuāri no netīrumiem un
jāizlaiž no caurulēm sakrājušais ūdens. Ši-
fonu darbība jāpārbauda arī gala stacijā.

Ekspluatācijas revidentus lūdzu sekot
ātribojājošos preču pārvadāšanai un ledus
vagonu izmantošanai, periodiski pārbaudot
uz vietām staciju darbinieku rīcību un
instruējot pēdējos.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels. *

Valdības iestāžu paziņojumi.
Rīgas pilsētas un Rīgas apriņķa

tiesu izpildītāju
kanceleju adreses un publikas

pieņemšanas laiks.
Rīgas pilsētas 1. iecirkņa tiesu izpildītāja

Jāņa G r ī n f
^

1 d a kanceleja atrodas
Rīgā, Valdemāra iela Ne 57/59, dz. 21.
Pieņem publiku ikdienas no pulksten 9
līdz 11 diena, izņemot svinamās dienas.

Rīgas pilsētas 2. iecirkņa tiesu izpildītāja
Eduarda Kalniņa kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ne 1.
Pieņem publiku ikdienas no pulksten 2
līdz 3 dienā, izņemot svinamās dienas.

Rīgas pilsētas 3 iecirkņa tiesu izpildītāja
Jāņa Kazubierna kanceleja atrodas
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 127, tālr. 34557.
Pieņem publiku ikdienas no pulksten 2
līdz 3 dienā, izņemot svinamās dienas.

Rīgas pilsētas 4 iecirkņa tiesu izpildītāja
Vladislava Požariska kanceleja
atrodas Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, dz. 8.
Pieņem publiku ikdienas no pulksten 2
līdz 3 dienā, izņemot svinamās dienas.

Rīgas pilsētas 5 iecirkņa tiesu izpildītāja
Oskara Štelmachera kanceleja
atrodas Rīgā, Andreja Pumpura ielā
Ne 1. Pieņem publiku ikdienas no
pulksten 1 līdz 2 dienā, izņemot svi-
namās dienas.

Rīgas pilsētas 6. iecirkņa tiesu izpildītāja
Jāņa Z i r ģ e ļ a kanceleja atrodas Rīgā,
Andreja,Pumpura ielā Ne 1. Pieņem
publiku ikdienas no pulksten 2 līdz 3
dienā, izņemot svinamās dienas.

Rīgas pilsētas 7. iecirkņa tiesu izpildītāja
Leonharda J a k s t i ņ a kanceleja atro-
das Rīgā, Blaumaņa ielā Ne 5a, dz. 8,
tālr. 27020. Pieņem publiku ikdienas
no pulksten 1 līdz 2 dienā, izņemot
svinamās dienas.

Rīgas pilsētas 8. iecirkņa tiesu izpildītāja
Jāņa G r i n i o s a kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā Ne 68. Pieņem
publiku no pulksten 2 līdz 3 dienā,
izņemot svinamās dienas.

Rīgas pilsētas 9. iecirkņa tiesu izpildītajā

Voldemāra Strausa kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā Ne 122, dz. 10,
tālr. 34748. Publiku pieņem ikdienas
no pulksten 2 līdz 3 dienā, izņemot
svinamās dienas.

Rīgas apriņķa 1. iecirkņa tiesu izpildītāja
Andreja Ozoliņa kanceleja atrodas
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 37, dzīv 2,
tālr. 29857. Pieņem publiku pirm*
dienās un piektdienās no pulksten 9
līdz 11 dienā.

Rīgas apriņķa 2 iecirkņa tiesu izpildītāja
Ernsta Liepiņa kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ne 1.
Publiku pieņem no pulksten 9 līdz 11
dienā pa pirmdienām un piektdienām.

Rīgā, 1928. g. 14. aprīlī. Ne 2387.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
A.Būman i s.

Sekretārs O. Blutnbergs.

Paziņojums.
Nodokļu departaments paziņo

^
ka sa-

skaņā ar finanču ministra rezolūciju no
š. g. 26. marta, fuzeleļļas pārdošanas cena
noteikta uz Ls 1,60 par kilogrammu.

Departamenta direktora vielā A. Šu bbe,
Nodaļas vadītājs E. R u d z ī t s,

Patentu valde

paziņo, ka saskaņā ar likuma par preču
nozīmēm 140. panta 1. un 2. punktu,
dzēstas reģistrēto preču nozīmju saraksta
zem sekošiem numuriem reģistrētas preču
nozīmes:

81, 157, 187, 442, 451, 492
524, 525, 527, 578, 582, 589,

591, 592, 599, 600, 627, 632,
909, 922, 1006, 1038, 1032, 1042

1063, 1067, 1074, 1080, 1081, 1097,

1098, 1106, 1100, 1101, 1135, 1186

1191, 1195, 1201, 1202, 1207, 1212,
121312441260 1261, 1268, 1313



1332, 1335, 1359, 1379, 1380 1414,1415, 1431, 1604, 16i 1, 1612, 1667,
1683, 1721, 1722, 1727, 1728, 1777,
1782, 1787, 1807, 1808, 1811, 1813,
1836, 1859, 1860, 1902, 1908, 1917,
1918,. 19i9, 1920, 1925, 1938, 1939,
1940, 1942, 1943, 1958, 1974, 1982,
2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2046,
2055, 206 4, 2072, 2073, 2089, 2091,
2092, 2093, 2094, 2150, 2163, 2164,
2165, 2178, 22 9, 2256, 2257, 2276,2324, 2338, V353, 2383, 2384, 2364,
2363, 2365, 2366, 2 67, 2407, 2412,
2tl3, 2424, 2425, 2441, 2464, 2479,2480, 2483, 2484, 2485, 2497, 2500,
2504, 2510, 2511, 2d!2, 2513, 2517,
2518, 2534, 2535, 2536, 2551, 2554,
2555, 2565, 2568, 2569, 2570, 2573,2574, 2575, 2577, 2578, 2579, 2580,
2582, 2584, 2585, 2611, 2620, 2621,
2622, 2623, 2624 , 2625, 2626, 2633,2634, 2650, 2652, 2655, 2656, 2661,
2664, 2667, 2668, 2679, 2681, 2687,
2688, 2692, 27 02, 2703, 2704, 2705,
2706, 2707, 2708, 2710, 2711, 2716,

- 27 17, 2718, 27 19, 2725, 2727, 2729,
2731, 2735, 2736, 2737, 2738, 2740,
2744, 2752, 2755, 2756, 2757, 2761,
2763, 2764, 2769, 28 10, 2833, 2834,
2835, 2839, 2843, 2850, 2851, 2852,
2853, 2854, 2855, 2856, 2866, 288 1,
285^, 2883, 2884, 2845, 2894, 2899,
2953, 2997, 2999, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 2011, 30 12, 30 13, 3058,
3060, 3073, 3074, 3076, 3082, 3087,
3089, 3118, 3119, 3134, 3 135, 3136,
3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142,
3H3, 3 44, 3146, 3161, 3176, 3177,
3181. 3182. 3186, 3216, 3228, 3229,
3231, 3232, 3234, 3246, 3247, 3248,
3249, 3307, 3320, 3327, 3334, 3345,
3344, 3370, 3395, 3397, 3399, 3034,
2521, 2588.

Rūpniecības nodaļas priekšnieks
J.Vāgels.

Patentu valdes priekšnieks J. Pūri es.

Pārskats par bēgļu, optantu, pārbēdzēju, emigrantu u. e. braucēju kustību
1928. gada marta mēnesī.

Braucēju kategorija Iebraukuši u
Caur- Izbraukuši Braucēju

braukuši """ukum kopskaits

Iebraukuši.
:No S. P. R. S.:

Pārnācēji 12
Ķīlnieki 3
Bēgji ] 4

19
Caurbraukuši.

No S. P. R. S. uz citām valstīm:
Emigranti 385 385

Kopā ar agrāko gadu braucēju skaitu 236134 244471 16214 496819

Administratīvā departamenta vicedirektors V. Ludiņš.
Emigrantu un bēgļu transporta nodaļas vadītāja v. i. J. Kēmans.

NEDĒĻAS ZIŅOJUMS
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1928. gada 8. līdz
15. aprīlim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Apstiprinu.
1928. g. 31. martā.

Būvniecības pārvaldes priekšnieks,
inženieris P. Miezis.

Būvinspektors inženieris A. Bučinskis.

Saistošie noteikumi
par skursteņu un citu dūmu vadu tīrīšanu
Cēsu apriņķa pagastos un bieži apdzīvotās

vietās, kur nav miesta pašvaldību.
1. Skursteņu un dūmu vadu tīrīšana

Cēsu aprļņķa pagastos un bieži apdzī-
votās vietās, kur nav miesta pašvaldību,
ir obligatoriska; tā izdarāma regulāri un
kārtīgi un saskaņā ar šiem noteikumiem.

2. Katram nama resp. mājas īpaš-
niekam jārūpējas par skursteņu un dūmu
vadu tīrīšanu savā namā resp. mājā.

2 Kārtēja skursteņu un dūmu vadu
slaucīšana jāizdara 3 reizes gadā, t. i. pa
katriem 4 mēnešiem vienu reizi.

Piezīme. Šai piespiestai tīrīšanai
nav padoti brīvā stāvošo resp. ne-
apdzīvoto namu skursteņi.

4. Skursteņu un dūrriu vadu tīrīšana
jāizdara pamatīgi un rūpīgi. Skursteņi
izslaukāmi līdz pamatam; skursteņu
apakšējā daļā un dūmu vados sakrājušies
sodrēji un pelni katru reizi tīri jāizslauka.

5. Namu resp. māju īpašniekiem
jātur kārtībā skursteņi, krāsnis un dūmu
vadi un jāraugās, lai tie būtu bez bojā-
jumiem.

6. Ja namu un māju jumta telpās
atrodas dūmu vadi jeb skursteņi un
šinīs jumta telpās tiek novietots siens,
salmi un vispār viegli aizdegošies priekš-
meti, tad dūmu vadi un skursteņi bēniņos
apmetami un atdalāmi resp. ierobežojami
ar ciešu dēļu sienu, kurai jābūt vienu
metru atstātu no dūmu vada jeb skur-
steņa. Sienā ierīkojamas durvtiņas, lai
skurstens būtu pieejams apskatei.

7. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

8. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā
2 nedēļu laikā pēc viņu izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pamats. Cēsu apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes 1927.g. 10.maija
un 17. decembra lēmums pēc pr.
Ne 20 § 23 un Ne 42 § 33.

Cēsu apriņķa valdes
priekšsēdētāja v. p. i. (paraksts).

Sekretārs J. Krievs.

Iecelšanas.
Rīkojums JN° A-295.

Rīgā, 1928. g. 11- aprīlī.

Apstiprinu Mariju Starikovu par M. Mil-
leres ģimnāzijas direktoru, skaitot ar š. g. 1. aprīli.

Izglītības ministris A. T e n t e 1 i s.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.
Vidusskolu direktors K- Ozoliņš.

*
Rīkojums Ne A-296.
Rīgā, 1928. g. 11. aprīlī.

Apstiprinu Olgu Beateri par O. Beateres
ģimnāzijas direktoru, skaitot ar š. g. 15. janvāri.

Izglītības ministris A. T e n t e I i s.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K- Ozoliņš.
4 *

Rīkojums Ne A-297.
Rīgā, 1928. g. 11. aprīlī.

Apstiprinu Jāni T u r k 0 p 0 I i par Ludzas
valsts vidusskolas direktoru, skaitot ar š. g.
1. februāri.

Izglītības ministris A. Tentelis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas Dagdas iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu š. g. 26. marta lēmumu,
atsa 'uc „Valdības Vēstnesī" 1923. g. 235. nu-
murā iespiesto sludinājumu par uz sodu Iik.
574. p. pamata apsūdz. Rūdolfa Brunovska
meklēšanu, jo minētais Brunovskis ir atrasts un
lieta par viņu izbeigta.

1928. g. 11. aprīli. Kr. i. JV° 67.
Miertiesnesis (paraksts).

Sekretārs (paraksts).

Māksla.
Nacionālā teātri vakar nolika aktiera

Augusta Kronberga 25 gadu ska-
tuves darbības julileja. Augusts Kron-
bergs nepieder pie māksliniekiem ar iz-
kliegtiem vārdiem. Viņš pieder_ pie
klusiem, bet toties jo nopietniem māksli-
niekiem, kas pēc liekas popularitātes, pec
apžilbinošiem panākumiem nedzenas.

Lielas, atbildīgas lomas viņam nācās
pirmo reiz izpildīt tanī laikā, kad agrā-
kajā Interim-teātrī kādā sezonā gluži
negaļdot aizgāja vairāk mākslinieki no
ši teātra skatuves, to starpā arī pirmais .
varoņu lomu tēlotājs. Tad aicināja šurp
A. Kronbergu, kas toreiz darbojās Lie-
pājas teātrī, un tā viņš uz reiz ieņēma
redzamu vietu mūsu pirmajā mākslas
iestādē. Lai gan pēc tam nākuši mums
daudz jaunu, ievērojamu spēku klāt,
tomēr A. Kronbergs Nacionālā teātrī vēl
arvienu ieņem visai redzamu vietu. Ir
dažas lomas, kuras viņš tēlo sevišķi pie-
stāvīgi un kuras, šķiet, būtu grūti bez
viņa iztikt.

Savai jubilejas izrādei Kronbergs bija
izredzējis E. Vulfa pazīstamo lugu
.Meli", kura gan jau agrākās sezonās
stipri nospēlēta. Tomēr lugā var ari vēl
arvien noskatīties. Lai gan tanī nav īsti
vienotas, viengabalainas darbības pave-
diena, tomēr tur ir vesela rinda visai
dzīvu, pievilcīgu skatu, kur zib daudz
asprātības, un jautrība un smiekli kūsot
kūso. Netrūkst arī šur tur pabārstītas
morāles gan vārdos, gan darbos.

Jubilārs tēloja pašu galveno vīrieša
advokāta Buras lomu ar spožiem panā-
kumiem * izceldams to visos sīkumos. Ar
lielu atzinību jāizsakās arī par Lilijas
Ērikas, Rodrigo Kalniņa,
Almas Mačs, Antas Klint un
J. L e j i ņ a sniegtiem tēlojumiem. Tie
bija katrs. īsts mākslas baudījums. Pā-
rējiem tēlotājiem bija mazākas lomas.

Publika jubilāram katrā cēlienā iz-
rādīja savas simpātijas, jūsmīgi plaukšķi-
nādama. Pēc izrādes jubilāru godināja,
pasniedzot kā veltes gan dažādas man-
tas, gan lauru vainagus un puķu balvas.
No direkcijas puses viņa nopelnus cildi-
nāja J. Brigad£rs. Ar telegrammām bija
sveicinājuši ministru prezidents P. Ju-
raševskis, izglītības ministris pro-
fesors A. Tentels un daudz citu.

