
Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums JSTs 139.
1928. g. 10. maijā.

Baktēriju tīrkultūras piensaimniecībai un
siera raugs, kas muitojami pēc ievedmuitas

tarifa 113. panta 3. pkta burta c.
I. Visas baktēriju tīrkultūras pien-

saimniecībai un siera raugs atļauti ieve-
šanai un līdz turpmākam muitojami pēc
ievedmuitas tarifa 113. panta 3. pkta
burta c.

II. Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā.

Pamats. Ievedmuitas tarifa 113.panta
piezīme un veselības departamenta
farmācijas valdes 1928. g. 7. maija
raksts N° F/3906.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

RĪKOJUMS M 140.
1928. g. 7. maijā.

Tranzita preces, kuras atļauts uzglabāt privātās noliktavās
(pie rouit. lik. 138. p. pielik. 4. p. 2. piezīmes.)

Tarifa panti , PreSu nosaukums,
punkti un burti.

1. Labība, kartupeļi, pupas, zirņi, lupinās, vīķi un pelušķi.
2. Rīsi. . ,
3. ^ Milti, iesals, skrotēti milti un putraimi.
41. un 3. Kartupeļu milti un visādas stērķeles.

14.- Sēnes kaltētas.
17. Cigoriņi un zīles, kā arī citi kalijas vietnieki.
18.'- Kafija graudos nededzināta.
19_ i. un 3. Kakao pupas un mizas neapstrādātā veidā. "
22. Cukurs.
24.- Kakao pulveris.
26. Apiņi un apiņu ekstrakts.

33. Sāls.
34. Gaļa un gaļas ražojumi.
36.^ ,4 un 5. Sviests, margarins un cits mākslīgs sviests, olas.
37. Zivis un ikri.
39. Ēdamas vielas sevišķi neminētas (to , starpā arī „Pain Normai" un

Zviedrijas maize); sevišķi sagatavota barība mājlopiem.
40. Dzīvi kustoņi.
42. Sodrēji un ķineri.
44. Kauli, vienkāršas sugas, ragi un nagi.
46.Spalvas (kustoņu); astri un sari, neizstrādāti.
47 1. un 2a. Putnu dūnas arī tīrītas un parasto putnu spalvas, neapstrādāta veida
51. Dzīvnieku tauki un izstrādājumi no dzīvnieku taukiem.
52. Vasks, vazelins un parafins.
54. Adas, jēlas nemītas.
55.- Zoļu ādas.

56.- Kažokādu preces, nemītas, nekrāsotas.

58. Koki
59. i Namdaru un muceņieku jzstradajurai.
60. Korķu koka miza izstrādāta.
g2.i. 2. m, 3. Aug'i un to daļas; seklas.
63. Čiekuri.
65. - Būvvielas.
79. Akmeņu, kūdras un koka ogles, kokss, kūdra un degakmens.
80. Darva un piķis.
81. Antracens, naftalins, fenols, benzols, toluols, karbohneums.
82. Harpius jeb kalifonijs; galipota sveķi; aldaru piķis.
84. Nafta, netīrīta, mazuts (tikai cisternas un tankos.) _
85. Naftas destilācijas produkti, šķidrā veidā (tikai cisternas un tankos.)

kaučuks

87i .un2. Gumijas, gumijas sveķi, kausēts dzintars, un gutaperca.

88' 8- Ekipāžu, automobiļu, motecikletu un velosipēdu riepas _ .
89 Klorkalijs selvinits, kizerits; neapstrādāti fosforīti, nemalti tomasa sārņi,

fosforskābais kaļķis un serskabais kālijs.
90. b Dabiskie sāļi; sālījumi; mineraldubļi. _ . _ _
92. i un 2. sērs jēls, kausēts, netīrīts un tīrīts; gāzes tīrāma masa; serziedi.

98. Amonjaka preparāti. _ ? j ,«/.,..
ļQļ Alauni un chromalaum; serskabais un skudrskabais aluminis.

103. Zalpeters.
104. Magnēzijs un kalcijs.
105. Nātrijs un kālijs.
112."- Šķidras gāzes (tikai sab. „Deruluft".)
117. AUSJJ as un glicerīns.
120.- Ziepes visādas, izņemot mediciniskas, kosmētiskas un tualetziepes.
124. Ādmiņvielas un ādmiņekstrakti.

125. Dabiskas krāsvielas.
131. Svina un cinka baltumi; litopons.
132. Svina suriks, svina gludums, sudraba gludums un svina pelni.
135. Alizarins, alizarina laka, visādas organiskas sintētiskas krāsvielas, arī

jodu saturošas, kā arī sulfoskābju atvašu pigmenti, to _bazes un
leikosavienojumi, kā āri leikosavienojumi ar neorganiskām bāzēm
un sāļiem; indigotins.

137. Krāsas un krāsvielas, sevišķi neminētas apavu 'spodrinājamās smēres
un krēmi. Tinte.

138. Metālu un minerālu rūdas.
139. Čuguns, visāda veida, ari veci čuguna priekšmeti.
140. Dzelzs.
141. - Skārds.
142. Tērauds.
150.- Emaljēti trauki.
154. , Tikai emaljēti trauki.
155.- Dzelzs un tērauda stiepules.
160. Lauksaimniecības, zemkopības un dārzkopības rokas rīki salmu grie-

žamo mašīnu nazi.
167.- Zemkopības, lopkopības, piensaimniecības, biš- un dārzkopības un

pārējo lauksaimniecības nozaru mašīnas, aparāti un sevišķi ne-
minēti rīki, kā arī to sastāva rezerves un maiņu daļas.

169.Elektriskas kvēlspuldzes.
176. Lupatas un papīra masa.
177.' un 2- Papīra, preces. .
179. Augu šķiedras.
181. Vilna un vilnas pūkas.
182. Kokvilnas, kokvilnas vate, arī salikta kārtās, visādas kokvilnas izsukas.
190.- un 2- Tauvas, virves, auklas.
191. Audumi rupji no džutas, kaņepājiem un citām 179. p. 3. pkt. uzskai-

tītām šķiedru vielām, izņemot linus, kā arī maisi un tml. izstrā-
jumi no šiem audumiem.

1. piezīme. Ātri bojājošās preces atļauts novietot vienīgi saldētavas vai
speciālās - telpās, kuraa attiecīgā muita

^
atzinusi par piemērotām šādu

preču glabāšanai.
2. piezīme. Tranzīta preces, kuras padotas akcīzes noteikumiem, var no-

vietot privātās noliktavās tikai ar nodokļu departamenta akcīzes nodaļas
piekrišanu.

Ar šo atcelti «Saraksts N° 7 tranzītprecēm, kuras atļauts uzglabāt privātās no-
liktavās, neatkarīgi no telpu jautājuma muitas noliktavās (izslud. „Vald. Vēstneša"
1924. g. 104. numurā) un minētā saraksta papildinājumi (izslud. „Valdības Vēstneša
1926. g. 14. un 292. un 1927. g. 190. numurā).

Finanču ministra biedrs J. Bokalders
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

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

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

devējiem . „ —,12 numuru ' . „ —,10

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī .No 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī JV° 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 3(5 vienslejīgām

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

b) citi* iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu . „ —,20

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

d) par dolčumentu pazaudēšanu no katras
personas ,, —,S0

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Ķimiskie produkti, aptieku preces un

citas tamlīdzīgas vielas, ar kurām
jāizdara sevišķa ekspertīze.

Tranzīta preces, kuras atļauts uzglabāt
privātās noliktavās.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1928. gada 12. maijā

Nr. 243.
§ >

Atļauju Galvenā štāba ģeodēzijas-topo-
grafijas daļas pulkvedim-leitnantam Jānim
Balodim nēsāt viņam piešķirto Igaunijas
„Punase-Risti" II šķiras 1. pakāpes goda
zīmi.

§2.
Apstiprinu pie kara ministra 11. maija

ziņojuma N° 1464 iesniegto virsnieku uz-
plētņa zīmējumu saskaņā ar tam pielikto
aprakstu.

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

RĪKOJUMS JVs 141.
1928. g. 7. maijā.

Ķimiskie produkti, aptieku preces un citas tamlīdzīgas vielas, ar kurām jāizdara
sevišķa ekspertīze.

(Pie muitas likuma 435. p.)

Tarifa panti, punkti p ,. e č u n 0 s a u k u ms
un burti

27. p. 3/un 4. pkt. Augļu, ogu un_ liķieru esences ar spirta piemaisījumu un
spirts cieta veida, dedzināšanai.

31. p. Etiķis.
41. p. Vielas mēslošanai. .
43. p. Līme.
51. p. Dzīvnieku tauki un izstrādājumi no dzīvnieku taukiem.
52. p. 2. pkt. Zemes vasks.
65. p. 5. pkt. Cements.
71. p. 7. pkt. Visādi vienkārši līdzekļi asu, riteņu, siksnu u. t. t. smērēšanai.
80. p. Akmeņogļu darva.
83. p. Asfalts un gudrons.
85. p. Naftas destilācijas produkti šķidrā veidā.
89. p. Klorkalijs, silvinits, kizerits un serskabais kālijs.

100. p. Cianidi un chromskābie sāļi.
102. p. Oksīdi, ch'idrooksidi un superoksidi.
105. p. Nātrijs un kālijs.
108. p. Skābes nu sēraogļradis, kā arī piezīmē minēto skābju sāļi.
110. p. Sāļi un preparāti, saturoši, zeltu, platinu vai sudrabu.
112. p. Ķimiski un farmaceitiski produkti un preparāti.
113. p. 1.pkt. burts b. Kombinēti medikamenti nedozētā veidā.
115. p. 1., 2. un 3. pkt. Sēra, etiķa, propionskābes un tamlīdzīgi ēteri, kolodijs, klorals *kloralchidrats un kloroforms.
117. p. Augu eļļas un glicerīns.
119. p. Sastāvi matu krāsošanai un kosmētikas izstrādājumi (uz.

spirta saturu).
121. p. Lakas.
124. p. 3. pkt Ādmiņekstrakti.
125. p. Dabiskas krāsvielas.
133. p. Vara krāsas un arzena vara krāsas.
134. p. Krāsvielu ekstrakti un preparāti.
135. p. Alizarins, alizarina laka; visādas organiskas sintētiskas krās-

f vielas (pigmenti), tanī skaita ari jodu saturošās, kā: joda
zaļumsdiamins, cianins, chinolina zilums u.' c, kā arī
sulfoskā_bju atvašu pigmenti, to bāzes un leiko savieno-
jumi, ka arī pigmentu _ maisījumi un savienojumi ar neor-
ganiskam bazem un sāļiem (pigmentlakas vai bakani, kā:
kmplaka u. c); indigotins (indiga ekstrakts sausā veidā).

Baktēriju tīrkultūras piensaimniecībai un
siera raugs, kas muitojami pēc ieved-
muitas tarifa 113. panta 3. pkta
burta c.

Prefektiem, apriņķu priekšniekiem un
dzelzceļu policijas priekšniekam.



137. p. Krāsas un krāsvielas sevišķi neminētās; apavu spodrinājamās
smēres un krēmi; tinte; melna drukas krāsa un sevišķi
neminētas augu krāsas siera un sviesta krāsošanai.

Ar šo atcelts 1. novembra 1922. g. rīk. J\T° 21089, izsludināts 1922. g. „Vald.
Vēstn." Ne 252. ,

Pamats. Muitas likumu 137. pants.
Finanču ministra biedrs J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums JVs 157.

Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,
ka savas sēdes skatīs cauri vietējo zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību un apbūves gabalu
novērtēšanas lietās :

1928. g. 12. jūnijā, pulksten 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā JNe 31dz. 2.

1431) Rīgas apriņķa Rīgas pilsētas Švarc-
muižas apbūves gabalus, kas no-

vērtēti vietēja zemes vērtēšanas
kommisijā no š.g. 24.-25. aprīlim,

1432) Rīgas apriņķa Rīgas pilsētas Klei-
stes muižas apbūves gabalus, kas
novērtēti vietējā zemes vērtēšanas
kommisijā no š. g. 24.-25. ap-
rīlim

1433) Kuldīgas apriņķa Rendas pagasta
Rendas muižas Mežzīļu ūdens
dzirnavas JVs 20 F, Fa.

1434) Bauskas apriņķa Rundāles pagasta
Rundāles un Švirkales muižā.

1928. g. 14. jūnijā, pulksten 3 dienā,
turpat.

1435) Jelgavas apriņķa Bēnes bieži ap-
dzīvotās vietas apbūves gabalus,
kas novērtēti vietējā zemes vērtē-
šanas kommisijā no š. g. 20. līdz
28. aprīlim.

1436) Liepājas apriņķa Pormsātes pa-
gasta Pormsātes muižas saim-
niecības JSTs 19F, 24 F, Fa, 25 F,
47F, Fa, 122F, 123F, 124F un
125 F.

1437) Rīgas apriņķa Rīgas Jūrmalas pil-
sētas apbūves gabalus, kas no-
vērtēti vietējā zemes vērtēšanas
kommisijā š. g. 28. aprīlī.

1438) Valkas apriņķa Plāņu pagasta
Plāņu muižā.

1439) Rīgas apriņķa Ķemeru miesta ap-
būves gabalus, kas novērtēti vie-
tējā zemes vērtēšanas kommisijā
š. g. 30. aprīlī.

1928. g. 19. jūnijā, pulksten 3 dienā,
turpat.

1440) Bauskas apriņķa Skaistkalnes bieži
apdzīvotās vietas apbūves gabalus.

1441) Bauskas apriņķa Skaistkalnes pa-
gasta Skaistkalnes muiža.

1442) Jēkabpils apriņķa Elkšņu pagasta
Elkšņu mežniecības fonda gabali.
Elkšņu mežniecības obroka gabali,
Elkšņu nekultivētas zemes un
Kārklu krogs.

1443) Rīgas apriņķa Ropažu bieži ap-
. dzīvotās vietas apbūves gabalus

No 74 F, Fa, _Fb, 115F, kas no-
vērtēti vietējā zemes vērtēšanas
kommisijā š. g. 24. aprīlī.

1444) Madonas apriņķa Mārcienas pa-
gasta Mārcienas muižā.

1445) Talsu apriņķa Stendes 'pagasta
Stendes, Kalešu un Kargardes
muiža.

Rīgā, 1928. g. 11. jūnijā.

Zemes vērtēšanas virskommisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.

Sekretāra v. Fr. Šīraks-Gruzīts.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
26. aprīļa rezolūciju, pamatojoties uz
1922. g. 14. jūlijalikuma (Lik. kr. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Ilūkstes
apriņķī, Skrudalienes pagastā atrodošos
apbūvēto zemes gabalu ar nosaukumu
„Saviški V un VIII" vārdā «Naudiņas".

Rīgā, 1928. g. 11. maijā. Ns 88682.'

Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

3773 Nodaļas vadītājs P. K 1i n k 1a v s.

Pastmarkas ar virsmaksu par labu
Latvijas kara invalīdu savienībai.

Pasta un telegrāfa departaments pa-
ziņo, ka invalīdu pastmarku pārdošana
pasta iestādēs tiek š. g. 15. maijā iz-
beigta. Nepārdotās invalīdu pastmarkas
pec 15. maija tiks likvidētas līgumā pa-
redzēta kartībā.

Invalīdu pastmarkas ir 1, 2 un 4 san-
tīmu vērtības ar 10 sant. virsmaksu par
labu kara invalīdiem. Markas derīgas
iekš- un ārzemju pasta sūtījumu ap-
maksai ; virsmaksu sūtījumu apmaksā
neieskaita.

Markas pārdos pasta un telegrāfa kan-
toros līdz š. g. 15. maijam.

Rīgā, 1928. g. 11. maijā.

Departamenta direktors A. J a g a r s,
Ekspluatācijas pārvaldes

priekšnieka v. i. Markevičs,

Literatūra.
Tautas tradīciju krāšana.

Latviešu folkloras krātuvei (Rīgā, Valdemāra
ielā 36a) iesūtījuši dažādas tautas tradīcijas
š. g. aprīlī: V. Actiņš Cesvainē — 344; Ž. un
V. Alksnīši Tērvetē — 187 (kopā ar iepr. 535v.);
A. Ancveriņš Eglūnā — 18 (9°); F. Apriķis Nī-
krācē — 6 (284); St. Apšenieks Eglūnā — 516;
A. Balks Rīgā —.141 (309); E. Balks Rigā — 40;
J. Baumanis Rīgā — 17 (103); A. Belova Mež-

inuižā —308(442); J. Bērtinš Madonā — 1 (1038);
M. Bērziņš Umurgā — 82 (1*126); J. Bikše Rīgā —
334; P. 'Bozis Rīgā — 530 (4820); E. Brastiņš
Rīgā — 1 (241); A. Cimze Kosā — 604 (1558);
P. Cīrulis Rīgā — 89; A. Cakars Rīgā — 124;
H. Gīze Šāvienā — 74; A. Orundmanis Rīgā —
21 (67); E. Orundalis Rīgā — 56; F. Jakobsons
Rīgā — 1 (101; A. Ka)va Gaigalavā — 215;
V. Kanasts Veclaicenē — 6 (106); J. Klapar
Rīgā — 136 (167); A. Korsaks Rīgā — 56 (4546);
K- Krūmiņa Madonā — 29 (457); Ž. Kuncītis
Liepājā — 16 (33); K. Kupcis Morē — 612 (1003);
P. Lapsinš Rīgā — 115 (480); E. Lācis Tirzā —
216 (840); P. Leitāns Rigā — 39 (1024); A. Loč-
melis Balvos — 44; R. Malvess Rīgā — 187 (229);
F. Matulis, Rīgā — 7; T. Matvejs Taurenē —
109 (150); O. Minka Igaunijā — 51; J. Motivāns
Eglūnā — 39 (51); A. Nushergs — 670; St. On-
tužāns Balvos — 15; A. Oškalns Suntažos —
409; F. Ozoliņš Krāslavā — 16; J. Peders Rīgā —
263; K. Plēģers Rigā — 391 (1227); A. Pūriņš
Asarē — 86 (99); ļ. Riekstiņš Rīgā — 25 (1458);
B. Riekstiņš Rīgā — 47 (13876); E. Rigaste
Īslīcē — 38 (50); V. Rezovska Rīgā — 183 (267);
J. Rozenbergs Ķēčos — 11 (76); V. Rožkalns
Upesgrīvā — 53; A. Rubene Ipiķos — 31 (1088);
P. Ruskuls Eglūnā — 90 (279); J.' Skujina Rigā —
450 (1075); J. Splīts Kuldīgā — 31 (88); K.Spri-
dzāns Viļānos — 2! (332); K. Tīģeris Rīgā —
9 (514); A. Tulijs Rīgā — 215; P. Vēcinš Rīgā —
43; P. Vīksna Lēdmanē — 8 (232); D. Vocišs
Eglūnā — 146 (393); B. Zariņa Rigā — 10;
E. Zemitis Rīgā — 76 (312); H. Zibners Rīgā —
149; O. Zīmels Preiļos — 164 (3945); pamat-
skolas: Jērcēnu — 213; Līvānu — 333 (545);
Klavkalna I p. — 143 (191); Riebiņu II p. —
873 (3778); Rindes — 73 (314); Taurenes! p. —
57; Zeltu II p. — 183; Valmieras — 458 (3070);
Valsts paraugskola (A- Dreimanis) — 83 (170);
Balvu komercsk. — (V. Krāšņais) — 166 (1281);
Rīgas pils. II v. sk. — 76 (8885).

