
Ministru kabineta sēde š. g. 5. jūlijā.
Rīkojums par ārzemju valūtas kursiem

nodevu un nodokļu aprēķināšanai.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums
par ārzemju valūtas kursiem nodevu

un nodokļu aprēķināšanai.
Nodokļu un nodevu aprēķināšanai un

nomaksai, sākot ar 1928. gada 10. jūliju
līdz turpmākam rīkojumam, piemērojami
sekosi kursi:

1 Amerikas dollars . . . Ls 5,18
1 angļu mārciņa . . . . 25,22

100 Francijas franki . . . „ 20,30
100 beigu (1 belga = 5 Beļ-

ģijas fr.) '. , 72,06
100 Šveices franku . . . . „ 100,—
100 Itālijas liru „ 27,28
100 Zviedrijas kronu . . . „ 138,89
100 Norvēģijas kronu . . . „ 138,89
100 Dānijas kronu . . . . „ 138,89
100 Austrijas šiliņu. . . . „ 72,93
100 Čechoslovaķijas kronu . „ 15,40
100 Holandes guldeņu. . . „ 208,32
100 Vācijas marku . . . . „ 123,46
100 Somijas marku.... „ 13,05
100 Igaunijas kronu (1 Ig.

krona = 100 markām) „ 138,89
100 Polijas zlotu .... „ 58,14
100 Lietavas litu „ 51,70

1 Krievijas červoņecs =='
10 z. rbļ , 26,66

Nodokļu aprēķināšanai ievērojams Sat-
versmes Sapulcē 1922. g. 30. jūnijā
pieņemtais likums („Valdības Vēstneša"
147. numurā) par zelta frankos noteikto
nodokļu aprēķināšanu, cik tāļu tas nav at-
celts vai grozīts ar vēlākiem likumiem.

Ar šo atcelts 1927. g. 19. novembra
rīkojums («Valdības Vēstneša" 260. nu-
murā) par ārzemju valūtas kursiem no-
dokļu un nodevu aprēķināšanai.

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā. N° Adv. 2.

Finanču ministris R. L i e p i ņ š
Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Nodokļu departamenta paziņojums.

Saskaņā ar likuma 156. pantu par
tirdzniecības - rūpniecības nodokli, — no-
dokļu departaments paziņo, ka:

visas iecirkņu un apriņķu tirdznie-
cības-rūpniecības nodokļa kommisijas
aprēķinājušas tirdzniecības un rūpnie-
cības uzņēmumiem procentuālo peļņas
nodokli par tekošo 1928. gadu un
izsūtījušas visiem maksātājiem no-
dokļa listes līdz šā gada 1. jūlijam.

Maksātāji, kuri uzlikto nodokļu summu
atrod par nepareizu, var iesniegt iebil-
dumu rakstu vietējai iecirkņa resp. apriņķa
tirdzniecības-rūpniecības nodokļa kommi-

sijai ne vēlāk par šā gada 1. augustu,
saskaņā ar tirdzniecības-rūpniecības no-
dokļa likuma 157. un 158. p.

Nodokļa listu laikā nesaņemšana nav
par iemeslu iebildumu celšanas termiņa
pagarināšanai; maksātāji, kuri tās laikā
nebūtu saņēmuši, var to duplikātus pie-
prasīt vietējā nodokļu inspektora kancelejā.

Nodoklis nomaksājams līdz. šā gada
1. oktobrim kaut kurā Latvijas bankas
vai pasta nodaļā.

Rīgā, 1928. g. 5. jūlijā.
Nodokļu departamenta direktors

F. Ķempels.
Nodaļas vadītāja vietā M. Rožkalns.

Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.
Sākot ar š. g. 7. jūliju Daugavas-Seces-

Jelgavas-Rīgas vilciens N° 32 pieturēs
Olainē uz pusminūti pasažieru ie- un
izkāpšanai un bagāžas ie- un izkraušanai.
Sakarā ar minēto vilciens N° 32 pienāks
Olainē pulksten 7.28,5 aties pulksten 7.29.

Ekspluatācijas direktora vietā Kļaviņš.
Pasažieru nodaļas vadītāja

vietas izpildītājs J. Švarcs

Pasta zinas.»
Šā gada jūnija mēnesī no Daugavpils

pilsētas pasta kastītēm izņemti un nav
nosūtīti pēc piederības sekosi vienkārši
sūtījumi:

2 vēstules bez kādām adresēm;
5 atklātnes ,, „ ,,

Pastmeistars F. Anže.

Paziņojums.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 23. jūnija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Ikšķiles
pagasta meliorācijas sabiedrības „Garā
pļava" darbu dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Rīgas apriņķa Ikšķiles pagasta
Tīnūžu muižas jaunsaimniecību galveno
novadgrāvju projektu. Līdz ar projekta
apstiprināšanu visiem zemāk pievestā
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu pieda-
līties meliorācijas sabiedrībā „Garā pļava"
minēto darbu izvešanā un izvesto darbu
kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 30. jūnijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. P e 1 s i s.

Darbveža vietā A. K j u t s,

Iecelšanas.

Rīkojums Ns 3118.
1928. g. 3. jūlijā.

Apstiprinu Jēkabu Kostiļuku par balt-
krievu pamatskolu inspektoru, skaitot ar šī g.
1. jūliju ar atalgojumu pēc VII kategorijas
1. pakāpes.

Izglītības ministris A. Tentelis.
Ministra sekretāra vietas izpildītājs

V. Vīg a n t s.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 23. jūnija lēmuma ir jāpiedalās Ikšķiles pagasta meliorācijas sabiedrībā „Garā pļava",

jāņem dalība pie kopējo Ikšķiles pagasta Tīnūžu muižas galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

Māju ?Nii.N'g Darbu
B Dalībnieka vārds, Kādā pagastā atrodas mājas izmaksa pēc

Hļļ , Dalībnieka īpašumu piederošo vai viņa pēc pēc projekta,
3.* tēva vārds un ..... ... ..... . ,. mērnie- zemes un Pkādas agrākās muižas nokurasap- Piezīmes.i tiesību apz.mejums lietošana esošo māju ™™*«™ s

_ rēķinadalībn.
& uzvārds nosaukums plāniem reģistra piederēja balsu skaitu

Ls

1. Amilda Baldin dz. Miķel-
son, šķirta Goris un
atraitneVilhelmine Mi-
kelson, dzim. Dzenštein Dzimtsīpašnieks Kliģe Bērtuli 42(20) 1378 Ikšķiles pag. Ikšķiles muižas 213,— šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu

2. Andrejs Jāņa d. Kalniņš , Kliģe Miķeli 43 2746 „ „ „ „ 190,— izmaksas summas uzskatāmas par pa-
ļ MatildV lnra m Kārklin matu dallbniektl maksājumu noteikšanaič>. iviamae jūra m. rvariaiņ,

00 „~ ~,0„ ,„„ un nokārtošanai, kā pie darbu pirmreizējas
dz. Puriņ „ Lungl 38 (16) 2186 „ „ „ „ 138,— izvešanas, tā pie izvesto darbu uztu-

4. Rīgas pilsēta Nekorrob. saimn. Liel-Koncersili 50 — „ „ „ „ 112,— rēšanas kārtībā turpmāk, neņemot vērā
5. Kārlis Miķeļa d. Jēkabsons Dzimtsīpašnieks Strupe-Miķeļi 39 2744 „ „ „ „ 393,— darb" fak t'?k° , izmaksu, kura var būt
6. Mārtiņš Miķeļa d. Mar- mazaka vai "elaka-

kitants > Korrob.jaunsaimn. Druvas 36 F 4558 Ikšķiles pag. Tīnūžu muižas 82,—
7. Voldemārs Jēkaba d.Gailīts „ „ Līdumnieki 29 F 4085 „ „ „ „ 391,—
8. Jānis Jāņa d. Bērziņš ._ . „ „ Strautiņi 28FFa 4304 „ „ „ 209,—
9. Hugo-Andrējs Jāņa dēls

Eichmans „ . Cīravas 23 F 4301 „ „ 382,—
fl) Atraitne Emilija Cīrul,

dz. Vilks
10. ,2) Jānis Cīrulis .... „ „ Aukas 25 F 4302 „ „ 128,—

3) Viktors Cīrulis . . .
(4) Arvids Cīrulis. . . )

11. Jānis Andreja d. Kabelis „ „ Avotiņi 26 F 4303 „ . 94,—
12. Kārlis Slīse, Anna Slīse

un Hortenzija Slīse . . Apstipr. mantn. Līčukalni 10 F — „ „ „ » 73,—
13. Jānis Bērtuļa dēls Stariņš Korrob. jaunsaimn. Stariņi 9F 7457 , „ » » 100,—
14. Vilis Andreja d. Fridbergs „ „ Rūcenes 11 F 4295 „ » 331,—
15. Ernests Jāņa d. Strazdiņš „ „ Laimoni 31 F 4305 „ „ 161,—
16. Andrejs Andersons . . . Nekorrob. „ Aizkalni 27 F — „ « 251,—
17. Kārlis Kārla d. Grava . . Korrob. „ Vētras 24 F 4084 . . 45,—
18. Kārlis Jāņa d. Grūbe . . „ „ Birznieki 22FFa 4300 „ , „ „ 104,—
19. Bernards Jāņa d. Grube „ „ Vec Dūckas 20 F 4298 „ „ „ „ 178,—
20. Mārtiņš Miķeļa d. Bāliņš „ „ Virškalni 14 F 4297 „ „ 274,—

21. Jānis Jāņa d. Liniņš . . „ „ Jaun-Duckas 21FFa 4299 „ „ 51,—
22. Marija Blauvs, dzim. Mie-

zītis, atraitne Fridberg,
atraitne Ramans ... „ „ Purmaļi 12 F 4296 „ „ 183,—

23. Kārlis Rābe Nekorrob. „ Kaspariņi 13 F — „ . 108,—

24. Kārlis_ Slīse _ „ , — 81 F — „ „ 288 —
25. Kristjanis Mārtiņa d. Em- .. _.., „-, ., - ,„„

siņš ....... Mantoj. masa Jaun-Rudzīt 18 F o043 Ikšķiles pag. Ikšķiles muižas 120,—

Rīgā, 1928. gada 30. jūnijā. Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

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

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22,— gadu . . . Ls 18 —
i/a gadu . . „ 12,— i/2 gadu . . „ 10—
3 men 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 katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) ,, —,25

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

Latvijas valdības
^

**» oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot raftjfl fm^ĒĒ

svētdienas
un sv

ētku dienas

Redakcija:
JĒ^ĒŠĒžMsMiM!^

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ka 2. Tālrunis 20032 ^J^|||iP|^^ Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^" *$r Atvērts no pulksten 9—3



Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1928. g. 5. jūlijā.

1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas
Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:

1) pārgrozījumus kara sodu likumos un
2) pārgrozījumu pagaidu noteikumos

par iekšējāsapsardzības organizēšanu.
2. Piekrīt valsts dzelzceļu preču tarifa

I apstiprināšanai.
3. Ieceļ Austrālijas pilsoni Charles

U*Seymour Toms'u par Latvijas konsulu
ļ Adelaidē, Dienvidus Austrālijā.

4. Uzņem Latvijas pavalstniecībā
172 personas.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Pārgrozījumi noteikumos
par nodokli no izpriecām un izrī-
kojumiem Rīgas pilsētas robežās.

Pieņemti pilsētas domes 1928. gada 20. jūnija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1928. g. 29. jūnija

rakstu Ns 89984.
Noteikumos par nodokli no izpriecām

un izrīkojumiem Rīgas pilsētā ievedami
sekosi grozījumi § 6 p. C un § 6 p. E,
kuri stājas spēkā 2 nedēļas pēc publicē-
šanas ,,Valdības Vēstnesī":
§ 6 p. C strīpot vārdus ,,vispārderīgu

biedrību izrīkojumi" un šo strīpoto
. vārdu vietā likt: „vispārderīgu bie-

drību dejas izrīkojumi (izņemot E pktj
minētās masku un kostīmu balles).

§ 6 p. E strīpot vārdus: ,,maksu balle"
un to vietā likt: ,,masku un kostīmu
balles".

Rīgas pilsētas galva A. Krieviņš.
Sekretārs K. Mūlenbachs.

Apstiprinu.
1928. g. 28. jūnijā.

Būvniecības pārvaldes priekšnieka v.,
inženieris R. Brencis.

Būvinspektors, inženieris A. Bučinskis.
Saistoši noteikumi

ugunsgrēka gadījumos Lejasciema
pilsēta.

Pieņemt: Lejascieiiid'^rTSeTO <kmiē 1928. g.
2. jūnijā, prot. Ne 6 § 3.

1. §. Ugunsgrēka gadījumos katra iedzī-
votāja pienākums ir sniegt savu palīdzību
pie uguns apkarošanas.

2. §. Namu īpašniekiem vai viņu viet-
niekiem tiek uzlikts par pienākumu turēt
kārtībā pastāvošas akas vai pumpjus,
kurus pie ugunsgrēka neliegt izlietot.
Tāpat katrā mājā viņas īpašnieka pienā-
kums turēt gatavībā vienas trepes, kuras
nedrīkst būt īsākas par 5 metriem. Uguns-
grēka gadījumos neviens mājas vai tu-
vākas apkaimes iedzīvotājs nedrīkst no-
slēpt vai liegt viņam piederošus spaiņus
un tamlīdzīgus traukus, kas vajadzīgi pie
uguns apkarošanas. Tāpat namsaimnie-
kiem jātur lietojamā stāvoklī ķekši.

3. §. Neviens zirgu īpašnieks pēc pirmā
signāla (tauru pūšanas) nedrīkst atteikties
dot savu zirgu araizjūgu ūdenspiegādāšanai
un ugunsdzēsēju rīku novešanai no uguns-
dzēsēju mājas uz ugunsgrēka vietu, kur
tie padoti Lejasciema pilsētas brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības brandmeistera un
viņa palīgu rīcībai, līdz ugunsgrēka pil-
nīgai likvidēšanai.

4. §. Pirmie trīs ūdens mucu pieve-
dēji, kuri ierodas ugunsgrēka vietā ar
ūdeni, saņem atlīdzību no pilsētas valdes:
pirmais Ls 6,00, otrais Ls 4,00 un trešais
Ls 3,00.

Piezīme. Ugunsgrēka gadījumos var
arī ņemt zirgus, kuri iebraukuši pil-
sētā no laukiem.

5. §. Ugunsdzēšanai ņemams vajadzī-
gais ūdens bez atlīdzības no pilsētā atro-
došamies pumpjiem, akām un visiem
citiem ūdens krājumiem.

6. §. No ugunsgrēka dzēšanas, cilvēku
un mantas glābšanas darbiem zem Lejas-
ciema pilsētas ugunsdzēsēju biedrības
brandmeistera un viņa divu palīgu vadības
nedrīkst atteikties neviens darba spējīgs
iedzīvotājs pilsētā.

7. §. Lejasciema pilsētas brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības brandmeisteram
tiesības nostādīt sargus ugunsgrēka vietas
apsargāšanai pēc ugunsgrēka likvidēšanas,
pret atlīdzību Ls 2,00, — katrai personai.

