
Ārlietu ministrijas paziņojums.

Dažas galvas pilsētas avīzes pārdrukājušas no ārzemju laikrakstiem,
neuzrādot avotu, nepārbaudītas ziņas par to, ka Milānas atentātu it kā būtu
rīkojuši paši fašisti. Ņemot vērā augšminēto, ārlietu ministrija atrod, ka tā
ir nevēlama, nožēlojama un nosodāma parādība ievietot presē, neuzrādot
avotus, nepārbaudītas ziņas, kas ir spējīgas bojāt draudzīgas attiecības kā šinī
gadījumā ar Itāliju, tā arī citos ar citām draudzīgām valstīm.

Rīkojums par ārzemes tabakas izsrādā-
jumu, čaulīšu, papirosu papīra, sēr-
kociņu un rauga bandrolēšanu.

Pārgrozījums preču un materiālu sarakstā,
kurus Liepājas korķu un linoleuma
fabriku akc. sabiedrībai atļauts sa-
ņemt bez muitas un akcīzes.

Preču un materiālu saraksts, kurus Vikan-
dera korķu rūpniecības akciju sa-
biedrības izolācijas fabrikai atļauts
saņemt bez muitas un akcīzes.

Visiem pamatskolu inspektoriem un visām
skolu valdēm.

Visiem pamatskolu inspektoriem un visiem
kurlmēmo skolu, palīgskolu un defek-
tīvo bērnu patversmju priekšniekiem.

faldibas rīkojumi un pavēles

Rīkojums
par ārzemes tabakas izstrādājumu,
čaulīšu, papirosu papīra, sērkociņu

un rauga bandrolēšanu.
Saskaņā ar „V. V" š. g. 60. numurā

^
publicētiem likumiem: 1) pārgrozījums
likumā par akcīzes nodokli no tabakas
un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm, un
sērkociņiem un 2) likums par akcīzes
nodokli no rauga, — no ārzemēm ievesta
tabaka un tabakas izstrādājumi, čaulītes,
papirosu papīrs, sērkociņi un presēts un
kaltēts raugs apliekams ar tādu pašu
nodokli, kā šādas pašas vietējās preces.

Tālab turu par vajadzīgu noteikt
sekošu:

1. Personai vai firmai, uz kuras vardu
piesūtīta tabaka un tabakas izstrādājumi,
kas apliekami ar akcīzes bandrolēm, jā-
paziņo akcīzes bandrolētavā pie muitas
vai muitā esošam nodokļu inspekcijas
ierēdnim vai nu ar īpašu rakstu vai ar
uzrakstu uz muitas preču pavadzīmes,
ar kādas šķiras bandrolēm, ar kādu pār-
došanas cenu un kādos _ iesaiņojumos
vēlas preces laist apgrozība.

2. Uz katra iesaiņojuma jāatzīmē ta-
bakas preces šķira un svars, bet attiecība
uz cigāriem, papirosiem, cigaretēm un
cigarillēm — tabakas svars 1000 gab. un
bez tam to skaits. Uz iesaiņojumiem ar
to šķiru precēm, kam noteiktas augstā-
kās 'pārdošanas cenas, atzīmējamas jirī
Šīs cenas. Kad minētās atzīmes nebūtu
iespiestas pašā etiķetē, uz iesaiņojumiem
var uzlikt īpašas zīmītes ar noteiktiem
uzrakstiem. Zīmīte' uzliekama uz iesai-
ņojuma tādā veidā, ka apbandrolejot
iesaiņojumu akcīzes bandrole aizķertu
daļu 'zīmītes un ka zīmīti nevarētu no-
ņemt nesabojājot bandroli.

3. Bandroles un tabakas un tabakas
izstrādājumu iesaiņojumiem uzliekamas
saskaņā ar šķiru, cenu, svaru un skaitu
tādā veidā, ' ka iesaiņojumu nevarētu
attaisīt nesabojājot bandroli.

4. Sērkociņus bandrolē aplipinot ar
bandrolēm iesaiņojumus saskaņa arviņos
esošo sērkociņu ' skaitu tāda veida, ka
bez bandroles bojājuma sērkociņus ne-
varētu izņemt no iesaiņojuma.

5. Papirosu čaulītes un griezts, locīts

vai čekots papirosu papīrs ieliekams
tādos iesaiņojumos un _ bandroles uz
Pēdējiem uzliekamas tāda veida, ka
kulītes un papīri nevarētu izņemt no
iesai ņojuma, nesabojājot bandroli vai

pasu iesaiņojumu. Papirosu čaulītes un
griezts, locīts vai čekots papirosu papīrs
iesaiņojams un bandroles uzliekamas uz
iesaiņojumiem saskaņā ar Likuma par
akcīzes_ nodokli no tabakas un tabakas
izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem
19. un_21. p. p. nosacījumiem.

6. _Arzemēs presēts raugs izgatavojams
četrsturīgās pareizās platnītēs svarā 400,
200 un 100 g. Katra platnīte ietinama pa-
pīri un

^
apliekama ar attiecīgu banderoli.

Presēts raugs, ko ieved citādos iesai-
ņojumos (piem. bundžās), apliekams ai
attiecīgu bandroli tādejādi, ka iesaiņojumu
nevarētu attaisīt nesabojājot bandroli.

Bandrolējot kaltēto raugu (Florilins
u. t. 1.), katrs iesaiņojums līdz 35 gr. ap-
liekams ar vienu presēta rauga 100 gr.
bandroli.

7. Visas bandroles apzīmjojamas ar
akcīzes bandroletavas vai kur tādas nav
ar muitas vai. nodokļu inspekcijas ierēdņa
zīmogu, pie kam uz origināliesaiņojumos
ievestām precēm bandroles dzēšamas
tādā veidā, ka daļa zīmoga atrastos uz
bandroles un daļa uz iesaiņojuma. Bandro-
lēšana izdarāma akcīzes bandrolētavā pie
muitas vai (kur bandroletavas nebūtu)
muitā nodokļu inspekcijas uzraudzībā.

8. Visas ārzemes preces, ievedamas
akcīzes bandrolētavā kopā ar muitas pavad-
rakstu.

Rīgā, 1928. g. 24. aprīlī.

Finanču ministris K. Liepiņš.
Nodokļu departamenta

direktors F. K e m p e 1 s.

Rīkojums JVs 118
1928. g. 19. aprīlī.

Preču un materiālu saraksts, kurus
Vikandera korķu rūpniecības akciju
sabiedrības izolācijas fabrikai atļauts
saņemt bez muitas un akcīzes un
1926* g. 1. oktobra rīkojuma N° 166

piemērošanu minētā fabrikā.
1. Vikandera korķu rūpniecības akciju

sabiedrībai atļauts 'ievest no ārzemēm
caur Liepājas ' muitu bez muitas un ak-
cīzes (rīkojums N° 166/26._g. 1. p.) preces
un materiālus, kas minēti ievedmuitas
tarifa pantos: 43. p. 2. pkt., 85. p. 3. pkt.,
87. p. 4. pkt., 125. p. 2. pkt. 1it. c,
152. p. 1. pkt. 1it. b, 154. p. 1. pkt.,
155. p. 1. pkt., 177. p_. 3. pkt. 1it. b,

kuj-as vajadzīgas sakara ar korķu izolā-
cijas plākšņu ražošanu.

2. Muitas uzraudzība Vikandera korķu
rūpniecības akciju sabiedrības izolācijas
fabrikā uzdota muitas departamenta revi-
dentam, kas piekomandets Liepājas korķu
un linoleuma akciju sabiedrībai, kuram
jāved grāmatas un norēķini par katru
fabriku atsevišķi. Atlīdzību par muitas
uzraudzību ma-ksā Liepājas korķu un
linoleuma fabriku akciju sabiedrība.

3. Visi materiāli un gatavie ražojumi,

kurus Liepājas korķu un linoleuma fa-
briku akciju sabiedrība nodevusi Vikan-
dera korķu rūpniecības

^
akcijas sabie-

drības īpašumā, norakstāmi no Liepājas
korķu un linoleuma fabrikas ierēķina un
pārrakstāmi uz Vikandera korķu rūp-
niecības akciju sabiedrības rēķina._

Par visiem Vikandera korķu rūpnie-
cības akciju sabiedrībai nodotiem mate-
riāliem, kurus saņēmusi no Liepājas
muitas Liepājas korķu un linoleuma

fabriku akciju sabiedrība visi varbūtējie
maksājumi,, kādi muitai pienāktos, jā-
nokārto pēdējai. ' ?

4. Ja Vikandera korķu rūpniecības
akciju sabiedrība saņēmusi no Liepājas
korķu un linoleuma fabriku akciju sa-
biedrības kādas preces un materiālus,
kurus technisku iemeslu dēļ grūti pār-
vest uz Vikandera korķu rūpniecības
akciju sabiedrības rēķina, tad tie uz
pēdējās rēķina nav pārvedami un par
tiem līdz galīgai izlietošanai atbild Lie-
pājas korķu un linoleuma fabriku akciju
sabiedrība.

Finanču ministra biedrs
J.Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Rīkojums JVs 119.
1928. g. 20. aprīlī.

Rīkojuma 169/26. g. „Preču un ma-
teriālu saraksts, kurus Liepājas korķu
un linoleuma fabriku akc. sabiedrībai
atļauts saņemt bez muitas un akcīzes"

pārgrozījums.
Rīkojuma JSfg 169/26. g. 1. pantu (izslud.

„Valdības Vēstneša" 1926. g. 231, 240
un 280 un 1927. g. 149. un 196. num.)
izteikt šādi:

1) Liepājas korķu un linoleuma fabriku
akciju sabiedrībai atļauts ievest no
ārzemēm caur Liepājas muitu bez
muitas un akcīzes (rīk. N° 166/26. g.
1. p.) preces un materiālus, kas
minēti sekošos ievedmuitas tarifa
pantos: 27. p. 1. pkt. 1it. a, 42. p.,
43 p. 2. pkt., 52. p. 2. pkt. 1it. b,
52. p. 4. pkt., 58. p. 4. pkt. 1it. b,
59. p, 2. pkt., 65. p. 5. pkt. 1it. a,
66. p. 2. pkt, 82. p. 1. pkt., 85. p.
1. pkt., 85. p. 2. pkt., 85. p. 3. pkt,

86. p., 96. p. 2. pkt., 108.p. 2. pkt.,
108. p. 4. pkt., 112. p. 1. pkt. 1it. c
un e, 112. p. 9. pkt. 1it. a, 117. p.
2. pkt, 117. p. 4. pkt, 121. p.
1. pkt, 121. p. 2. pkt, 125. p.
2. pkt, 130. p., 131. p., 132. p„
133. p., 134. p. 1. pkt, 135. p.,
137. p. 1. pkt, 149. p. 2. pkt.,
152. p. l.pkt. Iit b, 154 p. 1. pkt.,
156. p. 2. pkt. 1it. a, 177. p. l.pkt.
Iit c un d, 177. p. 2. pkt. 1it a un d,
177. p. 3. pkt. Iit. a un b, 191. p.
1. pkt., 194. p. 1. pkt., kuri vaja-
dzīgi, sakarā ar linoleuma ražošanu.

Šis rīkojums attiecināms uz visām
tām precēm, kuras Liepājas korķu un
linoleuma fabriku akciju*sabiedrība saņē-
muse, sākot ar š. g. 16. aprīli.

Finanču ministra bieors J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Piekritu.
1928. g. 21. aprīlī.

Izglītības ministris
A.Te n teli».

Visiem pamatskolu inspektoriem
un visām skolu valdēm.

Lai nepilntiesīgiem pamatskolu skolo-
tājiem, kam trūkst vidusskolas izglītības,
palīdzētu šo izglītību iegūt un ar to at-
vieglināt viņiem arī pilnas pamatskolas
skolotāja tiesību iegūšanu, izglītības
ministrija šā gada vasarā sarīko Daugav-
pilī latviešu valodas kursus un Rēzeknē
dabas zinību kursus. Abi kursi turpi-
nāsies 2 mēnešus un abus priekšmetus
izies vidusskolu kursa apmērā, par ko
kursu beigās pēc pārbaudījuma izsniegs
apliecību. Kursu sākums š. g. 26. jūnijā.
Šo kursu beigšana klausītājus atsvabinās
no pārbaudījuma attieogā priekšmetā
pie pilnas pamatskolu skolotāja tiesību
piešķiršanas.

Bez minētajiem kursiem izglītības mi-
nistrija sarīko 2 mēnešu vācu valodas
kursus Jelgavā, Valmierā un Rčzeknē.
Kursu beigās attiecīgs pārbaudījums, pēc

kura izturēšanas izsniegs apliecības par
pamatskolu skolotāju v.ācu valodas kursu
absolvēšanu. Sākums visiem vācu va-
lodas kursiem 26. jūnijā.

Pieteikšanās uz Daugavpils latviešu
valodas kursiem pie Daugavpils apriņķa
2. iecirkņa pamatskolu inspektora, uz
Rēzeknes dabas zinību un vācu valodas
kursiem pie Rēzeknes apriņķa 1. iecirkņa
pamatskolu inspektora, uz Jelgavas un
Valmieras vācu valodas kursiem tautskolu
direkcijā Rīgā.

Par še minētājiem kursiem lūdzam
zinot sava iecirkņa resp. apriņķa skolo-
tājiem.

Skolu departamenta direktors
K.Ozoliņš

Tautskolu direktors J. J ū r g e n s.

Piekrītu.
1928. g. 21. aprīlī.

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

Visiem pamatskolu inspektoriem un
visiem kurlmēmo skolu, palīgskolu
un deīektīvo bērnu patversmju

priekšniekiem.
Sā gada vasarā izglītības ministrija

Rīgā sarīko 2 mēnešu kursus kurlmēmo
skolu un palīgskolu skolotājiem. Kurti
obligātoriski jāapmeklē tiem minēto
skolu skolotājiem resp. skolotājām, kas
šimbrižam viņās darbojas bez sevišķas
kurlmēmo skolu resp. palīgskolu sko-
lotāja apliecības.

Šo kursu vai atsevišķu lekciju apme-
klēšana ieteicama arī citiem minēto skolu
skolotā;iem un skolotājām un tiem
normālo skolu skolotājiem, kas turpmāk
vēlētos . strādāt kurlmēmo skolās vai
palīgskolās. ,

Kursu sākums š. g. 11. jūnijā.
Pieteikšanās līdz š. g. 2. jūnijam taut-

skolu direkcijā Rīgā.
Skolu departamenta direktors

K. Ozoliņš.
Tautskotu direktors J. J ii r g e n s.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums
valsts zemes fondā ieskaitīto

nekustamo īpašumu lietā.
Zemkopības ministrija paziņo, ka par

valsts zemes fondā ieskaitītā zemes ga-
bala „Brantgefchen" ar zemes grām. reģ.
N? 2095, kurš atrodas Jelgavas apriņķī,
Valgundes pagastā un par kura ieskaitī-
šanu valsts zemes fondā publicēts
1923. gada „Valdības Vēstneša" 117. nu-
mura, īpašniekiem skaitās nevis publikā-
cijā minētie, bet gan Nesterovs Marija,
Nesterovs, Vera Michaila meita, Galkins,
Ludmila Michaila meita, Karš (Karr),
Helēna Michaila meita, Nesterovs, Anto-
nija Michaila meita, Nesterovs, Nikolajs
Michaila dēls — katram i/7 ideālā daļa —
un Bratov-Cinskis, Olgas Michaila meitas
bērni — ' 7 ideālā daļa.

1928. gada „Valdības Vēstneša" 73. nu-
murā publicētā, paziņojumā nekustamas
mantas ar nosaukumu „Tjuprovo-Kudrovo
ciema zeme (Kudrovas muiža)" zemes
gram. reģ. Ns 1226 vietā jābūt 1126.

Rīgā, 1928. g. 21. aprīlī.
Zemkopības ministris V. Gulbis.
Zemkopības departamenta

direktora vietā E. M a c i n š

Sludinājums.
Paziņoju vispārībai, ka ar tu

ministra apstiprinātu Jelgavas apj
nodaļu kopsapulces lēmumu Talsu

apriņķa Stendes. Lībagu un Nūrmuižas
slēgts nu Talsu miertii

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

P(saņemot eksped.) pār-
gadu , . . Ls 22,— gadu , . . Ls 18 —1 2 gadu . . „ 12,— i/2 gadu . . „ 10 —3 mēri. . . „ 6,— 3"mēri. . . „ 5^_
1 " ?? •.? » 2.— 1 » . . „ 1,70

Pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem . „ —,12 numuru ' . — 10

Latvijas valdības ļgg^ oficiāls laikraksts
?anak katru dienu, Izņemot Jgļg||H||§ svētdienas un svētkudienas

Redakcija:
^^^S^ ^^^

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Ng 2. Tel. Jfc 20032 ^^aHKjraļp* Rīgā, pilī Ns 1. Tel. N°20031
Runas stundas no 11—12 ^^T Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.80



iecirkņa un pievienots Kandavas mier-
tiesneša iecirknim un ka šis pārgrozījums
stājas spēkā ar š. g. 1 maiju

1928. g. 23. aprīlī.
Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētājs

Sakens.
Sekretārs Caune.

Sludinājums.
Galvenā intendanturas pārvalde iepirks

tekošā 1928./29. budž. gadā armijas va-
jadzībām tieši no lauksaimniekiem zirgu
audzētājiem pret tulītsamaksu. jājamos,
artilērijas un vezumnieku zirgus, mak-
sājot par jājamiem zirgiem no Ls 800,—
līdz Ls 1250,— ; artilērijas — no Ls 850,—
līdz Ls 1140.— un vezumnieku no

Ls 600— līdz Ls 900,—.
1. piezīme. Minētas cenas lauksaim-

niekiem, uzrādot Latvijas zirgaudzē-
tāju biedrības vai pašvaldības iestāžu
un amatpersonu apliecības

^
ka zirgi

tiešām no viņiem uzaudzēti — pa-
lielināmas par 10%, izņemot 3 līdz
4 gadus vecus zirgus.

2. piezīme. Par izcilus labiem pašu
audzētiem jājamiem un artilērijas
zirgiem cenas var tikt palielinātas
vēl par 10 līdz 20°/o no pamatcenas.

3. piezīme. Ērzeļiem cena pazemi-
nāma par Ls 100—,_ salīdzinot ar
līdzīgas kategorijas ķēvi vai .zirgu.

Pirkti tiks zirgi katras spalvas, izņemot
baltus un raibus.

Zirgiem jābūt pilnīgi veseliem, bez jeb
kaut kādām slimības pazīmēm, bez tam:

Jājamiem zirgiem jābūt uzlabotas
sugas, piemērota eksterjera, ar stipriem
kauliem, attīstītiem muskuļiem, sausu un
proporcionālu miesas būvi, ar slaidi brī-
vām kustībām, no 151 līdz 163 cm
augstiem, vecumā no 3 līdz 6 gadiem.

Piezīme. Izņēmuma gadījumos aug-
stums pielaižams 150 cm.

Artilērijas zirgiem jābūt ar labi
attīstītiem, kauliem un muskuļiem, pla-
tām, pietiekoši dziļām krūtīm, stiprām
kājām un labiem nagiem, proporcionāla
garuma ar stipru muguru un nieres
vietu, noteiktām kustībām un labu gaitu,
augstumā no 151 līdz 163 cm, vecumā
no 4 līdz 6 gadiem.