Kopā par aprīli — 11.517 v.; pavisam Krā-
tuvē — 420.382 var.

Krātuve sirsnīgi pateicas visiem krājējiem un
teicējiem un lūdz uzrakstīt arī kristību dziesmas,
ierašas, ticējumus. Ko aicina kūmās? Kūmu
pienākumi un skaits. Nešana, turēšana, zvērē-
šana pie krusta, krusta baznīca, krusta pils,
vārda meklēšana un došana, krustāmais ūdens.
Nesēja, dižā kūma, sānkūmi, krusttēvs, krust-
māte, vecā māte. Vadīšana, dīdīšana, guldīšana,
ziedošana. īpašas meldijas, dejas, rotaļas. Kādi
vārdi likti vecos laikos? Kā izskatījies un dari-
nāts kriju šūpulis ?

Latviešu folkloras krātuves sekretāre
A. Bērzkalne.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Berlinē, 12. maijā. Šodien priekš-
pusdienā Ķelnē notika starptau-
tiskās preses izstādes atklāšana
Vācijas un Prūsijas valdības un daudzu
ārvalstu pārstāvju klātbūtnē. Izstādē
piedalās visas Eiropas valstis un ari ve-
sela rinda citu.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. g. 14. maijā.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,158—5,17
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245
100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,30—100,05
100 Itālijas liru 27,15—27.35
100 Zviedrijas kronu 138 35—139,05
100 Norvēģijas kronu 138^05—138,75
100 Dānijas kronu 138,35—139,05
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 208,05—209.05
100 Vācijas marku 123,35—123 95
100 Somijas marku 12,96—13.08
100 Igaunijas kronu 138,30—139.00
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červoņecs — — —
100 Austrijas šiliņu 72,50—73,20

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 95—103

Vērtspapīri:

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

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

( Zvērināts biržas māklers M. 0 k m i ā n s.

Prefektiem, apriņķu priekšniekiem
un dzelzceļu policijas priekšniekam.

Šā gada „Vald. Vēstneša" 97. numurā
publicēti un ar š. g. 17. maiju stājas
spēkā noteikumi par sprāgstvielu un
spridzināšanas materiālu iegādāšanu, pār-
vadāšanu, uzglabāšanu un izlietošanu.
Saskaņā ar šo noteikumu 2. pantu at-
ļaujas sprāgstvielu un spridzināšanas ma-
teriālu iegādāšanai izdod iekšlietu mini-
strijas administratīvais departaments vie-
nīgi personām, kas izturējušas noteikumu
35. pantā paredzēto pārbaudījumu tin
kurām no iekšlietu ministrijas būvniecības
pārvaldes izdotas 36. pantā noteiktās
spridzināšanas meistaru apliecības. Agrāk
no zemkopības ministrijas mežu departa-
menta izdotās spridzināšanas meistaru
apliecības paliek spēkā. Akmeņu spri-
dzināšanas darbus lauksaimniecības vaja-
dzībām ar melno dūmu pulveri var izdarīt,
kā paredzēts noteikumu 34. pantā, ari
personas, kurām nav spridzināšanas mei-
stara apliecības, bet kuras ar šādu darbu
izpildīšanas veidu pazīstamas. Šādām
personām, kā noteikts 2. panta 2. pie-
zīmē, attiecīgas atļaujas šo darbu izve-
šanai un melnā pulvera iegādāšanai izdod
vietējā pašvaldība, uzrādot kur un kādus
darbus minētā persona paredz izdarīt.
Saņemtās sprāgstvielas un spridzināšanas
materiāli, kā arī katrs šo vielu patēriņš
spridzināšanas meistariem jāieraksta no-
teikumu 43. pantā paredzētā grāmatā,
pēc še klāt pieliktā parauga. Grāmatai
jābūt caurauklotai un apstiprinātai no
attiecīga prefekta vai apriņķa priekšnieka.
Pēc šī paša parauga visiem spridzinātā-
jiem ir jāiesniedz apriņķa priekšniekam
vai prefektam vienreiz gadā uz 1. janvāri
pārskats par saņemtām un izlietotām
vielām, kā paredzēts noteikumu 45. pantā.

Aizrādot uz augstāk pievesto, admini-
stratīvais departaments lūdz sekot notei-
kumu kārtīgai un ciešai izpildīšanai, izdarot
pēc iespējas kontroles uz vietām, kā per-
sonīgi, tā arī caur Jūsu palīgiem un uz-
likt Jums padotiem policijas ierēdņiem
par pienākumu sekot sprāgstvielu un
spridzināšanas materiālu lietderīgai izlie-
tošanai, pārbaudīt grāmatas uz vietām
un gādāt, lai ' izpildītu noteikumus par
sprāgstvielu glabāšanu. Pārkāpumu gadī-
jumos sastādīt protokolus un vainīgos
saukt pie atbildības.

Vienreiz gadā, uz 15. janvāri, piesūtīt
departamentam kopēju pārskatu, uzrādot
viņā: 1) prefektūras vai apriņķa robežās
dzīvojošo visu spridzināšanas meistaru
sarakstu, 2) cik katrs spridzināšanas
meistars saņēmis tekošā pārskata gadā
sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus,
3) cik daudz izlietojis vielas, kur un kā-
dām vajadzībām, 4) cik liels ir atlikums
un kur tas glabājas, 5) vai faktiskais
vielu atlikums saskan ar grāmatās uzrā-
dīto atlikumu, 6) vai grāmatas ir kārtīgi
vestas, un vai ir ievēroti noteikumi par
sprāgstvielu glabāšanu un 7) kurš no
spridzināšanas meistariem ir saukts pie
atbildības par noteikumu neievērošanu,
par kādu pārkāpumu un vai ir sodīts.

Rīgā, 1928. g. 10. maijā. JN» 5618.
Administratīvā departamenta

direktorsŠlosbergs,
Iekšējas apsardzības nodaļas

priekšnieks J. Rozenbachs.
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(Tiesu
sludinājumi.

_* ' ' ——«——j
Ēigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik.1967., 2011.—2014.
mi 2079, p. un Balt. privāttiesību
kop, 2451. p. parhata, uz Trīnes
Beņķis pilnv. zv. adv. E. Grin-
berga lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret
žaī tiesā 1928. g. 2. maijā publi-
cēto 1927. 'g. 18. jūlijā Sējas
pag. ,,Jaun-Vētrās" mirušā Jāna
Jura d. Beņķa, 1927. g. 12. jūnijā
pie Sējas pag. tiesas taisīto man-
tojuma līgumu, kā arī visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesī-
bas uz mir. Jāņa Beņķa manto-
jumu vai sakarā ar'so manto-
jumu, kā mantiniekiem, Iegatā-
rijierri, fideikomisārijiem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pietenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rigā, 1928. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
in civ.ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Keiles
Vesterman un citu lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
2. maijā publicēto 1928. g. 18. jan-
vārī Rīgā mirušā Nachmana
Icchoka d. Tāla (Thala), 1917. g.
14. augustā pie Rīgas notāra
V. Chmelevska taisīto mantojuma
līgumu, kā arī visas personas, ku-
rām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Nachmana Tāla (Thal) man-
tojumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legatā-
rijiem. fideikomisārijiem, parād-
dēfējiem u. t. t, pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludimnājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3, civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Bertas
Jaunit pilnv. zv. adv. pal. A.Vī-
ganta lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 1928. g. 2. maijā publi-
cēto 1927. g. 31. dec ' Rankas
pag. mir. Jura Ezergaiļa, 1927.g.
decembra mēnesī mājas kārtībā
taisīto mantojuma līgumu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz Jura Ezergaiļa
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikomisārijiem, pa-
rāddevējiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. L. Ne 3399

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27197. Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3 civīlnodaļa
uz civ.ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Emīla
Leīmaņa pilnv. zv. adv. pal.
Ļeva Žagara lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šaī tiesā 1928. g. 2.
maijā publicēto 1927. g. 16. jūlijā
Adulienas pag. Ziepnieku mājās
mirušā Jāņa Jāņa d. Leimaņa
Lieldienu otrā dienā mājas kār-
tībā taisīto mantojuma līgumu,
kā aiī visas personas, kurām ir
kaut kādsa tiesības uz mir. Jāņa
Leimaņa mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikomisā-
rijiem, parāddevējiem u. t. t,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas nn ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. panata paziņo, ka pēc
1927. g. 18. aprīlī Viļķenes pag.
,,Pētīs" mirušā Jāņa Miķeļa dēla
Mende ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

1928. g. 2. maijā. L. Ne 4093.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2734o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Paula Vittenberga lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kā'das pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
2. maijā publicēto 1927. g.
18. martā Liepas pag. Zvārģos
mirušā Pētera Jura d. Vitten-
berga, 1927. g. 27. februāri
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Pētera Vittenberga mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u.
t. t, pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma nodrukāšanas
dienas.

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

Rīgā, 1928.g. 3.niaijā. L.M3636
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2953o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—>
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām
ir k&ut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
2. maijā publicēto 1925. g.
11. oktobrī Blomu pag. mirušā
Pētera Jāņa dēla Apses, 1925. g.
6. oktobrī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesīnas uz
mir. Pētera Apses mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u.
t. t, pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma nodrukāšanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 3765.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2954o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Teodora Āzera lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1928. g.
2. maijā publicēto 1928. g.
3. februārī Lādes „Kliķos" mirušā
Jāna Jēkaba dēla Fogeļa,
1926. g. 24. novembrī mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas , tiesības uz mir. Jāņa
Fogela mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatāriem, fideikomisā-
riem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma nodrukāšanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 3746.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2955o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. tise. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 6. martā Mētrienas pag.
,,Rezeknitēs" mirušā Augusta
Andreja d. Vavinska ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ' kā mantiniekiem,
legatāriem. fideikomisār'em, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas. '

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

1928. g. 2. maijā. L. Ne 3473.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2733o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. g. 31. oktobrī 'Mārkalnes
pag. mirušā Georga Kārļa dēla
Boja (Boia) ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, 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. 2. maijā. L. Ne 4096.
Priekšsēdēztāja v. A. Veidners.
2729o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1914. g. 12. aprīlī Rīgā mirušās
Līzes (Luizes) Andreja m. Rogul,
dzim. Gaile, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar. to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu ,mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās presonas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņa
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

1928. g. 2. maijā. Ne L. 4110
Priekšsēdētāja v. A. Veidners
2730o Sekretārs A. Kalve
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 17. janvārī-Rīgā mirušā
Roberta Kārļa dēla Tītjensa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekeim, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

1928. g. 2. maijā. L. Ne 4060.
Priekšsēdētāja v. A.- Veidners.
2731o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Emmas
Paulīnes Jāņa m. Kalniņ lūgumu
un savu 1928. g. 2. maija lēmumu,
paziņo, ka parādniece Emma
Patilīne Kalniņ parādu pēc obli-
gācijas par 2440 rbļ., apstipri-
nātas 1873. g. 16. martā Ne 235
uz nekustamo īpašumu Cēsu
apriņķī, Ogres muižas Lejas-
Ozoliņu Ne 54 mājām, zem zemes
grāmatu reģ. Ne 892 par labu
Augustam fon Panderam, ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsmniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēsa
nas zemes grāmatās, .tamdēļ kā
ri gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
2. maijā izklausīja Zigrīdas Jāņa
meitas Valdens lūgumu dēļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obligā-
ciju par 3000 rbļ., apstiprinātu
1907. g. 13. decembrī ar JVe 333,
uz nekustamo īpašumu Dauguļu
muižas zemnieku zemes ,,Madie-
šenzti" mājām, Valmieras apr.,
ar zemes grām. reģ. Ne 3508 par
labu Mārtiņam Pētera d. Mucham
kas minēto obligāciju ir cedējis
blanko un kura obligācija pār-
gājusi uz Fridrichu Pētera d.
Grosvaldu, kā blanko cesionāru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā. Ne 942
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2984z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā- tiesas sēdē 1928. g.
2. maijā izklausījusi Lienas
(Helēnas) Šultc, dzim. Munc hipo-
tēkarisko parādu dzēšanas lietu,
nolēma: atzīt par iznīcinātuobli-
gāciju par 1500 rbļ., apstiprinātu
1893. g. 5. martā ar Ne 102 uz ne-
kustamu īpašumu Jurates muižas
zemnieku zemes Kaktiņu Ne 25
mājām. Valmieras apr., ar zemes-
grāmatu reģ. Ne 3046 par labu
Denisam Denisa d. Orēm un kura
pārgājusi uz Frici Kriša d. Toni,
kā blanko cesionāru, kas viņu ir
atkal cedējis blanko. N° 3088

Rīgā, 1.928. g. 3. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2983z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.* p., paziņo, ka 1928. g.
22. maijā minētās nodalās atklātā
tiesās sēdē tiks nolasīts 1927. g,
11. maijā- Mārkalnes pag. mir,
Frantanija Bogdana d. Russa-
kova testaments.

Rīgā, 1928. g. 11. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3733 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 201!., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1912. ģ. Kalsnavas pag. mirušās
Annas Indriķa meitas Šiliņ,
ari'- Kļaviņ, dzim. Bērziņ, ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojamu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzi adītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas

1928. g. 2. maijā. L. Ne 321.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2732o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 24.
aprīlī izklausījusi mir. Michaila
Sokolova mantošanas lietu —
nolēma: iecelt aizgādniecību par
prombūtnē esošās Jevgeņijas So-
kolovas mantu, par ko paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā,' 1928. g. 3. maijā.
2963z L. Ne 767
? Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs' A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 24.
aprīlī izklausījusi mir. Michaila
Sokolova mantošanas lietu —
nolēma: iecelt aizgādniecību
par prombūtnē esošā Ivana Soko-
lova mantu, par ko paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai. L. Ne 767

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

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 24.
aprīlī izklausījusi mir. Michaila
Sokolova mantošanas lietu —
nolēma: iecelt aizgādniecību par
prombūtnē esošās Marijas Soko-
lovas mantu, par ko paziņot Rī-
gas bāriņu tiesai. L. Ne 767

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

2961z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ.ties.lik.1967., 2011.—2014s
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Benja-
miņa Ratuta pilnv. zv. adv.
J. Eljaševa lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 1928. g. 2. maijā
publicēto 1925. g. 13.. martā
Opes miestā mirušā Zēlika Zēlika
dēla Ratuta, 1924. g. 4. februāri
pie Alūksnes notāra J. Podnieka
taisīto mantojuma līgumu, kā
aii visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Zēlika
Ratuta mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikomisā-
rijiem, parāddevējiem u. t. t,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā. '
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Reiņa
Bodnieka pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1928. g. 2. maija lēmumu, pa-
ziņo, ka Reinis Bodnieks divas
mantojuma daļas par 50 un
200 rbļ., apstiprinātas 1911. g.
9. jūnijā Ne 1086 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Lubanes
muižas Smadžu-Bodnieku N° 27
mājām, zem zemes grāmatu reģ.
N° 1668 par labu 1) Minnai Cei-
mers un 2) Albertam Bodniekam
— ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 3,34 dēļ šo mantojuma daļu
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām mantojuma daļām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājuma iespiests,,,Valdības
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, mantojuma daļas atzīs
par samaksātām un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p. pamata, ievērojot
Valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu no 1928. g.
2. maija, paziņo, ka parādnieks
Konrāds Killers parādu pēc obli-
gācijām: a) par 2310 rbļ. pirk-
šanas summas atlikuma nodro-
šināšanai, apstiprinātu 1878. g.
11. nov. Ne 594 uz nekustamu
īpašumu Cēsu apr., atdalīto zem-
nieku zemes gabalu ar reģ. Ne 2786
apzīmēto no Cēsu apr. Lubert-
Rencenu muižas atdalīto Lejas
Zāģeru māju par labu Helenei fon
Andre, b) par 200 rbļ. kā pirk-
šanas summas atlikuma, apstipri-
nāta 1880. g. 26. janvārī Ka 56,
c) par 200 rbļ. un d) par 300 rbļ.,
abas pirkšanas summas atlikuma
nodrošināšanai, apstiprinātas
1880. g. 26. janvārī Ne 57 un
58. punktos b, c un d min. obli-
gācijas ingrosetas uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., atdalīto zem-
nieku zemes gabalu zem zemes
grām. reģ. Ne 2906 apzīmēto
no Cēsu apr. Drabužu muižas
atdalīto Lejas-Nigalu māju par
labu Johanam fon Blanken-
hagenam — ir samaksājis, bet
šīs augšā minētās obligācijas ne-
var tikt izsniegtas atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grām.
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

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

Rīgā, 1928. g. 4'. maijā.
Ne 3794. 2966b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967..2011.—2014
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Mīlas
Lauciņ pilnv. zv. adv. V. Dāvā
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas
strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
1928. g. 2. maijā publicēto 1927.g.
15. janvārī Ļaudonas pag. Vil-
ciņos mirušā Jāņa Andreja d.
Stāla, 1918. g.~ 14. jūnijā mājas
kārtībā taisīto mantojuma lī-
gumu, kā arī visas personas, ku-
rām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jāņa Stāla mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
2713z L. Ne 4046

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Otto
Danelsona lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 1928. g. 2. maijā publi-
cēto 1928. g. 3. febr. Rīgas pilsētas
1. slimnīcā mirušā Mārtiņa Mār-
tiņa d. Danelsona (Danielsona)
19*28. g. 30. janvārī pie Rīgas no-
tāra A.Meikes taisīto mantojuma
līgumu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Mārtiņa Danelsona (Daniel-
sona) mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiemi,
parāddevējiem u. t. t, pieteikt
savas tiesības, pietenzijas un ie-
runas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ieiunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
mantojuma līgumu pasludinās
par likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
2715z L. Ne 3766
Piiekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Haims ' Leiba
Josela d. Binders un Johanna
Efraima meita Goldbergs
noslēguši prickšlaulības lī-
gumu pie Rīgas notāra V. Lī-
vena 1928. g. 20. aprīlī reģistra
Ne 28/6988, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēdzamo laulību,
ir atcēluši vietējo civīllik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 4167

