
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Rīkojums par Rēzeknes kara apriņķa

sadalīšanu iesaukšanas iecirkņos.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

Grozot kara ministra 1924. g. 10. decembra rīkojumu N° 204.8 Go („Valdības
Vēstneša" 1924. g. 285. numurā), Rēzeknes kara apriņķi sadalu sekošos
iesaukšanas iecirkņos:

22 Kara anrinka nosaukums . , - • ? Iesaukšanas iecirkņos
2 o. r ap'niĶa nu.dUKu.iL Iesaukšanas iecirkņu
SIs un pārvaldes atrašanās ietilpstošo pilsētu un

!* vieta nosaukums un vieta pagastu nosaukumi

1. Rēzeknes pilsēta.
2. Rēznas,
3. Ozolmuižas,
4. Makašēnu,

I. Rēzeknes iesaukšanas 5. Bērzgales,
iecirknis Rēzeknē. 6. Maltas,

7. Sakstagala,
8. Dricēnu,
9. Silajāņu un

10. Ružinas pagasts.

11. Rēzeknes kara apriņķis 1. Varakļānu pilsēta
ar pārvaldi Rēzeknē. 2. Varakļānu pagasts.

3. Viļenu pilsēta.
II. Varakļānu iesaukša- 4. Viļēnu,

nas iecirknis Vara- 5. Vidsmuižas,
kļānos. 6. Stirnienes,

7. Gaigalavas,
8. Atašienes un
9. Barkavas pagasts.

| 1. Kaunatas,
III. Kaunatas iesauks _anas ) 2. Bukmuižas un

iecirknis Kaunatas. ļ 3 Andrupenes pagasts,

Pamats. Kara klausības likuma 40. pants.

Rīgā, 1928. g. 11. maijā. Ne 1667 Go.

Kara ministris, ģenerālis E d. Kalniņš.
Galvenā štāba priekšnieka v. p. i, ģenerālis Francis.

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

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

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

, Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, piH Ne 1. Tālrunis 20031
Atvērts no \ pulksten 9—3

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1928. gada 11. maijā.

Nr. 242.
Atvaļinu disciplinārā kārtā no aktīvā

kara dienesta līdz turpmākam rīkoju-
mam Aviācijas pulka virsleitnantu Jāni
Danderi.

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

SAEIMA.
Sēde 11. maijā.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kal-
niņš pulksten 5.

Nolemj grozīt dienas kārtību tādā ziņā,
ka iekam uzklausīties valdības atbildi uz
steidzamo pieprasījumu par pārgrozībām
izglītības ministrijā, jāapspriež likums
par sēklas fonda palielināšanu. Tad pār-
trauc kopsēdi un notur frakciju pār-

stāvju apspriedi deputāta J. Goldmaņ-a
lietā, kas bijis apcietināts, bet tad atkal
atsvabināts. Pēc plašākas pārrunas uzdod
publisko tiesību un juridiskai kommisijai
10 dienu laikā noskaidrot šo lietu.

Atkal atklājot kopsēdi, uzdod sociālas
likumdošanas, juridiskai un budžeta kom-
misijai divu nedēļu laikā izstrādāt un ie-
sniegt Saeimai likumu par pensijām biju-
šiem Krievijas pensionāriem un triju
nedēļu laikā iesniegt likumu par pašval-
dību darbinieku pensijām.

Tālāk pārrunā ierosinājumu par jaunu
dzelzceļu būvi no Rīgas uz Rūjienu un
no Liepājas uz Pāvilostu. Ierosinājumu
nodod budžeta kommisijai, kam tas jā-
apspriež divu nedēļu laikā. Vēl nodod
kommisijai ierosinājumu par jauna dzelz-
ceļa būvi nākošos 5 gados no Rīgas uz
Rēzekni caur Ērgļiem un Kārsavu.

A. Dzeņa priekšlikumu, 0. Nonāca vietā
Kultūras fonda domē ievēlēt Fr. Sepu,
nolemj apspriest frakciju sēdē.

Pēc tam pieņem likumus par sēklas
fonda palielināšanu, par pārgrozījumiem
muitas tarifā un par kara dienesta laika
saīsināšanu.

Tad sēdi slēdz īsi priekš pulksten
12 naktī.

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums.
Atsaucoties uz noteikumu Ne 314 6. §

dzelzceļu ekspluatācijas direkcija paziņo,
ka ar jaunā vilcienu saraksta ievešanu,
t. i. sākot; ar š. g. 15. maiju pasažieru

ātruma preces pārvadās ar sekošiem vil-
cieniem.
I. Virzienā no Rīgas uz stacijām:
Rīgas-Valkas iecirknī ar vilc. Ne 2020 —

atiet no Rīgas pas. pulksten 21.23;
Ieriķu-Vecgulbenes iecirknī ar vilcienu

'.Ne 20 — atiet no Rīgas pas.
pīkst. 17.52:

Vecgulbenes-Jaunlatgales-Rītupes iecirknī
ar vilcienu Ne 4 — atiet no Rīgas
pas. pīkst. 23. 10;

Rīgas-Krustpils iecirknī ar vilcienu
Ne 5720 2160 — atiet no Rīgas pas.
pīkst. 21.20;

Krustpils-Zilupes iecirknī ar vilcienu
Ne 5720/2160/130 — atiet no Rīgas
pas. pīkst. 21.20;

Krustpils-Daugavpils iecirknī ar vilcienu
Ne 5720/2160/2208 — atiet no Rīgas
pas. pīkst. 21.20:

Daugavpils-Indras iecirknī ar vilc. Ne 16
— atiet no Daugavpils pīkst. 19.00;

Daugavpils-Jaunlatgales iecirknī ar vil-
cienu N2 12 — atiet no Daugavpils
pīkst. 6.13;

Daugavpils-Grīvas-Zemgales iecirknī ar
vilc. Ne 131, 133 un 135 — atiet no
Daugavpils pīkst. 5.50, 10.55un 22.00;

un bez tam vēl uz Zemgali adresētos
zivju sūtījumus no Rīgas pas. nosūtīs
ar vilc. Ne 10 — atiet no Rīgas pas.
pīkst. 13.08;

Grīvas-Eglaines iecirknī ar vilc. Ne 26,
28 un 110 — atiet no Grīvas pīkst.
6.14, 18.25, un 20.21;

Pļaviņu-Vecgulbenes iecirknī ar vilcienu
No 6/102 — atiet no Rīgas pas. pulk.
sten 0.14;

Rīgas-Tukuma I-Tukuma II-Ventspils ie-
cirknī ar vilcienu Ne 5 — atiet no
Rīgas pas. pīkst. 0.30;

Rīgas-Jelgavas-Tukuma 11 iecirknī ar vil-
cienu Ne 25 — atiet no Rīgas pas.
pīkst. 15.28;

Glūdas-Brocenu iecirknī ar vilc. Ne 25/331
— atiet no Rīgas pas. pīkst. 15.28.

Rīgas-Bolderajas iecirknī ar vilc. No 221,
223 un 227 — atiet no Rīgas pas.
pulksten 5.00, 15.46 un 23.12;

Tornkalna-jelgavas-Renģes-Liepājas iec.
ar vilc. Ne 2001/213/15 — "atiet no
Torņkalna pīkst. 3.10;

Jelgavas-Meitenes iecirknī ar vilcienu
No 2001/183 — atiet no Torņkalna
pīkst. 3.10;

bet uz Lietavu un tālāk adresētus tran-
zitsūtījumus ar vilcienu No 11 — atiet
no Torņkalna pīkst. 9.10;

Jelgavas-Sēlpils iecirknī ar vilc. Ne 31/8
— atiet no Torņkalna pīkst. 18.34;

II. Virziena uz Rīgu no stacijām:

Valkas-Rīgas iecirknī ar vilcienu No 2021 —
pienāk Rīgā pas. pulksten 6.22;

Vecgulbenes-Ieriķu iecirknī ar vilcienu
Ne 19— pienāk Rīgā pas. pīkst., 13.00 ;

Rītupes-Jauulatgales-Vecgulbenes iecirknī
ar vilcienu Ne 3 — pienāk Rīgā pas.
pulksten 7.48;

Zilupes - Krustpils iecirknī ar vilcienu
Ne 131,2171 5703 —pienāk Rīgā pas.
pulksten 4.50;

Daugavpils-Krustpils iecirknī ar vilcienu
No 2211/2171 ,'5703 — pienāk Rīgā pas.
pulksten 4.50;

Krustpils - Rīgas iecirknī ar vilcienu
Ne 2171 5703 — pienāk Rīgā pas.
pulksten 4.50 ;

Indras - Daugavpils iecirknī ar vilcienu
No 17 — atiet no Indras pīkst. 5.05;

Jaunlatgales - Daugavpils iecirknī ar vil-
cienu JSfo 11 — atiet no Jaunlatgales
pulksten 15.10;

Zemgales - Grīvas - Daugavpils iecirknī ar
vilc. Ne 132 un 136 — atiet no
Zemgales pulksten 7.34, 20.20;

Zemgales - Grīvas - Daugavpils iecirknī ar
vilcienu Ns 134 — atiet no Grīvas
pulksten 9.50;

Eglaines-Grīvas iecirknī ar vilc. Ne 27,
29 un 109 — atiet no Eglaines
pulksten 7.18, 19.2% 6.26;

Vecgulbenes-Pļavinu iecirknī ar vilcienu
Ne 101 2171/5703—pienāk Rīgā pas.
pulksten 4.50;

Tukuma 1 - Rīgas iecirknī ar vilc.-Ne92—
pienāk Rīgā pas. pulksten 18.42;

Ventspils - Tukuma 11- Tukuma I - Rīgas
iecirknī ar vilcienu Ne g— pienāk
Rīgas pas. pulksten 6.50;

Tukuma 11 - Jelgavas - Rīgas iecirknī ar
vilcienu Ne 26 — pienāk Rīgā pas.
pulksten 10.10;

Brocenu-Glūdas iecirknī ar vilc. Ne332/26—
pienāk Rīgā pas. pulksten 10.10;

Bolderājas-Rīgas iecirknī ar vilc. Ne 222,
224 un 228 — pienāk Rīgā pas.
pulksten 1.00, 8.16 un 20.03;

Liepājas - Reņģes - Jelgavas - Torņkalna
iecirknī ar vilcienu Ne 16 212/2002 —
pienāk Torņakalnā pīkst. 17.34;

un bez tam no Liepājas, Priekules un
Vaiņodes stacijām noteiktās dienās
tikai zivju sūtījumus ar vilcienu Ne 4 —
pienāk Torņkalna pīkst. 6.35;

Meitenes-Jelgavas iecirknī ar vilcienu
Ne 184/2002 — 'pienāk Torņkalna
pulksten 17.34;

bet no Lietavas sekojošos tranzitsūtī-
jurnus uz uH tālāk par Torņkalnu ar
vilcienu Ne 12 — pienāk 'Torņkalna
pulksten 20.21;

Sēlpils-Jelgavas iec. ar vilcienu Ne 7 32 —
pienāk Torņkalna pulksten 8.35.

