
Papildinājums noteikumos par valsts

zemes bankas īstermiņa aizdevumiem.

Papildinājums instrukcijā par Valsts zemes
bankas ķilu zīmju aizdevumu iz-
snieg šanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pieņemts bankas padomes

1928.' g. 21. maija sēdē.
Padomes priekšsēdētājs

V.Bast jā n i s.

Papildinājums
instrukcijā par Valsts zemes bankas
ķīlu zīmju aizdevumu izsniegšanu.
#

Valsts zemes bankas padomes 1925. g.

20. janvāra instrukcijas par ķīlu zīmju
aizdevumu izsniegšanu (,.Valdības Vēst-
neša" 1925. g. 30. numurā) 3. panta
b. punktu papildinot izteikt šādi:

b) pārvēršot ilgtermiņa aizdevumos uz
atvieglotiem noteikumiem izsniegtos
īstermiņa aizdevumus, kuri izsniegti
jaunsaimniecībām, viensētās pārce-
ļamām sādžu un izpostītām saim-
niecībām, bezzemniekiem un sīk-
zemniekiem zemes iegūšanai, kā arī
labības noliktavu, elevatoru un kal-
tētavu ierīkošanai.

Valsts zemes banka.
H. Dzelzīts.
J. Goldbergs.

Pieņemts bankas padomes
1928. *g. 21. maija sēdē.

Padomes priekšsēdētājs
V. B a s t j ā n s.

Papildinājums noteikumos
par valsts zemes bankas īstermiņa

aizdevumiem.
Valsts zemes bankas padomes 1925. g.

9. jūnija („Vald. Vēstn." 1925. g. M 132)
noteikumus par valsts zemes bankas
īstermiņa aizdevumiem papildināt sekosi.

I. 6. pantā ievest jaunu ,,1" punktu
1) labības noliktavu, elevatoru un kal-

tētavu ierīkošanai,

II. ievest jaunu ,,L" nodalījumu.

L. Aizdevumi labības noliktavu,
elevatoru un kaltētavu ierīkošanai.

40'. Aizdevumus labības noliktavu,
elevatoru un kaltētavu ierīkošanai iz-
sniedz uz laiku līdz 3 gadiem par l°/0 gadā
bankas izdevumu segšanai.

402. Aizdevumi jānodrošina ar aizņē-
mējiem vai trešam personām piederošu
nekustamu mantu vai Latvijas bankas
garantiju. Ja aizdevums nodrošināts ar
ierīkojamai ietaisei piederošo zemi, ēkām
un ierīci, bez citāda veida drošības, tad
tas nevar pārsniegt 50% no nodrošinā-
juma vērtības.

403. Aizdevumu pieprasītāji līdz ar
lūgumu iesniedz:

a) zemes grāmatu izrakstu par to ze-
mesgabalu, uz kura cels ietaisi un
zemes plānu,

b) būves vai pārbūves plānu un izde-
vumu aprēķinu, kā arī mašīnu un
citu ierīču izmaksas aprēķinu,

c) vietējās pašvaldības apliecību par
ietaises nepieciešamību pēc. bankas
noteikta parauga,

d) juridiskas personas un pašvaldības
iestādes, bez tam, iesniedz ar likumu
resp. statūtiem noteiktu pamatojumu
aizdevuma izprasīšanai.

Piezīme. Ja plašākas labības nolik-
tavas vai elevatorus ierīko satiksmes
centros, tad b punktā minētais būves
plāns un izmaksas aprēķins jāapstip-
rina Iekšlietu ministrijas būvvaldē.
Ja prasītais aizdevums pārsniedz
Ls 10.000,—, tad neiztrūkstoši jāie-
sniedz pamatots iepriekšējs aprēķins
Par ietai ses ekspluatāciju.

40 4. Ja aizdevums, pēc 3 gadu note-
cēšanas, netiktu pārvērsts ilgtermiņa ķīlu-
zīmju aizdevumā, tad tas atmaksājams
taī pašā kārtībā, kāda noteikta 40. pantā
sabiedrisku ēku būvei izsniegtu aizde-
vumu atmaksai.

Valsts zemes banka
H. Dzelzīts.
J. Goldbergs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Noteikumi par izgudrojumu, modeļu,
fabrikas zīmējumu un preču nozīmju aiz-
sardzību izstādēs (izsl. ,.Valdības Vēst-
neša" 1924. g. 19. jūlijā) attiecināmi uz
šī gada Rīgas 7. izstādi-tirgus no 29. jūlija
līdz 12. augustam.

Rīgā, 1928. g. 28. jūlijā.

Finanču ministris R. Liepiņš.
Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 25. jūlija lēmumu ir re-
ģistrēti politiskās organizācijas „Latga-
les bezpartejisko zemnieku un
strādnieku savienība" statūti un pro-
gramma.

Rīgā, 1928. g. 26. jūlijā. JV» 152500.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. Vilde.

10278 Darbvede A. Veiss.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz savu 1928. g. 25. jūlija nolē-
mumu, izbeidz notiesātās uz s. I. 461. p.
Sofijas Jāzepa meitas Drele-Drelevskis
meklēšanu, ierosinātu ar 1928. g. ,,Valdības
Vēstneša" 157. numurā iespiesto sludinājumu.

Jelgavā, 1928. g. 26. jūlijā.
Priekšsēdētāja biedra vietā H a r f f s.

Sekretārs Sakne.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīgas Jūrmalas pilsētas
saistošie sanitārie noteikumi.
Pieņemti Rīgas Jūrmalas pilsētas domes
1928. g. 17. jūlija sēdē un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības de-

partamenta rakstu Hs 90621.
§ 14. Aizliegts ierīkot veikalus, lūgša-

nas namus (sinagogas) un rūpniecības un
amatniecības uzņēmumus, izņemot pan-
sijas un fotogrāfijas iestādes, sekošās
vietās: Buļļos — Kāpu ielā, Buldu-
ros — Kāpu prospektā, Edinburgā —
Edinburgas prospektā, Majoros —Jū-
ras ielā, Dubultos — Jaunā un Ale-
ksandra prospektā un Asaros un
Mellužos — Kāpu ielās.

Aizliegts ierīkot veikalus, rūpniecības

un amatniecības uzņēmumus. Buldu-
ros — Lielā prospektā, Majoros —
jaunierīkotā ielā pie Majoru dzelzceļa
piestātnes, starp Jomas un Rīgas ielu.

Aizliegts ierīkot veikalus, lūgšanasmājas,
sinagogas un rūpniecības uzņēmumus
Majoros — Tirgoņu ielā, starp Jomas
un Jūfas ielu.

Piezīme. § 14. noteikumi līdz ar pa-
pildinājumiem nav attiecināmi uz
pastāvošām, piemēroti izbūvētām vei-
kala telpām, kuras veikalu vajadzībām
lietotas priekš sanitāro saistošo no-
teikumu izdošanasunšo papildinājumu
spēkā nākšanas.

Pilsētas galva A. Rutki s.
Sekretārs lēkabsons.

Ka saimnieko Grobiņas pilsētas
pašvaldība.

Iekšlietu ministrijas vecākais sevišķu
uzdevumu ierēdnis Cerbulis 19. jūlijā, revi-
dējot Grobiņas pilsētas pašvaldību, atrada,
ka ieņēmumiem un izdevumiem ordru
sistēma nav ievesta un naudu saņem un iz-
maksā pret kvītēm. Kasē atrasts par
Ls 114,06 vairāk naudas, nekā skaitās pēc
grāmatām. Grāmatvedība ļoti vienkārša;
realizējot pagājušo gada budžetu, nodokļi
pēc dažiem paragrāfiem ir ienākuši vairāk,
nekā paredzēts ieņemt, bet ir arī pārizde-
vumi. Pilsētas pašvaldībai pieder sekosi
nekustami īpašumi: pilsētas valdes nams..
ūdens dzirnavas, kas izdotas uz 24 gadiem
nomā, lopkautuve, ugunsdzēsēju rīku no-
liktava; '1 lauku mājas, kas iznomātas uz
6 gadiem un zeme un pļavas, kas arī iz-
doti nomā vairākiem nomniekiem, un jaun-

ceļama 6-klasīgā pamatskola, kura tikko
dabūta zem jumta, bet Grobiņai nav sa-
vas slimnīcas, sanatoriju, bērnu patver-
smju un publiskas pirts. Pilsēta uztur
6-klasu pamatskolu, kur pagājušā gadā
7 skolotāji mācījuši 160 bērnus, un pabal-
sta 47 nespējniekus, no tiem 20 dabū arī
brīvu rūmi nespējnieku patversmē. Jāat-
zīmē, ka pilsētas dome nav izdevusi in-
strukcijas iekšējās darbības iekārtai, kā-
pēc darbā rodas sarežģījumi. Domes sēžu
protokoli rakstīti pavirši, ar daudz labo-
jumiem. Pie vecās skolas ēkas nojauk-
šanas un no tās dabūto materiālu iebūvē-
šanas jaunā skolā ne katru reizi un ne par
visiem materiāliem sastādīti akti, ar ko
daži domnieki ir nemierā. Revizījas kom-
misija visus rēķinus šaī lietā pārbaudī-
juši un 6. jūlijā sastādījuši pārskatu, kas
7. jūlijā nolasīts domes sēdē un pieņemts
zināšanai. (lekšl. Min. Vēstn.).