B:igās aktieru saime nodziedāja „Ja
ikviens tik zemē sčtu . .* —J —

Nacionālā opera. Šovakar viesizrāde: pirmo
reizi šajā sezonā „Seviļjas bārddzini s",
ar Selestino Sarobe kā Figaro un lieta-
viešu ievērojamo tenoru Aleksandru Kut-
k a u s k u grafa Almaviva lomā. Sarobe savā
otrā viesizrādē operā ..Rigoletto", guva lieliskus
panākumus, ka pirmšķirīgs itāļu skolas dziedā-
tājs un |oti spēcīgi dramatisks artists. Figaro
ir viņa labākā loma. Diriģents Teodors Reiters.
— R *īt galvenā diriģenta Emila Kupera vadībā
,,A n d r ē Še n j ē" ar Pērkoni, Berzinsku ,Vētru,
Kaktiņu un c. — Liela elite izrāde „K a r-
men"' ceturtdien, 19. aprīlī ar viesiem — sla-
veno vācu dziedātāju Mariju Basku (kā
Karmen), kas sezonas sākumā guva senzacionēlus
panākumus Rīgas koncertos, Selestino Sa-
robi — Eskamiljo un Aleksandru Kut-
kausku kā Don Chozē. — Piektdien. 20. aprīli

baleti „Princis R i e k s t u k o d i s" un.,Pēc
k a r n e v ā 1 a'. Piedalās Aleksandra Feodorova
un visa baleta trupa. Diriģents Jānis Mediņš.

Nacionālais teātris. Otrdien, 17. aprīlī, pulk-
sten 7.30 vakarā, Moma komēdiia ,,A f i a u 11 g ā
sieviete" ar Liliju Štengeli Konstances
jomā. _ Trešdien, 18. aprīlī, pulksten 7.30 va-
karā, J. Raiņa lielā traģēdija „Ilja Muro-
iīi i e t ī s*'. — Ceturtdien, 19. aprīlī, pulksten
7.30 vakarā, pēc ilgāka pārtraukuma Lilija
Stengels uzstājas Bertona un Simona iecie-
nītā lugā „Zaza". — Piektdien, 20. aprīlī,
pulksten 7.30 vakarā. Henrika Ibsena
p iemiņai izrādīs viņa komēdiju ,,Sab i ed ri-
bas ' pīlāri" A. Amtmaņa - Briedīša režijā.
Abonentiem derīga 8. biļete.

Dailes teātris. Otrdien, 17. aprīlī, pulksten
7.30 vakarā, vēl reizi par tautas izrādes cenām
„Suitana harems". — Trešdien, 18. aprīlī,
pulksten 7.30 vakarā, K. Ieviņa „Mež ābeles
koka kastīte". — Ceturtdien, 19. aprīlī,
pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi Džonsona ko-
mēdija „Lielais Venēcijas blēdis".—
Tāpat kā Šekspirs, ari Bens Džonsons savā
komēdijā zīmē spēcīgus raksturus. Pats blēdis
Volpone, tad viņa kalps Moska, augļotājs Kor-
bačio, viņa dēls — kapteinis Leone, tirgotājs
Korvino, tā sieva Kolomba un kurtizāne Kar-
rina — katrs par sevi lielisks tēls, kādus, var-
būt, var vienīgi tēlot Šekspira laikmeta māksli-
nieks. Šī luga ir reizē veiklu situāciju un
spēcīgu raksturu spēle, kāpēc tā arī ieguvusi
pelnītu popularitāti.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Igaunija.

Rīgā, 16. aprīlī. Šodien starp ādietu
ministri A. B a 1o d i un Igaunijas sūtni
Seljamaa notika Latvijas-Igaunijas
pagaidu tirdzniecības līguma

^
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grāmatu apmaiņa.
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Paratvphus —
Tvphus abdom Vēdera tīfs . . 4
Tvphus exanth. . . . Izsituma tīfs . 1
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis. —
Febris interm Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —
Encephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 70
Scarlatina Šarlaks .... 24
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . —
Diphteritis Difterits ... 3
Influenca Influenca ... 1
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze 1
Dvsenteria Asinssērga ...
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums —

(Mumps). . . —
Trachoma —
Mening. cerebrospin. epid 2
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomvelitis —

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Kaunā, 16. aprī ī. Pēc „Sekma-
dienis" ziņām rīt visi Lietavas
b i s k a p i a r arehi bisk ap u Skvi-
recki priekšgalā dodas uz
Romu. Sim braucienam sabiedrība
piešķir lielu nozīmi.

Kopenhāgenā, 17. aprīlī. Vakar
pēcpusdienā ar speciālvilcienu ieradās
Kopenhāgenā uz oficiālu viziti Beļģijas
karāļpāris. Tā pavadoņu starpā atrodas arī
beļģu ārlietu ministris Himauss. Augsto
viesu sagaidīšana krāšņi izgreznotā Dā-
nijas galvaspilsētā bija ļoti svinīga. Va-
karā notika spožs rauts Kristiansborgas
pilī.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 17. aprīlī.

Devīzes

1 Amerikas dollars 5,158—5,17
1 Anglijas mārciņa 25,20—25,25
100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,30—100,05
100 Itālijas liru 27,20—27,40
100 Zviedrijas kronu 138,55—139,25
100 Norvēģijas kronu 137,90—138,60
100 Dānijas kronu 138,30—139,00
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 207,90—208,90
100 Vācijas marku 123,25—123.P0
100 Somijas marku 12,97—13.09
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 ķīlu zīmes. . 92—92
8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotācijas kommlsijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 8 lapas puses.

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ne 246, izd.
1920. g. 7. jūlijā no Zalves pag.
valdes uz Frici Jāna d. Kurmīts
vārdu. 33274b

Lēdurgas pagasta valde izsludi-
na par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) Latvijas pasi Ne 3786, izdotu
no Rīgas apriņķa priekšnieka
palīga ,2. iecirknī 1922. g. 26. jūn.
uz Augusta Augusta d. Nagliņa
vārdu un

2) karaklausības apliecību ar
Ne 33772, izdotu no Rīgas kara
apriņķa priekšnieka 1925. g.
29. janvārī uz Augusta Augusta d.
Nagliņa vārdu. 33492ē

Ļaudonas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kapa
klausības apliecību .\» 955, izd.
no Cēsu apr. aps. priekšn. 1919. g.
31. okt. uz Artūra Jāna d.
Vimba vārdu. 31706o

Vārmes pag. vaHe izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausī-
bas apliecību j\'° 1309. izd. no
Aizputes-Kuldīgas apr. priekšn.
1920. g. 11 martā uz Friča Juj-a d.
Lodiņa vārdu. 32553o

Dagdas iec. pol. priekšnieks
izsludina par nedrīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
pasi Ne 22, izd. no Pustenes pag.
valdes uz Jāzepa Vikentija d.
Keviša vārdu; 2) zirga pasi

497 20647. izd. no šīs pag.
valdes 1926. g. 23. febr. uz
Antona Jāņa d. Dragūna v.3



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1928. g.
24. aprīlī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1927. g. 28. janvārī Jērcēnu pag.
,,Bančos" mir. Pētera Indriķa d-
Skrastiņa testaments.

Rīgā, 1928.g.l4.aprīli. L.JVs 1(592

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1020z Sekretārs A. Kalve.

(Tiesai
sludinājumi.

Kigas apgabaltiesas i. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. "p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
ku^ām ir kaut kādas pretenzijas
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1928. g. 27. martā publicēto
1927. g. 21. nov. Zvārtavas pag.
,,Mež-Brēki" mir. Jāņa Mārtiņa
d. Zaķa, 1923. g. 28. aug. mājas
kārtībā taisīto testamentu un
kodicilu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jāņa Zaķa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misārijiem, parāddevējiem u. 1.1,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. L. Ne 3301

Rīgā, 1928. g. 30. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33424r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ie/unas pret šaī tiesā 1928. g.
27. martā publicēto 1928. g.
11. janv. Liezeres Ozolmuižas

slimnīcā mir. Jāna Pētera d.
Bikše, 1927. g.. 22. dec. mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Jāņa
Bikses mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu; kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sārijiem, parāddevējiem u. t. t,,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās peisonas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. L.JVe 3172

Priekšsēd. v. A. Veidners.
33425i- Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas! 3.civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1^26. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jāņa
Jēkaba d. Ludzenicka lūgumu
un savu 1928. g. 27. marta lē-
mumu, paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu kā mantojuma daļu 250 rbļ.,
apstipr. 1903. g. 10. febr. Ne 110
uz nekustamo īpašumu Cēsu
apr., Rankas muižas Jauti- Lielzi-
lidzu mājām, ar zemes grāmatu
reģ. Ne 1059 par labu Annai
Ludzenieks ir iemaksājis tiesas
depozītā Ls 3,34 apmērā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto hipotēku, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no deinas, kad šis sludinājums ie-
spiests „Va!dības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, hipo-
tēku atzīs par samaksātu un lūdz.
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ne 2501

Priekšsēd. v. A. Veidners.
33430r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1928. g.
27. marta lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Pēters Rūdolfs Flin-
ters parādu pēc obligācijas par
175 rbļ. un 275 rbļ., apstipr.
1896. g. 27. febr. JVs 132 un 135
uz nekustamo īpašumu Rīgas
apr., Doles muižas zemnieku
zemes Sieružu mājām, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 4394 par labu
Aleksandram Morica d. fon Levis
kā pirkšanas summas atlikuma
nodrošinājums un kuras pār-
gājušas kopā ar Doles muižu
uz Sofiju Voldemāra m. fon
Lilienfeld, dzini, fon Levis of
Mcnar uz Voldemāra fon Levis
of Menar testamenta pamata,
ir samaksājis, bet šīs augšā min.
obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesi" un
aizrāda,ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdz. dos tiesibu prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā. JVs 3786

Rīgā, 1928. g. 30. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33436r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., ? 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Jāņa Graduma lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
3. aprīlī publicēto 1926. g. 1. apr.
Jaunpiebalgas pag. Maznauk-
šenos mir. Pētera Jāņa d. Cie-
kuržņa, 1908. g. 21. janv. mājas
kārtībā taisīto mantojuma lī-
gumu kā arī visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir.
Pētera Ciekuržna mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisārijiem, parāddevējiem un
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas. ?

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet mant. līgumu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Ernestīnes Balod pilnv.
zv. adv. Pētera Eglīša lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
3. aprīlī publicēto 1927. g. 9. dec.
Zvārtavas pag. Bērzos mirušā
Friča Augusta d. Lapiņa, 1927. g.
21. aprīlī pie Valkas notāra
G. Kiršfelda taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Friča Lapiņa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
kbmisārījiem, parāddevējiem un
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
L. JVs 3849. 280b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
SekretārS'A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. iik. 1967., 2011 —
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Gelenas (Helenes) Skum-
binas lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 1928. g. 3. aprīli
publicēto 1926. g. 12. jūnija
Rīgas pilsētāas I slimnīcā mir.
Ādama Jāņa d. Skumbiņa, 1924.g.
6. maijā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir Ādama Skumbiņa manto-
jumu vai sakarā ar šomantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
L. JVs3529. 282b

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

Rīgas apgabaltiesas i. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. prec. Iik. 2060. un
2062. p., ievērojot Valsts zemes
batikas lūgumu un savu 1928. g.
27. marta lēmumu, paziņo, ka
parādnie .ce Marija Zvirbu! pa-
rādu pēc obligācijas par 2000' r.,
apstiprinātas 1875. g. 10. martā
JVs 656 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr. Lēdurgas muižas
zemnieku zemes Čunkuru mā-
jām, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 1973 par labu baronam
Ernestam Kampenhauzenam, kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums, — ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
hevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniecei dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi
zudumā.

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

Rīgā, 1928. g. 30. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33437r Sekretārs A. Kaive.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Valtera Pētera
Ericha Šmidta lūgumu un savu
1928. g. 27. marta lēmumu, pa-
ziņo,, ka parādnieks parādu pēc
obligācijas par 4000 rbļ., ap-
stipr. 1914. g. 15. janvāri Ne 26
uz nekustamo īpašumu Val-
mieras apr., Rujienas-Ternejas
muižas zemnieku zemes Ķeilu
JVs 10/39 mājām, ar zemes grām.
reģ. JVs 3087 izdotas par labu
Pētevam Jāņa d. Rocenam, kas
viņu cedējis blanko, — ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar, tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
kā ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un lūdz.
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. JVs 3663

RTgā, 1928. g. 30. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33431r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 16. janvāri '»Umurfas-
Sāruma pag., ,,Kalnmuižā mi-
rušā Jāņa Jāņa dēla Bormana,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, , legatarijiem, fideikomi-
sārijiem,' kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L.JVs 3146.

Rīgā, 1928. g. 27. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33087ē Sekretārs A. K a 1ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. Iik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 27. augustā Slokā
mirušā Kārļa Anša dēla Šņores
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem ' , fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas, savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L.JV° 3686.

Rīgā, 1928. g. 27. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33088ē SekretārsA. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011. 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 23. oktobrī 'jūrā noslī-
kušā Jēkaba Aleksandra dēla
Baloža ir atklāts mantojums
nn uzaicina, karti ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
Kā mantiniekiem,, legatarijiem,
Fideikomisārijiem , kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JV<> 3549

Rīgā, 1928. g. 30. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33427ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 201!., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 9. novembrī Annas
pagastā mirušā Jura Jēkaba dēla
Pīča ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to, tjesības kā
mantiniekiem, legatarijiem. fidei-
komisārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās, personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas. L.JVs3638.

Rīgā, 1928. g. 27. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33089Č Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 19. augustā Kārķu
pagastā, Ķiguļos mirušā Kārļa
Jāņa dēla Strazdiņa ir atklāt?
mantojums un uzaicina, kam it
uz šomantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisārijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
!aikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas Iienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L.JVs 3685.

Rīgā, 1928. g. 27. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33090ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un

?2019. p. pamata paziņo, ķa pēc
1919. g. 16. septembrī Limbažu
pagastā mirušā Jēkaba Pētera d.
Jakobsona ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem legata-
rijiem, fideikomisārijiem, kredi-
toriem, un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L.JVs 3738.

Rīgā, 1928. g. 30. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33428ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
27. martā izklausījusi Pētera
Jāņa d. Sīlita lūgumu iecelt
aizgādniecību par bezvēsts prom-
būtnē esošā Pētera Pētera d.
Sīlita mantu — nolēma: pat
prombūtnē esošā Pētera Pētera d.
Sīlita atstāto mantu iecelt, aiz-
gādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Kusas pagasta tiesai
attiecīgai rīcībai. L.JVs3678.