III. Uz pievedceļiem :

Vecgulbenes - Valkas un Valkas - Ipiķu
iecirkņos ar vilcieniem Ne 6 un 5.

IV. Uz lauku ceļiem:
Uz Meitenes-Bauskas ceļa ar vilcieniem

Ne 102, 104 un 107, 'bet uz pārējiem
lauku ceļiem ar visiem ' preču-pasa-
žieru vilcieniem, kādi ir apgrozībā
noteiktās dienās, saskaņā ar pastā-
vošo pasažieru vilcienu sarakstu.

Rīgā, 1928, g. 11. maijā. Ne 8179 EC.
Ekspluatācijas direktora

vietas izpildītājs Kļavinš.

Rīgas pils. 7. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1928. g. 9. maija lēmumu,
meklē uz sodu lik. 139., 262., 284i, 231.
un 530. p. pamata apsūdzēto Osvaldu Jāna d.
Meiju, 31 g. vecu, pied. pie Valmieras 'apr.
un pagasta, kura senākā dzīves vieta bija Rīgā,
Balasta dambī JSa 6, dz. 5.

Visām iestādēm un personām, kurām ir zināma
min. Meija dzīves vieta, jāpaziņo nekavējoties
miertiesnesim. . v
. Rīgā, 1928. g. 9. maijā. L. JV° 1001/25. g.

Miertiesnesis B ī 1 m a fi i s.

Meklējamo personu saraksts Ne 363.
25484. Baumgarts, Aleksandrs Jura d., dz.

1870. g., Latvijas pav. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas 8. iec. miert. uz Ne 382. ' no 12. 1\
(27. IV 28.), apv. uz s. 1. 284. p. 276. p. 3. d.

25485. Dārziņš, Aleksandrs Radiona d., 36 g.
v., pied. pie Stāmerienes pag. — Pazinot dzīv.
vietu Rīgas apr. 1. iec. miert. uz JVe 103. no 17. IV
28. (28. IV 28.), apv. uz s. I. 469. p. 1. d.

25486. Falkova, l.ība Elija m., dz. 1899. g.
8. X Ludzā. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas pils.
2.iec. izm. tiesu, uzNs fl82.no 20. IV28.\2. V28-),
apv. uz s. 1. 440. un '448. p.

2o487. Goldbergs, Mordchajs Noa d., dz. 24.
VII 1909. g., Latvijas pils. — Rigas pils. 1. iec.
izm. tiesu. r. Ns 1969. no 25. IV 28. (30. IV 28.),
apv. uz s. I. 581. p. 1. d. un 51. p. — Apcietināt!

25488. Junde-Jūts, Elvire Jēkaba m., dz. 15.
IX 1902., g. — Kriminālās parvald. Rīgas nod
pr-ka r. no 28 IV 28. (3. V 28.), apv! naudas
piesavināšanā. — Apcietināt.

25489. Jākobsons, Nasons Izraēla d., dz.
27. III 1897. g., pied. pie Piltenes. — Tukuma-
Talsu kara apv. pr-ka r. Ne 4405. no 24. P
(30. IV 28.). dezertieris. — Apcietināt un
mekl. rīcībā līdz ar karakl. dok.

25490. Kleins, Julijs Emifijas d., 16 g. vecs. —
Nepilng. zemkop. un amatn. ' kol. dīr. Irla\
.\» 156. no 25. IV 28. (4. V 28.), izbēdzis nu kolo-
nijas. — Apcietināt.

' 25491. Kalinins, GrigorijsTerentija d., 301
pied. pie Līvānu pag. — Paziņot dzīv. vietu i
apgblt. Daugavpils 3. iec. miert. uz .V° 1354. no
5. XI 27. (4. V 28.1, apv. uz s. I. 574. p.

25492. Liepiņš, Pēters Pētera d., dz. 5. VIII
19ii6. g., pied. p' ie Rozbeku pag. — IV iec. kara

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

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

devējiem .. ,, —,12 numuru " . ,, —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

c) no privātiem par katai viensl. rindiņu
(par obiigāt. sludin.) ,,— ,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas „ —,80



izm. tiesn. r. .V 970. no 28. IV 28. (4. V 28.), apv.
uz k.'s. 1. 163. 1. p. 133. p. un s. I. 581.-p. l.d.un
IV d. — Apcietināt.

25493. Narubins, Aleksandrs Miķeia d., dz.
1901. g., pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 1. iec. miert. uz JVs 1387. no 16. III 28.
(28. IV 28.), apv. uz s. I. 581. p. 2. d.

25494. Peters, Alfrēds, dz. 15. I 1906. g. —
5. iec. kara izm. tiesn. r. JVs 630. no 25. IV 28.
(2. V 28.), apv. uz k. s. 1. 133. p. un 162. p. 1. d. —
Apcietināt.

25495. Rušmans, Arturs Jura d., dz. 1890. g.,
pied. pie Bauskas. — -Pazinot dzīv. vietu Rīgas
2. iec. izm. tiesn. uz JVs 1183. iio 20. IV 28. (3. V 28.)
apv. uz s. I. 440. un 445. p.

25496. Sīmans, Fridriks (Frīdis) Pētera un
Minnas d., 15 g. vecs. — Nepilng. zemkop. un
amatn. kol. dir. Irlavā r. JVs 120. no 20. IV 28.
(30. IV 28.), izbēdzis no kolonijas. — Apcietināt.

25497. Smislovs, Pēters Feodora d., 27 g. vecs.
— Liepājas cietuma pr-ka r. JVs2337. no 25. IV 28.
(4. V 28.), izbēdzis no Liepājas cietuma. — Ap-
cietināt.

25498. Stērstiņš, Kārlis Jāņa d., 55 g. v., pied.
pie Mežotnes pag.'— Pazinot dzīv. vietu Bauskas
apr. 1. iec. miert. uz JVs ' 79 28. no 25. IV 28.
(4. V 28.), apv. uz s. 1.581. p. l.d.

25499. Zariņš, Augusts Mārtiņa d. ,24 g. vecs.
— Pazinot dzīv. vietu Bauskas,apr. 2. iec. miert.
uz JVs 212. no 20. IV 28. (4. V 28.), apv. uz s. !.
581. p. ļ. d.

25500. Stavrovskis, Kārlis, Nikolaja d., dz.
7. VI 1873. g. — Pazinot dzīv. vietu Tukuma iec.
miert.-uz JVs K. 402. no 21. IV 28. (3. V 28.), apv.
uz s. 1. 581. p. 1. d. .

25501. Ugorenko, Jāzeps Kazimira d., apm.
25 g. v., Polijas pav. — Cēsu apr. 2, iec. miert. r.
JVs 286. no 26. IV 28. (4. V 28.); apv. uz s. I. 581. p.
l.d. — Apcietināt.

25502. Valters, Herberts Aleksandra d., 35 g.
v., pied. pie Rīgas. — Rīgas pils. 1. iec. izm. tiesn.
r. 1864. no 18. IV 28. (28. IV 28.), apv. uz s. 1.
440., 448., 51. p. — Apcietināt.

25503. Veichmans, Kārlis Friča d., dz. 12. IV
1907. g., piederīgs pie Popes . — Rīgas pils. 7. iec,
izm. tiesn. r. JVs 2360. no 24. IV 28. (28. IV 28.),
apv. uz s. 1. 51. un 499. p. 2. pkt. — Apcietināt.

Izlabojums:
,,Vald. Vēstn." 93/28. g.mekl. personu sar.

360. pkt. 25366. tiek mekl. Dorzeniks-Čača un ne
Dorzeniks-Šačs.

Kriminālās pārvaldes priekšu. G. Tīfentals.
Darbvedis P. Kīpe.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Igaunija.

Tallinā, 10. maijā. Igaunijas ārlietu
ministris Rebane šodien sniedza preses
pārstāvjiem paskaidrojumus par pēdējo

Latvijas un Igaunijas ārlietu mi-
nistru konferenci Tallinā. Konfe-
rencē starp citu ticis pārrunāts ari
muitas ūnijas jautājums. Šaī gadī-
jumā viņš esot no jauna nostājies uz tā
paša viedokļa,_ kādu viņš deklarējis fe-
bruāra mēnesī Rīgā. Api ministri esot
bijuši tais ieskatos, ka jautājums par to,
uz kādiem pamatiem šī lieta būtu tālāk-
virzāma, ir vēl tuvāk jānoskaidro un ka
tādēļ jāstājas sakaros ar abu delegāciju
vadītājiem. Šaī jautājumā Latvijai pēc
Rebanes domām esot jāteic pirmais vārds.
Latvijai vajadzētu nākt klajā ar attiecī-
giem priekšlikumiem, kā novērst stāvokli,
kas radies pēc Latvijas-Krievijas tirdznie-
cības līguma noslēgšanas.

< ?" ' ™ * ?"'

(šiesm
sludinājumi.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293., 301. un
un 309. p. pamata uzaicina
Ģirtu Kronbergu, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šaī tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Marijas
Jūles Kronbergs, dzim. Lakevics,
iesūdztbas rakstu viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem,
un uzdot savu dzīves, vietu
Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lietu
noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas
sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprīlī.
L. JVs 332/28. 2902b

Priekšsēd. v. R. Mtillers.
Sekret. p. F. Kāps.

Jaunas valstis.

Lietava.