Iekšzeme.
Valmieras kurlmēmo skola

uzņem Vidzemē dzīvojošus kurlus vai
stiprā mērā pakurlus bērnus. Skolā bērnus
iemāca runāt, lasīt, rakstīt, pamatzinā-
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Senāta lēmums
par pārcelšanās pabalsta izmaksu
valsts darbiniekam K. Bojaram.

Latvijas suverenās tautas vārdā, Senāts,
caurlūkojis tiesas sēdē Kazimira Bojara
sūdzību par iekšlietu ministrijas lēmumu,
attiecībā uz pārcelšanās pabalsta neizmak-
sāšanu viņam, izklausījis virsprokurora
biedra atzinumu un ņemot vērā, ka:
saskaņā ar 1923. g. 7. augusta noteikumiem
par ceļaizdevumu atlīdzināšanu ieceļamiem,
pārceļamiem un atlaižamiem valsts darbi-
niekiem valsts robežās, bez tiešiem ceļa
izdevumiem, kurus atlīdzina valsts civīl-
resora darbiniekiem viņu pārcelšanas gadī-
jumā (piev. not. 1. un 2. p.), pabalstu
viena mēneša algas apmērā var izsniegt
tikai tiem valsts štata darbiniekiem, kuri
tiek pārcelti dienesta labā (3. p.): ka pēc
3. panta piezīmes, jautājumus par pār-
celšanas motīviem izšķir persona, no kuras
atkarājas darbinieka pārcelšana: ka šinī
gadījumā, kā tas no lietas redzams, sūdzē-
tais Kazimirs Bojars bijis spiests savu
līdzšinējo Ludzas apriņķa II robežapsardzī-
bas rajona posteņa priekšnieka vietu at-
stāt nevis viņa pārcelšanas dēļ uz citu
vietu, bet savas slimības dēļ, jo
1925. gadā pie dienesta pienākumu izpildī-
šanas viņu noziedznieki ar šāvienu ie-
vainojuši, ka pēc ārstēšanās slimnīcā K.
Bojaram ir bijusi vajadzīga vēl ambulato-
riska ārstēšanās; ka lai dotu K. Bojaram
iespēju šī pēdējā veida ārstēšanos ērtāk
turpināt, Ludzas apriņķa priekšnieks nav
nosūtījis viņu tūliņ atpakaļ uz robežu,
bet uz laiku atstājis pie policijas pārvaldes
kancelejas darbu veikšanas; ka pēc iz-
veseļošanās K. Bojars nosūtīts atpakaļ
uz savu tiešo dienesta vietu resp. robež-
apsardzības posteni, un, ka to prasījuši
tā laika robežapsardzības apstākļi, —
uz Ludzas apriņķa III robežapsardzības
rajonu (sk. Iekšlietu min. , 1928. g. 22. feb-
ruāra pask. M» 18325): ka no lietā at-
rodošamies dokumentiem nav redzams,
ka šī pārcelšana izdarīta dienesta labā,
bet tikusi izsaukta vienīgi K- Bojara sli-
mības dēļ; kā pievestā iemesla dēļ iekš-
lietu ministrija nav atradusi par iespē-
jamu piemērot šaī gadījumā pievesto no-
teikumu 3. p., resp. izmaksāt K. Bojaram
pārcelšanas pabalstu: ka šāds vii;
mums nav uzskatāms par pretīmrunājo^u
pievestiem noteikumiem, kādēļ sūdzība

ir atzīstama par nepamatotu un noraidāma
— nolemj: Kazimira Bojara sūdzību
atstāt bez ievērības.

1928. g. 25. maijā. Ns 2217.

Pārskats par lipīgu slimību izplatīšanos Latvijā
no 1928. gada 1. līdz 30. jūnijam.
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Talsu apr 3 — — — 2 — — — — !______—ļ i _ _
Tukuma apr. ... — — — — 24 5 — — — — — — — — — — — — — —
Jelgavas pilsēta .. 2 — — — 37 1— 5 1 1 — — — — 1 — —!
Jelgavas apr. ... — — — — 58 — — 2 1 2 — _______——
Bauskas apr. ... — — — — 2 1 — 1 — — — — — — — — — — — —
Jēkabpils apr. ... — — — — 15 2 — — — — — — — — — — —ļ — — —Ilūkstes apr 3— — — — — — — — — — — — — — — 2 3 — —
Daugavpils apr. .. — 1 — — — 2 — 3 41 — — — — — — —ļ — — —Rēzeknes apr. ... 5___ie 4 7 2 3— — — — — — — 3 2 — —
Ludzas apr 1 — — — 3 5 2 — 1| — — — — — — — 2 — — —
Jaunlatgales apr. .. — — 12 110— 1— 1 — — — — — 4J 1

i I i i :
Kopā 66 2 3 1900 123 74 38 25 171 6 1 1 1 3 23 28 — —

Veselības departamenta direktora vietas izpildītājs Dr. M. Džonsons.
Darbvede J. Būje.



šanas citos pamatskolas priekšmetos un
saprast dzirdīgo cilvēku skaņu valodu
(noskatīt no lūpām). Pie skolas pastāv
dažādas darbnīcas, kurās audzēkņus sa-
gatavo praktiskai dzīvei. Skola visiem
kurlmēmiem obligātoriska un bez maksas.
Mazturīgie tiek uzturēti skolas internātā
bez maksas un bez maksas saņem arī
mācības piederumus.

Jāaizrāda, ka sevišķi laucinieki no-
kavē bērnu ievietošanu skolā, kas stipri
nelabvēlīgi atsaucas uz bērnu izrunu.
Veciem bērniem ir grūti iemācīt valodu,
un viņu izruna bieži ir nesaprotamāka
nekā to bērnu izruna, kuri laikus ievietoti
skolā. Veļamākais uzņemšanas laiks
6 līdz 8 gadus veci. Lūgumraksti iesū-
tāmi skolai līdz 25. augustam. Mācību
sākums 3. septembrī. Tuvākus uzņem-
šanas noteikumus uz pieprasījamu izsūta
skolas kanceleja.

^—"?--~??-"--?^"^

(Tiesu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Marijas
Krastiņš pilnvarnieka, — zv.
adv. jūlija Arāja lūgumu un
savu 1928. g. 17. jūlija lēmumu,
paziņo, ka parādniece Marija
Krastiņš parādu pēc obligācijas
par 309,40 rbļ. atlikuma, ap-
stiprinātas 1905. g. 15. martā
JV° 132 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr. Taurupes muižā*s zem-
nieku zemes Kalna-Poču mājām
zem zemes grāmatu reģ. JV° 2203
par labu Mārtiņam Zeibotam
kas viņu cedējis blanko un kura
pārgājusi uz zemnieku agrār-
bankas Rīgas nodaļu, ka blanko-
ce'sionāri — ir iemaksājusi tfesas
depozītā Ls 6,61 dēļ kapitāla
un % 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 samaksātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
Jfe 4805. 9716b

Priekšsēd. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa ,
saskaņā ar Valsts zemes bankj
lūgumu un pamatodamās «
sava šā gada 5. jūlija nolēmu*
un civ. proc. lik. 2081. p. 2 pto
kā arī 1923. g. 17. marta Ķ
3. p., uzaicina to personu, kura
rokās atrodas pirkšanas-pārd»
šanas akts no 1881. g., kas kont
borēts 1881. g. 4. maijā JNs 4Qļ
uz Tukuma apr. Pūres pag. Kill»
mājām zem hip. JVs 750, i»
drošinot pirkšanas summas »
likumu 8400 kr. rbļ. ar ķļ
tiesībām uz minētām majš ^kā arī personas, kurām būt
kādas tiesības uz minēto aktu,-
pieteikt savas tiesības šai tiea
sešu mēnešu laikā, skaitot a
sludinājuma iespiešanas dieo
,,Valdības Vēstnesī". Ja minēt
termiņā aktu neiesniegs, \i
tiesības nepieteiks, tiesa ata
parāda aktu par iznīcinātu i
Valsts zemes bankai dos tieši
prasīt šā parāda ' dzēšanu zem
grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 18. jūliji
L. JVs 1430/28. 96IH

Priekšsēd. v. P. Stērste
Sekretārs Mittelhoh

Rīga.
Rīga piedzīvoja

vakardien vairākas lielākas svinības.
Pulksten II dienā atklāja Rīgas izstādī-
ti rgu. Atklāšanas ceremonijā ņēma da-
lību Valsts Prezidents G. Zemgals,

ministru prezidents un vairāki valdības
vīri un rūpniecības un sabiedrības darbi-
nieki. Publika izstādi šai pirmā dienā
apmeklēja ļoti dzīvi, pat tāli laucinieki,
izlietodami svētdienas dienu, viņā bija
ieradušies un vērīgi ņēmās apskatīt, kas
jauns un labs redzams izstādē, ko viņi
savās saimniecībās varētu pielietot. Iz-
stādē redzami sevišķi daudz dažādi ār-
zemju izstādījumi dažādās rūpniecības
nozarēs.