1. piezīme. Izņēmuma gadījumos
pieņemami ari 3 gadus veci artilē-
rijas zirgi.

2. piezīme. Smagās artilērijas zir-
giem augstums pielaižams līdz
168 cm.

Vezumnieku zirgiem jābūt pietie-
koši stipriem un izturīgiem, ar labu
gaitu un piemērotu miesas būvi, aug-
stumā no 145 līdz 158 cm. vecumā no
4 līdz 7 gadiem.

Pieņemšanas punkti nolikti sekošās vietās:

Vidzemē: Madonā — 15. un 16. maijā,
uz tirgus lauk.; Koknesē — 18. maijā,
pie dzelzceļa stacijas; Smiltenē —
22. maijā, uz tirgus laukuma; Val-
mierā — 24. maijā, uz zirgu tirgus
laukuma; Cēsīs — 26. maijā, uz jaunā
tirgus laukuma^ Rīgā —20. jūnijā
un 13. jūlijā, Pērnavas ielā 19; Rū-
jienā — 26. jūnijā, uz zirgu tirgus
laukuma; Strenčos — 28. jūnijā, uz
tirgus laukuma; Gulbenē — 5. jūlijā,
uz tirgus laukuma; Pfebalgā —
6. jūlijā, pie dzelzceļa stacijas; Skrī-
vē ros_ — 11. jūlijā, uz tirgus lauk.;
Lielvārdē — 12. jūlijā, pie dzelzceļa
stacijas; Košķeles muižā, Valmieras
apr. — 24. jūlijā, Latvijas zirgaudzē-
tāju biedrībā; Alojā — 25. jūlijā, uz
tirgus laukuma; Sveiciema muižā,
Valmieras apr. — 26. jūlijā, Valsts
zirgaudzētavā; Limbažos — 27. jūlijā,
uz tirgus laukuma; Inčukalnā —
28. jūlijā, pie dzelzceļa stacijas; Ogres
pagastā — 7. augustā, pie biedrības
nama; Nitaurē — 9. augustā, pie
pagasta nama; Siguldā— 11. augustā,
pie dzelzceļa stacijas; Valkā —
14. augustā, uz sporta laukuma; Apē —
16. augustā, uz tirgus lauk.; Alūksnē —
17. augusta, pie pils, uz sporta lauk.

Kurzemē: Ventspilī — 3. maijā, uz
zirgu Jirgus laukuma; Talsos —
5.'maijāuz tirgus laukuma; Saldū
5. jūnija, uz tirgus laukuma; Kul-
dīga —_ 6. jūnija uz tirgus laukuma;
Aizpute — 8. jūnija, uz zirgu tirgus
laukuma; Prieku le — 1. augustā,
uz tirgusjauk.; Liepājā - 3. augustā,
Kara osta, pie divīzijas štāba.

Zemgalē: Viesītē (Eķengrāvē) —
31. maijā, uz tirgus laukuma; Vēc-
inu ižā — 1. jūnija, pie dzelzceļa sta-
cijas; Tukuma — 19. jūnijā, uz

zirgu tirgus laukuma; Bauska —
17. jūlijā uz tirgus laukuma; Jel-
gavā — 18. jūlijā, uz zirgu tirgus
laukuma; Dobelē — 20. jūlijā, uz
zirgu tirgus laukuma; Vecaucē —
31. jūlijā, uz tirgus laukuma.

Latgalē: Daugavpilī — 8 maijā,_ uz
zirgu tirgus laukuma; Krāslava -
9. maijā, pie dzelzceļa stacijas; Ru-
sonos — 10. maijā, pie dzelzceļa
stacijas; Jersikā — 11. maijā, pie
dzelzceļa stacijas; Lu dzā — 12. jūnijā,
uz tirgus laukuma; Rēzeknē —
13. jūnijā, uz zirgu tirgus laukuma;
Varakļānos — 15. jūnijā, uz tirgus
laukuma; Balvos — 1. jūlijā, lauk-
saimniecības izstādē; Jaunlatgalē—-
3. jūlijā, pie dzelzceļa stacijas; Krust-
pilī — 10. jūlijā, pie baznīcas.
1. piezīme: Zirgi augšminētos punk-

tos savedami pīkst. 9.
2. piezīme: Lauksaimnieki-zirgaudzē-

tāji tiek lūgti pašu labā ņemt līdz
augšminētās apliecības, ka zirgi paš-
audzēti, zirgu pases, kā ari galīgi
nokārtotas piedāvājamo zirgu leci-
nāšānas un atnešanās zīmes, ja tādas
būtu.

Galvena intendanturas pārvalde.

Mājlopu sērgas
konstatētas 1928. g. marta mēnesi

sekošās saimniecībās.
I. Trakuma sērga (Lyssa).

1. Rīgas apriņķī: a) Bebru pag.
Rudiņos un b) Pļaviņās 1 punktā.

2. Cēsu apriņķī: Vecpiebalgas pag.
Cepļos.

3. Madonas apriņķī: Praulienas pag.
Krastmaļos.

4. Valmieras apriņķī: a) Rencēnu pag.
Greizeļos un b) Sēļu pag. Ancķiņos.

5. Valkas apriņķī: Blomes pag. dzir-
navās.

6. Jelgavā: 1 punktā.
7. Jelgavas apriņķī: a) Valgundes

pag. Celmraugos un Maz-Sprančos un
b) Teteies pag. Annesmuiža.

8. Tukuma apriņķī: a) Irlavas pag.
Seminovās un b) Smārdes pag. Kalēj-
Krāmos un Smārdes stacijā.

9. Bauskas apriņķī: Skaistkalnes pag,
Zariņos.

10. Kuldīgas apriņķī: a) Snēpeles
pag. Allažos un b) Lutriņu pag. Mež-
muižā.

11. Jēkabpils apriņķī: Ābeļu pag.
Ošanos.

12. Ilūkstes apriņķī: Laucesas pag.
Tanājos.

13. Daugavpilī: 1 punktā.
14. Daugavpils apriņķī: Dagdas pag.

Dagdas miestā.
15. Rēzeknes apriņķī: Ozolmuižas

pag. Ozolmuižā.

II. Kumeļu ienāši (Adenitis
equorum).

1. Rīgas apriņķī: Bebru pag.:
1) Plepjos, 2) Vēžos' un 3) Siljaņos.

2. Cēsu apriņķī: a) Vecpiebalgas pag.
Tūļas un Mietiņos, b) Rankas pag.
Strebeļos un c) Drustu pag. Slāķos.

3. Tukuma apriņķī: a) Tomes pag.
Strēles un b) Zepītes pag. Enužos.

4. Talsu_ apriņķī: Kandavas pag.' Ate-
dzīres muiža.

5. Bauskas apriņķī: a) Skaistkalnes
pag. Ciņos un b) Islicas pag. Maz-
Lībiešos un Juglās.

6. Ventspils apriņķī: Zūru pag.
Pļaviņas.

7. Kuldīgas apriņķī: a) Padures pag.
Ķimales muižā, b) Saldus pag. Zanderos
un c) Skrundas pag. Lamžās.

8. Ilūkstes apriņķī: a) Kurcuma pag.
Ēģiptes draudzes pastorālā, b) Gārsnenes
pag. Zilaņos un c) Asares pag. Vanagos.

9. Rēzeknes .apriņķī: a) Makašānu
.pag. Adriņu un Dreijerovkas ciemā,
b) Andrupienes pag. Grizaņu ciemā un
c) Kaunatu pag. Viensētās Reinicki un
Stradi.

10. Ludzas apriņķī: Mērdzenes pag
1 punkta.

11. Jaunlatgales apriņķī: Viļakas pag.
Bukovskās un Supjevās.

III. Ļaunais galvas karsonis
(Corvza gangraenoza bovum).

1. Rīgas apriņķī: a) Ķeipenes pag.
Karkju krogā un b) Pļaviņu pag. Pamat-
skola.

' 2. Cēsu apriņķī: a) Drustu pag. Up-
maļos un b) Gatartas pag. Kalna-Gārņos.

3. Madonas apriņķī: a) Viesienas
pag. Stredelēs un b) Jaungulbenes pag.
Ezerniekos.

4. Valkas apriņķī: Bejas pag. Ju-
renskās.

5. Jelgavas apriņķī: i Bukaišu pag.
Kāvužos.

6. Tukuma apriņķī: Smārdes pag.
Pļaviņas.

7. Ventspils apriņķī: a) Piltenes pag,
Cersupos un b) Ziru pag Dūļos.

8. Liepājas apriņķi: a) Gaviezes pag.
Salas, b) Medzes pag. Bērziņos un c)
Gramzdas pag. Pumpuļos,

9. Kuldīgas apriņķi: Kuldīgas pag
Baļļās.

10. Ilūkstes apriņķi: a) Skrundaliņas
pag. Rubežā un b) Prodes pag. Vīndedžos.

11. Daugavpils apriņķi: Asūnes pag.
Račevas sādžā.

12. Rēzeknes apriņķi: Kaunatu pag.
Katkovsku ciemā.

13. Ludzas apriņķī: a) Mērdzenes
pag. Stiglonas ciemā.

.IV. Cūku roze (Ervsipelas suum).
1. Rīgas apriņķī: a) Bebru pag. Vec-

Kūļenos, b) Allažu pag. Mezdamās un
c) Vidrižu pag. Kloķos.

2. Cēsu apriņķī: a), Cēsīs 1 punktā
un b) Priekuļu pag. 1 punktā.

3) Valmieras apriņķī: Alojas pag.
Alojas miestā, b) Pociema pag. Kliņķos
un c) Svētciema pag. Torbgaļos

4) Jelgavas apriņķī: a) Īles pag. Vec-
Luļļās, b) Vecauces pag. Gaidās un
Muižzemniekos, c) Sīpeles pag. Birzniekos,
d) Sniķeres pag. Rudeļos, dz) Penkules
pag. Āķos un e) Platones pag. Platones
muižā.

5 Tukuma apriņķī: Tomes pagasta
Dimļās.

6. Talsu apriņķī: Kandavas pagasta
Aizdzīresmuižā.

7. Bauskas apriņķī: a) Iecavas pag.
Krastiņos un b) Rundāles pag. Pareizās.

8. Kuldīgas apriņķī: a) Kuldīgā 1
punktā, b) Kurmales pag. Ziņķa būdā,
c) Saldus pag. Novadniekos, d) Sātiņu
pag. Ploceniekos un dz) Skrundas pag.
Upeniekos.

9) Jēkabpils apriņķī: Daudzesas pag.
Znotiņos.

10, Ilūkstes apriņķī: a) Bebrenes pa-
gasta; 1) Dumbrovkā, 2) Ziediņos un
3) Kaln-Mačulanos un b) Susejas pag.
Lielmiltiņos.

11. Daugavpils apriņķī: Kalupespag.
viensētā Andrievā.

V. Lipīgais maksta katars (Vaginitis
iniectiosa).

Talsu apriņķī: Ārlavas pag. jaunsaim
niecībā Kalēji.

VI. Kašķis (Scabies).
1. Cēsu apriņķī: l punktā.
2. Tukuma apriņķī: 1 punktā.
3. Talsu apriņķī: 1 punktā.
4. Kuldīgas apriņķī: 3 punktos.
5. Rēzeknes apriņķī: 3 punktos.

Vetennarvaldes pneksnieka_v.
veterinārārsts K. Atrens.

Darbvedis Graudiņš.

Iecelšanas.
P a v ē 1 e JVs 26.

Piešķiru valsts saimniecības departame/ita di-
rektoram Jānim Miezim 3 nedēju ilgu atvaļi-
nājumu, skaitot no š. g. 11. aprīļa un uzdodu
tā paša departamenta vice-direktoram Ale-
ksandram K a c e n a m izpildīt par minēto laiku
J. Mieža pienākumus.

Rīgā, 1928. g. 12. aprīlī.
Finanču ministris R. L i e p i n š

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1928. g. 19. aprīļa lēmumu,
meklē no tiesas izvairījušos pēc sodu lik.
586. p. apvainoto Jāzepu Jāņa d. Stasulis,
kura pazīšanas zīmes sekošās*: apmēram 25 g.
vecs, neliela, vidēja auguma, apaļu seju,
taisnu degunu, zilām acīm, tumšiem matiem.

Katram, kam zināma Stasulisa uzturēšanās
vieta vai ari kur atrodas viņam piederoša man-
tība, par to bez kavēšanās jāziņo Liepājas ap-
gabaltiesai vai tuvākai policijas iestādei.

1928.' g. 21. aprīlī. Na 4560/11 g.
Akts Ni> 19/28. g. III d.

Tiesas loceklis M e 1v i 1s.
Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 17. aprīļa lēmumu,
meklē uz sod. lik. 51., 616. p. 1. d. 2. pkt.
pamata apsūdzēto pie Cēsu pilsētas piederīgo
Minnu Didža m. Sīman, 48 g. vecu (dzim.
1877. g. 10. decembrī pēc vecā stila), čigāniete,
agrāk dzīvojusi Cēsīs un Rīgā.

Visām iestādēm u.n personām, kuram būtu
zināma meklējamās Sīman vai viņas mantas
atrašanās vieta, nekavējoties ziņot Rīgas apga-
baltiesai un tuvākai policijai, kā arī spert attie-
cīgus soļus viņas atrašanai. Atrašanas gadījumā
pieprasīt no Minnas Didža m. Sīman Ls 20,—
drošības naudas, bet tās neiernaksāšanas gadī-
jumā viņu apcietināt un ieskaitīt šīs tiesas
rīcībā, jokā drošības līdzeklis pret minētās per-
sonas izvairīšanos no tiesas, saskaņā ar šīs no-
daļas 1928. g. 17. aprīļa lēmumu noteikta

drošības nauda Ls 20,—, bet līdz tās iemaksa
apcietinājums.

Rīgā, 1928. g. 21. aprīlī. L. Nb 169/28. g.
Priekšsēdētāja biedrs T. Bergtāls.

Sekretārs Kreicbergs.

Rīgas apr. I. iec. miertiesnesis,'
saskaņā ar savu š. g. 17. aprīļa lēmumu,
meklē Annu Kriša m. Alksne, dzim. Šulcsļ
piederīgu pie Rīgas pils., 60 g. vecu, apsūdzētu
uz sod. lik. 607. p. 1. d.

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

Bulduros, 1928. g. 20. aprīlī. JVs 126.

Miertiesnesis F. N e i m a n i s.

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta,
JVs 270.

13395. Azans, Jānis Aleksandra dēls. —
16869/25. g. (14. XI 25).

13396. Belaškovs, Filips Potapa dēls. —
14904/25. g. (3. VIII 25).

13397." Bogdanovs, Miķelis Filipa dēls
14597/25. g. (10. VII 25).'

13398. Dumpe, Jēkabs Andža d.— 24767/27 e
(18. XI 27). '

13399. Dumpe, Jēkabs Andža d.— 24769/27 e
(28. XI 27).

13400. Grigorjevs, Nikolajs Dimitrija d. —?
24384/27. g. (16. IX 27).

13401. Grinfelds, Arturs Jēkaba dēls. —
25252/28. g. (5. III 28).

13402. Idelsons, Šiemenis Vigdara dēls. —
6681/22. g. (221/1 22).

13403. Jaunsveits, Kristaps Anša dēls. —
23007/27. g. (7. XII 26).

13404. Kozlovskis, Pāvels Jēkaba dēls. —
24031/27. g. (21. VII 27).

13405. Koziovski, Pāvils Jēkaba dēls. —
13120/25. g. (2. IV 25).

13406. Kraukals, Krišjāns Jura dēls. —
24872/27. g. (13. XII 27).

13407. Lazdin, Ede Andrejam. —8978/24 s.
(23. I 24 VIII).

13408. Lazdinš, Mārtiņš Mārtiņa dēls. —
25147/28. g. (7. 11 28). '

13409. Lamberts, Kārlis Kārla dēls. —
10195/24. g. (136/L 24. X).

13410. Levy, Ludvigs. — 25143/28. e.
(9. II 28). '

13411. Marcinkevič , Joans Jēkaba dēls. —
8840/24. g. (14/M. 24 VIII).

13412. Novikovs, Jegors Osipa dēls. —
7339/23. g. (15/N. 23. II).

13413. Palcevs, Kuzma Logina dēls. —
25302/28. g. (13. III 28).

13414. Platupe, Dāvis Mikeļa dēls. —
16981,25. g. (14. XI 15).

13415. Platups, Dāvis Mikeļa d.—19453/26.g.
(15. III 26).

13416. Petrovskis, Antons Nikolaja d. , —
21750/26. g. (5. VIII 26).

13417. Povarovs . Matvejs Jāna dēls. —
13514/25. g. (24. IV 25).

13418. Račus, Milda Friča m. — 25238/28. g.
(25. II 28).

13418/a. Račus. Milda. — 25261/28. g.
(7. 111 28).

13419. Rangis, Jānis Kārļa dēls. —
24666/27. g. (9. XI 27).

13420. Raūtenbergs, Ernsts Friča un Ievas
dēls. — 25260/28. g. (2. III 28).

13421. Savicko, Agate Ādama meita. —
18784/26. g. (5. II 26).

13422. Simans, Kārlis Eduards Antonijas d.
— 25181/28. g. (16. II 28).

13423. Spalvis, Kazimirs Izidora dēls. —
25058/28. g. (16. I 28).

13424. Spūle, ..Andrejs Antona dēls.
22594/26. g. (28. IX 26).

13425. Steins, Eduards Jāna dēls. —
11835/25. g. (504/S. 24. XI).

13426. Širman, Minna Trīnes meita. —
24168/27. e. (10. VIII. 27).

13427. Škutans, Josufs Jāna dēls. —
10235/24.g. (91/S. 24. VII).

13428. Saime, Mikels Jāna d. — 23026/27. g.
(7. XII. 26).

13429. Vilhelm, dz. Ulman, Vilhelmine In-
driķa m. — 24756/27. g. (17. XI. 27).

13430. Vilhelms, dz. Ulman, Vilhelmine Hein-
rieha m. — 24985/28. (29. XII. 27).

13431. Vilkaste, Jānis Indriķa dēls. —
21574/26. g. (19. VII. 26).

13432. Vilumovski, Adela Osipa meita. —
22647/26. g. (2. X. 26).

13433. Vitols, Arnolds-Augusts- Josifs Pētera
dēls. — 23837/27. g. (16. VI. 27).

Kriminālās pārvaldes
priekšnieks G. Tifentāls.

Darbvedīs (paraksts).

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Paziņojums.

Sakarā ar „Valdības Vēstnesī" š. g.
89. numurā publicētiem saistošiem notei-
kumiem par asenizācijas darbiem
Rīgas pilsētā, konstatējams, ka „Val-
dības Vēstneša" redakcijai aiz pārskatī-
šanās piesūtīts pilsētas valdes priekšlikums
domei saistošo noteikumu lietā un tāpēc
no ,.Valdības Vēstneša" š. g. 89. numura
publicētā teksta ir ? strīpojama tā daļa
noteikumu sākumā, kas iesākas ar:
„XV1 Saistoši noteikumi par asenizācijas
darbiem Rīgas pilsētā. Pilsētas dome
1927. g. 15. decembra sēdē nodeva . .
un turpinās līdz saistošo noteikumu § L

Pilsētas galva A. Krieviņš
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.