Rīgā, 1928. g. 30. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

33429Č Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. li.. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 5. dec. Bejas pagastā mir.
Jāņa Ādama d. Poda ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam it
uz šo mantojumu, vai sakarā ai
to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisārijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. JVs 377J

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

289z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1877. p. 18. janvārī Rūjienas pag.
mirušā Heinricha Melbarta, ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisā-
rijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai, tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas sabas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. JVs 3818

Rīgā, 1928. ģ. 3. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

292z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. !ik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi'Alberts
Jāņa d. Ziedi ņš un Vilhelmīne
Jukuma m. Ziediņš, dzim. Stede-
laub, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
A. Meike 1928. g. 24. martā
reģ. JVs 20/4244, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši' vietējo civ. lik.
79. p. un turpm. p. p " paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
L. JVs 3887. 312b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2012. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 17. oktobrī Valmierā
mirušā Pētera Matīsa d. Kalvīša,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
vai sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
L. JVs 3453. 300b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīnodaļa
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Annas Kiselevs lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
3. aprīlī publicēto 1927. g. 20. febr
Vietalvas pag. Ceplī mir. Jāņa
Vasila d. Kiseļeva, 1925. g.
4. martā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesībļf
uz mir. Jāņa Kiseļeva mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10.jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060.un
2062. p. pamata, ievērojot Rein-
holda Spriča d. Zariņa lūgumu
un savu lēmumu no 1928. g.
11. apriļa paziņo, ka lūdzējs pa-

rādu pēc 2 oblfgācijām, apstipri-
nātām uz nekustamu īpašumu
Rīgas pilsētā, IV hipotēku iec,
ar zemes grām. reģ. JVs 273 ingro-
sētas: a) 1898. g. 10. februāri ar
JVs 250 summā «000 rbļ. par labu
Jānim Strautiņam, kas viņu ir
cedējis blanko, min. obligācija
Rīgas apgabaltiesas 1907. g. 3.ok-
tobra lēmumu ir atzīta, par iz-
nīcinātu un uz min. lēmuma pa-
mata iznīcinātas obligācijas vietā
1907. g. 30. novembrī ar JVs 8613
ir izdots Reinholdam Zariņam
jauns zemes grāmatu dokuments.
Šī obligācija 1910. g. 7. oktobrī
ir pārgājusi uz II Rīgas krāj-aizd.
sabiedrību un b) 1910.g. 15.jūnijā
ar JVs 1324 par 15000 rbļ.par labu
Augustam Mežulam, kas viņu
ir cedējis blanko. Abas minētas
obligācijas 1910. g. 7. oktobrī ir
pārgājušas uz 11 Rīgas krāj-
aizdevu sabiedrību, — ir samak-
sājis, bet šīs augšā minētās obli-
gācijas nevar tikt izsniegtas at-
pakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemesgrāmatās, tamdēļ ka ir gā-
jušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā, skai-
tot no dienas, kad šīs sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatās.

Rīgā, 1928. g. 14. aprīti. JVs39! 1
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1031z- Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
201.4. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop.2451. p. pamata
uz Pētera Grīnberga lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
3. aprīlī publicēto 1927. g. 3. jūn.
Dzērbenes Kalna Melios mir.
Mārtiņa Pētera dēla Grūnberga,
1"926. g. 12. maijā pie Cēsu no-
tāra J. Jurģa taisīto testamentu,
kā arī visās personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir.
Mārtiņa Grūnberga mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikommisārijiem, parāddevē-
jiem u. t. t, pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprīli.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,.
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. {m
2062. p., ievērojot Eduarda Mar-
kusa pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1928. g.
3. aprīļa lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Eduards Markus pa-
rādu pēc 2 obligācijām par
1500 un 1000 rbļ., apstiprinātām
1877. g. 16. decembrī un 1894. g.
5. maijā ar JVs 1140 un 296 uz
nekustamo īpašumu Rīgas ap-
riņķī, Allažu muižas zemnieku
zemes Mežadamu mājām, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 2340
par labu pirmā Johanam fon
Blankenhagenam, kā pirkšanas
summas atlikuma nodrošinājums ,
kura obligācija ir cedēta blanko
un pārgājusi uz baronu Kārli
Freitagu fon Loringhovenu kā
blanko cesionāru, kas viņu ir
atkal cedējis blanko un otra Ma-
rijai Liepiņš — ir iemaksājis
tiesas depozītā Ls 49,34 dēl
kapitāla un o/ dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītom obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā„
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstnesī"
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g.3. aprīlī. JVs 3840..
Priekšsēd. v. A. Veidners.

324ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties. lik. 1967., 20t 1.—
2014. un 2079. p. p. . un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Edes Vērsenbergs lū-
gumu uzaicina visas personas,
kuj-ām ir kaut kādas pretenzijas,,
strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
1928. g. 27. martā publicēto
1926. g. 26. novembrī Majoros
mir. Jēkaba Andreja d. Vērsen-
berga ai. Vērsiņa, 1926. g. 25. nov-
pie Rīgas Jūrmalas pils. notāra
Jansona taisīto . testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir..
Jēkaba Vērsenberga mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai,
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
L. JVs 3679. 279t>

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot Jāņa
Šenberga pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
lēmumu no 1928. g. 3. aprīļa ar
šo paziņo, ka Jānis Šenbergs
parādu pēc trīs (3) obligācijām,
apstiprinātām uz nekustamu īpa-
šumu Krimuldas muižas zemnieku
zemes ,,Rebu Ne 21" atdalītām
,,Bružlejas" mājām, Rīgas apr.,
ar zemes grām. reģ. JVs 2279 ar
zolidarisku atbildību uz pēdējām
ingrosētas: a) 1877. g. 27. janvāri
ar Ne 155 par 847 rub., b) 1877. g.
27. janvārī ar JVs 156 par 850 rub.,
abas minētās obligācijas izdotas
firstam Paulim Līvenam, par
labu kā pirkšanas summas atli-
kuma nodrošinājums un pārgā-
jušas uz Jāni Ansbe'rgi, kas viņas
ir cedējis blanko un c) 1899. g.
27. jūlijā ar JVs 456 par 2000 rub.
par labu Pēterim Pipastam —
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 76,61 dēļ kapitāla un % dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespietss ,,Vald . Vēstn." un.
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs pat samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā,

1928. g. 3. aprīlī. JVs3837.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
326o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīnodaļa,
uz civ. ties. Iik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. pa-
mata, uz Borisa Sirotina pilnv.
zv. adv. V. Kārkliņa lūgumu
uzaicina visas persoans, kurām
ir kaut kādas, pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
3. aprīlī publicēto 1922. g. 28. jūl.
Rīga mir. Evdokijas Alekseja m.
Sirotinas, dzim. Mežujevas,1907.g
19. jūlijā pie Rīgas notāra A. Bo-
chanova taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Evdokijas Sirotinas mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesaisešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Jātas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
Priekšsēd v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 7. janvārī Rīgā mir.
Katrīnas Nikolaja m. Bisniek,
dzim. Nesmelov, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir šo
mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisārijiem , kredi-
toriem un 1.1., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
L. JVs 3848. 302b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Vikentija Cep-
linska lūgumu un savu 1928. g.
3. apiīļa lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 6000 rbļ., apstiprinātas! 912.g.
17. jūlijā ar JVs2190 uz nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā, VI hip.
iec, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 542 par labu Michailam
Michaila d. Jaškulis, kas minēto
obligāciju ir cedējis blanko. kura
obligācija ir pārgājusi uz Hermani
Kāiļa d. Kampe. kā blanko
cesionāiu, kas viņu ir atkal
cedējis blanko, — ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam, dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ, kā ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājuma
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un

aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācija atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī Ne 3781.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

32tē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi An-
drejs Kriša d. Lonfelds un Aurora
Jāņa m. Lonfelds, dzim. Lapsēns,
noslēguši savgtarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
landa 1928. g. 17. martā reģistra
?X? 48 6435, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
L. JVs 3796. 315b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
3. aprīlī izklausīja Žano Izraēla d.
Zaķa hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
5000 rbļ. atlikumā, apstiprinātu
1899. g. 20. febr. ar .Vs 402 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pils.
II hip. iec. ar zem. gr. reģ.
Ne 851 par labu Jēkabam Pētera
d. Vanagam, kas viņu ir cedējis
blanko, kura obligācija pārgājusi
uz Kārli-Moricu Jāņa cl. Lejiņu
kā blanko cesionāru. kas viņu ir
cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1928. g. 3. aprilī. Ne 2509.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
334ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Vilis
Mārtiņa d. Robežnieks un Anna
Jāņa m. Robtžnieks, dzim. Ga-
baliņ, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
K. Sumberga 1928. g. 19. martā
reģ. JVs 20/2536. ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību ir atcēluši vietējo civ. lik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 3. aprilī.
L. JVs 3797. 314b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 7. maijā Rankas pag.
mirušā Jāņa Meliņa (Millina)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem. fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.. pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā 5īs
tiesības zaudējušas. L.JVs3643

Rīgā, 1928. g. 31. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

I Iz Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 201!., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1910. g. 4. jūnijā Rigā mirušā
Indriķa Jansona ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisārijiem. kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L Xs 497

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

285z Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs v. i. pa-
ziņo, ka š. g. 22. febr. ..Valdības
Vēstneša" 43. numurā izsludinātā
Kristapam-Ādoifam Jāņa dēlam
Riekstniekam piederošā ne-
kustamā īpašuma, Talsu apriņķa
Stendes pag. ..Selderi" māju ar
zemesgrāmatu reģ. .Nš 1933 pār-
došana 1928. g. 25. aprīlī

ATCELTA
Jelgavā, 1928. g. 13. aprīlī.

1075z Tiesu izp. v. i. K.Burdais.

Rīgas apgabaltiesas 3.civilnodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispārī-
bai, ka laulātie diaugi To-
mas Jozefs Patrika d. Gara
un Elza Anna Adelheide Johana
meita Gara, dzim. Brauer. no-
slēguši savstarpējo laulības 'ī-
gumu pie Rīgas nnt. R. Voigta
1928. g. 20. martā reģistra
JVs21 3152, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši viet. civīllik. 79.un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

1928. g. 3. aprīlī. L.JVs 3811.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

568 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Jēkaba Pfeifa
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1928. g.
3. aprīļa lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Jēkabs Pfeifs parādu
pēc 2 obligācijām par 1000 rbļ.
katru, apstiprinātas 1908. g.
31. martā ar JVs 400 un 1912. g.
4. maijā ar JVs676 uz nekustamo
īpašumu Madonas apriņķī, Iršu
kolonijas muižas mājas Ne 54,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 5143
par labu abas Voldemāram Hei-
selim — ir iemaksājis tiesas
depozitā Ls 44,01 dēļ kapitāla
un °/n dzēšanas.

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

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī. JVs3835.
Priekšēs. v. A. Veidners.

325ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 29. oktobrī Jaungulbenes
pag. Malupu mājās mirušā Kārļa
Jura d. Rēdera ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisārijiem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tas viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. JVs 3767

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

290z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. g. 8. decembrī Trikates
pagastā Kārļa Anča meitas Tom-
sona, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šomantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisārijiem, kreditoriem un 1.1.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g.' 3. aprīlī.
L. JVs 3820. 301b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1909. g. 14. maijā Rīgā mirušā
Pētera Mārtiņa d. Pagasta ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisā-
rijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. JVs 3815

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

291z Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Miķelis
Zandbergs (Sandberg) un Anna
Zandbergs (Sandberg) noslēguši
savstarpējo laulības līgumu pie
Rīgas notāra J. Krūklanda
1928. g. 27. martā reģistra
Ne55/7210, ar kuru 'viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civ. likumu 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību.

1928.g. 11. aprīli. L.JVs 3914.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

769 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Jānis Andreja dēls Prudants
un Alvina Jāņa meita Prudant,
dzim. Grintai, noslēguši sav-
starpējo laulības līgumu pie
Madonas notāra E. Osten-
Sackena 1928. g. 21. martā reģ.
JVs 8/1023, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto * laulību,
ir atcēluši 'vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

1928. g. 11. aprīlī. L. Ne 3899.

Priekšsēd. v.: A. Veidners.
771 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Morduchs Ābrama
dēls Kleins un Sonja Dāvida m.
Visockis (Wissotzky) noslēguši
priekšlaulības līgumu pie Rīgas
notāra V. Līvena 1928. g.
21. martā reģistra JSs 21 o2/0,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu no-

slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

1928. g. 11. aprīlī. L. JVs 3886.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

772 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latviias civ. likumu kop,
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Aleksandrs Kristapa dēls Sa-
kovskis un Alma Augusta m.
Sakovskis, dzim. Sehnbergs, no-
slēguši savstarpējo laulības līgumu
pie Rīgas notāra J. Graudiņa
1928. g/23. martā reģ. JVs 13/5318,
ar kuj-u viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civ. likumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

1928.g. 11. aprīlī. L. JVs3867.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

767 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. likumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Vasilijs Konstantinovs un Amā-
lija Konstantinovs, dzim. Kraut-
heims, noslēguši savstarpējo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 1928. g. 27. martā

reģistra JVs 54/7121, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. likumu
79. un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

1928. g. II. aprīlī. L.JVs 3913.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

768 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Rūdolfs Otto d. Paļms un Alise
Jāņa m. Palms, dzim. Veisters
noslēguši savstarpējo laulības
līgumu pie Alūksnes notāra
J. Altroka 1928. g. 16. martā
reģistra JVs 6/874, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto
laulību,ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

1928. g. 11. aprīlī. L. JVs3865.
Priekšsēdētāja v. A.Veidners.

763 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz Latvijas civ. likumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Hugo
Kārļa dēls Kalacs un Elfride
Jēkaba meita Kalacs, dzim. Ro-
cis, noslēguši savstarpējo laulī-
bas līgumu pie Alūksnes no-
tāra J. Altroka 192«.g. 16.martā
reģistra JVs 5'869, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. likumu
79. un turpm. p. p. paredzētc
laulāto mantas kopību.

1928. g. 11. aprīlī. L.JVs 3866.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

764 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie ' draugi
Jānis T ro fim ov s un Marta
Trofimovs, dzim. Šolcs,
noslēguši savstarpējo laulības
līgumu pie Rīgas notāra
K- Sumberga 1928. g., 24. martā
reģistra JVs23/2732, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civillik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

1928. g. 11. aprīli. L. JVs 3928.
Priekšs. v. A. V e i d n e r s.

762 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. gada 23. jūlijā Līves
pagastā ,,Cempulu" mājāsmirušās
Annas Jēkaba meitas Abel,
dzim. Indrikson, ir atklāts
mantojums un uzaicinakam
ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzis kā
šis tiesības zaudējušas.

1928. g. 11. aprilī. L. JVs3869

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1916. g. 4. oktobrī Krievijā,
Zalezjas stacijā mir. Pētera Jēkaba
dēla A k m e n a ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikommisārijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienās.

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

1928. g. 11. aprīlī. L. Ne 2911
Priekšsēd. v. A. Veidners.

750 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Augusts Pēt 'eris Pē-
tera dēls Jenšs un atraitne Ella
Jāņa m. Čerepanovs, dzim. Skuja
ari Skuje, noslēguši priekš-
laulības līgumu pie Rīgas
notāra R. Voigta 1928. g.
24. martā reģ. JVs23/8292, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu no-
slēdzamo laulību, ir 'atcēluši
vietējo civīllik. 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

1928. g.. 11. aprīlī. L.JVs 3915.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
770 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. Iik. 2011., 2014., un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. gada 26. novembrī Inču-
kalna pagastā mirušā Laura
Miķeļa dēla Kauleņa, ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks ,tad viņas atzīs kā šis
tiesības zaudējušas.