Attiecības ar Poliju un Vāciju.
Kaunā, 10. maijā. Lietavas ministru

prezidents Voldemaras šodien sniedza
ārzemju preses pārstāvjiem paskaidroju-
mus par patreizējām lietuvju-poļu saru-
nām. Kaut ko noteiktu par tām, pēc
Voldemāra domām,, varēšot teikt tikai
pēc tam, kad kļūs zināmi triju iecelto
kommisiju darbības rezultāti. Kommisijas
iesniegšot ziņojumus jeb priekšlikumus
otrai poļu-lietuvju plenārkonferencei, kura
sanākšot laikam jūlija mēnesī Karalaučos.
Ja kommisiju darbībā rastos jaunas grū-
tības, tad iespējams, ka plenārkonferenci
sasauc arī agrāk. Viļņas jautājums jo-
projām esot visgrūtākais problems, kura
atrisināšana esot nepieciešama. Sapraša-
nās ar Poliju atsevišķos jautājumos bez
vispārējas izlīgšanas neesot iespējama.

Attiecībā uz lietuvju-vācu sarunām
Voldemaras paskaidroja, ka tās bez šau-
bām novedīšot pie pozitīviem rezultātiem.
Beigās Voldemaras paziņoja, ka viņš
laikam 18. maijā izbrauks uz Londonu,
kur viņam būs vispārēja rakstura domu
izmaiņa ar angļu valdības pārstāvjiem.
Ciešāku attiecību nodibināšana starp Lie-
tavu un Angliju, esot pēc Voldemāra do-
mām, pilnīgi nepieciešama. LTA.

Literatūra.
izglītības Ministrijas Mēnešraksta 1928. g.

4. burtn. Izdevēja izglītības ministrija. Red.:
T. Z e i f e t s. — Saturā: Martas Grimmas —
Henriks Ibsens; Dr. phil. Mildas Paļevičas- —
Fēliksa Emmela ekstatiskā teātra ideja; Frd. Dom-
brovska-Dumbrāja — Skolas teātris; Edg. Dē-
liņa — Skolēni un kinematogrāfs; A. Rudīša —
Skolotājs — bērnu veselības sargs; R. Jūrgena —
Kasīrera valodas filozofija; Arņa — Kas ir
atziņa? K- Egles — Kaudzītes Matīsa vēstules u. c.

Darba Tiesības. Socialpolītikas mēnešraksts.
Arbeitsrecht, MonatsschriftfiirSozialpolitik. (Kur-
zen Inhalt s. am Sclīluss.) JVs 4. Aprīlis.
Rīgā, 1928. g. Latvijas slimo kasu savienības
izdevums.

Atpūta. JV° 184. — 1928. g. 11. maijā.
Latvijas Piensaimniecības Centrālās Savienības

darbības pārskats par 1927. gadu.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. g. 12. maijā.

Devīzes
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. 138,40—139.10
100 Norvēģijas kronu 138,05—138 75
100 Dānijas kronu 138,30—139.CO
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 208,00—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°/0 Hipotēku bankas ķīlu zinies 96—97

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

Zvērināts biržas māklera Th. Š. ummers.

Redaktors: M. Ārons.

Ārzemes.
Prūsijas leiši.

Kaunā, 10. maijā. Austrumprūsijā
dzīvojošie lietuvji nolēmuši uzstāties Vā-
cijas reichstagā un Prūsijas landtāga vēlē-
šanās ar atsevišķu kandidātu sarakstu.

LTA.

Māksla.
Nacionālā opera. Eižena Klbpfera un

viņa trupas pēdējās viesizrādes: sestdien,
12'. maijā, Richarda Dēmeļa ,.Cilvēces
draugi" (Die Menschenfreunde). — Svētdien,
13. maijā, Henrika Ibsena ,,Namdaris Sol-
ness". — Pirmdien, 14. maijā, atvadīšanās
izrādē atkārtos Tristana Bernara ,,Skūpsts "
(Abgemacht-Kuss). — Operas baleta izrādes no-
tiks otrdien, 15.'maijā, „Gulbju ezers". —
Ceturtdien, 17. maijā, ,,Pēc karnevāla",
II cēliens no baleta ,,Princis Riekstu-
kodis" un ,,Šop en i a n a". — Sestdien,
19. maijā, ,,Raimonda ".

Nacionālais teātris. Sestdien, 12. maijā, pulk-
sten 4.30 pēc pusdienas kara vīriem J. Vainovska
komēdija „Dzīvie miljoni". Pulksten 7.30 va-
karā, tautas izrādē |. Raiņa traģēdija „Ilja
Muromietis". — Svētdien, 13. maijā, pulksten
2 dienā, lētā izrādē privātai publikai un skolnie-
kiem Materlinka ,,Baltais tēls". Pulksten
7.30 vakarā, Meijaka un Halevi komēdija ,,Ar-
vien trakāk". — Pirmdien, 14. maijā, pulksten
7.30 vakarā, skolotāju arodbiedrībai par labu
Aspazijas ,,Zalša līgava". — Otrdien, 15. maijā,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē Molnara
komēdija ,,Spēie pilī".

Dailes teātris. Sestdien, 12. maijā, pulksten
7.30 vakarā, komēdija ,,360 sievas". — Svēt-
dien, 13. maijā, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
,,Mežābeles koka kastīte" un pulksten
7.30 vakarā „D i v a s pasaules". — Pirm-
dien, 14. maijā, pulksten 6 vakarā, kareivju
izrādē ,,Divas pasaules". t— Otrdien,
15. maijā, pulksten 7.30 vakarā, 44. un beidzamo

reizi šinī sezonā Fr. Molnara velnu spēle 26 ainās
„S a r k a n ā s dzirnavas". — Trešdien,
16. maijā, pulksten 2 dienā, brīvizrāde Latv.
bērnupalīdz, biedrībai ,,Bums un Atspo 1

līte". Pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
,,Mežābeles koka kastīte'. — Ceturt-
dien, 17. maijā, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
„Vilhelms Tells". Pulksten 7.30 vakarā
,,Divas pasaules".

Bez bezdarbniekiem.

Kaunā, 10. maijā. Pēc Kaunas darba
biržas ziņām Kaunā patlaban nav neviena
bezdarbnieka. LTA.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. pamata uzaicina Jev-
dokiju iKlasson.š, dzim. Abri-
taniņš, kuras dzīves 1 vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā ie-
rasties šaī tiesā saņemt norakstus
no (viņas vīra Kārļa Klassona
iesū'dzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmā neierastos, lietu
noliks uz termiņti un izspriedīs
bez viņas klātbūtnes. Ja ie-
radīsies, bet savu dzīves vietu
Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz
tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kancleiā.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. R. Mtillers.

Sekret. p. F. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
\iz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1926. g. 8. jūl. Zalves pag.
mir. Jāna Šaušana atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, firieikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma _ iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām,

lelgavl, 1928. g. 3. maijā.
L. Ka 1975/28. 2896b

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelliofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina ļ visus, kam būtu uz
1924. g. 10. jūnijā mir. Augusta
Jāņa d. Meijera atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdībās Vēstnesī". .

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 3. maijā.
L. JVs 1987/28. 2897b

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelliofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924. g.
17. februārī mirušā Jāņa Andreja
d. Lindes atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprīlī.
3272 L. JVs 198/1928.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelliofs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1926. g. 22. maijā mir. Krišjāņa
Friča d. Fogela atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot i no
sludinājuma iespiešanas dienas
..Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 3. maijā.
L. JVs 1986 28. 2889b

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1928. g. 27. janvārī, mirušā
Jāņa Jura d. Biedris atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
1. janvārī mirušās Zofijas Jura m.
Butkans 1924. g. 17. augustā
sastādītais privāt testaments ar
apgabaltiesas 1928. g. 20. febr.
lēmumu apstiprināts.l..JVs577a/28

Daugavpilī, 1928. g. 2. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

3011ē Sekr. v. R. Tirkovsk 'is.
Latgales apgabaltiesas Viļaku

iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g.31. marta lēmumu
un civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uzaicina
1919. g. decembra mēn. mirušā
Pētera Kaluga mantiniekus pie-
teikt minētam miertiesne :im sa-
vas mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantību, atrodošos Jaun-
latgales apriņķa Liepnas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
..Valdības Vēstnesī". BI.I.JV26I.

Viļakā, 1928. g. 17. aprīlī.
1882o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1918. g. 30. aug. mir. Eduarda
Lindavs atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām,

Jelgavā, 1928. g. 3. maijā.
L. JVs 1990/28. 2898b

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprīlī.
L. JVs 1865/1928.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
3271 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
22. augustā mirušās Julijas-
Albertines Markevics atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 30. aprīlī
3273 L. JVs 1878/1928.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales avgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis uz Annas, Ro-
zālijas un Magdalēnas Plavoku
lūgumu un civ. proc. lik. 74.,
294., 295., 297., 298., 301., 302.
un 309.—311. p. pamata uzaicina
Leokadiju Plavok, kuras dzīves
vieta prasītājām nav zināma,
četru mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn." paziņot mier-
tiesnesim viņa kame 'ā, Dagdas
miestā, savu izvēlētu uzturēšanās
vietu, vai uzrādīt personu, kuru
viņa Leokadija Plavok pilnvaro
saņemt viņai no miertiesneša
piesūtāmas pavēstes un papīrus,
pretējā gadījumā, pēc minētā
laika notecēšanas, tiks nolikta
uz tiesas sēdi lieta par Annas,
Rozālijas un Magdalēnas Plavoku
prasību ret Magdalēnu Ostrv-
sku, Leokadiju, Lienu, Broņislavu
un Staņislavu Plavokiem par
zemi un ēkām un visas atbildē-
tājai Leokadijai Plavok tanī
lietā piesūtāmas pavēstes un
papīri tiks atstātas miertiesneša
kamerā un Leokadijai Plavok
nebūs tiesības aizbildināties ar
nezināšanu par šiem papīriem
un pavestēm.

1928. g. 31..martā. Civ 1. JVs308
1078o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. marta lēmumu
un civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1229. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uzaicina
1927. g. 27. jūnijā mirušā Niko-
laja Ivanova (arī Ivanovska)
mantiniekus pieteikt minētam
miertiesnesism savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tību, atrodošos Jaunlatgales apr.
Viļakas pagastā.

Mantošanas ti?sības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī". Bl.!.JVs71.

Viļakā, 1928. g. 17. aprīlī.
1880o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Latgales ap abaltiesas Viļakas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928-. g. 31. marta lēmumu
un civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uzacina
1927. g. 2. septembrī mirušā
Alekseja Nikolaja'd.Kokoreviča
mantiniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tību, atrodošos jaunlatgales apr.
Viļakas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
,, Valdības Vēstnesī" Bl. I. Ka 72.