Otrkārt lieli laužu pulki vakar saplūda
pilsētā uz jaunatnes otriem
dziesmu svētkiem. Sevišķi daudz
bija apmeklēts viņu vakardienas koncerts
Esplanādē, kas norisinājās uz sevišķi tam
nolūkam celtas lielas svētku estrādes.
Tur uzstājās gan apvienotie latviešu jau-
natnes biedrību kori, gan atsevišķi igauņu
un leišu kop ar savām dziesmām. Dziesmas
skanēja ļoti braši. Jāatzīmē, ka koncertu
atklāja ministru prezidents Juraševskis
ar runu, kurā slavināja dziedāšanas spēku
un varu tautas dzīvē. Valsts Prezidents
G. Zemgals, saņemdams iepriekš kon-
certa jaunatnes gājienu pilī, arī izteica
savu prieku par dziesmu gara kultivēšanu
mūsu pārliekā materiālisma laikos. Esot
jāatdzimst latviešu tautiskās atmodas va-
doņu labākiem nacionāliem tikumiem.

Ārzemes.
Kommūnistu propagandas līdzekļi.

Romā, 28. jūlijā. Itālijas ārkārtē-
jais tribunāls patlaban iztiesā prāvu pret
33 itāļu kommūnistiem, kas pēdējo mē-
nešu laikā apcietināti dažādos Itālijas
novados. Apsūdzēto aizstāvēšanu uzņē-
mušies 15 itāļu advokāti. Interesanti
atzīmēt, ka pirmo reizi fašisma vēsturē

par aizstāvjiem uzstājas arī daži fašistiski
advokāti un deputāti. Kommūnisti ap-
sūdzēti slepenā aģitācijas vešanā pret
valdību un fašistisko režimu. Tiesai starp
citu nāksies noskaidrot jautājumu, kur
apsūdzētie ņēmuši līdzekļus ļoti
plašās propagandas vešanai.

HelSingforsā, 28. jūlijā. Somu te-
legrāfa aģentūra ziņo, ka 47 kommūnistu
prāvas iztiesāšana uz tiesas lēmumu pa-
mata pārtraukta līdz 1. augustam.

Prāva pret 47 somu kommūnistiem
sākās Abo tiesā šīs nedēļas sākumā. Starp
apsūdzētiem ir deputāti Irje Enne un
Teivo Latra, somu arodsavienības ģenerāl-
sekretārs Arvo Tuominens un vairāki
kommūnistu laikrakstu redaktori. Ap-
sūdzētos apvaino valsts nodevībā. Daudzi
no tiem beiguši Ļeņingradas kommūni-
stiskās propagandas skolu un ieradušies
Somijā nelegāli. Lielākā daļa apsūdzēto
saņēmusi no Maskavas pro-
pagandas centrāles kārtēju algu.

LTA.

KURSI.

Rīgas biržā, 1928. gada 30. jūlijā.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,179—5 1(t
1 Anglijas mārciņa 25,1S 2s5

100 Francijas franku 20,25 20*
100 Beļģijas beigu 71,95-7*2
100 Šveices franku 99,60—inŠ
100 Itālijas liru 27,10—27fi
100 Zviedrijas kronu 138,55-i*
100 Norvēģijas kronu 138,25—13!
100 Dānijas kronu 138,25—13»
100 Austrijas šiliņu 72,65—73»
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,30—15*
100 Holandes guldeņu 208 ,25—2oģi
100 Vācijas marku 123,7o—\ļi
100 Somijas marku 12,96 13,
100 Igaunijas kronu 138,30 i3ojļ
100 Polijas zlotu 57,45—5»2
100 Lietavas litu 51,00—512

1 SSSR červoņecs — — ^
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—34*
Sudrabs 1 kg 95—103

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

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevio

Zvērināts biržas māklers M. Okmiam

Redaktors M. Ārons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Jāņa
Grinberga lūgumu un savu 1928. g
17. jūlija lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc 2 obligācijām
par 8000 un 3000 rbļ., apstipri-
nātas 1904. g. 13. febr. JVs 230
un 1905. g. 20. janv. Xs 68 uz
nekustamo īpašumu Rīgā II hip.
iec. zem zemes grāmatu reģ.
JVs 779, izdotas par labu abas
Johanam Canderam, kas viņas
cedējis blanko, un kuras pār-
gājušas uz Robertu Stauve ka
blankocesionāru, kas viņas atkal
cedējis blanko. ir iemaksājis tie-
sas depozītā Ls 234,70 dēļ kapi-
tāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,ValdibasVēstnesī''
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zeme? grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
JVs 4819. 9717b

Priekšsēd. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltresas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
17. jūlijā izklausījusi Jāņa Dāvja
dēla Kuplā hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu, nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
5000 rbļ., apstiprinātu 1914. g.
19. jūnijā Nš 432 uz nekustamo
īpašumu Valkas apr. Trikātas
pilsmuižas Senkas M° 14 māju,
rēgi Vs 1852 par labu Jānim
Pētera d. Leimanim.

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
.Vs 3287. 9720b

Priekšsēd. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p. ievērojot Annas
Kalacis un citu pilnvarnieka,
zv. adv; Jūlija Arāja lūgumu
un savu 1928. g. 17. jūlija lēmumu
paziņo, ka parādniece Anna Ka-
lacis un citi parādu pēc obligā-
cijas par 10.000 rbļ. apstiprinātas
1913. g. 24. jūnijā JVs 540
uz nekustamo īpašumu Valkas
apriņķī Tiepeles muižas Kaķe
un Kike mājām zem zemes
grāmatu reģ. JVs 144 izdotas par
labu Paulim Zadem — ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
JNs 4803. 0718b

Priekšsēd. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
17. jūlijā izklausījusi Kārļa Jura
dēla Andriksona lūgumu dēļ
hipotēkārisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 500 rbļ. apstipri-
nātu 1911. g. 28. martā JVs 658
uz nekustamu īpašumu Cēsu apr.
Ērgļu pilsmuižas zemnieku zemes
zemes māju Luksti JVs 54, ar
zemes grām. reģ. J\š 5375 par
labu Ērgļu krāj-aizdevu- s-bai,
kura cedēta blanko.

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
JVs 872. ' 9721b

Priekšsēd. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likuma un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Viktora

J urkovska lūgumu un savu 1928.g
17. jūlija lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Viktors Jurkovskis
parādu pēc 3 obligācijām par
4000, 9000 un 12000 rbļ., ap-
stiprinātas 1910. g. 23. okt.
1911. g. 25. febr. un 1911. g.
9. aug. JVs 2395, 469 un 2535
uz nekustamo īpašumu Rīgā
III hipotēku iecirknī zem
zemes grāmatu reģ. JVs 81 iz-
dotas par labu pirmā Valteram
Morram, otrā Mištradiiai Kuz-
minai un trešā Josifam Šamotija
Rud,kovskim, ir iemaksājis tiesas
depotītā Ls 538,68 dēļ kapitāla
un % dzēšanas.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
.Vs 4836. 9723b

Priekšsēd. v. Klots,
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
tikumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. pamata ievērojot
Valsts zemes bankas lūgumu
un savu lēmumu no 1928. g.
17. jūlija paziņo, ka Stīdzēja
parādu pēc 2 obligācijām: 1) par
357,49 rbļ. atlikuma apstiprinā-
tas 1890. g. 31. decembrī ar
JVs 291 uz nekustamu īpašumu
Rīgas apriņķī Akenstākes muižas
zemnieku zemes Lejas-Šķeistenu
mājām ar zemes grāmatu reģ.
JNs 3869 par labu Elizabetei fon
Blankenhagen, kā pirkšanas sum-
mas atlikuma nodrošinājums un
2) par 350 rbļ. atlikuma apstipri-
nāta 1890. g. 31. dec. JNs 289
uz nekustamu īpašumu Rīgas
apr. Akenstākes muižas zemnieku
zemes ,,Kalna-Škeistenu" mājām
zem zemes grāmatu reģ. JNs 3868
par labu Elizabetei fon Blanken-
hagen, kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājuma ir ie-
maksājusi tiesas depozītā Ls 14,15
dēļ kapitāla un % dzēšanas.

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

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
JNs 4804. ' 9719b

Priekšsēd. v. Klots,
Sekretārs A. Kalve,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesa sēdē 1928. ģ.
17. jūlijā izklausījusi Katrines
Anša m. Ozoliņas, dzim. Ruks
lūgumu dēļ hipotēkārisko parādu
dzēšanas, nolēma: atzīt par
iznīcinātām divas obligocijas,
apstiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Slokas muižas muižu zemes
dzimtsrentes gruntsgabalu JNs 35,
Jaundubultos, Rīgas apr. ar zemes
grām. reģ. JNs 1656, ingrosētas:
a) 1902. g. 28. aug. JVs 185 par
3000 rbļ. par labu Kārlim
Ādama d. Jurgenovskam, kas
šo obligāciju ir cedējis blanko
un b) 1909. g. 28. dec. JVs 404
par 2000 rbļ. par labu Ansim
Anša d. Drupalam, kas šo obligā-
ciju cedējis blanko.