8. §. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

9. §. Noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā pēc viņu izsludināšanas ,,Valdības
Vēstnesī".

Lejasciema pilsētas galva J. Paeglis.
Sekretārs Drukteins.

Saistoši noteikumi
par tirgošanās laiku Pjaviņu pilsētas

administratīvās robežās.
Pieņemti pilsētas domes 1928. g. 7. jūnija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1928. g. 29. jūnija

rakstu Ns 89888.

§ 1. Visus tirdzniecības veikalus, no-
liktavas u. t. atļauts atvērt darba dienās
ziemas laikā, t. i. no 1. zeptembra līdz
1. martam no pulksten 8 līdz 19 un va-
saras laikā, t. i. no 1. marta līdz 1. sep-
tembrim no pulksten 7 līdz 20. Kioskus
ar drukas darbiem, avīzēm vai tirgotavas
ar augļiem un atspirdzinošiem dzērieniem,
kā arī kantorus un pārdotavas, kas tir-
gojas tikai ar avīzēm un žurnāliem, var
atvērt no pulksten 7 līdz 24.

§ 2. Tirgus dienās no 1. maija līdz
1. septembrim tirgošanās veikalos, tirgus
laukumā no galdiem un uzpirkšana iesā-
kama pulksten 6 un no 1. septembra
līdz 1. maijam no pulksten 7, izņemot
veikalus, kuriem tirgošanās laiku noteic
atsevišķs likums.

§ 3. 1. janvārī, lieldienu, vasaras un
ziemas svētkos pirmās divās dienās,
26. janvārī, 1. maijā, 22. un 24. jūnijā
un 18. novembrī slēdzami bez izņēmuma
visi tirdzniecības uzņēmumi visu cauru
dienu.

Svētdienās un citās svinamās dienās
tirgotavas, izņemot tālāk minētās, atļauts
atvērt no pulksten 13 līdz 17.

a) Maiznīcas, konditorejas atļauts at-
vērt darbdienās no pulksten 6 līdz 22,
svētdienās no 7 līdz 10 un no 13 līdz 22.

b) Gaļas tirgotavas atveramas darb-
dienās no pulksten 6 līdz 20 nn svēt-
dienās no 7 līdz 10 un no 13 līdz 18.

c) Kafejnīcas, tējnīcas un ēdienu namus,
kur tirgojas bez reibinošiem dzērieniem,
atļauts atvērt svētdienās no pulksten 8
līdz 10 un no 13 līdz 22.

d) Bārddziņu veikalus atļauts atvērt
darbdienās no pulksten 7 līdz 21 un
svētdienās no 7 līdz 10 un no 13 līdz 18.
Svētku dienu priekšvakaros no 7 līdz 22.

§ 4. Traktieriem, viesnīcām, visām
citām alkoholisku dzērienu tirgotavām
atļauts tirgoties saskaņā ar žūpības apka-
rošanas likuma noteikumiem.

§ 5. Šie noteikumi neattiecas uz
darbiem nelaimes gadījumos, dzelzceļa,
teātru un citu izrīkojumu bufetēm, ap-
tiekām, iebraucēju nakts guļu vietām un
iebraucamām vietām.

§ 6. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie atbildības uz sodu likumu
pamata.

§ 7. Šie saistošie noteikumi nāk spēkā
divu nedēļu laikā pēc viņu publicēšanas
„Valdības Vēstnesī", un visi līdzšinējie
noteikumi ar šiem tiek atcelti.

Pļaviņu pilsētas galva J. Rumpe.
Sekretāra v. i. A. Revelinš.

Saistošie noteikumi
par nedēļas tirgiem Pļaviņu pilsētā.

Pieņemti Pļaviņas pilsētas domes 1928. gada
7. jūnija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1928.g.

29. jūnija rakstu JVs 89890.

1. Pļaviņu pilsētā nedēļas tirgus notur
uz pastāvošiem tirgus laukumiem katru
ceturtdienu un pirmdienu. Tirgus dienas,
kas iekrīt svinamās dienās, notur agrāki
vai vēlāki, saskaņā ar pilsētas valdes
iepriekšēju paziņojumu.

2. Tirgošanās uz ceļiem, ielām, sētās
un iebraucamās vietās uz stingrāko
aizliegta.

3. Par tirgošanos uz tirgus tiek ņemta
no pilsētas domes noteikta maksa, kuru
iekasē pilsētas valdes pilnvarotas perso-
nas vai tirgus iznomāšanas gadījumā
tirgus nomnieks.

4._ Kārtību uz tirgus laukuma uztur
pilsētas valdes pilnvarotas personas —
tirgus uzraugi vai nomnieki, kuru rīko-
jumiem visiem tirgus apmeklētājiem jā-
padodas bez iebildumiem. Vajadzības
gadījumā viņi pieaicina palīgā policiju.

5. Uzbraucējiem uz tirgus jānostājas
no tirgus uzraugiem vai nomniekiem no-
rādītās vietās. Kodēji zirgi pret košanu
nodrošināmi.

6. Tirgotājiem uz galdiņiem vai citām
ietaisēm jāieņem vietas pēc tirgus uzrauga
vai nomnieka norādījuma. Virs katra
galdiņa jābūt piestiprinātai redzamā
vietā izkārtnei ar skaidri salasāmu tirgo-
tāja vārdu un uzvārdu.

7. Ar malku un lopbarību ir atļauts
tirgoties katru dienu norādītās vietās.

8. Par šo noteikumu neizpildīšanu vai-
nīgie saucami pie atbildības uz sodu
likumu pamata.

9. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā, skaitot no publicējuma dienas
,,VaIdības Vēstnesī", un visi līdzšinējie
noteikumi ar šiem tiek atcelti.

Pļaviņu pilsētas galva J.. Rumpe.
Sekretāra v. i. A. Revelinš.

Ārzemes.
Negaisa posts Vācijā.

Berlinē, 5. jūlijā. Ārkārtīgi stipra
viesuļvētra vakar piemeklējusi Harca
kalnos apgabalu starp Brokenu (augstāko
virsotni) un Verningerodi. Daudz ēkām
noplēsti jumti, vairāku viesnīcu balko-
niem saliekti pat dzelzs stabi, dārzos
aplauzti koki, izmētāti uz visām pusēm
krēsli un galdi un t. t. Verningerodes
aerodromā vētras brāziens pacēlis augstu
gaisā un pēc tam atkal nogāzis zemē
kādu pasažierlidmašīnu, kas stipri dragāta.
Milzu zaudējumi nodarīti Harcas mežiem.
Cietuši arī cilvēki. Kāda dāma no Gotas
atrasta mežā zem salauzta koka bez dzī-
vības.

Vētra plosījusies arī Berlinē, kur ievai-
notas 20 personas. Ugunsdzēsēji izsaukti
palīdzības sniegšanai 350 gadījumos.

LTA.
Bargi sodi Japānā pret kommūnistiem.
Londonā, 5. jūlijā. Pēc laikrakstu

ziņām no Tokijas sakarā ar Japānas
troņa padomes drakonisko dekrētu, kurš
paredz nāves sodus visiem kommū-
nistu vadoņiem, stipri paasinājušās
japaņu-krievu attiecības. Troņa padome
uzdevusi iekšlietu ministrim pārbaudīt
apgalvojumus par Maskavas internacio-
nāles naudas pabalstiem Japānas kom-
mūnistu partijai. LTA.

Rīga.
Vācijas sūtnis Dr. V. Stīvē (Stieve)

pieņēma vakardien vācu sūtniecībā vie-
tējās preses pārstāvjus, kas vēlējās ar
viņu iepazīties, tos savā darba sākumā
apsveicinādams. Sūtnis pie tam izteicās,
ka pa visu viņa politiskās nodarbošanās
laiku, kas iesākusies 1915. gadā, kad viņš
ieņēmis vācu sūtniecībā Stokholmā preses
atašeja vietu, viņš pastāvīgi licis lielu
svaru uz iespējami tuviem sakariem ar
presi. Latvija viņam esot jauns darba
lauks, jo viņš agrāk te nav bijis. Tādēļ
ar jo lielāku interesi un patiku viņš
tagad centīšoties iepazīties ar šās zemes
politiskiem, kulturāliem un saimnieciskiem
apstākļiem un rūpēties par labo sakaru
tālāku attīstīšanu, kādi iepriecinošā kārtā
jau tagad pastāvot starp Latviju un Vā-
ciju, un kas, kā viņš to jau paspējis kon-
statēt, beidzamos gados padziļinājušies
un nostiprinājušies. Tūliņ pie manas
ierašanās Rīgā — sūtnis izteicās — es
guvu to dzīvo iespaidu,, ka esmu ienācis
vecā kultūras zemē. Skaistā pilsēta,
kurā es tagad piemītu, pilnīgi atbilst
tām sagaidām, kādas es savienoju ar
viņas vēsturisko cienījamo vārdu. La-
tvija ar savu pēdējos gados ritošo
mierīgo un nemitīgo attīstību iegu-
vusi vācu tautas atzinību un apbrī-
nošanu. Mana patiesīga vēlēšanās ir, ka
arī smagais pārbaudījums, kas šo zemi
nupat piemeklējis pārplūduma katastrofas
veidā, drīzi būs pārspēts un neatstās no-
pietnu postu. Es savu darbu iesāku ar
patiesīgu cenšanos, kalpot nevien savai
tēvijai, bet arī cik vien spējams manā
dzimtenē modināt saprašanu priekš Lat-
vijas, un tais aprindās, kur šī saprašana
jau pastāv, to tālāki attīstīt. Pēdējā
darbā jaunais sūtnis cer atrast pabalstu
arī pie mūsu preses pārstāvjiem.

Jaunais Vācijas sūtnis, vē! pajauns
gados, bet jau veltīts ar daudz no-
pelniem, godā jau iedzīvojies valsts slepen-

padomnieks. Viņš darbojies arī avīžnie-
cībā, literatūrā, bet beidzamos gados se-
višķi daudz politiskā un diplomātiskā
laukā, jo kā vēsturnieks izdevis un ap.
strādājis vācu ārlietu ministrijas uzde-
vumā plašus materiālus par lielo pasaules
karu un viņa izcelšanos. Preses pār-
stāvjus pieņemdams, viņš laipnā kārtā
sarunājās ar tiem par saviem pirmiem
iespaidiem jaunā vietā un ar piekrišanu
atsaucās, ka grib še piekopt un tikai vēl
padziļināt viņa priekšgājēja Dr. Kostera
labās saticības un draudzības politiku
starp abām valstīm, viņa aizstāvamo
Vāciju un Latviju.

Rotaļu laukumi.
Rīgas pilsētas valdes izglītības nodaļa

paziņo, ka ar š. g. 2. jūliju atvērti ro-
taļu laukumi pilsētas bērniemsekošās vietās:

1) Maskavas dārzā,darbojas no pulksten3
pēc pusdienas.

2) Pie Pāvila baznīcas (Sark. Krusta
slimn.) darbojas no pulksten 5 pēc
pusdienas.

3) Dzegužkalnā, darbojas no pulksten 3
pēc pusdienas.

4) Torņkalnā parkā — Arkādijā, dar-
bojas no pulksten 3 pēc pusdienas

5) Katoļu dārzā, darbojas no pulksten 3
pēc pusdienas.

Bez tam nākotnē atvērs rotaļu lau-
kumus:

6) Jaunmilgrāvi.
7 Bolderajā.
8) Sarkandaugavā.
Rotaļu laukumos var piedalīties bērni

3 līdz 16 gadus vecumā bez tautību iz-
izšķirības. Piedalīšanās brīva.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Rio de Žaneirā, 5. jūlijā. Itāļu
okeāna lidotāji Ferarri un Delprete, no-
beidzot savu tāllidojumu no Romas uz
Brazīliju, šodien pulksten 17.50 min. no-
laidušies jūrmalā pie Port-Natalas. Driz
pēc tam viņi startējuši no jauna,- i
dotos tālāk uz Rio de Žaneiru.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 6. jū'ijā.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,163—5,175
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,40—100,15
100 Itālijas liru 27,10—27,30
100 Zviedrijas kronu 138,60—139,30
100 Norvēģijas kronu 138,20—138,90
100 Dānijas kronu. ......138,30—139,00
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15,40
100 Holandes guldeņu 208,10—209,15
100 Vācijas marku. ......123,30—123,95
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,20—138,90
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červonecs —
100 Austrijas šiliņu 72,55—73,25

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, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevicl

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 6 lapas puses.
,m, i ,m, i n ii -—

Šīs dienas „Vald. Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz mežu departamenta
sludinājums par augošu mežu pārdošanu
jauktāizsolē 1928.g.21.septembri, Liepājā-

Latoilas bankas nedēļas pārskats
uz 1928. g. 4. jūliju.

AKTĪVA. Lati. S. PASĪVĀ. Lati. sZelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudaszīmes apgrozībā. . 41,765 4gn
pie ārzemju emisijas bankām. . 23,726,217 52 pamata kapitāls 15,581 421 ™Ārzemju valūta 78,431,134 2o R p7erv pc kanitālo 3non 'soo

Sudraba nauda 4,302,082 - *^J J090,586 02
Valsts kases zīmes un sīka metāla bpeciaias rezerves 2,500,000 _

nauda 10,426,833 31 Noguldījumi 11,942,705 64
Īsa termiņa vekseļi 83,903,728 18 Tekoši rēķini 53,497,775 55
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 42,252,326— Valsts rēķini un depozīti. ..... 117,443,824 71
Citi aktīvi . 10,384,026 47 Citi pasīvi . 6,604,541 75

252,426,347 68 252,426^347
^

Rīgā, 1928. g. 4. jūlijā. Padomes priekšsēdētājs J. Cehn sT~
8342 Galvenais direktors K- Vanags.
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(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 1. civīlnodaja,
tiz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
309., 31 l.p. pamata, uz Ģertrūdes
Jurčenok lūgumu viņas prasības
Sietā pret Pēteri Asari summā
Ls 1000 dēļ zaudējumu atlīdzības
par miesas bojājumu, uzaicina
Pēteri Pētera d. Asari, kura
dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
.laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara,
3 apliecības, Rīgas apgabaltiesas
II Kriminālnodaļas sprieduma
noraksts un fotogr. negatīvs.

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

Rīgā, 1928. g. 21. jūnijā.
Priekšsēd. b. v. M. Rattermans.