Karaklausībā iesaucamo personu
reģistrācija Rīgā.

Rīgas pilsētas valde uzaicina reģistrē-
ties laika no š. g. 1. maija līdz 31. jū-
lijam pilsētas valdes darba nodaļā, Torņa
iela N° 4, visas vīriešu dzimuma per-
sonas:

1. Kas dzimušas laikā no 1. jūlija
1907_. g.līdz 1. aprīlim 1908. g. un kuru
pastāvīga dzīves vieta .ir Rīgā.

2. Kas tekošā gadā pieņēmušas La-
tvijas pavalstniecību vai atgriezušās La-
tvijā un _ pavalstniecības pieņemšanas
laikā_ vai atbraukšanas dienā bijušas
jaunākas par 50 gadiem.

3. Vidus un augstskolu audzēkņus,
kujiem iesaukšana atlikta un kuri šogad
beiguši skolu.

4.
^

Vidusskolu audzēkņus, kuriem ie-
jaukšana atlikta un kuri nav beiguši
"skolu karaklausības likumā (35. p.) pare-
dzeta laikā.

5.
^

Jāreģistrējas arī tiem, kuriem ie-
saukšana uzlaiku atliktā slimības vai
ģimenes apstākļu dēļ.

Reģistrācija notiks' no pulksten 9 rītā
līdz «pulksten 1 pēc pusdienas, sestdienās,
no pulksten 9 rītā līdz pulksten 12 dienā
isekoša kartībā:

Pilsoņiem, kuru uzvārdi sakas ar burtu:
A, B, C (Z), D — no 1. maija līdz

12. maijam.
E, F, G — no 14. maija līdz 26. maijam,
ļļ, I, J, K — no 30. maija līdz 9. jūnijam.
L, M, N — no 11. jūnija līdz 21. jūnijam.
O, P, R, S — no 25. jūnija līdz 7. jū-

lijam.
T, U, V un visi tie, kuri vēl nebūtu

reģistrējušies iepriekšējās dienās no
9. jūlija līdz 1. augustam.

Pie reģistrēšanās jāuzrāda viena no
rsekošām personas apliecībām: pase, pēc
baznīcas grāmatām sastādīta un garīdz-
nieka izdota krustamzīme, dzimtsarakstu
nodaļas apliecība, izraksts no ģimeņu
saraksta grāmatām.

Vidus un augstskolu beigušiem jā-
uzrāda mācības iestādes apliecības ori-
ģināls, pieliekot vēl klāt vienu šīs ap-

liecības apstiprinātu norakstu.
Pilsoņiem, kuri bijuši zem tiesas vai

notiesāti, jāpienes tiesas lēmuma noraksts.
Pie reģistrācijas jāuzdod ari ģimenes

locekļu dzimšanas gads un diena.
Šī uzaicinājuma neizpildītajiem draud

likumā paredzētais sods.
Pilsētas galva A. Krieviņš

Pilsētas sekretārs A. P 1 a v i n s k i s.

Rīgas pilsētas veselības nodaļas
paziņojums.

Lai aizdomīgos vēdera tīfa gadījumos
dotu ārstiem iespēju ātri pārliecināties,
vai pacients tiešām slimo ar vēdera tīfu,
Rīgas pils. veselības nodaļa apgādājusi
visas Rīgas aptiekas ar sterilu žults bul-
jonu pildītiem stobriņiem. Šos stobriņus,
kopā ar veselības nodaļas banderoli, ap-
tiekas izsniedz tikai Rīgā praktizējošiem
ārstiem un bez kādas atlīdzības. Aptiekās
saņeortie stobriņi ārstiem jāpiepilda ar
sterili noņemtām slimniekaasinim^ cieši
jāaiztaisa ar gumijas aizbāžņi, jāieliek
koka kastītē un kastīte jāaiztaisa ar ve-

selības nodaļas banderoli. Sadā veida
stobriņš, kopā ar slimnieka _ uzvārda,
vārda un adreses atzīmējumu, ārstam vai
kādai citai uzticamai personai jānodod
pilsētas laboratorijā Skolas iela N° 35,
kura ārstiem paziņos par uz tīfu izdarītas
bakterioloģiskās izmeklēšanas rezultātiem.

Pilsētas valdes loceklis,
Dr. med. Blumenfelds.

Sekretāra vietā L. Bērziņš.

Epidemioloģiskās nozares vadītājs
Dr. Šancbergs.

Saistošie noteikumi
par

tirgošanās laiku Gulbenes pUsētā.
Pieņemti Gulbenes pilsētas domes 1928. g.
28.'marta sēdē prot. X2 4 § 3 ^apstipri-
nāti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1928. g. 16. aprīļa rakstu

X° 87765.

$ 1 .Tirdzniecības uzņēmumus atļauts
atvērt- no 1. maija līdz 1. septembrim
pulkst. i,9 rītā līdz pulkst. 7 vakara,
bet no l. septembra līdz 1. maijam no

pulkst. 9 rītā līdz pulkst. 6 vakara.
Nedēļas un gada tirgus diena no 7 rīta

līdz 7 vakarā. .. . «„„<-
§ 2 Ēdienu veikalus un tējnīcas atļauts

atvērt kā darba dienās, tā arī svētdienas

un svētku dienās no pulkst. 8 rīta iiaz

pulkst 10 vakarā, bet konditorejas no

Pulkst. 8 rītā līdz pulkst. 12 nakti.

§ 3. Tirgotavas, kur tirgojas ar pienu,
piena produktiem un maizi, atlauts atvērt
no 1. septembra līdz 1. maijam/darbdienās
no pulkst. 8 rītā līdz pulkst. 9 vakarā
un no 1. maija līdz 1. . septembrim no
pulkst. 7 rītā līdz pulkst. 9 vakarā, bet
svētdienās no pulkst. 7 līdz pulkst. 10
rītā.

§ 4. Skārņus atļauts atvērt darbdienās
no pulkst. 7 rītā līdz pulkst. 7 vakarā,
bet no 1. maija līdz 1. oktobrim no
pulkst. 6 rītā līdz pulkst. 7 vakarā, bet
svētdienās no pulkst. 7 līdz pulkst. 9 ritā.

§ 5. Traktieros, viesnīcās, klubu un
biedrību bufetēs, kurās tirgojas ar reibi-
nošiem dzērieniem, atļauts tirgoties darba
dienās no pulkst. 9 rītā līdz 10 vakarā,
bet reibinošu dzērienu tirgotavās no
pulkst. 9 rītā līdz 6 vakarā. Traktie-
riem, viesnīcu, klubu un biedrību bufe-
tēm, kuras tirgojas ar reibinošiem dzē-
rieniem un reibinošu dzērienu pārdotavām,
jābūt slēgtiem svētdienās un citās svina-
mās dienās, kā arī tautas nobalsošanas,
Saeimas, pašvaldības iestāžu vēlēšanu un
rekrūšu iesaukšanas dienās, bet sestdie-
nās, kā āri pārējo svinamo dienu priekš-
vakaros — no pulksten 12 dienā.

§ 6. Veikalus atļauts atvērt vienu
stundu agrāk un slēgt divas stundas
vēlāk kā noteikts § 1. nedēļu , pirms Zie-
mas svētkiem, Vasaras svētkiem un Liel-
dienām.

§ 7. Bārddziņu veikalus atļauts at-
vērt darbdienās no pulksten 8 rītā līdz
9. vakarā, svētku priekšvakaros — no
pulksten 8 ritā līdz pulksten 10 vakarā,
svētdienās no pulksten 7 līdz 10 rītā.

§ 8. Veikali, izņemot 2., 3. un 4 §
minētos, jāslēdz visās svētdienās, Jauna
gada dienā, 6. janvāri, 26. janvāri, Lielā
piektdienā, Lūdzamā dienā, pirmos un
otros Lieldienas svētkos, 1. maijā, Debes-
braukšanas dienā, pirmos un otros vasa-
ras svētkos, 22. jūnijā, Jāņu dienā
(24. jūnijā), ticības atjanošanas svētkos
(31. oktobrī), Valsts proklamāiSanas svēt-
kos (18. novembrī) un pirmos un otros
ziemas svētkos.

§ 9. Kioskus atļauts atvērt kā darba
dienās, tā arī svētdienās, bet Ziemas
svētku, Lieldienu un Vasaras svētku
otrās dienās — no pulksten 8 rītā līdz
pulksten 10 vakarā.

I. piezīme: Par kiosku uzskatāma
uz pašvaldībai piederošas zemes paviljona
veidā celta būve, kura ierīkota tirdznie-
cības nolūkiem un atrodas no publikas
vairāk apmeklētās vietās.

II. piezīme: Kioskos atļauts pārdot
visāda veida augļus, saldumus, konzervus,
atspirdzinošus dzērienus (izņemot reibino-
šus), tabakas preces, saldējumu, šokolādi,
konfektes, laikrakstus un žurnālus.

III. piezīme: Kiosku tiesības katrā
atsevišķā gadījumā piešķir pilsētas dome,
kura arī noteic, kādās vietās kioskiem ir
tiesības tirgoties ar maizi un citāda veida
cepumiem.

§ 10. Šie noteikumi neattiecas uz dzelz-
ceļa staciju bufetēm un aptiekām.

§ 11. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

§ 12 Šie noteikumi stājas spēkā 14
dienas pēc viņu publicēšanas ,.Valdības
Vēstnesī", līdz ' ar to atceļot agrākos, no
miesta domes pieņemtos, saistošos notei-
kumus par tirgošanās laiku.

Pilsētas galva J. Sniķers.
Sekretārs B 1 u m s.

Saistoši noteikumi
par nekustamu īpašumu numerāciju

Saldus pilsētas administratīvās
robežās.

Pieņemti Saldus pilsētas domes 1928. g.
31.'marta sēdē un apstiprināti ar Iekš-
lietu ministrijas rakstu no 1928. gada

16. aprīļa Xs 87770.

1. Visi nekustami īpašumi Saldus pil-

sētas administratīvās robežās jāapzīmē
ar izkārtnēm, uz kurām jābūt sekošam
uzrakstam:

a) īpašnieka vārds un uzvārds,
b) īpašuma (policijas) numurs,
c) ielas nosaukums,
d) gruntsgabala numurs.
2. Izkārtnēm jābūt visām vienāda

formāta, izgatavotām no skārda 35>^ 25 cm

un nokrāsotām iedzeltenā krāsā ar melnu
uzrakstu, (burtiem), kuru paraugu izstrādā

un noteic pilsētas valde.
3. Izkārtnes jāpiestiprina redzamā vietā

pie dzīvojamās ēkas ieejas galveno durvju

augšas malas kreisā pusē.
Piezīme: la uz viena gruntsgabala

ielas malā atrodas divas vai vairākas

ēkas, namu numuram jābūt piestipri-
nātam pie katras ēkas.

4. Ja dzīvojamai ēkai nav tiešas iz-
ejas uz ielas, vai ari gruntsgabals apbū-
vēts ar saimniecības ēkām vien, bez dzī-
vojamās ēkas, nama numurs jāpiestiprina
pie vārtu kreisā staba, ne zemāk par
2 metriem.

5. Neapbūvētu un neiežogotu grunts-
gabalu apzīmēšanai, pie uzbraucamās
vietas uz gruntsgabalu, jāierok glīts stabs
un pie tā jāpiestiprina 2. p. minētā iz-
kārtne attiecīgā augstumā.

6. Pie nekustama īpašuma pārejas
cita īpašnieka īpašumā, īpašnieka vārds
jāpārgroza divu nedēļu laikā no pārdoša-
nas līguma noslēgšanas dienas. Tāpat
ar ielu pārdēvēšanas gadījumā attiecīgā
izkārtne pārgrozāma šinī pantā noteiktā
termiņā, pēc pārgrozījuma spēkā nākšanas.

7. Uzraudzība par šo noteikumu ne-
pildīšanu piekrīt pilsētas valdei un
policijai.

8. Šo noteikumu neizpildītajās sauks
gie atbildības uz soda likuma pamata.

9. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā no viņu publicēšanas ,,Valdības
Vēstnesī" un tie izpildāmi viena mēneša
laikā no spēkā stāšanās dienas.

Pilsētas galva A. C ī r u 1 s.
Sekretārs J. Lembergs.

Saistoši noteikumi
par tirgošanās laiku veikalos un
taml. uzņēmumos Saldus pilsētā.

Pieņemti Saldus pilsētas domes 1928. g.
31. marta sēdē un apstiprināti ar Iekš-
lietu ministrijas rakstu no 1928. gada

16. aprīļa X° 87769.

Tirgošanās laiks darba dienās.

1. Dažāda veida tirgotavas, izņemot
zemāk minētās, var atvērt laikā no
1. apriļa līdz 30. septembrim no pīkst. 8
rītā līdz pulkst. 6 vakarā, bet laikā no
1. oktobra līdz 31. martam no pulkst. 9
rītā līdz pīkst. 6 vakarā. Ari tās tirgo-
tavas, kuras savienotas ar darbnīcām
slēdzamas augšminētā laikā.

Piezīme: Zāļu dienā 23. jūnijā vei-
kali slēdzami pīkst. 3 dienā.

2. Maiznīcu, pienīcu un delikatešu
veikali atverami no pulkst. 7 ritā līdz
pīkst. 9 vakarā.

Piezīme: Maiznīcām un pienu veika-
liem, kuri tirgojas ari ar kolonial
precēm, jārīkojas pēc pirmā panta
nosacījumiem. - Delikatešu veikalos
atļauts tirgoties ar sekošām precēm,
dažādiem augļiem, konzerviem, pienu
un piena produktiem, konfektēm,
šokolādi, medu un dažādiem cepu-
miem.

3. Kafejnīcas, ēdienu namus, kondito-
rejas un tējnīcas, kurās tirgojas ar ēdie-
niem un dzērieniem uz vietas, bez reibi-
nošu dzērienu pārdošanas, atļauts atvērt
no pīkst. 7. rītā līdz pīkst. 10. vakarā.

4. Gaļas tirgotavas (skārņi) atverami
no pīkst. 7 ritā līdz pīkst. 6. vakarā.

5. Frizieru veikalus var atvērt no
pīkst. 8. ritā līdz pīkst. 7. vakarā, bet
sestdienās un svētku dienu priekšvakaros
līdz pīkst. 10. vakarā.

6. Kioskos ar sērkociņiem, tabakas
precēm, laikrakstiem, žurnāliem, rakstāmo
papīri, aploksnēm, pastmarkām, kā ari ar
atspirdzinošiem dzērieniem, augļiem, bis-
kvītiem, konfektēm un šokolādi (tikai
ietītā veidā) atļauts tirgoties no pīkst. 7.
rītā līdz pīkst. 10. vakarā.

Piezīme: Turēt un tirgoties ar vi-
sāda veida citām precēm kioskos
stingri aizliegts. Atļaujas kiosku at-
vēršanai izdod pilsētas valde. Per-
sonām, kuras atzītas par vainīgām
noteikumu pārkāpšanā, pilsētas valdei
ir tiesība izdoto atļauju anulēt un
kiosku slēgt.

Tirgošanās laiks svētdienās
un svētku dienās.

7. Dažāda veida tirgotavām, izņemot
tālākos pantos minētās, jābūt slēgtam
visās svētdienās un svinamās dienās:
jauna gada dienā, zvaigznes dienā,
26. janvārī, lielā lūdzamā dienā, lielā
piektdienā, pirmā un otrā lieldienas svētku
dienā, pirmā maijā, debesbraukšanas
dienā, pirmā un otrā vasaras svētku
dienā, 22. jūnijā, Jāņu dienā (24. jūnijā),
31. oktobri (ticības atj. sv.), 18. novembri
un pirmā un otrā ziemas svētku dienā.

Piezīme: Svētdienā pirms ziemas
svētkiem, sauktā ,,zelta svētdiena",
veikalus atļauts atvērt no pīkst. 9
rītā līdz pīkst, 6 vakarā.

a) Maiznīcas, pienicas un delikatešu vei-
kali atverami svētdienās no pīkst. 7
līdz pulkst. 10 rītā un no pulkst. 1
dienā lidz pīkst. 6 pēc pusdiena?.

b) Kafejnīcas, ēdienu nami, tējnīcas un
konditorejas, kuras ēdienus un dzē-

rienus patērē uz vietas, bez reibinošu

dzērienu pārdošanas, atveramas svēt-
dienās no pīkst. 8 ritā līdz pīkst. 9
vakarā.

c) Gaļas pārdotavas (skārņi) atverami
svētdienās no plksr. 7 līdz pīkst. 10
rītā.

d) Frizieru veikali atverami svētdienās
no pīkst. 8 līdz pīkst. 10 rītā.

e) Kioski atverami visās svētdienās un
svinamās dienās no pīkst. 7 rītā līdz
pīkst. 10 vakarā.

8. Viesnīcas, traktieri, biedrību klubi,
krodzniecības veikali un viņu veikali,
kuri tirgojas ar reibinošiem dzērieniem, —
atverami un slēdzami saskaņā ar likumu
par žūpības apkarošanu.

9. Šie noteikumi neattiecas uz aptie-
kām, iebraucamām vietām un mēbelētām
istabām.

10. Attiecībā uz algotiem darbiniekiem,
pie atļautā tirgošanās laika, jāievēro
likums par darba laiku.

11. Katrā šajos noteikumos minētā
uzņēmuma telpā šie noteikumi izkarami
redzamā vietā. Vainīgos par šo noteikumu
neievērošanu sauks pie atbildības uz
soda likuma pamata.

12. Šīe noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā pēc viņu publicēšanas „Val-
dības Vēstnesī" un reizā ar to tiek atcelti
līdzšinējie noteikumi publ. ,,Valdības
Vēstnesī" 1923. g. 228. numurā.

Pilsētas galva A. Cīruls.
Sekretārs I. Lembergs.

Rīga.
Iedzīvotāju kustība Rigā.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja
paziņojuma 1928. gada marta mē-
nesī reģistrēti (iekavās atzīmēti skaitļi par
iepriekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši ... 290 (224) 266 (205) +24 (+19)Vācieši .... 40 (48) 58 (56) —18 (— 8)
Krievi .... 68 (54) 47 (31) +16 (+23)
Zīdi 73 (58) 38 (35) +35 (+23)
Poļi un leiši . 21 (15) 28 (19) — 7 (— 4)
Citi . . . . . . 22 (10) 17 (5) + 5 (+ 5)

Kopā . 509 (409) 454 (351) +55 (+58^
Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-

kuloze 68 (58), organiska sirdskaite un
pārejās asinsriņķošanas orgānu slimības
67 (62), vēzis 51 (45), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 22 (22), vecuma
nespēks 36 (24), plaušu karsonis 0 (0),
pārejas elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi 38 (23), vēdera
tifs 3 (i), nieru kaite 10 (8), šarlaks 2 (2),
difterits 3 (0), garais klepus 3(1), menin-
gitis 9 (6), influenca 5 (2), izsitumu
tifs 0 (0) asinssērga 0 (0), nedabīga
nāve 18 (10), pašnāvības 13 (14), ma-
salas 2 (0).