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
JVs 189^. 9722b

Priekšsēd. v. Klots.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Jevgeņija Vilenčika lūgumu vi-
ņa prasības lietā pret Rožu
Vilenčik, dzimušu Rozenberg,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kuras dzīves vieta pra-
sītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam pie-
vienotiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. .Vs 435891.

Rīgā, 1928. g. 27. jūlijā.
L. Ns Ī545.

Priekšs. v. i. L. Bruemmers.
10236ē Sekr. v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
12. jūlija nolēmuma, uzaicina tās
personas, kuru rokās atrodas se-
košas 9 obligācijas: l)JānaLīnes
obl. par 2.000 kr. rbļ! Otām
Niedre, kas koroborēta 1911. g.
5. martā ar JVs 376 uz Tukuma
imobila JVs 346; 2) tā paša Līnes
obl. par 200 kr. rbļ. Jēkabam
Līne, kas koroborēta 1900. g.
19. aprīlī ar JVs 240 uz tā paša
imobila; 3) Jēkaba Āžīta obl.
par 3000 kr. rbļ. Jelgavas savst.
kredītbiecdrībai resp. Jēkabam
Donis, kas koroborēta 1906. g.
24. febr. ar JVs97 uz Tukuma apr.
Ozolmuižas ,,Āžītu" m. ar hip.
JVs 3010; 4) Augusta Āžīta obl.
par 1000 kr. rbļ. Tukuma viesīgās
biedrības krāj-aizdevu kasei, kas
koroborēta 1909. g. 16. janvārī
ar JNs 51 uz tām pašām ,,Āžītu "
mājām; 5) Georga Baltaisvilka
obl. par 1000 kr. rbļ. Otām
Niedre ar pēdējā blankocesiju,
kas koroborēta 1911. g. 9. dec.
ar JVs 2055 uz Tukuma apr.
Ozolmuižas „Zilisu m. JVs 388b;
6) Šarlotes Klingenberg un citu
obl. par 500 kr. rbļ. Jānim Eichen-
bergam, kas koroborēta 1904. g.
30. jūnijā ar JVs 435 uz Tukuma
imobila JVs 32; 7) ŠarlotesKlingen-
befg un citu obl. par 600 kr. rbļ.
Fridricham Tālbergam, kas ko-
roborēta 1909. g. 3. martā ar
JVs 212 uz tā paša imobila;
8) Šarlotes Klingenberg un citu
obl. par 300 kr. rbļ. Fridricham
Tālbergam, kas koroborētal910.
gada 12. janvārī ar JVs 32 uz tā
paša imobila un 9) Mikēļa Kļavas
obl. par 3000 kr. 'rbļ. Otām
Niedre, kas koroborēta 1910. g.
23. oktobrī ar JVs 1882 uz Tukuma
imobila JVs 401, — iesniegt tās
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
kopš sludinājuma iespied. ,,Val-
dība? Vēstnesī", ar brīdinājumu,
ka obligācijas neiesniedzot, tās
atzīs par iznīcinātām un lūdzējai,
Tukuma viesīgās biedrības krāj-
aizdevu kasei, kas sevi uzdod par
Šo9 obligāciju īpašnieku, izsniegs
aktu norakstus, kuri stāsies zu-
dušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1928. g. 18. jūlijā.
9607z L. JVs 114/28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
12. jūlija nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
obligācijas: 1) par 3000 kr. rbļ.
izstādīta no baroneses Barbaras
fon Korff mant. masas kurat,
uz Heinricha-Ernsta fon Korffa
mant. masas vārdu un korob.
1885. g. 30. apr. Ns 2128 uz ne-
kustama īpašuma — Baldonē
zem hip. 2—10 un 2) par 2713,84
kr. rbļ., izstādīta no barona
Jevgeņija Korffa un Paulīnes
Bachs vārdu un korob. 1899. g.
14. jūnijā JVs 609 uz tā paša
nekustama īpašuma, — iesniegt
tās šaī tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešan.
dienas ,,Valdības Vēstnesī" ar
brīdinājumu, ka ja obligācijas
termiņā neiesniegs, tās atzīs
nar iznīcinātām un lūdzējam
Kārlim Freitāgam-Loringhove-
nam, kas sevi uzdod par šo aktu
likumīgo īpašnieku izsniegs aktu
norakstus, kuri stāsies nozudušo
oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1928. g. 18. jūlijā.
L. JVs 1464 28. 9613b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
5. jūlija nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma-Talsu zemes grā-
matu nodaļā uz Jānim Legzdi-
ņam piederošā nekustamā īpa-
šuma — Tukuma pilsētas imo-
bila ar zemes grāmatu JVs 241a
koroborēts akts; obligācija par
2500 kr. rbļ., izstādīta 1907. g.
4. decembrī uz Tukuma viesīgās
biedrības krāj-aizdevu kases vār-
du un koroborēta 1907. g. 4. dec.
ar JVs 1032, — ierasties šaī tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Jānim
Legzdiņam atvēlēs prasīt hipotē-
kas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 18. jūlijā.
9606z L. JVs 1441/28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava šā gada 5. jūlija nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.
kā arī 1923. g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts no 1882. g., kas korob.
1882. g. 20. maijā JVs 2291 uz
Bauskas apr. Kaucmindes pag.
Tiltiņu mājām zem hip. JVs 348,
nodrošinot pirkšanas summas
atlikumu ar ķīļu tiesībām uz
minētām mājām, kā arī personas,
kurām būtu kādas tiesības uz
minēto aktu, — pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
Ja minētā termiņā aktu ne-
iesniegs vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 18. jūlijā,
L. JVs 143228. 9614b

Priekšsēd. v. P. Stērste,
Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
13. martā mir. Andreja Ādama d.
Orīnvalda, atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šaī tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas. Termiņā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 18. jūlijā.
L. JVs 1982 28. 9749b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1921. g. 25. febr. mir. Andreja
Braucēja atstāto mantojumu kā-
dāas tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem
kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šaī tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas. Termiņā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 18. jūlijā.
L. .Vs 1868 28.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š.
5. jūlija nolēmuma, uzaicina I
personu, kuras rokās atrodi
šāds Tukuma-Talsu zemes gri
matu nodaļā uz Jānim Legzdiru
piederošā nekustamā ipašun
Tukuma pilsētā ar zemes
JVs 241a koroborēts akts:
cija par 1000 rbļ., izstādīt,
11. augustā uz Oabiela Uļ
vārdu un koroborēta \t
12. augustā ar JVs 657, — ierasta
šaī tiesā viena mēneša
skaitot no sludinājuma iespidH
nas dienas ,,Valdības Vēstnen
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktāiaikā aktu neiesnia
tiesa atzīs parādu par samaksai
un lūdzējam Jānim LegzdiņJļ
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēš
zemesgrāmatās. L. JVs I442ļlļ

Priekšsēd. v. P. Stērsl»
9605z Sekretārs Mittelhojļ

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.-
2014., 2079. unpriv. lik, I
pamata, uzaicina visas personj
tairām būtu kādi strīdi *
ierunas pret 1927. g.
mir. Katr ines Oriinsteins 19Z7J
24. sept. mājas kārtībā sastāj»
testamentu, pieteikt savus stnj
un ierunas šaī tiesai sešu maļ*]
laikā, skaitot no sludināji*]
iespiešanas dienas ,,Vald. VēsWj

Pēc minētā termiņa notecejaļ
tiesa nekādas ierunas nepieņ*
un nepoieteiktās tiesības at*ļ
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 19- 'M
L. JVs 1798 28.

Priiekšsēd. v. i'.
Sekretārs Mittelhol ļ

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011'
2014., 2079. unpriv. lik. 245W
pamata, uzaicina visas pērs?*
kurām būtu kādi strīdi vai <
runas pret' 1927. g. 13. dec.*
Pētera Viļā d. Ozoliņa 192J-
8. dec. mājas kārtībā sastāj
testamentu, ' pieteikt savus stnj
un ierunas šaī tiesai sešu m«"
laikā skaitot no sludināmu]»
iespiešanas dienas ,,Vald. Vērt*

Pēc minētā termiņa notece)""
tiesa nekādas ierunas nepieP
un nepieteiktās tiesības »

par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1928.' g. 19. WB

L. Vs 1826. 28. .*',
Priekšsēd. v. P. Sters

Sekretārs Mittell""



'
"€itu iestāžu
sludinājumi.

?

Paziņojums.
i. g. 23. jūlijā finanču

ministris apstiprinājis statūtus
tirdzniecības paju sabiedrībai
,,Mašīnu imports", kuras mērķis
ir tirdzniecība ar dažādiem apa-
rātiem, mašīnām, tecnhiskiem
piederumiem un viņu rezerves
daļām, kā arī uzņemties dažādas
priekšstāvniecībaš.