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3357 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie ' draugi
Teodors Pēters Pētera d.
Liberts (Libbert) un Ale-
ksandrine Alise Heinricha m.
Liberts (Libbert), dzim. Kar-
lovs (Karlow) noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas no-
tāra V. Līvena 1928. g. 19. aprīlī
reģistra Ne 27'6924, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civīllik.
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību. L.Ne4165

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3359 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi lija
Izraēla d. S v e r d 1 o v s un
Dveira Bendēta m. Sverd-
lovs, dzim. Kāns, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra J. Kreicberga
/l 928. g. 17. aprīlī reģ. Ne44/4838,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši
vietējo civīllik. 79. un turpm
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību. L. Ne4135

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3360 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
2. maijā izklausīja Voldemārā
Pētersona hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: at-
zīt par iznīcinātām 2 obligācijas,
apstiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Naukšēnu muižas zemnieku
zemes Kalna-Mūlu mājām, Val-
mieras apr., ar zemes grām.
reģ. Ne 2723, ingrosetas a) 1880. g.
24. okt. Ne 920 par 1250 rbļ.
un b) 1880. g. 24. okt. Ne 921
par 1200 rbļ., abas par labu
F. fon Grotem un kuras pārgā-
jušas uz Aleksandru Fridricha d.
fon Grote, kā blanko scesionāru,
kas viņas ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
JVe 2529. 2991b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. li.k. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Viļuma
Vītola pilnvarnieka zv. adv. Jū-
lija Arāja lūgumu un savu 1928. g.
2. maija lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Viļums Vītols pa-
rādu pēc obligācijas par 1000 rbļ.,
apstiprinātas 23. novembri Ro-
pažu pilsmuižas zemnieku zemes
Jaun-Blukužu mājām, zem zemes
grāmatu reģ. Ne 3953 par labu
Fricim Davrudbacham, kas viņu
cedējis'blanko, — ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
zemes grāmatās, tamdēļ kā ir
gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1928. g. 4. maijā.
Ne 4081. 2972b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Pētera
Sniedzes pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1928. g. 2. maija lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Pēters Snie-
dze parādu pēc 2 obligācijām
par 250 un 2000 rbļ., apstipri-
nātas 1896. g. 29. aprīlī Ne 457
un 1900. g. 18. sept. Ne 977
uz nekustamo īpašumu Cēsu
apr., Vecpiebalgas muižas Lejas-
Gulbju mājām, zem zemes grām.
reģ. Ne 3336 par labu a) Jānim
Prūsim un b) Kārlim Bideram —
ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 48,01 dēļ kapitāla un % dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā vienā mēneša laika,
skaitot no dienas kad šīs sludinā-
jums iespiests ^ald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteikties, ob-
ligācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam' dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 4. maiiā.
Ne 4080. 2965b

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



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumi] un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p. pamata, ievērojot
Rūjienas pagasta valdes lūgumu
un savu lēmumu no 1928. g.
2. maija paziņo, ka lūdzēja
parādu pēc trīs *,3) rentes zīmēm
un vienas hipotēkas, apstiprinātas
uz Rūjienas muižas zemnieku
zemes Ramnieku mājām, Val-
mieras apr., ar zemes grāmatu
reģ. Ne 19 ingrosetas a) 1854. g.
14. maijā neuzsakams parāds
(hipotēka) par 378 rbļ. par labu
baronam Gustavam fon Kride-
neram kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums un
b) 1854. g. 14. maijā trīs rentes
zimes ar Ne 182 1.' 183 2 un
184 3 par 500 rbļ., 300 rbļ. un
100 rbļ. par labu bij. Vidzemes
zemnieku rentes bankai — ir
iemaksājusi tiesas depozītā
Ls 27,26 dēļ parāda dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām, būtu* tiesības uz augšā
aprādītām hipotēku un rentes
zīmes, pieteikties tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no dienas,
kad šis sludinājums iespiests
,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, hipotēku un rentes
zīmes atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rādi dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 4. maijā.
Ne 2618. 2967b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p. pamata, ievērojot
Jūliusa Līča pilnvarnieka zv.
adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu lēmumu no 1928. g. 2. maija
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
trīs mantojuma daļām, apstipri-
nātām 1904. g. 8. martā Ne 240
uz nekustamu īpašumu Madonas
apr., Saikavas muižas Kalna
un Lejas Mises Ne 76, 77 un 78
māju, " ar zemes grāmatu reģ.
Mš 301 a) 200 rbļ. par labu
Madei Rutiņš, dz. Līcis, b) 500 r.
par labu Annai Berkis arī Bergs
dzim. Līcis un c) 300 rbļ. par
labu Andrejam Līcim — ir
iemaksājis tiesas depozītā,Ls 13,34
dēļ šo mantojumua daļu dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām mantojuma daļām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests ,,Valdības
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, parādu atzīs par samak-
sātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rigā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Ķalve.-

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Jāņa
Purgaiļa pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1928. g. 2. maija lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Jānis Pur-
ga' ilis parādu pēc obligācijām
par 300, 400, 100, 800 unl lOOrbļ.,
apstiprinātas 1888. g. 13. maijā
ar Ns 822, 823, 824, 825 lin 826
uz nekustamo īpašumu Rīgas
apriņķī, Rembates muižas zem-
nieku zemes Bušu mājām, zem
zemes grāmatu reģ. Ne 3707
izdotas par labu H. fon Rauten-
feldam, kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums, kuras
pārgājušas uz Kārli fon Rauten-
feldu kā blanko Cesionāru, kas
viņas atkal cedējis blanko — ir
iemaksājis tiesas depozītā Ls 54,
dēļ kapitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,.Valdības Vēst-
nevvsī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par
samaksātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
/? mes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 4. maijā.
Priekšsēd. v„ A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka lngolfs Eilert-
s e n s un atraitne Olga
Lange, dzim. Gurčenoks, no-
slēguši priekšlaulības lī-
gumu pie Rīgas notāra V.Kanska
1928. g. 13. aprīli reģistra
Ne2) 2963, ar kuru viņi, attiecība
uz viņu noslēdzamo laulību, ir at-
cēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. I.. Xe 4174

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3358 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. .lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Ericha
Lāča pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1928. g.
2. maija lēmumu, paziņo, - ka
parādnieks Erichs Lācis parādu
pēc" obligācijas par 5000 rb].,
apstiprinātas 1907. g. 19. nov.
Ne 539 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Tirzas pilsmuižas
Dzērbenes Ne 29 mājām, zem
zemes grāmatu reģ. Ne 834 par
labu Voldemāram Pētera d. Mal-
donam, ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta _ atpakaļ .parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ kā ir gājusi zudumā

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uZ augša
aprādīto obligāju, pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
dienas ,kad šīs sludinājums ie-
spiests ,.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 zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 4. maijā.
No 4086, . 2973b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Pētera Apsīša
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 1928. g. 2. maija
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Pēters Apsitis 'parādu pēc obli-
gācijas par 1000 rbļ., apstipri-
nātas 1910. g. 5. aprīlī ar Ne 189
uz nekustamo īpašumu Madonas
apriņķī, Veckalsnavas muižas
Vec-Galšū Ne 111 mājām, ar
zemes grāmatu reģ. Ne 240 par
labu Jānim Ozoliņam, — ir
samaksājis bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
kā ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, ) 928.g. 4.maijā. Ne4076.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2976ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Anža Skrabana
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 1928. g. 2. maija
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Anža Skrabans mantojuma daļu
par 100 rbļ., apstiprinātu 1910. g.
23. jūlijā ar Ne 1022 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Vejavas
muižas Kajanu Ne 14 mājām,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 2508
par labu Marijai Skrabans — ir
iemaksājis tiesas depozītā Ls 1,34
dēļ parāda dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādito mantojumu daļu, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šīs sludi-
nājums iespiests ,.Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies,
mantojumu daļu atzīs par sa-
maksātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 1928.g. 4. maijā. Ne 4078.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29T7Ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jū-
nija likumu un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot Jāņa
Cukura pilnvarnieka zv. "adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1928. g. 2. maija lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Jānis Cu-
kurs parādu pēc obligācijas par
1500 rbļ., apstiprinātas 1893. o.
25. janvārī ar Ne60 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Veļķu muižas
Lejas-Brektes Ne 20 mājām, ar
zemesgrāmatu reģ. Ne 4253 par
labu Pēterim Zardinam — ir
iemaksājis tiesas depozitā Ne 34,
dēļ kapitāla un ° 0 dzēšanas.

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

Rīgā, 1928. g. 4. maijā. Ne 4084
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2975z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1910. g. 16. oktobrī ' Savicnas
pagastā miruš. Emmas Natālijas
Jāņa m. Ģēģer, dzim.
Salmiņ, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem,
fideikomisāriem, 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. 8. maijā. L. Ne 4172
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
3353 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties. Hk. 2011., 20)4. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 31. martā Rīgā mirušās
Olgas Fridricha m. Zams
(Sams), dzim. Grotiņš, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības, kā mantiniekiem,
legatāriem. fideikommisariem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības
Vēstnesī".

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

1928. g. 8. maijā. L. Ne 4144
Pfiekšsēd. v. A. Veidners.

3350 SekretārsA- Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
2. maijā izklausīja Donas zemes
bankas lūgumu dzēsts hipoteka-
riskos parādus no nekustama īpa-
šuma, pied. Olgai Bauman, no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obligā-
ciju psr 12000 rbļ., apstiprinātu
1901. g. 17. maijā ar Ne 967 uz
nekustamu īpašumu Rīgas pilsētā
III hip. iec, ar zemesgrāmatu
reģ. Ne 2250 par labu Donas zemes
bankai. Ne 3208

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

2986z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
2. maijā izklausīja Eduarda Skul-
tes hipotēkarisko parādu dzē-
šanas lietu, nolēma: atzīt par sa-
maksātu obligāciju par 10.000
rbļ., apstiprinātu 1910. g. 22. jan-
vārī ar Ne 153 uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā, VI hip. iec,
ar zemesgrām. reģ. Ne 1496 par
labu Johanam Jēkaba d. Kai-
nazam, kas viņu ir cedējis blanko
un kura pārgājusi uz Jēkabu
Miķeļa d. Jansonu-Šulc, kā blanko
cesionāru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko. ' Ne 3436

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

2987z 'Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jū-
nija likumu un civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot Pē-
tera Lozes pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1928. g. 2. maija lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Pēteris Loze
parādu pēc obligācijas par 1000
rbļ., apstiprinātas 1914. g. 5.
maijā ar Ne 306 uz nekustamo
īpašumu Valmieras apriņķī,Jaun-
brenguļu muižas jaun-Ložu mā-
jām, ar zemesgrāmatu reģ. Ne 209
par labu Pēterim Kārļa d. Blauam
— ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 21,34 dēļ kapitāla un ° ,, dzē-
šanas.

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

Rīgā, 1928. g. 4. maijā. Ne 4083
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2974z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
2. maijā izklausīja valsts zemes
bankas lūgumu dzēst hipoteka-
riskos parādus uz Jaun-Slikšanu
mājām, pied. Jūliusam Vītolam,
nolēma: atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 1150 rbļ., apstiprinātu
1872. g. 24. jūlijā uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Vietalvas-
Odzienas muižas Jaun-Slikšanu
mājām, ar zemesgrāmatu reģ.
Ne 5726 par labu Rūdolfam
Brimmeram, pirkšanas summas
atlikuma nodrošināšanai un kura
obligācija apgrūtina arī solidārā
atbildībā Jek-Kurmenu, tagad
Jaun-Trakškini, ar zemesgrām.
reģ. Ne 708 mājas. " Ne 2329

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

2985z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1926. g. 26. decembrī Rīgā
mir. Ādama Ādama d. Jekala
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sariem, 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. 8. maijā. L. Ne 4131
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3351 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pmata paziņo, ka pēc
1924. g. 6. oktobrī * Skrīveru
pagastā mirušā Aitura Jānā d.
Bērziņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t„ pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī. sludinājuma 'espiešanas
dienas.

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

1928. g. 8. maijā. L. Ne 4177
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
3352 Sekretāra v. A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamta paziņo, ka pēc
1928. g. 25. februāri Rigā
mirušā Paula Reiņa d. F e 1 a -
berga ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t.. pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

1928. g. 8. maijā. L. Ne 4197
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
3354 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.'—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Jāņa Pālena lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
8. maijā publirēto 1927. g.
22. nov. Priekuļu Pāļenos' mir.
Mārča Jāņa d. Pālena, 1927. g.
15. okt. pie Priekules pag. tiesas
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Mārča Pālena
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
parāddevējiem un t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g.' 8. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties.lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 18. aprīlī Rīgā mirušā
Ludviga Kaspara d. Bliļmfelda
(Jlmana ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minē-
tai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

1928. g. 8. maijā. L. Ne 4178
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3355 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 7. jūlijā Saikavas pagastā
miruša Jēkaba-Arnolda Emiļa d.
A r ga I a (Argaiļa) ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, 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 terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā līs
tiesības zaudējušas.

1928. g. 7. maijā. L. Ne 4017
Priekšsēd. \k A. Veidners.

3203 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p"! pamata paziņo, ka
pēc 1925. g. 25. septembri Rīgā
mir. Ābrama Vulfa d. lcigsona,
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 zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
L. Ne 2643. 3344

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 20!!., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1923. g. 19. janvarī ' jaun-
piebalgas pagastā Stepeļos mir.
Spriča Anša dēla Antona
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem , legatāriem,
fideikommisariem , kreditor. un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

1928. g. 7. maijā. L. Ne 3803
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3204 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 9. martā Rīgā mirušā
Mārtiņa Jura dēla Strazdiņa ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir. uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikomisā-
rijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. Ns 4188

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3343 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
2. maijā izklausīja Ādama Pana
hipotēkarisko parādu dzēšanas
lietu, nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 3000 rbļ., apstipri-
nātu 1913. g. 12. jūlijā ar Ns 335
uz nekustamo īpašumu Vajmieras
apr., Rūjienas mācītājmuižas
dzimtsrentes gruntsgabalu Ne 7,
ar zemesgrāmatu reģ. Ne 2443
par labu Voldemāram Kārļa d.
Jūrgenam, kas vīnu ir cedējis
blanko. Ne 2531

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

2988z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 30. maijā Rīgā mirušās
Otilijas Dorotejas Miķeļa meitas
Rūga, dzim. Kņo' ch ir at-
klāts 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 rHinētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. Ne 3165

Rigā. 1928. g." 8. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3342 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Idas Andreja m. Kal-
niņš lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas,, strīdi vai ierunas
pret šaī " tiesā 1928. g. 8. maijā
publicēto 1928. g. 26. janvārī
Kalsnavas Aroniešos "mirušas Ie-
vas Jura m. Brunov, 1915. g.
29. apr. pie Rīgas notāra A. Meike
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Ievas Brunovas
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisār., parād-
devējiem un t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 8. maijā.
L. Ns3477. 3339b

Priekšsgēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik 20!!., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 9. martā Augstrozes pag.
mirušā Kārļa Mārča d. Greizis ir
atklāts, mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem, kreditoriem unt.t.pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot ņo šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

1928. g. 3. maijā. L. Ne 4061
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2959 . Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
I926g. 11. febr. Ķeipenes pag.
mirušā Viļuma Kārļa d. Liepiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, 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 š'īs
tiesības zaudējušas.

1928. g. 4. maijā. L Ne4057
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2960 Sekerātrs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. uit
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 11. janv. Kūduma pag.
mir. Pētera Miķeļa <d. Ozoliņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

1928. g. 3. maijā. L. Ne 4119
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2964 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz.
Minnas Šiliņš, dzim. Viducis,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Augustu Šiliņu, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiesšanas sienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem. «

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. Ne 433736. L.Ns 1183

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšs. v. Eglīts.

3000ē- Sekret. v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 311. p. pamata, uz Kristīnes
Salmiņš, atr. Krūzkop, dzim.
Lankolc, lūgumu viņas prasības
lietā pret Miķeli Salmiņu, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas, sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 3.maijāl928.g. Ne 433735.
L. Ne 1295.

Priekšsēd. b. Eglīts.
3001ē Sekret. v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ proc. lik. 293., 295.. 298.,
301., - 309. un 311. p. pamata, uz
Anastasijas Blumfelt, dzim.
Grižunovs, lūgumu viņas prasības
lieta pret Jāni Blumfeltu, par
laulības šķiršanu, uzaic'na pēdējo
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgo vai caur
pilnvarnieku tiks noliktā tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. L. Ns 1239. Ns 433737.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2999o Sekretāra v. Stūre.

Valkas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izasludina par nederīgu pieteikto
par pazudušu iekšz. pasi Ne 782,
izd. 1920. g. 21. sept. no Smil-
tenes un iec. polīc. pr-ka uz
Jēkaba Jēkaba d. Zaķa v. 28806



Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1928. g. 25. aprīlī Artūra Kodola
prasības lietā pret Minnu Kodols
dzim. Tommel, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt-laulību, kas noslēgta Sebežā
(Krievijā) dzimtssarakstu nodaļā
1920. gādā starp prasītāju Artūru
Pētera d. Kodolu un atbildētāju
Minnu Antona m. Kodols, atr.
Adelovs, dzim. Tommels.

Ja atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
2995o Ne 433741. L. Ns 474.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre ,

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul'. 77. p. pamāta,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1928. g. 25. aprīlī Lizetes Beļjak,
dzim. Ezermans, prasības lietā
pret Konstantīnu Beļjaku, par
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas
noslēgta 1914. gada 13. jūlijā
(v. st.) Rīgas pareizticīgo Vissvēto
baznīcā ' starp atbildētāju Kon-
stantīnu Jemeljana d. Beļak un
prasītāju Lizeti Miķeļa m. Beļak,
dzim. Ezermans.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
2996o Ne 433740. L. Ne 1050.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p pamata, uz
Leonijas Gertiks, dzim. Ozoliņš,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Pāveli'Gertiku, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no
šī sludinājuma publicēšanas die-
nas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

' Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. L. Ne 1282. I Ns433739.

Rīgā, 1928. g. 3.. maijā.
Priekšsēdētāja v. Eglīts.

2997o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata,
uz Klāras Liepiņš, dzim. Brau-
ķis, lūgumu viņas prasības lietā
pret Antonu Liepiņu par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas,

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies . personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. L. Ns 1336.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Ns 433744. Priekšsēd. b. Eglīts.
2992o Sekertāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata,
uz Zamueļa Grikpeca lūgumu
viņa prasības lietā pret Cipu
Grikpecs, dzim. Tarlo, par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kuras dzīves vieta prasītājam
nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde Ivetas izklausīšanai aizmu-
guriski. L. Ns 1334. Ns 433743.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2993o . Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata, uz
Friča (Fridricha) Jāņa Kārļa
Līča lūgumu viņa prasības lietā
pret Arinu-Alvīn'i Līcis, dzim.
Kopels, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo .kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no
šī sludinājuma publicēšanas die-
nas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētājs nolikta laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. L. Ns 1265. .Ns 433738.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēdētāja v. Eglīts.