1928. g. 11. aprīlī. L. JVs3910
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
75J Sekretārs A^_alve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1912. g. 15. oktobrī ' Rīgā
mirušās Nichamas Matlas Ben-
ciona meitas Birmanis,
dzim. Jakobson, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šis
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

1928. g. 3. aprīli. L. JVs2715

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 8. jūnijā Rembates
pagastā mirušā Jāņa Miķeļa
dēla Gaiļa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

1928. g. 11. aprilī. L. JVs3892
Priekšsēd. v. A. Veidners.

744 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
3. aprīlī izklausīja Friča Jāņa d.-
Lilje lūgumu dēļ hipotēkārisko
parādu dzēšanas un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 5000 rbļ., apstiprinātu 1909.g.
5. janvārī ar JVs 2 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apr., Bulduru
muižas muižu zemes gruntsgabalu
Ne 91 pēc agrāras ref. I136F,
Bulduros, ar zemes grām. reģ.
JVs2068 par labu Ēvaldam Friča d.
Pochevicam, kas viņu bij cedējis
blanko un kura obligācija 1926. g.
7. janv. ir dzēsta uz agrāras ref.
likuma pamata.

Rīgā, 1928.g.3.aprīlī. JVs 1878.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

332ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1917. g. 20. aprilī Mālpils pag.
mirušas Trīnes Pidriķa meitas
Roze, dzim. Riekstiņ, ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem,fideikommi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

1928. g. 11. aprīlī. L. JVs3922
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
747 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3.civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1927. g. 11. decembrī Pals-
manes pag. mirušā Kārļa Paula
dēlā Zāģera ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisārijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

1928. g. 11. aprilī. L. JVs 3871
Priekšsēd. v. A. Veidners.

746 Sekretārs A.Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1914. g. 18. aprilī ' Vec-
Laicenes pag. mir Jēkaba B a 11e-
kaula (Baltaiskaula) ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatar., fideikommisar., kredi-
toriem un t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

1928. g. 11. aprīli. L. JVs 3852
Priekšsēd. v. A. Veidners.

749 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1918. g. 4. novembrī ' Patkules
pagastā mirušā Adriana (Indriķa)
Jāņa dēla Ķ i r s o n a ir at-
klāts mantojums un uzacina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

1928. g. 11. aprīlī. L. JVs3893
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
745 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
3. aprīlī izklausīja Voldemāra
Jāņa d. Lūka hipotēkārisko
parādu dzēšanas lietu un no-
'ēma: atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 100n rbļ., apstiprinātu
1900. g. 21. aprīlī ai Ne 89 uz
nekustamo īpašumu Skrīveru
muižas kvotes zemes Sprūdu
mājām, Rīgas api., ar zem. gr.
reg. Ne 958 par labu .Miķelim
Jēkaba d. Auzinam..

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī. JVs2856.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

333ē Sekretārs A. Kaķe.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
3. aprīlī izklausīja Nachmaņa
Vulfa d. Moskovska hipotēkārisko
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt pai iznīcinātu obli-
gāciju par 30.000 rbļ., apstipri-
nātu 1909. g. 8. api. ar J* 524
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pils. II hip. iec. ar zemes grām.
reģ. JVs 416 par labu Ivanam
Pētera d. Purgalam, kas min.
obligāciju ir cedējis blanko un
kura pārgājusi uz Roberta hana
d. Stauve, kā blanko cesionāru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī. JVs2508.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

335ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Edu-
ards Jānis (Jānis Eduards) Jāņa
dēls Cīrulis un Līze Jāņa meita
Cīrulis, dzim. Birzgal, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Cēsu notāra V. Kremera 1928 g.
19. martā reģ. JVs 4/280, ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civ. likumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
L. JVs 3829, 310b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. "36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Johannes Oskara d.
Jakšs (Jaksch) un Katarīna
(Katia) Aleksandra m. Cellier
noslēguši priekš laulības līgumu
pie Rīgas notāra R. Voigta
1928. g. 20. martā reģ. JVs20/3142,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēdzamo laulību, ir atcēluši
vietējo civ. likumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.
L. JVs 3810. 311b

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
3. aprīlī izklausīja Anisijas Anže,
dz. Guseva, hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
500U i-hļ., apstiprinātu fS12. g.
Īd . septembrī ar JVs 2749 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pils.
IV hipotēku iec, ar zemes grām.

2088 par labu Teodoram
Mārtiņa d. Krūmiņam, kas viņu
cedējis blanko, un kura Obligācija
pārgājusi uz Hermani Kārļa d.
Kampe, kā blanko cesionāru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī. JVs2748.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

336ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
3. aprīlī izklausīja Heinricha
Oskara d. Agte (Agthe) hipotē-
kārisko paradu dzēšanas lietu un
nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 3000 rbļ., ap-
stiprinātu 1904. g. 20. decembrī
ar JVs 1820 uz nekustamu īpašumu
Rīgas pils. V hipotēku iec, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 743 par
labu Oskaram Kristapa d. Agtem,
kas viņu cedējis blanko.
Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī. JVs2882.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
337ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. Iik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Arnolds
Mārtiņa d. Ozols un Leontīne
Dāvā m. Ozols, dzim. Alsiņš,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
landa 1928. g. 20. martā reģistra
JVs50/6662, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civ. Iik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 3. aprilī.
L. JVs 3830. 313b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kal v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz savu 1928. g.
27. marta lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs Fridrichs Gtinhagens ie-
maksājis tiesas depozitā Ls 24,
kamdēļ atzīme, kas ievesta 1901.g.
11. jūnijā ar JVs 657 uz Cēsu apr.,
Rankas muižas Lejas-Klāv- Spro-
ģes mājām, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 1053 pēc 26. marta 1901. g.
pirkšanas līguma 2. J piezīmes
par mājas atsavināšanas un ie-
ķīlāšanas aizliegumu līdz tā paša
§ V. p. minētā pirkšanas summas
atlikuma summa 1800 rbļ. sa-
maksai — ir dzēsta.

Pamatojoties uz augšā izteikto
un civ. proc. lik. 146032. p. pa-
mata, apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uzaicina kreditoru Sprici Stieni
saņemt augšā minēto naudu.

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī JVs3650.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

338ē Sekietārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 21. decembri Vecgulbe-
nes miestā mirušās Annas Jāņa m.
Kaktin, dzini. Buš, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisārijiem
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzis kā šīs tie-
sības' zaudējušas. L. JVs 2415

Rīgā, 1928. g. 31. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12z Sekretārs A. Kalve.

maņa kustamo mantu, sastāvošu
no 'stikla atkritumiem, baltām
smiltīm un c. un novērtētu par
Ls 496.

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

Rīgā, 1928. g. 2. aprīlī.
1161 ' Tiesu izp. J. Grinios.

Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. aprīlī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Pļavas ielā JVs 7, pārdos
11 torgos Jāņa S k a I d e r a
kustamo mantu, sastāvošu no
30 dāmu kleitām u. c un novēr-
tēta par Ls 230.

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

Rīgā, 1928. g. 2. aprīlī.
1162 Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 24. aprīlī, pīkst. 12 ' dienā,
Ķempu pagastā Jaun-Garteč
mājā, 2. izsolē pārdos Kārļa
Šķestera kustamu mantu,
sastāvošu no kultivatora, arkla,
ar zirgu kuļamas mašīnas, ecē-
šām, vētījamās mašīnas un no-
vērtētu par Ls 270.

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

1928. g. 11. aprilī.
1146 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Lēmumu paslud.našana.

Meitenes muita,
saskaņā ar muit lik. 1140. p.
izziņo, ka caurskatot zemāk mi-
nēto Lietuvas pilsoņu lietas,
kuras pret viņiem ievadītas virs-
minētā muitā, tikuši sodīti:

par kontrabandu
Lietā JVs 126/27. g. Kārlis

Kukulis ar Ls 25,83 par nelegālu
robežas pāriešanu Ls 10; Antons
Sīpols ar Ls 25,84, par nelegālu
robežas pāriešanu Ls 10;
pēc muit. lik. 1022. p. preču

konfiskācija.
Lietā JVs 136/27. g. Moisejs

Mitavska, lietā JVs 181/28.g. Kārlis
Rozenbergs.
No soda atsvabināti — izbeidzot

lietu
Lietā JVs 144/28. g. 1) Josels

Blums, 2) Ārons Tenkels,
3) Kostja Koževnikovs, 4) Mi-
kola Kožukauskas, 5) Jurģis
Gričevičius, 6) Jūlija Run-
kauskiene.
Par nelegālu robežas pāriešanu.

Lietā JVs 170/28. g. Petninkas
Serapikas ar Ls 10, Prana
Salapets ar Ls 10.

Šos lēmumus var pārsūdzēt
uz finanču ministra vārdu 3nēdēļu
laikā, no viņu iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn." apliekot pārsū-
dzību ar zīmognodokli Ls 0,8C
un iesniedzot caur Meitenes muitu
pa pastu vai personīgi.
Muitas priekšnieks R. Kalniņš
1124ē Darbvedis J. Lugāvins

Rigas apr. Skrīveru iec. polic.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
24i aprīli, pīkst. '10, pie Jumpra-
vas pag. nama pārdos atklātā iz-
solē Mārtiņam Andreja d. Satti-
rinām, dzīv. Jumpravas pag.
,,Silmalps", piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no 1 aitas, ar
jēriem, 1 ragavām, 1 skapja un
! gultas, novērtētu kopvērtībā
par Ls 50,— un aprakstītu priekš
naudas soda piedzīšanas pēc izp.
rakstiem. Pārdodamo mantu ap-
skatīt un izzināt novērtējumu
varēs izsoles dienā. 1099z

dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi tin visus
pārējos papīrus atstās tiesas kan-
celejā. L.JVs 589. p 28.

Daugavpilī, 1928. g. 27. martā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

33449v Sekr. v. B. Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 29. febr.
lēmumu, pamatodamies uz civ.
profc. lik. 1401., p. un civ. lik.
(10. sēj. 1. d.) J239. p. uzaicina
1913. g. 28. maijā (vecā stila)
mir. Michaila Trofimova (bez
uzvārda), mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības uz
mantojumu, kas palicis Jaun-
latgale 's apr. Baltinovas pag.

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

launlatgalē, 1928. g. 26. martā.
JVs 25. 33291b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisja,

uz Aleksandra Andreja d. Palma
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no tiesībām uz 36 des.
533 kv. asīm zemes Mazā un Lielā
Stubrova ciemā atgriezumā pla-
tībā 108 des. 1600 kv. asis,
atrodošās Valkas (senāk Pleska-
vas) apriņķa Pededzes (senāk
Paņikovasj ' pagastā, par kuru
tiesību pārējiem līdzīpašniekiem
uzrādīti Reinolds un Aleksandris
Karloviči, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu.
iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas, dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tiit ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas (ideālo tie-
sību) īpašnieku bez kādiem apro-
bežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkārisko ap-
grūtinājumu tiesībām. JVs2319.

Daugavpilī, 1928. g. 30. martā.
Kommis. priekšsēd. E.Helvichs.
33460o Sckret.-darhv. J.Strazds.

Ar Liepājas apgabaltiesas civīlnod.
1928. g. 22. marta lēmumu Ārons
Jankelovičs atzīts par maksāt
nespējīgu parādnieku tirdzniecībā
kamdēļ iestādēm un priekšniecī-
bām vajadzīgs labprātīgi: 1) uz-
likt aizliegumu uz parādnieka
nekustamiem īpašumiem, kā ari
apķīlāt viņa kustamu mantu, ja
tāda rastos viņa iestāžu robežās
un 2) paziņot Liepājas apgabal-
tiesai par visām prasībām pret
maksātnespējīgo parādnieku, kā
arī par summām, kuras pēdējam
pienākas no iestādēm.

Privātām personām jāpaziņo
Liepājas apgabaltiesai: 1) par
savu parādu prasībām no pa-
rādnieka, kā arī par summām,
kādas parādniekam pienākas, ne-
skatoties, vai maksājumi notecē-
juši, vai ari viņu termiņš gaidāms
nākamībā un 2) par mantību,
kura atdota no parādnieka pri-
vātām personām, vai nodota
viņām no parādnieka uzglabāšanā
vai ķīlā.

Augšā minētie paziņojumi jā-
izdara četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Liepājā, 1928. g. 12. aprīlī.
982o JVs297-1/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata Do-
miceias Gudans prasības lietā
pret Pēteri, Konstantīnu un Fau-
stinu Gudaniem par nekustamu
īpašumu, uzaicina Pēteri, Kon-
tantinu un Faustinu Gudanus,

' kuru dzīves vieta prasītājai nav
zināma, četru mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no prasī-
tājas iesūdzības rakstu un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātie minētā laikā neie-
radīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņu klāt-
būtnes. Ja ieradīsies bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā. L. JVs751. p./28.

Daugavpilī, 1982. g. 23. martā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

33450v Sekr. v. B. Cīrulis '

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata Re-
bekas (viņa arī Rivka) Zalmana
Berka m. Riks prasības lietā
pret Hasiju Morducha m. Mi-
chailu, Morduchu, Nochumu un
Chienu Manela b. b. Klingma-
niem, par zemes grāmatu reģistra
ierakstu atcelšanu, uzaicina Ha-
siju Morducha m., Michailu, Mor-
duchu .Nochumu un Chienu Ma-
nela b. b. Klingmanus, kuru
dzīves vieta prasītājai nav zi-

. nama, četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesi", ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no prasī-
tājas iesūdzības raksta, pieliku-
miem un uzdot savu dtzīves vietu
Daugavpilī.

Pie prasības raksta pielikti mir.
Zalmana Klingmana notariālā
testamenta, Petrogrādas apgabal-
tiesas 1926. g. 29. okt. lēmuma,
pie Daugavpils notāra Jakuho-
viča 1895. g. 10. jūlijā noslēgtā
pirkšanas-pārdošanas līguma no-
raksti un Daugavpils rabīna
1928. g. 15. janv. ar 273 98.,
278 02. un 35/05. B. JVs N° izd.
metriskās apliecības.

Ja aicinātie minētā laikā neie-
radīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņu klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savi;

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
21. maijā mirušā Semena Staņi-
slava d. Reča, 1927. g. 4. aprilī
sastādītais privāt testaments, ar
kūju testatora kustama un neku-
stamā manta novēlēta Jefrosinijai
un Pēterim Ravinskiem ar ap-
gabaltiesas 1928. g. 16. janv. lē-
mumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem Jefrosinijai un Pē-
terim Ravinskiem. L. JNs 365a.

Daugavpilī, 1928. g. 27. martā.
Priekšsēd.'b. A. Strazdiņš.

33451 v Sekr. v. R. Tirkovskis.

Daugavpils 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1928. g. 26. marta
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. X sēj. 1239. p., uzaicina
1928. g. 6. febr. mir. Šļoma
Hackeļa d. Kadiševiča manti-
niekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, atrodošosDaugavpilī, dzelzs
rindās JVs 38, augšminētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 1928. g. 26. martā.
33297b Miertiesnesis A. Strazds

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Minnas Šuman
lūgumu, civ. proc. Iik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1239. p. uz-
aicina visus mirušā 1916. g.
14. augustā Niklasa Jāņa d.
Šūmana (Krūmiņa) mantiniekus
pieteikt minētam miertiesnesim
savas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu, atrodošos Krustpils
pag. un sastāvošu no 14 des.
379 kv. asīm zemes un ēkām, —
sešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas ,, Valdības Vēst-
nesī".