Viļakā, 1928. g. 17. aprīlī. ,
1881o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1^28. g. 30. marta lēmumu
un civ. li . (X sēj. 1. d.) 1239 p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uzaicina
1927. g. 12. oktobrī mirušā
Saša-Aleksandra Andreja d. Del-
pera mantiniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantību, atrodošos Jaun-
latgales apriņķa Kacēnu pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.". Bl. 1. JVs 73.

Viļakā, 1928. g. 17. aprīlī.
1878o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņa ar
savu 1928. g. 31. marta lēmumu
un, civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uzaicina
1926. g. 24. maijā mirušās Marijas
Ignata m. R.isukovas mantinie-
kus pieteikt minētam miertiesne-
sim savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantību, atro-
došos Jaunlatgales apriņķa Lina-
vas pagastā.

Mantošanas tie*sības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". BI.I.JVŠ65.

Viļakā, 1928. g. 17. aprīlī.
1879o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Rēzeknes 1, iec. miertiesnesis,
kura kamera atrodas Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā JVs 34, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 30. aprīlļa
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc.'lik. 1401., 1402'. un 1408. p.p
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
uzaicina 1893. g. 16. februārī
un 1925. g. 6. oktobrī Rēzeknes
pilsētā mir. Jāņa Vincenta d.
Doroško un Teklas Matīsa m.
Doroško likumīgos mantiniekus
pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
palikušo pēc nelaiķiem Rēzeknē,
Aizkrasta ielā JVs 11 nekustamo
īpašumu — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Rēzeknē, 1928. g. 30. aprīli.
JVs 318/28. 2653b

Miertiesnesis ("paraksts).
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,

pamatodaņiies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. Xsēj. 1239. p.
uzaicina 1925. g. 18. aprīlī
mirušā Valerjana Lukjanska
mantiniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz atstāto no
mirušā Vārkavas pag. Vacuma s.
zemi ar ēkām augšminētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
2652o Miertiesnesis Skromans

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. l.d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 29. febr.
lēmumu paziņo, ka pēc 1913. g.
12. janvārī mirušā Leva Moroza
ir palicis mantojums, kurš atro-
das Pustinas pag.jDubrišku sādžā,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to kādas tiesības ,pieteikt tās
minētam miertiesnesism viņa ka-
merā, Dagdas miestā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas drenas ,,Va!d. Vēstn."
32875o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis pamatodamies
uz civ. proc. tik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 28. febr.
lēmumu paziņo, ka pēc 1919. g.
20. martā mirušās Chanas Ābra-
ma m. Padvļa ir palicis manto-
jums, kurš atrodas Daug wpils
apr. Dagdas pagasta Dagdas
miestā, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas tiesības, pie-
teikt tās minētam miertiesnesim
viņa kamerā, Dagdas miestā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

1928. g.28. februārī. Bl. l.JVs43
608o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. ļp. un
saskaņā ar savu 1928. g. 28. febr.
.lēmumu paziņo, ka pēc 1922. g.
18. maijā mirušā Vinca Andreja
d.Mileika ir palicis mantojums,
kurš atrodas Bukmuižas pagasta
Vidnas muižas j-bā JVs 3F,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, Dagdas miestā, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no ši sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

1928. g. 29. februāri. Bl. 1. JVs44
607o Miertiesnesis (paraksts).

Preiļu iec. mierteisnesis, pama-
todamies uz civ. proc. lik. 1401.p.
un civ. lik. X sēj. 1239. p. uzai-
cina mirušā 1924. g. 4. februārī
Andreja Justina d. Soma man-
tiniekus pieteikt savas mantoša-
nas tiesības uz atstāto no nelaiķa
kustamu un nekutamu īpašumu
Vārkavas pag. Marienpoles viens.
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald,
Vēstn.".
2579o Miertiesnesis Skromans.



t

'Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Iekšlietu ministrijai

iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas
pilsoņi:
1) Kārlis Dīcers (Dicis) ar sievu

Lību, dzīvojoši Jelgavas apr.,
Džūkstes pag. Avotiņu mājās,
kuri vēlas -saukties * uzvārdā
,,Dīcis ",

2) Elvīra Macuļevičs - Dubrovičs,
dzīvojoša Rīgā, Tulas ielā 16,
dz. 26, kura vēlas saukties
uzvārdā ,,Dubrovičs ",

3) Nikolajs-Aleksandrs Macuļe-
vičs-Dubrovičs, dzīvojošsRīgā,
Tulas ielā 16, dz. 26, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Dub-
rovičs" ,

4) Vilis Bērzenieks, saukts Birz-
nieks ar sievu Lati, dzīvojoši
Jelgavas apr., Šķibes pag.
Līdumos, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,Birznieks",

5) Alfrēds - Roberts Kettekats,
saukts Kattegats ar sievu
Annu-Emmu, dzīvojoši Rīgā,
Vitebskas ielā 23, dz. 13, kuri
vēlas saukties uzvārdā ,,Kat-
tegats",

6) Jēkabs Pavļikas, dzīvojošsjel-
gavā, Svētes ielā 3, dz. 2,kurš
vēlas saukties uzvārdā,,Roze",

7) Ernests Šternboks, dzīvojošs
Kuldīgas apr., Planīces pag.
Pļavarāju mājās, kurš vēlas
saukties uzvārdā „Levits",

8) Kristaps Velliņš ar sievuMinnu
un dēlu Voldemāru-Alfrēdu,
dzīvojoši Jelgavas apr., Auru
pag. Rožulejās, kuri vēlas
saukties uzvārdā ,,Zeltiņš",

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 i ',-
pildīs.

Rīgā, 1928. g.3. maijā. JV°308-.9
Administr. departamenta vice-

direktors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītāja v.

3394z P. Kurzemieks.

Latgal . es apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis , pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 6. marta
lēmumu paziņo, ka pēc 1926. g.
13. aprīlī mirušā Pētera Jēkaba d.
Silova ir palicis mantojums,
kurš atrodas Rēzeknes apr. Buk-
muižas pag. Patmalnieku ciemā,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
u/. šo mantojumu, vai sakarā ar
to kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, Dagdas miestā, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

1928. g. 6. martā. Bl. I. JVs 45.
32503o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. '.. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1927. g. 9. marta
lēmumu paziņo, ka pēc 1927. g.
15. novembrī mirušā Jēzupa
Pētera d. Kromana ir ' palicis
mantojums,kurš atrodas Daugav-
pils apr. Dagdas pagasta Lozdu
ciemā, kādēļ uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas tiesības, pie-
teikt tās minētam miertiesnesim
viņa kamerā, Dagdas miestā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

1928. g. 9. martā. Bl. i. JVs 55.
33375o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
jec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 9. marta
lēmumu paziņo, ka pēc 1928. g.
11. februāri mirušā Franča Staņi-
slava d. Vjatera ir palicis
mantojums, kurš atrodas Dau-
gavpils apr. Dagdas pagasta
Žukovku ciemā, kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šomantojumu
vai sakarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās minētam miertiesne-
sim viņa kamerā, Dagdas miestā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

1928. g. 9. martā. Bl. 1. JVs 54.
33376o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgaoaitiesas uagoas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. liki 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
.saskaņā ar savu 1928. g. 9. marta
lēmumu paziņo, ka pēc 1928. g.
3. janvārī mirušās Marijas Vjate
ir palicis mantojums, kuļ'š atrodas
Daugavpils apr. Dagdas pagasta
Žukovku ciemā, kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šomantojumu
vai sakarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās minētam miertiesne-
sim viņa kamerā, Dagdas miestā
s€.-u mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

1928. g. 9. martā. Bl. I. JVs 53.
333/7o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. prioc. Ik, 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 12. marta
lēmumu paziņo, ka pēc 1878. g.
mirušā Donata Jura d. Kalviša
ir palicis mantojums, kurš atro-
das Daugavpils apriņķa Asūnes

pagasta PlesneVas ciemā, kādēļ
uzaicina viszus, kam būtu u šo
mantojumu, vai sakarā ar to
kādas tiesības, pieteikt tās mi-
nētam miertiesnesim viņajkamerā,
Dagdas miestā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

1928. g. 12. martā. Bl. 1. JVs 51.
32500o Miertiesneša v. (paraksts)

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 12.marta
lēmumu paziņo, ka pēc 1874. g.
mirušā Jura "Kalviša ir palicis
mantojums, kurš atrodas Asūnes
pagasta Plesnevas ciemā, kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
kādas tiesības, pieteikt tās minē-
tam miertiesnesim viņa kamerā,
bagdas miestā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

! 928. g. 12. martā. Bl. I. JVs 50.
32510o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 12. marta
lēmumu paziņo, ka pec 1909. g.
5. septembrī ' mirušās Juzefas
Bročs ir palicis mantojums,
kurš atrodas Daugavpils apr.
Asūnes pasga Plesnevas ciemā,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz jo mantojumu, vai sakarā ar
to kādas tiesības, pieteikt tās
minētām miertiesnesim viņa ka-
merā, Dagdas miestā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Va!d. Vēstn."

1928. g. 12. martā. Bl. 1. -V 49.
> "Miertiesnesis (paraksts).

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-B|odāru mājā dzīv. Ermanis
Klaviņš pieņem bērna vietā
(adoptē) Annu-Mariju Pureninš,

26. g. 25. oktobrī, (Annās-
Marijas Pureninš 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 pagūsta tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi
,,Valdības Vēstnesī". ? 3*

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

Vārmes pagasta tiesa,
Kuldīgas apriņķī, ziņojot, ka
Indriķis un Āuguste' Viierti
adoptē Augusti Eduarda m.
Briedis, dzimušu 1907. g.
8. martā, uzaicina visus, kam
būtu kādas ierunas pret šo
adopciju, tās pieteikt šai tiesai
līdz 19*28. g. 14. jūlijam, aizrādot,
ka vēlāk pienestās ierunas netiks
ievērotas un adopcija tiks apsti-
prināta.