2998o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309 un 311. p. pamata, uz
Ites Drukers , dzim. Šalitans,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Mozu Drukeri, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbiodētājs nolikti) laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. L. Ne 1322. Ne 433742.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēdētāja v. Eglīts.

2994o Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1928. g. 25. aprīlī Lavīzes-Hdas
Zagrundskij, dzim. Reimans,
prasības lietā pret Aleksandru
Zagrundski, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta 1916. g.
2. janvārī Pēterpilī, Znamenska
katedrālē starp Lavīzi- Ildu Ma-
tīsa m. Zagrundskij, dzim. Rei-
mans un Aleksandru Aleksandra
d. Zagrundski, piešķirot Lavīzei
Zagrundskis pirmslaulības uz-
vārdu ,,Reimans" un atļaujot
viņai iedoties jaunā laulībā tūlīt
pēc šī sprieduma spēkā nākšanas.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neisniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz ciy. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311.' p. pamata, uz
AIvīnes-Marijas Zonnes, dzim.
Birkāns, lūgumu viņas prasības
lietā pret Pēteri-Eduardu Zonni,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīdies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. Ne 433734. L. Ne 1274.

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēd. b. Eglīts

3002J Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Anelas Špēlis, dzim. Steckaja,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Pēteri Spēli, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

? Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. Ne433733. L. Ne 1235.

Rīgā,. 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēd. b. Eglīts.

3003ē Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Idas-Ernas Pašakarnis, dzim.
Mamaitis, lūgumu viņas prasības
lietā pret Edmundu Pašakarni,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies, personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. Ne 433732. L. Ne 1266

Rīgā, 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēd. b. Eglīts.

3004ē Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Marijas - Terēzes - Irmgardes
Grumšlis, dzim. Grundlachs,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Pēteri Pauli Gruinšli, par lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespieša-
nas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētājs nolikta laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. Ns 433730. L. Ne 1320.

Rīgā. 1928. g. 3. maijā.
Priekšsēd. b. Eglīts.

3006ē Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesas priekš-
sēdētājs paziņo, ka saskaņā ar
Jelgavas apgabaltiesas nodaļu
kopsapulces š. g. 18. aprīļa lē-
mumu un ar tieslietu ministra
kga š. g. 7. maija Ne 19063 pie-
krišanu, Jēkabpils apriņķa Slates
pagasts atdalīts no Ilūkstes ap-
riņķa Subates miertiesas iecirkņa
un pievienots Jēkabpils apriņķa
Jēkabpils miertiesas iecirknim.

Jelgavā, 1928. g. 10. maijā.
Jelgavas apgabaltiesas

priekšsēd. S a k e n s.
3736 Sekretārs C a u n e.

Latgales apgabaltiesas 1 civīl-
nodaļa, pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 14. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1928. g. 28. februārī
mirušā Nikadema K u p č u n a
testamentu.

Daugavpilī, 1928. g. 11. maijā.
Priekšsēd. v. (paraksts).

3751 Sekretāra v. foaraksts).

Meirānu pagasta tiesa,
Madonas apr., pamatojoties uz
savu 1928. g. 31. marta lēmumu
un pag. tiesu likuma 108. un
109. p., izsludina, ka šī pagasta
Vec-Bļodāru mājā cizīv. Ermanis
Kļaviņš pieņem bērna vietā
(adoptē) Annu-Mariju Pureniņš,
dz. 1920: g. 25. oktobrī, (Annas-
Marijas Pureniņš meitiņu), pie-
šķirot viņai miesīga bērna tie-
sības un 'uzvārdu Anna-Marija
Ermaņa m. Kļaviņš.

Personām , kurām ir iebildumi
pret šo adoptāciju, tie jāpieteic
šai pagasta tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi
,,Valdības Vēstnesī". 2

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi iebildumi netiks
pieņemti un adoptācija skaitīsies
par likumīgā spēkā gājušu.
3117ē Priekšsēd. (paraksts).
Latgales zemes grāmatu atjau-

nošanas kommisijā,
uz Žaņa Jāņa d. Millera lūgumu
par nekustamas mantas, sastāv,
no Vec-Žagares muižas atdalītā
zemes gabala pēc kopējā muižas
plāna Ns 12, platībā 5 "des. 1056
kv. asis, atrodošas Jelgavas
(senāk Šauju) apr., Ukru (senāk
Žagares) pagastā, uz kuru mantu
lūdzējs uzrāda sevi par Ernesta
Gotfrīda Jāņa d. Millera manti-
nieku, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas
kurām ir kādas tiesības uz min.
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4
mēnešu laikā, skaitot ' no izslu-
dināšanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie mantojuma devējs
Ernests Gotfrīds Jāņa d. Millers
un pēc attiecīga tiesas nolēmuma
iesniegšanas arī pats lūdzējs va-
rētu tikt ievesti attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamas mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un
hipotēkarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ns29()4 2915r

Daugavpilī, 1928. g. 30. aprīlī.
Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.

Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.
Latgales zemes grāmatu atjau-

nošanas kommisijā,
uz Jāņa Jāņa d. Feldmaņa
(Peltmaņā) lūgumu par neku-
stamas mantas, sastāvošas no
Ukru muižas atdalītā zemes
gabala pēc kopējā muižas plāna
Ne-41, platībā 16 des. 2232 kv.
asis, atrod. Jelgavas (senāk
Šauļu) apr., Ukru (senāk Žagares)
pagastā, uz kuru mantu lūdzējs
uzrāda sevi par Jāņa Matīsa
d. Peltmaņā mantinieku, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri,—
uzaicina visas personas, kurām
ir kādās tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par,to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izslu-
dināšanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī ", pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par iz-
nīcinātām un minētie: man-
tojuma devējs Jānis Matīsa d.
Peltmans un pēc attiecīga tiesas
nolēmuma iesniegšanas arī pat
lūdzējs varētu tikt ievesti attie-
cīgā "zemes grāmatu reģistri pat
norādītās nekustamas mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ne 2914.

Daugavpilī, 1928. g. 30. aprīlī.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.

2916r Sekr.-darbv. A. Vi ik

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommirija,

uz Pētera Jāņa d. Mežaraupa
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Kanopaici sādžas
zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas pēc plāna Ns 3, platībā
27 des. 579 kv. asis (no kuras
platības aizpārdots Rozālijai
Stankevičs 1 des. un Jāzepam
Šinkunam 6 des.). atrod. Ilūkstes
(senāk Novo-Aļeksandrovas) apr.,
Aknistes pagastā, kurš īpašums
lūdz. piederot kopā ar Loti Meža-
raups un no kura īpašuma ar

Valsts robežu atdalīta un paliek
Lietuvā starpgabala pļava
,.Birščas", ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisiļai par to pa-
tiņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un min. lūdzējs va-
rētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas (ideālo tie-
sību) īpašnieku bez kādiem ap-

jumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ne 2934

Daugavpilī, 1928. g. 30. aprīlī.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.

2917r Sekr.-darbv. J. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

paziņo, ka 1928. g. 26. maijā,
pīkst. 10 dienā, RJgā, Daugav-
grīvas ielā Ne 25,. sētā, pārdos
Leo L a n g e kustamo mantu,
sastāv, no 2 dzelzs gatera baļķu
vāģiem, ragavām u. c. un no-
vērtētu par Ls 420.

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

Rīgā, 1928.g. ll.maijā. Ne 1361
3782 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 7. lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 21. un
22. maijā, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, 1. Jaunā ielā Ns 15, un
1. Kalēju Ielā Ns 9/11 II ūtrupē
pārdos ,,British Latvian Tex-
tile Co. Ltd." kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras un
kantora mēbelēm un novērtētu
par Ls 31.950. *

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
3857 Tiesu izp L J a k s > i ņ š

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1298. g. 22. maijā, pulkst. 1
dienā, Nītaures pagastā, Lakstī-
galu mājās pārdos Kristīnes
Bērziņ kustamu mantu, sa-
stāvošu no 3 govīm, 2 aitām
un 3 telēm un novērtētu par
Ls 680.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
3783 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Latgales zemes grāmatu atjau-

'nošanas kommisijā,
uz Kārļa Anša.d. Aunkroģera
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Ukru muižas at-
dalītā zemes gabala pēc kopējā
muižas plāna j*6 47, platībā
17 des. 120 kv. asis, atrod.
Jelgavas (senāk , Šauļu) apr.,
Ukru (senāk Žagares) pagastā, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz min. neku-
stamo mauti, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Val.d. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ie-
vests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekust,
mantas īpašnieku bēz kādiem
aprobežojumiem .ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām. Ne 2924

Daugavpilī, 1'928. g. 30. aprīlī.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.

2918r Sekr.-darbv. A.Vit ko v ski s

Jelgavas apga altiesas
Jelgavas pilsētas tiesu izpild. v. i.
paziņo, ka šā gada 21. marta
,, Valdības Vēstneša" 66. numurā
izsludinātā Katrīnai Jāņa m.
S t r o dach piederošā nekustamā
īpašuma, Talsu apriņķa Mērs-
raga pagasta ,,Pāvulu " * māju ar
zemesgrāmatu reģistra Ne 3419
pārdošana 1928. g. 23. maijā
3753 atcelta.

Jelgavā, 1928. g. 10. maija.
Tiesu izp. v. i. K. B u r d a i s.

Latgales apgabaltiesas
Zilupes iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Zilupē,
Elizabetes ielā Ne 2, paziņo, ka
1928. g. 31. maijā, pīkst. 10 rītā,
Pasienes pagasta Naumku ciemā
pārdos Viktora C a r e n o k a
kustamo mantu, sastāvošu no
zirga, cūkas un a'tas un novērtētu
par Ls 230.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
3755 Tiesu izp v. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas
Zilupes iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Zilupē,
Elizabetes ielā Ns 2, paziņo, ka
1928. g. 31. maijā, pīkst. 10 rītā,
Pasienes pagastā, Naumku ciemā
pārdos Donata Leitana kustamo
manta, sastāvošu no viena zirgā
un vienaa govs un novērtētu par
Ls 275.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
3754 Tiesu izp. v. O.Vilks.

r
"Citu iestāstu
sludinājumi.

-
Paziņojums.

1928. g. 8. maijā Finanču .
ministris apstiprinājis tirdznie-
cības un rūpniecības akciju sa-
biedrības

„Ph. Gutrnann"
statūtu §§ I. un 21. grozījumus,
sakarā ar ko šie panti noteikti
sekotā redakcijā:

§ 1. ,,Ar nosaukumu ,,Tirdz-
niecības un rūpniecības akciju
sabiedrība ,,Ph. Gutrnann" uz
šo statūtu pamata nodibinās
akciju sabiedrība, kuras mērķis
ir: iegūt, ierīkot -un izmantot
da/ādus rūpniecības, tirdznie-
cības un mākslas (kā kinoteātrus
un citus) uzņēmumus; tirdz-
niecība ar dažādiem saviem un
sveSiem ražojumiem.

§ 21. ,,Sabiedrības valde sa-
stāv no 4 direktoriem, kurus
ievēl akcionāru vispārējā sa-
pulce. Valdes sēdeklis atrodas
Rīgā. Vismaz divi trešdaļām di-
rektoru jābūt Latvijas pilsoņiem.
to starpā valdes priekšsēdētājam.

Tirdzniecības nod. priekšu v.
V. Gailīts.

3774Č Revidents K. Bērziņš.
Nodokļu departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 19. maijā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, L. Zirgu ielā Ns 17, ekspr.
kant.ārdos vairāksolīšanā Fīl-
holdam Jurim un Veinbergam
Gustavam kust. mantu, novēr-
tētu par Ls 228 un sastāvošu
no dinamo, viņa dažādu nodokļu
parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 12. maijā.
3781 Piedzinējs F. Freībergs.

Rigas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
24. maijā, pīkst. 10, 1. Minstere-
jas ielā Ne 2, dz. 1, tiks vai-
rāksolīšanā pārdota Matusam
Maisteram piederoša kustama
manta, sastāvoša no ozola koka
ēdamistabas galda, notaksēta
par Ls 15,66, Atsevišķo tirdz-
niecības un rūpniecības uzņē-
mumu darbinieku slimo kases
prasības segšanai. 3786

Rīgas prefektūras 6. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
25. maijā, pīkst ' 11 dienā, I.
Maskavas ielā Ns 9, tiks pārdota
publiskā vairāksolīšanā A. jan-
sonam piederoša manta: 8 gal-
diņi, 7 krēsli, 7 sienas spoguļi,
3 kušetes 3 soii, 6 čuguna
emaljētas vannas, 2 sienas
pulksteņi, 52 mtr. grīdsegas, 7
ūdens karafes, 2 čuguna krāsnis,
3 lampas, 1 taburete, 3 pāri
logu priekškaru, 15 koka soli
un 19 palagi, novērtētas par
Ls 636 kopsummā, dēļ parāda
piedzīšanas slimo, kasei. 3787

Rīgas prefektūras 2. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
21. maijā, pulksten 10 rītā,
Merķeļa ielā Ne 7, dz. 5, pārdos
vairāksolīšanā Annas Veinreichs
kustamu mantu, sastāvošu ito:
ēdamistabas bufetes, kopvērtībā
par Ls 140. 3844

Rīgas prefektūras 2. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
21. maijā, pīkst. ' 10 no rīta,
L. Kalēju ielā Ne 9,11, sv. Gara
konventā, eksprešu noliktavā,
pārdos otrreizējā vairāksolīšanā
Kr. Damberga kustamu mantu,
sastāvošu no: 1 ēdamistabas
bufetes, kopvērtībā par Ls350,70,
Rīgas pils. valdes prasības
segšanai. 3845

Rīgas apriņķa Skrīveru iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
24. maijā, pīkst. 10, uz nedējas
tirgus Pļaviņās, pārdos atklātā
izsolē Andrejam Lapsa, dzīv.
Pļaviņās (Gostiņu daļā), piede-
rošu kustamo mantu, sas
no vieniem ratiem (vāģiem),
vienām ragavām un vienām
mazām ragaviņām, kopvērtībā
par Ls 13 un aprakstītu priekš
pilsētas nodokļa piedzīšanas.

Pārdodamo mantu apskatīt
un izzināt novērtējumu varēs
izsoles dienā. 3802

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī izsludina, ka
š. g. 23. maijā, plķst. 11, Bauskā,
Pils ielā Ne 54, pārdos vairāksolī-
šanā Alfrēdam Ozolam aprakstītu
mantu, sastāvošu no 1 kui
1 galdiņa, 1 kabatas pulksteņa,
1 spoguļa, 1 gludināmās
un 1 galda pulksteņa, i
par Ls 38,92, dēļ ienākuma
nodokļa par 1927. g. piedzīšanas.

Bauskā, 1928. g. 8. maijā.
Ne 3

3809ē Priekšu, pal. (paral
Ludzas apriņķa priekšnieka pa-

līgs 1. iecirknī ziņo, ka 1928. g.
1. jūnijā, pīkst i/.ā, uz
tirgus laukuma, tiks pārdotas
atklātā vairāksolīšanā dažādas
mantas, ka: revolveri, medību
bises, zelta laulājamais riņķis
un dažādi trauki, kuri izņemti
no lietišķo pierādījumu sastāva.
3808ē Priekšu.pal.v. (paraksts).

Preiļu iec. pol. priekšnieks
paziņo atklātībai, ka š. g.23.maijā
pīkst. 11 dienā, Preiļu pilsētā,
uz tirgus laukuma pārdos vairāk-
solīšanā zemāk minēto pilsoņu
aprakstīto mantu valsts nodokļu
un citu naudas summu pie-
dzīšanai :

1) |. un M. Švabu 1 govi,
raibu, 7—8 pienu, vērtībā Ls 60,
pašvaldības nodokļa piedzīšanai
saskaņā ar Daugavpils apr. pašv.
likv. valdes rakstu Ne 7251 no
1927. g. 14. dec; .

2) Augusta Caica I zirgu,
novērtētu par Ls 45, nekustamas
mantas nodokļa piedzīšanai par
1927. g., saskaņā ar Nodokļu
depart. rakst. Ne59525 no 1928. g.
2!. februāra;

3) C. Kajatskas un M. Sima-
. 1 lielu spoguli, 1 etažerku

ar skapīti, 1 mazu melnas krāsas
skapīti, novērtētas, par Ls 22,
nekustamas mantas nodokļa par
1927. g. piedzīšanai, saskaņā ar
Nodokļu depart. rak. Ns 5 * 9614.
un 59731. no 1928. g. 21. febr.;

4) Pešjas Simonovičs 1 kumode
oša koka ar spoguli, 1 lampa,
melna, stikla, vērtībā kopā par
Ls 19, nelustamas mantas 1927. g.
nodokļa piedzīšanai, saskaņā ar
Nodokļu depart. rak. Ns 59732.
:h 1928. g. 21. februāra;

5) Čala Cemeļa 2 maisi kviešu
miltus, vērtībā Ls 65. ienākuma
nodokļa par 1927. g. piedzīšanai,
saskaņā ar Nodokļu depart. nod.
daļas ' rakstu Ns 162328. no
1928. g. 14. februāra;

6) Marijas Ivanovas 1 skapi,
bērza koka, dzeltenas krāsas,
vērtībā Ls 12, nekustamas mantas
nodokļa par 1927. g. piedzīšanai
saskaņā ar Nodokļu depart. rak-
stu Ns*59591. no ! 928. g. 21. febr.;

7) Jāņa Miklaševiča 1 aitu,
baltas spalvas, 2 gadi vecu,
vērtībā Ls 13, ienākuma nodokļa
par 1927. g, piedzīšanai, saskaņā
ar Nodokļu depart. rakstu
Ns V063505. no 1928. g. 14.febr.;

8) Faiviša I.isicina 1 govi,
raibu, piecu pienu, vērtībā Ls 60,
nekustamas mantas nodokļa par
1927. g. piedzīšanai, saskaņā ar
Nodokļu depart. rak. Ns 26554.
no 1928. g. 28. februāra;

9) Izidora Stupana 1 atsperu
ecēšu, vērtībā Ls 15, ienākuma
nodokļa par 1927. g. piedzīšanai
saskaņā ar Nodokļu depart. rak.
Ns 164303. no 1928. g. 14. febr.;

10) Jāņa Gracholska I skapi,
bērza koka, brūnas krāsas, vēr-
tībā Ls 26, nekustamas mantas
un ienākuma nodokļa par 1927. g.
piedzīšanai saskaņā ar Nodokļu
depart. rak. NsNs 162669. un
59579. no'1928. g. 21. februāra;

1!) Samuela Skutelska 20 gabl.
vecas malkas priežu kluči, vērtībā
Ls 5,12, sēda naudas piedzīšanai
saskaņā ar Dzelzceļu policijas
Rīgas* iec. pr-ka rakstu Ns 2485.
no 1928. g. 5. aprīļa;

12) Natālijas Solovjevas I spo-
guli vecu, 1 spoguli lielu dzeltenos
rāmjos, i tēļmašīna, kopvērtībā
par Ls 40, nekustamas mantas
nodokļa par 1927. g. piedzīšanai,
saskaņā ar Nodokļu depart. rak.
Ns 59739. no 1928..g, 21. februāra;

13) Ķazrieļa Kagana ) šuj-
mašīnu ,,Zinger" firmas, vērtībā
Ls 50, nekustamas mantas no-
dokļa par 1927. g. piedzīšanai
saskaņā ar nodokļu depart. rak.
NeNe59609. un 59610. h'p 1928. g.
21. februāra un

14) Haima Dimanta 1 tēļ-
mašīna, I sienas pulkstens, vēr-
tībā Ls 7, nekustamas mantas
nodokļa par 1927. g. piedzīšanai.
saskaņā ar Nodokļu depart. rak.
Ns 59557. no 1928. g. 21. februāra.
3797ē Priekšu, (paraksts).