Sabiedrības pamatkapitāls
Ls 20.000,— kurš sadalās 200
pajos par 100 latiem katrs.
Valde atrodas Rīgā.

Sabiedrību dibina Latvijas pil-
soņi:

i) Jānis Hincenbergs, dzīv.
Limbažos, Rīgas ielā, paša namā;

2) Teodors Arvids Katlaps-
Briedis, dzīv. Rīgā, Rēveles ielā
.Vs 81, dz. 62;

3) Spodrīte Katlaps-Briedis,
dzīv. Rīga, Rēveles ielā ."?
dz. 62:

4) Jānis Zālītis. dzīv. Rīgā,
Skolas ielā -V 22. dz. 8;

5) Marija Zommerfeld, dzīv.
Rīgā. Ģertrūdes ielā JVs3, dz. 18.

Tirdzn. nod. pr. v. V. Gailītis.
Revidents R. Bērziņš.

Valsts Kazdangas lauksaimnie-
cības un zivkopības skolas [ērma
pārdos atklātā vairāksolīšanā
š. g. 15. augustā, pīkst. 14,
Kazdangas fermā, Aizputes apr.,
fermas

jel»avas apgabaltiesa,

.«matodamas uz sava šā gada

?o iūlīīa nolēmuma, uzaicina

Jml, kuras rokās atrodas

iLc Ventspils zemes grāmatu

Nodala uz Katrīnei Kampars,
Eņģelis, piederoša neku-

fSraā īpašuma Ventspils pilsēta

^
Kvartālā zem zemes gram.

H «10 4183 korroborets akts:

Vācija par 2000 rbļ., izstādīta
ļSlf g 11 apr. uz Otto Mežaka
S' korroborēta 1909 g.

Smailā Xs 541. un blanko cedeta,

Sities šaī tiesā viena mēneša

laikā skaitot no sludinājuma
...nas dienas,.Vaid. \

« iesniegt minēto aktu.

la
"noteiktā laikā aktu ne-

temiegs, tiesa atzīs parādu par

Maksātu un lūdzējai Katrīnei

Spars, dzim. Eņģelis atvēlēs

prasīt hipotēkas dzēšanu zemes

līgavā, 1928. g. 18. jūlijā.
?
?462 28. 9609b

' " Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs,

Jelgavas apgabaltiesa,

«amatodamās uz sava šā gada

12 jfilija nolēmuma , uzaicina

to
'personu, kuras rokās atrodas

«ds lēkabp ils- Ilūkstes zemes grā
mātu nodaļā uz Mārtiņam Ļūļam

«iederošā nekustamā īpašuma
lēkabpil? apr. Dignājas muižas
ļemes gabalu Dūņe-krogs zem
vernes grām. > 3608korroborets
akte--obligācija par 2000 rbļ.,

izstādīta 1913. g. 6. jūlijā uz

Ludviga Timermaņa vardu, kor-

roborēta 1913. g. 17 jūlijā
s9 un blanko cedeta ie-

rasties šaī tiesā viena- mēneša

laikā skaitot no sludinājuma
iesp iešanas dienas ,.Valdibas
Vēstnesī" un iesniegt minēto
aktu- , , -

Ja noteiktā laika aktu ne-

iesniegs , tiesa atzīs parādu par

sanjaksātu un lūdzējam Mārtiņam
Ļūļam atvēlēs prasīt hipotēkas

dzēšanu zemes grāmatās.
lelgavā, 1928. g. 18. jūlijā.

LV 1371 28. 9610b
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz

iā gada 5. jūlija nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā arī 1923. g. 17. marta lik.
3, p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas - pār-
došanas akts, kas korroborets

1870. g.2. martā JVs90 uz Tukuma
apriņķa Vecmoku pag. ,,Bieļa"

m zem hip. JVs 1918, no-
drošinot pirkšanas summas at-
likumu 267 cara rbļ. ar ķīlu
tiesībām uz minētām mājām,
kā arī personas, kurām būtu
kādas tiesības, uz minēto aktu,
iesniegt aktu un pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
Ja minētā terminā aktu ne-
iesniegs vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 18. jūlijā.
L. .Vs 1431 28. 9612b

Priekšsēd. v. P. Stēsrte.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada
12. jūlija nolēmumu, dara zināmu

Vispārībai ka laulātie draugi
Bencians Gitelsons un Marija
fiitelsons, dzim. Zands (Sand)
:šā gada 13. jūnijā noslēguši man-
tas laulības Ilgumu, tad pat

rētu pie Jelgavas notāra
Vernera Friedentāla ar reģistr.
J*6 2273, pēc kura atceļ civ. lik.

?4 1.—66. p. p. aprādītās tiesības
un to vietā ieved civ. lik. 27.
un 28. p. p. paredzētās atsevišķās
mantas tiesības, pēc kurām ka-
tram no laulātiem tiesība savu
atsevišķo mantu pašam pārvaldīt
OT brīvi lietot, kamdēļ vīrs
neatbild par sievas parādiem
un otrādi.
, Jelgavā, 1928. g. 18. jūlijā.
L. .V» 1519 28. 96l '5b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
Putodamās uz sava šā gada
'f jūlija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai , ka laulātie draugi
wlis Strazdiņš un Alise Straz-

diņš, dzini. Efdmanis šā gada
**? jūnijā noslēguši savstarpīgu
«ujības līgumu, tad pat reģi-

Pie Jelgavas notāra Ale-
ksandra Ļūļes ar reģ. JVs 2699,
*ru atceļ civ. lik. 41.—66. p. p.

p. aprādītās tiesības un
J° vieta ieved civ. lik. 27. un
f~- P- P- paredzētas atsevišķas
"antas tiesības, pēc kurām ka-
"am _ no laulātiem tiesība savu
_*S-° mantu pašam pārvaldīt
_,-w ,ie

H kādēl v 'rs ne"
Par sievas parādiem un

i. g. 18. jūlijā.
9616b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011..
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz

g. 21. sept. reizē mirušo
Ernsta Arnolda unjūliusa Osvalda
Dzērve, mantojimieim kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatārij.,
fidekomisārij., kreditoriem un 1.1.
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skai:
sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūlijā.
L. .Vs 862 28. 9747b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2'114. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1928. g. 13. martā Jelgavā mir.
Valgundes pag. ,,Bīmaņu" māju
īpašnieka Jāņa Rasmaņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
kojmisārijiem, kreditoriem un 1.1.
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūlijā.
L. JVs200328. 9748b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz sava šā gada
5. jūlija nolēmuma pamata,
dara zināmu vispārībai, ka pa-
rādu akti — \) obligācija par
1000 kr. rbļ., korrob. 1913. g.
30. dcc. JVs 1631 un Ventspils
apr. Zīres pag. pļavu „Pope-
plavu" ar hip. .Ns 1200/3850
un pirkšanas kontrakts par 600
kr. rbļ. korrob. 1913. g. 9. nov.
Ns 1430 un Ventspils apr. Zīres
pag. zemes gabala ar hip. JVs2553/
5685 atzīti par iznīcinātiem un
lūdzējam Andrejam Ozirniekam
dota tiesība prasīt attiecīgu hip.
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūlijā.
L. JVs 1169-28. 9752b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka ar
viņas š. g. 2. aprīļa nolēmumu
nodibināta aizgādnība Bruknas
pag. ,,1.iel-Ķemeru" māju līdz-
īpašnieka promesošā Jāņa Pur-
mala mantībai.

Jelgavā, 1928. g. 19. jūlijā.
L. JVs 742. 9751b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011. p. un
2014. p. un 2019. pamata paziņo,
ka pēc 1927. g. 22. janv. Rīgā
Krišiāna Barona ielā .Vs 8, mir,

i Berka d. Selkaus ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to. tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-

sanuem, kreditoriem un t. t..
pieteikt is minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūlijā.
83. ' 9622b

Miertiesnesis Bī I manis.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011. p. un
2014. p. un 2019. pamata paziņo,
ka pēc 1928. g. 19. apr. Rīgā
mir. Marijas Puselis (Pussel)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā. 1928. g. 18. jūlijā.
L. Xs 84. 9621b

Miertiesnesis Bīlmanis.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 3011. p. p. pamata
Vasilisas (Vassas) Nikita m. Av-
sejevs, ka pašas par sevi un kā
bezvēsts proesošā Jefima Niki-
tas d. Leonova (arī Fomina)
aizbildnes prasības lietā pret
lzotu Nikitas d. Fominu par
īpašuma tiesību atzīšanu uz ne-
kustamu īpašumu un pielaišanu
pie kopvaldīšanas un Ls 384,—
ar/n0/0 piedzīšanu, uzaicina lzotu
Nikitas d. Fominu, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", ierasties šaī tiesā sa-
ņemt norakstus no prasītājas
iesūdzības raksta un Daugavpils
bāriņtiesa snoteikuma, 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, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus papīrus atstās tiesas kance-
lejā.