Noslēgtas laulības 296 (299), no tām
pie garīdzniekiem 215 (205).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskā biroja paziņojuma 1928. gada
marta mēnesī saslimuši ar vēdera tifu
15 (14), izsitumu tifu 0 (0), paratifu 2 (2),
šarlaku 49 (84), garo klepu 12 (14),
difteriti 22 (21), pertussis 0 (0), ma-
salām 167 (94), rozi 6(9), asinssērgu 0 (0),
Tetanus 0 (0), parotit. epid. 0 (0), in-
fluenci 0 (0), malāriju 0 (0). Iekavās
atzīmētie skaitļi attiecas uz iepriekšējo
mēnesi.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 25. aprīli.

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 71,90—72,45
100 Šveices franku'. 99,30—100,05
100 Itālijas liru 27,20—27,40
100 Zviedrijas kronu 138,55—139,25
100 Norvēģijas kronu 137,90—138,60
100 Dānijas kronu 138,30—139,00
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 207,80—208,85
100 Vācijas marku 123,30—123,90
100 Somijas marku 12,96—13.08
100 Igaunijas kronu 138,50—139,20
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 50,85—51,70
1 SSSR červoņecs — — —
100 Austrijas šiliņu 72,50—73,20

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

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

Rīgas biržas, kotācijas kommisljas
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c s.

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

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 8 lapas puses.



(fiesu
sludinājumi. ?

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jū-
nija likumu un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot
valsts zemes bankas lūgumu un
savu 1928. g. 17. aprila lēmumu,
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
obligācijas par 1000 rbļ., ap-
stiprinātas 1893. g. 8. febr. ar
Ne 48 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr., Stakenbergas
muižas zemnieku zemes Laskinu
mājām, ar zemesgrāmatu reģ.
Ne 3657 par labu graf. Sofijai Je-
gora m. fon Sīvers vēlas dzēst
zemesgrāmatās, bet nav zināma
kreditora dzīves vieta?.

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 sluduinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatā.

Rīgā, 1928. g. 18. aprilī. Ne.3961
Priekšsēd. vi A. Veidners.

1528z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jū-
nija likumu un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot Jū-
liusa Pētera d. Vītola lūgumu un
savu 1928. g. 17. aprila lēmumu,
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
obligācijas par 1150 rbļ., ap-
stiprinātas 1872. g. 24. jūlijā ar
Ne 838 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Vietalvas-Odzie-
nas muižas Jaun-Slikšanu mā-
jām, ar zemesgrāmatu reģ. Na
5726 par labu Rūdolfam fon
Brimmeram un kūja obligācija
saskaņā ar 1927. g.' 20'. janvāra
ierakstu Na 82 apgrūtina zolidārā
atbildībā arī Jaun-Traškimi (agr.
Jek-Kurmenu) mājas, ar zemes-
grāmatu reģ. Ka 708, — ir iemak-
sājis tiesas dēpozitā Ls 24,94.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādīto 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 samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt, pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatā.

Rīgā, 1928. g. 18. aprilī. JVs3991
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1529z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
U. aprīlī izklausīja Kārļa Brek-
maņa lūgumu dēļ obligāciju at-
zīšanas pat zudušām, nolēma: at-
zīt par iznīcinātām 2 obligācijas:
a) par 18.000 rbļ., apstiprinātu
1912. g. 26. aprīlī ar Ne 273 uz
Maz-Jumpravas muižas zemnieku
zemes Mucenieku Ne45 mājām, ar
zemesgrāmatu reģ. Na 15 par
labu Jēkabam Sviķim, kas viņu
cedējis blanko un 'kura apgrūti-
nāta ari no min. Mucenieku māj.
atdalītas Jaun-Mucenieku mājas,
ar zemesgrām. reģ. Ne 196 un ir
dzēsta uz Rīgas apgabaltiesas
1922. g. 7. marta lēmuma pama-
ta no Mucenieku mājām , ar
zemesgrāmatu reģ. Ne 15. 1922.g.
13?jūnijā un no Jaun-Mucenieku
mājām ar zemesgrām. reģ. Ne 196
1922. g. 19. dec. un b) par
20.000 rbļ., apstiprin. 1907. g.
2. maijā ar JVa 481 uz nek. īpaš.
Rīgas pils. II hip. iec, ar zemes
grām. reģ. Ne 264 par labu Mār-
tiņam Sileniekam, kas viņu ce-
dējis blanko un kura pārgājusi
uz Hermani Kampe, kā blanko
sesionāru, kas viņu atkal cedējis
blanko.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1355z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ievērojot Olgas Putniņ pilnvar-
nieka priv. adv. Pētefa Rēķa
lūgumu dēļ bezvēsts prombūtnē
esošo Annu Jakobson, dzim.
Apsit atzīšanu ' par mirušu un
pamatojotoies uz savu 1928. g.
20. marta lēmumu un civ. proc.
lik. 1949. un 1950. p. p. un viet.
civ. lik. 524. un 525: p. pamata,
uzaicina bezvēsts prombūtnē eso-
šo Annu Miķēļa m. Jakobson,
dzim. Apsit, ierasties tiesā, vai
dot par sevi tiesai ticamas ziņas
termiņa gadā laikā no šī sludi-
nājuma iespiešanas ,,Valdības
Vēstnesī", aizrādot, ka ja pēc šī
termiņa notecēšanas tiesa nebūs
saņēmusi drošas ziņas, ka prom-
būtnē esošā Anna Jakobson,
dzim. Apsīt ir dzīva, viņa taisīs
lēmumu, ar kuru atzīs viņu par
mirušu, tāpat uzaicina visas citas
personas, kurām ir drošas zinas
par bezvēsts prombūtnē esošās
Annas Jakobson uzturēšanās vie-
tu, vai nāvi, iesniegt šīs ziņas
tiesai, līdz augšā minētam ter-
minam. L. Ne 2081

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1523z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1928. g.
II. aprīlī, izklausījusi Makša
Banga vērtspapīru mortifikaciju,
nolēma: atzīt par iznīcinātām
50 Krievu'-franču gumijas, guta-
perčas un telegrāfa piederumu
fabriku sabiedrības zem firmas
,,Provodniks" paijas uz uzrādī-
tājiem arNaNe 27814—27843 un
JVaNs 39333—39352 par 100 rbļ.
katra, kopsumā — 5000 rbļ. un
96 pagaidu apliecības ar NsNa
120019—120068 un NaNa 123786
—12383i par 100 rbļ. katra, kop-
sumā — 9600 rbļ. . JVa 2417

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

1524z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. gada 13. februārī
Drabešu pagasta ,,Dzērvēs"
mirušā Jēkaba Pētera dēla
A p s i š a (Apsītes) ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kant ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs. tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešan. dienas.

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

1928. g. 17. martā, L. Ne 3958
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1343 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc
1914. gada 3. decembrī Rīgā
mirušās Annas Georginas Johana
meitas K r a s t i ņ (Krasting)
dzimusi Dankbar, ' ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības, kā mantiniekiem,
legatariem, fideikommisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības
Vēstnesi".

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

1928. g. 17. apiill. L. JVa 3953
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1342 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 31. maijā * Vec-
piebalgas pagastā mir. Annas
Pētera meitas Prūss, dzim.
Vītols, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesibas
kā mantiniekiem, legatariem,
fideikommisariem, kreditor. un
1.1., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

1928. g. 17. aprīlī. L. JVa 3974
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1338 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 23. janvārī Jaunlaicenes
pagastā mirušās Maijas Pētera m.
Apiņ, dzim. Pop, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikommi-
sariem, 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.

1928. g. 17. aprīlī. L. JVa 3934
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1339 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. gada 27. janvārī
Rīgā mirušā Vasilija Savas dēla
G*u 1 i d a ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu', vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem legatā-
rijiem, fideikommisārijiem, 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.

1928. g- 17. aprīlī. L. JVa3976
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1337 Sekretārs A. Kalve.
Rīga? apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Michaels Aleksandra
dēls Livšins un Rašele Šepšela m.
Rozencveigs (Raszei Rosencvveig)
noslēguši priekšlaulības līgumu
pie Rīgas notāra V. Kanska
1928. g. 2. aprīlī reģ. JVa 19/2769,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēdzamo laulību, ir atcēluši
vietējo civīllik. 79. un tur-pm.p.p.
paredzēto laulāto mantas ko-
pību. L. Ne 4002

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1366z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīnres pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Pē-
teris Pētera d. Ozoliņš un Karlīne
Jāņa m. Ozoliņ, dzim. Riekstiņš
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Smiltenes notāra V.Lu-
deksa 1927. g. 17. septembrī
reģ. Ne 12, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši ' vietējo civīllik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 3966

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1367z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka Jānis-Arvīds Jāņa d.
Mednis un Melita Kristapa m.
Pūtess, noslēguši priekšlaulības
līgumu pie Rīgas notāra V.Kans-
ka 1928. g. 2. martā reģ. Ne 14/
1889, ar kuru viņi, attiecībā uz
viņu noslēdzamo laulību, ir at-
cēluši vietējo civillikumu 79, un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 3965

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1363z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz dv. ties. 1/k. 201L, 20)4. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1911. gada 23. oktobrī Jaun-
laicenes pagastā mir. Emmas
Pētera m. Apser (Apse) dzim.
Pop, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šomantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem. fidei-
kommisārijiem, kreditoriem u.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.

1928. g. 17. aprīli. L. Ne 3933
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1336 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop.36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Markus Vulfa d.
Orintuchs (Grūntuch) un atraitne
Roza-Blume Icika m. Dalins
(Dalin), dzim. Levins, noslēguši
priekšlaulības līgumu pie Rīgas
notāra R. Vdigta 1928. g.29.martā
reģ. Na 24/3457, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēdzamo
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. tin turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.
1364z L. Ne 3947

Rīgā, 1928. g. 17. aprīli. ,
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Alfrēds Dekers un
Irma Rudzītis noslēguši priekš-
laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 1928. g. 30. martā
reģ. Ne '58/7518, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēdzamo lau-
lību, ir atcēluši vietējo civīllik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.
1365Ž L. Na 3984

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz .civ. ties.lik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Olgas Liepa lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas šaī tiesā 1928. g. 17. aprīlī
publicēto 1927. g. 1. jūlijā Kosas
pag. ,,Upītēs" mirušā Aleksandra
Jāņa d. Liepiņlauska (Liepiņa)
1927. g. jūnijā beigās mājas kar-
tībā taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Alek-
sandrā Liepiņa (Liepiņlauska)
mantojumu vai sakarā ' ar' šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, f ideikomisārijiem vai
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā attekušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesibas, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 3214

Rīgā, 1927. g. 17. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1333z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967.,2011.—2014
Un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Marijas Indrikson lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut. kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
11. aprīlī publicēto 1928. g.
21 februāri Rīgā mirušā Jēkaba
ludriksona, 1928. g. 17. janvārī
pie Rīgas notāra J. Purgala taisīto
testamentu, kā ajļ visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jēkaba Indriksona manto-
jumu vai sakarā ar šomantojumu,
kā mantiniekiem, legatārijiem,
f ideikomisārijiem, parāddevē-
jiem u. t. t., pieteikt savas tiesī-
bas, pretenzijas un ierunas minē-
tai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājumaiespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām tin
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 3878

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

1519z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Arturs
Pētera d. Cišiziets un Karlīne-
Berta Jāņa m. Cimziets, dzim.
Ruska, noslēguši savstarpīgo lau-
lības Ilgumu pie Cēsu notāra
V. Kremera 1928. g. 28. martā
reģ. Ne 5/326, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.
1358z L. Ne 3967

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1921. g. 15. aprīlī Rīgā mirušās
Annas Oše , dzim. Liepiņ, ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem,fideikommi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šis tiesibas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesibas augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kāsīs
tiesības zaudējušas.

1928. g. 17. martā. L. Na 3931
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
1346 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistr.nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17.p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 4. aprīļa lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Juglas sporta un kultūras biedrība
,,Jaunais strādnieks", ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1382o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17.p. pamata paziņo, ka ai
viņas 1928. g. 28. marta lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,.NĪtaures brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrība", ar valdes sēdekli
Nītaurē.

Nodaļas pārzinis Eglīts
1536o Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
4. aprīļa lēmumu pārreģistrēta
Patērētāju biedrība ,. Palīdzība",
zem jauna nbsaukuma Koopera-
tīva sabiedrība ,,Palīdzība ", kā
ari reģistrēti biedrības pilnā sa-
pulcē 1928. g. 15. februārī pie-
ņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1380o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamatā paziņo, ka ai
viņas 1928. g. 4. aprīļa lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Rīgas kultūras biedrība ,Auseklis',
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts,
1381o Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2012. un
2019.' p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1917. ģ. 5. jūlijā Tirzas drauzē
mir. Jāņa Jēkaba d. Bitenieka
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vaj
sakarā ar tb, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, 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 tiesibas zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 17. aprīli.
L. Ne 3981. 1344

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1915. g. 29. novembrī Liezeres
pag. mir. Jāņa Jāņa d. Pliķēna
ir atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikomisā-
rijiern, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis 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. Ne 3986

Rīgā, J928. g. 17. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1345 Sekretārs A. Kalve. _ '
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka ar viņas ši gada
4. aprīļa lēmumu reģistrēti ,.Sku-
jenes patērētāju biedrības"
biedru pilnā sapulcē 1928. g.
8. janvāri pieņemtie statūtu gro-
zījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1379o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 2. janvāri Rīgā mirušās
Ievas Elizabetes Staņislava m.
Pavlovs-, dzim. G 'rabovskis,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, 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 zaudējušās. L.Na 3698.

Rīgā. 1928. g. 17. aprilī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1340 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 14. aprīli Rembates pag.
mirušā Kārļa Annas d. Putniņa,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikomisā-
riiiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas sabas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā līs tie-
sības zaudējušas. L. Na 395):

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1341 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 4. aprīļa lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Gatartas izglītības biedrība
,,Zvaigzne ", ar valdes sēdekli.
Gatartas pagastā.

"Nodaļas pārzinis Eglīts.
1537o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 14607i . p.
pamata paziņo, ka ar viņas ši
gada 4. aprīļa lēmumu reģistrēta
kooperatīva sabiedrība zem no-
saukuma: ,,Rencēnu muižas pa-
tērētāju biedrība", ar valdes
sēdekli Rencēnu pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1538o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
iiz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 28. marta' lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Latvijas universālā sporta bie-
drība", ar valdes "sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1539o Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 7., marta lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Latviešu veco strēlnieku bēfu
kase", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1368o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr.nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17.p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 28. marta lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Biedrība ',,Latvijas P. E. N.
klubs" (Poets, Playwrights, Edi-
tors, Esavists, Novelists), ai
valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1369o Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistr.nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 28. marta lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Sadraudzīgās biedrības „Oma"
klubs", ar valdes sēdekli Rīgā,

Nodaļas pārzinis Eglīts,
1370o Sekretārs Fridrichsons:

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
28. 'marta lēmumu reģistrēti
„XII! Rīgas vispārējās darbi-
nieku slimo kases ārstu palīdzības
biedrības" biedru pilnā sapulcē
1928. g. 21. februāri pieņemtie
statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1371o Sekretārs Fridrichsons:

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 1,7. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 28. marta ' lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,.Ogresgala lauksaimniecības arod-
biedrība", ar valdes sēdekli Ogres-
gala pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.

J372o Sekretārs Fj-idrichsons

Rīgas apgabaltiesas reģistr.nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamāta paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 28. marta lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Madonas sporta biedrība", ar
valdes sēdekli Madonā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1373o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gacb
28. ' marta lēmumu reģistrēti
,,Umurgas dziedāšanas biedrības"
biedru pilnā sapulcē 26. februārī
pieņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eg līts.
1374o Sekretārs!- ridricri

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz likuma par biedrībām ,
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 28. marta lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,.Rīgas pilsētas 38. pamatskolas-
bijušo audzēkņu un pedagogu

biedrība", ar valdes sēdekli Rīga.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

1375o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa.
paziņo, ka ar viņas šī gada

21. ' marta lēmumu reģistrēti
Lindes patērētāju biedrības ,Bite .
biedru pilnā sapulcē 1927. g-
6. novembri pieņemtie statūtu
grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
13.76o Sekretārs Fridrichsons-

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ai
viņas 1928. g. 28. marta lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība.
Sadraudzīgā biedrība „Atmata r
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis EgntS-
1378o Sekretārs Fridrichsnns

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
3. aprīlī izklausījusi Marijas Sam-
sona m. Eristov lūgumu dēļ aiz-
gādniecības iecelšanas par bez-
vēsts prombūtnē esošā Andreja
Samsoņa d. Eristova atstāto
mantu, nolēma: par bezvēsts
prombū tnē esošā Andreja Sam-
soņa d. Eristova atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko pa-
zinot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai
izpildīšanai. L. Ne 3307

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1356z Sekretārs A. Ķa Īve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
17. aprilī izklausījusi Marijas,
Aleksandra, Pētera un Vasilija
Rusaku aizgādniecības iecelšanas
lietu — nolēma: par prombūtnē
esošo Marijas, Aleksandra, Pē-
tera un Vasilija Rusaku atstāto
mantu iecelt aizgādniecību,, par
ko pazinot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai. ' L. Ne 3968/28. g.

Rīgā, 1928.' g. 17. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1357z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1928. g. 10. jū-
nija likumu un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot
Dores Pēterson un Mārča Zel-
tiņa lūgumu un savu 1928. g.
17. aprila lēmumu, paziņo, ka
lūdzēji parādu pēc obligācijas
par 8500 rbļ., atdalītu no obli-
gācijas par 12000 rbļ., apstipri-
nātu 1911. g. 15. oktobri ar
Na 3509 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā, VI hip. iec. ar
zemesgrāmatu reģ. Na 1611 par
labu Rīgas krāj-aizdevu sabiedrī-
bai un par kuru atdalītu obligāciju
1915. g. 11. jūlijā izgatavots at-
sevišķs zemesgrāmatu dokuments
un cedēts Kārlim Otto Pētera d.
Jē-kabsonam, bet atlikums 3500
rbļ. dzēsts — ir iemaksājusi tiesas
dēpozitā Ls 198,32 dēļ kapitāla
un °/n dzēšanas.

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

Rīgā, 1928.g. 18. aprilī. Ne 3944
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1530z Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
21. marta lēmumu 'pārreģistrēta
Komercinstitūta studējošo bie-
drība ,.Valgalija" zem jauna
nosaukuma: ..Komercinstitūta
studējošo biedrība konkordija
„Valgalija", kā arī reģistrēti
biedrības biedru pilnā sapulcē
1928. g. 2. martā pieņemtie
statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
1377o Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam ? būtu uz
1917. g. 25. septembrī mirušā
Michaila Jēkaba d. Borkeviča
(Barkeviča-Batrkeviča) atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem ,fise~i-
kemisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šaī tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas , Vaid.
Vēstn.', Termiņā nepieteiktās
tiesības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprīlī.
L. Na 157028. 1233b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293.. 301. un
309. p. pamata uzaicina Jāni
Guitviķi, kura dzīvesvieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā ie-
rasties šaī tiesā saņemt norakstus
no viņa sievas Marijas Buitviķis,
dzim. Salenieks, iesūdzīhas raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un
no' pielikumiem, un uzdot savu
dzīves, vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves-
vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pā-
rējos papīrus atstās tiesas kance-
lejā. L. Na 320 28.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprilī.
Priekšsēd. v. R. Millers.