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. ie\ izsludina, ka š. g.
25. maijā, pīkst. 11 dienā, pie
Bauskas apriņķa priekšnieka pār-
valdes Bauskā, Pils ielā
pārdos vairāksolīšanā Annai Jan-
sons aprakstītu mantu, sastāvošu
no vieniem lietotiem dzelzasu
ratiem, novērt, par Ls 33,80 .
dēļ ienākuma nodokļa parl927.g.
piedzīšanas. Ne 2425? II.

Bauskā. 1928. g. 8. maijā.
3816ē Priekšu, pal. (pārak

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī " izsludina, ka
š. g. 25. maijā, pīkst. 10 rītā,
Bauskā, Pils ielā Ne 27, pārdos
vairāksolīšanā Jānim Turkim ap-
rakstītu mantu, sastāvošu no
vienām klavierēm, novērt, par
Ls 1247,95. dēļ ienākuma no-
dokļa par 1927. g. piedzīšanas.

Bauskā, 1928. g. 8. maijā.
2675 II.

Priekšu, pal. (paraksts).

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirkni izsludina, ka
:. g. 23. maijā, pīkst. 10 rītā,
Bauskā, Pils ielā Ne 2, pārdos
vairāksolīšanā, Jānim Stammerim
aprakstītu mantu, sastāvošu no
diviem trimo spoguļiem, novērt,
par Ls 101,2(1, dēļ ienākuma
nodokļa par 1927. g. piedzīšanas.

Bauskā, 1928. g. 8. maijā.
Ns 2605 !!.

38,11 ē Priekšu, pal. (pārak
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Paziņojums
par 1928. g. 28. un 29. aprīlī
notikušām Slokas pilsētas

domnieku vēlēšanām.
Pamatojoties uz 30. pantu pa-

gaidu noteikumos par pilsētu
domnieku vēlēšanām, Slokas pil-
sētas ' valde ar šo paziņo, ka
š. g. 28. un 29. aprīlī notikušo
Slokas pilsētas domnieku vēlē-
šanu darbi ir nobeigti 1928. g.
7. maijā un par Slokas pilsētas
domniekiem un viņu kandidā-
tiem uz likumā paredzēto laiku
ievēlēti:

JlO Jl*. 1
Slokas, Kaugurciema un Mācītāja

grunšu vēlētāju saraksta:
1. Ziemelis, Jānis.

2. Sīpoliņš, Jānis.

Kandidātos no šī saraksta paliek:
3. Pūpoliņš, Jānis.
4. Ozols, Andrejs.
5. Apins, Kārlis.
6. Bobets," Eižens.
7. Steinertš. Kārlis.
8. Ieva, Ferdinands.
9. Licis, Andrejs.

10. Konrāds, Pēteris.
11. Ozoliņš, Reinholds.
12. Ģermānis, Jānis-Olgerts.

JHCo Jtw. 2
Slokas pilsētas progresīvo vēlē-

tāju kandidātu saraksta:

1. Jansons, Jānis.
Kandidātos no šī saraksta paliek:

2. Kundziņš, Rūdolfs.
3. Andersons, Emils.
4. Veisbergs, Voldemārs.
5. Bungā, Jēkabs.
6. Grauze, Mārtiņš. .
7. Bērziņš, Alberts.
8. Zilgalvis, Kārlis.
9. Laugals, Fricis.

10. Klinbergs, Kristaps.
11. Gelbe. Kārlis.
12. Banga, Kārlis.

JT© JIr 3
Slokas pilsētas apvienoto darbi-
nieku grupas kandidātu saraksta:

1. Korsts, Augusts.
2. Sniķers, Kārlis.
3. Jordans, Ludvigs.

Kandidātos no šī saraksta paliek:
4. Ratnieks, Fricis.
5. Zemīts, Vilhelms.
6. Kuškevics, Kārlis.
7. Kreplins, Jānis.
8. Amoliņš, Hermans.
9. Kanovčikovs, Voldemārs.

10. Nelsons, Pēteris.
11. Greza, Ludvigs.
12. Kārkliņš, Teodors.

Jto Jlr 5
Latvijas Sociāldemokrātiskās

strādnieku partijas, arodbiedrības
darbinieku, Latvijas atvaļināto
karavīru, atturībnieku, nomaļ-
nieku un apvienotās strādniecī-

bas kandidātu saraksta:
1. Zutis, Kārlis.
2. Ozoliņš, Pēteris.
3. Abiks, Ferdinands.
4. Birzulis, Atis.
5. Lauberts, Jēkabs.
6. Gruntē, Reinis.

Kandidātos no šī saraksta paliek:
7. Pukne, Roberts
8. Straume, Kārlis.
9. Osis, Miķelis.

10. Polis, Jānis.
11. Bērs, Gustavs.
12. Ozoliņš, Jānis.

Pilsētas galvas biedrs:
K. Kuškevics.

3663 Sekretārs A. KI i n b e r e s.

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iec. izsludina, ka š. g.
25. maijā, pīkst. 11 dienā, pie
Bauskas apriņķa priekšnieka pār-
valdes Bauskā, Pils ielā J\q 52,
pārdos vairāksolīšanā Otto Ātre-
nam aprakstītu mantu, sastāvošu
no vieniem jauniem, nelietotiem,
vienjūga dzelzasu ratiem, novērt,
par Ls 115,32, dēļ nomas parāda
par 1927.28. g. I—II pusi
piedzīšanas. Ns 544 II.

Bauskā, 1928. g. 8. maijā.
3814ē Priekšn. pal. (paraksts).

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu pazaudēto
kara kļaus, apliec. Ns 2169, izd.
1920. g. 22. okt. no Rīgas apr.
apsardzības pr-ka uz Kriša Anša
dēla Kalnieša, dzim. 1888. g.
vārdu, par to, ka min. Kalniets
atzīts kara dienestam par ne-
derīgu. 3790b

Iekšlietu ministrijai
iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas
pilsoņi:

1) jēzups Pizičs, dzīvojošs Ma-
donas apr., Jaungulbenes
pasta-tēlegrafa kantorī, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Ābo-
liņš" ,

2) Vilhelms-Fridrichs Petrulis,
saukts Peterlevics ar sievu
Ievu, dzīvojoši Liepājā,Zvie-
dru ielā Ns 16, kuri vēlas
saukties uzvārdā ,,Peterle-
vics".

3) Ustins Boldaveška, arī Bolda-
ševičs ar sievu Annu, meitām
Mariju, Olgu un Tatjanu,
dzīvojoši Ilūkstes apriņķī,
?Nīderkunā, Daugavpils ielā
Ns 10, kuri vēlas saukties uz-
vārdā ,,Baldaševičs ",

4) Saša-Eduārds Rūniks ar sie-
vu Alvīni, dēliem: Artūru-
Edgaru un Ādolfu-Konstan-
tīnu, dzīvojoši Madonas apr ,
Stāmerienes pag., kuri vēlas

.saukties uzvārdā ,,Kļaviņš",
5) Nikolajs Gorjačijs - Gorja-

čevs, dzīvojošs Rigā, Riep-
nieku ielā JY° 1, dz. 3, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Gor-
jaēevs",

6) Ernests Balkaitis, arī Balks,
dzīvojošs Jelgavas apriņķī,
Zalenieku pag. Kalnamicaišu
mājās, kurš vēlas saukties
uzvārdā ,,Krastiņš",

7) Mārtiņš Ābolttis, arī Āboliņš
ar sievu Annu, meitu Gaidu
un dēlu Augustu, dzīvojoši
Rīgā. Ūnijas ielā JN° 47, kuri
vēlas saukties uzvārdā,.Ābo-
liņš",

8) Donats Pudko ar sievu Ve-
roniku tin dēliem: Jāzepu-
Donātu ura Antonu, dzīvo-
joši Rīgā,. Palisādes ielā 2 a,
dz. 2, kup vēlas saukties
uzvārdā ,,„Vaīvads",

9) Jānis Nabadziņš ar sievu
Minnu uni dēliem: Volde-
māru-Robertu, un Artūru-
Zigmundui, dzīvojoši Rīgā,
Ventspils ielā Ne. 38, dz. 7,
kuri vēlas saukties uzvārdā
,,Grantē",

10) Zāmuelis Noba&s ar sievu
Aneti un mei.tui Zentu, dzī-
vojoši Rīgā, M. Nometņu
ielā Ns 9, dz.. 20, kuri vēlas
saukties uzvārdā. „Ziediņš".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-"
nājuma publicēšanas;dienas: pre-
tējā gadījumā, pēc minētā ter-
miņa notecēšanas,, lūgumus iz-
pildīs.

Rīgā,1928.g. 4. maijā. Ns 30822
Administratīvā departamenta

vicedirektors; V. Ludiņš.
Pasu noda)as vadītāja v.

3396z P. Kurzemnieks.

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iec. izsludina ,ka š. g.
25. maijā, pīkst: 11 dienā, pie
Bauskas apriņķa priekšnieka pār-
valdes Bauskā, Pils- ielā Ns_ 52,
pārdos vairāksolīšanā Otto Ātre-
nam aprakstītu mantu, sastāvošu
no diviem jauniem, nelietotiem
pārjūga dzelzsasu ratiem, novērt.
par Ls 356,73, dēļ ienākuma
nodokļa par 1926.. g., piedzīšanas.

Bauskā ,1928. g. 8. maijā.
JV9 7195/11.

3815ē Priekšn. pal.. (paraksts).
Bauskas apriņķa priekšnieka

palīgs 1. iec. izsludina, ka š. g.
25. maijā, pīkst. 11 dienā, pie
Bauskas apriņķa priekšnieka pār-
valdes Bauskā, Pils ielā Ns 52,
pārdos vairāksolīšanā Jurim Ka-
lējam aprakstītu mantu, sastā-
vošu no viena 6 gadi veca
ērzeļa, brūnas spalvas, novērt,
par Ls 46,35, dēļ ienākuma no-
dokļa par 1927. g. piedzīšanas.

Bauskā, 1928. g. 8. maijā.
JM° 2383/II.

3813e Priekšn. pal. (paraksts).
Bauskas apriņķa priekšnieka

palīgs 1. iec. izsludina ,ka š. g.
23. maijā, pīkst. 11 dienā, pie
Bauskas apriņķa priekšnieka pār-
valdes, Bauskā, Pils ielā Ns 52,
pārdos vairāksolīšanā Jurim Pur-
viņam aprakstītu mantu, sastā-
vošu no viena velosipēda ,,Ozol-
nieks" firmas, novērt, par Ls57,55
dēļ pagasta nodokļu par 1927. 28.
g. piedzīšanas. Ns 5037 II.

Bauskā, 1928. g. 8. maijā.
3812ē Priekšn. pal. (paraksts).

Rīgas prēf. administratīvā no-
daļa izsludina par nederīgu pils.
Caleļa Rozenherga nozaudēto
1928. g. motocikla mēģinājuma
numuru 0 — 13. 3785b

Talsu apr. valsts zemju
inspektors,

1928. g. 25. maijā, pīkst. 10 rītā,

iznomās otrā
jauktā izsole

Talsu a'priņķī,

Ašus Mjn objektus:
no 6—12 gadiem, skaitot no
1928. g.23. aprīļa, saskaņā ar
noteikumiem par zvejas tiesībām
valsts ūdeņos (Zemes Ierīcības
Vēstnesis Ns 26.)

Rūmiku ezers — Stendes pag.
. Ererstarpu ezers—Stendespag.

Vēžu ezers — Stendes'pag.
Vaskam ezers — Zentenes pag.
Sūnezers ezers — Zentenes pag.
Važezers ezers — Zentenes pag.
Sapņu ezers Laidzes pag.
Rakstiski pieteikumi, apmaksā-

ti, ar Ls 0,80 zīmognodokli,
iesūtāmi Talsu apr. valsts zemju
inspekcijai līdz pīkst. 10 dienā
25. maijā ar uzrakstu: ,,Zvejas
tiesību iznomāšanas kommisijai,
aizrādot kādu ezeru vēlas nomāt
un kādu piesola nomas maksu
gadā, līdz ar pusgada nomas
maksu kā drošības naudu.

Iznomājamo ūdeņu saraksti
ieskatāmi valsts zemju inspekcijā
un zemk. d-ta zvejniecības un
zivkopības nodaļā.

Zemkopības ministrija patur
tiesības torgu dienā dažus ob-
jektus izslēgt no izsoles.
3796Č Inspektors (paraksts).

Vairāksolīšana.
1928. g. 31. maijā, pīkst. 10 rītā,
Liepājā, Vakzales ielā JV° 63/65,
Liepājas apriņķa nodokļu in-
spekcijas noliktavā tiks pārdoti
vairāksolīšanā konfiscēti liķierī,
vīni, stikla pudeles, koka mucas,
skārda trauki un t. t.

Liepājas apriņķa nodokļu
3795ē Liīspekt. v. Ķ. Sterns.

Jzsale.
Zilupes muita,

Zilupes stacijā, 1928. g. 7. jūnijā,
uz muit. liik. 1156. un 565. p.,
pārdos vairāksolīšanā Rivas Joeļ-
son kontrab,. lietā Ns 1 — 1927./28
b. g. manufaktūru, nocenotu par
Ls 3,50 un Ruzeiko k. I. Ns 3 —
1927./28. b,. g. 1 pudeli vīna,
nocenotu par Ls 8,95.

3794ē Zilupes muita.

Valsts dzelzceļu 4. ceļu
iecirkņa priekšnieks

Vecgulbenes stacijā, izsludina š.g.
23. maijā, pīkst. 12,

mutisku izsoli
akmeņu iekrauša-

nai vagonos
4. iecirkņa robežās. Drošības
nauda l.s *200i. 3849ē

Tuvākas zinas iecirkņa kantorī,
darbdienas no pl. 10—14. L2480

Rigas prefektūras 3. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
23. maijā, pīkst *. 10,30, Rīgā,
Ģertrūdes ielā Ns 13, tiks pārdotas
vairāksolīšanā pils. Gotfrīdam
Ošaliņam piederošās mantas —
melna ozola kaķa bufete, liela un
tāda pat koka bufete — maza,
melna ozola koka ēdamistabas
galds ar 12. polster. krēsliem,
sienas pulkstens, melna ozola
koka tējas galds, puķu vāze ar
postamentu no majolika mate-
riāla, dzeltens ozola koka ēdam-
istabas galds, ar 6 krēsliem un
rieksta koka zāles iekārta, sa-
stāvoša no 3 trimo spoguļiem,
1 zofa, 12 maziem krēsliem,
2 atzveltnes, krēsliem, zofa gal-
diņa, 2 lampu postamentiem ar
sešžubur. luikturiem, 2 tepiķiem
un 5 bildēm, zeltītos rāmjos —
novērtētas par Ls 5158,67, pie-
dzenot par labu Latv. amatn.
krāj-aizd. sab-bai īres maksu un
tiesāšanās izdevumus.

Apskatīt pārdodamās rtiantas,
kā arī izzināt to novērtēiumu,
varēs uz vietas pārdošanas dienā.

Rīgā,, £928.g. 21. febr. Ns 5278.
29949ē Priekšn. v. (paraksts).

Rīgas prefektūras 3. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
15. maijā, pīkst. '10,30 — Rigā,
Kr. Barona ielā Ns 3, tiks pārdoti
vairāksolīšanā firmai ,,G. Ošaliņš
un biedris" īpašn. piederošie
20 gab. stiftkūlēju ,,Progress "
firmas, trumuļa plāt. 18", no-
vērtēti par Ls 1923, piedzenot
par labu A./S. „A. Krigsman,
korķu fabrika" īres naudu un
tiesāšanās izdevumus.

Apskatīt pārdodamos stiftkū-
lējus varēs uz vietas pārdošanas
dienā. Ns 10852., 10869.

Rīgā, 1928. g. 27. aprīlī.
2401 ē Priekšn. v. (paraksts).

6. Rīgas kājnieku pulka koman-
diers izsludina par nederīgu no-
zaudēto apliecību — revolvera
turēšanai, izd, no viņa 1925. g.
20. novembri Ns 11721 uz kap-
rāļa Jāņa Blaumaņa v, 3791b

11. Dobeles kājn. pulks
1928. %. 2?. maijā, pīkst. 9,
Daugavpils cietoksnī, pie ēkas '-

i\s jy ,

Baidos laii'ksolinī
Misiņa atkritumus 25 klgr.
Vecu skārdu 287 klgr.
Vecu dzelzi 2001 klgr.
Vecu tēraudu 37 klgr.
Apģērba un veļas lupatas

2115 klgr.
Vecus šņorzābakus 840 pārus un

citas nederīgas valsts mantas.
Pārdodamās mantas un mate-

riāli apskatāmi Daugavpils cie-
toksnī, p' e noliktavas ēkā Ns 59,
tor-m dienā no nulksten 8.

1* * 3645ē

nZSOLĒT
1928. g. 24. maijā, pīkst. 10,

izdosvairāksolīšanā
izšauto ložu, šāviņu un šķēpeļu
vākšanas tiesības Daugavpils
artilērijas poligonā šai vasarā.

Izsole notiks mutiski Daugav-
pils nometnē (pie stacijas No-
metne) artilērijas inspektora
stabā, kur arī iepriekš var iepa-
zīties ar noteikumiem. Paredzēts
izšaut ap 50 tonnu tērauda un
vara materiāla. . 3640
1* Artilērijas inspektora štābs.