Daugavpilī, 1928. g. 18. jūlijā.
L. JVs 287p/28. 9618b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs K. Ķangurs.

Daugavpils 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1928. g. 19. jūlija
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p., 1402. p.
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
uzaicina 1911. g. 2. janvārī mir.
Nisona Špungina mantniekus
pieteikt savas mantojuma tiesī-
vas uz nelaiķa atstāto mantojumu
atrodošos Daugavpilī, Rīgas ielā
JVs25, augšminētam miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

1928. g. 19. jūlijā.
9756ē Miertiesu. A. Strazds.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 19. jūlija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1460**. un 1460*7. p. ar
šo pazinu, ka uz Jegora Antona d.
Cibuļina lūgumu ar mi-
nēto lēmumu ir iz-
nīcināta pie Ludzas notāra Žaņa
Grundmaņa 1924. g. 11. augustā
ar reģ. JVs275! apliecināta ģenerāl-
pilnvara, kuru minētais Jegors
Cibuļina izdevis savam dēlam
Vasilijam Jegora d. Cibuļinam.

Ludzā, 1928. g. 19. jūlijā.
Bl. I. .Vs 123. 9623b

Miertiesnesis J.Konrāds

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1928. g. 18. jūlija lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc mir.
Domenika Izidora d. Barkana,
ir palicis mantojums, kurš at-
rodas Kārsavas pag. Barkanu
sādžā, Ludzas apr. un sastāv
no nekustama īpašuma, kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
kādas tiesības pieteikt tās
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Kārsavā, 1928. g. 18. jūlijā.
JVs 488. 9626b
Miertiesneša v. i. A. Martinaitis

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
192s. g. 18. jūlija lēmumu un

pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. paziņo, ka 'pēc mir.
Tadeuša Domenika d. Kaupuža,
ir palicis mantojums, kurš at-
rodas Kārsavas pag. Grebņevas
sādžā, Ludzas apr. un sastāv
no nekustama īpašuma,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to kādas tiesības pieteikttās augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Kārsavā, 1928. g. 18. jūlija.
JNs 487. 9627b
Miertiesneša v. i. A. Martinaitis

Upesgrīvas pagasta tiesa paziņo
atklātībai, ka Eduārds-Kristaps
Šteins adoptē savas tagadējās
sievas Marijas Šteins, dzim. Ro-
zenbergs, pēc pirmā vīra Roks-
Lasmans, ārlaulībā dzimušo
meitu Zentu-Paulinu Lasmans.
dzim. 1924. g. 8. augustā, pie-
šķ: rot viņai visas īsta bērna
tiesības.

Visas personas, kam būtu dibi-
nāti iebildumi pret šo adopciju,
tiek uzaicinātas iesniegt tādus
pag. tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas otro reizi ,,Va 'ld. Vēstn.".

Pēc šī termiņa notecēšanas
nekādi iebildumi netiks ievēroti
un adopcija tiks apstiprināta.

Priekšsēd. M. Morgensterns.
1* 8622b Darbvedis (paraksts).

Kokneses pagasttiesa,

Rīgas apr., pamatojoties uz sava
lēmuma no š. g. 5. jūlija un
pagasttiesu likumu 108. un 109.
pantiem, paziņo" vispārībai, kā
Kokneses pag. Ausmās dzīvo-
dams laulāts pāris Kārlis un
Marija Eglītis pieņem bērna vietā
(adoptē) pilsones atraitnes Ievas
Pētera m. Strumskis meitu Zelmu
Emīliju Strumskis, dzimušu vien-
padsmitā (I 1.) novembrī 1925. g.,
piešķirot adoptējamai visas liku-
mīga bērna tiesības un arī uz-
vārdu Eglītis.

Personas, kurām būtu ierunas
pret šo adopciju, tiek uzaicinātas
pieteikt tās šaī tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi
„Valdības Vēestnesī". Pēc šī
termiņa notecēšanas iebildumi
netiks' ievēroti un adopciju pa-
gasttiesa apstiprinās.

2 10011b

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1928. g. 8. augustā, pīkst.' 3
dienā. Asaros. Kāpu ielā
pārdos Lizetei un Aleksandram
Jansoniem piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga,
divām govīm, vieniem vāģiem
un vienas zvejas laivas un no-
vērtētu par Ls 900.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūlijā.
10163 Tiesu izp. A. OzoHņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 8. aug., pīkst. 12 dienā,
Mellužos, Mellužu jūras kāpās pār-
dos Jāņam Birzniekam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
divām reņģu būdām un divām
reņģu žāvētavām noplēšanai,
100 reņģu kastēm un novērtētu
par Ls 330.

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

Rīgā, 1928. g. 18. jūlijā.
10167 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 7. augustā,
pulKst. 12 dienā, Rīgā, Audēju
ielā JNs 8, kantori, akc. sabiedr.
, Chr. Backman" prasībā pārdos
Kuldīgas adatu fabr. akc. sab.
,,Pianef kustamo mantu, sastā-
vošu no adatām 500 mii. un novēr-
tētu par Ls

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

Rīgā, 1928. g. 27. jūlijā.
10250 Tiesu izp. J. Grīnfe 1ds.

Rigas apgabaltiesas I. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 15. augustā,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, I. Kalēju
ielā .Vs ii ii, dz. 7, krāj-aizdevu
sab. pie biedrības ,,Y'ācu darbi-
nieku savienība Latvijā" prasībā
pārdos Albinusa Herrnbergera
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls300.

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

Rīgā, 1928. g. 27. jūlijā.
10251 Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 10. augustā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā,
parkā, Visbijas pr. .Vs 7. pār-
dos Viktorijas Kūvalds kust.
mantu, sastāvošu no bufetes,
krēsliem u. c. un novērtētu par
Ls 730.

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

Rīgā, 1928. g. 13. jūlijā.
10287 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Marijas ielā JVs 68,
paziņo:

1) ka Izāka Blūma prasībā par
Ls 7400 ar °un izdevumiem
pēc Rīgas apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļas izpildu raksta no 1923. g.
23. aprīļa ar JNs 413237, 1928. g.
1. novembrī, pīkst. 10 rītā. Rīgas
apgabaltiesas civīlnoda|a>
zālē,
uz publiskiem torgiem tiks pārdots
Dāvida-Vulfa H i r š fe I d a ne-
kustams īpašums, kurš atrodas
Rīgā. Marijas ielā JVs64, III hipot.
iecirknī ar zemesgrāmatu reģistra
JVs 434. (grupā 33., grunts JVs 82.)
un sastāv no pilsētas dzimts
rentes grunts gabala, 170' kv.
asu platībā, ar uz viņa atrodo-
šamies ēkām.

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 10000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 17408,32;

Rīgas pilsētas valdei Ls 0,10
un Tiešo nodokļu departamentam
Ls 2018 ar % un soda naudu.
Uz nomas līguma pamata lie-
tišķas tiesības Simonām Ābrama
d. Blūmam līdz 1936. g. 31. de-
cembrim.

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
uz pārdodamo īpašumu,

ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 26. jūlijā.
10207ē Tiesu izp. J. Grinios.

Rigas apgabaltiesas Rigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 8. augustā, pīkst. I 'dienā,
Mellužos, Dambja ielā .Vs 2,
pārdos Jāņam Palkinam pie-
derošokustamo mantu, sastāvošu
no viena zirga, vāģiem, aizjūga
un mēbelēm un novērtētu par
Ls 220.

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

Rīgā. 1928. g. 18. jūlijā.
Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā JVs 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 10. augustā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Vaļņu
ielā Ns 16, dz. 3, pārdos
Ruvena Kušelevitca kustamo
mantu, sastāvošu no 2 elektr.
griestu lampām, lielas gleznas
un 2 eļļas bildēm un novērtētu
par Ls 220.

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

Rīgā, I928.g. 27. jūl. L.JNš 1168
10252 Tiesu izp. V. Požariskis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas 2.iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā .Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141.. 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1928.g.
5. oktobri, pīkst. 10 rītā. Liepājas
apgabaltiesas sēžu zālē

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I iec, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVs 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo,
ka 1928. g. 12. oktobrī, pīkst. 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamo īpašumu,
piederošu uz dzimts nomas tie-
sībām Kārlim-Rūdolfam Ģirta d.,
Maksim Ģirta d. un Alisei-Teo-
filei Ģirta m. Kūlmaņiem
(Kuimar), kurš atrodas Liepājā,
Šuvalova ielā .Vs 5, un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemesgrāmatu
nodaļā ar ķrepost JVs 128.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 8500 un tiek
pārdots dēļ Jāzepa Grābekļa un
citu prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 1700 rubļ. krievu
cara naudā.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas summas Ls 8500
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
aiibu vairāksolīšanā, ir jāie-

maksā Ls 850 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. 24. jūlijā.
10169 ' 1394
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
1. iecirkni, kura kanceleja at-
rodas apgabaltiesā, istabā
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1928. g. 12. oktobrī,
pulksten 10 ītā. Liepājas ap-
gabaltiesas sēžu zālē,
tiks pārdots pirmā publiskā vairāk-

solīšanā
nekustams īpašums,

piederošs Kārlim - Rūdolfam
Ģirta d., Maksim Ģirta d.
un Alisei-Teofilei Ģirta m.
Kūlmaņiem (Kuimar), sastāvošs
iz Anit-Grobiņas zemesgabala
JVs 155, kur* atrodas Liepājas
apriņķī un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemesgrāmatu nodaļā
ar kreposta JNs 14IJ4 — III reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 300 un tiek
pārdots dēļ Jāzepa Grābekļa
un citu prasību apmierināšanas

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 300,
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 30 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. .Vs 1375.