Krustpilī, 1928. g. 27. martā.
33295z JVs 218

Miertiesnesis (paraksts).

lslīcas pagasta tiesa,
Bauskas apr., pamatojoties uz
savu 1928. g. 28. februāra lēmumu
un pagasta tiesas likumu 108. un
109. p., paziņo, ka šī pagasta

jKārkliņu mājās dzīvojošie laulāts
pāris Miķels un Lizete Macpani
pieņem - adoptē miesīga bērna
vietā, ar visām mantošanas tiesī-
bām Emīlijas-Annas Krenģel
ārlaulībā dzim. 14. oktobri v. st.
1912. g. meitu Austru - Annu
Krenģel, pārvedot viņu uz-
vārdā Macpans. 1

Iebildumi iesniedzami šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
trešo reizi ,,Valdības Vēstnesī'.
Tiesas priekšsēdētājs A. Pelekis.
32035o Darbvedis T. Dumpis

?l

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 26. marta lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. paziņo ,ka pēc
1927. g. 17. maijā mir. Dmitrija
Stepana d. Stepanova, Ozol-
muižas pag. Boru ciemā ir pa-
licis mantojums, un uzaicina
visus tās pieteikt kam uz šo
mantojumu būtu kādas tiesības,
pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

1928. g. 28. martā. JVs 301.
33296b Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Edas Veltmans
lūgumu civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj, 1239. p. uz-
aicina visus mir. 1927. g. 18. aug.
Andreja Jāņa d. Resna manti-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas tiesības uz ne-
laiķa atstāto mantojumu at-
rodošos Krustpils pag. Andranos
un sastāvošu n» nekustamā īpa-
šuma sešu mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas ,,Vald.
Vēstn.". JVs 220.

Krustpilī, 1928. g. 27. martā,
33294b Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 29. febr.
lēmumu, pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(10. sēj. I. d.) 1239. p. uzaicina
1924. ģ. 13. dec. mir. Grigorija
Anisima d. Zacharova manti-
niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz mantojumu, kas pa-
licis ļaunlatgales apr. Aiigšpils
pag.

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

Jaunlatgalē, 1928. g. 26. martā.
JVs 27. 33293b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisja,

uz Andreja Alekseja d. Aleksejeva
(viņš arī Andrejs Aleksejevs)
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no tiesībām uz pusi
no Rjasci arī Bolšoje Djanno,
sādžas zemniekiem piešķirtās ze-
mes gabala platībā 6 desetīnas
1200kv. asis, atrodošāsjaunlatga-
les (bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apriņķa Kacēnu pagasta dačā
ar vietējo nosaukumu ,,Gorki",
par kura zemes gabala otrās
ideālās puses līdzīpašnieku skai-
tās Vasīlijs Aleksejevs, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības' skaitīsies par iznicinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas (iedalo tiesību) īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un'hi-
potekārisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. JVs2326.

Daugavpilī, 1928. g. 30. martā.
Kommis. priekšsēd. E.Helvichs.
33461o Sekr.-darbv. I. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 23. aprīli,
pulksten 11 dienā, Rīgā, Blau-
maņa ielā JVs 5, Jēkaba un
Salo Rozenbergu lietā II torgos
pārdos Aleksandra Vītoliņa
kustamo mantu, sastāvošu no
dāmu kurpēm un novērtētu par
Ls 223,50.

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

Rīgā, 1928. g. 31. martā.
H58__ Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 1928. g. 25. aprīlī,
pulkst. Y2 12 dienā, Rīgā, Kr.
Barona ielā 64, Jēkaba Dekera
un citu lietās I un II torgos,
pārdos Nauma G u r v i č a
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par
Ls 2270.

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

Rīgā, 1928. g. 4. aprilī.
1159 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. aprīli, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Valmieras ielā JVs 8, pārdos
Ignata Anskuļa un Hugo Hel-

Rigas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. . g.
30. aprīlī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 17, dz. 1,
pārdos Oskara Muižnieka
kustamu mantu, sastāvošu no
bufetes un spoguļiem un novēr-
tētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1928. g. 14. aprīlī.
1164 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā ielā Ne 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 25. aprilī,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Lielā Ķē-
niņu ielā 32, veikalā, pārdos
Mozesa H a 1p e r i n a kustamo
mantu, sastāvošu no 3 kom-
plektiem volant' arstuvēm, sast.
no 5 lapām katra un novērtētu
par Ls 600.

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

Rīgā, 1928. g. 14. aprīlī. JVs 622
1145 Tiesu izp. V. Požariskiš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 23. aprīli, pulksten
12 dienā, Rīgā, Šķūņu ielā JVs 16,
dz. 2, pārdos vairāksolīšanā
Georga Magidsona kust. mantu,
novērtētu par Ls 612 un sastā-
vošu no kantora iekārtas viņa
dažādu nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 16. aprīlī.
1144 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 1928. g. 27. aprīlī, pīkst.
2 "dienā, Liepājā, Jaunā-Pasaulē
JVs 17, pārdos vairāksolīšanā
Pelcman Annas kust. mantu,
novērtētu par Ls 14 un sastā-
vošu no šujmašīnas un dzīvokļa
iekārtas viņas 1927. g. nekust,
mantas nodokļa parāda segšanai.

Liepājā, 1928. g. 13. aprīlī.
1115 Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 23. aprilī, pulkst. 1
dienā, Rīgā, Brīvības ielā JVs 41,
pārdos vairāksolīšanā Fridricha
Virikmana kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 3346 un sastāvošu
no bufetes, galdiem, krēsliem
un motora viņa 1925. g. %
peļņas un 1926. g. ienākuma
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 12. aprīli.
1148 Piedzinējs Derings.

Nodokļa departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paz'no, ka
1928. g. 23. aprīlī, pīkst. 12 "dienā,
Rīgā, Elizabetes ielā JVs 61,
pārdos vairāksolīšanā akc sab.
,.Ars" kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 16.000 un sastāvošu
no kinematogrāfa telpu iekārtas
viņas 1926. g. nekust. īpašuma
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. !2. aptilī.
1147 . Piedzinējs Derings.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1928. g. 25. aprilī, pulksten
11 dienā, Rīgā, Brīvības ielā
JVs 42, pārdos vairāksolīšanā
Mendela Bluma kustamo mantu,
novērtētu par Ls 418 jju sastā-
vošu no veikala iekārtas un
zābaku virsu šujmašīnas viņa
1926. g. % peļņas un ienākuma
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 14. aprīli.
1150 Piedzinējs D e r i n gs.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1928. g. 25. aprilī, pulksten
12 dienā, Rīgā, Stabu ielā JVs 19,
dz. 18, pārdos vairāksolīšanā
Leiba Berkoviča kust. mantu,
novērtētu par Ls 1655 un sa-
stāvošu no dzīvokļa iekārtas
viņa 1926. g. ienākuma un l>:'peļņas nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 16. aprlī.
1151 Piedzinējs Derings.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 25. aprīlī, pulkst. ',30
dienā, Rīgā. Brīvības ielā JVs 24,
pārdos vairāksolīšanā Ābrama
Boruchsona kustamu mantu,
novērtētu par Ls398 un sastāvošu
no veikala iekārtas un dzelzs
naudas skapja viņa 1925. g.
un 1927. g. o;, peļņas nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 16. aprīlī.
1152 Piedzinējs Derings,
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Vitu iestāžu
sludinājumi.

-

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 25. aprīlī,'pīkst. ",30
dienā, Rīgā, Brīvības ielā
Nš : 7 39, pārdos vairāksolīšanā
Vulfa Leikina kustamu mantu,
novērtētu par Ls 388 un sastā-
vošu no veikala iekārtas vīna
1926. g. un 1927. g. °/0 peļņas
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 14.-aprilī.
J153 Piedzinējs Derings.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 23. aprīlī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Kalnciema ielā JVs 42,
dz. 3, pārdos vairāksolīšanā
Fridricha Pokula kust. mantu,
novērtētu par Ls — un sastā-
vošu no klavierēm viņa- 1922,,
1924./25. g. ienāk.. % peļņas
un tiidzn z. nodokļu parāda
segšanai.

Rīgā, 1928. g. 17. aprilī.
1169 Piedzin. v. (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 23. aprīlī, pulksten 10
dienā, Rīgā, Kalnciema ielā
JVs 2-a, dz. 11, pārdos vairāk-
solīšanā Steinberga Heinriciia
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 232 un sastāvošu no mēbelēm
viņa dažādu valsts nodokļu
parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.
1170 Piedzin. v. (paraksts).

Rīgas apr. Skrīveru iec. polic.
priekšnieks paziņo ka 1928. g.
26. aprīlī, pīkst. 10, Birzgales pag.
,,Vieseiku" mājās pārdos atklātā
izsolē Arvīda Jāņa d. Mauliņa,
dzīv. Birzgales pag. ,.Vicseiku "
mājās, piederošu kustamu mantu,
sastāvošu no vienas atsperu ecē-
šas, vienām ragavām, viena galda
un vienas gultas, novērtētu kop-
vērtībā par Ls 56,—un aprakstītu
priekš valsts nodokļu piedzīšanas.
Pārdodamo mantu apskatīt un
izzināt novērtējumu varēs pār-
došanas dienā uz vietas. HOOz

Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
25. aprilī, pīkst. 10, uz nedēļas
tirgus Koknesē, pārdos atklātā
izsolē Jurim Jāņa d. Šiliņam,
dzīv. Kokneses pag. ,,Bilstiņ-
muižā", piederošu kustamu man-
tu, sastāvošu no 2 govīm un 1
teles, apm. gadu vecas, novērtētu
kopvērtībā par Ls 230,— un
aprakstītu zemkopības ministrijas
prasībā. Pārdodamo mantu/ap-
skatīt un izzināt novērtējumu
varēs izsoles dienā. ilOlz

Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
25. aprīlī, pīkst. " 10, uz nedēļas
tirgus Koknesē, pārdos atklātā
izsolē Kārlim Jāņa d. Mežsētam,
dzīv. Kokneses pag. ,,Aizkārkļos "
piederošu kustamu mantu, sastā-
vošu no četriem dzīviem sivē-
niem, apm. 7 mēn. veciem, no-
vērtētu kopvērtībā par Ls 70,—
un aprakstītu priekš valsts no-
dokļu piedzīšanas. Pārdodamo
mantu apskatīt un izzināt novēr-
tējumu varēs izsoles dienā. 1102z

Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks paziņo, ka 1928. g,
26. aprīlī, pīkst. " 10, uz nedēļas
tirgus pie Lielvārdes stacijas,
pārdos atklātā izsolē Andrejam
Mārtiņa d. Slasportam, dzīv.
Lielvārdes pag. ,,Lieldruvās" pie-
derošu kustamu mantu, sastāvošu
no 1 darba ratiem (vāģiem) uz
dzelzsasim, novērtētu par Ls 15,-
un aprakstītu priekš, valsts no-
dokļu piedzīšanas. Pārdodamo
mantu apskatīt un izzināt no-
vērtējumu varēs izsoles dienā.

Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
26. aprīlī, pīkst. 9,30, uz nedēļas
tirgus pie Lielvārdes stacijas,
pārdos atklātā izsolē Pēterim
Andreja d. Kļaviņām, dzīv.
Lielvārdes pag. ,,Tentanos ", pie-
derošu kustamu mantu, sastāvo-
šu no 1 brūnas teles, apm. 2 gadi
vecas, novērtētu par Ls 30,— un
aprakstītu priekš valsts nodokļu
piedzīšanas. Pārdodamo mantu
apskatīt un izzināt novērtējumu
varēs izsoles dienā. 1104z

Rīgas apriņķa Skrīveru iecirkņa
ņoiicijas priekšnieks paz'no, ka
1928.g. 26. aprīlī, pīkst. 10, Skrī-
veru pag. ,,Lejas krogā" pārdos
atklātā izsolē Kārlim Mārtiņa d.
Bērziņam, dzīv. Skrīveru pag.
,,Lejas krogā", piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no 4 aitām un
5 jēriem, novērtētu kopsummā par
Ls 74,12 un aprakstītu priekš no-
mas parāda piedzīšanas, saskaņā
ar Rīgas apr. 2. raj. valsts zemju
pārziņa rakstu JVs 4504 no š. g.
20. janvāra Pārdodamo mantu
apskatīt un izzināt novērtējumu
varēs izsoles dienā. 1092z

Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
26. aprīlī, pīkst! 9, uz nedēļas
tirgus pie Lielvārdes stac. pārdos
atklātā izsolē Pēterim Jāņa d.
Kregeram, dzīv Lielvārdes pag.
,,Pūriņos" piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no 1 brūnas
teles, apm. 2 gadus vecas, no-
vērtētu par Ls 20.— un aprak-
stītu priekš valsts nodokļu pie-
dzīšanas. Pārdodamo mantu ap-
skatīt un izzināt novērtējumu
varēs izsoles dienā. 1093z

Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
25. aprīlī, pīkst. * 10, Jumpravas
pag. ,,Jaunpēpeņos", pārdos at-
klātā izsolē Trīnei Andreja m.
Gūtman, dzīv. Jumpravas pag.
,,Jaunpēpeņos", piederošu kusta-
mu mantu, sastāvošu no I brūnas i
govs, novērtētu par Ls 50,— un
aprakstītu priekš valsts nodokļu
piedzīšanas. Pārdodamo mantu
apskatīt un izzināt novērtē-
jumu varēs izsoles dienā. 1094z

Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
26. aprīlī, pīkst. 10, uz nedēļas
tirgus, Pļaviņās, pārdos atklātā
izsolē Jānim Šiliņam, dzīv.
Pļaviņās (Gostiņu daļā) piederošu
kustamu mantu, sastāvošu no
1 sienas pulksteņa un 1 koka
skapja, novērtētu kopvērtībā par
Ls 23,— un aprakstītu priekš
pilsētas nodokļu piedzīšanas. Pār-
dodamo mantu apskatīt un iz-
zināt novērtējumu varēs pārd.
dienā. 1095z

Rīgas apriņķa Skrīveru iec. pol.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
25. aprilī, pīkst. 10, uz nedēļas
tirgus, Koknesē, pārdos atklātā
izsolē Pēterim _ Jāņa d. Brau-
nam, dzīv. Kokneses pag. piede-
rošu kustamu mantu, sastāvošu
no vienas ķēves, novērtētu par
Ls 55,— un aprakstītu priekš
naudas soda piedzīšanas pēc
izpildu raksta. Pārdodamo mantu
apskatīt un izzināt novērtējumu
varēs izsoles diena. l()96z

Rīgas apr. Skrīveru iec. polic.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
26. aprīlī, p kst. " 10, uz nedēļas
tirgus, Pļaviņās, pātdos atklātā
izsolē Joselam Žukovam, dzīv.
Pļaviņās (Gostiņu daļā), Rīgas
apr. piederošu kustamu mantu,
sastāvošu no kafijas dzirnaviņām,
misiņa patvāra un misiņa luktu-
riem * novērtētu kopvērtībā par
Ls 6,— un aprakstītu priekš pil-
sētas nodokļu piedzīšanas. Pār-
dodamo mantu apskatīt un iz-
zināt novērtējumu varēs izsoīes
dienā. 1097z

Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
26. aprīli, pīkst. 10, uz nedēļas
tirgus, Pļaviņās, pārdos atklātā
izsolē Leibani Atlassam, dzīv.
Pļaviņās (Gostiņu daļā) piede-
rošu kustamu mantu, sastāvošu
no 1 misiņa patvāra (tējmašīnas)
un 1 niķeļa kafijas kannas, no-
vērtētu kopvērtībā par Ls 14,—
un aprakstītu priekš pilsētas no-
dokļu piedzīšanas. Pārdodamo
mantu apskatīt un izzināt novēr-
tējumu varēs izsoles dienā. I098z

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaud. kara-
klausības apliec. Ne 2622, izd. no
Rīgas kara apr. pr-ka 1919. g.
!9.dec uz Hansa Kārļa d.Poenig-
kau vārdu, dzīv. Blaumaņa iela
JVs 13. dz. 15. n54z



Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
23. aprīlī, pīkst". 10, Kokneses
pag. ,,Kalna-Osiņos" pārdos at-
klātā izsolē Kārlim Jēkaba d.
Miķelsonam, dzīv. Kokneses
ņag. ,,Kalna-Osiņos" piederošu
kustamu mantu,* sastāvošu no
viena piena separatora un apm.
7 birk. lauka siena, novērt.kopvēr-
tībā par Ls 90,— un aprakstītu
priekš valsts nodokļu piedzīša-
nas. Pārdodamo mantu apskatīt
un izzināt novērtējumu varēs iz-
soles dienā. 1105z

Rīga-Preču stacija
pārdos ūtrupē

š. g. 19. un 20. aprilī, pl. 10,
sekošu no saņēmēja neizpirktu
sūtījumu.