Dzelzceļu virsv. mat. apgāde
L2390 izsludina 3445

rakstisku izsoli
1928 g. 16. maijā

uz karbolinēju — 4000 kg netto.
Izsoles sākums pīkst. 11 rītā.

Dalībniekiem jāiemaksā 5% dro-
šības naudas no piedāvājumu vēr-
tības. Tuvākas ziņas dz-ļu virs-
valdē, GogoļaielāJ^SJst ^JOS^^*

HnMto pMe
Brīvības ielā Ns 37/39, izsludina
š. g. 25. maijā, pulksten 11,

rakst. sacensību
ūdenssildāmās un sūkšanas ierīces
izbūvei Baldones sēravotu iestādē;
drošības nauda Ls 750.
š.. g. 26. maijā, pīkst. 10 dienā,

jauktu izsoli
Daugavpils psiehiatriskās slimnī-

cas būvdarbiem;
drošības nauda Ls 10.000,—.

Ar projektiem un noteikumiem
var iepazīties būvniecības pār-
valdē.. L2518. 3856ē

Rīgas prēf. administratīvā no-
daļa «sludina par nederīgu kā
nozaudētu, 1928. g. ratiņu stū-
mēja atļaujas grāmatiņu Ns 42,
izd. 1928- g- 13. janv. uz Matīsa
Rudomiņa vārdu. 3784b

Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudētu
kara kllaus. apliec. Ns 109, izd.
1919. g. 5. okt. no Rīgas kara
apr. pr-ka uz Eduarda Roge
vārdu. 3788b

Rīgas» prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu velosi-
pēda braukšanas atļauju Ns 104/
11877, izd. 1927. g. 10. maijā
uz Antona Dardanska, dzim.
1910. g. vārdu no Rīgas prēf.
9. iec. priekšnieka. 3789b

Jelgavas apriņķa pr-ka palīgs
2. iec. atsauc savu sludinājumu,
ievietotu „Valdības Vēstneša"
š. g. 56. numurā, par iekšzemes
pases, izdota no Kr.-Vircavas
pag. valdes 1922. g. 4. jūlijā ar
Ns 1291 uz Vladimira Teodora d.
Viļķera vārdu, izsludināšanu par
nederīgu, jo pase atrasta. 3043ē

Limbažu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto vecā
parauga Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Baunu pagasta valdes
1920.. g. 9. augustā ar Ns 1190 uz
Rozālijas Andreja m. Penka
vārdu. 3058ē

Jelgavas pilsētas policijas pr-ks
izsludina par nederīgu Rīgas
kara apriņķa pārvaldes 1924. g.
29,. novembri ar Ns 48995 izdoto
kara klausības apliecību Rūdol-
fam-Konstantīnam Aizpurs.3047ē

Katlakalna pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi, izdotu no Katla-
kalna pagasta valdes 1927. g.
27. janvārī ar JVs 1314 uz Annas
Krūmiņš vārdu. 3055ē

Vecpiebalgas pag. valde iz-
sludina par nederīgām zemāk
minētās nozaudētās Latvijas
iekšzemes pases, izdotas no Vec-
piebalgas pagasta valdes:

1) uz Ignata Jasinskis vārdu,
izdotu 1928. g. 3. febr. ar JVs Z. C.
22597/2397 un

2) uz Emīlijas Mārtiņa m.
Apin vārdu, izdotu 1921. g.
6. jūnijā ar JVe 1744. 3065ē

Vandzenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ns 1433,
izdotu 1920. g. 11. oktobrī no
Vandzenes pagasta valdes uz
Rūdolfa Friča d. Klasaus v. 3066ē

Lutriņu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 30. maijā, Lutriņu virsmežniecības
kancelejā,

augošu un atmirušu mežu
pēc celmu skaita: II iec. mežniecībā, Skrundas novadā, 3 vie-
nības no 10—37 kokiem, vērt. no Ls 16.0 līdz 20,50 (pircēja
nenomaksātie materiāli) IV iec. mežniecībā, Skrundas novadā un
Niedres novadā ?— gar 3. šķiras ceļu nocērtamus kokus, 4 vie-
nības, no 21 līdz 73 gab., vērt. no Ls 6 0 līdz 26,0 un Kova-
ļevska apg. atlikušos pie tilta koku sagatavošanas: galotnes, tiltu
būvei par nederīgiem atzītos un pie sagatavošanas nolauztus
kokus 5 vienības, vērt. no Ls 3,0 līdz 40,0.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Pārdošana notiks saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas viismežniecības kancelejā un pie iec. mež-
ziņiem. 3792

1928. g. 10. maijā. Ne 251. Lutriņu virsmežniecība.

Latvijas neredzīgo institūts
pārdos rakstiskā izsolē 1928. g. 23. maijā

lieti dzelzi, čugunu un Iii kg.
Pārdodamie priekšmeti apskatāmi un tuvākas ziņas Latvijas
neredzīgo institūtā, Strazdumuižā pie Rīgas. 3780

Kara būvniecības pārvaldes
Daugavpils būvju grupa,

Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā Ns 26, izsludina uz š. g.
25. maiju,, pulksten 12,

ļaufktu ģa&īģu izsali
vz skursteņslaucīšanas darbu izvešanu kara resora ēkās;

1) Daugavpilī un
2) Rēzeknē, Kārsavā, Ludzā un Zilupē 1928.;29. budž. gadā.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi pie-

laišanai mutiskā mazāksolīšanā, apmaksāti ar 40 sant. zīmog-
nodokli, iesniedzami grupas kancelejā, izsoles dienā līdz pīkst. 12.

Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības nauda uz
1. punktā minētiem darbiem Ls 100 un
2. „ „ , „ 50

Kā nodrošinājumi tiks pieņemti: a) skaidra nauda, b) valsts
un valsts garantēti vērtspapīri pēc iinanču ministrijos noteikta
kursa un c) Latvijas bankas garantijas. Citāda veida nodroši-
nājumi netiks pieņemti. 2* L 2475 3847

Tuvākus noteikumus sniedz Kara būvniecības pārvaldes
Daugavpils būvju grupas kancelejā, darba dienās no pīkst. 9—15.

Valsts dzelzceļu 4. ceļu lec. priekšnieks
izdos mutiska izsolē

1928. g. 23. maijā.Vecgulbenes stacijā sekošus darbus:
1) Puskazarmes būvdarbu pabeigšanu 2 km Vecgulbenes—

Apes līnijā. Drošības nauda Ls 100.
2) Preču šķūņa paplašināšanu Alūksnē. Droš. nauda Ls 100.
3) Jaungulbenes dzīvojamās ēkas Ns 1 atjaunošanas darbus.

Drošības nauda Ls 100.
4) Pārbruģēt piebraucamo ceļu pie Vecgulbenes platsliežu

stacijas ār uzbēruma pacelšanu un 50% jaunu akmeņu pielik-
šanu. Drošības nauda Ls 100.

5) Starpsliežu pasažieru platformas ierīkošana Elstes pieturas
punktā 60,0 m garumā. Drošības nauda Ls 50.

6) Aku rakšana un pumpju uzstādīšana 4./5. km Pļaviņu—
Vecgulbenes līnijā un stacijā Madonā. Drošības nauda Ls ' 50.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī, darbdienās no pulkst. 10.

VaS$ts Viestura pamatskola
izsludina uz š. g. 30. maiju, pīkst. 13, izglītības ministrijas skolu
departamenta būvtechniskā biroja telpās

jaukto izsoli ēkas remontu loilion.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsole, no-

maksāti ar attiecigu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 350,
iesniedzami skolu departamenta būvtechniskā birojā līdz š. g.
30. maijam, pīkst. 13.

Tuvāki paskaidrojumi dabūjami Skolu departamenta būv-
techiskā birojā, Valdemāra ielā Ne 36-a, 111.stāvā, 11. istabā,
darba laikā. L2486 3851

Tlatsts J£vas£avas namatstzota
izsludina uz š. g. 30. maiju, pīkst. 11, Izglītības ministrijas skolu
departamenta būvtechniskā biroja telpās

Jauktu izsoli ēkas remontu darbiem.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē, no-

maksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 850
iesniedzami skolu departamenta būvtechniskā birojā līdz š. g.
30. maijam, pīkst. 11.

Tuvāki paskaidrojumi dabūjami skolu departamenta būv-
techniskā birojā, Valdemāra ielā Ns 36-a, III stāva, 11. istabā,
darba laikā. L 2490 3852

Zemkopības departaments
š. g. 19. maijā, pīkst. 12 Pampāļu pag., Pūķu mājās, Kuldīgas apr.

pārdos atklātā izsolē izbrāķētu valsts
ssss vaislas ērzeli „GOURMINS". L2 5i3

ligas pilsētas valdes tirdzniecības nodala
caur šo pāzino atklātībai, ntc navigācijas «^ftlaša-
nas un ūdrn* <it6rirošan«« (erst offen \Vasser

first open water") termiņš šo gadu nolikts ui 10. maiju

LU. Veterinār-med. fakultātes klinika,
(Fērnamas ield Jlr 10. 1. Jūnijā, piftsi lO

vairāksolīšanā pārdos 1 zirgu.

Noteikumi par civildienestu.
Maksā brošēts eksemplārs

tipogrāfijā saņemot Ls 0,15
ar piesūtīšanu pa pastu .... „ 0,18

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

LabīUss Iepirkšanos Kommisijā
pie intencHntūrss Daugavpils noliktavas,
Daugavpili, Viļņas ielā N° 99, iepērk no zemturiem-ražotājiem
armijas vaiadzībām labību pret tūlītēju samaksu, maksājot par
14%' mitriem rudziem Ls 293 tonnā (pudā 240 rbļ.), par 14%
mitrām auzām Ls 262,50 tonnā (pudā 215 rbļ.), sekošās dienās:

1928. gada 25. maijā, 1928. gada 27. jūlijā,
1928. „ !. jūnijā, 1928. „ 10. augustā,
1928: „ 15. ,. ' 1928. „ 24. „
1928. „ 6. jūlijā 1* 3605
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IZSOLE.
Rīgas muita, pamatojoties uz muitas likuma 477., 496. un 561. p. p., 1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 10 no rita,
muitas pasažieru mājā pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekam ir

^esības tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot visas muitas formalitātes.
r^^T*^ ' ""* ***^*^™*^—^^w«^»^^— i i

I prp?a Prece pienākusī
* ";

reca Lād l_

%. P'eteik- Kon. . No kurienes Vietu skaits un zimes
* J*J* dok - A i > KadSļj pa dzelzceļu rv<lu

1924. gads.
1 12653 129 89 .Minos" 11. V. 24. g. Hamburgas 4 maisi

2 21652 73 221 „OIiva" 19 VI. 24. g. Roterdamas 1 režģ. kaste 9

3 47195 10 905 „Lenīe" 22. XI. 24. g. Havras 1 kaste H. B. 065

/
1925. gads.

4 949 4 13 .Tiber" 6. I 25. g. Dinkirkas 1 kaste J. & Co Rīga 72742 bis.
?5 1509 — 2576 Pa dzelzceļu 13 XII. 24. g. Zilupes 1 ķīpa

1926. gads.
>6 4700 — 334 Pa dzelzceļu i 17. II. 26. g. Ventspils 1 kaste S. H C. 872
7 6212 75 59 Uranus" 3. III. 26 g. Hamburgas 2 maisi D. H. C. 233/4
8 6019 — 459 Pa dzelzceļu 3 III. 26. g. Ventspils 1 kaste Ad. S. & S. 44481.
9 6026 463 Pa dzelzceļu 3. III. 26. g. Meitenes 1 gabals Gebr. R. 75314

10 6716 7 63 .Minos' 8. III 26. g. Hamburgas 1 ķīpa M. A. 256.
II 7105 561 Pa dzelzceļu 13. III. 26. g. v entspi s 1 ķipa W. G. R. 8289.
12 7328 — 572 Pa dzelzceļu 15. III 26. g. Ventspils l" muca G. W. L. G. C. 102502
13 7595 — 585 Pa dzelzceļu 15. 111. 26. g Ventspils 1 kaste L. & Co 100
U 7600 — 564 Pa dzelzceļu 13. 111. 26. g. Ventspils 1 režģkaste O. O. 11723
15 7703 — 561 Pa dzelzceļu 13. III 26 g. Ventspils 2 ķi^as D. E. 917/18
16 7842 109 70 .Greif 20. III. 26. g. Stetīnes 1 kaste N. W. K. 47741.
17 7944 150 70 .Greif 20. III. 26. g. Stetīnes 2 kastes J. Z. F. 271/2
18 8525 — 671 Pa dzelzceļu 23. III. 26. g Virbaļiem 1 ķīpa F. S. 172
19 8592 132 72 .Gizela L. M.

Russ" 29. III. 26. g. Hamburgas 2 vietas B. G. 4,304, 4310

20 9887 139 88 .AIekxandra' 1. IV. 26. g. Stetīnes 1 ķīpa S. W. 3676
21 10452 101 96 .Magnus" 6. IV. 26. g. Havras 1 kaste P. B. A. 1.
22 10574 69 112 „Greif„ 14. IV. 26. g. Stetines 1 kaste Duvag. £6059 Rīga
23 10685 140 88 .Alexandra « 1. IV. 26. g. Stetines 2 kastes D. S. 1103/4
21 11024 — 813 Pa dzelzceļu 10. IV. 26. g. Lietuvas 2 ķīpas J. L. 11, 15

25 11125 280 109 .Victoria' 14. IV. 26. g. Stetines 2 kastes, S. W. 155, C. B, R. 252
26 11640 27 120 .Ulf* 16. IV. 26. g. Kopenhagenes 7 ķīpas H. & L. Rīga 2670/3, 2683,

2677/8
27 11641 26 120 .Ulf 16. IV. 26. g. Kopenhagenes 3 ķīpas H. L. Riga 454/5, 457

28 11642 — 767 Pa dzelzceļu 3. IV. 26. g. Meitenes 13 kastes
?M 11749 75 112 .Greif 14. IV. 26. g. Stetines 5 ķīpas M. S. 1299/3 3
30 11869 73 112 .Greif . 14. IV. 26. g. Stetines 5 kastes W. W. & Co. 19,2 M. 75862,

91614, 73307

31 12396 162 127 .Helmut" 17. IV. 26. g. Stetines 3 ķīpas F. P. 1407/9
32 12637 46 109 .Victoria" 14. IV. 26. g. Stetines 1 ķīpa L. M. 434

33 12686 172 138 ,Alexandra" 21. IV. 26 g. Stetines 1 kaste J. Z. F. 921

34 13122 — 698 Pa dzelzceļu 26. III 26. g. Virbaļiem i ķīpa G. R. & C. 2128
35 13354 201 83 .Krimhīld* 31. III. 26. g. Stetines I kaste P. R. 77105
36 14877 41 101 .Sant Lorentz* 13. IV. 26. g. Havras 1 kaste W. E. 3
37 15078 4 194 .Tiber" 7. V. 26. g. Havras 1 kaste R. S 499
38 15779 49 207 .Victoria" 10. V. 26. g. Stetines 1 kaste F. W Co 124

39 16016 131 159 .Victoria" 27. IV. 2ri. g. Stetines 74 ķipas R. S. 326/399

40 19323 291 109 .Victoria' 14. IV. 26. g. Stetines 1 kaste M/O. N. 464

41 25486 — 567 Pa dzelzceļu ,
vag. 4256. 12- III. 26. g. Meitenes 5 mucas

42 28C64 43 101 ,St. Lorentz' 13. IV. 2o. g. Libekas 1 kaste
43 48854 — 2639 Pa dzelzceļu 3. XII. 26. g. Virbaļiem I paka D. 123i

1927. gads.

44 1786 — 118 Pa dzelzceļu 23. I. 26. g. Ventspils 1 maiss
45 1961 _ 7 Pa dzelzceļu 7. I. 26. g. Meitenes 1 kaste J. B. 24

46 3397 — 255 Pa dzelzceļu 27. I. 27. g. Zilupes 1 izdalīta paka T.

47 5090 — 2260 Pa dzelzceļu 15. X.26.g. . Virbaļiem 1 kofers C. D N 1
48 6475 5 1032 .St. Jiirgen" 19. XI. 26. g. Libekas 1 kaste J. b. 72/7-a

49 7434 4 ;038 .Baltanic* 9. XII. 26. g. Londonas 1 kaste A. H. 695

50 7865 — 993 Pa dzelzceļu 14. III. 27 g. Ventspils 1 paka C. G. 2-a

51 8022 - 2207 Pa dzelzceļu 9. X. 26. g. Reņģes 6 gabali
52 8678 - 952 Pa dzelzceļu 11. III. 27. g. Virbaļiem paka M. 294
53 11404 - 56 Pa dzelzceļu 8. I. 27. g. Valkas 1 paka 31916 A
54 13083 8 30 .Baltabor" 11. 1. 27. g. Londonas 3 kastes J ViA. Rīga 12, 7, 1

55 15512 - 26 Pa dzelzceļu 22. I. 27. g. Reņģes gabals M. 84

56 15513 - 207 Pa dzelzceļu 22. I. 27. g. Indras 1 kas e M. 83

s iitif i s asss r-if i ar ?»**£—<«»
s s - s Rtes jtftss sas - r*ik

61 23562 - 310 Pa dzelzceļu 2. II. 27. g. Rītupes 1 kaste 12161/1

62 24177 - 608 Pa dzelzceļu 18. II. 27. g. Meitenes 1 kaste F. 18

63 34777 58 77 .Oceana" i 16. II. 27. g Antverpenes 1 kaste PBR^aL

64 53949 6 1253 īReval" 26. XII. 27. g. Dancigas 2 kastes A. T. C. 367/8

1928. gads.