1236z Sekretāra pal. F. Kāps.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1925. g. 26. martā
mirušā Antona Helenes d. Vai-
čula, mājas kārtībā 1925. g,
17. martā Sēnes pag., Bemberii

mājās sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šaī tiesai sešu mēnešu ' laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald . Vēstn.",

Pec minēta termiņa notecē-
šanas, tiesa nekādas i 'erunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprīlī.
L. ' Ne 1787/28. 1226b

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs,

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1919. g. 26. janv. mirušā Eliasa
Leibad. Rozentāla atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šaī tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības, Vēstnesī". Terminā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprīlī.
L. Ne 1282 28. 1234b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sektrārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., civ. proc. lik.
339., 366., 411., 698. un 718. p.
I. punkta pamata, dara zināmu
Hačaturam Vartanovam, ka tiesa
š. g. 27. februārī aizmugures no-
sprieda viņa laulību ar Olgu
Varranovu. dzim. Fadiejevs, —
šķirt. L. Ne 76/28.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprīlī.
Priekšsēd. v. R. Millers.

I237z Sekretāra p. F. Kāps.
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
II. janvāri mirušās Annas De-
mentija m. Dementjevs, 1924. g.
14. jūnijā sastādītais notariālais
testaments, ar kuru testatores
kustama un nekustama manta
novēlēta Olgai Pētera m. De-
mentjevs un Jelenai Pētera m.
Jakimovs, dzim. Dementjevs ai
apgabaltiesas 1928. g. 6. februāra
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniecei Olgai Dementjevs.

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīlī.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš

Sekretāra v. R. Tirkovskis,

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
5. martā mirušā Savelija Antona
d. Peisachovska, 1926. g. 19. janv.
sastādītais privāttestaments, ar
kuru testatora kustama un neku-
stama manta novēlēta Andrejam
Peisachovskam ar apgabaltiesas
1928. g. 24. februāra lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantiniekam.

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīlī.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. R. Tirkovskis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1923. g.
28. f'ebruārī mirušā Jāņa Sutra,
1921. g. 15. nov. sastādītais

privāt testaments, ar kuru testa-

tora kustama un nekustama
manta novēlēta KazuniramAdro-

nam ar apgabaltiesas 1924. g.
29. dec. spriedumu apstiprināts
un izdots mantiniekam.

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīlī.

n88v L.Na847p/24
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.

paziņo vispārībai, ka 1926. g.
1 decembrī mirušās Hajas-Ro-
chas losela m. Apters, 1926. g.
2Q novembrī sastādītais notariā-

lais testaments, ar kuru testatores

kustama un nekustama manta
novēlēta Hiršam-Morducham un

Abo-Micheļam Judeļa d. d. Ap-

teriem ar apgabaltiesas 1928. _ g.

6 februāra lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekiem Hiršam-
Morducham un Abo-.Michelam
Apteriem. L. Ne 695a 28. g.

Daugavpili, 1928. g. 14. aprīli.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

1189v Sekr. v. R. Tirkovskis.

Liepājas lauku iec. mierties-
nesis, uz sava 1928. g. 16. apr.
lēmuma pamata uzaicina 1926. g.
1. septembri mir. Indriķa Jāņa d.
Langmana (arī Bētuži's) [manti-
niekus, kreditorus, legatārus .f idei-
komisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz viņa
atstātomantojumu, pieteikt mier-
tiesnesim savas tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesi".

Minētā laikā nepieteiktās tie-
sības un prasības tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 16. aprilī.
1252b Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas lauku iec. mierties-
nesis, uz sava 1928. g. 16. apr.
lēmuma pamata uzaicina 1926. g.
9. jūnijā mirušās Margrietas Mi-
ke ļa m. Volgemut mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikumi-
sflrus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz viņas atstāto
mantojumu, pieteikt mierties-
nesim savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
..Valdības Vēstnesī".

Minētā laikā nepieteiktās tie-
sības un prasības tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 16. aprīlī,
1253b Miertiesnesis (paraksts).

Valkas apr. 1. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz savu š. g.
14. [marta (lēmumu, [uzaicina

1925. g. 29. oktobrī Ēveles pag.
Valkas apr. Sucenos mir. Jāņa
ļēkaba d. Pētersona mantiniekus,

parāda devējus un ņēmējus, kā
ari citas personas, kam būtu
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantību, pieteikt šīs
savas tiesibas sešu mēnešu laikā,
šaī miertiesai, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Terminā nepieteiktā? tiesības
skaitīsies par spēku zaudējušām.

Valkā, 1928. g. 13. aprīli.
1251b Miertiesnesis A. Līcis.

Rīgas 6. iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
1401., 2011.—2014. un 2079. p.p.
un savu lēmumu no 1928. g.
7. aprīļa, darīdams zināmu, ka
1927. g. 31. jūlijā. Majoros,
mirusi Sofija Sergeja m. Karp,
dzim. Sultanova, atstādama man-
tojumu, uzaicina likumīgus manti-
niekus, legatārijus, fideikomisā-
rijus, kreditorus un visas citas
personas, kam ir kādas tiesības
un prasības uz minēto manto-
jumu vai sakarā ar to, pieteikt
savas tiesības un prasības mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
un prasības tiks atzītas par zau-
dētām.

Rīgā, 1928. g. 14. aprilī.
Cv. Ne 805. 1077b

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 12. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, [un
Alfrēda Stranska (Stranskv) piln-
varnieka zvēr. adv. Vilhelma
Rešanska lūgumu, viņa prasības
lietā pret Aleksandru Augsburgu,
Rūdolfu (Robertu) Borhertu) un
Eduardu Sietnieku, par Ls 240,—
pēc protestēta vekseļa, uzaicina
Aleksandru Augsburgu, kura dzī-
ves vieta prssītājam nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu laikā,
no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie prasības lūguma [pielikti
pilnvara, vekselis un ^ekseļa
protesta akts.

Ja atbildētājs, vai citi viņa
pilnvaroti pārstāvji noliktā laikā
neieradīsies tiesā, lieta tiks iz-
tiesāta aizmuguriski. )?

Rīgā, 1928. g. 13. aprīlī.
Ne 548. 1190b

Miertiesnesis [(paraksts).

Rīgas pils. 7. iec. miertiesnesis
paziņo, ka 1927. g. 2. jūnijā
Auguste Mārtinson dzim. Vin-
centovič, kura rīkojās par sevi
unkā viņas mazgadīgās meitiņas
Frīdas Mārtinson likumīgā "un
dabiskā aizbildne, iesnieguse pra-
sības sūdzību pret Fridrichu
Mārtinsonu par alimentiem
Ls 360,— apmērā, kura adrese
prasītājai nav zināma, kamdēļ
uz prasītājas lūgumu un uz civ.
proc. lik. "74., 75., 298., 309.—
311. p. pamata miertiesnesis
uzaicina Fridrichu Mārtinsonu
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma ievietošanas dienas ,,Va'ld.
Vestn." ierasties miertiesneša ka-
merā Rīgā, Andreja Pumpura
ielā Ne 1, vai pazinot mierties-
nesim savu adresi.

Ja Fridrichs Mārtlnsons ne-
ieradīsies un savu adresi minētā
laikā nepaziņos, pavēstes un uz
viņu attiecošies raksti tiks at-
stāti tiesas kancelejā, bet lieta
tiks izspriesta bez viņa.

Rīgā, 1928. g. 14. ' aprīlī.
1543b Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.,
pamatojoties'uz 1923. g. 17.marta
likumu un civ. proc. lik. 146032.
un 146033. p. uzaicina tās personas
un iestādes, kuru rokās atrodas
obligācija, kas izd. uz Marijas
Nitoslavskis vārdu par 40000rbļ.
kr. n. uz Daugavpils Pustinas
pag., Pustinas muižu — ierasties
šai tiesā līdzņemot minēto obli-
gāciju Ls 763^38 kapitāla parāda

0 saņemšanai, kas iemak-
sāti ne Valsts zemes bankas
minētās obligācijas dzēšanai.

Daugavpilī, 1928. g. 13. aprīlī.
1071v Na 186 b2S.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangurs '.

Dobeles iec. miertiesnesis, pa-
matodamies uz savu šā gada
4. aprīļa nolēmuma un civ. proc.
lik. 2012. un 2079. p. p. uzaicina
visas personas, kurām būtu kādas
tiesības vai prasības uz 1928. g.
17. martā Bērzmuižas pag. mir.
Jura Grosberga atstāto manto-
jumu kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikomrsārijiem, kredi-
toriem un t. t., pieteikt tās mier-
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī*. Termiņā
nepieteiktās tiesības un prasības
ieskatīs pār spēku zaudējušām.

Dobelē. 1928. g. 14. aprilī.
1074b Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz savu š. g. 17. aprīļa
lēmumu un saskaņā ar civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. un 1241. p.
un civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
uzaicina mir. Boļeslāva Bene-
dikta d. Paulina mantiniekus
pieteikt sešu mēnešu laikā savas
mantošanas tiesības uz nel. at-
stāto mantojumu, atrodošos Lu-
dzas apr. Pildas pag. sastāvošu
no jaunsaimniecības ar ēkām
un inventāra.

Pēc minētā tefmiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti.

Ludzā, 1928. g. 19. aprīlī.
Na 70. Blakus lieta Ne 70.
1646b Miertiesu. J. Konrāds.

Daugavpils 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1928. g. 16. apr.
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p.. uzaicina
1928. g. 10. februārī mir. Soras-
Rivkas Rog mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības
uz nelaiķa atstāto mantojumu,
atrodošos Daugavpilī, Rīgas un
Alojas ielu stūrī, augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Daugavpilī, 1928.-g. 16. aprilī.
1411b Miertiesnesis A. Strazds.

Daugavpils 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1928. g. 16. apr.
lēmumu un pamatojoties liz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1918. g. 3. decembrī mitušās
Šifras Joseļa m. Pincovas manti-
niekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, atrodošos Daugavpilī, Ale-
jas ielā zem policijas Ne 81,
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī, 1928. g. 16. aprilī.
1412b Miertiesnesis A. Strazds.

Daugavpils 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1928. g. 16. apr.
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1914. g. 12. decembrī mir. Joseļa
Haima d. Dvoreca mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, atrodošos Daugavpilī,
Miesnieku ielā Ne 10, augšminē-
tam miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Daugavpilī, 1928. g. 16. aprīlī.
1413b Miertiesnesis A. Strazds.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 31. marta
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. (10. sēj.) 1. d. 1239. p. uz-
aicina 1927. g. 18. jūnijā mir.
Jākova Andrējeva mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz mantojumu, kas palicis
Jaunlatgales apr. Augšpils pag.

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

Jaunlatgalē, 1928. g. 11. aprilī.
JVs 37. 848b

Miertiesnesis J. GUtm

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
3. iec. miertiesnesis, uzaicina mir.
1923. g. 25. maijā Birzgales pag.
Meža Inčuku sādžā Donata Da-
deuša d.Koponana mantiniekus
pieteikt viņam savas manto-
š anas tiesības uz nelaiķa atstātb
mantojumu sešu mēnešu laikā,
no šī uzaicinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesi".

Rēzeknē, 1^28. g. 17. aprīlī.
1410b Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies zu savu š g. II aprīļa
lēmumu un saskaņā ar civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. un 1241. p. p.
un civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
uzaicina 1924. g 12. maijā mir.
Donata Viktora d. Ciganska man-
tiniekus pieteikt savas manto-
šanas tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no publicēšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", uz nel.
Donata Ciganska mantojumu,
atrodošos Ciblas pag. Vacum-
nieku ciemā un sastāvošu no
nekustama īpašuma — vien-
sētas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas netiks nekādi pieteikumi
pieņemti.

Ludzā, 1928. g. 13. aprīli.
Miertiesnesis J. Konrāds.

Daugavpils 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1928. g. 16. apr.
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. .uzaicina
1913. g. 25. novembrī .mirušā
Andreja Pētera d. Naranoviča
mantiniekus pieteikt savas manto-
juma tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu, atrodošos Daugav-
pilī, 2. polīc. iec, Karavanes
ielā Ne 21, augšminētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 1928. g. 16. aprī'ī.
1414b MiertiesnesisA. Strazds.

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 16. aprīļa
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p. 1. d.
pamata paziņo, ka pec 1919. g.
20. decmbrī mirušā Konstantīna
Jāņa d. Grigorjeva ir palicis
nekustams īpašums Daugavpils
apr. Naujenes pag., kādēļ uz-
aicina visas personas kam uz
šo īpašumu, vai sakarā ar to.
būtu kādas tiesības, ka manti-
niekiem, pieteikt šīs tiesības pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Daugavpilī, 1928. g. 16. aprīlī,
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
un saskaņā ar savu lēmumu
uzaicina 1927. g. 16. nov. mir.
Pētera Jāņa d. Tumina manti-
niekus, pieteikt, savas manto-
šanas tiesības augšminētam mier-
tiesnesim uz nelaiķa atstāto ku-
stamo un nekustamo mantību,
atrodošos Barkavas pag. Sume-
nieku ciemā sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
vietošanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Pec sī termiņa izbeigšanas,
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas.

1928, g. 11. aprīlī.
Miertiesnesis J. Berķis.
Latgales apgabaltiesas Jaun-

latgales iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1927. g. 16. maija
spriedumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 74* un 75. p. p.,
paziņo, ka Šeinas Berka m.
Posvoļskas prasībā pret Annu
Aleksandra m. Stankevič par
ķīlu zīmes dzēšanu un parāda
nodrošināšanai uzliktā aizlieguma
iznīcināšanu, nospriests: atzīt
par dzēstu ar noilgumu ķīlu
zīmi par 3300 krievu rbļ. ar Iii" ,,,
skaitot no 1903. g. 20. decembra
līdz 1904. g. 20. decembrim, kas
izdota no Berka Urija d. Rivoša—
Annai Aleksandra m. Stankevič,
par ieķīlāšanu pēdējai nekustamu
īpašumu - ..Gologuzkas pū-
stošu ".atrodošos Jau nlatga Ies (bij.
Ludzas) apriņķa, fiauru pag.,
un atcelt aizliegumu, kas minētā
parāda nodrošināšanai uzlikts uz
šo īpašumu, piedzīt no Annas
Stankevič pārlabu Šeinai Berka
meitai Posvoļskai deviņus latus
tiesāšanās izdevumu. Spriedumu
iepriekšējai izpildīšanai nepielaist.

Ja atbildētāja Anna Aleksandra
meita Stankevič civ. proc. lik.
209. p. paredzētā divu nedēļu
termiņā neiesniegs atsauksmi dēļ
lietas 'jaunas caurskatīšanas, vai
to pašu likumu 253. p. paredzētā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
neiesniegs apelācijas sūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā
un tiks izpildīts.

Jaunlatgalē, 1928. g. 12. aprīlī.
Miertiesnesis J. G u t mans.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 17. aprīļa lēmumu un
uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g.
31. dec. mir. Simona Borucha d.
Rožnoja ir atstāts mantojums,
kurš atrodas Rēzeknē, Safonova
ielā, kādēļ uzaicina visas per-
sonas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to. kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt šīs
tiesības sešu mēnešu laikā, pēc
piekritības, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,.Vald.
Vēstu

Rēzeknē. 1928. g. 17. aprīlī.
1545b Miertiesnesis (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Leiba-Borucha Girša dēla un
Pesas Gileļa meitas Ribaku lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no pilsētas dzimts-
lietošanas tiesību gruntsgabala
platībā 176 kv. asis ar ēkām,
atrodošās Daugavpilī, III pilsētas
iec, 118. kvartālā Ne 9, Iit. ,,b",
Kazimira Skrindas ielā ar polīc
Ns 95, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu četru mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadī
jumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētie
lūdzēji varētu tikt ievesti Lat-
gales zmes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas īpš-
niekiem bez kādiem ap;
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīlī.
Ns 2517. 1249b
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.

Sekret.-dabved. J. Strazds.

Latgales zemesgrāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Jāņa Pētera d. un Melkuļa
Pētera d. Šķesteru lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas
no Šķesteru sādžas zemniekiem
piešķirtās zemes viensētas divos
gabalos pēc plāna ar Ne I —
3desetīnas 1676 kv.asis un Ne7 —
1 desetina 46 kv. asis platībā, bet
kopplatībā 4 desetīnas 1722 kv.
qasis atrodošās Rēzeknes apr.
Makašēnu pag., ievešanu zemes-
grāmatu reģ., — 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.
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievesti Latgales zemes-
grāmatu reģ. par norādītās ne-
kustamās mantas īpašniekiem bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. 2548

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīlī.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
1245z Sekr.-darbv. J. Strazds.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Jeļizavetas Gavrila meitas
Aņisimovsa (viņa arī Jeļizaveta
Gavrilova), Matronas Pētera m.
Solovjanovas (viņa arī Matrona
Petrova) un jekaterīnas Pētera
meitas Kuzņecovas (viņa ari
Jekaterina Petrova) lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas
no tiesībām uz 'daļu no Pļi-
tovkas sādžas zemes atgriezuma,
kura platībā ir 18 desetīnas
1950 kv. asis, atrodošās Jaun-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostro-
vas) apriņķa Gauru pagastā, bet
par pārējo tiesību līdzīpašniekiem
uzrādīti lvans Petrovs un Jefima
un Petrova un Ivana Nikitina
mantinieki, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu četru mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tiesibas skai-
tīsies par iznīcinātām un minētās
lūdzējas varētu tikt ievestas
Latgales zemes grāamtu reģistri
par noradītās nekustamās mantas
īpašniecēm bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīli.
,\a 2529. 1247b
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
Sekret.-darhved. J. Strazds.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Jeļizavetas Aņisima meitas
Mjagkijs lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no dzimts-
īpašuma gruntsgabala platībā
313 kv. asis ar ēkām, atrodošās
Daugavpilī, I pilsētas iecirknī,
221. kvartālā JVs 14, Februāra
ielā ar policijas Ne 20 un Nometņu
ielā ar policijas Na 9 un 11, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai četru mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas, ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētā lūdzēja
varētu tikt ievesta Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieci bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprilī.
Ne 2523. 1248b
Komm. priekšsēd. E. Helvichs.

Sekret.-darbved. J. Strazds.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu šā gada 2. aprīļa
nolēmumu, dara zināmu vis-
pārībai, ka laulātie draugi Leiba
Kiršs un Jette Gitte Kiršs, dzim.
Kalmeijers, šā gada 3. marta

pie Talsu notāra Jēkaba Mel-
bārzda noslēguši līgumu, kurš
ievests notāra aktu grāmatā —
par 1928. gadu un ar kuru
viņi savā starpā atceļ priv.
lik '. 41—66. un 79. p. ap-
rādītās tiesibas uz laulāto draugu
kopēju mantu un šo attiecību
vietā ieved atsevišķas mantas
tiesības pēc priv. lik. 27.-28. p. p.
noteikumiem, tā kā katram no
laulātiem draugiem ir tiesība
savu atsevišķu mantu pašam
pārvaldīt un pārzināt, to lietot
brīvi un patstāvīgi, kādēļ vīrs

neatbild par savas sievas pa-
rādiem un otrādi.