7605 Sekretārs I. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,

ar 1928. g. 12./19. jūnija lēmumu
ir atzinusi Aleksandru Dreimani
par maksātnespējīgu parādnieku
Tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm
un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi: 1) uzlikt aizliegumu
uz parādnieku nekustamiem
īpašumiem, kā arī apķīlāt
viņa kustamo mantu, ' ja
tāda atrastos viņu iestāžu
robežās un 2) paziņot Rīgas
apgabaltiesai par visām prasībām
pret maksātnespējīgo parādnieku,
kā arī summas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
arī par maksātnespējīgā neku-
stamiem īpašumiem, kuri at-
rastos viņa pārziņā uz atse-
višķiem noteikumiem:

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespie-
šanas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīga, 1928. g. 21. jūnijā.
L. Ns 826/28. g. I g. 7604

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011 —
2014. un 2079. p. Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Kārļa Vanaga lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1928. g.
26. jūnijā publicēto 1928. g.
6. janvārī Meiranu pag. Silmalas
mājās mirušā Pāvila Jāņa dēla
Vanaga, 1927. g. 28. decembrī
pie Meiranu pag. tiesas taisīto
testamentu, kā arī visas perso-
nas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz mir. Pāvila Vanaga
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem 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. JVe 4287.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
7659 Sekretārs A. Kalve,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
un uz Jāņa Sirmais lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
26. jūnijā publicēto 1928. g.
14. janvārī Vecgulbenes pag.
,,Drepjos" mirušā Andreja Reča
dēla Sirmais, 1927. g. 3. decembri
pie Vecgulbenes pag. tiesas
tais to testamentu, kā arī visas
personas, kufām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Andreja Sirmais
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma no-
drukāšanas 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. Ns 4310.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
7661 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 Juliusa Zariņa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1928. g.
26. jūnija publicēto 1926. g.
26. martā Mēra pag. Staprinos
mirušā Jāna Viļuma d. Zariņa,
1920. g. 25. augustā un 1922.'g.
10. jūnijā mājas kārtībā taisīto
testamentu un kodicilu, kā
ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jāņa Zariņa 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 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. JNe 4565.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
7660 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3.civnnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967..2011.—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Pētera Krūmiņa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1926. g.
8. jūnijā publicēto 1926. g.
4. martā Kārzdabas pag. ,,Jaun-
Kalniešos" mirušā Jāņa Jāņa
dēla Tupeņa, 1924. g. 29. aprīli
mājas kārtībā taisīto testamentu
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir. Jāņa
Tupeņa mantojumu, kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ns 4591

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
7662 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi- Paulis
Pētera d. Ozoliņš un Marija
Brenča m. Ozoliņš,dzim.Zvirbulis,
noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Madonas notāra
E. Osten-Sackena 1928. g.
4. jūnijā raģistra Ns 1937 ar
kufu viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 26. maijā.
7676 L. Ns 4637
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Miķelis
Miķeļa d. Kirmužs un Marta
Jēkaba m. Kirmužs, dzim.
Ziediņš, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
K. Sumberga 1928. g. 7. jūnijā
reģ. Ne 4991, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.
L. Ns 4633 7677

Rīgā, 1928. g. 22. 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
1921. g. 27. aprīlī Rīgā mirušā
Mina Sidora dēla P o I j a-
k o v a ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kredi-
toriem un 1.1., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepeiteiks, tad viņa atzīs kā sīs
tiesības zaudējušas.

1928. g. 26. jūnijā. L. Ns 4339.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
7664 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.' p., paziņo, ka 1928. g.
17. jūlijā minētās nodaļas atklātā

tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 2. aprīlī Rīgā mir.
Kristiāna (Christian) Matīsa d.
Jirgensona (Jiirgenson) testa-
ments.

Rīgā, 1928. g. 4. jūlijā.
8353 L Ns 4853

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik.-2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1917. g. 15. augustā Rīgā
mirušās Emelines Šarlotes Jūli-
jas Vilhelma m. Šmidts, dzim. Jas-
kovski, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šomantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, kreditoriem un 1.1.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g.' 26. jūnijā.
L. Na 4598. 7667

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1908. g. 17. martā Lubānas
pag. mirušā Pētera Jāņa dēla
Celmiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
juumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
L. Ns 4584. 7668

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1918. g. 4. martā Valmierā
mirušās Lilijas (Lilly) - Sofijas
Jāņa meitas Oldekops (Olde-
kop), atraitnes Grunvalds, dzim.
Ramms, ir atklāts mantojums,
un uzaicina, kam uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiessai 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. 20. jūnijā.
L. Ns 4615. 7666

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1917. g. 27. janvārī Slokā mirušās
Lavīzes (Luizes) P u k n e, dzim.
Neiland, >r atklāts manto-
jums un uzaicina, kam iz ur šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

1928. g. 26. jūnijā. L. Ns 4605.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
7663 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1922. g. 8. decembrī B'elavas
pag. „Kuzmās', mirušā Otto
Jāņa dēla Gagana 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 minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanaas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
L. Ns 4602. 7665

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 Indriķa
Tetera lūgumu un savu 1928. g.
5. jūnijā lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc obligācijas
par750rbļ., apstiprinātas 1912.g.
3. septembrī ar Ns 508 uz
nekust. īpašumu Valmieras apr.,
Liel-Rūjienas muižas zemnieku
zemes Lejas-Rudinu mājām, zem
zemes grāmatu reģ. Ns 4618 par
labu Helenei Reinholda m.
Šmidt — ir iemaksājis tiesas
d. epozītā Ls 16 dēļ kapitāla un
°/c, 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, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1928. g. 26. jūnijā.
Ns 2802. 7679

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 Valsts zemes
ftankas lūgumu un savu 1928. g.
19. jūnija lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Kārlis Pommers pa-
rādu pēc obligācijas par 2800 rbļ.,
apstiprinātas 1899. g. 13. oktobrī
ar Ns 641 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr., Stalbes muižas
zemnieku zemes Vārnes mājām,
ar zemesgrāmatu reģ. Ns 4678
par labu baronam Jānim Jāņa d.
Vermanim, kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums, — ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemesgrāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

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

Rīgā,1928.g.21.jūnijā. Ns 4540.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7458z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 23. martā Lugažu pa-
gastā ;,Balodinos" mirušā Gusta
Kārļa dēla Bisnieka 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 tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
L. Ns4588.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
7669 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p,
piezīmes pamata, ar šopaziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Francis
Vilhelma d. Šīlers (Schiiler un
Elfride Jāņa m. Šīlers (Schiiler),
dz. Bērziņš, noslēguši savstarp.
laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 1928. g. 7. jūnijā
reģ. Ns 13138, ar kūju viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
7672 L. Ns4619

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie ' draugi
Ernests Pētera dēls Aide un
Hermine - Jura m. Aide, dzim.
Baumanis, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 1928. g. 7. jūnijā
reģ. Ns 13112, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējocivīl likumu 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. JVs 4620

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7673 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļ?,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi* Jūliuss
Heinricha d. Engelbrechts (En-
gelbrecht) un Irmgarde Artura
m. Engelbrechts, (Engelbrecht),
dzim. Valters-Vitenheims (von
Walther-Wittenheim) noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra E.Trautsolta 1928.g.
7. jūnijā reģ. JVs 2671, ar kūpu
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
7674 L. Ns 4618

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1928. g.
17. jūlijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks nolasīts 1928. g
28. maijā Rīgā mirušā Jūlija
(Juliusa) - Krišjāņa (Christian)
Kristjāna d. P a ii 1a testaments.

L N° 4682
Rīgā, 1928. g. 3. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8352 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Otto
Pētera d. Birits un Minna Otto
m. Birits, dzim. Bruss, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra J. Kreicberga
1928. g. 7. jūnijā reģ. JVs 7074,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
7675 L. .Ns 4622

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. 5. augustā Liepupes
pagasta ,,Kalupuikās ', mirušā
Pētera Kārļa dēla Mieža ir atklāts
mantojums un uzaicina kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
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.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
L. Ns 4585

Priekšsēd. v. A. Veidners.
7671 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1928. g. 12. jū-
nijā izklausīja Jelgavas Pareiz-
ticīgo draudzes padomes lūgumu
dēļ obligācijas mortifikācijas, no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obligā-
ciju par 25000 rbļ., aptiprinātu
1905. g. 13. janvārī ar Ns 31 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pil-
sētā, II hipot. iec, ar zemes
grām. reģ. Ns 831 par labu
Ludvigam Andreja d. Neiburgam,
kas viņu ir cedējis blanko un kura
ir pārgājusi uz Robertu lvana d.
Štauve, kā blanko cesionāru, kas
viņu ir cedējis atkal blanko.

Rīgā,1928.g.26.jūnijā. Ne 2780
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7680z Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927.g.
22. novembri mirušā Uldriķa
Anša d. Krača atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sār'em, kreditoriem u. t. 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. 25. jūnijā.
77l3z L. Ns 2036 28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 213., 301. un
309'. p. pamata uzaicina Mi-
chailu Stonis, kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties šaī tiesā saņemt no-
rakstus no vīna sievas' Matildes

Stonis, dzim. Pāveisons, iesūdzī-
bas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu un
izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pā-
rējos papīrus atstās tiesas kan-
celejā. L. Ns 380 28.

Jelgavā, 1928. g. 25. jūnijā.
Priekšsēd. v. R. Millers.

7714z Sekret. pal. F. Kāps.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1928. g. 20. jūnijā Elizabetes
Ekkert, dzimušas Lazdiņ, prasī-
bas lietā pret Hermani Ekkertu
par laulības šķiršanu aizmu-
guriski nosprieda: šķirt laulību,
kas slēgta Kazaņā 1918. g. martā
(diena nav zināma) starp Her-
mani Ekkertu un Elizabeti
Ekkert, dzimušu Lazdiņu; prāv-
nieku laulībā dzimušo dēlu Vil-
helmu atstāt mātes audzināšanā
un kopšanā līdz pilngadībai; at-
ļaut prasītājai Elizabetei Ekkert
iedoties jaunā laulībā tūliņ pēc
sprieduma spēkā stāšanās.'

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. 435473

Rīgā, 1928. g. 3. jūlijā.
Priekšsēd. b. v. i. Bruemmers.

8356 Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 8. novembrī ' Bebrenes
pag. ,,Ziediņos" mirušās Olgas
Ādolfa m. Krauzes (Krause)
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.

Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
L.Ns4195.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
7670 Sekretārs A. Kalv».

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 9. jūnija lēmuma
pamata uzaicina 1904. g. 8. au-
gustā Kursīšu pagastā mirušā
Anša Šenberga mantniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visem laikiem. Ns 768m/28.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7887 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 14. jūnija lēmuma
pamata uzaicina 1910. gada
15. decembrī mirušā Jāna
Muskata un 1924. g. 30. au-
gustā mirušās Minnas M u s k a t
mantniekus, kreditorus, lega-
tārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. Ns 775m/28.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēdēt. b. V. Bīnenstams.
7889 Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 14. jūnija lēmuma
pamata uzaicina 1912. g. 1. sept.
mirušā Jēkaba Jāņa d. N o v a d a
mantniekus, kreditorus, lega-
tārus, fideikomisārns un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā ,
tīks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. Ne 771m,'28.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēdēt. b. V. Bīnenstams
7888 Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Eduarda Kiršfelda lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p., 1923. g. 17.
marta likuma un sava 1928. g.
12. jūnija lēmuma, uzaicina per-
sonas, kuru rokās atrodas sekošas
obligācijas, nostiprinātas uz Lie-
pājas nekustamu mantu ar krep.
Ns 269 — 1) 1905. g. 27. aprīlī
ar Ns 285 uz Maksa Berči vārda
1000 rbļ. lielumā, blanko cedēta,
2) 1905. g. 27. aprīlī ar Ns286 uz
tā paša Berči vārda 1000 rbļ.
lielumā, blanko cedēta, 3) 1911. g.
12. nov. uz Kārļa Fišera vārdu
6700 rbļ. lielumā, blanko cedēta,
un 4) 1912. g. 2. maijā uz Emilijas
Miķeļa m. Kiršfelds, dzim. Adam-
sons, vārdu 6300 rbļ. lielumā, —
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, līdzņemot minētās
obligācijas dēļ iemaksāto Ls
332,11, t. i. — parāda ar procen-
tiem saņemšanas. Pie kam tiek
aizrādīts, ka pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligāciju turē-
tāju neierašanās gadījumā, pa-
rādus atzīs par samaksātiem, pie-
šķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parādu izdzēšanu iz zemes grā-
matām. Ns 622 28.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7788v Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 20. jūnija
lēmumu un civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Leibe Veksler
(Vekslin) lūgumu viņa prasības
lietā pret Gadašu Ve'ksler (Veks-
lin) dēļ laulības šķiršanas, uz-
aicina atbildētāju Gadašu Veksler
(Vekslin), kura dzīves vieta prasī-
tājam nav zināma, ierasties tiesā
vai uzdot savu dzīves vietu Lie-
pājā četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti no
prasības lūguma un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā ne-
ieradies personīgi vai caur piln-
varnieku un savu juridisku dzīves
vietu Liepājā neuzdos, tiks no-
likta tiesas sēdē lietas izklausī-
šanai aizmuguriski. L Ns271/28

Liepājā, 1928 g. 26. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7781v Sekretārs A. Jansons.



Liepājas apgabaltiesa,

uz Grietas Jēziks, dzim. Fekters
rūgumu un pamatojoties uz civ.

ik. 2081. un sek. p. un sava
1928. g. 12. jūnija lēmuma, uz-
aicina personu, kuras rokās at-
rodas 600 rbļ. liela obligācija uz
Kuldīgas sadraudzības un lauk-
saimnieku biedrību krāj-aizdevu
sabiedrības vārdu un 1913. g.
3. dec. nostiprināta uz Kuldīgas
apr., Kuldīgas pag. „Krummes
Ns3I"mājām ar krep. Ne 3605 —
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju. Pie kam tiek aizrādīts,
ka pēc minētā termiņa notecē-
šanas, arī obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu un obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām. Ns 616 28.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams
7787v Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,

uz Miķeļa Ābela lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 2081.
un sek. p. un sava 1928. g. 12.jūn.
lēmumu, uzaicina personas, kuru
rokās atrodas uz nekustamu
mantu Saldus pilsētā ar krep.
Ns 68 nostiprinātas obligācijas:
1) 1909. g. 12. martā 3000 rbļ.