65 6584 40 110 .Botilla Russ" | 17. II. 28. g. Hamburgas 1 gabals BV. 3

66 11075 233 101 ! Victoria' 24. II. 25. g. Stetines . 3 kastes J. M. C A. 1086/88

67 11510 264 143 .Victoria * 23. III. 25. g. Stetines 1 kaste R. H. 15

68
K389 - - Pa Pastu 4. II. 28. g. Anglijas 1 paka 4075, 9751

69"
£«887 - - Pa pastu 5. III. 28. g. Vācijas 1 paka 396, 21975

70
K^l - - Pa pastu 8. III 28. g. Valijas 1 paka 500, 02996

Pretu nosaukums vērtība Preču īpašnieks
un svars

Ls

Čili zalpētera un kviešu graudu
saslaukas, sv. br. 278 kg 47,99 A/S Zemkopis

Bilde koka rāmī, svars br.
29,8 kg 20,06 Rīgas Lloids

Koka izstrādājumi svars br.
16 8 kg 14,18 Rīgas Lloids

Automobiļu daļas sv. br. 437 kg 179,91 Rīg*s Lloids
Darvotas un nedarv. pakulas,

sv. br. 250 kg 6 18 SSSR Tirdzn. Pārst. Latvijā

Kokvilnas aud., sv br. 122,5 kg 1361,50 John Hafferberg
Majorāns, sv. br. 94 kg 56,67 Egmont Reimann
Kārdu lietas, br. 85 kg 36,01 Kāri Braš
Bērnu rati, br 15 kg 24,87 Atlanta
Kokvilnas audumi, sv. br. 82 kg 241,71 I. B. Levitas
Vilnas audumi, sv. br. 120,3 kg 1063,25 Kniep & Verner
Alizarins, br. 31,5 kg 88,43 A. Stancke & Co
Kokvilnas aud., sv. br. 48,5 kg 604,08 Neuschul.Zuckermann&Gliick
Elektr. izolatori, sv. br. 208 kg 102,62 K. Braš
Vilnas audumi, sv. br 102,3 kg 973,90 Kniep un Verner
Vilnas dzijas, sv. br. 136,5 kg 223,72 Edgar Lyra & Co
Kokvilnas aud, sv. br. 337 Tcg 781,80 E. Garbell
Vilnas audumi, sv. br. 12,2 kg 166,22 Edgar Lyra & Co

Anīsi, br 49 kg, Vara krāsa,
br 15 kg 120,01 Eemont Reimann

Kokv. audumi, sv. br. 101 kg 333,79 I. B. Levitas
Kosmet. preces sv. br. 66 kg 554,09 A. Stancke & Co
Skārda izstrād. sv. br. 75,5 kg 82,62 Rob. Heijer & Co
Apģērba pogas, sv. br. 179,2 kg 226,63 Edgar Lyra & Co
Kokv. audumi, sv. br. 204,2 kg

Vilnas audumi, sv.br. 196,6 kg 3353.06 I. B. Levitas
Kokv. audumi, sv. br. 289,5 kg 953.25 I. B. Levitas

Kokv. audumi, sv. br. 496,1 kg 1523,15 E. Garbell
Vilnas audumi, sv. br. 237,5 kg 3072,27 E. Garbell
Sācharins tabletēs, sv.br.521 kg 543,69 I. B. Levitas
Kokv. audumi, sv. br. 563 kg 2014,31 Balt. Kriev. Trans. & Pr.

nolik. A/S
Kokv. audumi, sv. br. 102,5kg 1079,26 R. Grempler & Co
Kokv. audumi, sv. br. 143,1 kg 325,87 Balt.-Kriev. Tr. & Pr. nol. A/S
Vilnas audumi, sv. br. 62,3 kg 601,25 P. Svans & Co
Kokv. audumi, sv. br. 133,9 kg 355,71 E. Garbell
Vilnas un puszīda audumi,

sv. br. 48,5 kg 796,77 Transtred
Kokv. audumi, sv. br. 126 5 kg 413, 43 Transtred
Papīrs ar bildēm,, sv. br. 38,5 kg 127,13 K Braš
Galantērija, sv. br. 165 kg 1154,49 A/S .Tekā"
Kimiski produkti, sv. br. 17,5 kg 59,01 —
Panira tapetes, sv. br. 1240,4 kg 523,20 A/S »Teka"
Elektriski izslēdz.,sv.br. 112,5kg 58,19 I. B. Levitas

Siksnu smērs, sv. br. 993 kg 344 03 —
Kalendāri, sv. br. 40 kg 7,38 —
Cigāri, sv. br. 460 gr 22,19 Lil Michaelis

Maisi no džutas, sv. br. 23,2 kg 15,29 —
Apavi, spilvens, kinofilma un

citas preces, sv. br. 43,5 kg 165,51 Dohring & Ciegler
Konzervi, augļu sula un c. pr.

sv. br. 4 kg 2380 —
Gramofons, br. 8,6 kg 58,02 Millers
Vara izstrād. br. 51 kg 52,15 S. Kupsik
Velosipēdu un auto daļas br.

24,2 kg 26,63 Vecvagars
Šaujamais ierocis, br. 0,71 kg 14,78 —
Ozola dēļi, br. 41,5 kg 6,89 Krasiļņikovs
Zida un kokv. preces, br 600 kg 52,54 —
Puszīda audumi, br. 0,46 kg 12,65 Uzrādītājs
Mašīnu daļas, br. 189,9 kg 21,12 Uzrādītājs
Bernu rotaļas, br. 2,1 kg 31,— Uzrādītājs
Rozīnes, br. 5,5 kg 6,15 Uzrādītājs
Galda sāls, br. 44'2, 3 kg 28,34 Uzrādītājs
Kinofilmas, br. 14,5 kg 105,27 Uzrādītājs
Kokv. audumi, sv. br. 5 kg 77,68 Strosbergs
Konjaks un liķieris, br. 3,1 kg 32,93 Kiihne
Kokv un vilnas adīti izstrād.

br. 0,65 kg 7,88 Geno Cipke
Cementa plate, br 63,6 kg 7,47 A. Kozerovskv
Papīrs ar izgrezn. br. 24,5 kg 70,61 Uzrādītājs
Papīra izstrād. sv. br. 38,2 kg 120,63 —

MašīriU daļas, sv br. 76 kg 8,34
Adas, vara, d?e'zs izstr. u. č.

pr. br. 398,8 kg 3112,64 O. Hartman
Kantora grāmatas, br. 26,8 kg 54,31 Dohring & Ziegler

Kombinēti medikamenti, br.
0,7 kg 16,90 J. Lemken

Konfektes, tr. 1 kg V*3,66 R. Rottmann

Kartonažas izstrād. br. 1,6' kg 9,09 Chfistian Bigge

a, -A-- mc Rp7 tam tanī naša izsol ē tiks pārdotas no iepriekšējās izsoles nepārdotas sekošas parcenotas preces: minerālūdeņi, kosmētika bez spirta,_sinepes sausas maltas lielos iepakojumos,

Vj!iLriotiiasoreces zidatilskokvilnas «nvilnasapģērbi,lietoti,auksti ieroči,vilnas audumi,zidapapirs,kosmētiskas ziepes,žāvētiaugļi,zivismarinētas, zirgulietas,
f
ffog^A^Ī^Ķl &m^ gatava's loka mucas, voiloka platmales. toka preces, ķīmiski produkti, žāvētas saknes, tabaka lapās un citas preces. 3321

Muitas priekšnieks J. Puķķe.
Importa nod. pārzinis Grigorjevs.



Liepājas pils. 3. iec. pol. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kāja klausības apliecību
Ne 4151, izd. no Liepājas kara
apr. pārvaldes 1921. g. maija
mēnesī uz Ernesta Annas d.
Zīle vārdu, kā nederīgam kara
dienestā. ' 3225o

Gaardsnes ps fabrika
Vācu akciju sabiedr.

Liepājas nodaļa Latvijā.
BILANCE par 1927. g.

AKTĪVS Ls
Kasē 2.424,57
Ieguldījumu kapitāla

konts ...... 125.000,—
Izlabošanas darbnīcas

konts 2.000,—
Kustamu īpašumu konts 55,—
Gāzes skait. konts. . 26.000,—
Gāzes tīrīšanas vielas

konts 3.600 —
Noliktavas konts . . 16.210,03
Koksa konts .... 51.500,—
Gāzes ogļu konts . . 42.366.76
Gāzes konts .... 444,—
Darvas konts ... _ 190,—
Amonjaka konts . . 7.800,—
Benzola konts . . . 8.500, -
Darvas destilācijas ie-

guldījumu konts . 6.400,
Amonjaka ietaises ie-

guldījuma konts . 8.1
Benzola ieguld. konts !7
Ganes kamerkrāsns

konts 100.000 —
Gāzes debitoru konts 13.647,36
Koksa debitoru konts 9.450,56
Cauruļu savienojumu

debitoru konts . .' 1.475,63
Noliktavas debitoru

konts 2.557,65
Liepājas bankas konts 158,68
Rīgas komercbankas

konts 111,52
Latvijas tirdzniecības

un rūpniecīb. banka 478,33
Konto-korent konts

— debitori . . . 22.338,11
Liepājas vācu krāj un

aizdevu sabiedrībā 441,99
Automobiļa konts . 4,500,—

Ls 472.750,19

PASĪVS Ls
Liepājas bankas

£ konts 35.299,18
Ķīles banka Ķīlē. . 256.963 —
Noraksta rezerv. konts 116.000,—
Kapitālu konts . . . 25.000,—
Dzēšanas rezerves

konts 7.995,27
Drošības konts ... 1.400,73
Konto-korrent - konts

kreditori . . . . . 30.092,01

Ls 472.750,19

Pelnās un zaudējumu rēķins par
1927. g.

Izlabošanas darbnīcas Ls
konts 232,47

Kustamu īpašumu
konts .... . .. 5,—

Oāzes skaitītāju konts 1.801,37
Darvas destil. ietaises

ieguld. konts . . . 700,—
Amonjaka ietaises

ieguldījumu konts... 900,—
Benzola ietaises iegul-

dījuma konts . . 2.,—
Gāzes kamerkrāsns

konts 17.778,87
Amortizācijas konts. 2.700,-—
Vispār. izdevumu

konts 6.435,84
Darbnīcas uzturēs

konts ' 10.694,36
Sludinājumu konts. 1.519,87
Darba algas konts . 9.401,85
Remontu konts . . 6.050,18
Nodokļu konts . . . 11.689,14
Slimo kases konts. . 2.361,23
Gāzes vadu konts. . 741,95
Gāzes krāšņu uzturēs
_ konts ...... 749,33
Ēku uzturēs konts . 2.676,07
Algas konts .... 27.601,64
Kantoru konts , . . 1.145.92
Zīmognodokļu -konts. . 392,40
Apgaismošanas konts 4.848,47
Apsildīšanas konts. . 12.850,65
Ražošanas ' konts . . 115.060,—
Apkurināšanas konts 12.557,86
Automobiļa konts . 702,91
Procentu konts . . . 19.082,46
Ugunsapdroš. konts. 3.043,41
Tīra pelna par 1927.g. 732,80

Ls 277.01

Gāzes tīrīšanas viela. 3.200,^-

Noliktavas konts . . 4.155,03
Koksa konts .... 99.235,18
Gāzes konts .... 132.407,35
Darvas konts . . . 13.352,99
Amonjaka konts . . 5.922,12
Benzola konts . . . 0.753,74
Instalācijas konts . 700,29
Gāzes skaitītāju īres

konts ... . . . 11.263,35

Ls 277.056,05

3371z VAIDE.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) Latv
pasi Ns 911, izd. no Ozolnielkii
pag. uz Irmas Māls v.; 2) Latv.
pasi Ns 15520 ser. AL 24797,
izd. no II iec. 1927. g. uz Kurta
Sirmais v.; 3) personas apliecību
Ns 18692, izd. no Rīgas pret.
1926. g. 25. aug. uz Nadeždas
Filipovski v.; 4) Latv. iek5z. pasi
izd. no Rēznas pag. 1927. g. uz
Feroponta Smirnova v.; 5) Latv.
pasi Ns 246878, izd. no Rīgas
pret. 1927. g uz Broņislavas
Draisko v.; 6) Latv. pasi 'Ns 899,
izd. no Aiviekstes pag. 1924. g.
5. jūl. uz Giteles Levensons ,v.;
7) Latv. pasi Ns 83282, izd. no
VII iec. uz Šarlotes Hembergers
v.; 8) Latv. pasi Ns 262284 ser.
AZ 694, izd. no Rīgas prēf. uz
Voldemāra Pfeifa v.; 9) Latv. pasi
Ns 280822 ser. AT 14716, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. uz Agnezes
Birkenfelds v.; 10) Latv. pasi
Ne 764, izd. no Misas pag. 1926. g.
14: sept. uz Jura Vaikovskas v.;
11) Latv. pasi Ns 277188 ser. AZ
17743, izd. no Rīgas prēf. 1927. g.

uz Nikolaja Vasiljeva v.; 12) Latv
pasi Ns 19115, izd. no Rīgas prēf.
1920. g. 4. martā uz Leiba Vulfa d.
Tulboviča v.; 13) Latv. pasi
Ns 27 ser. CV 21627, izd. no
Kūduma pag 1927. g. uz Artūra
Voldemāra Rostoka v.; 14) Latv.
pasi Ns 142968, izd. no Rīgas
prēf. 1922. g. uz Martas Jāņa m.
Brak«e v.: 15) Latv. pasi
Ns 165637, izd. no Rīgas prēf.
1921. g. 11. maijā uz Henrietes
Jāņa m. Freibergs v.; 16) Latv.
pasi Ns 280155, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 4. jūn. uz Annas
Oskara m. Deģis v.; 17) Latv
pasi ,izd. no Skaistas pag. uz
Emīlijas Jāna m. Voiminskis v.;
18) Latv. pasi Ns 222732, izd. no
Rīgas prēf. 1923. g. 20. febr uz
Franciskas Jansons v.; 19) perso-
nas apliecību Ns 18586, izd. no
Rīgas prēf. 1926. g. 22. dec. uz
Zalmaņa Vovsi v.; 20) personas
apliecību Ns 58, izd. no Rīgas
prēf. uz Marijas-Annas Flachs v.;
21) Latv. pasi Ns 1128, izd. no
Aizputes apr. priekšn. 1920. g.
uz Olgas Meike v.; 22) Latv. pasi
Ns 984, izd. no Kačanovas pag.
uz Tatjanas Čerstovs v.; 23) Latv.
pasi Ns 240769, izd. no Rīgas
prēf. 1924. g. 27. maijā uz Anto-
nijas Priedītis v.; 24) Latv. pasi
JVs 1347, izd. no Sātiņu pag. uz
Ģirta Gerta d. Durribrova v.;
25) Latv. pasi JVs 255938, izd.
no Rīgas prēf. 1927. g. 29. nov.
uz Monikas Ignatans v.; 26) Latv.
pasi Ns 2900, izd. no Bauskas
apr. priekšn. uz Menuches Ho-
ziasa m. Levenšteins v.; 27) Latv.
pasi JVs 165514, izd. no Rīgas

pref. uz Annas Ādama m. Lindo-
vičs v.; 28) Latv. pasi JVs 251248,
izd. no Rīgas prēf. 1925. g.
5. febr. uz Mārtiņa Lūsis-Lūsinš v*.
29) Latv. pasi Ns 203500, izd. no
Rīgas prēf. 1922. g. 12. apr. uz
Annas Jāna m. Sercels v.;
30) Latv. p' asi Ns 269287, izd. no
Rīgas prēf. 1926. g. uz Marijas
Jāņa m. Priede v.; 31) Latv.
pasi JSs 863, izd. no Auru pag.
1922. g. 2. sept. uz Irmas Au-
gusta m. Upacers v.; 32) Latv.
pasi JVs 50702 ser. AK 4388, izd.
no IV iec. 1927. g. 4. okt. uz
Eižena Matisa v.; 33) Latv. pasi
JVs 124166 ser. AA 16410, izd.
no VIII iec. 1927. g. uz Viļā
Feldberga v.; 34) Latv. pasi
JVs 842, izd. no Emburgas pag.
uz Ringolda Jāņa d. Čakste v.;
35) Latv. pasi *s 871, izd. no
Kuldīgas apr. priekšn. uz Jūlijas
Eņģelis v.; 36) Latv. pasi
Ns 20221, izd. no IX iec. 1923. g.
12. nov. uz Jāņa Andreja d.
Avotiņa v.: 37 *) Latv. pasi
JVs 234380, izd. no Rīgas prēf.
1923. g. uz Valijas Jāņa m.
Filipsons v.; 38) Latv. pasi
Ns 8918 ser. LK 8553, izd: no
Jelgavas apr. priekšn. 1927. g.
uz Paulīnes Vīgants v.; 39) Latv.
pasi JVs 26089, izd. no Liepājas

prēf. 1923. g. 23. aug. uz Smuļa
Volfa Fridlenders v.; 40) Latv.
pasi Ne 84381, izd. no Rīgas prēf.
uz Marijas Jāna m. Kraukle v.;
41) Latv. pasi * JVs 15469 ser. AL
24455, izd. no II iec. 1927. g.
8. nov. uz Marijas Krūmiņš v.;
42) Latv. pasi Ns 560, izd. no
Liepupes pag. 1925. g. 24. apr.
uz Marijas Sniķeris v.; 43) Latv.
pasi .Vs 266111, izd. no Rīgas
prēf. uz Krišjāņa Kūla v.;
44) Latv. pasi .V 005, izd. no
Snēpeles pag. 1921. g. 1. dec. uz
Jžņa Kristapa d. Segliņa v.;

45) Latv. pasi Ns 246358 ser. AK
18168, izd. no Rīgas prēf. uz
Emmas Buldurs v.; 46) Latv.
pasi ,izd. no Briģu pag. 1928. g.
uz Timoteja Gliušenkova v.;
47) Latv. pasi Ns 40841, izd. no
VI iec. 1920. g. uz Matrenas
Aleksejevs v.; 48) Latv. pasi
JVs 672, izsd. no Budbergas pag.
1921. g. 19. okt. uz Otilijas
Mārtiņa m. Bērziņš v.: 39) perso-
nas apliecību Ns 20251, izd. no
Rīgas prēf. 1924. g. 7. maijā uz
Paula Bračkovska v.; 50) Latv.
pasi .Vs 66112, izd. no V iec.

1920. g. 9. janv. uz Annas
Čavars v.; 51) Latv. pasi Ns 35,
izd. no Raiskuma pag. 1922. g.
25. sept. uz Emīlijas Pētera m.
Ozols v.; 52) ārlietu min. ārzemes
pasi Ns 358, izd. 1922. g. uz
Leo Grandovska vārdu. 3382o

Pamats: Rīgas prefektūras
š. g. 2., 3., 4., 5. un 7. maija
raksts Ns 3074.