Liepājā, 1928. g. 24. jūlijā.
10168 Tiesu izp. A. Korženeckis.

Latgales apgabaltiesas K'rust-
pils iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Krustpili,
Šteinberga mājā, pie stacijas,
paziņo:

l)'kā Jakoba Paula un Krust-
pils pilsētas valdes prasību ap-
mierināšanai par Ls 874,54 pie-
dzīšanu ar %% un izdevumiem
1928. g. 6. oktobrī, pulksten 10,
Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļas sēžu zālē,

publiskā izsolē tiks pārdots
Joseļa-Bera Hirša d. Zaļegalera
nekustamais īpašums, kas at-
rodas Krustpjlī, Zīlanu ielā .Vs 14
un sastāv no pilsētas apbūves
gabala jVs 157F ar ēkām ar
Krustpils pilsētas zem. gr. reģ.
JVs 365 IV. sēj.;

2) kā īpašums pārdošanai izsolē
ir novērtēts par Ls 600;

3) kā bez augšminētās prasības
īpašums ir apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 200:

4) kā personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā Ls 60
nodrošinājuma:

5) kā zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu 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 apskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 24. jūlijā.
I0246ēTiesu izp.v.i.E.Budlevskis.

pārdos pirmā publiska vairāk-
solīšanā

nekustamo īpašumu, pie
Jānim Cīpe, kurš atrodas L
apr. P: ;^ag. zem
kūma ,.Cīpju" .Vs 19 mājas un
ierakstīts Liepājas - Aizputes
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost

II reģ.
šis nekustams īpašums ir no-

vērtēts uz Ls 1500 un tiek
pārdots dēļ Latvijas bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekust,
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 2000 rub. krievu cara
naudā, Ls 8700 un nomas tiesī-
bas Kārlim Krūmam uz apmē-
ram 12 pūrv. pfavas gab.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 1500
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 150 drošības naudas.

Personām, kufām 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. 25. jūlijā.
.Vs 1723. 10245

Tiesu izpild. J.Pe t e rjiojļ s.

augļu dārza ražu
no apm. 700 kokiem.

Pirms torgiem dalībniekiem
jāiemaksā drošības nauda i

Tuvākas ziņas fermas kantori,
Kazdangas muižā, un pa tālruni
Aizpute .Vs 16.

Fermas pārzinis A. Ki
Grāmatv. Fr. Sviestiņš.



, Paziņojums.
Finanču ministris 192*

23. jūlijā apstiprinājis sekošus
Rīgas hipotēkas biedrības sta-
tūtu grozījumus, kas pieņemti
minētās biedrības 1928. g. 19. jūn.
pilnvaroto sapulcē:

1. pants: 1868. g. dibinātā
Rigas hipotēku biedrība iz-
sniedza aizdevumus ķīlu zīmēs,
ieķīlājot pret tām Latvijas pil-
sētu un pilsētu rakstura apdzī-
voto vietu administratīvās un
apbūvēšanas robežās atrodošās
nekustamas mantas, kuras ap-
drošinātas pret uguni, dod pa-
stāvīgus ienākumus un kurām
mazākais 1000 ls vērtības, un
ja lauku zemes gabali ienes ma-
zākais 100 ls rentes gadā.

Piezīme: Pilnvaroto sapul-
cei ir tiesība noteikt, kādās ap-
dzīvotās vietās ar pilsētu rak-
sturu izsniedzami ķīlu zīmju
aizdevumi.

2. pants: Ķīlu zīmes iz-
sniedz: ieķīlājot Rīgā, Jelgavā
un Liepājā atrodošos mūra ēkas
ne vairāk ka par 3/ģ no vērtības,
kuru biedrība noteikusi šām
ekā, bet ieķīlājot mūra ēkas
pārējās pilsētas un apdzīvotās
vietās ar pilsētu raksturu, koka
ēkas., neapbūvētus un lauku
zemes gabalus, kuri atrodas pil-
sētas robežās, ne vairāk ka par
pusi no vērtības, kuru biedrība
noteikusi attiecīgām nekustamām
mantām.
Banku nod. pr-ks v. V. Gailītis.
10257b Revidents O. Lasmanis.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka 1926. g. 12. janv.
JNš 1727 Juchononam Šapīro, kā
atzītam par nederīgu kara die-
nestam slimības dēļ. 10249b

Liepājas policijas I. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto karaklausības apliecī-
bu uz Leva Bielova vārdu,
dzimušu 1905. g., izdotu no
1. Liepājas kājnieku pulka ko-
mandiera maijā 1927. g. ar
JNģ 5535. 9674ē

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
atsauc š. g. 11. jūn. ,.Valdības
Vēstnesī" JVs 128 ievietoto sludi-
nājumu par Jegora Timofejeva
pasi, ser. K.V.JVs00541],nozaudē-
šanu, jo pase ir atrasta un skaitās
par derīgu. 10248b

Jēkabnieku pag. valde, Jel-
gavas spr., izsludina par nederīgu
nozaudēto kara kļaus, ap'iec.
„ 1956, izd. 1920. g. 5. maijā
no Rīgas dzelzceļa mezgla ko-
mandanta uz Jāņa Kristapa d.
Kugelberga vārdu, atsauc savu
sludinājumu ,,Vald. Vēstn."
1925. g. iesp. JVs 216. par kara
kļaus, apliec. JVs 1389, izd. 1920. g.
31. martā no Rīgas dzelzceļa
mezgla komandanta uz tā paša
vārdu nozaudēšanu. 10262b

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Lāčplēša III šķiras kara ordeņa
apliecību JVs 795, izdotu no
Lāčplēša kara ordeņa domes uz
Kārļa Krišiāna d. Mednis v. 10273

Jaunlatgales apriņķa priekš-
nieka palīgs 2. iecirkni izsludina
par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi
JVs 4056/6957, izdotu 1920. 21. g.
no Balvu pagasta valdes uz
Nochuma Aserova d. Dimanta
vjirdu. I027Iē

Poļeščinas iec. polīc. priekšnieks
izsludina par nederīgiem pieliek-
tus par nozaudētiem sekošus
dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi izd.
no Istras pag. valdes 1921. g.
6. sept. Ns 872 uz Annas Mārtiņa
m. Čuchnovs vardu.

2) Latvijas iekšz. pasi, izd.
no Istras pag. valdes 1921. g.
10. aug. JVs 1786 uz Marijas
Pāvila m. Obrazcovas vārdu;

3) Latvijas iekšz. pasi, izd.
no Istras pag. valdes 1924. g.
19. okt. JVs 174 uz Vasilija Miķeļa
dēla Mauliņa vārdu;

4) Latvijas iekšz. pasi, izd.
no Poleščinas iec. polīc. pr-ka
1921. g. 15. apr. JVs 1254 un
kara kļaus, apliec,izd. no Ludzas
kara apr. pr-ka 1927. g. 20. aug.
JVs 9140 uz Miķeļa Romāna d.
Maslovska vārdu;

5) Kara kļaus, apliec, izd.
no Ludzas kara apr. pr-ka 1924. g.
1. okt. JVs 18483 uz Hrisanfija
Ignata d. Janovs vārdu;

___

6) Kāja kļaus, apliec, izd.
no Ludzas kara apr. pr-ka 1924. g.
JVs 29969 uz Nikifora Matveja d.
Dmitročenko vārdu;

7) Kara klans, apliec, izd.
no 4. Valmieras kājn. pulka
komandiera 1926. g. 21. dec.
JVs 10660 uz Pāvela Dāvida d.
Budženko vārdu. J)585b

Skrundas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latvijas pasi JVs 1281, izd.
no Skrundas pag. valdes uz
Līzes Gierkens vārdu;

2) Latvijas pasi JVs 1218, izd.
no Skrundas pag. valdes uz Līzes
Druvaskalns vārdu;

3) Latvijas pasi JVs 942, izd.
no Skrundas pag. valdes uz
Ievas Ekterman vārdu;

4) Latvijas pasi JVs 3311, izd.
no Skrundas pag. valdes uz
Ansis Kronkalns vārdu;

5) Latvijas pasi JVs 264, izd.
no Skrundas pag. valdes uz
Līzes Šilbergs vārdu;

6) Kara kļaus, apliec, par
nederīgumu kara dienestam zem
JVs 7755, izd. no Aizputes-Kul-
dīgas kara apr. pr-ka 1921. g.
uz Krists Elers vārdu;