1 kst. zivju konzervi sv. 52 kg
pēc sūt. Rēzekne I RIga-Preču
JVs 317715 nosūtītājs Dāvids
Slivkins san. dubl. uzrād. 1157
Valsts dzelzceļu 8. ceļu iec. prieš-

nieks
izsludina 1928. g. 27. aprilī,
pikst. 12, savā kantorī, Jelgavas
stac. ēkas 2. stāvā,

JAUKTAS IZSOLES
uz sekošiem darbiem:

1) Jelgavā I paplašināt bagā-
žas noliktavu ar piebūvi,drošības
nauda Ls 125.

2) Iecavas stacijā — pabeigt
kazarmes izbūvi, drošības nauda
Ls 180.

3) Vecmuižas stacijā—uzbūvēt
jumtu virs rampas,drošības nauda
Ls 75

4) Lones stacijā: a) pabeigt
stacijas ēkas būvi, b) paplašināt
preču šķūni ; drošības nauda
Ls 120.

5) Oeidanu stacijā pabeigt sta-
cijas ēkas būvi, drošības nauda
Ls 100.

Tuvākas zinas iecirkņa kantorī
no pīkst. lO'r-H. 1 l-25ē

Madonas apr. priekšn. pal. Liec.
paziņo, ka 1928. g. 24. aprīli,
pīkst. 10, pie Vietalvas pag. nama
tiks izpārdota vairāksolīšanā pils.
Marijai Podnieks piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no vienas
govs. nocenota par Ls 90, izpildot
Rīgas apgabaltiesas 2. kr. nod.
spriedumu no 1928. g. 16. marta
ar JVs 2983 28.

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

Madonā, 1928. g. 13. aprīlī,
llllē Priekšn. pal. (paraksts).

Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
30. aprilī. pīkst. 10, Krāslavas
ielā .Vs 59. riks pārdotas vairāk-
solīšanā pils. Jefima Šiliņa pie-

s sekošas mantas: rakstām-
galds, plīša dīvāns, sienas spogulis
ozola bufete, ēdamgalds un t.t.
Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
1084ē Priekšnieks (paraksts).

i. Liepājas valsts
vidusskolai

(Liepājā, J. Dīķa ielā JVs 9)
vajadzīgs pilntiesīgs

vēstures skolotājs.
Reflektantiem jāiesniedz lū-

gums, apmaksāts ar attiecīgu
zīmognodokli, līdz ar īsu curricu-
luīii vitae ne vēlāk kā līdz 1928.g.
24.aprīlim. 1143z

Madonas apr.priekšn. pal. Liec.
paziņo, ka 1928. g. 27. aprīlī,
pīkst. 11, pie Vējavas pagasta
nama tiks izpārdota vairāksolīšanā
pils. Jānim Šūmaņam piederošā
kustama manta, sastāvoša no
velosipēda, nocenota par Ls 165,
izpildot nod. depart. rakstu no
1927. g. 1. aug. ar JVs 109317.

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

Madonā, 1928. g. 13. aprilī.
1108ē Priekšn. pal. (paraksts).

Madonas apr. prieškn. pal. Liec.
paziņo, ka 1928. g. 25. aprīli,
pīkst. 10, pie Bērzaunes pagasta
nama tiks izpārdota vairāksolīšanā
pils. Andžam un Alvīnei Iklaviem
(Eklaviem) piederoša kustama
manta, sastāvoša no 103 kg
sālītas cūkas gaļas, nocenota par
Ls 132, izpildot nod. depart.
akc. nod. r»kstu no 1928. g.
29. marta ar JVs 1242 26.

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

Madonā, 1928. g. 14. aprīlī.
lllOē Priekšn. pal. (paraksts).

Madonas apr. priekšn. pal. Liec.
paziņo, ka 1928. g. 20. aprīlī,
pīkst. 9, uz Kalsnavas tirgus
laukuma tiks izpārdota vairāk-
solīšanā pils. Pēterim Ķirpām
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no vieniem dzelzsasu
ratiem, nocenotu par Ls 20, izpil-
dot Rīgas apgabaltiesas 2. kr.
nod. spriedumu no 1928. g.
28. marta ar JVs 21404.

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

Madonā, 1928. g. 13. aprīli.
1109ē Priekšn. pal. (paraksts).

Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 4 .maijā, pīks. 12,
uz t rg. Iauk. Zilupē tiks pārdota
pils. Jēkaba Levinoka kustama
manta, sastāvoša no viena pat-
vāra, vērtībā Ls 25, dēļ tiesas
lokšņu un kancelejas nodokļa
piedzīšan. saskaņā ar Zilupes iec.
miertiesneša izpildu raksta no
Š. g. 10. febr. ar .Ns 345.

Zilupē, 1928. g. 14. aprīli.
1090ē Priekšn. pal. (paraksts).

Elejas pol. priekšnieks izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) kara klausības
apliec, dublikātu, izd. no Rīgas
kapa apr. priekšn. 1923. g. 6. dec.
ar Ne 29905 uz Viļā Ernesta d.
Dzeņa v.; 2) Latv. iekšz. pasi
Ne 442, izd. no Mežamuižas pag.
valdes 1920. g. 17.aug. uz Lavīzes
Krišjāņa m. Bukevics v.; 3) Latv.
iekšz. pasi Ne 702, izd. no Liel-
vircavas pag. valdes 1920. g.
8. dec. uz Jēkaba Dāvus d.
Kļavas v.; 4) Latv. iekšz. pasi
JVs 190, izd. no Lielplatones pag.
valdes 1920. g. 29. maijā uz Olgas
Ģederta m. Rencis v.; 5) kara
klausības apliecību Ne 15887, izd.
no Rēzeknes kara apr. priekšn.
1924. g. 15. sept. uz Pētera Kra-
sovska v.; 6) Latv. iekšz. pasi
JVs 543/017743, izd. no Platones
pag. valdes 1927. g. 17. nov. uz
Augusta Kilomana v.; 7) Latv.
iekšz. pasi JVs 668/022568. izd.
no Vilces pag. valdes 1927. g.
12. nov. uz Kārļa Bērziņa v.;
8) Latv. iekšz. pasi JVs 2044, izd.
no Bauskas apr. priekšn. pal.
1. iec. 1920. g. 1. nov. uz Ģederta
Jāņa d. Helmaņa v.; 9) kara klau-
sības apliecība ' JVs 1908, izd. no
Aizputes - Kuldīgas kara apr.
priekšn. 1919. g. 17. dec. uz
Jura Fernesta v. un 10) atsauc
savu sludinājumu ,,Vald. Vēstn."
JVs 36 š. g. attiecībā uz Miķeļa
Knospes dokumentu nozaudēšanu .
jo tie atrasti. 33382o

Kalupes pag. valde izsludina
par iznīcinātu ugunsgrēkā sade-
gušo Latv. iekšz. pasi grāmatiņu
JVs 1938, ar ser. JN JVs 001938
izd. no Līksnas pag. valdes
1927. g. 30. dec. uz Staņislava
Briedis vārdu. 33143o

Barkavas pag.' valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) Latv. iekšz.
pasi JVs440, izd. no Saikavas pag.
valdes 1920. g. 6. martā uz Jāņa
Ievas d. Ikaunieka v.; 2) Latv.
iekšz. pasi JVs 2436, izd. no
Rēzeknes apr. 4. iec. pol. priekšn.
1920. g. 22. nov. uz Aleksandra
Pāvela d. Tropa vārdu. 33398o

Likumu unministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 7. burtnīca
iznākusi .un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 1,40
ar piesūtīšanu „ 1,62

Saturs:
57) Muitas tarifi.

Sakarā ar Jaunatnes savstar-
pējās ugunsapdrošināšanas bie-
drības likvidēšanu, uzaicinām vi-
sas personas un organizācijas,
kurām būtu pret min. biedrību
kādas pretenzijas, tiesības vai
strīdi, pieteikt tādus I mēneša
laikā, biedrības loikvidācijas kom-
misijai Skaņkalnes pag. namā.
Laikā nepieteiktās prasības uz-
skatīs par dzēstām.

Likvidācijas kommisijas
priekšsēdētājsJ.Pā v u 1 i ņ š.

1135z Sekretārs O. Pētersoīis.

Liepājas-Aizputes apr. Priekules
policijas iec. priekšnieks, pama-
tojoties uz Liepājas lauku iec.
miertiesneša 1928. g. 28. janvāra
spriedumu, Gunkas pag., Jūr-
malnieku mājā, 1928. g. 7. maijā,
pīkst. 10 dienā, izsludina ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolī-
šanā Reinim un M. Jansoniem
piederošas 3 govis, vērtibā ā
Ls 100,—. 1091 z

liec

Jelgavas apr. priekšn. pal. . .
dara zināmu, ka 1928.g. 30. aprīlī,
pīkst. 12 dienā, Svētes pagastā,
Jēģeru mājās, Saldus iec. mier-
tiesneša prasības apmierināšanai
atklātā vairāksolīšanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdots Jānim
Jēgeram piederošs mazlietots
zirga aizjūgs, novērtēts par Ls 25.
Aizjūgs apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprīlī.
I! i 4o Priekšn. pal. (paraksts).

Bauskas apr. priekšn. pal. 2. iec.
š. g. 28. aprīli, pīkst. 10 rītā,
Taurkalnes pagastā Jaun-Kriču
mājās pārdos atklātā vairāksolī-
šanā pils. Mārtiņam I vanovskim
piederošu zirgu * 10 g. vecu, rūdas
spalvas, .novērtētu par Ls 40,
dēļ procentualpeļņas nodokļa pie-
dzīšanas, saskaņā ar nodokļu
depart. rakstu JVs *57185 no 1927.g.
8. novembra. JVs6097.

Vecmuižā, 1928. g. 14. aprilī.
1107ē Priekšn. pal. (paraksts).

Strenču pils. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVs 327, izd. noStrenču
miesta valdes 1920. g. 29. jūn.
uz Kristīnes Pētera m. Drudze
vārdu. 33248o

Barkavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVs 1444, izd. no šīs
pag. valdes š.g. 9. janvārī uz
Jāņa Augusta d. Čevera v. 33397o

Tilzas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. pasi
JVs 2524, izd. no Kokorevas pag.
valdes 1923. g. 2. okt. uz Rozāli-
jas Jezupa m. Ločs vārdu. 33252o

Dunikas pag. valde izsludina
par iznīcinātu sadegušo š. g.
19. martā Sīpolu māju uguns-
grēkā 3. daļas rezervistu apliecību
JVs 27207, izd. no Liepājas kara
apr. priekšn. 1925. g. 22. dec. uz
Miķeļa Klāva d. Ritenieka vārdu.

Rigas prefektūras 11.iec. priekš-
nieks izsludina par ned. nozaud.
karaklausības ned. apliecību JVs
2449, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka 1920. g. 26. nov. uz Otto
Kārļa d. Grobiņa v., dzīv. m.
Nometņu ielā Ne 33, dz. 1. 1118z

2. Ventspils kājnieku pulka
komandiers izsludina par ne-
derīgu minētā pulka vec. medic.
feldšera Kintslera, Alfrēda no-
zaudēto personas apliecību ar
JVs 87, ar derīgumu līdz š. g.
1. septembrim. 1156

Kārķu pag. valde, Valkas apr.,
izsludina par iznīcinātu(sadegušu)
kara klausības apliecību JVs 2209,
izd. no Valkas apr. apsardz.
priekšn. 1921. g. 12. janv. uz
Gusta Friča d. Dreimaņa vārdu.

Vilzēnu pag. valde izsludina
par nederīgām sekošas nozaudētas
Latv. pases: I) ar JVs 1063, izd.
no Puikules pag. valdes 1920. g.
24. martā uz Zelmas Jāņa m.
Licīts v.; 2) ar JVs 218, izd. no
Vilzēnu pag. valdes 1920. g.
13. apr. uz Augusta Pētera d.
Maksiņa vārdu. 33260o

Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 4. maijā, plk. 11,
Zilupē, uz tirgus laukuma tiks
pārdota pils. Vasilija Levinoka
kustama manta, sastāvoša no
viena separatora sarkanas krāsas
JVs30, vērtībā Ls 20, dēļ ienākuma
nodokļa piedzīšanas saskaņā ar
nod. depart. rakstu no s. g.
8. marta ar Ne 173750.

Zilupē, 1928. g. 14. aprīlī.
I089ē Priekšn. pal. (paraksts).

Zilupes pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 4. maijā, plk. 10,
Zilupē, uz tirgus laukuma, tiks
pārdota pils. Michaila Puncuļa
kustama manta, sastāvoša no
viena patvāra, vērtībā Ls 15, dēļ
ienākuma nodokļa piedzīšanas sa-
skaņā ar nod. depart. rakstu no
1928. g. 8. marta ar JVs 174072.

Zilupē, 1928. g. 14. aprīlī.
1088ē Priekšn. pal. (paraksts).

Daugavpils pils. pol. 2. iec. pr-ks
paziņo, ka 1928. g. 30. aprilī,
pīkst. 10, Dzelžu rindās JVs 24,
tiks pārdotas vairāksolīšanā pils.
Jankeļa Barmapova piederošas
mantas: dažādas dzelzs materiālu
daļas, apmērām 100 pudu svarā.
Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
1085ē Priekšnieks (paraksts).