Vārmē, 1928. g. 4. maijā.
3563o Priekšsēdētājs (paraksts).
Latgales zemes grāmatu atjauno-

šanas liommisija,
uz Ivana Filipa dēla Rukavišņi-
kova lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no tiesībām
uz i/3 daļu no zemes gabala
226 des. 500 kv. asis platībā,
atrodošās Jaunlatgales (bij.
Ludzas, senāk Ostrovas) apriņķī,
Augšpils (senāk Višgorodas) pa-
gastā pie Tovarovas sādžas, par
kura īpašuma pārējo tiesību līdz-
īpašniekiem skaitās tagad miru-
šais Jegors Filipa d. Rukaviš-
ņikovs (mantinieki i Konstantīns
un Miķelis Jegora d. Rukaviš-
ņikovi, Vladimirs un Leonids
Jefima d. Rukavišņikovi, Vasilijs
un Jānis Grigorija d. Jakovļevi)
un tagad jau mirušais Vasilijs
Filipa d. Rukavišņikovs (manti-
nieki1 . Marija Timoteja m. Ruka-
višņikova, Vasilijs un Pēteris
Vasilija dēli Rukavišņikovi, Ma-
rija Vasilija m. Ti 'chomirova,
Ksenija Vasilija m. Careva, mi-
rušās Aleksandras Bušs vīrs Pā-
vels Bušs un bērni Pāvels, Va-
silijs, Boriss, Ļubova un Vera
Pāvela bērni Buši un Jevdo-
kija Vasilija m. Silantjeva, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustāmo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamas
mantas (ideaļo tiesību) īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potekarisku apgrūtinājumu tie-
sībā, JVs 2896.

Daugavpilī. 1928. g. 30. aprīlī.
Komm. priekšs. E. Helvichs.

2914ē Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Marka Ivanova, tagad pēc
uzvārda Marka Jāņa dēla Ba-
ranova lūgumu parnekustamas
mantas, sastāvošas no zemes
gabala ar nosaukumu ,,ferma
'/.Čerbikovo 3", platībā 14 dese-
tīnas, atrodošās Jaunlatgales (bij.
Ludzas) apriņķī. Baltinavas pa-
gastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot

no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī" , pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par norādī-
tās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. JVs 2862.

Daugavpili, 1928. g. 30. aprīlī.
Komm. priekšs. E. Helvichs.

2910ē Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Dmitrija Ivanova, tagad pēc
uzvārda Dmitrija Jāņa dēla Ba-
ranova lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemes
gabala ar nosaukumu ,,ferma
Čerbikovo 4", platībā 14 dese-
tīnas, atrodošas Jaunlatgales (bij.
Ludzas) apriņķī, Baltinavas pa-
gastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām. JVs 28"4.

Daugavpilī, 1928. g. 30. aprīlī.
Komm. priekšs. E. Helvichs.

2909ē Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.
Latgales zemes grāmatu atjauno-

šanas kommisija,
uz Andreja Ivanova. tagad pēc
uzvārda Andreja Jāņa dēla Ba-
ranova lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemes
gabala ar nosaukumu ,,ferma
Če;bikovo 2", platībā 14 dese-
tīnas, atrodošas Jaunlatgales (bij.
Ludzas) apriņķī, Baltinavas pa-
gOstā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no

izsludināšanas dienas ,,Valdības
>ī", pretējā gadījumā ne-

pieteiktās tiesības skai;īsies par
iznicinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par norādī-
tās nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdoša-
nas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām. JVs 2846.

Daugavpilī, 1928. g. 30. aprīlī.
Komm. priekšs. F. Helvichs.

2908ē Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Vladimira Ivanova, tagad
pēc uzvārda Vladimira Jāņa dēla
Baranova lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no zemes
gabala ar nosaukumu ,,ferma
Čerbikovo 5", platībā 14 dese-
tīnas, atrodošās Jaunlatgales (bij.
Ludzas) apriņķa Baltinavas pa-
gastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām. JVs 2338.

Daugavpilī, 1928. g. 30. apjīlī.
Komm. priekš. E. Helvichs.

2907ē Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Stepana Ananjeva, tagad pēc
uzvārda Stepana Ananija dēla
Cvetkova un Feodora Niko-
lajeva, tagad pēc uz vārda
Feodora Nikolaja dēla Ochot-
ņikova, lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no zemes
gabala pēc vietējā nosaukuma
,,Kudravcevo ", atdalītais no ze-
mes gabala ,,Kuņecovo", platībā
21 desetīna 1665 kv. asis, at-
rodošās Jaunlatgales (bij. Ludzas,
senāk Ostrovas) apriņķi, Purvma-
las (senāk Tolkovas) pagastā,
Nadežda ciemā, pēc zemnieku
nosaukuma Nikolajevo ar Ma-
karovska, Snitkovo, Kočerovo
pūstošām, Seļiščes, Matjuškinas
Borodino pūstošās, kas tagad arī
Prijezžija Piškovo un pie Žerdinas
sādžas, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji varētu tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamas
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām. JVs 2830.

Daugavpilī, 1928. g. 30. aprīlī.
Kommi priekšs. E. Helvichs.

2906ē Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Emīlijas Zālīt, dzim. Buiķis,
Annas, Zentas un Jāņa Jāņa
bērnu Zālīšu lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no
Ruku sādžas zemniekiem pie-
šķirtas zemes viensētas platībā
38 desetīnas 1200 kv. asis, at-
rodošās Ilūkstes (senāk Novo-
Aļeksandrovas) apriņķī, Aknistes
pagastā, kuru īpašumu lūdzēji
mantojuši 'no Jāņa Jāņa dēla
Zālīša, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu četru (4) mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētie:
lūdzēju mantojuma devējs Jānis
Jāņa dēls Zālīts un pēc "tam ari
paši lūdzēji varētu tikt ievesti
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. JVs2819.

Daugavpilī, 1928. g. 30. aprīlī.
Komm. priekšs. E. Helvichs.

2905ē Sekr.-darbv. A. Vitkovskis

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 19. maijā,
pulk ' st. 10 dienā, Rīgā, Kalpaka
bulvārī JVs 1, II ūtrupē pārdos
Michaila Kamkina kustamo
mantu, sastāvošu no kolonial-
un pārtikas precēm un novēr-
tētu par Ls 3217,34.

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

Rīgā, 1928. g. 9. maijā.
3654 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

' Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. maijā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā JVs 76, no-
liktavā, pārdos paju sab. „Rīgas
krāsu fabrikas" kustamo mantu,
sastāvošu no krāsu fabrikas
iekārtas un novērtētu ļiar
Ls 1398,70.

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

Rīgā, 1928. g. 11. maijā. 3600
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. maijā, pīkst! 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā JVs 41, veik., sab.
„Latvijas Eksports" prasībā
pārdos Ecekiela Leikina kust.
mantu, sastāvošu no 90 kg
baltas vates un novērtētu par
Ls 245.

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

^ Rīgā, 1928. g. 7. maijā. 3603
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. maijā, pīkst' . 10 dienā, Rīgā,
Kuģu ielā JVs 13, dz. 36, pārdos
Kārļa Gārņa kustamo mantu,
sastāvošu no pianino un no-
vērtētu par Ls 540.

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

Rīgā, 1928. g. 7.maijā. 3597
Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 19. maijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Kuģu
ielā JVs 42/48, kant., sab. zem
f. ,,Minerāl" prasībā pārdos
Eduarda Jaunzema kustamo
mantu, sastāvošu no dažādām
mēbelēm un novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 1928. g. 7. maijā. 3598
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 19. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kuģu
ielā JVs 16, dz. 1. Ii torgos
Friča Freiberga prasībā pārdos
Rūdolfa Rempes kust. mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 328.

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

Rīgā, 1928. g. 7. maijā. 3599
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Ģertrūdes ielā JVs 119, Edgara
Daniela prasībā pārdos Viļuma
Krēsliņa kustamo mantu, sastā-
vošu no rakstāmmašīna^, rak-
stāmgaldiem u. c. un novērtētu
par Ls 200.

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

Rīgā, 1928. g. 7. maijā. 3596
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
22. maijā, pīkst. 1 dienā, Rīgā,
Marijas ielā JVs 41, veik., Ed-
munda Kerkoviusa prasībā pār-
dos Meiera un Ecekiela Leikinu
kust. mantu, sastāvošu no manu-
faktūras precēm un novērtētu
par Ls 680.

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

Rīgā, 1928. g. 7. maijā. 3601
Tiesu izpild. J.Kazubierns

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
23. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā
i. Ķēniņu ielā Ns 21, eksprešu
kantorī * II torgos pasta un tele-

grāfa virsvaldes u. c. prasībās
pārdos Ferdinanda Veissa- kust.
manta, sastāvoša no mēbelēm
un novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1928. g. 7. maijā. 3602
Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 22. maijā,
pīkst. '/2 11 dienā, Rīgā, Tērbatas
ielā JVs 32/34, dz. 4, konzervu
fabr. ,,M . Sassi" lietā, pārdos
Aleksandra Podiņa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 342.

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

Rīgā, 1928. g, 2. maijā.
3655 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 21. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā JVs 3, aks. sab. ,,Taube "
lietā, pārdos firmas ,,OšaIiņš
un biedr." kustamo mantu, s'a-
sastāvošu no dubultzeimera zāģa
un novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1928. g. 20. aprīlī.
3656 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 19. maijā,
pulk 'st. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā JVs 57, pārdos Alberta
Ziediņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un dažādiem
ārstniecības piederumiem un no-
vērtētu par Ls 2810.

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

Rīgā, 1928. g. 12. maijā. 3662
Tiesu izp. O. Stellmachers.

*

.. .

Rī{,as apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 22. maijā,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Akas
ielā JVs 10, darbnīcā, Teodora
Bērziņa un citu lietās pārdos
11 torgos Helenes C i r u I s
kustamo mantu, sastāvošu no
dreijbenka un novērtētu par
Ls 800.' '

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

Rīgā, 1928. g. 2. maijā.
3659 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 21. maijā,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā JVs 71, pārdos Andreja
Jansona kustamo mantu, sa-
stāvošu no smagā automobiļa
un novērtētu par L 2000.

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

Rīgā, 1928. g. 11. maijā. .
3660 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 21. maijā,
pulksten11 dienā, Rīgā, Marijas
ielā JVs 128, pārdos I. un II.
torgos Andreja Jansona
kustamo mantu, sastāvošu no
vieglā automobiļa, zirgiem, mē-
belēm un c. un novērtētu par
Ls 21.350,—.

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

Rīgā, 1928. g. 11. maijā.
Tiesu izpild. J. Grinios,

jujo i ieau izļjjVilgus

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, .ka 1928. g. 21. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā JVs 3, akc. sab. „Taube"
lietā pārdos J. Graumaņa
un G. O š a 1i ņ a kust. mantu,
sastāvošu no dubultzeimera zāģa
un novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1928. g. 20. aprīlī.
3657 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 21. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā JVa 3, akc. sab. ,,Taube"
lietā pārdos Gotfr. O ša 1 i ņ a
un Jāņa Graumaņa kustamo
mantu ', sastāvošu no dubult-
zeimera zāģa un novērtētu par
Ls 250.