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs izsludina par nederīgu
pieteikto par nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi Ns 4317, izdotu no
Dundagas pagasta valdes 1921. g,
27. aprīlī uz Alvines Kārļa m.
Cēbergs vārdu. 3045ē

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs izsludina par nederīgu
pieteikto par nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi Ns 4754, izdotu no
Dundagas pagasta valdes 1922. g.
20. februārī uz Friča Kār|a d.
Rēgalts vārdu. 3046 ē

Cēres pag. valde izsludina par
ned. nozaud. pasi Ns 826, izd. no
Zentenes pag. valdes 1920. g.
28. sept. uz Martas-Lavīzes Indri-
ķa m. Fridenberges v. 2Ģ68z

Saukas pag. valde izsludina par
ned. nozaud. Latvijas pasi Ns
K. V. 017346945, izd. no Saukas
pag. valdes 1928. g. 31. janvārī
un karaklausības rezervista apl.
Ne 15472 no 1925. g. 5. decembra,
izdota no Jēkabpils-Ilūkstes kara
apriņķa priekšnieka uz Edgara
Kriša' d. Laiviņa vārdu. 2667z

Veselavas pag. valde izsludina
par ned. sekošus nozaud. doku-
mentus: 1) karaklausības apl.
Ns 4463, izd. no 8. Daugavpils
kājnieku pulka komandiera!926.
g. 29. maijā uz Jēkaba Mārtiņa
Jāņa d. Galviņa v'.j 2) apliecību
par ned. kara ' dienestam Ae 821,
izd. no Cēsu apr. apsardzības
priekšnieka 1919. g. 27. okt. .uz
Jāņa Jāņa d. Baltvilka v. 2672z

Talsu polic. priekšnieks izslud.
par ned. nozaud. karaklausības
apliecību, ižd. no Talsu apriņķa
apsardzības priekšnieka 1919* g.
19. dec. ,uz Ernesta Pētera d.
Geršmaņa vārdu. 2790z

Biržu pag. valde izsludina par
ned. sekošas nozaudētas Latv.
iekšzemes pases: 1) Ns 1112, izd.
no šīs valdes 1920. g. 30. jūnijā
uz Ievas Anša m. Doman v. un
2) 'Ns 2029, izd. no šīs valdes
1921. g. 31. augustā uz Jāņa Ro-
berta d. Haiikas vārdu. *2805z

Kandavas pilsētas valde izslud.
par ned. nozaud. karaklausības
apliec. Ne 8790, izd. no Tukuma-
Talsu kara apr. pr-ka 1924. g.
19. okt. uz Friča Jana d. Salmiņa
vārdu. 2869Ž

Šķibes pag. valde izsludina par
ned. nozaud. apliecību par nede-
rīgumu kara dienestam Ns 7191,
izd. no Jelgavaš-Bauskas kara
apr. priekšnieka 1921. g. 7. maijā
uz Alberta Klāsona v. 2886z

Jumpravas pag. valde izsludina
par ned. nozaud. zirga pasi Ns 105,
izd. no Jaunjelgavas pilsētas val-
des 1920. g. 13. maijā uz Izraēla
Leiba d. Feldhuns v. 2885z

Mēmeles pag. valde, Jēkabpils
apr., izslud. par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ns 579,
izd. no Mēmeles pag. valdes
1923. g. 26. okt. uz Annas Muiž-
zernnieks, dzim. Grinvalds v.

Zvardes pag. valde izsludina
par ned. sekošus nozaud. doku-
mentus: l)Latvijas iekšzemes pasi
Ns 909, izd. no Vecauces pag.
vajdes 1920. g. uz Žaņa Jāņa d.
Reimaņa v.; 2) Latvijas i 'ekšz.
pasi Ns 369, izd. noZvārdes pag.
valdes 1920. g. uz Huldas Friča m.
Levics v.; 3) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 1625, izd. no Zvārdes pag.
valdes 1922. g. 15. maijā uz
Antonijas-Malvīnes Ženijas m.
Rutkis v.; un 4) Latvijas iekšz.
pftsi Ns 1443, izd. no Zvārdes pag.
valdes 1921. g. 1. augustā uz
Anša Ilzes d. Briņķis v. 2802z

Preiļu pag. valde izsludina par
ned. sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) iekšz. 'pasi J. T.
Ns 017537, izd. no Preiļu pag. v.
1928. g. 17. febr. uz ' Andreja
Jezupa d. Ručevskis v.; 2) kurn.
reg. zīmi Ne, 516, izd. no Jasmuižas
pag. valdes 1927. g. 25. martā uz
Jāņa Jāņa d. Dombrovska v.:
3) iekšz. pasi Ne 7699, izd. ne
Preiļu pag. valdes 1922. g.
18. dec. uz Gelas Andreja m.

Gavars v.; 4) iekšz. pasi Ns 3624
izd. no Preiļu pag. valdes 1921. g.
30. sept. uz Franuses Jura m
Gibečs vārdu. 2806z

Līvānu pag. valde izsludina par
ned. nozaud. Latvijas iekšzemes
personas pasi Ns 552, izd. no Lī-
vānu pag. valdes 1923. g. 1. no-
vembrī uz Minnas-Ievas Indriķa
meitas Bļodan vārdu. 3054z

Ventspils apr. priekšnieka pal.
izslud. par ned. nozaud. Latvijas
iekšzemes pasi Ns 5459, izd. no
Dundagas pag. valdes 1923. g.
7. martā uz Kārļa Kārla d. Lud-
vigs vārdu. 3136z

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Drustu pag valde izsludina par
ned. ugunsgrēkā sadegušās pases:
1) pasi C. N. Ns 010716, izd. no
Drustu pag. valdes 1927. g.
10. okt. Ns 716 uz Matildes
Bērziņš, dz. Leitens v. un 2) pasi
C. N.Ns 010717, izd. no Drustu
pag. valdes 1927. g. 10. okt.
Ns 717 uz Mildas-Mariannas Bēr-
ziņš vārdu. 2803z

Liepājas pils. 3. iec. pol. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto pag. kara kļaus, apliec.
Ns 3979. izd. no Liep. (agrāk Gro-
biņas) kara apr. priekšn. uz
Ernesta Anša d. Reinholda vārdu.

Liepājas pol. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
3. daļas rezervistu apliecību
Ns 2413, izd. no Liepājas kara
apr. priešn. 1926. g. 11. janv.
uz Voldemāra Jēkaba d. Red-
licha vārdu, dzim. 1908. g. 3229o

Balvu pils. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi
Ne 3121, izd. no. Neretas pag.
valdes 1927. g. 24. aug. uz
Jakova Sleima d. Jucha v. 3230

Jelgavas apr. priekšn. pil. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 4180, izd.
no Šķaunes pag. valdes 1920. g.
10. febr. uz Franciskas Donata m.
Andžan vārdu. 3306o

Jelgavas apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ne 1151, izd. no
Mežotnes pag. valdes 1921. g.
7. martā uz Līzes Jēkaba m.
Markevitc, dzim. Bitte, vārdu.

Madonas apr. priekšn. 2. iec.pal.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ne 2759, izd. no
Lubānas pag. valdes 1922. g.
6. okt. uz Annas Jāņa m. Raune
vārdu. 3367o

Madonas apr. priekšn. 2. iec.pal.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv-. iekšz. pasi Ns 2280.4102,
izd. no Balvu pag. valdes 1921. g.
15. dec. uz Viktora Tomasa
Dubrovska vārdu. 3368o

Madonas apr, priekšn. pal. 2. iec
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 185, izd. no
Lubānas pag. valdes 1926. g.
26. jūn. uz Richarda Andreja d.
Gavara vārdu. 3369o

Madonas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Lat iekšz. pasi Ne 1695,
izd. no Sarkaņu pag. valdes uz
Jāņa Andreja d. Pelēcs vārdu.

2) Latv. iekšz. pasi Ns 135, izd.
no Sarkaņu pag. valdes uz Jāņa
Jāņa d. jaunrubena vārdu.

3) Latv. iekšz. pasi Ns 3289,
izd. no Rēzeknes apr. 4. iec. pol.
priekšn. uz Annas Augusta m.
Bonders vārdu.

4) Latv. iekšz. pasi Ns 2352,
izd. no Madonas iec. pol. priekšn.
uz Jāņa Marijas d. Vilciņa vārdu.

5) Latv. iekšz. pasi *Ns 2132,
izd. no Saikavas pag. valdes uz
Voldemāra Pētera d. Cālīša v.

6) Latv. iekšz. pasi Ns 1743,
izd. no Ļaudonas pag. valdes uz
Jūlija Jēkaba d. Baltruka vārdu.

7) Latv. iekšz. pasi Ne 5562,
izd. no Preiļu pag. valdes uz
Teklas Donata m. Skutels vārdu.

8) Latv. iekšz. pasi Ne 272, izd.
no Meirānu pag. valdes uz Emīli-
jas Matīsa m. Pureniņ vārdu.

9) Latv. iekšz. pas 'i Ne 1067,
izd. no Kalsnavas pag. valdes
uz Ievas Andža m. Glāznieks v.

10) Latv. iekšz. pasi Ns 441,
izd. no Smiltenes iec. pol.
priekšn. uz Antonijas Dāvida m,
Žukurs vārdu.

11) Latv. iekšz. pasi Ns 797,
izd. no Liezeres pag. valdes uz
Otto Jāna d. Grūbe vārdu.

13)' Latv. iekšz. pasi Ns 305,
izd. no Kārzdabas pag. valdes
uz Jēkaba Jāņa d. Gulbis vārdur

14) Latv. iekšz. paši Ne 83, izd.
no Olu-Apeltienas pag. valdes
uz Marijas Jurģa iri. Buiķis v.

15) Latv. iekšz. pasi Ns' 483,
izd. no Cesvaines pag. valdes uz
Annas Jāņa m. Grabovskij vārdu.

16) Latv. iekšz. pasi JVs 1053
ser. MV 016579, izd. no Liezeres
pag. valdes uz Augusta Stube v.

17) Latv. iekšz. pasi Ns 390,
izd. no Madonas apr. priekšn.
I. iec pal. uz Alberta Antona d.
Mukana vārdu.

18) Kara klausības apliecību
Ns 3165. izd. no 2. kara transporta
bataljona uz Alberta Antona d.
M'ukana vārdu.

19) Zirga pasi As 180/8380,
izd. no Kārzdabas pag. valdes
1926. g. 10. dec. uz Jēkaba
Jāņa d. Gulbis vārdu. 3309o

Grobiņas pils. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto vecā
parauga kara klausības apliecību
Ns 1869, izd. no 5. Cēsu kājn.
pulka 1921. g. 7. martā uz Jāna
Ādama d. Teteris vārdu. 3051o

Liepājas pils. 3. iec. pol. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kara klausības apliecību
Ns 774, izd. no Liepājas kara apr.
pārvaldes 1919. g. 16. maijā uz
Miķeļa Jāņa d. Ruika vārdu, kā
nederīgam kara dienestā. 3226o

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 10. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kut
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

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

Saturs:
84) . Noteikumi par valsts robežu

apsardzību.
85) Pārgrozījums noteikumos

par ceļa izdevumu atlīdzi-
nāšanu ieceļamiem, pārceļa-
miem un atlaižamiem
valsts darbiniekiem valsts
robežās.

86) Pārgrozījumi Sodu likumos.
87) Izglītības ministrijas skolu

virsvaldes un vispārējo lietu
pārvaldes likvidācija un
skolu departamenta un
ministra sekretāra amata
nodibināšana.

88) Pastiprinātas apsardzības
stāvokļa pagarinājums pie-
robežas joslā līdz 1928. g.
15. novembrim.

Ungurmuizas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no šīs pagasta valdes
1924. g. 10. oktobrī ar Ns 4644 uz
Pētera '"Jēkaba d. Rozenberga
vārdu. 3152ē

Dagdas iec. policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu Latvijas iekšz.
pasi Ne 478, izdotu no Andrupenes
pagasta valdes 1921. g. 29. aug.
uz Jūlijas Franča fti. Pavlovič
vārdu. 3133ē

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto karaklausības aplie-
cību, izd.. no Jēkabpils-Ilūkstes
kara apr. pr-ka no 1924. g.
19. maijā ar.Ns5796 uz Pāvela
Jāņa d. Šostaksvārdu. 3137ē

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu no-
zaudēto iekšzemes pasi, izdotu
no Dignājas pag. valdes 1921. g.
22. nov. ar Ne 4525 uz Annas
Jāņa m, Lazdiņ vārdu. 3138ē

Ilūkstes, apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausī-
bas apliecību ar Ne 1848, izdotu
no Jēkabpils-Ilūkstes kara apr.
pr-ka 1924. g. 41. februārī uz
Jāzepa Jēkaba d. Perevālova
vārdu. 3147ē

Jaunlaicenes pag. valde izslu-
dina par. nederīgu nozaudēto
vecā parauga kara klausības
apliecību Ne 2080, izd. no 4. Val-
mieras kājn. pulka kom. 1921. g.
7. martā uz Alberta Rūdolfa d.
Ikkerta vā'rdu. 3063o

Jaunsaules pag. valde .Bauskas
apr., izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumetus:

1) Latv. iekšz. pasi Ne 1018,
izd. no ,šīs pag. valdes 1924. g.
30. apr. uz Alīses-Zelmas Jāņa m.
Kāposts, dzim. Kužma, vārdu.

2) Latv. iekšz. pasi Ns 10217,
izd. no Rīgas prēf. 11. iec. priekšn.
1919. g. 1. dec. uz Jāņa Kristapa
d. Ciņa vārdu.

3) Latv. iekšz. pasi Ns 247,
izd. no šīs pag. valdes 1920. g.
5. maijā uz Annas Pētera m.
Cebekovskij dzim. Mazur vārdu.

4) Zirga pasi Ns 83/13883, izd.
no šīs pag. valdes 1926. g.
13. febr uz Jāzepa Cebekovskija
vārdu.

5) Kumeļa reģistrācijas airai,
izd. no šīs pag. valdes 1926. g.
13. febr. ar JVs 13 uz ļāzepa Cebe-
kovskija vārdu. . 3059o

Bukaišu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns ser. LJ 001742,
izd. no šīs pag. valdes 1927. g.
5. dec. uz Emīlijas Ļūļas v. 3052o

Galgauskas pag., valde Madonas
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto kara klausības apliecību
par nederīgumu kara dienestam
Ne 2988, izd. no Valkas kara apr.
priekšn. 1921. g. 14. martā uz
Jāna Kārļa d. Sehris vārdu,
dzim. 1891. g. 3062o

Gavru pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi
Ne 39 T, izd. no šīs pag. valdes
1922. g. 10. aprīlī uz Nikitas
Tiņiofejeva vārdu. 3060o

Gavru pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi JVs 2160, izd. no šīs pag.
valdes 1922. g. uz Annas Timo-
teja m. Bečs, dzim. Smirnovas,
vārdu. 3061o

Kārsavas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) kara atvaļi-
nājuma apliecība Ns 5016, izd.
no 6. Rīgas kājn. pulka kom.
1922. g. 29. martā uz lija Matve-
jeva v.; 2) kara klausības apliec
Ne 7651, izd. no Ludzas kara apr.
priekšn. 1925. g. 16. martā uz
Ādama Barkana v.; 3) Latv.
iekšz. pasi Ns 36, izd. no Ludzas
apr. priekšn. pal. 1924. g.
19. martā uz Jura Kuplais vārdu.

Akc. sab.
„Ņevas Stearīna Akciju
sabiedrība, Rīgā" valde
sasauc š. g. 4. jūnijā, Rīgā.
Kaļķu ielā Ns 8/10, dz. 3, pīkst. 2
pēc pušd. akcionāru

kārtēju gada pilnu
sapulci.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatvīru vēlēšana;
2) Revizījas kommisijas ziņo-

jums;
3) 1927. darbības gada pārskata

pieņemšana un bilances uz
1927. g. 31. dec. apstipri-
nāšana, kā arī līdzšinējas
valdes locekļu atsabināšana
no atbildības;

4) Valdes locekļu un to kandi-
dātu, kā ari revizījas kom-
misijas vēlēšanas;

5) 1927. g. zaudējumu segšana
statūtu § 53.);

6) Dažādi priekšlikumi un jautā-
jumi.

3778b Valde.

Ebreju sabiedriska nama iegū-
šanas un izmantošanas akc. sab.

„VIENĪBA" valde
sasauc uz statūtu §. 37. pamata
š. g. 9. maijā nenotikušās pirmās
kārtējās vispārējās sapulces dēļ

otru sapulci,
š.g. 30. maijā sabiedrības valdes
telpās, Rīgā, Skolas ielā Ne 6,
pīkst. 7 vakarā, kura būs piln-
tiesīga un viņas lēmumi galīgi
neatkarīgi no atnākušo akcionāru
skaita.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas;

2) Gada pārskats up revizījas
kommisijas ziņojums;

3) Budžeta un darbības plāna
pieņemšana;

4) Vēlēšanas;
5) Dažādi jautājumi.
3777b Valde.

Maksātnespējīgas Rīgas Stiklu
fabrikas akc. sab. ,,Jēkabs Bēks"

konkursa valde
ar šo uzaic. kreditorus ierasties uz

SAPULCI,
kas notiks š.g. 21. maijā, pīkst. 7
vakarā,Rīgas apgabaltiesas telpās

Dienas kārtība:
1) Ziņojums kreditoriem par kon-

kursa valdes š.. g. 26. aprīļa
pieņemtiem lēmumiem;

2) Jautājumi un priekšlikumi.
Sasauktā š. g. 16. maijā

kreditoru sapulce nenotiks.
3820b Konkursa valde.

1928. g. 11. jūnijā, plkšt. 10,
Jelgavas apgabaltiesas telpās,
istabā Ns 15, tiek sasaukta

KREDITORU SAPULCE
Leo Vulfa maksātnespējības lietā
(Jelgavas apgabaltiesas)

ar dienas kārtību :
I) Ziņojums par maksātnespējīgā

mantas stāvokli un konkursa
valdes vēlēšanas.

Uz sapulci tiek aicināti Leo
Vulfa kreditori.

Zvērināts kurators maksātne-
spējīgā Leo Vulfa mantībai zv.
adv. pal . J. Zvirbulis. 3757b

iaitiiOaoiaat'jai.
Tā kā š. g. 10. maijā, vispārējas

sapulces dienas kārtības 4. punkts
kvoruma trūkuma dēļ, netika
apspriests, š. g. 30. maijā, pīkst.
7 vakarā, bankas telpās. Tirgoņu
ielā Ne 4, saskaņā ar stāt. f 65,
notiks
otrā visp. sapulce,
kura, neskatoties uz priekšā stā-
dīto akciju skaitu, tiks atzīta par
pilntiesīgu.

Dienas kārtība:
Statūtu $ 49. un 50. grozīšana.
_3_ 846ē Valde.
Maksātnespējīgā parādnieka Pā-
vila Voitkeviča tirg. zem firmas
„P. Voitkevičs un Ko." kreditori
ar šo tiek uzaicināti uz
PILNU KREDITORU SAPULCI

š. g. 23. maijā, pīkst. 18i/2 ,
Rīgā, Valdemāra ielā Ne 34,6.

Dienas kārtība:
1) Konkursa valdes pārskats;

2) Pretenziju pārbaudīšana un
apstiprināšana;

3) Konkursa valdes atalgojuma
noteikšana;

4) Konkursa masas sadalīšana;
5) Maksātnespējības rakstura no-

teikšana;
6) Konkursa vēlēšana;
7) Dažādi jautājumi.

Konkursa valde lūdz stādīt
priekšā līdz šīs sapulces dienai
savu pretnzīju pierādījumus.

Konkursa valdes priekšsēdētājs
Zvēr. adv. pal. A. Gutmanis.

3779b

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.
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