Kara būvniecības pārvaldes
Daugavpils būvju grupa

Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā JVs 26; grupas kancelejā izsludina ?

jaustu galigu izsoli
1928. g. 3. maijā, pīkst. 12, uz būvju darbu izvešanu sek. vietās:

1) Veca jumta nojaukšana un jauna iesegšana ar
cinkotu skārdu cietokšņa ēkai Ne 24 par summu. . Ls 3600.

2) Tas pats „ „ JVs 314 „ ,. . . Ls 3000.—
3) » .. „ „ JVs 462 Ls 3100.—
4) JVs 62 Ls 5000.—
5) » > » - JVs 73 „ „ . . Ls 2800.—
6) Dzelzbetona caurules izbūve pie cietokšņa

vakara vārtiem par summu "' . Ls 30
7) Jātnieku, puika zirgu staļļu izbūves turpinā-

šana ēkā JVs 91 par summu ' . . . . Ls 10.000.
8; Kanalizācijas izbūves turpināšana Jātniekupulka rajonā par summu Ls 20.000.—
Drošības nauda jāiemaksā uz katru no 1.—8. p. p.kt.10°/apmērā no izvedamo darbu summas.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi piedalīties

mutiska solīšana, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
grupai hdz pīkst. 12 izsoles dienā, klātpieliekot vajadzīgo.drošību.

Nodrošinājumi uz izsoli tiks pieņemti: 1) naudā, 2) valsts
vai valsts garantētos vērtspapīros pēc Fin. min. noteiktā kursa
un 3) Latvijas bankas garantijas.

Ar technskiem noteikumiem un darba maksas aprēķiniem
war iepazīties grupas kancelejā darbdienās no pīkst. 9 līdz' pl 15
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Daudzevas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1928. g. 30. aprilī, virsmežniec kanclejā, v'alenburgas meža muižā:

I. Galotnes, klučus un nocirstus iepuvušus kokus, kuri
palikuši no baļķu sagatavošanas mežsargu māju ēku

būvēm:
III iec mežniec, Pātes JVs 20 apg., 223. gab., novērt. Ls 108.
JII „ Silinieka JVs 29 „ 233. „ „ „ 67.
III „ Dankera JVs 31 „ 203 „ 82.

I ' ,, Svītina JVs 6 „ 333 ,; 143.
I „ ., Šiliņa ' JVs 4 ,, 460 252.

II. Telefona stabus, nepārdotus 1928. g. 2. marta izsolē
ar novērtējuma pazeminājumu par 50%:

II iec. mežniec, lecavnieka. JVs 12, Jūgas JVs 9 un Galviņa JVs 14
apgaitās 45. gab., novērt. Ls 35.

IV iec mežniec, Igauņa JVs 16, apg 39. gab.. novēr-
tējums Ls 24. >

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolišanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/0 no summas,
par kuru vienība nosolīta. Iemaksātā drošības nauda tiks ieskai-
tīta nomaksāiamā summā. .

Kā drošības naudu pieņems ari Latvijas bankas un vietējo
kredītiestāžu garantijas.

Par materiāliem jānomaksā pirms viņu izstrādāšanas un ne
vēlāki kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Galotnes jānomizo
un jāizstrādā līdz 1928. g. 20. maijam, bet jāizved hdz 1929. g.
1. janvārim. Zari un citi atkritumi jāsatīra pircējam

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem

iec mežziņiem.
1928. g. II. aprīli. JVs 22.

1119 Daudcevas w>t*amexntecwb<M.

Šoseju un zemesceļu departamenta 7. rajona
inženieris Smiltenē

izdos jauktās izsolēs sekošus darbus:
I. 1928. g. 26. aprilī, pīkst. 12 dienā, Smiltenē, Dārza

ielā Nr. 7/9:
Tris mūra tiltu remontdarbus uz valsts mežu rēķina labojamā

Smiltenes-Ramkas 11-a šķ. ceļa Smiltenes pagastā; drošības
aauda Ls 350.
II. 1928. g. 27. aprīlī, pīkst. 11 dienā, Vecgulbenes pag.

valdes telpās:
ai) Tiltiņu un ceļa remontdarbus uz valsts mežu rēķina labo-

jamā Jaungitlbenes-Lubanas Il-b šķ. ceļa, Jaungulbenes pagastā ;
drošības nauda Ls 240. b) Remonta darbus uz Vecigulbenes-
Jaungulbenes Il-a šķ. valsts ceļa, Vecgulbenes pagastā; drošības
nauda Ls 160. c) Labošanas un bruģēšanas darbus uz Vecgul-
tienes-Litenes Il-a šķ. valsts ceļa, Vecgulbenes pag.; drošības
nauda Ls 265. d) Labošanas darbus uz Vecgulbenes-Augustovas
LI-a šķ. valsts ceļa no km 0,850 — km 2,850, Vecgulbenes pag.;
drošības nauda Ls 200. e) Remonta darbus uz Cesvaines stacijas-
Cesvaines muižas-Ergļu Il-a šķ. valsts ceļa gabala Cesvaines
pagastā,: drošības nauda Ls 195.' f) 300 kb. mtr. grants piegādi
uz Vecgulbenes-Jaungulbenes Il-a šķ. valsts ceļa Vecgulbenes
pagastā.; drošības nauda Ls 140. g) 380 kb. mtr. grants piegādi,
*iz Vecgulbenes-Litenes Il-a šķ. valsts ceļa gabala Vecgulbenes
pagastā; drošības nauda Ls 200. h) 320 kb. mtr. grants piegādi,
uz Vecgulbenes-A gustovas Il-a šķ. valsts pārziņā esošā ceļa
gabala, Vecgulbenes pagastā; drošībās nauda Ls 200. i) 320 kb.
mtr. grants piegādi, uz Cesvaines-stacijas-Cesvaines muižas-Ergļu
Jl-a šķ. valsts ceļa gabala Cesvaines pagastā; drošības nauda
Ls 170. k) 240 kb. mtr. akmeņu piegādi, uz Vecgulbenes-Litenes
11-a šķ. valsts ceļa, Vecgulbenes pagastā, drošības nauda Ls 265.
Piezīme: Grants un akmeņu piegādēm vietējie zemturi un lauku

amatnieki, uzrādot pagasta valdes apliecību, tiks pielaisti
izsolē ar drošības naudu 5% apmērā un naudas vietā ;ar
ikkatras kredītiestādes garantijām.
Tuvākas zinas viņa kanclejā no 9—15. L 1920 1168

Intendonturas Daugavpils noilKtavo
izdos 1928. g. 24. aprīli, pulksten 10, rakstiskā izsolē:

700 tonnas rudzu pārmalšanu miltos,
20 „ miežu pārstrādāšanu putraimos,

3Va „ kviešu bīdēlēšanu.
.Izsoles dalībniekiem, pirms izsoles iesākšanas jāiemaksā dro-

šības nauda: a) par katru tonnu rudzu Ls 1,50 un par katru
tonnu miežu vai kviešu Ls 3,50. 1* 961

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: , Uz
rudzu pārmalšanu miltos 1928. g. 24. aprilī". — „Uz miežu un
kviešu pārstrādāšanu 1928. g. 24. aprīli", nomaksāti ar likumā
paredzēto zīmognodokli, iesūtāmi vai nododami līdz izsoles atklā-
šanai lintendanturas Daugavpils noliktavas priekšniekam, Daugav-
pili, Viļņas ielā Ne 99 vai izsoles dienā — izsoles kommisijai.

Ar tuvākiem izsoles nosacījumiem var iepazīties intendanturas
Daugavpils noliktavas kancelejā ikdārbdienas no pulksten 9—15.

Dzelzceļa Mita materiāla a?gāds
izsludina

roKstisuos izsoles
1928. g. 26. aprīlī uz varu apaļo

— 3500 kg;
1928. g. 26. aprīlī uz cepurēm

dienesta — 2021 gab.

i rokst. sacensību
1928. g. 30. aprīli uz 600 mm

sliežu ceļu platuma riteņiem
500 gab 1000 gab.

Izsoļu un sacensības sākums
pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jā-
iemaksā 5% drošības naudas no
piedāvājumu vērtības. Tuvākas
zinas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa
ielā 3, ist. 103. L19I3 2* 1166

Valsts dieīzcela 4. ceļu locīrkna
pr-ks Vecgulbenes stacijā

izsludina š. g. 28. aprīlī, pīkst. 9

mitu iii
uz sekošiem darbiem 4. ceļu

iecirkņa rajonā:
1) Bagāžas šķūņa būve Rugāju

stacijā. Drošības nauda Ls 30.
2) Puskazarmes atjaunošana

10. km uz Pļaviņu—Vecgulbenes
Iīn. Drošības nauda Ls 100.

3) Puskazarmes apmešana un
anšūšana 38. km uz Pļaviņu—
Vecgulbenes Iīn. Drošības nauda
Ls 50.

4) Sargu mājiņas atjaunošana
116. km uz Vecgulb.—Jaunlat-

galeslīn. Drošības nauda Ls 30.
5) Veckalsnavā ēkas Ne 1 izla-

bošana. Drošības nauda Ls 50.
6) Strupceļa ierīkošana pār

apbraucamo ceļu Elstes p. p.
Drošības nauda Ls 80.

7) Litenes p. p. strupceļa ierī-
košana. Drošības nauda Ls 30.

8) Apes stacijā piebraucamā
ceļa pārbruģēšana. Drošības
nauda Ls 50.

9) Koka rampas atjaunošana
Madonā. Drošības nauda Ls 30.

Tuvākas ziņas 4. ceļu iecirkņa
kantorī darbdienās no pulksten
10—14. L1915 1165

I Zasas krāj-aiz-
devu sabiedrība

paziņo, ka pamatojoties uz pa-
domes un valdes š. g. 7. aprīļa lē-
mumu I Zasas krāj-aizdevu sa-
biedrība

maksās i»r noguldījumiem
turpmāk saskaņā ar statūtu § 25
līdz vienam gadam 5%, pārfpar
gadu fj 114f iz Valde.

Kaulu dedzināšanas un pārstrādāšanas fabrikas sab.
ttUanee u* 1923. g I- janvāri.

Aktīvs. Ls Ls Pasīvs. Ls
Naudas līdzekļi: Akciju kapitāls 2.000.OOtl.—

Kase un tekoši rēkim bankās. . 5.577,20 Amortizācijas kapitāls 565,23
\fekse|i: Kreditori 1.300.964,79

portfelī 4.595,22 Pašu vekseļi un akceptētas trātes. 60.615,42
bankās 76.842,98 Depo-vekseļi 336.000,—
depo-vekseļi .... 336.000,— 417.438,20 Pārejošas summas ....... 1.845,71

Zeme, ēkas, mašīnas un aparāti . 1.385.957,22
Dažādi materiāli 64.950,27
Jēlvielas un pusfabrikāti .... 78.073,84
Gatavi ražojumi 202.581,67
Debitori . . . 303.687,86
Ārzemju vienlīdzīgu uzņēmumu akc. 353.063.38
īpašumi Krievijā I,—
Pārejošas summas 48.460,51
Zaudējumi:

1925. gadā .... 37.547,60
1926 6.043,40
1927 796.699— 84f)2llļ )

U Ls 3.699.991.15

fFeļņas un xatādēļt»wmMrēķins par 1027- godu
Debets. Ls K r e d i t s. Ls

Gatavi ražojumi uz 1. janv. 1927. g. 215.454,19 Pārdoti gatavi ražojumi 1927. g. . 988.6!
Ražošanas izdevumi 1927. gadā. . 1.096.129,93 Dažādi ienākumi . 145.530,13
Zaudēj. norakst. summas debitoriem 1.804,74 Gatavi ražojumi uz 1. janv. 1928.g. 202/
Kursa zaudējumi uz 34195 a Zaudējums . . 796.609.—

„Strem", Varšavā, akcijām. . 819.942,70
Ls 2.133.331.56Ls2.133.331.114) Valde.



Maksātnespējīga parādnieka
Mozusa Lunca, mantas aiz-
gādnis — zvērināts advokāts
Arkādijs Lipšics, dzīv. Liepājā,
Graudu ielā JVs 27, izsludina vis-
pārības zināšanai, ka saskaņā ar
Liepājas apgabaltiesas civīlnoda-
ļas 1928. g. 8. marta lēmumu
Moz.us Luncs atzīts par maksāt-
nespējīgu parādnieku tirdznie-
cībā, kamdēļ iestādēm un priekš-
niecībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz pa-
rādnieka nekustamiem īpašumiem
kā arī apķīlāt viņa kustāmu
mantu, ja tāda atrastos viņu ie-
stāžu robežās;

2) paziņot zvērinātam aizgād-
nim par visām savām prasībām
pret meksātnespējīgo parādnieku,
kā arī par summām, kuras pēdē-
jam pienākas no iestādēm.

Privātām personām jāpa-
ziņo Liepājas apgabaltiesas vai
zvērinātam aizgādnim:

1) par savu parādu prasībām
no parādnieka, kā arī par stirnām,
kādas parādniekam pienākas, lai
gan maksājuma termiņi vēl nav
notecējuši;

2) par mantību, kura atdota
no parādnieka privātām perso-
nām, vai viņām no' parādnieka
nodotas uzglabāšanai vai ķīlā.

Augšā minētie paziņojumi jā-
izdara četru mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Jelgavā, 1928. g. 13. aprilī.
Zvērināts aizgādnis,

zvērināts advokāts A. Lipšics.

DEBETS KREDĪTS
Instrumentu izlabošana 572,68 . Brutto peļņa no eksport. gat. precēm 638.838,08
Mašīnu izlabošana 10.249,12
Ēkas izlabošana 4.537,85
Ugunsdzēsēju rīku- izlabošana . . 21,10
Vispārēji izdevumi 54.787,07
Procentes 132.194,78
Diskonta procenti. ....... 8.598,71
Rīgas centrālai sluno kasei . . . 18.711,15
Strādnieku apdrošin. pret nelaimes

gadījumiem 13.221,43
Darbnīcu izdevumi 9.648.29
Jūras apdrošinājumi ..i .... 5.529,85'
Kommisijas 46.718,23
Direkcijas algas 37.496,83
Darbinieku algas 108.960 ,15
īre par ūdensdārziem 1.191,71
īre par zemeslaukumi«m .... 226,30
Kursu starpība 10.636,03 '
Kapitāls priekš amortizācijas . . 77.541,07
Izdevumi saistīti ar preču pārdos. 1.866^30
Šaubīgas summas 18.63L 90
Apdrošināšana pret uguni . . . 21.740,56
Izdevumi pie preču transporta. . 33.422^61
1927. gada pelņa 22.334',36

o- - ,007 h *i - a Tī7m838:08 Ls 638.838.08
Rīga, 1927. gada 31. decembri. 894z Valde.

(Rīgas ielu dzeteeeļu akciju sa&iedrīoas
gada pārskats par 1927. gadu.

Bilance 31. decembrī 1927. g.
A k t i v s. Ls Ls

Ierīkojums I. (Saskaņā ar līgumiem no
no 1900. g. 28. aprija līdz 1914. g.
14 augustam.)