lielumā uz Saldus krāj-aizdevu
kases vārdu un 2) 1912. g. 22.
maijā tai pašai kasei 2000 rbļ.
lielumā, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, ierasties tiesā, līdzņe-
mot minētās obligācijas. Pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligā-
ciju turētāju neierašanās gadī-
jumā, parādu atzīs par samaksātu
un obligācijas par iznīcinātām,
piešķirot lūdzējam tiesību pie-
prasīt parādu izdzēšanu iz zemes
grāmatām. Ns 620/28.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7789v Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Mades Mušas lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p., 1923. g. 17. marta
lik. un sava 1928. g. 12. jūnija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas sekošas uz Liepājas
nekustamu mantu ar krep. Ne2191
nostiprinātas obligācijas: 1) 1905.
gada 27. aug. uz Stepana-Teodo-
ra, Vaclava-Kaspara, Kornelijas-
Rozalijas, Floriana bērnu Monce-
viču un Adeles Kornēlijas Ja-
činovski, dzim. Moncevičs vār-
diem 9000 rbļ. lielumā un 2)
1910. g. 30. okt. ar Ne 1228 uz
Eduarda Eduarda d. Šnobeļa
vārdu 6000 rbļ. lielumā, cedētu
uz uzrādītāja vārdu, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņemot minētās obligā-
cijas dēļ iemaksāto Ls 344,—,
t. i. parādu ar procentiem saņem-
šanas. Pie kam tiek aizrādīts,
ka pēc minētā termiņa notecē-
šanas, arī obligāciju turētāju ne-
ierašanās gadījumā, parādus at-
zīs par samaksātiem, piešķirot
lūdzējam tiesību pieprasīt parādu
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
7790v ' Ne '625/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Anša Kalmera lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek, p. un savā 1928. g.
12. jūnija lēmuma, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Aizputes apr., Apriķu ,,Grave-
nieku" mājām ar krep. Ne 449 —
II reģ. nostiprinātas 1883. gada
16. novembrī ar žurn. Ne 9646, uz
barona Reinholda fon Nolkena
vārdu ķīlu raksts no pirkuma
līguma 750 rbļ. pirmvērtības lie-
lumā, tagad atlikumā 250 rbļ. un
pārgājis Heinricha fon Rauten-
felda īpašumā, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
līdzņemot minēto obligāciju. Pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligā-
cijas turētāja neierašanās gadī-
jumā, parādu atzīs par samaksā-
tu un obligāciju par iznīcinātu,
piešķirot lūdzējam tiesību pie-
prasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām. Ne 626/28.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams
779lv Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar laul. lik. 77. p. dara
zināmu, ka f. g. 19. aprīlī aiz-
mugurē nospriests: slarp Miķeli
Indriļunasu un Maigu Indriļunas,
dzim. Rolis (Role) 1919. gadā
2. februārī Peterpils cv.-lut. Jēzus
draudzes mācītāja noslēgto lau-
lību šķirt, atļaujot šķirtai sievai
saukties viņas agrākā uzvārdā
Role. Ne 57-L 28.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7779v Sekretārs A. ļansons,

Liepājas apgabaltiesa,

uz Elzas Rags lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 2081.
līdz 2086. p., 1928. g. 12. jūnijā
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
un iznīcinātu hipotēkārisku obli-
gāciju, kura apgrūtina Elzai Rags
piederošu nekustamu mantu Aiz-
putes apr., Liel-Vormsātu un
Liel-Ventas muižas ,,Strakšu"
māju ar krep. Ne 1009 — II reģ.
un 1910. g. 13. martā 5000 rbļ.
lielumā nostiprināta uz Nīgrandes
Ventsmales lauksaimnieku aiz-
devu-krāj sabiedrības vārdu un
2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētās hipotē-
kāriskas obligācijas izdzēšanu h
zemes grāmatām. Ns 15 28.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams
7792v Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kristapa Gulbja lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p., 1923. g. 17.
marta lik. un sava 1928. g. 12. jūn.
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas 2900 rbļ. liela obli-
gācija uz Georga Georga d. Zasa
vārda un 1914. g. 2. aprīlī nostip-
rināta uz Kristapam Gulbim pie-
derošas nekustamas mantas Kul-
dīgas apr., Varmas pagastā, Šķē-
des ,,MaIi" māju ar krep. Ns 860,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, līdzņemot minēto
obligāciju,dēļ iemaksāto Ls 58,97,
t. i. parāda ar procentiem saņem-
šanas. Pie kam tiek aizrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas,
arī obligācijas turētāja neiera-
šanās gadījumā, parādu atzīs par
samaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt minētā parāda
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 26. jūnijā.
7793v ' Ns 615/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.

paziņo vispārībai, ka 1927. g.
6. febr. mirušā Tichona Ticha-
nova 1924. g. 23. maijā sastādītais
notariālais testaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Andrejam un
Stepanidai Platonoviem, ar ap-
gabaltiesas 1928. gada 23. aprīļa
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem Andrejam un Ste-
panidai Platonoviem.

Daugavpilī, 1928. g. 21. jūnijā.
7504z L. Ne 646a/28. g.

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

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
16. sept. mirušā Miķeļa Jevsta-
fija d. Jevstigneja (Jevstifejeva),
1927. g.9. sept. sastādītais privat-
testaments, ar kuru testatora
kustama un nekustama manta
novēlēta Feodoram Michailovam,
ar apgabaltiesas 1928. g. 23. aprīļa
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekam Feodoram Michai-
lovam. L. Ns642a 28. g.

Daugavpilī, 1928. g. 21. jūnijā
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

7505z Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1, civīlnod.,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata
Annas Ilzes m. Ozols, dzim.
Ziediņš, prasības lietā pretErnestu
Jāņa d. Ozolu par laulības šķir-
šanu, uzaicina Ernestu Jāņa' d.
Ozolu, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, četru mēnešu laikā,
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", ie-
rasties šai tiesā saņemt norakstus
no prasītājas iesudzības raksta
pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Daugavpilī.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, b'et savu
dzīves vietu Daugavpilī ne-
uzdos, aicinājumus uz tiesas sēdi
un visus pārējos papīrus atstās
tiesas kancelejā. L. Ns910p/28

Daugavpilī, 1928. g. 21. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

7506z Sekretārs v. B. Cīrufis.

Rīgas 11. iec. miertiesnelis, pa-
matodamies uz civ. proc. lik.
2011., 2014. un 2079. p., uzaicina
1927. g. 4. dcc. Rīgā mirušā
Franča (Pranas) Kazimira d.
Vanaga (Vanaģas) mantiniekus,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības vai preten-
zijas uz viņa atstāto mantu,
pieteikt tās minētam miertiesne-
sim, Rīgā, Andreja Pumpura
ielā Ns 1, sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas tiks atzītas kā
šīs tiesības zaudējušas. Ns 1121

Rīgā, 1928. g. 21. jūnijā.
7463z Pap. miertiesn. J. Poris.

Rīgas 11. iec. miertiesnesis, pa-
matodamies uz civ. proc. lik.
2011., 2014. un 2079. p., uzaicina
1928. g. 15. martā Rīgā, mirušā
Vilhelma von Strvka mantiniekus
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības vai preten-
zijas uz viņa atstāto mantu, pie-
teikt tās minētam miertiesnesim,
Rīgā, Andreja Pumpura ielā 1,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas ,,Vald.
Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā terminā ne-
pieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928.g.21.jūnijā. Ne 956.
7464z Pap. miertiesn. J. Poris.

Liepājas 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 20. jūnija
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 299. p. 3. pkt.,
2087. un 2090. p. uzaicina no
Marijas Anša m. Grubert, dzim.
Fišer, komercbankā I.V. Junker
un Ko. nodotos, 1917. g.
8. jūnijā pret kvīti Ne 2468, gla-
bāšanā trīsdesmit (30) akciju ar
NsNs 05331/50 un 009626/35,
100 krievu cara rbļ. vērtībā katra,
,Aku. O-Ba JiH6aBCKHXTj >Ke.!rfe30-

flt. iaTe.ibHbiKT) h crajibaHreuHbix -b
3aBOJOBT>, 5blBLU BeKKepi. h Ko",
pēc tagadējā nosaukuma ,,Zie-
meļu-Vakaru Metalurģiskās un
kuģu būvētavas fabrikas Akc.
Sabiedrība", turētājus sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,VaId.
Vēstnesī", iesniegt minētās 30
akcijas Liepājas 3. iec. mier-
tiesnesim.

Šo akciju neiesniegšanas gadī-
jumā, minētā laikā, tās tiks at-
zītas par nederīgām un iznīci-
nātām. L. Ne 830

Liepājā, 1928. g. 21. jūnijā.
7502z Miertiesnesis (paraksts).

Valmieras apr. 4. iec. miertiesn.,
saskaņā ar lēmumu no š. g. 20. jū-
nija un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2011.—2019. p., uz Eduarda
Krūzkopa lūgumu, paziņo at-
klātībai, ka pēc 1925. g. 1. febr.
Rūjienā mirušā Pētera Pētera d.
Krūzkopa ir atklājies manto-
jums, kamdēļ visi, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
kādas tiesības vai ierunas, kā
mantiniekiem, kreditoriem u. 1.1.,
tiek uzaicināti pieteikt savas tie-
sības vai ierunas miertiesnesim
seši mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tie-
sības vai ierunas augšā uzrādītā
termiņā nepieteiks, viņas atzīs
par zaudējušām šīs tiesības.

Rūjienā, 1928. g. 21. jūnijā.
7507z Ne 634

Miertiesnesis V. Bersons.

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Jura Namiķa lū-
gumu civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. 10. sēj. 1239. p. uzaicina
visus mirušā Jāņa Martina d.
Namiķa mantiniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas tiesī-
bas uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, atrodošos Krustpils pag.
un sastāvošu no nekustama īpa-
šuma, sešu mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas „Vald.
Vēstnesi". Ne 394

Krustpilī, 1928. g. 26. jūnijā.
7734z Miertiesnesis (paraksts

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Eduarda Baloža
lūgumu un civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p. uz-
aicina visus mirušā 1923. g.
31. martā Jēkaba Baloža-Pa-
leinieka mantiniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas tie-
sības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, atrodošos Krustpils pag.
Vilciņos un sastāvošu no ne-
kustama īpašuma, sešu mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespieša-
nas :,Valdības Vēstnesī".

Krustpilī,1928.g.26.jūn. Ne 397
7735z Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Karlīnes Kalniņš
lūgumu civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. 10. sēj. 1239. p., uzaicina
visus mirušā 1928. g. 13. februāri
Nikolaja Jāņa d. Kalniņa man-
tiniekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas tiesības uz ne-
laiķa atstāto mantojumu, atro-
došos Krustpils pag. un sastāvošu
no Spungenu lauku mājām, sešu
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas „Valdības Vēstnesī".

Krustpilī, 1928. g. 26. jūnijā.
7736z Ns 388

Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Pētera Krūmiņa lū-
gumu civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. 10. sēj. 1239. p. uzaicina
visus mirušā 1913. g. 12. maijā
Jana Krūmiņa mantiniekus pie-
teikt minētam miertiesnesim sa-
vas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu, atrodošos ' Krustpils
pag. un sastāvošu no nekustama
īpašuma, — sešu mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
„Valdības Vēstnesi". N° 389

Krustpilī, 1928. g. 26. jūnijā.
7733z Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iecirkņa miertiesnesis,

pamatojoties uzJāņa Egiīša,
Mades Eglīt un Jūlijas Krūmiņ
lūgumu civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. 10. sēj. 1239. p., uzaicina
visus mirušā 1921. g. 3. aprīlī
Pētera Jura d. Eglīša mantinie-
kus pieteikt minētam miertiesne-
sim savas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantojumu, atrodošos Ai-
viekstes pag. Rājum-Salā un sa-
stāvošu no nekustama īpašuma,
sešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas ,,Valdības Vēst-
nesī". Ne 535

Krustpilī, 1928. g. 26. jūnijā.
7737z Miertiesnesis (paraksts).

Izlabojums.
Latgales apgabaltiesas Viļaku

iec. miertiesneša 1927. g. 25.okt.
,,Valdības Vēstnesī" Ns 240 ie-
spiestā sludinājumā 15381a , par
Franka Daktina mantinieku iz-
aicināšanu, ir ieviesusies kļūda
Franka Daktina miršanas laika
atzīmēšanā, kura tiek izlabota
šādi: nepareizi iespiesto: 1921. g.,
19.oktobri" vietā jābūt un jālasa:
,,1921. g. 24. augustā". " 8405z

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina mir. 1926. g. 5. decembri
Ozolmuižas pag. Runču c. Jāņa
Jāņa d. Bormaņa mantiniekus
pieteikt viņam savas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī uz-
aicinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1928. g. 25. jūnijā.
7626z Miertiesnesis (paraksts).

Aizkraukles pagasta tiesa,

Rīgas apriņķī, izsludina vispā-
rīgai zināšanai, ka laulātie draugi:
Jānis un Anna Karlsoni, dzīvo-
joši Aizkraukles pag. ,,Roziņu "
mājās, vēlas adoptēt Imantu
Roberta d. Krūze, dzimušu!926.g.
3. oktobrī, dodot viņam savu
ģimenes uzvārdu ,.Karlsons".

Personām, kurām būtu kādas
ierunas šai adopcijas lietā, tādas
jāpieteic šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" .

Pēc šī termiņa notecēšanas, no-
kādas ierunas netiks vērā ņemtas
un adopcija tiks apstiprināta.

Aizkrauklē, 1928. g. 4. jūlijā.

Priekšsēdētājs A. Zībārts.
8419z . Darbvedis J. Panders.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Sergeja Michaila dēla Bļinova
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Ukru muižas at-
dalīta zemes gabala pēc kopējā
muižas plāna zem Ne 1, platībā
5 desetīnas 710 kv. asis, atro-
došās Jelgavas (senāk

^
Šauļu)

apriņķa Ukru (senāk Žagares)
pagastā, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamās pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtinājumu tiesī-
bām.

Daugavpilī, 1928: g. 25. jūnijā.
Ns 3966. 7621

Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
Sekr.-darbved. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Vasīlija Nikita dēla Volkova
(viņš arī Vasīlijs Nikitins) lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala pēc
plāna Ns 21, platībā 16 dese-
tīnas 2162 kv. asis vairāk vai
mazāk, atrodošās Jaunlatgales
(bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apriņķa Kacēnu pagasta Lugu
sādžas dačas pirmā daļā Rodo-
voje muižas ' daļā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto' nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Valdī
bas Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkārisku apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 25. jūnijā.
Ne 3976.

Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
7622 Sekr.-darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Rivkas Nafteļa (arī Chaima)
meitas P r e i d lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošu
no dzimtsīpasuma gruntsgabala,
platība 60 kv. asis ar ēkām ,

atrodošās Daugavpilī III pilsētas
iecirknī, 70 kvartālā ar Ns 1,
lit. ,,b", Viļņas ielā ar policijas
Ns 9 unPolockas ielā ar polic. Ne3,
ievešanu zemes grāmatu reģ., —
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz min. nekust,
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot 'no izsludināšanas dienas
,,Vald. Vēsth.", pretēja gadījuma
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un min. lūdz. varētu
tikt ievesta Latgales zemes grā-
matu rēģ. par norādītās nekust,
mantas īpašn. bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ne 3991

Daugavp., 1928. g. 25. jūn.
Kom. priekšs. E. Helvichs.

7623 Sekr.-darbv. J. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atro-
das Rīgā. Merkeļa ielā Ne 7,
dz. 8, paziņo,' ka 1928. g.
16. jūlijā, pīkst. 10 denā, Rīgā,
Baltās muižas ielā Ne 10/20,
pārdos Henno Univer kustamo
mantu, sastāvošu no pianīno,
krēsliem, zofas un c. un novēr-
tētu par Ls 1100.

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

Rīgā, 1928 g. 5. jūlijā. l.Nel729
8469 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merkeļa ielā Ns 7, dziv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 18. jūlijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Vaļņu
ielā Ne 20, dz. 4, pārdos
a/s. Ķimijas fab. ,,Alkali"
kustamo mantu, sastāvošu no
rakstāmgaldiem, kantora gal-
diem, krēsliem u. c. un novērtētu
par Ls 260.