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

Rīgā, 1928. g. 20. aprīlī.
ofiKo T.'... ;..« r v ; ,- & „ i r.

Klūdas izlabojums.
,,Valdības Vēstneša "š. g.

9. maija 103. numurā ievietotā
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītāja sludinājumā par Rīgas
stiklrūpniecības akc. sab. neku-
stama īpašuma pārdošanu ievie-
susies kļūda: iespiests — sastāv
no pilsētas dzimtsrentes grunts-
gabala 1570 kv. metru, kas ne-
pareizi; vajaga būt un jālasa —
sastāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala 1570 kv. metru
platibā. 3325o

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 18. maijā, pīkst. 3 dienā,
Rīgā, Miera ielā ' N» 6, pārdos
vairāksolīšanā Oskara Ozoliņa
kust. mantu, novērtētu par
Ls 1376,30 un sastāvošu no
dažādām mantām, viņa dažādu
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 11. maijā.
3653 Piedzinējs R. Knochs.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1928. g. 18. maijā, pulksten
12 dienā, Rīgā, 1. Jaunavu ielā
JVs 7, dz. 4, pārdos vairāksolī-
šanā otrreizējā ūtrupē Nochuma
Kaplana kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 1616 un sastāvošu
no kantora iekārtas, viņa 1927.
g. proc. peļņas nodokļa ' parāda
segšanai.

Rīgā, 1928. g. 11. maijā.
3652 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšilieks paziņo, ka š. ' %.
22. maijā, pīkst * 10, Mārstaļu
ielā JVs8, dz. 4, tiks vairāksolīšanā
pārdot;. N'ochumam Hurvičam
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no dažādām mēbelēm,
notaksēta kopā par Ls 106,
Eliiasa Hurviča īres prasības
segšanai.-

Rīgā, 1928. g. 11. maiiā.
3616ē Priekšn. (pa'āksts).

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
23. maiiā, pīkst. 10, Audēju ielā
JVs 1, tiks otrā ūtrupē pārdota
Dinai-Leai jakobsons piederoša
kustama manta, sastāvoša no
11 metriem brūnas dāmu mēteļu
drēbes, notaksēta par Ls 74,04,
Atsevišķo tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumu darbinieku
slimo kases prasības segšanai.

Rīgā, 1928. g. U. maiiā.
Priekšn. (paraks's).

Rīgas policijas 2. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
19. maijā, pulksten 10 rītā,
Merķela ielā JVs 2, dz. 8, pārdos
vairāksolīšanā Latv. mazsaimn.

apdroš. b-bas kustamu
mantu, sastāvošu no- vienas

ammašinas, kopvērtībā par
l.s 17.70, slimo kases prasības

:iai.
I Priekšn. pal. ^paraksts).



Valsts dzelzceļu 8. ceļu
iecirkņa priekšnieks

izsludina 1928. g. 22. maijā,
pīkst. 12, savā kantorī, Jelgavas
stac. ēkas II stāvā, istaba JVs 5.

JAUKTAS IZSOLES
uz sekošiem darbiem:

}) Uzbūvēt bagāžas šķūni Zā-
lītes p. p. drošības nauda Ls 25;

2) Uzbūvēt bagāžas šķūni Misas
p. p. drošības nauda Ls 25:

3) Uzbūvēt ateju pie preču
noliktavām Daudzevas stac.
drošības nauda Ls 20;

4) Atjaunot jumta noklāju
virs stacijas nojumes Jelgavā I,
drošības nauda Ls 30;

5) Uzlikt III „L" pl. ceļu
Meitenes stac, drošības nauda
Ls 30;

6) Ierīkot pelnu bedri pie
,,L" pl. depo Meitenes stac.
drošības nauda Ls 30.;

7) Reņģes stac. ūdenstorņa
atjaunošanai, drošības naudaLs20

Tuvākas zinas iecirkņa kantorī
istabā JVs 22,' no pīkst. 10—14.
__3544b ? _ 1*

Valsts dzelzceļu 8. ceļu iecirkņa
priekšnieks izsludina 1928. g.
18. maijā, pīkst. 12, savā kantorī,
Jelgavas stacijas ēkas II stāvā,

istabā JVs 5.

JAUKTU IZSOLI
sekošiem remontdarbiem 8. iec.
robežās ar dzelzceļa materiāliem:

1) Podnieku darbi; — Drošības
nauda Ls 50;

2) Namdaru darbi; — Drošības
nauda Ls 200.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantori
istabā JVs 22, darbdienās no
pīkst. 9—15. 1* 3543b

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

isdfos DoirāfisoIiJanfi
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
2* Artilērijas inspektora štābs.

Daugavpils pilsētas policijas
2. iecirkņa priekšnieks paziņo , ka
1928. g. ' 16. maijā, pīkst. 10,
Meža ielā JVs 16, tiks pārdotas
vairāksolīšanā pils. Alekseja An-
drejeva piederoša manta — viena
kāju šujmašīna.

Minēto šujmašīnu varēs ap-
skatīt ūtrupes dienā uz vietas.
3647ē Priekšn. (paraksts).

Daugavpils pilsētas policijas
2. iecirkņa priekšnieks paziņo , ka
1928. g. 16. maijā, pīkst. 10,
Miesnieku ielā JVs68, tiks pārdotas
vairāksolīšanā pils. Dinkina
Noacha piederošas sekošas man-
tas: bufete, ozola koka, dzeltena,
turku dīvāns ar spogulīti, skapis
ar spoguļa durvīm, sienas pulk-
steni, patvāra galdiņš, ēdam-
galda, ozola -un c. 1.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
3646ē Priekšn. (paraksts).

Sērenes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklau-
sības apliecinu JVs 45(53, izdotu
no Jaunjelgavas-Ilūktses kara
apriņķa priekšnieka 1925. g.
21. janvāri uz Kārļa Mārtiņa d.
Cinīša vārdu. 3155ē

Augšpils pagasta valde, Jaun-
latgales apriņķī, izsludina par
nederīgiem zemāk uzrādītos do-
kumentus —• kā nozaudētus:

1) Latvijas pasi JVs 8143,
izdotu no Augšpils pag. valdes
1926. g. 1. augustā uz " Feodora
Jegora dēla Baikova vārdu;

2) Latvijas pasi JVs7549, izdotu
no Višgorodas pag. valdes 1923. g.
11. aprīlī uz Terentija Semena d.
Kudrjavceva (/ārdu;

3) Latvijas pasi JVs 687, izdotu
no Višgorodas pag. valdes 1921.g.
5. septembrī uz Andreja Alek-
sandra d. Baikova vārdu;

4) Pagaidu personas apliecību,
izdotu no Augšpils pag. valdes
1928. g. 11. janvārī ar JVs 25 uz
Semjona Michaila d. Bļiniovs v.;

5) Karaklausības apliecību
JVs 3574, izdotu no jaunlatgales
kara apr. pr-ka 1926". g. 12. febr.
uz Dimitrija Romāna d. Vorob-
jeva vārdu;

b) Latvijas pasi JVs5167, izdotu
no Višgorodas pag. valdes 1922. g.
29. augustā uz Pelagejas Feodora
m. Golubevas vārdu un

7) Latvijas pasi JVs 1705, izdotu
no Višgorodas pag. valdes 1921. g.
20. oktobrī uz Helēnas" Konstan-
tīna m. Rukovišņikovas v. 3!49ē

Rīgas prefektūras 11. iec.priekš-
nieks izsludina par nederīgu kara-
klausības apliecību grām. ar
JVs 36778, izdotu no Rīgas kara
apr. pr-ka 1926. g. 19. aprīlī uz
Richarda Dābola vārdu, dzīv.
1. Nometņu ielā JVs 44, dz. 4, kā
pazaudētu. 3642ē

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
22. maijā, pīkst. 10, Kaļķu ielā
JVs li), tiks vaiiāksolī=anā pārdota
Eduardam Freimanim piederoša
kustama manta, sastāvoša ne
naudas kases ,,Nacioiiāl", no-
taksēta par Ls 153,21, Rīgas un
apkārtnes ēdienu un dzērienu
uzņēmumu kalpotāju slimo kases
prasības segšanai.

Rīgā, 1928. g. 11. maijā.
36181 Priekšn. (paraksts).

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
22. maijā, pīkst. 10, I. Zirgu ielā
JVs 17, tiks vairāksolīšanā otrā
ūtrupē pārdota Britanijas-Lat-
vijas, tekstil A./S. piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no 9 ga-
baliem vatelina, 9 gabaliem kok-
vilnas palagu drēbes un 15 ga-
baliem baltas kokvilnas kreklu
drēbes, notaksēta kopā par
Ls 2127, agrākās Krievijas ap-
drošināšanas biedrības ,,Rossija "
likvidācijas kommisijas īres pra-
sības segšanai.

Rīgā, 1928. g. 10. maijā.
3619ē Priekšn. (paraksts).

Muitas departaments
izsludina 1928. g. 1. jūnijā,

milksten 12 dienā,

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
21. maijā, pīkst. 10, Kungu ielā
JVs 19, tiks vairāksolišanā pārdota
Vilim Rozentālam piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no rak-
stāmgalda, notaksēta par Ls 15,
soda naudas piedzīšanai saskaņā
ar Rīgas 7. iec.. miertiesneša
š. g. 18. aprīļa rakstu JVs 4/civ.l.

Rīgā, 1928. g. 9. maijā.
3594ē Priekšn. (paraksts).

rakstisHu IZ'Ol!
uz 8000 klgr preču un 4000 klgr
vagonu sviniņu (plombu) piegādi
pēc departamenta apstiprinātiem
paraugiem un saskaņā ar piegādes

noteikumiem.
Piedāvājumi, apmaksāti ar, at-

tiecīgo zīmognodokli, iesniedzami
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu
„uz 8000 klgr preču un 4000 klgr
vagonu sviniņu piegādes izsoli"
līdz pīkst. 12, izsoles dienā,
Muitas departamenta apgādes
darbvedībā, Valdemāra ielā JVs !a,
ieeja no Citadeles ielas.

Piedāvājuma nodrošināšanai jā-
iemaksā drošība 10"/.. apmērā
no {piedāvājuma summas.