Ēkas 2.029.878,09
Mašīnas 262.051,21 .
Sliežu ierīkojums . 4.212.999,62
Ceļu ierīkojums . 1.419.726,56
Elektriskie kabeļi 810.860,08
Ripojošais materiāls 3.058.007,16
Inventārs 146.163,65
Apģērbs 212.317,32 12:152.003,69

Ierīkojums II. (Saskaņā ar 1925 g.
29. oktobra līgumu.)

Ēkas 110.131,52
Mašīnas 7.340,86
Sliežu ierīkojums 821.542,86
Ceļu ierīkojums . . . . ? 145.245,60
Elektriskie kabeļi 31.849,10
Ripojošais materiāls 1.287.706,59
Inventārs 35.347,83
Apģērbs 57.561,— 2.496.725,36

Ierīkojums III. (Saskaņā ar 1921. g. 20. augusta un
1923. g. 3. janv. līgumiem.) 512.519,48

Rekvizēts un evakuēts īpašums, zelta rbļ. 1.491.553.77 pro memo/ia
Jaunbūves 1.723.952,29
Materiāli 479.338 —
Kase un bankas 659.568,59
1 amortizācijas fonda vērtspapīri . . i .269,42
Atjaunošanas fonda vērtspapīri . . . 6.833,55
Zaudējumi uz vērtspapīriem zelta

rbļ. 763.361,14 pro ' memoria
Kaucija Rīgas pilsētas kasē 1.232,67
Kaucijā Rīgas pilsētas kasē (saskaņā ar

1925. g. 29. okt. līg.) 200.000 —
Kauciju vērtspapīri 50.000,— 259.335,64
Dažādi debitori 33.825,63
Uz priekšu samaksāti izdev. par 1928. g. 4.010,45 '-ļ? 836 08
Pilsētas atlīdzība par spēka stacijas nodošanu (sask.

ar 1923. g. 3. janv. līgumu) -200.000 —
Zirgu dzelzceļa'Iikvidācija:

Imobilijas ,243.071,36
Amortizējamais kapitāls 454.357,62 „„_a o«

Ls 19.218.708,11

Pasivs. Ls Ls
Akciju kapitāls 6,-240,000,—
7% obligācijas 439.500,—
Rezerves kapitāls 48.484,82
Amortizācijas fonds I a 1,815% . . 7.960.217,87
Amortizācijas fonds II ā 3% .... 1.314,82

7.961.532,69
Atjaunošanas fonds " 1.380.317,79
Pasažieru un gājēju apdrošināšanas rezerve 202.592,76
4'/2% aobligāciju procenti 567,69
41/2% obligācijas, izlozētas, neizpirktas 66,61
4y% obligācimjas, uzteiktās .... 160,— .
7°/0 obligāciju procenti 280,—
7°/0 obligācijas, izlozētās, neizpirktās. . 500,— 1 5"?4'-ļf
Algas rēķins 92.448,52
Dažādi kreditori 540.996,39 ™ ... „.

Neizņemta dividende 12.780,—
Direkcijas kaucijas 50.000,—
Rīgas pilsētai saskaņā ar 1921. g. 20. augusta un

1923. g. 3. janvāra papildu līgumiem bez maksas
nododamias ierīkojums (ierīkojums III) .... 512.519.48

Speciālais fonds 836.727,2£
Zirgu dzelzceļa likvidācijas fonds 265.207 ,34
Peļņas un zaudējuma rēķins:

1926. g. saldo . . . ' .' 370,22
1927. g. pārpalikums 633^356,48 634 026 7C

Ls 19.218.708,11

Ls Ls _ Ls Ls
Darbības izdevumi 5.182.304,86_ Saldo 1927. g. 1. janvāri ' . - 370,22
Procenti 251.791,31" Darbības ieņēmumi ...-..; ... 6.068.416,09
Ienākuma nodoklis par 1923. un 1924. g. (pēcmaksas) 12.773,84 Zirgu dzelzceļa likvidācija 12.110.40

"57446.870,01 T 6.080.526,49
Saldo, sastāvošs no:

a) 1926. g. saldo 370,22
b) 1927. g. pārpalikuma .... 633.656,48 63402670

No saldo tiek norakstīti:
Amortizācijas fondam I 220.558,85
Amotizācijas fondam II 24.825,79
Kapitāla un pelnās nodokļiem .... 99.687,—
Rezerves kapitālam . . 13.823,72 ? ?
Dividendei Ls 4.— par akciju .... 249.600,—
Zirgu dzelceļa likvidācijas fondam . . 12.110,40
Saldo 13.420,94

Ls 634.026,70 6.080.896,71 Ļs 61)80^896,71
419b . Direkcija.

Pelņas un zaudēiumu rēķins.

J elgavastūku fabr. akc.sab.,
bij. A. Dumpf

uzaicina savus akcionārus uz kārt.

vispārējo sapulci
š. g. 16. maijā, pīkst. 1 dienā,
Rīgā, Mārstaļu ielā Ne 7.

Dienas kārtība:
1. Bilances caurskatīšana un ap-

stiprināšana un pārskats par
1927. g.

2. Budžeta un darbības gaitas
caurskatīšana un apstiprinā-
šana uz 1928. g.

3. Vēlēšanas.
4. Dažādi priekšlikumi.

Gadījumā, ja š. g. 16. maijā ne-
sanāktu noteikts biedru skaits,
2. pilna sapulce notiks š. g. 6. jū-
nijā, turpat, tādā pašā laikā un
ar tādu pat dienas kārtību, kura,
neskatoties uz ieradušos biedru
skaitu, būs sprieduma spējīga.
1138z Valde.

Vārnavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto 3. daļas
rezervistu apliecību Ne 15432,
izd. no Jēkabpils-Ilūkstes kara
apr. priekšn. 1925. g. 6. dec. uz
Voldemāra Jāņa d. Daujata-
Skardinska vārdu. 33155o

Miltu Rūpniecības un Tirdzniecīb.
Akc. sab. „VIKTORIA",

piektā kārtējā vispār, sapulce
notiks 1928. g. 30. aprilī, pīkst. S
vakarā, akciju sabiedrības telpās,
Rīgā, Mārstaļu ielā Ne 16.,

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi;
2) bilances un pārskata par!927,

g. apstiprināšana un peļņas-
«adalīšana;

3) valdes atsvabināšana no at-
bildības par 1927. g. darbību;

4) budžets 1928. gadam;
5) direktoru vēlēšanas izstājušos-

vietā;
6) revīzijas kommisijas vēlēšana;
7) dažādi jautājumi.

Saskaņā ar statūtu § 63, otrā
vispārējā sapulce tiks izsludināta
sevišķi.

Akcionāriem, kuri vēlas pie-
dalīties, sapulcē, uz statūtu § 55
pamata jāuzrāda septiņas dienas-
pirms sapulces savas pagaidu
apliecības vai akcijas oriģinālos
un tādu ķīlu zīmes.
T136z Valde^

Pāles-Pociema
piensaimnieku sabiedrība
dara zināmu, ka viņa savā pilnā
biedru sapulcē š. g. 31. martā'

nolēma likvidēties,
tādēļ ar šo uzaicina pieteikties
kreditorus Hkvidācijas valdei 6
mēnešu laikā, skaitot noš.g,publicēšanas dienas. Pēc augš-
minētā termiņa pieteikšanās ne» ;
tiks pieņemta.
1116z Likvidācijas valde. '
Kalberģa ^Mālupes un apkārtnes

biškopības biedrības valde

uzaicini biedrus 1928. g. 29. ap-
rīl pīkst. 10 rītā, neiztrūkstoši
ierasties Bejas pag. namā uz

otrreizēju

ārkārt. biedr. sapulci
Djenas kārtība:

1) Kolberģa muižas fonda zemes
gabaia Ne 31 F iegūšana dzimts
īpašumā.

2) Dažādi jautājumi.
11 17z

^^
Valde

^
Saldus pag! valdē izsludina

par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi, izd.no Lutriņu pag. valdes
1928. g. 24. aug. uz Annas
Krista m. Fuksis, dzim.Kokal v.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Sidgundas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudētoLatv.iekšz.
pasi JVs 251, izd. no šis pag.
valdes 1920. g. 30. jūn. uz
Zelmas Kalviškis vārdu. 31340o

Pastendes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļu
reģistrācijas zīmi JVs 37, izd. no
šis pag. valdes 1925. g. 28. dec.
uz Ansa-Rūdolfa Grauzes vārdu.'

Cesvaines pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVs-656, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 17. martā uz
Jēkaba Jāņa d. Galviņa v. 33396o

t ;—

Akc.biedr. L.W. Goegginger
valde uzaicina god. biedrības
akcionārus uz

vispārēju

flrKertsju sapulci
1928. g. 8. maijā, pīkst. 5 dienā,
valdes telpās, Rīgā, Sporta ielā 2.

Pārrunājamie un apspriežamie
priekšmeti:

1. Pamatkapitāla palielināšana
2. Tekošas darīšanas.
Gadījumā, ja uz minēto sa-

pulci ieradušies akcionāri vai viņu
pilnvarotie nereprezentētu pusi
no pamatkapitāla, sapulce tiks
uzskatīta par nenotikušu un uz
1928. g. 22.. maiju, pīkst. 5 dienā
taīs pašās telpās augšā apzīmēto
jautājumu apspriešanai tiek sa-
saukta otrreiz, visp. ārkārt. akcio-
nāru sapulce, kura būs likumīga
pie katra ieradušos akcionāru vai
viņu pilnvaroto skaita.
1139z Valde.. * __

Finieru fabrika Dullus Potēm pa a/s.
JJrJilonce uas 31- deccmfiii 1027. g

aktīvs Masīvs
Kasē 5.918,87 Akciju kapitāls . . 720.000,—
Tekošs rēķins dažādās bankās . . 73.091,56 Obligācijas 440.000,—
Debitori ' 252.804.89 Vekseļi £ 20.690.— 522.322.50
Nekustamu īpašumu 486.590,13 Kreditori 57.631,74
Mašīnas un darba rīki 605.934,82 Pārejošas summas ....... 10.436,03
Kantora inventārs 5.758,31 Rīgas Kredītbankas aizdevumu un
Ugunsdzēsēju ierīki 7.241,63 preču kts £ 1.854.3.11 46.818,44
Koku un citi materiāli 99.801,33 Akcepti 40.839,64
Iesaiņojums 5.725,70 Rīgas Pilsētas Krājkasē 11,16
Darbnīcu izdev.(mat. atlikums). . 2.834.07 Ugunsapdrošināšanas fonds .... 2.425,31
Gatavas un pusgatavas preces . 181.469,75 Kapitāls priekš amortizācijas . . 77.541,07
Slimo kases- past- un zīmogmarkas 231,30 1926. gada peļņa 11.712,40
Depozīti 1.201,50 1927. gada peļņa 22.334,36
Neparedzēti izdevumi 550,—
Norēķināšanās summas 3,32
Trattas Rmk. 46.306.11 .... 57.419,58
Konsignacijas preces 163.266.32
Šaubīgas summas 188,20
1925. g. zaudējumi . . . . . -. . 2.041,37

Ls 1.952.072,65 LĪ 1.952.072,65
ffelņgs min laudējuiim nones 1027. g

Baltijas kokrūpniecības akc. sab.

kfflfli iniāisapulre
notiks sabiedrības telpās, Rīgā,
1. Zirgu ielā Ne 25, š. g. 18. maijā,
pīkst. 5 pēc pusd.

Dienas kārtība:
1) 'Darbības pārskata priekšā lik-

šana un bilances par 1927. g.,
kā ariar šo saistīti jautājumi.

2) Revīzijas kommisijas ziņo-
jumi.

3) Dividendes nozīmēšana.
4) Vēlēšanas.
5) Akcionāru priekšlikumi.

Akcionāriem, kuri vēlas pieda-
līties sapulcē, saskaņā ar Statūtu
§ 55, jāuzrāda savas akcijas vai
kvītes par to noguldījumiem vie-
tējās bankās 7 dienas pirms sa-
pulces sabiedrībās telpās.
U37z Valde.

A./S. Ilģeciema manufaktūra.
Bilance uz 1927. g.31. decembri.

AKTĪVS. PASĪVS.
Kase un tek. rēķ. Pamata kapitāls. . 600.000,—

bankās .... 5.215,88 Rezerves kapitāls. 893,24
Ārzemju valūta. . 23,34 Amortizācijas kapi-
Drošības naudas . 330,90 tāls ...... 104.441,54
Ieņēmumu vekseļi 18.778,09 Kreditori .... 834.773^38
Vekseļi uz inkaso . 2.461,99 Maksājami vekseļi 3 940 '07
Debitori .... 124.812,80 Iepriekš, gadu ne-
Precesun materiāli 103.232,21 . sadal. peļņa . . 12.170,27
Nekustami īpašumi 734.668)51 . Pārejošas summas 2 07081
Kustami īpašumi . 568.086,35 Peļņa 1927. g. . . 7.698^81
Pārejošas summas 8.377,05

i Šaubīgi parādnieki 1,—

Ls 1.565.988,12 Ls _L565.988,12

PELNĪTS Peļņas un zaudējumu konts. ZAUDĒTS
Valdes uzturēšana Brutto atlikums no1 un tekošie izde- pārd. precēm un

vumi ...... 41.144,57 daž. ienēm. . . 86.491,02
Amortizācija . . . 28.277,17 Šaubīgi parādnieki 897,8t
Šaubīgi parādnieki 10.268,28
Peļņa 1927. g. . . 7.698,81

Ls 87.388,83
~
Ls 87.388,83

959z " , VALDE. "

1 Tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība „llHITAS", Rīgā.
Bilance uz 1928. g. 1. janvāri.

Ls Ls
Kasē 888,66 Akciju kapitāls . .. 1.00000,—

i Rīgas Starpt Banka Kreditori 77607.56
A/S 26,— Akcepti 53453.„40

Ziemeļu Banka A./S 23,02
1. Rīgas savstarpīga

Kredītbiedr. . . 5003,87
Debitori ? 61215,90
Mašīnas un rīki . . 67291,94
Inventārs 2640,89
Izejvielas .... 24409,45
Rīgas pilsētas uznētn.

valde ..' -,.. 220 —
Vekseļi 263 —
Fabrikācijas >'..' . 639,—
Preces . ' . . '. . . 48351,10
Zaudējums 1927. g. 20088.13

Ls 231060,96 Ls 231060,96

Peļņas un zaudējumu rēķins uz 1928. g. 1. janvāri.
Ls Ls

Mašīnu deldēšanas no- Peļņa caur preču pār-
viikums .... 7346,74 došanu ..... . 52325,25

Inventāra deldēšanas . Rezerves kapitāla no-
novilkums. . . . 293,43 rakstīšana . . , 217,56

Tirdzniec. izdevumi 15105,87 Zaudējums par 1927.
Izmaksātas algas . 29566,07 gadu ..... 20088,13
Ceļošanas izdevumi 533,40
Apdrošināšana . . 787,55
Slimo kasu piemaksas 1832,73
Augļi (procenti) . . 6601,11
Skonto pie aprēķinā-

šanas . . . ' . . 5903,39
Kommisijas .... , 2226,78
Kursu starpības . . 64,94
Norakstījumi zaudē-

jumos 2368,93 . j
Ls 72630,94 Ls- 72630, 94

960z /" HZ^m
VAL DE.
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