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

Rīgā, 1928. g. 4. jūl. L.Nel714
8350 Tiesu izp. V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merkeļa ielā Ns 7, dziv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 14. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Basteja
bulv. 9-a, pārdos a/s. ,,Lato"
kustamo mantu, sastāvošu no
serumu spricēm, dažādām stan-
gām u. c. un novērtētu par
Ls 530.

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

Rīgā, 1928.g. 4. jūl. 1.Nsl821.
8349 Tiesu izp. V. Požariskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Augusta Jura d. Mūrnieka
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Stageļīškī ciema
zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas, platībā ' 33 desetīnas,
bet pēc plāna 39 desetīnas
2338 kv. asis, atrodošās Bauskas
(senāk Poņevežas) apriņķa Īslīces
(senāk Ķiburu) pagastā, no kuras
mantas apmērām 0,55 ha zemes
ar Latvijas-Lietavas robežu at-
dalītas un atrodas Lietavā, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sīpas skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecīgā zemesgrāmatu
reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas, Latvijā esošās daļas
īpašnieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdoša-
nas un hipotēkārisku apgrūtinā-
jumu tiesībām. Ne 3998

Daugavpilī, 1928. g. 30. martā.
Kommis. priekšsēd. E. Helvichs,
7625 Sekret.-darbv.J. Strazds,

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Entas Kopeļa m. G a ļ p e r i n s
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no piešķirtās dzimts-
lietošanas tiesību gruntsgabala,
platībā 147 kv. asis ar ēkām,
atrodošās Daugavpilī, I pilsētas
iecirknī, 216. kvartālā ar Ns 1,
lit. ,,a ", Tirgus ielā ar policijas
Ns 15/17 un Centrālā ielā ar
policijas Ns 6, ievešanu zemes-
grāmatu reģ., — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētā lūdzēja
varētu tikt ievesta Latgales
zemesgrāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpaš-
nieci bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un
hipotēkārisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ns 3984

Daugavpilī, 1928. g. 25. jūnijā.
Kommis.priekšsēd.E. Helvichs.
7624 Sekr.-darbv. J. Strazds.

Rīgas apgabaltiesa^ 4 iec,
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā
Merkeļa ielā Ns 7, dzīv. 8*
paziņo, ka 1928. g. 14. jūlijā'
pulk 'st. 10 dienā, Rīgā, Basteja
bulv. Ns9a, pārdos a/s ,,Lato"kustamo mantu, sastāvošu n»
dažādiem ārstniecības piederu-
miem un novērtētu par Ls 1650

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

Rīgā, 1928. g.5.jūlijā. I.NS1497
8468 Tiesu izp.V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs

kura kanceleja atrodas Rīgā
Merkeļa ielā Ne 7, dz. g
paziņo, ka 1928. g. 18. jūlijā'
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Elizab etes
ielā Ns 10-a, dz. 2, pārdos
Borucha Leva kustamo mantu
sastāvošu no mēbelēm u. c. un
novērtētu par Ls 450.

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

Rīgā, 1928.g. 4. jūl. l.As;i804-
8351 Tiesu izp. V. Požariski s

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. ties»
izpildītājs, kura kanceleja atrodas-
Rīgā, Merkeļa ielā Ne 7, dz. 8
paziņo, ka 1928. g. 18. jūlijā '
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kronvalda
bulv. Ne 7-a, pirm- un otrreizējā
izsolē pārdos Jāņa Krievi ja
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, raspuskas. vāģiem
priežu plankām, 2 zirgiem u. c,
un novērtētu par Ls 2540.

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

Rīgā, 1928. g. 4. jūlijā. I.N°55
8347 Tiesuizp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. ties»
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ne 7, dz. 8,.
paziņo, ka 1928. g. 19. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Raiņa'
bulv. Ns 17, dz. 1, otrreizējā'
izsolē pārdos Zaras Liberman
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, skolas galdiem, bērnu
krēsliem u. c. un novērtētu par
Ls 440.

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

Rīgā, 1928. g. 4. jūlijā. l.Ne!404
8348 Tiesu izp. V.Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
14. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Elizabetes ielā Ns 65, Andreja
Āboltiņa un citu lietās II torgos
pārdos Emmas un Jāņa Bri-
ganta kustamo mantu, sastā-
vošu no restorāna iekārtas un cit.
un novērtēta par Ls 3380.

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

Rīgā, 1928. g. 5. jūlijā. 8466
- Tiesu izp. J. Z i rģ el s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesir
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
14. jūlijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Kr. Barona ielā Ns 16/18, A/S
„Arnold Neumann" un citu lietās
pārdos Kārļa Š0 p a kustamo
mantu, sastāvošu no kantora ie-
kārtas un novērtētu par Ls 240,

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

Rīgā, 1928. g. 5. jūlijā. 8467
Tiesu izp. I. Zir ģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec,
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 13. jūlijā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Kantora
ielā Ns 1, I un II ūtrupē
pārdos Jāņa Asarīša kustamo
mantu, sastāvošu no Iecekļu
logiem, rokas sējmašīnas u. č.
un novērtētu par Ls 420.

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

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
8470 Tiesu izp. L. J akstjļļ-

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. liesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
17. jūlijā, pīkst. II dienā, Rīgā,
L. Maskavas ielā Ns 138, dz. 9,
pārdos Ludviga Kliševica
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un šujmašīnas un no-
vērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 1928. g. 29. jūnijā.
8455 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 17. jūlijā, pulksten 2
dienā, Rembates pag. ,,Kaparos"
pārdos Juram Pratinām p ie-
derošo kustamo mantu, sastāvoši»
no vienas ķēves un novērtētu par
Ls 500.

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

Rīgā, 1928. g. 3. jūlijā.

8439 Tiesu izp. A. Ozoliņ š



Rigas apgabaltiesas 9. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 17. jūlijā,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Maskavas
ielā Ne 163, darbnīcā pārdos
Anatolija Lukaševa kustamo
mantu, sastāvošu no frēzmašinas
un motora un novērtētu par
Ls 260.

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

Rīgā, 1928. g. 29. jūnijā.
8456 Tiesu izp, V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 17. jūlijā,
pulkst. 13 dienā. Rīgā, L. Maska-
vas ielā Ns 167, pārdos Jāņa
Lanka kustamo mantu, sastāvošu
no gāzes motora, aizjūga u. c.
un novērtētu par Ls 4760.

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

Rīgā, 1928. g. 29. jūnijā.
8457 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 17. jūlijā, pīkst. 4 dienā,
Ogresgala pag. ,,Jaun-Ogrēs"
pārdos Jāņam Purlicam pie-
derošo kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas ķēves, viena
zirga, četrām slaucamām govīm,
zāles pļaujmašīnas un atsperu
vāģiem un novērtētu par Ls 1150.

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

Rīgā, 1928. g. 3. jūlijā.
8440 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 17. jūlijā, plksf. 12dienā,
Rembatē, pie Lielvārdes stacijas,
pārdos otrā ūtrupē mir. Juram
Krūmiņam piederošo kustamu
mantu,' sastāvošu no dažādām
mēbelēm, arkla, ragavām, rite-
ņiem, ķieģeļiem, tomasmiltiem,
dēļiem un citu un novērtētu par
Ls 337.

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

Rīgā, 1928. g. 3. jūlijā.
8437 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kal-
kūnes ielā Ne 115, paziņo:

1) ka Latvijas bankas, Ilūk-
stes apriņķa krāj-aizd. s-bas
,,Kopkase", Valsts zemes bankas
un vairāku privāt prasību ap-
mierināšanai 1928. g. 8. sept.,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Eduarda Ozoliņa nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Ilūkstes
apr., Laucesas pagastā, ar zemes-
grāmatu reģ. Ns4671 un sastāv
no Kalkūnes-Berkenhegen mui-
žas atdalītā zemes gabala -ar
nosaukumu ,,Ozoli Ns 160 F un
Ns 160 Fa".

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 21.000.

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls —.

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 3-. jūlijā.
8381 Tiesu izp. G. Biernis.

> ———? 'i

'Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Nodokļu departamenta dazadu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1928. g. 19. jūlijā, pulksten
2 dienā,x Liepājā, Kaktu ielā
Ne 14, pārdos vairāksolīšanā
Taubs Iciks kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 230,00 un sa-
stāvošu no dzīvokļa iekārtas, viņa
1927. g. ienākuma un neku-
stamas mantas nodokļa parāda
segšanai.

Liepājā, 1928. g. 4. jūlijā.
8408 ' Piedzinējs (paraksts).

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 14. jūlijā, pīkst
10 no rīta, L. Zirgu ielā Ne 17,
pārdos vairāksolīšanā otrā ūtrupē
Britanijas-Latvijas Tekstil a/s
kustamu mantu, sastāvošu no
9 gabaliem vatelina, 9 gabaliem
kokvilnas palagu drēbes un 15
gabaliem baltas kokvilnas kreklu
drānas, kopvērtībā par Ls 2127,
agrākās Krievijas apdrošināšanas
biedrības ,,Rossija" likvidācijas
koimnisijas īres prasības segšanai.

Meitenes muita,

caurskatījusi zemāk minētā;

kontrabandas lietas un pamatojo-
ties uz muitas likumu 1045.
1048., 1054., 1065., 1140, un
1141. p., nolēma:

1) Lietā Ns 43 — 1925. g. —
Lietavas pils. Jāni Kereišu par
kontrabandas ievešanu Latvijā so-
dīt ar Ls 150,—, konfiscējot aiz-
turētos žāvētos augļus.

2) Lietā Ne 26 — 1928. g. -
Vācijas pils. .Starptautiskās Gu-
ļamvagonu Sabiedrības vagonu
pavadoniFranciJacku par kontra-
bandas ievešanu Latvijā sodīt ar
Ls 45,—.

Virsminētie lēmumi skaitās par
pasludinātiem no viņu iespieša-
nas dienas ,.Valdības Vēstnesī"
un tos var pārsūdzēt 3 nedēlu
laikā uz finanču ministrijas mui-
tas departamenta vārdu, pie kam
pārsūdzība, apmaksāta ar zīmog-
nodevu Ls 0,80 apmērā, iesnie-
dzama caur Meitenes muitu.

Meitenē, 1928. g. jūlijā.
Muitas priekšnieks R.K aIn i ņ š.

8386z Darbvedis A. Bitāns ^
Ventspils apr. priekšnieks atsauc

savu sludinājumu ,.Vald. Vēstn."
par iekšzemes pases NeCT 003722,
izdotas no Ventspils pilsētas polic.
priekšnieka š. g. 21. maijā uz
Billes Toma m. Neimanis vārdu
nozaudēšanu, jo minētā pase ir
atrasta. 8388z

paziņojums.
1928. g. 3. jūlijā finanču mi-

nistris apstiprinājis Rīgas eļļas
spiestuves akc. sab., sen. Vm.
Hartman statūtu 8., 9., 20., 22.,
28. un 65. §§ grozījumus, saskaņā
ar ko katras 10 akcijas a Ls 10,—
savilktas kopā par 1 akciju
Ls 100,— nominālvērtībā un
sabiedrības pamatkapitāls pa-
lielināts par Ls 100.000,—, iz-
laižot 1000 jaunas, trešā izlai-
duma akcijas par Ls luo —
katru, tā ka viss pamatkapitāls
iztaisa Ls 51X1.000,— un sadalās
5000 akcijās par Ls 100,— katra.

Izlaiduma noteikumi sekosi:
1. Sabiedrība izlaiž 1.000 jau-

nas trešā izlaiduma akcijas, par
Ls 1(10 katru, kopsummā par
Ls 100.000,— nominālvērtībā.

2. Akciju ieguvējiem virs ak-
ciju nominālvērtības vēl jāpie-
maksā Ls 5,— liela prēmija, no
kuras Ls 2— ieskaitāmi rezerves
kapitālā un no pārējās summas
sedzami akciju iespiešanas un
citi ar akciju jaunizlaidumu
saistītie izdevumi.

3. Vecie akcionāri bauda
priekšrocības uz jauno akciju ie-
gūšanu proporcionāli viņiem pie-
derošo akciju skaitam. '

4. Ja vecie akcionāri visas
akcijas nav ieguvuši 6 mēnešu
laikā, skaitot no šo noteikumu
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", tad pārpalikušās akci-
jas valde piedāvā svešām per-
sonām.

5. Pie parakstīšanās uz akci-
jām jāiemaksā puse nomināl-
vērtības un prēmija. Pārējo ie-
maksu termiņus un apmērus no-
saka valde.

6. Visām akcijām jābūt sa-
dalītām $tarp akcionāriem 6 mē-
nešu laikā un pilnīgi nomaksā-
tām 1 gada laikā, skaitot no šo
noteikumu izsludināšanas ,,Vald.
Vēstnesī".

7. Jaunās akcijas piedalās pie
dividendes proporcionāli izda-
rītām iemaksām.

8. Parakstīšanās uz jaunām
akcijām izdarāma sabiedrības
valdē, Rīgā, Vecā Jelgavas ielā
Ne 21/25, un Kaļķu ielā Ne 1.

Sakarā ar akciju nominālvērtī-
bas paaugstināšanu direktoriem
obligatoriski piederošais akciju
skaits noteikts uz 10, līdzšinējo
20 vietā.

Bez tam direktoru skaits gro-
zīts no 3 uz 3 vai vairāk, ar no-
teikumu, ka 2/3 jābūt Latvijas
pilsoņiem, un sabiedrības likvi-
dēšanas paredzēta gadījumā, ja
zaudētas '/s n0 pamatkapitāla,
līdzšinējo 2/6 vietā.

Tirdzniecības nodaļas priekšn.v
V. Gailīts.

8324z Revidents R. Bērziņš.

Qorb?ezo palīgs.
Pieņemšana š. g. 14. jūlijā, pīkst.
14 dienā, Vietalvas pag. namā,
pie pagasta valdes. Kandidāti-tes
var pieteikties minētā dienā, ie-
sniedzot attiecīgus dokumentus
par izglītību un līdzšinējo nodar-
bošanos. Līdzšinējā alga Ls 80,—
mēnesī, brīvs dzīvoklis no 2 ista-
bām un ķēķa, dienesta zeme, ap-
kurināšana un apgaismošana.
8418z Pagasta valde.

Mēra pag. 6-kl. pamatskolai
(Valkas apr., 14 km no Smilte-
nes) , vajadzīgs

skolos pārzinis
(vīriet's), muzikāli-sabiedrisks dar
binieks, un 3 skolotāji-jas, ar
pilnas pamatskolas skolotāja tie-
sībām.

Vēlēšanas notiks š. g. 28. jūlijā,
pulksten 10 Mēra pagasta namā.