Tuvākas ziņas par izsoli un
piegādes' noteikumiem izsniedz
Muitas dep-ta apgādes darb-
vedība, darbdienās no pulksten
9—15. 3643ē

Riga-Preču stacija
pārdos ūtrupē

š. g. 15. un 16. maijā, Rīgas-
Preču stacijā, pīkst. 10, sekošus,
no saņēmējiem neizpirktus sū-
tījumus:

1) 4 muc. siļķes, sālītas, sv.
331 kg, pēc sūt. Bolvi-Rīga-Preču
JVs 400383, nosūt. D. Gasul, saņ.
dubl. uzr.;

2) 1 kst, koka dēlīši nekrāsoti,
sv. 97 kg, pēc sūt. Krimūnas—
Rīga-Krasta JVs 165862, nosūt.
T. Pūriņš, saņ. dubl. uzr.;

3) 1 'mc, koka, lietota, sv.
42 kg, pēc sūt. Dzērbene—Rīga-
Preču JVs 352363, nosūt. R. Vī-
toliņš, saņ. dubl. uzr.;

4) Partija. āboliņa, presēta,
sv. 5560 kg, pēc. sūt. Kārsava—
Rīga-Preču JVs274126, neizvests;

5) Partija siena, presēta, sv.
7650 kg, pēc sūt. Eglaine—Rīga-
Preču JVs 288841, nosūt. R. Kal-
niņš, saņ. dubl. uzr.;

6) Partija siena, presēta, sv.
8100 kg, pēc sūt. Eglaine—Rīga-
Preču JVs 288842, nosūt. R. Kal-
niņš ,saņ. dubl. uzr. 3644ē
Rīgas -Pr. stac. pr. Putniņš.

11. Dobeles kajn. pulks
1928. g. 22. maijā, pīkst. 9,
Daugavpils cietoksnī, pie ēkas

JVs 59,

Bardos laiiiiiianl
Misiņa atkritumus 25 klgr.
Vecu skārdu 287 klgr.
Vecu dzelzi 2001 klgr.
Ve:u 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, pe noliktavas ēkā JVs 59,
to ?? '.! dienā no milksten 8.

2* 3645ē
£><sef%celu virsvaldes
materiālu apgāde

D3iM «Misti izsolē
1928. g. 16. maijā apm. 11000
kgr. dažāda veca papīra.

i Izsoles sākums pL 11 no rīta.
Dalībniekiem jāiemaksā 10%

drošības naudas rio piedāvājuma
vērtības. Tuvākas ziņas dz-ļu
virsvaldē, Oogoļa ielā JVs 3,
ist. 103. 2* L2472 3651

oķibes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto pagaidu
personas apliecību, izdotu no
šis pagasta valdes 1926. g. 15. de-
cembrī ar JVs 1602 uz Ādolfa
Jāņa d. Švarcbacha vārdu. 3156ē

L. U. Lauksaimniecības fak.
kontrolstacija paziņo, ka š. g.
7. maijā nozaudēta L. U.
Lauksaimniecības fakultātes kon-
troles, izmēģ. un tīrkultūru sta-
cijas izdota pilnvara naudas sū-
tījumu saņemšanai uz Viļā Prie-
dīša vārdu no 1928. g. 11. aprīļa
ar JVs34, derīga līdz š.g. 15. mai-
jam. Minēto pilnvaru skaitīt par
nederīgu. 3614ē

Latvijas telegrāfa aģentūra dara
zināmu, ka Jēkabam Indriķa
dēlam Rizgas, dzīv. Bulduros,
Stirnasragā JVs 8 no Bulduru
p.-t. kantora 1926. g. 1. nov.
izdota radiofona abonentu at-
lauza ar JVs 6 nozaudēta 3604ē

Rīgas prefektūras 4. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu kara-
klausības apliecību JVs 2577, izd.
1920. g. 10. dec. no Rīgas apr.
aps. pr-ka uz Anša Ozoliņa vārdu,
kā nozaudētu. 3621 ē

Rīgas policijas 8. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kafaklaus. apliecību ar
JVs20643, izdotu 1924. g. 23. aprīlī
no Rīgas kara apr. pr-ka uz
Roberta Mārtiņa d. Bērs vārdu,
dzim. 1900. g. 14. janv., pied. pie
Katlakalna pag., Rīgas ap'r. un
iedziv. Akas ielā JVs2, dz. 6. 3622ē

Rīgas policijas 8. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kafaklaus. apliecību ar
JVs3724, izdotu 1925. g. 20. janv.
no Rīgas kara apr. pr-ka uz
ļāna, Hendriksona vārdu, dzim.

"1892. g. 26. dec, pied. pie Trika-
tes pag., Valkas apr., dzīv.
Mūrnieku ielā JVs6. dz. 9a. 3623ē

Rīgas policijas 8. iec. proekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kafaklaus. apliecību ar
JVs 548, izdotu 1919. g. 24. oktobrī
no Rīgas apr. aps. pr-ka (nederīga
kara dienestam) uz Jāņa Friča d.
Apiņš vārdu, dzim. 1891. g.
30. *sept., pied. pie Katvarespag.
Valmieras apr., dzīv. Avotu
ielā JVs 54a, dz. 16. 3624ē

Rīgas policijas 8. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgi! no-
zaudēto kafaklaus. apliecību ar
JVs 43, izdotu 1920. g. 19. febr.
no Valkas kara apr. pr-ka uz
Arvida Friča d. Lapiņa vārdu,
dzīv. Matīsa ielā JVs 8*4, dz. 3.

Rīgas policijas 8. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto karaklausības apliecību
ar JVs 177, izdotu no Rīgas apr.
aps. pr-ka (atzīts par nederīgu
kara dien. uz slim. sar. 1it.
A. § 79. p.) uz Jāņa Pētera d.
Kacs vārdu, dzini. 1893. g.
2. febr., pied. pie Rīgas, dzīv.
Bruņinieku ielā JVs93, dz: 5. 3626ē

Rīgas policijas 8. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kaļ-aklaus. apliecību ar
JVs 408, izd. no Rīgas apr. aps.
pr-ka- uz Arnolda Andreja d.
Bērziņ vārdu, dzim. 1892. g.
27. oktobrī, pied. pie Pociema
pag., Valmieras apr., dzīv. Ma-
rijas ielā JVs 74, dz. 17. 3627ē

Rigas prefektūras 11. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto karakl. apliecību JVs71,
izdotu no Rīgas kāļa apr. pr-ka
1919. g. 4. oktobrī uz Jāna
Juškeviša vārdu, par fo, ka
Juškevičs nederīgs kara diene-
^ani, 3641?

Ļaudonas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību JVs 952, izd.
no Cēsu apr. aps. priekšn. 1919. g.
20. nov. uz Pētera Andreja d.
Bīriņa vārdu. 30763o

Ļaudonas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību JVs 98, izd.
no Cēsu kara apr. priekšn,
1919. g. 21. dec. uz Pētera !vana
vārdu. 32112o

Ļaudonas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVs 424, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 30. martā uz
Jāņa Pētera d. Turina vārdu.

Šķaunes pasta-tēlegrafa kanto-
ris izsludina par nederīgu radio-
fona abonementa at|auju JVs 7,
izd. no Šķaunes pasta-tēlegrafa
kantora 1928. g. 14. martā uz
Rūdolfa Friča d. Sveica vārdu.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Talsu policijas priekšnieks dara
vispārībai zināmu, ka _ š. g,
30. maijā, pīkst. 10 rītā. Ārlavaj
pag., Bēčti mājās, tiks pārdota
vairāksolišanā Beram Freidber-
gam piederoša kustama manta,
sastāvoša no viena ozola koka
rakstāmgalda un vienas divjūga
linijdroškas, novērtēta par Ls 300.
slimokasei pienākošās summas
segšanai, saskaņā ar 8. raj. darba
inspekt. š. g. 25. apr. raksta ar
JVs 2472.

Apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Talsos, 1928.g. 10.maijā. JVŠ8241
3648ē Priekšn. (paraksts).

Viesienas pag. valde izsludina
par nederīgu iekšz. pasi JVs 140,
izd. no šās valdes 1926igg. 22. apr.
uz Antonijas Juja m. Lapsiņ,
dzim. Cimerman vārdu kā no-
zaudētu. 2670b

Dagdas iec. polīc.pr-ks izsludina
par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu Latvijas pasi JVs 3978,
izd. no Asūnes pag. valdes
1922. g. uz Antona Jānā dēla
Stikuta vārdu. , ' ' 2780b

Talsu polīc. priekšnieks izs.lu-
dina par nederīgu nozaudēto
kafa klausības apliecību, izd.
no Liepājas kara apr. pr-ka
1924. g. 15. apr. JVs 5263 uz Friča
Jēkaba d. Čiče vārdu. 2877b

Iekšlietu ministrijas pasu no-
dala izsludina Sores B i r k h a ņ
ārzemju pasi JVs 442, izdotu viņai
no Latvijas konsula Hambur'gā
1924. g. 26. martā, par nederīgu.

i

Akciju sabiedrības

„Fiimu Unions A. Gutimann #
valde uzaicina sabiedrības akcio-
nārus uz

ārkārtēju akcionāru sapulci

1928. g. 2. jūnijā, pīkst. 6 vakarā,
Rīgā, Baznīcas ielā JVs 3, valdes
telpās.

Dienas kārtība:
1) Sabiedrības likvidācija.
2) Likvidācijas kommisijas lo-

cekļu vēlēšana.
3) Dažādi jautājumi.
361Oē Valde.

Tirdzniecības un rūpniecības akc.
sabiedrības

„BUFFALO"
kārtējā akcionāru sapulce,

kura š. g. 13. apr. ar sludinājumu
,,VaId. Vēstn." JVs82. bij sasaukta
uz š. g. 8. maiju, pieteikto akciju
nepietiekošā skaita dēļ (statūtu
§ 58) nenotika.

Uz statūtu § 60. tiek sasaukta

hi Utt iŪH&isanki
š. g. 8. jūnijā, pīkst. 6 p. p.,
valdes telpās 1. Smilšu ielā
JVs 23'25, dz. 1, kura pēc statūtu
S 60. būs pilntiesīga, neatkarīgi
no pieteikto un reprezentēto
akciju skaita.