Jelgavā, 1928. g. 14. apr.lt

L. Ne 1137,28. 1063b

Priekšsēdētājs v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Je lgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916.g.
30. aprīlī/13, maijā mirušā Sau-
kas pag. ,,Galaru" māju īpašnie-
ces Annas Malcenieks, dzim.
Tramdaks atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai astoņu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" . Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs ' par spēku zaudē-
jušām. L. Ne 1639/28.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprīlī.
-Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

1229z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1912.g.
5./18. janvāri mirušā JuraRobev-
gruntnieka atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisāriem,kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas. ,,ValdībasVēst-
nesī". Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudēju-
juāšm. L. Ne 1808/28.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprilī.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

1228z Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1921. g. 3. aprīlī mirušā Friča
Jāņa d. Tīles atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šaī tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,.Valfd
Vestn.". Termiņa nepieteiktās
tiesības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprīlī.
L. Ne 1789/28. 1232b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1911. g.
18. dec. mirušā Mišela Ābrama d.
Šabelštoka (Šaukstela) atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. LNe 1774/28.

Jelgavā, 1928. g. 14. aprīlī.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

1227z Sekretārs Mittelhofs.
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'Citu iestāžu
sludinājumi.
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valsts zemes banka.
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesība uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Valkas apriņķa III polici-
jas iecirkņa kancelejā, Alūksnē,
1928. g. 26. jūnijā, pīkst. 10
dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Val-
kas apr., Alsviķu pag., Tūjas
muižā, jaunsaimniecība Ne 20 F
un ir piešķirta Jānim Dava d.
Zuntem (skat. ,,Zemes Ierīcības
Vēstnesī" Ne 54, lapas, pusē 6
zem kārtas Ne 22200).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 25,60 ha,
b) divām dzīvojamām ēkām,
c) kūts, d) šķūņa, e) ķieģeļu

cepļa,
f) ķieģeļu žāvējamā šķūņa.
3) Solīšana sāksies no Ls'l630.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kūjas līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a) Drošības naudu '/s no
trešā pantā minētās stirnas, t. i.
Ls 326.

b) Centrālās- zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pircējam
atļauts, iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības ' nauda līdz !/5
no nosolītās summas. Pārējās
4 /<i jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk, kā divas nedēļas
pēc izsoles.

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

1928. g. 20. aprīlī. Na a 29917
1956 Valsts zemes banka.

Iekšlietu ministrijai
iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas
pilsoņi:
1) Jūno-Marija Pekains, dzini.

Lapsīts (laulība šķirta),dzīvoj.
Rīgā, Stabu ielā Ne 51, dz. 32,
kura vēlas saukties uzvārdā
,,Zālīte ":

2) Mīle Avens, dzīvojoša Rīgas
apriņķī, Skrīveros, Dr. Nigala
mājā, kura vēlas saukties
uzvārdā ,,St raut mali s" ;

3) Kārlis Avens, dzīvojošs Rīgā,
Vidus ielā Ne 4, dz. 23, kurš
vēlas saukties uzvārdā
„Strautmalis";

4) Jeronims Kuziņš, dzīvojošs
Rīgā, Lāčplēša 'ielā Ne 104,
dz. 10, kurš vēlas saukties uz-
vārdā ,,Straume ";

5) Alma Pods (šķirta no vīra
Pods), pēc pirmā vīra Pogulis,
dzim. Pūriņš, dzīvojošā Rīgā,
Rēveles iefā Ne 92, dz. 33,
kura veļas saukties uzvārdā
,,Pūriņš" un

6) Miķelis Rossa (Bojārs), dzīvo-
jošs Rēzeknes apriņķī, Ata-
šienes pagastā, Bojāfu ciemā,
kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Lapinš".

Varbūtēji iebildumi pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu ie-
sniedzami iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma iespiešanas dienas,
pretējā gadījumā, pēc minētā
termina notecēšanas, lūgumus
izpildī 's. Ne 29554/V.

Rīgā, 1928. g. 12. aprilī.
Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītāja v.

173 ē P. Kurzemnieks.

Latgales zemesgrāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Nota Leiba d. Dumaša lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no zemniekiem piešķirtās
zemes gabala, platībā 392 kv.
asis, atrodošās Daugavpils apr.
Višķu miestā, kuru īpašumu lū-
dzējs mantojis no Dovida-Leiba d.
Dumeša, ievešanu zemesgrāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie: lūdzēja
mantojuma devējs Dovids Leiba
dēls Dumešs un pēc tam arī pats
lūdzējs varētu tikt ievesti Lat-
gales zemesgrāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām. Ne2564

Daugavpilī, 1928. g. ,14. aprīlī.
Kom. proiekšsēd.E.Helvichs.
1243z Sekr.-darbv. J. Strazds.
Latgales zemesgrāmatu atjauno-

šanas komisija,
uz Ustina Ustina d. Cavņa (viņš
arī Justins Justina d. Cauna) lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Kameņec muižas
izdalītā zemes gabala pēc plāna
ar Ns 2, platībā 13,20 desetīnas,
atrodošās Daugavpils apriņķa,
Kapiņu pagastā, ievešanu zemes-
grāmatu reģ., — 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.
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mesgrāmatu reģ. par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. Ne 2556

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīlī.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
1244z Sekr.-darbv. J. Strazds.
Latgales zemes grāmatu atjauno-

šanas kommisija,
uz Vasilija Jegora d. Rusanova
(viņš arī Vasīlījs Jegorovs) un
Dmitrija Jegora d. Kudravceva
(viņš arī Dmitrijs Jegorovs) lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no tiesībām uz 46 des.
1157 kv. asīm, vairāk vai mazāk,
Dekšinas, ari Novaja, ciemā,
kura platība ir apmēram 125 des.,
atrodošās Jaunlatgales (bij. Lu-
dzas, senāk Ostrovas) apriņķa
Linavas pagastā, kuras tiesības
lūdzēji kopā ar tagad mirušo
Stepanu Jegora dēlu Kudfavcevu
(viņš arī Stepans Jegorovs)manto-
juši no Jegora Petrova, bet par
pārējo ideālo tiesību līdzīpaš-
niekiem uzrādīti Feodosījs Niko-
laja dēls Kašankins un Vasīlijs
Ivana d. Mišukovskis, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie: lūdzēju
mantojuma devējs Jegors Pe-
trovs un pēc tam ari paši lūdzēji
varētu tikt ievesti Latgales zemēs
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas (ideālo tie-
sību) līdzīpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīlī
Ne 2507. 1250b
Kom. priekšsēd. E. Helvichs

Sekret.-darbved. ' ļ. Strazds

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Maksima Foma d. Svetlova
(viņš arī MaksimsFomins) lūgumu
par nekustamas mantas,
sastāvošas no Lopašņevas sā-
džas zemes gabala pēc plāna
zem Ne 3, platībā 24 desetīnas,
atrodošās Jaunlatgales (bij Lu-
dzas, senāk Ostrovas) apriņķa
Gatiru (bij. Višgorodas, vēlāk
Augšpils) pagastā, ievešanu ze-

yrāmatu reģistri . — uz-
aicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Vald Vēstn.'
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sķības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varēru tikt
ievets Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīlī.
JNš 2499. , 10726
Komis. priekšsēd. E. Helvichs.
Sekret.-darbved. J. Strazds.

Latgales zemesgrāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz. Staņislava Jāņa d. Pampata
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Vec-Žagares (Sta-
rije Žagori) bij. Gudima muižas
atdalītā zemes gabala pec ko-
pējā muižas plāna ar Ns 3, pla-
tībā 20 desetīnas 131 kv. asis
(no kuras platības apmēram 15
pūrvietas pievienotas pie Lietu-
vas) , atrodošās Jelgavas (senāk
Šauļu) apriņķa Ukru (senāk Ža-
gares) pag., uz kuru lūdzējs, līdz
ar no viņa uzrādītiem Benediktu,
Kazimiru, JūJi un Kleofasn Pam-
pariem, pieteiksies par manti-
nieku pēc Ivana Kazimira dēla
Pampara, ievešanu zemesgrām.
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesi" , pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais Ivans

Kazimira d. Pampars un pec tam
arī viņa mantinieki pēc attiecīgu
pierādījumu iesniegšanas varētu
tikt ievesti attiecīgā zemesgrām.
reģ. par norādītās nekustamās
mantas Latvijā esošās daļas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām. Ne 2538

Daugavpilī, 1928. g. 14. aprīlī.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
1246z Sekr.-darbv. J. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītāļs paziņo, ka 1928. g.
3. maijā, pīkst * 1 dienā, Rīgā,
Eksporta ielā Ne5, dz. 6, pārdos

Marka Zacharina kustamo mantu,
sastāvošu no gramofoniem, gal-
diņiem un cita un novērtētu par
Ls' 365.

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

Rīgā, 1928? g. 20. aprilī.
2022 Tiesu izpild. Kalniņš.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec.

tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā Ne 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 3. maijā,
pīkst. 10 dienā. Rīgā, Marijas
ielā Ne 9, veikalā, pārdos
Mozesa Alberta kust. mantu,
sastāvošu no 20 kungu uzval-
kiem un novērtētu par Ls 560.

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

Rīgā, 1928. g. 23. aprilī. Ne 1206
1995 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kūja kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā ielā Ne 7, dzīv. 8,
paziņo , ka 1928. g. 5.maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Marijas
ielā Ne 9, veikalā, pārdos
Mozusa Alberta kustamo
mantu, sastāvošu no kungu
mēteļiem, biksēm, galvas laka-
tiem, manekieniem, mēbelēm,
veikala iekārtas, elektr. lampām ,
kop. preses, trepes, krāsns,
naudas skapja un novērtētu par
Ls 5260,50. "

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

Rīgā, 1928. g. 23. aprīli. Ne 1366
1996 Tiesuizp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā Na 7, dz. 8, paziņo:

1) ka dēļ piedzīšanas no Leo
Lange par labu Adelei fon
Renners Ls 1.914,75 ar % un
izdevumiem pēc Rīgas apgabal-
tiesas 1 civīlnodalas 1927. g. 24.
sept. izpildu raksta Na 4Ī5842
1928. g. 9. augustā, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabalb'esas civīlno-
dalas sēžu zālē uz
publiskiem torgiem pārdos

Leo Adonisa d. Lange nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Rīgā,
Jelgavas priekšpilsētā , Daugay-
grīvas ielā Ne 25, IV hip. iec.
ar zemes grāmatu reģistra Ne 775
(grupa . 61, grunts Ne 12) un
sastāv no Švarcmuižas gruntsga-
bala, pēc agrārās reformas
Ne 547 F un aptver 2603 kv.
asis;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 58.400;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 58.300;

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

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

_ Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,

kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

.Rīgā, 1928. g. 18. aprīli. Ne 959
1997 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesas izpildītājs

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Blaumaņa ielā 5 a, 8,paziņo:

1) ka' fin. ministrijas kredīta
depart. Ls 94.000 ar % prasības
segšanai, pēc Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnod. pavēles no 1927. g.
19. februāra ar Ne 35294, 1928. g.
26. jūlijā, pīkst. 10 ritā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodalas sēžu
zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
tirdzn. un rūpn. a/s ,,J . Zand-
bergs un b-ri" nekust. īpašumu,
kurš atrodas Maskavas priekš-
pilsētā Katoļu un Jaroslavas
ielās III hipot. iecirknī ar zemes-
grāmatu reģ. Na 944 (grupā 135,
grunts Ns 39) un sastāv no
pilsētas dzimtsrentes grunts-
gabala ;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 107,000;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar hipo-
parādiem par Ls 1000 un 518,00
kr. cara rbļ. un -c. parādi par
Ls 1315,55;

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

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

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

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

Rīgā, 1928. g. 18. aprilī.
2024 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Blaumaņa ielā Ne 5-a, dz. 8,
paziņo:

1) ka Latv. apdrošin. sab. pret
sfrādn. nelaimēm un finansu

ministrijas kredit. departamenta
Ls 93.366,68 ar % prasību seg-
šanai, pēc Rīgas apgabaltiesas
111 civnod. pavēlēm no 1927. g.
17. febr. ar Na 574 un 1927. g.
5. rrov. ar Na 503, 1928. g.
26. jūlijā, pulksten 10 ritā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodalas sēžu
zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
a/'s ,,J . Zandbergs un bd-ri" ne-
kustamu ipašumu, kurš atrodas
L. Miesnieku ielā Na 11, I. hip.
iec. ar zemesgrāmatu reģistra
Ne 27 (grupā 8, grunts Na 23)
un sastāv no gruntsgabala pilnā
īpašumā un vienas 4 stāvu ķie-
ģeļu mūra dzīvojamās ēkas.

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 115,000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar parādiem
par Ls 5771,75.

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

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

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

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

Valmierā, 1928. g. 23. aprilī.
2026 Tiesu izo. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. s,. 2. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Jaunā
ielā M 15 un 1. Kāleju ielā Ne9/11
I un II ūtrupē pārdos „Bri-
tish Latvian Textile Co. Ltd."
kustamo mantu , sastāvošu no
manufaktūras un kantora ie-
kārtas un novērtētu par Ls35,255.

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

i-īgā, 1928. g. 24. aprīlī.
2023 Tiesu izp. L. J āksti nš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr
2. iec. tiesu izpildītājs , kura kance
leja atrodas Rīgā, Andreja Pum
pūra ielā Ne 1, paziņo:

1) ka Rīgas amatnieku krāj
aizdevu sab., Latvijas lauksaim
niecības centralbiedrīhas savst
kred. b-bas, krāj-aizdevu sab

„Klints" un Mārtiņa Štolcera
prasībā pret Pēteri 'Vecvanagu
par Ls 2580 ar o/ 0 1928. g.
26. jūlijā, pīkst. 10 ritā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodalas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem pārdos
Pētera Vecvanaga nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Rīgas apr.
Krimuldaspag.ar zemes grāmatu
reģ. Ns 2879 un sastāv no Auču
mājām aptverošām 46,95 deset.;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 6000, 30,000
Latv. rbļ. un 476,38 cara rbļ.;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apjiecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

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

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

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

Rīgā, 1928. g. 24. aprīlī.
1998 Tiesu izp: E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 2. maijā, pīkst. 11 'dienā,
Sējas pagasta, Katlapu mājā,
2. izsolē pārdos Augusta Dāl-
dera kustamu mantu, sastāvošu
no 2 zirgiem, govs, teles, cūkas,
četratsperu vāģiem un novērtētu
par Ls 800.

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

1928. g. 16. aprīlī.
1999 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 2. maijā, pīkst. 1 dienā,
Sējas pag., Lamšu mājās pārdos
Sējas lauks, mašinu kopliet. b-bas
,,Vārpa" kustamu mantu, sastā-
vošu no pašgājējas lokomobiles
un kuļmašīnas un novērtētu par
Ls 6000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arrapskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā un vietas.

Rīgā, 1928. g. 17. aprīlī.

2002 Tiesu izp. E. Liepiņs.

Latgales apgabaltiesas Krust-
pils iec. tiesu izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Krustpili
Šteinberga namā pie stacijas,
paziņo:

1)' ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai par
Ls 726,18 ar soda naudu un iz-
devumiem 1928. g. 30. jūnijā,
pulkst. 10rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodalas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Timofeja Jeremeja d. Drugoveiko
nekustamu īpašumu, kurš atrodas
Daugavpils apr. Krustpils pag.
Daugavpils apr. hipot. iecirkni
ar zemesgrāmatu reģistra Ne 1652
(grupā —, grunts Na —) un
sastāv no Krustpils viensētas
Na 26 un atgriezuma Na 114
kopplatībā 21,32 deset. ar saim-
niecības ēkām.

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hip. pa-
rādiem nav:

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti , at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodalas kancelejā.

1928. g. 23. aprīlī. 2000
Tiesu izp. v. i. E. Budlevskis.

Latgales apgabaltiesas, Rēzek-
nes 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ne 37, pamatojoties uz civil-
procesa lik. 1146.—1149. p. p.
paziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodalas tiesneša
1926. g. 20. jūlija spriedumus ar
NaNa 19949 un 19950, piespiedu
kārtībā uz vekseļiem, Rēzeknes
apr. 1. iec. miertiesneša 1926. g.
12. februāra, 16. jūlija un 3. sept.
spriedumus ar N2N1 425, 1027 un
1940, piespiedu kārtībā uz vek-
seļiem, par piedzīšanu par labu
Latvijas tirdzniecības un rūpnie-
cības bankai, Rēzeknes nodaļai —

Ls 8100 ar %% lin tiesāšanas
izdev., Rīgas 7. iec. miertiesneša
1926. g. 19. aprila spriedumus ai
NsNs 798, 799 un 800, piespiedu
kārtībā uz vekseļiem, par piedzī-
šanu par labu Centrālai Savienī-
bai ,,Konzums" — Ls 641,34 ar
(l (l n ,, un tiesāšanas izdev., Latga-
les apgabaltiesas 1926. g. 4, dec.
izpildu rakstu ar Na 33578 par
piedzīšanu par labu Pēterim
Jungām — Ls 842,80 ar o/p%
un tiesāšanas izdev., utī fŅgas
apgabaltiesas 2. civīlnod. 1920.g.
9. nov. izpildu rakstu ar Ne 52887,
par piedzīšanu par labu Dāvidam
Vanogam — Ls 426,6! ar %%
un tiesāšanas izdevumiem, 1928.
gada 28. jūlijā, pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 37,
Latgales apgabaltiesas civīlnoda-
las sēžu zālē,

atklātā otrreizējā izsolē,
tiks pārdots Pētera Andreja d.
Siicina nekustams īpašums,
kurš atrodas Rēzeknes pilsētā,
Atbrīvošanas ielā Ne59, 59a tinOl,
ar zemesgrāmatu reģ. Ne- 188,
II daļ. un sastāv no pilsētas
dzimtslietošanas tiesību grunts
zemes gabala 811 kv. saž. platībā
ar 3 dzīvojamām koka mājām —
viena no viņām — daļa mūra,
ķieģeļu, 1 šķūni, koka, un 1 pirts,
koka, un augļu dārzu;

2) nekustams īpašums ieķīlāts
Latvijas tirdzniecības un rūpnie-
cības bankai par Ls 20.000,—
aizdevuma, uz 2 gadiem, skaitot
no 1925. g. 18. februāra ar 12%
gadā;

3) īpašums novērtēts publiskai
pārdošanai par Ls 15.000,— un
no šīs summas iesāksies solīšana,
bet var to pārdot arī zem novēr-
tējuma summas, saskaņā ar civ.
proc. lik. 1182. p.;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu dēpozitā,
drošības nauda — 10% no no-
vērtējuma summas, t. i. Ls 1500
un jāuzrāda tieslietu ministrijas
atļauja par nekustama īpašuma
iegūšanas tiesībām;

5) zemesgrāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Latgales zemes-
grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai;

7) visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
ipašumu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodalas kan-
celejā, darba laikā. 200Iz

Tiesu izpild. A. Lazdinš.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 4. maijā, pīkst. 10,
Miesnieku ielā Ne 6, tiks otrā
ūtrupē pārdota Latvijas Mežsaim-
niecību veicināšanas biedrībai pie-
deroša kustama manta, sastāvoša
no vētījamās mašīnas firmas
,, Imanta" un viena egles koka
grāmatu plaukta, novērtēta kopā

Ls 25,— Žaņa Eglīša īres prasības
segšanai. 2014b

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 7. maijā, pīkst. 10,
1. Grēcinieku ielā Ne 28, tiks
vairāksolīšanā pārdota J. M. Švar-
cam piederoša kustama manta,
sastāvoša no skapja, mazgājamā
galda, galdiņa un decimālsvariem,
novērtēta kopā par Ls 76,03,
atsevišķo tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumu darbinieku
slimo kases prasības segšanai.