Reflektantiem lūgumraksti.nie-
liekot dokumentus par izglītības
cenzu, praksi un veselības stā-
vokli, jāiesūta līdz 20. jūlijam;
vēlēšanu dienā vēlams ierasties
personīg L 8417z

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
Ns 21399, kā nozaud., izd. 1928. g.
2. aprīlī uz Pīķis Emīlijas
Antona m. v. L3446 8464

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
l.iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 17 jūlijā, pīkst. 1 dienā,
Rembates Jaunā krogu, pārdos
otrā ūtrupē Grietai Balod piede-
rošo kustamo mantu, sastāvošu
no vienas slaucamas govs, viena
ērzeļa un atsperu vāģiem un
novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1928. g. 3. jūlijā.
8438 Tiesu izp. A. Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 1. augustā, pīkst '. 3 /42
dienā, Ķēču pag. Lūžņu mājās,
II izsolē pārdos ' Roberta
Gavariņa kustamu mantu, sastā-
vošu no zirga un govs un no-
vērtētu par Ls 260.

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

1928. g. 2. jūlijā.
8422 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.

1. iec. tiesu izpildītāja sludinā-
jumā par Augusta Stiraja nek.
īpašuma pārdošanu, kurš iespiests
„Vald. Vēstn." Ne 121 no 1928. g
2. jūnija (slud. Ns 5444), ir pie-
laista kļūda: sludinājumā ir teikts,
ka „jāstāda priekšā apliecība par
to, ķa no iekšlietu ministrijas
puses", kas nepareizi, vajaga būt
un jālasa, ka ,,no tieslietu mini-
strijas puses" u. t. t. 8406z

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas 1. iec, kura
kanceleja atrodas apgabaltiesā,
istabā Ns 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146—
1149. p. p. paziņo, ka 1928. g.
12. oktobri, plk 'st. 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē

pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu,
piederošu Jāzepam Kārļa dēla
Jagminam, kurš atrodas Liepājā,
Laivu ielā Ne 9 un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemesgrāmatu
nodaļā ar krepost Ne 2674.

Sts nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 20000 un tiek
pārdots dēļ Michaila Krokovska
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 4500 krievu cara rubļ. un
Ls 3206.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novērtē-
šanas summas Ls 20000, vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 2000 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 29. jūnijā.
7969 JVs 1256

Tiesu izp. A. Korženeckis.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kalkū-
nes ielā JVs 115, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1924. g. 8. jūlijā
ar- korrob. žurn. Ne 1255 ieķīlā-
šanas raksta apmierināšanai
1928. g. 8. sept., pīkst. 10 rītā,
Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem tiks pārdots
Ignata Tarasa d. Meškovska
nekustams īpašums, kurš atrodas
Ilūkstes apr. Skrudalienas pag.,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 3306
un sastāv no lauku mājām „Ta-
rasovkā Ne 24—26";

2) ka īpašums priekšpubliskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1340;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 400;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi paīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir iekstāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 3. jūlijā. ? 8379
Tiesu izpild. G. Biernis.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kalkū-
nes ielā' Ne 115, paziņo:

1) ka -Agrafenas NJkolaievas
prasības lietā par Ls 3300 ar "%%
un tiesas izdevumu piedzīšanu
pēc Jelgavas apgabaltiesas sprie-
duma 1928. g. 8. sept., pīkst. 10
rītā, Daugavpilī, Latgales apga-
baltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

nz publiskiem torgiem pārdos
Feodoras Klimčenok nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Ilūkstes
apriņķa Skrudalienas pagastā,
520. hipotēku iecirknī ar zemes-
grāmatu reģ. Ne 3144 un sastāv
no lauku mājām „Andrejevka-
Zui XI"; '

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

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

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpilī,
Jēkabpils-Ilūkstes zemesgrāmatu
nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabalties.
I civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 3. jūlijā.
8378 Tiesu izp. G. Biernis.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā,Kalkūnes
ielā Ns 115, paziņo:

1) ka Latvijas 'hipotēku ban-
kas prasības p ēc 1925. g. 19. jūn.
korroborētā ieķīlāšanas raksta
ar žurn. Ne 191* 1 apmierināšanai
1928. g. 8. septembri, pīkst. 10
rītā, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots

Leo Adonisa d. Lange nekustams
īpašums, kurš atrodas Ilūkstes
apr., Kaplavas pagastā, ar zemes
grāmatu reģistra Ne 3221 un
sastāv no atdalītas no Varno-
viču muižas neatsavināmās daļas
ar nosauk. ,,Varnoviča" lidz ar
mašīnām.

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 27.000.

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 71.500 ar " ,,.

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-

stāda priekšā apliecība par to-,
ka no tieslietu ministrijas "puses
nav šķēršļu minētām personām

nekustamu īpašumu un
5) ka zemes grāmatas uz šo

īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemesgrāmatu * nodaiā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 3. jūlijā. 8380
Tiesu izpild. G. Biernis.

Vietalvas pagastam,
Madonas apr., vajadzīgs labi ie
strādājies

Jelgavas pilsētas draudzes banka
paziņo atklātībai, ka viņai pie-
teiktas par zudušām sekošas
kvītes: ar Ns 30229 uz Jēkaba
Zomera vārdu, ieķīlāta 1927. g.
2. jūlijā par Ls 70,— ; Ns 35429 uz
Šajā Meiersona vārdu, ieķīlāta
1928. g. 6. jūnijā par Ls 25,—.

Personas, kuru īpašumā šīs
zīmes atrastos, tiek uzaicinātas
3 mēnešu laikā no šī sludinājuma
dienas, tās nodot bankā, vai uzdot
savas likumīgās tiesības uz tām;
pretējā gadījumā personām tiks
izsniegtas jaunas kvītes.
S385z Valde.

ARSENĀLS
izdos rakstiskā izsolē š. g. 2. augustā, pīkst. 11 dienā,

sekošu materiālu piegādi:
1) akmeņogles mašīnu (kurināmās) . . 100 tonnas
2) kokss lietuves vajadzībām 150 ,

Minētie materiāli jāpiegādā saskaņā ar techniskiem un izsoles
noteikumiem, kuri saņemami Arsenāla saimniecības daļā (Veca
Nometņu laukā Ne 84-*a) katru darba dienu no pīkst. 9—15.

Piedāvājums jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kop-
summas. " '

L 3437 ' 2* 8459

Jūrniecības departaments
izsludina uz 1928. g. 14. augustu, pīkst. 12, sacensību

viena vienkausa peldoša bagera
(Loffelbagger) piegādei.

Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi Jūrniecības departamenta
techniskā daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1-a, katru darba dienu no
pulkst. 9-13. 2*_ L3447 8461

Mežu departaments
iznomās medību biedrībām jauktā izsolē 1928. g. 13. jūlijā, Rīgā,
Kaipaka bulv. Ns 6, dz. 10,

medību tiesības Ropažu virsmežniecībā:
šī gada 3.' jūlija izsolē nenosolīto Ropažu virsmežniecības i/soles
vienību Ns 3 uz 1928. g. ,,Vald. Vēstn." Ns 136 publicētiem
3. jūlijā izsoles nosacījumiem.

Solīšanu sāks no Ls 250,—.
Tuvākas ziņas mežu departamenta mežsaimniecības daļā.

8458 Mežu departaments.

V rajona inženieris
iz'dos Liksnas pagasta valdes telpās š. g. 12. jūlijā, pulksten 15,

otrreizējo galīgā, jauktā izsolē
sekošus darbus:

1) 4,300 km gara Nicgales-Vorkovas ceļa labošanai ar I20Qm 3
grants piegādi uz valsts mežu plāt. rēķ. labojamā gabala Līksnes pag.
Drošības nauda izsolē Ls 800,—, pie līguma slēgšanas vēl Ls «mi, —.

2) 9,750 km gara Ungurmuižas-Mežares-Gromoltu ceļa labo-
šanai ar 16. dz.-betona caurteku būvēm un 3 gab. koka tiltiņu
būvēm uz valsts mežu plāt. rēķina labojamā ceļa gab. Ungurmuižas
pag. Drošības nauda izsolē Ls 500,—, pie līg. slēgšanas vēl Ls 500,—.

3) Nicgales st.-Vorkovas I l-b šķ. ceļa labošanai no km
5,800 līdz km 11,800 ar 1600 mgrants piegādi. Drošības nauda
izsolē Ls 1200,—, pie līg. slēgšanas vēl Ls 1200,—.

Grants piegāde tiks izdota 8 atsevišķās vienībās. 8460Z
Tuvākas ziņas kancelejā. L 3443

Šoseju un zemes ceļu departaments
izsludina

uz S. g. 1%. jūliju, pltzst- 11, savās telpās,
Soģola ielā Ns 3,

jauktas(motisk. ddrakstisk.) izsoles
sekošiem darbiem:

1) Ogres dzelzstilta remonta darbi. Nodrošinājums Ls 1800,—
2) 86,60 mtr. gara tilta, ar koka virsbūvi uz betona krasta

un akmeņu mūra upes balstiem — būve pār Bārtas upi, pie Bārtas
baznīcas. Nodrošinājums Ls 7800,—.

3) Valmieras-Rūjienas šos. jaunbūve no km 0,000 līdz
klm. 2,986. Nodrošinājums Ls 6700,—.

4) Saldus-Jelgavas bruģa būve 0,791 km garumā. Nodro-
šinājums Ls 1900,—.

5) Jelgavas-Meitenes šos. kapitālais remonts no km 16,000
līdz 18,000, no km 20,000—21,000 un no km 27,000—29,000.
Nodrošinājums Ls 2000,—.

6) 9,6 mtr. gara dzelzsbetona tilta būve pār Līgas upi, pie
Līgas dzirnavām. Nodrošinājums Ls 1700,—.

7) Zemes darbi pie jaunbūvētā tilta pār Bārtavas upi, pie
Nīcas baznīcas uzbrauktuvēm. Nodrošinājums Ls 2000,—.

Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 467, parastā
darba laikā. ' 8462z L 3453

Pasta dd telegrāfa departamenta galvenā darbnīca
izsludina VUŪstishu EZSOti

š. g. 20. jūlijā uz:
Tērauda trosiem m 150
Automobiļu gumijas riepām ar kamerām gb. 16
Misiņa skārdu . ' kg 2000
Aluminija skārdu kg 500
Emaljētām vara stiepulēm kg 200

š. g. 24. jūlijā uz
Diamagnetisko dzelzi kg 3800

Izsoles notiks minētā datumā pīkst. 10 P. T. D. Materiālu
Iegādes un Inventāra Nodaļā, Aspazijas bulv. Ns 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
dalā, Slokas ielā Ns 2, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12,30
līdz 14. 2* , 8463z L. 3459

Kara būvniecības pārvaldes Liepājas būvju grupa
Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā Ns 24, izsludina uz

š. g. 17. jūliju, pulkst. 11

jauktu galīgu izsoli
1) Uz telpu pielāgošanu auto garāžai ēkā Ns 8b — V gr. Lie-

pājas kara ostā, par sumu Ls 701,21.
2) Uz vienas jaunas urbtas akas ierīkošanu starp ēkām Ns 17

un 19 — VI gr. par summu I.s 2837.70.
3) Uz vienas jaunas urbtas akas ierīkošanu pie ēkas Ns26 — VI gr.

par summu Ls 1936,48.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, ka ari lūgumi pie-

laišanai piedalīties mutiskā izsole, apmaksāti ar 80 sant. zīmog-
nodokli, iesniedzami grupas kancelejā izsoles dienā līdz pīkst. 11,
pie kam piedāvājumi un lūgumi iesniedzami atsevišķi par katru
augšā minēto darba grupu.

Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības nauda: par
p. 1) Ls 71,— ; par p. 2) Ls'285 —; un par p. 3) Ls 195,—.
Kā nodrošinājumi tiks pieņemti: a) skaidrā naudā; b) valsts un
valsts garantēti vērtspapīri ' pēc finanču ministrijas noteiktā kursa
un c) Latvijas bankas garantijas. Citādā veida nodrošinājumi
netiks pieņemti. 8384

Tuvākus noteikumus un darba maksas aprēķinus var apskatīt
Liepājas būvju grupas kancelejā, darba dienās no pīkst. 9—15.



Rīgas apr. Skrīveru iec. polic.
priekšnieks izsludina par ned.
sekošas nozaudētas Latvijas pa-
ses: 1) Latvijas pase Xs 2259,
izd. no Alūksnes pilsētas polic,
1925. g. 1. aprīlī uz Kār|a-Ro-
berta Jāna d. Kupčs v.; 2) Latv.
pase ser. ' NT Ns 013557, izd. ne
Kokneses pag. valdes 1928. g.
27. aprīlī uz Andreja Mežaka v.;
3) Latvijas pase Ns 86, izd. no
Stukmaņu polic. priekšniekal920.
gada 16. februārī uz Ievas Jē-
kaba m. Grasīts vārdu. 7409z

Liepājas prefektūra

izsludina par nederīgiem zemāk
minētos dokumentus, kuri pie-
teikti par nozudušiem:

1) Personas apliecību (certifi-
kāts) Ns 1308 7111 23. g., izd. no
Liepājas prēf. uz Olgas Jurcaks
vārdu, 2) Latv. pasi, ārzemes Ns
289, izd. no Liepājas prēf. 1928. g.
27. febr. uz Kristapa Lūsēna v.;
3) Ieroču atļauju Ns 611'5843 s,
izd. 1927. g. 14. nov. uz Gotfrida
Stengrevica vārdu no Liepājas
prēf. - 4) Latv. pasi Ns 42415, izd.
no Liep. prēf. 1922. g. 28. sept.
uz Heseļa Rozenberga vārdu;
5) Latv. pasi Ns 254348, izd. no
Rīgas prēf. 1925. g. 12. maijā uz
Ernesta Rumkalna vārdu; 6) Per-
sonas apliecību Ns 318, izd. no
Lietavas vice-konzula Liepājā,
1924. g. 26. martā uz Hedvigas
Šarejs vārdu; 7) Latv. pasi ser.
BP Ns018738, izd. no Liep. 2. iec.
pol. priekšu. 1928. g. 13. janv. uz
Krišjāna Ivana vārdu; 8) Latv.
pasi se 'r. B P Ns 018739, izd. no
Liep. 2. iec. pol. priekšn. 1928. g.
13. janv. uz Dorotejas-Vilhelmī-
nes Kambuts, dzim. Štāls vārdu;
9) Pagaidu personas apliecību
Ns 7/304, izd. no Liep.^prēf. 1928.
g. 25. janv. uz Annas Krinkels v.;
10) Latv. pasi Ns 47294, izd. no
Liep. prēf. 1924. g. 14. apr. uz
Nikolaja Voldemāra Redlicha v.;
11) Latv. pasi ser.BP Ns 015967,
izd. no Liep. 2. iec. pol. priekšn.
1927. g. 20. dec. uz Līnas Kokalis
vārdu; 12) Latv. pasi ser. BP Ne
000999, izd. no Liepājas prēf.
1927. g. 12. sept. uz Kārļa Kal-
niņa vārdu; 13) Latv. pasi Ns
30*635, izd. no Liep. pref. 1920. g.
14. dec. uz Barbaras Helfričs v.;
14) Latv. pasi Ns 29186, izd. no
Liep. prēf. 1920. g. 30. okt. uz
Asnas Levinsons, dzim. Blūmen-
tālsvārdu; 15) Latv.pasiNs48146
izd. no Liep. prēf. 1924. g. 6. sept.
uz Ruvena Levinsona vārdu;
16) Latv. pasi Ns 26315, izd. no
Liep. prēf. 1920. g. 24. aug. uz
Sores Zak vārdu; 17) Latv. pasi
Ns 47817, izd. no Liep. prēf.
1924. g. 5. jūl. uz Jēkaba Dike v.;
18) Latv. pasi Ns 51095, izd. no
Liep. prēf. 1926. g. 26. martā uz
Alvīnes Stark v.; 19) Latvijas
pasi Ns 36928, izd. no Liep. prēf.
1921. g. 5. dec. uz Adeles Rupeiko
vārdu; 20) Latv. pasi Ns 51115,
izd. no Liep. prēf. 1925. g. 18.
martā uz Boleslava Rupeika v.;
21) Latv. pasi Ns,51103, izd. no
Liep. prēf. 1926. g. 15. martā uz
Johannas-Alvīnes Dzērves, dzim.
Paspārne vārdu; 22) Latv. pasi
Ns26405, izd. no Liep. pref.1920.
g. 26. aug. uz Katrīnes Oberg v.;
23) Latv. pasi Ns 24652, izd. no
Liep. prēf. 1920. g. 5. aug. uz
Žaņa Skābardis-Kabars v.; 24)
Latv. pasi Ns 34146, izd. no Liep.
prēf. 1921. g. 21. jūn. uz Leona
Gedgovda v.; 25) Latv. pasi Ns
8328, izd. no Liep. prēf. 1920. g.
22. apr. uz Lates Kronbergs v.;
26) Latv. pasi Ns 47414, izd. no
Liep. prēf. 1924. g. 3. maijā uz
Helenes Jaslinas v.; 27) Latv.
pasi Ns 27419, izd. no Liep. prēf.
1920. g. 8. sept. uz Andreja