Dienas k ā rt Iba:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas.
2) Valdes ziņojums un 1927. g.

darbības pārskats.
3) Revīzijas kommisijas ziņoums
4) Gada 'pārskata un 1927. g.

bilances apstiprināšana.
5) 1928. g. budžets.
6) Sabiedrības imobilu liipote-

kariska apgrūtināšana.
7) Vēlēšanas.
8) Akcionāru dažādi pieprasījumi

un jautājumi.
3608ē Valde.

aafnias MmiiUziaas
luīietiias akcija sab.'

vispārēja
akcionāru gada sapulce
tiek sasaukta už š. g. 4. jūniju,
pulksten 5 pēcp., Rīgā, sabiedrī-
bas telpās, 1. Smilšu ielā JVs 20.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Valdes un revīzijas kommi-

sijas ziņojumi.
3) Bilances un peļņas un zaudē-

jumu rēķina uz 1927. g.
31. decembrī apstiprināšana.

4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi.
3593ē Valde.

Piezīme. ,,Vald. Vēstn." š.
g. 9. maija JVs 103. ievietotais
sludinājums par augšmin. sab-bas
vispārējās sapulces sasaukšanu,
kā par vēlu ievietots, ar šo tiek
anulēts.

Jelgavas linu manufaktūras

L. & J. HOFF
akciju sabiedrības"

kārtēja akcionāru sapulce,
kura ar š. g. 12. apr. sludinājumu
,,Vald. Vēstn." JVs81. bij sasaukta
uz š. g. 4. maiju, aiz pieteikto
akciju nepietei. ekošā skaita (sta-
tūtu § 59.) nenotika.

Uz statūtu § 61. tiek sasaukta

stri bārt. alEctonārn saanlte
š.g. 5. jūnijā, pīkst. 6 p. p., valdes
telpās, I. Smilšu ielā JVs 23/25,
dz. 1, kura pēc statūtu § 61. būs
pilntiesīga neatkarīgi no pieteikto
un reprezentēto akciju skaita.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas.
2) 1927. g. darbības pārskats.
3) Revīzijas kommisijas ziņojums
4) Gada pārskata lin 1927. g.

bilances apstiprināšana.
5) 1928. g. budžets.
6) Vēlēšanas.
7) Sabiedrības imohiļu hipote-

kariskā apgrūtināšana.
8) Akcionāru dažādi pieprasījumi

un jautājumi.
3607ē Valde.

Latvijas pareizo medību un
šaušanas biedr. VIII nodaļa
savā biedru sapulcē saskaņā ar
statūtu § 23. ir nolēmusi likvidēt
minēto biedrības nodaļu, kamdēļ
likvidācijas kommisija lūdz ie-
intiesētas personas pieteikt savas
prasības pret minētu biedrības
VIII nodaļu likvidācijas kom-
misijai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma ievietošanas
,,Vald. Vēstn.". Latvijas pareizu
medību un šaušanas biedrības
VIII nodaļas likvidācijas kom-
misijas adrese : p. n. Barkava.

Mazsalacas
Saviesīgas biedr.

naudas loterijas

vinnestu sarakifs
Vinnesti krituši uz sekošiem

numuriem:
84, 114 , 150, 160, 172, 201

210 , 227 , 282,320, 360, 371. 392
458, 482, 494, 537 , 623, 633. 664
667, 675, 704, 705, 736, 756, 780
858 , 877, 914 , 927 , 949, 961 , 968
973. 1028, 1042, 1112 , 1118
1134, 1152, 1179, 1215, 1234,
1247, 1261 , 1276, 1332, 14Q6,
1415, 1469, 1473, 1475, 1490
1499, 1501, 1515, 1551, 1582.
1586, 1624, 1649, 1651 , 1658,
1831, 1847, 1869, 1872, 1925,
2221o Valde.

Latv. lauksaimniec.akc.
sab. „Latlauks* valde

uzaicina akcionārus uz

kārtējo pilno sapulci,
kupa notiks 1928. g. 5. jūnijā,
pulksten 16, valdes telpās, Rīgā,
Skolas ielā JVs 10, dz. 3.

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
2) 1927. g. pārskata un bilances-

apstiprināšana, peļņas sada-
līšana un valdes atsvabināšana
no atbildības.

3) Sabiedrības nosaukuma pār-
grozīšana.

4) Valdes un revīzijas kommisijas
vēlēšanas.

5) Dažādi jautājumi. .
3609ē _ Valde.

Kinomākslas
veicināšanas biedrība

„S F I N K S"
Rīgā, ziņo, ka, saskaņā ar 1928. g.
29. aprīļa pilnas biedru sapulces
lēmumu, protokols JVs 6, kino-
mākslas veicināšanas biedrība
,,Sfinks" tiek

likvidēta,
kāpēc visi biedrības kreditori
tiek uzaicināti pieteikt savas
prasības pie likvidācijas kommi-
sijas priekšsēdētāja K- Kreic-
berga, Lāčplēša ielā JVs47, dz.16,
viena mēneša laikā, skaitot no
likvidācijas izsludināšanas dienas.

Maksātnespējīgā parādnieka
Aizika Šveinika

zvērināts aizgādnis, zvēr. adv_.
P. Sakranovičs uzaicina minētā
maksātnespējīgā parādnieka kre-
ditorus uz

vispārējo sapulci,
nolikta uz š. g. 22. maiju, pīkst,
7 vakarā, viņa, zvēr. adv. Sa-
kranoviča dzīvoklī, Rīgā, Brīvī-
bas bulv. JVs 6, dz. 4.

Dieņa 's kārtība.
1) Zvērin. aizgādņa ziņojums un

pārskats un viņa darbības,
apstiprināšana.

2) Visuma pagaidu aprēķina
caurskatīšana.

3) Atalgojuma noteikšana zvēr.
aizgādnim.

4) Konkursa valdes vēlēšana.
5) Dažādi jautājumi un pie-

prasījumi.
Zvērināts aizgādnis zvēr. adv:

3613e P. Sakranovičs.
Maksātnespējīgā parādnieka

Beinesa Reznikovitca
zvērināts aizgādnis, zvēr. adv.
P.Sakranovičs uzaicina minētā
maksātnespējīgā parādnieka kre-
ditorus uz

vispārējo sapulci,
noliktu uz š. g. 22. maiju, pīkst.
6 vakarā, viņa zvēr. adv. Sa-
kranoviča dzīvoklī, Rīgā, Brīvī-
bas bulv. JVs 6, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) Zvērin. aizgādņa ziņojums un
' pārskats un viņa darbības ap-

stiprināšana.
2) Visuma pagaidu aprēķina

caurskatīšana.
3) Atalgojuma noteikšanas zvēr,

aizgādnim.
4) Konkursa valdes vēlēšana.
5) Dažādi jautājumi un pie-

prasījumi.
Zvērināts aizgādnis zvēr.adv.

3612Č P. Sakranovičs.

Rīgas kokrūpniecības akciju
sabiedrības

,.tfclia"
kārtēja akcionāru vispārēja

sapulce
tiek sasaukta 1928. g. 2. jūnijā,
pulksten 7 vakarā, likvidācijas
kommisijas telpās, Rīgā, l. Lāču
ielā JVs 13, dz. 1.

Dienas kārtība:

1) Sapulces darbimieku vēlēšanas

2) 1927. gada pārskata pieņem-
šana un apstiprināšana.

3) Dažādi ziņojumi.
361 lē Likvidācija^kommisiia.
"Valkas apr.

~pr^ka pālTTTlec"
izsludina par nederīgu pieteikto
par pazudušu iekšz. pasi JVs 1084,
izd. 1920. g. 15. okt. no Smil-
tenes un iec. polīc. pr-ka uz
Marijas Pētera m. Līde v. 2879b

Valsts zemes banka
š. g. 31. maijā, pīkst. 12 dienā savā aģentūrā, Daugavpili,
Valdemāra ielā JVs 12,

izdos ļauūta izsolē
grāvju rakšanas darbus Ilūkstes apriņķa, Skrudalienas pagasta

Mikičevskij mājās, 3515 ttk. metru ar tilpumu 4387 m3.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommi-

sijai izsoles dienā drošības naudu Ls 250.
Tuvākas ziņas, sākot ar š. g. 20. maiju, Valsts zemes bankā,

Zemes birojā,.Rīgā, Valdemāra ielā JVs 1-b un Daugavpils aģentūrā.
3649 L2461 Valsts zemes banka.

Latvijas hipotēku banka
pārdos 1928. g. 24. maijā, pulkst. 10 rītā,

mutisfeā vaitaftsolišand Rīgā, Podragā pie Ilgeciema
uz Zieberga grunts sekošas tur atrodošās, mašinas:

Rustona Proctora fabrikas stacionāro lokomobili, dinamo,
dreijbeņķi, Vortingtona pumpi, baļķu uzvelkamo ietaisi,
2 svārs'tekļa zāģus, dubultzeimeri, Leiņa fabrikas gateri,
elektromotoru un liesmu cauruļu katlu, kopvērtībā no
Ls 13.000.

Ar sacensības noteikumiem var iepazīties Latvjias hipotēku
bankā katru darbdienu no 9—15. L 2465 , 3650

Labioss iepirkšanas Kommisīja
pie intendantūras Daugavpils noliktavas,
Daugavpilī, Viļņas ielā JVs 99, iepērk no zemturiem-ražotājiem
armijas vajadzīnām labību pret tūlītēju samaksu, maksājot par
14% mitriem rudziem Ls 293 tonna (pudā 240 rbļ.), par 14%
mitrām auzām Ls 262,50 tonnā (pudā 215 rbļ.), sekošas dienās:

1928. gada 25. maijā, 1928. gada 27. jūlijā,
1928. „ 1. jūnijā, 1928. „ 10. augustā,
1928. „ 15. „ 1928. „ 24. „
1928. „ 6. ,. I 2* 3605
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lieli!od lipitifias atolu sa&īedr. ,.AUTO"
kārtējā vispārējā

nKcionfira godu sapulce
tiek sasaukta 1928. g. 5. jūnijā, pulkst. 10 no rīta, sabiedrības

telpās, Rīgā, Skolas ielā JVs 4.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes un revīzijas kommisijas ziņojumi.
3) Bilances uz 1927. g. 31. decembri apstiprināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi.

Valde.
Piezīme. ,,Valdības Vēstnesī" JVs 103 iespiestais sludi-

nājums par kārtējās gada sapulces sasaukšanu uz š. g. 29. maiju
kā ievietotu ar nokavējumu ar šo tiek anulēts. 3606
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