2015b

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g.7. maijā, pīkst. 10,
1. Ķēniņu ielā Ne 31, tiks vairāk-
solīšanā pārdota apģērbu un veļas
rūpniecības ,,Latrup" īpašniekam
J. Kaganskim piederoša kustama
manta, sastāvoša no 2 jauniem
vīriešu uzvalkiem, novērtēta kopā
par Ls 40,79, atsevišķo tirdz-
niecības un rūpniecības, uzņē-
mumu darbinieku slimo kases
prasības segšanai. 2016b

Šoseju un zemesceļu depart.
II rajona inženieris

pārdos 1928. g. 7. maijā, pīkst.
10 rītā, savā kancelejā Jelgavā,
pilī, atkl. vairāksolīšanā dažādu

nolietotu inventāru,
kā: āmurus, atslēgas, ķīļu dak-
šās, brezentu, cirvjus, ' lāpstas,
stangas, svārpstus, vīles, siksnas,
galda svarus, trosas u. 1.1., u. 1.1.,
kā ari apm. 620 klgr. nolietotas
čuguna un tērauda mašinu daļas.

Priekšmeti apskatāmi un tu-
vākas ziņas izsniedz II rajona
inženiera' kanclejā Jelgavā, pilī, I
darbdienās, parastā darba laikā.
L. 2045 2029

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara zināmu, kā 1928. g. 14. maijā
pīkst. 12 dienā, Saigafespagastā,
Butrumu mājās; ienākuma no-
dokļa iekasēšanai, atklātā vairāk-
solīšanā, pret tūlītēju samaksu
tiks pārdots Jēkabam Plandagam
piederošs gadu vecs bullis, no-
vērtēts par Ls 25,—.

Bullis apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas.
1989b

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara zināmu, kā 1928. g. 12. maijā
pīkst. 12 dienā, Līvbērzes pag.,
Šiliņu mājās ienākuma nodokļi
iekasēšanai, atklātā vairāksolī-
šanā, pret tūlītēju samaksu tiks
pārdots Augustam Ulmanim pie-
derošs 1 gadu vecs teļš,novērtēts
par Ls 30,—.

Teļš apskatāms pārdošanas die-
nā uz vietas. 1988b

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara zināmu, kā 1928.g. 12. maijā
pīkst. 12 dienā, Salgales pag.,
Vilciņu mājās, ienākuma no-
dokļa iekasēšanai, atklātā vairāk-
solīšanā, pret tūlītēju samaksu
tiks pārdots Paulīnei Vesmaņ
piederošs dāmu kažoks ar melnu
vilnas virsdrēbi, novērtēts par
Ls 20,—.

Kažoks apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas. 1987b



Valsts zemes bankas bilance
uz 1928. g. I. jcmvmi.

NaNs AKTĪVS.
Cenrtale Nodaļas Kopā ' Centrāle Nodaļas Kopā

Te i0 . ->-. i - r /\ ^ Ivo.Ls Ls Ls Ls Ls

"i|SS"':;?"?l'Hl-SS„S38''*$?&«.....4.000.». ^
i: ssa-aru-*-.- *™ ™ ™- ^-.ira7. Zem '; pirkšana "

un pārdošana! ! Il'ŽI'S JIS^

e)
amortizācijas . __ 65.443.84 48.256.052,80 48.256.052,80

8. Nekustama manta (bankas nami) 539014 79 '^5 mi 70 2' 'sistas bankas ķīlu zīmes ..
. -75. 182.080- 700- 75.182.780.-

9. Kustama manta (inventārs) .. . 72167 11 48 096 05 120 2fiŠlfi\ Deldēšanas fonds 1.158.134,45 1.158.134,45
10. Ilgterm. aizd. term. maks. notec. 680736 73 455 248 30* ,S £ Tiražētas ķflu zīmes , 10.806,74 14.640,32 25.447,06
11. Nodaļas ">9 509 53m

455.248,30, '-'™5,03 5. Maksājamie ķ z. kuponi .... 18.841,06 4.908,60 23.749,66«' 3W.iM .lU 29.509.1o3,03 6. Centrāles konts nodaļās — 29.509.153,03 29.509.15;
7. Nākamo gadu ienākumi .... 190.492,92 18.827,05 209.319,97
8. Valsts ienākumi 1.175.871,85 — 1.175.871,85
9. Dažād. personas un iestādes . . 793.216.86 152.621,44 945.838,3c? 10. Pārejošas summas 363.583,66 119.587,76 483.171,42

; 11. Tīra peļņa par 1927. g 928.248,67 — 928.248,67
Ls . . . 128.077.329,01 29.820.438,20 ļ 157.897.767,21 Ls . . . 128.077.329,01 29.820.438,20 157.897.767,21

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina š. g. 5. maijā, pīkst. 10
no rīta, pie Skrundālienes pag.
nama

ŪTRUPI,
kurā tiks pārdota atklātā izsolē
Aleksandram Engelhardam pie-
derošā manta, sastāvoša no:
1) vienas govs, novērtēta par
Ls 140,—; 2) vienas govs, no-
vērtēta par Ls 115,94.

Apskatīt minētā dienā un vietā.
1984b

Ilūkstes apr. pr-ka 1. iec. pal.
izsludina š. g. 5. maijā pīkst. 10
no rīta, pie Skrundālienes pag.
nama

? ŪTRUPI,
kurā tiks pārdota atklātā izsolē
Aleksandram Engelhardam pie-
derošā manta, sastāvoša no:
I) vienas govs, novērtēta par
Ls 100,—; 2) viena govs, no-
vērtēta par Ls 100,—; 3) vienas
govs, novērtēta par Ls l(XĻ—;
4) vienas govs, novērtēta par
Ls 86,78. 1985b

Apskatīt minētā dienā un vietā.

Rēzeknes apr, pr-ka Liec. pal.
dara zināmu, ka 1928.g. 27. maijā,
pīkst. 12, Kaunatu pag., Matuļu
muižā, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā kustamu mantu, sa-
stāvošu no diviem mīkstiem, dī-
vāniem, viena skapja, 8 mīk-
stiem krēsliem un vienas pa-
karamas lampas, piederošu Pav-
iāni Lotko, dzīv. Kaunatu pag.,
Matuļu muižā, novērtētu uz
Ls 74,85 dēļ ienākumu nodokļa
par 1927. g. parāda segšai
saskaņā ar Nodoklu departa-
menta rakstu Ne 168536. 1907b

Ilūkstes apr. pr-ka 1. iec. pal.
izsludina š. g. 5. maijā, pīkst. 10
(10 rīta, Borovkā uz tirgus lau-
kuma

ŪTRUPI,
kurā tiks pārdota atkl. izsolē Vin-
centam Daudīšam piederošā man-
ta, sastāvoša no: 1) kumodes,
novērtēta par Ls 25,—; 2) divas
labības kastes, novērtētas par
Ls 8,—; 3) divi lietoti krēsli,
novērtēti par Ls 4,—; 4) viens
galds, novērtēts par Ls 7,79.

Mantas apskatīt var minētā
dienā un vietā 1686b

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 13. aprīlī ,,Vald.
Vēstn." 82. numurā izsludinātā
J. Miķeļšbnampiedrošas mantas
pārdošana 1928. g. 23. aprīlī
atcelta parāda samaksas dēļ.
2017b

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kārtiņa Ne 9577 uz Hildas
Tabakas vārda pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par ne-
derīgu. 2018b

Galvenā štāba 1927. gada
neoficiāls izdevums.

Kara klausības
likums,

ar visiem grozījumiem
un papildinājumiem

Maksā: brošēts eksemplārs
tipogrāfijā saņemot . . . Ls0,90
ar piesūtīšanu pa pastu . 1,15

Dabūjams
Valsts tipogrāfijā pilī. Istaba 1.

Sicuets. 1921. g. peļņas un zaudējumu konts. Jircdits.

Ls Ls Ls Ls

TEKOŠI IZDEVUMI. IENĀKUMI
Algas valdei un darbiniekiem 575.626.62 No ķīlu zīmju aizdevumiem 580.871,73
.Atlīdzība padomei un revīzijas kommisijai 16.392,20 „ bij. kr. valsts agrārbankas aizdevum 26.697,93
Pensijas bij. muižn. kredītbiedrības darbiniekiem ....' . 5.786,32 „ „ muižn. kredītbiedrību 830,92
Kancelejas izdevumi ' . , 51.687,20 ,, parādiem, kas atmaks. uz agrārās ref. likuma 1. d. 4. p.
Pasta un telegrāfa izd., tālruņi, laikraksti un sludinājumi 39,852,— pamata 5.870,67
Ceļa izdevumi 30.336,61 „ valsts zemes fondā ieskait. zemju-hip. parādu nolīdzin. 2.115,71
Ķīlu zīmju izgatavošana . 1.272,91 „ no īstermiņa aizdevumiem 428.471,28
Telpas, apkurinās., apgaismos., vent., apkopšana, invent., „ bankas namiem 30.417,99

apdrošināšana un dažādi 34.364,01 „ pasta izd. atmaks. un blankām 75.667,38
.Satiksmes līdzekļu uzturēšana 27.405,83 „ zemes biroja ...-...' , 30.854,54
.Inventāra iegādāšana 21.811,13 „ apdrošināšanas (provīzija) ' 35.493,23
Bankas nami 70.358,39 874.893,22 Dažādi 16.285 05 1.233.576,43

PROCENTI. PROCENTI.
Rezerves kapitāla 86.643,85 No naudas noguldījumiem 423.235,—
Bij. kr. valsts agrārbanku aizdevumu atmaksas kapitāla 3.096,47 89.740,32 ,, vērtspapīriem 38.002,97 461.237,97

.2% bankas namu amortizācijai ? 9.574,29 SODA NAUDAS.
Bankas kustamas mantas amortizācijai 13.493,16 23.067,45 ļsļo ķīlu zīmju aizdevumiem 8? 247 07
Zaudējumi par nepiedzīt. prasībām ..." 2.998,05 „ °U- kr. valsts agrārbankas aizdev 5. 195,85
Tīra peļņa 928.248,67 .. īstermiņa aizdevumiem 133.360,21

Dažādas 414,18 221.217,31
Vērtspapīru kursa peļņa 2.916,—

Ls . . . 1.918.947,71 Ls . . . 1.918,947.71

18838 i. 2033 Valsts zemes banka. *

Intendanturas džins ? maizes ceptuve,
Rīgā, Oskara ielā Ns 9,

ceturtdien, 1928. g. 10. maijā, pīkst. 10 rītā,

pārdos atklātā izsolē vairāksolltājiem:
1) Rudzu pusgraudi un nezāles . . apm. 1000 kg

2) Rudzu atkritumi , 2000 „
3) Kviešu klijas, rupjās .... „ 12000 „
4) Miežu milti no putraimienv . . ,, 5000 ,,
5} Miežu milti no grūbām ... ,, 4000 ,,
6) Lopu milti I lab , 22000 „
7) Lopu milti II lab „ 4000 „
8) Miežu sēnalas „ 9000 „
9) Kviešu izsijās „ 1700 „

Apskatīšana izsoles dienā pīkst. 9 rītā.
Uz solīšanu tiks liktas partijas no 500—2000 kg. Nosolīta-

jiem jāiemaksā 15% drošības nauda no pirkuma vērtības. Izņem-
šanas laiks līdz 31. maiiam. L 2047 2030

Pasta un telegrāfa departaments

izsludina rakstiskos izsoles
?S mniiā, pīkst. 10 rītā uz 40.000 m izolācijas lenti;

800 m gumijas cauruli; 2000 kg-pernicu; 1000 kg svina
balto; . 500 kg sarkano krāsu (miniju) un 55 sarunu
skapjiem. . ,.

1S maijā, pīkst. 10 rītā uz 300 ton. dzelzs cinkoto stiepuh.
* Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtibas.

Tuvākās ziņas saimniecības daļā, istabā Ns 10. L 2042 2028

Varakļānu virsmežniecība
izdos 1928. g. 11. maijā, pulksten 12, Virsmežniecības kancelejā,

jaufctā izsolē-
saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām

(..Valdības Vēstensī" 1927. g. 54. num.).

1) III iecirkņa apgaitas Ns 27., mežsarga dzīvojamo ēku.
Iemaksājama drošības nauda Ls 180.

2) 111 iecirkņa apgaitas Ns 30., mežsarga dzīvojamo un saim-
niecības ēkas. Iemaksājama drošības nauda Ls 320.

Piezīme Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas
valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas
hipotēku bankas' un valsts zemes bankas ķīlu zinies pec kursa,
3) Latvijas bankas un citu.kredītiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu

resora būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minētas drošības
naudas un zīmognodokli Ls 0,40 apmeta.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinā-

jumiem un zīmognodoklis Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles

sākuma slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Varakļānu
virsmežniecībai caur Varakļāniem ar uzrakstu uz aploksnes: 19J«.g.
11. maiia izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības

naudu neatzīs. Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības

solīt mutiski par tām vienībām, uz kurām vīns iesniedzis rakstisku
piedāvājumu. Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto
slepeno cenu. Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstipri-

nāšanu 7 dienu laikā jānoslēdz līgums. ««.svini-m
Ar izsoles noteikumiem, būvplamem un maksas aprēķiniem

var iepazīties Varakļānu virsmežniecībā.
jQQ4ē Varakļānu virsmežniecība.

(Ranstisna izsole.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību nodaļa un grāmatvedība

piedāvā pirkšanai, pret tūlītēju samaksu, 2003ē
lielāku daudzumu makulatūras.

Rakstiski piedāvājumi, uzrādot piedāvāto cenu par kilo-
gramu, līdz š. g. 10. maijam, pīkst. 12 dienā, iesniedzami Preses
un biedrību nodaļai, Brīvības ielā Ns 3739, istaba 62. Apskatīt
piedāvāto makulatūru var otrdienās un ceturtdienās, no plksten
12—2,Preses un biedrību nodaļā, kur saņemami arī tuvāki noteikumi.

Valsts dzelzceļu 5. ceļu ieciiknis,
1928. g. 8. maijā, pīkst. 10, iecirkņa kantorī, Krustpils stacijā, izdos

jauktā izsolē
sekošus remonta un atsevišķus būvdarbus uz dzelzceļa līnijām

Krustpils-Daugavpils un Krustpils-Zilupe.

1) Remonta darbi:
a) krāsotāju remonta darbus, drošības nauda Ls 300
b) namdaru remonta darbus ,, ,, ,, I50
c) skārdnieku remonta darbus ,, ,, 100
d) mūrnieku remonta darbus ,, ,, ,, 100

2) Atsevišķus būvdarbus."
a) pārbrauktuves būvi Sakstigalā, drošības nauda Ls 25;
b) piebraucamā cēla pārbruģēšana Rēzeknē II ,drošības nauda

Ls 30;
c) Tas pats Zilupē, drošības nauda Ls 30;
d) ēku Ne 17 un 19 atjaunošanu Zilupē, drošības nauda Ls 35;
e) darbnīcas telpu ierīkošana Zilupes depo, drošības nauda Ls 40;
f) Brigadu telpu paplašināšana Krustpils stacijā, drošības nauda

Ls 60 un
g) uzbūvēt sargu mājiņu no veciem materiāliem 154 klm uz

posma Līvāni-Trepe, * drošības nauda Ls 60.
Tuvākas zinas 5. ceļu iecirkņa kantorī, Krustpils stacijā, no

pulksten 9 līdz 15*, darbdienās. '991ē

Sasmakas virsmežniecība
izdos mazāksolīšanā 1928. g. 11. maijā, virsmežniecības telpās,
Popervāles muižā,

sekošus darbus:
Pie Rudesmežmuižas, Lub-Ezeres pagastā.

1) 15 steri jumstiņu malkas saēvelēšanu skaidās un 23 mtr
zāģbaļķu sazāģēšanu dēļos, dažādā biezumā.

Pie Lingas Ezera, Nogales pagastā.
2) 9 steri jumstiņu malkas saēvelēšanu skaidās,20,70mtrzāģbaļķu sazāģēšanu dēļo' s tos zeimerējot un 44,10 mtr3 sienu baļķu

apzāģēšanu.
Izsole būs mutiska; sākums pīkst. 12. dienā. Izsoles dalīb-

niekiem jāiemaksā izsoles kommisijai drošības naudas: a) par
pirmo darbu Ls 15. par otro Ls 30, kura pēc nosolišanas jāpapildina
līdz 10% no summas, par kādu attiecīgais darbs nosolīts.

Mazākais piedāvājums nevar pārsniegt noteikto slepeno cenu.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt darbus no izsoles

pēc saviem ieskatiem.
Sīkākas ziņas un noteikumi virsmežniecības kanceleja un pie

attiecīgiem iecirkņu mežziņiem. .
]gg2ē Sasmakas virsmežniecība.

Cīravas virsmežniecība
pārdos otrreizējā mutiskā izsolē 1928. g. 22. maijā, pulksten 12 diei
Ziemupes pagasta namā, vecas mežu resoram nevajadzīgas

ēkas noplēšanai:
II iec. mežniecībā, Ziemupes novadā, Ne 12. apgaitā — 1 mež-

sarga dzīvojamo ēku .novērtētu par Ls 56, 1 riju, novērtētu par
Ls 56, 1 pirti, novērtētu par Ls 7 un 1 ratu šķūni, novērtētu par Ls 14.

Minētās ēkas pārdos pret tūlītēju samaksu. Izsolē pielaidīs
personas, kas iemaksās izsoles kommisijai pirms izsoles sākuma '
10%, drošības naudas no novērtējuma summām. Virsmežniecība
patur sev tiesību noņemt no izsoles izsludinātās vienības pi"c saviem
ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā,. Cīravā un pie
II iec. mežziņa, Vērgales muižā.

1993ē Cīravas virsmežniecība.



Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments, pamato-
joties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu p. 10.,
dara zināmu, kā uz: 1) Jāņa
Kleppera, 2) Ievas-Vilmas Nei-
maņa, 3) Pētera Roskalevitca,
viņa sievas Ernas, dēla Magnus
un meitas Benitas-Irmas, 4) Ievas
Staltukaijas, 5) Jāņa Taškāna un
viņa sievas Almas, 6) Ernesta
Orosa-AIksnes, viņa sievas Ma-
rijas un meitas Elzas-Hermīnes-
Līzes — attiecīgiem uzvārdu
maiņas lūgumiem, kuri izsludināti
pag.* g. 2. decembra ,,Valdības
Vēstnesī" Ns 271 un pret kuriem
triju mēnešu laikā iebildumi nav
celti, iekšlietu ministris nolēma:

I. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:
1) Jānim Kiepperim — uzvārdā

,,A!ēns";
2) Ievai-Vilmai Neimanim — uz-

vārdā ,,Liepiņa";
3) Pēterim Roskalevitcam, viņa

sievai Ernai, dēlam Magnum
un meitai Benitai-Irmai —
uzvārdā ,,Kļaviņš";

4) Ievai Staltukaijai ' — uzvārdā
,,Staltiņš";

5) Jānim Taškānam un viņa
sievai Almai — uzvārdā
,,Strautiņš" un

6) Ernestam * Grosam -Alksnem,
viņa sievai Marijai un meitai
Rlzai-Hermīnei-Līzei — uz-

vārda ,,Alksnis .

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t.,* kas izdoti līdz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spē-
kā š. g. 2. martā. Ns 29556/V.

Rīgā, 1928. g. 19. aprilī.
Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītāja v.

1741 ē P. Kurzemnieks.

Daugavpils muitā
š. g. 15. maijā, pīkst. 10 no rīta,
muitas noliktavā, Daugavpilī,
Muitas ielā Ns 3, pārdos izsolē
dažādas konfiscētas preces, kā:
odekolonu, manufaktūru, galan-
tēriju, žāvētas plūmes, rozī-
nes, kanēli, kafeju un c.

Preces var apskatīt izsoles
dienā. 1990b

3>ažādi
sludinājumi.

?

Rīgas kokvilnas manufaktūras
akciju sabiedriba Strazdmuižā,
uzaicina akcionāru kungus ie-
rasties uz'
KĀRTĒJO PILNU SAPULCI,

kura notiks š. g. 31. maijā,
pīkst. 6 pēc pusd., Rīgā, Parka
ielā Ns 4, firmas Koch & Worm.

kantorī.
Dienas kārtība:

1) Valdes pārskats par laiku no
1926. g. 1. jūl. līdz 1927. g.
31. dec. un budžets 1928. g.;

2) Revīzijas kommisijas ziņo-
jums;

3) Pārskata apstiprināšana un
valdes atsvabināšana no at-
bildības;

4) Vēlēšanas;
5) Jautājumi Un pieprasījumi.
2004b Valde.
Tirdzniecības un rūpniecības a's.

Aleksandrs F. Hermans
pagodinās uzaicināt akcionārus uz

KĀRTĒJO SAPULCI,
kura notiks š. g. 25. maijā,
pīkst. 16, Rīgā, Brēmiešu ielā

Ns 5, dz. 6.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja ievēlēšana;
2) 1927. g. pārskata un bilances

apstiprināšana;
3) Budžets 1928. gadam;
4) Valdes un revizījas kommisijas

locekļu ievēlēšana un atcel-
šana;

5) Akciju kapitāla pārgrozīšana;
6) Dažādi priekšlikumi, kuļ-i ie-

sniedzami iepriekš pēc sta-
tūtu § 51.

2011b Valde.
Akciju sabiedriba ..Liepājas eļļas

fabrika, agrāk Kielera",
uzaicina akcionāru kungus ie-
rasties uz
KĀRTĒJO PILNU SAPULCI,

kura tiks noturēta Liepājā, augš-
minētā uzņēmuma kantora telpās,
Sliežu ielā Ns4/6, 1928.g. 25.maijā
pīkst. 10 no rīta.

Dienas kārtība:
1) 1927. gada uz 31. dec. ap

rēķina caurskatīšana un ap
stiprināšana;

2) Vispārējais ziņojums par 1927
darbības gadu;

3) Trīs rev.izījas kommfsijas lo
cekļu vēlēšana;

4) Direktora biedra vēlēšana
5) Akciju pāriešana citu per

sonu īpašumā;
6) Dažādi jautājumi.
2009b Valde.

Rīgas biržas bankas bilance uz 1928. g. 1. janvāri.
Aktivs. Ls Ls

Kase 453.625,77
Tekošs rēķins Latvijas

bankā"287.560.Ārzemju nauda un
vekseļi:
a) ārzemju trates un

čeki 440.984,61
b) ārzemju nauda . 4.819,19 445.803,80

Vērtspapīri 62.335,86
Diskontēti vekseļi:

a) portfelī un Lat-
vijas bankā . . 3.848.514,35

b) pie korespon-
dentiem .... 3.848.514,35

Aizdevumi 205,45
Speciāli tekoši rēķini,

nodrošināti ar:
a) vērtspapīriem 169.780,80
b) vekseļiem . . . 155.796,37
c) precēm un preču

dokumentiem . 1.046.382,16 1.371.959,33
Akreditīvi 40.125 —
Korespondenti Nostro 1.077.405.57
Korespondenti Loro . 649.975,22
Nekustāma manta . . 1.000.000 —
Inventārs —.02
Šefi —,02
Procenti un kommisija 15.721,76
Tekoši izdevumi . . 2.285,91
Pārejošas summas . . 986.685,53
Pārējie aktivi .... 758.871,91

Ls 11.001.075,56

Pasivs. Lš Ls
Pamatkapitāls . . . 1.526.495,13
Rezerves kapitāls . . 75.996,33
Speciāli rezerves kapi-

tāli 199.717,21
Noguldījumi uz no-

teiktu laiku . . . 240. 161,12
Noguldījumi uz neno- ,

teiktu laiku . . . 588,27
Tekoši rēķini .... 4.185.516,52
Pārkīlāti vekseli:

a) ' Latvijas bankā . 1.465.159,89
b) citās kredītie-

stādēs — 1.465.159,89
Pārķīlātas preces un

preču dokumenti:
a) Latvijas bankā 400.279,18
b) citās kredītie-

stādēs — 400.279,18
Spec. tek.rēķ. pret vek-

seļiemLatvijas bankā 374.523,16
Korespondenti Nostro 676.411,95

, Korespondenti Loro . 1.104.332,05
Procenti un kommisija 57.613,89
Nama pārvaldes ieņē-

mumi ' . 2.124,22
Nodokļi 55.641,91
Pārejošas summas . . 206.659,34
Dažādi pasi vi ... .. 421.168,72
Spec. tek. rēķ.(kredits) 58,67
Noguld. procenti, vēl

neizmaksāti .... 8.479,82
Izdevumi par 1926. g.,

vēl maksājami . . 148,18 429.855,39

Spiestuves akc sab
,.SALAMANDRA"

valde, uz statūtu § 47. pamata
uzaicina akcionāru kungus ie-
rasties š. g. 15. maijā,pīkst.4yvakarā, uz

vispārēju kārtēju
sapulci,

kurn notiks Rīgā, Valdemāra
ielā Ns 63, dz. 1.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas;
2) Valdes un revizījas kommi-

sijas ziņojumi;
3) Pārskata un bilances par

1927. g. caurskatīšana un
apstiprināšana;

4) 1928. gada budžets un darbī-
bas plāns;

5) Valdes locekļu, viņu kandi-
dātu un revizījas kommisijas
vēlēšanas;

6) Tekoši jautājumi.
2008b Valde.
Finieru un kokrūpniecības A./S.

ftrima"
sasauc

kārtēju vispār, sapulci,
š. g. 16. maijā, pīkst. 6 vakarā,

Krāmu ielā Ns 2, dz. 4.
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojums un pārskats;
2) Gada pārskats par 1927. g.;
3) Revizījas kommisijas ziņo-

jums;
4) Vēlēšanas;
5) Akcionāru priekšlikumi.
2010b Valde.

Biedrība „SpeciaIa Komiteja
krievu emigrantu lietās Latvijā"
paziņo, ka saskaņā ar Iekšlietu
ministrijas atļauj'u no š. g.
30. marta zem Ne 151109 lik-
vidēt noteikto uz 26. martu
mantu loteriju, personas, kuras
nopirkušas minētās loterijas biļe-
tes, var saņemt samaksāto par
biļetēm naudu trīs mēnešu laikā,
sākot no šā sludinājuma ievieto-
šanas dienas, komitejas telpās
(Marijas ielā Ns 4-a, dz. 7) no
pīkst. 10 līdz 15, iesniedzot at-
pakaļ biļetes. 2020b Valde

Valtera un Rapas akciju sabiedrība
Rīgā, Teātra ielā Ns 11,
otrreizēja pilna sapulce

piektdien, š.g. 4. maijā, pulksten 7 vak., akc. sabiedrības telpās
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Darbības pārskats par 1927. gadu un revīzijas kommisijas

ziņojums.
3) Peļņas sadalīšana.
4) Budžets un darba plāns 1928. g.
5) Nekustama īpašuma iegūšana.
6) Priekšlikumi un ziņojumi.
7) Vēlēšanas.
Piezīme 1. Šī sapulce kā otrreizēja saskaņā ar statūtu

§ 30. būs pilntiesīga pie katra dalībnieku skaita.
Piezīme 2. Saskaņā ar statūtu § 31. ,,Uz vārdu izrakstītu

akciju īpašnieki bauda pilnā sapulcē balsstiesību, nestādot priekšā
savas akcijas. Lai akciju uz uzrādītāju īpašnieki iegūtu balss-
tiesību, jāstāda akcijas priekšā sabiedrības padomei reģistrēšanai
ne vēlāk kā 7 dienas pirms pilnas sapulces. Pašu akcijtrvietā var
stādīt priekšā apliecības no valsts un valdības apstiprinātām iekš-
un ārzemes kredītiestādēm, ka akcijas pieņemtas glabāšanā vai
ieķīlātas".

2005ē Padome.

Kijas un pārdaDpavas istanp
kfiMihs.

Rīgā, Kaļķu īelā Ns 1, pašas namā,

Bilance uz 1928. gada 1. janvāri.
Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls

Kase 24201,20 Biedru 10° „ iemaksas 170881,—
Tekošs rēķins Latvijas Rezerves kapitāls . 17469,82

bankā '. 23618,57 Speciāls rezerves ka-
Tekošs rēķ. citās kre- pitāls 219,77

dītiestādēs .... 46401,37 Noguldījumi uz ne-
Rezerves kapitāla noteiktu laiku . . 127806,55

vērtspapīri .... 16862,— Tekoši rēķini .... 337055,03
Diskontēti vekseļi . 528924,61 Pārkīlāti vekseļi:
Protestēti vekseļi . . 10600,— a) Latvijas
Aizdevumi 2059,40 bankā . 96990,—
Kredītbiedrības nams 139202,25 b) citās kre-
Inventārs 10457,— dītiestādēs 2240,07 99230,07
Atmaksājami izde- Aizņēmumi pret vērts-

vumi 2558,80 papīriem 536,67
Pārejošas summas . o844,— Spec rek rĒkins La_
Pārējie aktīvi . . . 1763,17 tvijas bankā . . . 274,02

Procenti 15860,78
5% nodoklis .... 1422,37
Dividende 5166,71
Pārejošas summas . 15013,70
Pārējie pasīvi . . . 5829,14
Peļņa par 1927. gadu 15726,74

812492,37 812492,37

Peļņas un zaudējumu konts par 1927. g.
Zaudējums. . Ls Peļņa. Ls

Nomaksātie procenti 42319,20 Saņemtie procenti . 68000,62
Protestētie vekseļi . 26436,13 Norakstītu prasību at-
Kursa starpība . . . 126,59 maksa 4459,82
Tekoši' izdevumi . . 42434,09 Nama ienākumi . . 49873,90
Tīrā peļņa . . . . 15726,74 Dažādi ienākumi . 4708,41

127042,75 127042,75

1676o Valde.

Alus darītavas akc. sab. .Janheizers"
Rīgā, Daugavgrīvas ielā 49

ixvttfcw>wnm i* ģado pārsftaf« par 1926./2T g-
(no 1926. g. 1. augusta līdz 1927. g. 31. jūlijam)

Ieņēmumi par 1926./27. g. . . . Ls 468.825,10
Izdevumi par 1926./27. g. . . . „ 406.655,36
Peļņa . . Ls 62.169,74

bilance 1027. g- 31. jūlijā.
Aktīvs Ls Pssīvs Ls

Kasē 12595,99 Akciju kapitāls . . . 300000 —
Grunts, nekust. īpa- Aizņēmumi .... 753023,42

šumu, mašīnu, apa- Kre 'ditori 57416,52
rātu, elektrisk. ie- Akcepti 5195,—
kārtas un saldētavas Amortizācija .... 62169.74
ielkārtas rēķini . . 520681,62

Inventāra, pārvadāša-
nas, dažāda materi-
riāla, apgaismoša-
nas, pusfabrikātu
un preču rēķini . 301107,31

Debitori ... '... 211643,45
Tekoši rēķini bankās 3375,98
Vekseļi . '" 4705,10
Pārejošas summas . 4004,98
Zaudējums par 1923./

24. g 78010,45
Zaudējums par 1924./

25. g. ...... . 40253,74
Zaudējums par 1925.

26. g '. 1426,06
1177804,68 1177804,68

(Peļņas uwn zaudējumti rēķins
Debets. Ls Kredīts. Ls

Dažādu amortizāciju . Fabrikācijas peļņa par
norakstījum-i . . . 62169,74 1926./27. g. . . . 62169,74-

1559o Valde.

delnas mt ManštiēļuātnMM fztmts*©2T- &?
Debets. Ls Kredits. Ls

Pie noguldījumu procentiem . . . 17.578,30 No vekseļu procentiem 332.273 49
,, Giro-procentieim 222.127,14 ,, aizdevumu procentiem . . . . ' 165,19
,, izdevumiem 264.501,58 „ Giro ā' Depot, procentiem . . 127.026,82
„ nama pārvaldes . 13.088,39 ,, korespondentu procentiem . . 95.593,42
„ apšaubāmām prasībām . . . 37.664,17 ,, vērtspapīru procentiem . . . 11.487,57
„ brutto-peļņas 199.232,05 „ vērtspapīriem, kursu peļņa . . 127,24

,, šķirām, tratēm, ārzemju darī-
1 jumiem u. c 124.060,15

,, kommisijas konta 44.832,73
,, depozitu nodevām 2.329,60
„ seifu . ' 6.155,60
,, ienākumiem no agrāk norakstī-

tām apšaubāmām prasībām . 10.139,82
Ls 754.191,63 Ls 754.191,63

1967ē Rīgas Biržas banka.

Inkaso vekseļi un do-
kumenti:
a) portfeli .... 653.291,82
b) pie korespon-

dentiem .... 655.289,55 1.308.581,37
Avalu un galvojumu \

debitori 739.921,29

Ls 2.048.502,66
Portfelī esošo vērts-

papīru starpā:
Rezerves kapitāla '

vērtspapīri . . . 49.566,—
Apgrozības kapitāla

vērtspapīri:
a) negarantēti aizņē-

mumi un akcijas 12.769,82
b) ārzemju vērts-'

papīri —,04 12.769,86

Ls 62.335,86 ~Ls 11.001.075,56

Tiīdzaieobas un lūpitita aknai. „Bi Kārniņi"
Bilance uz 31. decembri 1927. g.

AKTĪVS: Ls PASĪVS: Ls
Kases rēķinam . . . 4.202,89 Kreditoru rēķins . 126.199,42
Latvijas Bankas rēki- Akcionāru naudas rē-

nam . . . . . ' . 7.795,79 ķins 192.452,11
Liepājas bankas rēki- Izsniegtu akceptu rē-

nam 63,84 ķins 61V734,50
Pasta tekošam rēķi- Akciju kapitāls . . . 160.000,—

nam 3.761,53 Rezerva kapitāla rē-
Debitoru rēķinam . 118.160,39 ķins,. . 2.504,17
Saņemto vekseļu rēķi- Rezerva — dividendes

nam 4.195,71 rēķins 320,—
Preču un iesaiņojuma Zaudējuma — rezerva

materiāla rēķinam. 372.779,— — kapitāls . . . 2.000 —
Pārejošo summu rēķi- Nodokļu rēķins . . . 631,94

nam 26.966,18 Zaudējumu un peļņas
Inventāra rēķinam . 8.900,— rēķins (tīra peļņa). 983,19

546.825,33 546.825,33

Peļņas un zaudējumu rēķins.
ZAUDĒTS: Ls ļ PELNĪTS: Ls

Algas rēķinam . . . 93.038,82 i Preču rēķins .... 183.824,85
Iresrēķinam . . . 21.232,50Kreditoru rēķins . . 1.066,27
Procentu rēķinam . 22.835,20 Akcionāru naudas rē-
Rekļamas 3.754,19 ķins 414, —
Tirdzniecības izdevu-

mu rēķinam . . . 22.954,53
Iesaiņojuma materiāla

rēķinam 13.308,48
Pārejošo summu rē-

ķinam 2.950 —
Debitoru norakstī-

jumi 3.776,39
Inventāra rēķinam . 471,82
Bilance (tīra ' peļņa). 983,19

185.305,12
~"

185.305^12
1454z Valde.

Alus darītavas akciju sabiedr.

.FrMrlctis Šītiolers*
paziņo akcionāriem, ka sabiedrī-
bas ārkārtējā vispārējā

akcionāru sapulce
notiks 1928. g. 23. maijā, Rīgā,
Šķūņu ielā Ns 23/31, Rīgas
Komercbankas namā, notāra
Graudiņa telpās pīkst. 6 vakarā,
ar sekošu dienas kārtību:
1) Valdes ziņojums;
2) Nekustamā īpašuma iegūšana
3) Nekustamā īpašuma apgrūti-

nāšana ar obligācijām;
4) Dažādi jautājumi. Valde.

Rīgas Biržas bankai
ir pieteiktas kā zudumā gājušas:
kvtte Ns 13893 no 1918. g. 24. aug.
un kvīte Ns 13895 no 1918. g.
27. aug. par ieķīlātiem vērts-
papīriem un tādēļ tādas atzī-
stamas par nederīgām. 2013b

Krāj-aizdevu sab. „Spēks" pa-
ziņo interesentiem, ka sākot no
š- g. 1. augusta maksā par
noguldījumiem uz nenoteiktu
laiku no 8—9 procentus gadā.
2021b Valde.

Iespiests Vāls

Latvijas koku rūpniecības a/s.
,,Latkoru "

sasauc 1928. g. 16. maijā, pīkst. 8
vakarā, Jelgavā. Katoļu ielā
Ns 34,
KĀRTĒJU PILNU AKCIONĀRU

SAPULCI
ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlē-

šanas;
2) Gada pārskata nolasīšana, val-

des un revīzijas kommisijas
ziņojumi un gada pārskata
pieņemšana par 1927. gadu;

3) Ziņojumi un priekšlikumi;
4) Vēlēšanas.

2007b Valde.

Brīdinājums!
1928. g. 17. aprīlī nozaudēti

3 gab. blanko vekseļi, katrs
par Ls 2000, izdoti no F-a ,,Lat-
vello" Rīgā, Elizabetes ielā 16,
un otra puse žīrēta no j. Berlin
un J. Jedeikin. Visas naudas
iestādes, kā arī privātpersonas
tiek brīdinātas no minēto vekseļu
pretīmņemšanas. 2019b

J. Jedeikin,
Rīgā, Marijas ielā Ns 55, dz. 29.

ts tipogrāfijā.
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