Smidta v.; 28) Latv. pasi Nsl3278,
izd. no Liep. prēf. 1920. g. 21.
maijā uz Ilzes Varkal v.; 29)
Latv, pasi Ns 49791, izd. no Liep.
prēf. 1925. g. 2. jūl. uz Emmas
Jegers v.; 30) Latv. pasi Ns 41270,
izd. no Liep. prēf. 1922. g. uz
Friča Ziemeļa v.; 31) Latv. pasi
Ne 50203, izd. no Liep. prēf.
1925. g. 13. okt. uz Anša Kūna v.;

32) Personas apliecību (certifi-
kāts) Ns 927/4386, izd. no Liep.
prēf. 1923. g. uz Eliezera Šumja-
čera v.; 33) Latv. pasi ser. BP Ns
015268, izd. no Liep. 3. pol. iec.
priekšn. 1927. g. 13. dec. uz Amā-
lijas Cviks, dzim. Jodidio vārdu;
34) Latv. pasi Ns 43330, izd. no
Liep. prēf. 1922. g. 6. dec. uz
Kārļa Dzena v.; 35) Latv. pasi
Ne 26274, izd. no Liep. prēf.
1920. g. 20. aug. uz Annas Rodins
vārdu; 36) Latv. pasi ser. BP Ne
004780, izd. no Liep. 2. iec. pr-ka
1927. g. 11. okt. uz Kārļa Pavels-
kopa v.; 37) Latv. pasi ser. BP
003252, izd. no Liep. 3. iec. 1927.
g. 27. sept. uz Oskara Ēvalda v.;
38) Latv. pasi Ns 1219, izd. no
Aizputes pol. priekšn. 1920. g. uz
Minnas Lemmiņ v.; 39) Personas
apliecību (certifikāts) Ns 1190 ,
izd. no Liep. prēf. 1927. g.4. nov.
uz Franča Lichačevska vārdu.
7405v Prēf. v. Bergmanis

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
Ne 20446, kā nozaud., izd. 1928. g.
1. martā uz Meggi Johans v.

Stāmerīenes virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 7. augusta, Stāmerīenes virsmežnie-

cības kancelejā, Kalnamuižā (Vidzemē),

augošu mežu un sekvestrētu malku :
1. iec. (Litenes) mežniecībā. Litenes novadā, pēc platības 7 vie-

nības no 0,53 līdz 5,84 ha, vērtībā no Ls 43,— līdz Ls 692,—.
2. iec. (Annas) mežniecībā, Annas novadā, pēc platības 18 vie-

nības no 0,29 līdz 7,90 ha, vērtībā no Ls 210,— līdz Ls 2750,— un
pēc celmu skaita I vienību — 1127 num. kokus, vērtībā Ls 389,—.

3. iec. (Ilzenes) mežniecībā, Ilzenes novadā, pēc platības I
vienību — 2,88 ha, vērtībā Ls 421,—.

5. iec. (Stāmeres) mežniecībā, Stflmerienes un Kalnamuižas
novados pēc platības 3 viembas no 1,16 līdz 1,30 ha, vērtībā no Ls 405
līdz Ls 1935,— un pēc celmu skaita 11 vienības no 11—87 num.
kokiem, vērtībā no Ls 56.— līdz Ls 280,— un

4. iec. (Mālupes) mežniecībā, Mālupes novadā; 1 vienību,
sekvestrētu 2. šķ. jauktu dedz. malku 16 sterus.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10°/0

drošības naudas no novērtējuma summas, kuru pēc nosolīšanas jā-
papildina līdz 10°.'„ no nosolītās summas.

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g.
15. aprīļa likuma un zemkopības ministra apstiprināto noteikumu
un nosacījumu pamata.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai, apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vie-
nības pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu
departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai
nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie iecirkņu mežziņiem.
8289z Stāmerīenes virsmežniecība.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

A/S Latvijas Privātais Lombards
valde, Rīgā; Teātra ielā 9, tāļr.
2.3.2.6.9., paziņo, ka no viņas iz-
dotās zemāk pievestās ķīlu 'zīmes
ir no to īpašniekiem nozaudētas
un tiek uzskatītas par nederīgām:
NsNe 379473, 381352 un 383435.
8420z Valde.

Akc. sab.

„Latv. privātais lombards"
Liepājas nodaļa, Liepājā, Graudu
ielā Ne 28, paziņo, ka no viņas iz-
dotās zemāk pievestās ķīlu 'zīmes
ir no to īpašniekiem nozaudētas
un tiek uzskatītas par nede-
rīgām.: NsNs 85408, 95146 un
95786. 842 Iz Valde.

Brīdinājums.
1928. g. 2. jūnijā izzagts no

dzīvokļa Rīgā, Stabu ielā Ne 102/7
blanko vekselis par Ls 300,— ar
maksāšanas termiņu š. g. 30. jū-
lijā; maksājams Rīgā. Vekselis
izdots no Ludviga Didricha d.
Kirsteins. Vecmuižā. Kirsteins
iedevis vekseli B. Temkinam —
dziv. Rīgā, Stabu ielā 102/7.
Visas naudas iestādes kā ari
privātpersonas tiek brīdinātas
no minētā vekseļa pretīmņemša-
nas.
8436z B. Temkins.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ne 11853 uz Arvēda
Rozenberga vārdu pazaudēta un
tiek izsludināta par nederīgu.

A/S alus darītavas

„NAUKŠEN"
kārtēja pilna akcionāru sapulce

notiks š. g. 25. jūlijā, pīkst. 1
dienā, valdes telpās, Naukšenē.

Dienas kārtība:
1) Lēmums par jauna imobila

iegādāšanu.
2) Dažādi.
8426z Valde.

Akc. sab. ,,Latvijas Melderis"
zvērināts kurators, zvērināts ad-
vokāts Alfrēds Birznieks uz-
aicina augšminētās akciju sabie-
drības kreditorus ierasties š. ģ.
17. jūlijā, pīkst. 14 p. p., uz
kreditoru sapulci, Rīgā, Valde-
māra ielā Ne 19, dz. 3.

Dienas kārtība:
1) Zvērināta kuratora ziņojuma

un darbības pārskata pieņem-
šana.

2) Atalgojumu noteikšana zvē-
rinātam kuratoram.

3) Konkursa valdes vēlēšana.
4) Dažādi jautājumi.

Rīgā, 1928. g. 5. jūlijā.
Maksātnespējīgās A/S „Latv.
Melderis" zvērināts kurators,

zvēr. advokāts A. Birznieks.

7709v7709v

Maksātnespējīgā EduārdaKrieviņa
konkursa valde

uzaicina Ed. Krieviņa kreditoru
uz kreditoru sapulci š.' g. 25. jūlijā,
pīkst. -14, Rīgā, Valdemāra ielā
Ne 19, dz. 3.

Dienas kārtība :
1) Konkursa valdes darbības pār-

skata pieņemšana.
2) Kreditoru pretenziju pārbau-

dīšana.
3) Konkursa izbeigšana.
4) Maksātnespējas . rakstura no-

teikšana.
Rīgā, 1928. g. 5. jūlijā.

8427z Konkursa valde.
Maksātnespējīgo parādnieku

lija un Zamueļa Levinsonu kon-
kursa valde uzaicina min. Levin-
sonu kreditorus ierasties uz pilnu
kreditoru sapulci, kura nolikta uz
1928. g. 14. jūlijā, pīkst. 3 dienā,
Liepājas apgabaltiesā. Rožu ielā
Ne 6, ar sekošu dienas kārtību:
1) Konkursa izbeigšana.
2) Dažādi jautājumi.

Konkursa valdes priekšsēdētājs
8394z zvēr. adv. A. Petrevics.

Rīgas pref. 10. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudētc
karaklausības apl. Ne 283/30925,
izd. 1923. g. 14. dec. no Rīgas
kara apr. priekšnieka uz Jēkaba
Holendera vārdu, dzīv. Telts
ielā Ns 1, dzim. 1888. g. 2. maijā.

Rīgas apr. Skrīveru iec. polic.
priekšnieks izsludina par ned.
nozaudēto Aizkraukles draudzes
baznīcas padomes ziedojumu vāk-
šanas listi Ne 29, izd. no Rīgas
apr. priekšnieka, priekš ziedo-
jumu vākšanas š. g. 27. maijā
sarīkojamam bazāram. 7387z

Aku®. .Dzelzs rūpniecību'
IBJfti^LStofcfr P»e R'gas, ^ ļg*

Bilance uz 1928. g. 1. janvāri. Cf
Aktīvs Ls Pasīvs Ls

Debitori 11.183,51 Kreditori 56.959,33
Fabrikas iekārtas Kapitāla konts . . . 180.000,—

konts 169.147,88 Peļņa par 1927. g. . 503,84
Preču krājumi . . . 45.580,62
Inventāra konts . . 1.024,50

Vekseļu konts:
Vekseji portfelī . . . 1.080,—

Kases konts:
Skaidra nauda . . . 3.757,44
Zaudējums par 1926.g. 5.689,22 '

Ls 237.463,17 Ls 237.463,17

Peļņas un zaudējumu konts 1927. g.
Zaudēts Ls Pelnīts Ls

Algas un slimo kop- Apgrozījumu konts. 23.895,63
šana 7.415,28

Vadīšanas izdevumi . 15.976,51
Peļņa par 1327. g.. . 503,84

Ls 23.895,63 Ls 23.895,63

7720z , Valde.

Akciju sabiedrība „LATCHROMS", Rīgā, Bauskas ielā 32.
BILANCE uz 1. janvāri 1928. gada.

Aktīvs Ls Pasīvs Ls
Kase un tekoši re- Akciju kapitāls . \ 95.000,—

kini 36.476,72 Amortizācijas kapi-
Vērtspapiri . . . . 10.000,— tāls 1.202,74
Vekseļi 18,072,05 Rezerves kapitāls . 80,15
Prece 470.534,03 Akcionāru iemaksa
Debitori 176.446,28 uz jaunu akciju iz-
Nekustamais īpa- laidumu .... 443.996,16

šums 116.463,71 Aizņēmums hipotē-
Mašīnas un inven- ku bankā . . . 49.798,96

tārs 275.772,18 Kreditori .... 513.497,98
Zaudējums par 1926. Peļņa par 1927. g.. 2.735,72

gadu. . . . . . 2.544,74
Ls 1.106.311,71 Ls_l.106.311,71

Peļņas un zaudējumu rēķins par 1927. gadu.
Debets Ls Kredīts Ls

Procentes .... 9.852,27 Pelnīts uz pārdotām
Algas 18.429,43 precēm par 1927.
Izdevumi 71.029,39 gadu 102.046,81
Tīra peļņa par!927.

gadu." . . . . . 2.735,72
Ls 102.046,81 _Ls 102.046,81

7576z Valde.

Lotuju apavu fabrikas akc. sab.
Rīgā, Kurmanova ielā Ns 21.

JEtilance uc 102S. g 1 janvāri
Aktīvs Ls Pasīvs Ls

Kase, tek. rēķ. un Kapitāls 70.000 —
bankas 11.655,57 Kreditori 116.341,38

Inventārs, mašīnas. 138.197,39 Vekseļi 7.197,12
Materiāli, pusfabri- Aizņēmumi .... 252.893,45

kāts, preces . . . 74.986,15 Peļņa par 1927. gadu 1.232,53
Debitori, vekseļi, pār-

ejošas summas . . 205.338,57
Zaudējums no 1926.

gada 17.486,80

Ls 447.664,48 Ls 447.664,48

(Feļņas un zaudējumu cēftins pai 1027. g.
Debets Ls I Kredīts Ls

Izdevumu un apšau- Pelnīts uz o/ 0 o/(ļ , . 166,63
bamo parādnieku rē- Brutto peļņa no par-
ķis ....... 77.490,82 dotām precēm . . . 156.853,06

Algas rēķins .... 78.296,34
Tīra peļņa . . . . ? , 1.232,53

Ls 157.019,69 "
Ls 157.019,69

7577z Valde.

Pirmās Krievu Zuperfosfātu fabrikas Mīlgrāvī pie Rīgas, akciju sabiedrības.
Bilance uz 1927. g. 31. decembri.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
I. Kases konts 1.790,96 I. Akciju kapitāla konts. . . 750.000,—

II. Vekseļu konts 15.895,77 II. Akcionāru konts 2.798.651 ,91
III. Zuperfosfāta konts .... 749.895,92 III. Amortizācijas kapitāla konts 235.903,65
IV. Tomasmiltu konts 105.264,80 IV. Neizmaksātu dividendu no
V. Sērskābes konts 13.486,54 agrākiem gadiem konts 721 ,04

VI. Izejvielu un materiālu konts 203.447,33 ! V. Akceptu konts 799.975 ,11
VII. Reskontra konts 767.578,07 VI. Reskontra konts 843.668 ,15

VIII. Zemes gabalu konts. . . . 802.275,— VII. Ilgtermiņu pirmskara parā-
IX. Ēku konts 1.574.759,06 ; du konts 223.203,04
X. Mašīnu, aparātu un mēcha- VIII. Valsts aizdevumu konts. . 886.024,65

niskās iekārtas un inven- IX. Peļņas un zaudējumu konts 20.184,69
tara konts 2.260.100,46

XI. Pievedceļu konts 8.295,21
XII. Izdevumu konts 24.526,48

XIII. Procentu konts 31.016,62
XIV. Dubiosa konts ...._ . . — 02

Ls 6.558.332.24 T-s_6-558.332^24

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Ls Ls

Izdevumu konts 416.265,78 ! Zuperfosfātu konts 558.520,94
Procentu konts 154.946,52 Čiles zalpetera konts 1.052,78
Bilances kdnts 20.184,69 Dažādu preču konts 3.00732

Tomasmiltu konts 4.095,29
Noliktavu un pļavu izmantošanas

konts 5.355,92
Kuģu izkraušanas konts 17.747,01
Kafija sāls konts ? ? . 1.617,73

Ls 591.396,99 , Ls 591.396^99
7709v Valde.7709v

Rīgas nnkttii iil i.,Bili,
Bilance uz 31. decembri 1927. g-

Aktīvs. Ls i Pasīvs. Ls
Nekustamu īpašumu I Pamata kapitāla konts

konts 301.137,22 3957 akcijas par Ls
Reskontro konts. . . 103.732,19 80,— katra. . . . 316.500,—
Kases konts .... 1.974,84 Rezervu kapitāla konts 8.055,56
Vērtspapīru konts. . 160,— Amortizācijas konts . 17.457,61
Inventāru konts. .. . 1.989,10 Hipotēku konts. . . 188,69
Materiālu konts. . . 644,16 Reskontro konts. . . 36.781,32
Depozītu konts . . . 29.280,— Deponentu konts . . 29.280,—
Pārejošosummukonts 9.897,66 Sevišķas rezerves konts
Dažādu uzņēmumu akcionāru rīcībā. . 965,70

konts 5.112,21 Pārejošosummukonts 9.173,39
Kapitalizētas grunts-

naudas konts. . . 1.355,15
Fonds pārdoto grunts-

gabalu vērtības at-
vietošanai 1.922,—

Peļņas un zaudējumu
konts. 32.187,96

Ls 453.927,38 ' Ls 453.927,38
========= ' =; L_

Peļņas un zaudējumu konts uz 31. dec. 1927. g.
Debets. Ls Kredits. Ls

Izdevumu konts. . . 19.611,15 Dažādu uzņēmumu
Rezervu kapitāla konts 2.028,36 konts 5.576,59
Amortizācijas konts . 2.774,51 Nekustamu īpašumu
Bilances konts — peļ- ekspluatācijas konts 35.333,80

ņa 1927. g 32.187,96 Gruntsnaudas konts. 2.200,83
Procentu konts ... 4.362,76
Nekustamu īpašumu

pārdošanas konts . 9.094,—
Materiālu pārdošanu

konts 34,—

Ls 56.601,98 Ls 56.601,98

Pēc kārtējas aktionāru pilnas sapulces lēmuma izmaksā sabie-
drības kase, Rīgā, Brīvības ielā Ne 31, dividendes par 1927. g.
Ls 6,50 par katru akciju. 7638v Valde.

IHHHHKHUHi^HHaHBUI
Akciju sabiedrība

teilMslsiteltillSJio,
Rīgas nodala.

Slēguma bilance 1927.g. 31.decembrī.
Aktīvs Ls Pasīvs Ls

Kasē 4,11 Pamatkapitāls. . . 150.000,—
Tekošs rēķins Rīgas Kontokorrentakredi-

komercb'ankā . . 203,59 tori 692.086,87
Tekošs rēķins Rīgas

pilsētas diskonto-
bankā 76

Kokzāģētavas ietaise 545.890,63
Inventārs 11.025,70
Kontokorrenta debitori 46.638,98
Peļņas un zaudējumu

konts .... . . 238.313,03

Ls 342.086,87 Ls 842.086,87

Pe|ņas un zaudējumu konts.
Zaudēts Ls Pelnīts Ls

Pārnesums no 1926. g. 65.793,29 Ieņēmums par koku
Šaubīgi parādi . . . 114.152,97 zāģēšanu .... 188.875,99
Algas strādniekiem . 106.114,18 Zaudējumi:
Algas mēnešniekiem 28.049,50 1926. g 65.793,29
Slimo kase un strād- 1927. g 172.519,74

nieku apdrošināša-
na pret nelaimes ga-
dījumiem 13.463,88

Nodokļi 13.777,59
Ceļojumi 4.471,04
Tirdzniecības izde-

vumi 18,923,11
Rūpniecības izdevumi 48.397,45
Apdrošināšana pret

uguni 9.524,08
Procenti 4.521,93

Ls 427.189,02 Ls 427.189,02

7574z Valde.



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1928.g. 21. septembrī, Liepājā, Prefektūras telpās, Skrīveru ielā Nr. 7,

augošu mežu no sekošām virsmežniecībām:

& Pārdos <» Drošīb. nauda »
? VA - ? u *J " ""j ' I Ia,0S "1e Kādas virsmezmecib., novada, ķs o^ £L~— «--—.-g

*? apgaitas un kvartāla &
^

**?"*? lf li|U ""**

* ss ii i ii ii ii
43» Ž3 <S

Nīcas virsmežniecībā.
«3

III. Bārtas iec. mežniecībā. |
p

Grobiņas novadā. §
1. Burgeļa 22. apg., 1928. g. cirsmas: «

kv. 51, atd. 1, kv. 56, atd. 1 un 2 3,56 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksti. . 3665 18 Kv.51atd. lsaudzi2. Purva 25. apg., kv. 67, c. 1928. g., > g jama jaunaudze.
aUi' 3 00 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . 6255 g 45

3. Ģirta 27. apg., kv. 75, c. 1928. g., w
atd- 1 un 3 2,87 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksti. . 4195

^ 22
4. Ģirta 27. apg., kv. 88, c. 1928. g., Jatcl ' I— 3 4,37 -— priede, egle, bērzs, apse, in. alksn. . 5630 '= 10

IV. Nīcas iec. mežniecībā. g

Nīcas novadā. '2
144

5. Baida 35. apg., 1928. g. cirsmas: |_
kv. 33, atd. 1-5, kv. 39, atd. 1—3 40,31 — priede, egle, m. alksnis, bērzs . . . 76370 ra —6. Uudriķa 36. apg., kv. 26, c. 1928.g., ~=
atcl- 2 7,69 — priede, egle, bērzs, m. alkšu., apse . 12505 § —

S
II. Oaviezes iec.mežniecībā.£Tenekalna novada. "o

7. Gegermaņa 20. apg., kv. 4, c. 1925. g., |
aW- 1 1,65 — 1410 I —

X.
? 3
>N
<u
E

Rucavas virsmežniecība. §

I iec. Sīklesmežniecībā.gNīcas novadā. ļc
1. Dzērveņa 6. apg., kv. 109, c. 1928. g., 3

atd. 1 . 2,29 — egle, bērzs, alksnis 1900 "5 8
2. Dzērveņa 6. apg., kv. 149 c. 1928. g., , >

atd. 1—3 11,64 — egle, priede, bērzs 10715 «g 183
c
ca
T

II iec. Dunikas mežniecībā. "3
a

Luknes novadā. ?§

3. Kalniška 8. apg., kv. 8, c. 1928. g. c
atd. 1 un 2 4,07 —? egle, priede, bērzs, alksnis .... 2755 $ 9

4. Kalniška 8. apg., kv. 9, c. 1928. g., £
atd 1—3, 5,50 -- priede, egie, bērzs 4510 o 60

5. Kalniška 8. apg., kv. 15. c. 1928. g., -o
atd. 1 1,07 — alksnis, egle, bērzs, priede .... 820 m —

6. Sandera 9. apg., kv. 10, c. 1928. g.,
atd. 1 un 2 5,08 — priede, egle 53-10 5 70

7. Sandera 9. apg., kv. 19, c. 1928. g., >
atd. 1—4 . . ; 5,28 — priede, egle 1685 « 84

8. Svikla 14. apg., kv. 107, c. 1928. g., «
atd. 1—5 10,27 — egle, priede, apse, alksnis bērzs . . 5455 -^ —

9. Rubežu 15. apg., kv. 89, c. 1928.g., E
atd. 1 un 2 3,€8 — priede, egle, bērzs 3305 38

10. Kalniška 8. apg., kv. 9, c. 1928. g., 2,
atd. 2 (num. koki) — 106 priede, egle 11C0 —
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III. iec. Luknes mežniecībā. 1

Luknes novadā.

11. Slalša 19. apg., kv. 163, c. 1928. g.,
atd. 1 5,73 — priede, egle 11920 — Uz fonda zemes.

12. ļ ineka 16. apg., kv. 150, c. 1928. g.,
atd. 1 1,87 — priede, egle, alksnis 4490 21

13. Remesa 18. apg., kv. 101, c. 1928. g.,
atd. 1 2,93 — priede, egle, bērzs, apse 3540 . 24

14. Remesa 18. apg., kv. 102, c. 1928.g., «
atd. 1 1,42 - priede, egle, bērzs, apse 2225| 18

15. Luknenieka 23. apg., kv. 139, c. 3
1928. g., atd. 2 un 3 8,71 — egle, bērzs, apse, ozols 7825 ™ —

13
S
ts

IV. iec. Paurupes mežniecībā.'°
,-. IC5

Rucavas novada. o.

10. Pīlēna 24. apg., kv.l,c. 1928. g., atd. 1 1,52 — priede, egle, bērzs 1395 £ 31
17. Buka 25. apg., kv. 4, c. 1928. g., atd. g

1—3 3.92 — priede, egle, bērzs 4470 > 75
18. Buka 25. apg., kv. 18, c. 1928. g., 0

atd. 1 un 2 3,49 - priede, egle, bērzs, 4815 * 47
i-,

E
VI. iec. Jūrmalas mežniecībā. g-

Nīcas novadā. g"
19. Mietraga45. apg., kv. 127, c. 1928. g.,

^atd. 1 1,29 — priede, egle, bērzs 1725|—
20. Mietraga45. apg., kv. 138, c. 1928. g., 3

atd. 1—3 1,79 — priede, egle, bērzs 2195 ,g —
3
13

III. iec. Luknesmežniecībā.

iiLuknes novadā. 3
21. Dejus 17. apg., kv. 117, c. 1925. g., li»

atd. 1 4,15 — egle, alksnis, priede, apse 3345 _ 39
22. Remesa 18. apg., kv. 118, c. 1925. g., 3

atd. 1 un 2 11,51 — egle, alksnis, priede, apse 9500 '3 131
23. Vaska 20. apg.. kv. 144, c. 1924. g., jļ

atd. 2 un 3 6,62 — priede, egle, ozols bērzs, 2575 % 148

3

IV. iec. Paurupes mežniecībā. -|f
eo

Rucavas novadā. g

24. Tīrelnieka 26. apg., kv. 23, c. 1925. g., «
atd. 1 \ . . . 6,15 — priede, egle, ozols, bērzs 7200

^
52

a
3
ns

Cīravas virsmežniecībā. M
«

' £>
I. iec. mežniecībā.K

oCīravas novadā. ļ(S
1. Lūžnas 2. apg., kv. 9, c. 1924. g., g

atd. 1, c. 1926. g., ^atd. 1—5, c. .*>
1927. g., atd. 1 12,14 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis. . . 2810 o. 152

2. Lūžnas 2. apg., kv. 10, c. 1926. g., a

alti. 1—3, c. 1927. g., atd. l,kv. 11, »
c. 1927. g., atd. 1 un 2 12,57 — priede, egle 3350 « 185

3. Lūžnas 2. apg., kv. 10, c. 1924. g., I
atd. 2 — 706 priede, egle. . . 245 2, . —

4. Ventenieka 3. apg., kv. 15, c. 1927. g.,
atd. 4 5,18 — priede, egle, bērzs, apse 4935 91

5. Šuvēja 4. apg., kv. 38, c. 1925. g.,
atd. 1 4,21 — priede, egle, bērzs, apse 2280 42

6. Šuvēja 4. apg., kv. 39, c. 1926. g.,
atd. 1 pak. c — 2083 bērzs, iri. alksnis, apse 1725 — . .

7. Šuvēja 4. apg., fonda gab. 31F. . . 2,83 — priede, egle, bērzs 685 —
8. Jaunarāja 5. apg., kv. 53, c. 1926. g.,

atd. 1 1,20 — egle, priede, bērzs, apse, ozols. . . . 2215 —
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9. Jaunarāja 5. apg., kv. 52, c. 1925. g. ' 3 ™

atd. 1 4,65 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse . . 3640 .„ g 5
TO >03

10. Jaunarāja 5. apg., kv. 44, c. 1926. g. - g ?§
atd. 1 3,90 — egle, priede, bērzs, alksnis, osis, apse 2925 !g,« -11

11. Sūrika 6. apg., kv. 40, c. 1927.g.'atd. 2 7,10 — priede, egle, alksnis, bērzs, apse . . 7080 3j§ 77

12. Saldenieka 7. apg., kv. 47, c. 1926. g. > g
atd. 1 6,12 — egle, priede, bērzs, alksnis .... 3460 «> 54

13. Avota 8. apg., kv. 57, c. 1926. g. >£ 0
atd. 2 2,40 — egle, priede, bērzs, alksnis, osis . . 2280 44

_IC3
14. Ķauķa 10. apg., kv. 59, c. 1925. g. ?§'«5atd. 1 4,58 — egle, priede, alksnis, bērzs, liepa . . 2310 3 E <3 —

cIII.iec.mežniecībā,.«_o§
Ligutu novadā. £0

15. Laņģa 25. apg., Peļķu māju apmai- £
ņas gab. !Fun2F 22,18 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse, ozols 5820 "° E —

2"£
tu -o

Aizputes virsmežniecībā. >0.3
1. iec. Boju mežniecībā, '3

īre—Kazdangas novadā. jgjjļ
1. Sāta 7. apg., piegriezums pieKaz-gdangas pag.Boju Mucenieku mājām, .2» >g

atd. 1, 3—5 3,86 — priede, egle, bērzs 5400 2,p —

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. IV. likuma (iespiests „Valdības Vēstneša" Ns 82) un zemkopības
ministra apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludi-
nājumā šī drošības nauda noteikta atsevišķi.

Vienībām, kurām sludinājumā noteikta apvienotā drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem, ciršanas biļeti izņemot
pircējam jāiemaksā mežu departamenta speciālos līdzekļos 20°/o apmērā no vienības pārdošanas summas; šī drošības nauda pāriet mežu departamenta
rīcībā un netiek atmaksāta. Ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izdara mežu resors. Apvienotās drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu
kultūru darbiem nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanas dienai.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.

Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 10 rītā. Mutiskā izsolē pielaidis personas, kas iemaksās
kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolišanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

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

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depozitā, iesniedzot kvīti izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu banku garantijas, pie kam
pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas garāki,
bet ne īsāki par 9 mēnešiem, 4) banku akceptētus čekus, kuri nosolišanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ārpus Rīgas atrodošos
banku čekiem vajaga būt akceptētiem no minēto banku Rīgas nodalām vai Latvijas bankas.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Mežu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 8281

Mežu departaments.

w ?

Valsts tiooerafiia.
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