7) Kara klans, apliec par
nederīgumu kara dienestam N°768
izd. no Aizputes-Kuldīgas kara
apr. pr-ka 1919. g. uz Jānis
Reinkops vārdu un

8) Zirga pasi JVs 393,11493,
izd. no Raņķu pag. valdes 1926. g.
uz Jānis Laģzdiņš vārdu. . 9449b

Nigrandes pag. valde, Liepājas
apr.. izsludina par nederīgu no-
zaudēto zirga pasi, izd. no Prie-
kules pag. valdes 1927. g. 29. apr.
JVs 16320, uz Ernesta Janševska
vārdu. 9537b

Strenču pilsētas valde izsludina
par nederīgu iekšz. pasi JVs 1014,
izd. 1922. g. 18. sept. no Jērcēnu
pag. valdes uz Ernesta Kaspara d.
Meistera vārdu. 9517b

Strenču pilsētas valde izsludina
par nederīgu kā nozaudētu La-
tvijas iekšz. pasi JVs 2863, izd.
1926. g. 8. apr. no Trikātas apg.

valdes uz Pētera-Aleksandra Pē-
tera d. Viduča vārdu. 9518b

Liksnas pag. valde, Daugavpils
apriņķī, izsludina par nederīgu
kara * klans, apliec .Vs 8627, izd.
no Daugavpils kara apr. pr-ka
1921. g. 22. nov. uz Viktora
Kazimira d. Jukšinskis dēla v.
9591b

Alūksnes iec. polīc. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi P.T.JVs012611,
izd. uz Augusta Isaka vārdu
no Annas pag. valdes 1928. g.
7. febr. 9580b

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi, izd. 1920. g.
7. dec. JVs 2349 no Naujenes
pag. valdes uz Franča Ploksta
vārdu. 9578b

Valkas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi, izd. no viņas 1926. g.
20. okt. JVs 738 Kā'rlim-Johanam
Gusta d. Stabber (Zaķķis). 9320b

Saukas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšz.
pasi, izd. no Preiļu pag. valdes
1921. g: 17. okt. .Vs 4066, uz
Izidora Jāņa d. Groza v. 9538t

Paziņojums.
Finanču ministris 1928. g.

23. jūlijā apstiprinājis sekošus
Rīgas starptautiskās bankas
1928. g. 21.. jūnija ārkārtējā vis-
pārējā sapulcē pieņemtos sta-
tūtu grozījumus:

43.. pants. Lai vestu bankas
operācijas saskaņā ar valdes
lēmumiem, sīkāki pārraudzītu
visu bankas darbību un parak-
stītu tekošo korespondenci tās
vārdā, valde ieceļ vienu vai
vairākus direktorus-rīkotājus no
sava vai citu personu vidus.
Direktori-rīkotāji darbojas sa-
skaņā ar viņiem izsniegtām, val-
des izstrādātām un padomes ap-
stiprinātām instrukcijām. Slē-
dzot līgumu ar direktoriem-rīko-
tājiem valdei ir tiesības nolikt
viņiem ar padomes atļauju ne-
atkarīgi no cietas algas kā pa-
pildu atlidzību-tantjemu.

Piezīme: Direktoriem-rīko-
tājiem ir aizliegts par visu laiku,
kamēr viņi darbojas bankā, vest
tirdzniecību uz sava rēķina kā
ari būt par direktoriem citos
tirdzniecības vai rūpniecības uz-
ņēmumos.

45. pants. Lai bankai sai-
stības uzliekošiem dokumentiem
būtu likumīgs spēks, tiem jābūt
parakstītiem no divām personām,
kurām tiesība parakstīties bankas
vārdā, pie kam vienam parak-
stam jābūt vienmēr viena direk-
tora-rīkotāja vai šim nolūkam
speciāli pilnvarota prokūrista ar
tituli vice-direktors. Šis no-
teikums neattiecas uz kases kvī-
tēm, kā arī indosamentiem uz
čekiem, vekseļiem un traktē-
šanas dokumentiem, kuri bankai
ir saistoši ari ar divu prokū-
ristu parakstiem.

64. pants. Vispārēja sapulce
skaitās par pilntiesīgu, ja viņā
piedalās akcionāri, kas repre-
zentē vienu piekto daļu akciju
kapitāla. Jautājumu apsprie-
šanai par akciju kapitāla pa-
augstināšanu vai samazināšanu,
par statūtu pārgrozīšanu un ban-
kas brīvprātīgu likvidēšanu jābūt
reprezentētai ne mazāk kā pusei
akciju kapitāla. Ja sapulcē ne-
būtu reprezentēts pienācīg. dau-
dzums akciju kapitāla vai. balso-
jot sapulcē nav sasniegts sta-
tūtos noteiktais balsu vairums,
tad četru dienu laikā, ievērojot
visus statūtos paredzētos no-
teikumus vispārēju sapulču sa-
saukšanai, izsludina otru vis-
pārēju sapulci, kūja noliekama
ne agrāk kā 14 dienas pēc izsludi-
nāšanas. Šī otrā sapulce ir
pilntiesīga, un viņas lēmumi ir
galīgi, neskatoties uz reprezen-
tēto akciju skaitu, uz ko valdei
jāaizrāda sapulci sasaucot. Tāda
otra sapulce var caurlūkot tikai
tās lietas, kuras bija izspriežamas
vai palika neizspriestas pirmā
sapulcē. Vispārējās sapulces
pieņemtie lēmumi ir saistoši vi-
siem akcionāriem, tiklab tiem,
kas sapulcē bijuši klāt. kā arī
tiem, kas tanī nav piedalījušies.

Piezīme pie 64. panta paliek
agrākā redakcijā.

Banku nod. pr. v. V. Gailitis.
10258b Revidents (paraksts).

Bauskas robežapsardzības ap-
gabala 2. raj. pr-ks paziņo, ka
š. g. 10. augustā, pīkst. 10 dienā,
pie Bauskas apr. priekšnieka
pārvaldes (Bauskā, Pils ielā-JVs 52)
pārdos vairāksolišanā 2 valsts.
robežapsardzības dienestam ne-
derīgus zirgus, novērtētus pat
Ls 310.—. 10247t

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Vecsvirlaukas pag., Jelgavas
apr. I pakāpes pamatskolai, caur
Jelgavu, vajadzīgs ar š. g. rudens
mācību sākšanas laiku

skolas pārzinis.
Pieņemšana pie pagasta pa-

domes š. g. 25. augustā, pīkst. 12
dienā. — Kandidāti var ierasties
personīgi vēlēšanu dienā, > vai
dokumentus ar lūgumu iesūtīt
pagasta valdei līdz š. g. 18. aug

Vēlams reliģiozs un mūzīka-
lisks sabiedrisks darbinieks.
1928. g. 25. jūlijā. .Vi 325.
10263b Pagasta valde.

Priekuļu pag. 6-klas. pamatskolai,
Cēsu apr., vajadzīgs

skolotājs.
Vēlēšanas notiks pag. padomes

sēdē š. g. 9. augustā, pīkst. 14,
pagastnamā.

Kandidātiem jāiesniedz pie-
teikšanās raksts ar biogrāfiju,
aplikts ar 80 sant. zīmognodevu,
un apliecības par skolotāja tiesī-
bām, izglītības un veselības stā-

I
vokli.
10260b Pagastvalde.

Dzērbenes krāj - aizdevu s-bas

ārk. pilna biedru
sapulce

tiks noturēta š. g. 9. augustā,
pīkst. 13 dienā, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku izvēle;
2) Ziņojums par sabiedības stā-

vokli;
3) Aizdevumu samēra pret paju

noteikšana pēc statūt. § II.
4) Par iestāšanos Latvijas Tau-

tas bankā;
5) Ozola lūgums attiecībā uz

grāmatvežu algu;
6) Biedru izslēgšana sakarā ar

statūt. § 9.;
7) Tekošie jautājumi un priekš-

likumi.

Ja 9. augustā nesanāktu stāt.
§ 86. nosacītais biedru skaits,
tad tāda sapulce notiks svētdien,
12. augustā, pīkst. 2 pēc pusd.,
biedrības namā, neskatoties uz
biedru skaitu.

Piezīme. Katram biedrim,
kas piedalās sapulcē, jāuzrāda
biedra grāmatiņa vai biedra nu-
murs. 10177b Valde.

Finieru un kokrūpniecības akc.si

„-Trimo"
sasauc

KĀRTĒJO VISPĀR. SAPUU
š. g. 30. augustā, pīkst. 6 vāka
Rīgā, Marijas ielā Ns 26, dz. 1

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums un pārskat
2) Revizījas kommisijas ziij

jums;
3) Gada pārskats par 1927. ļ
4) Visu š. g. ārkārt. un kži

sapulču protokolu revidēšau
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi priekšlikumi.
10254b Valde,
___S_____M____

Rēzeknes savstarp. kreditbiedril

šī gada 12. augustā, pīkst. 7 vai
,,Metropol" viesnīcas telpās, B
zeknē, Vienības un Kalpaka id

stūtī) sasauc
ārkārtēju pilnu biedu

sapulci.
Dienas kārtība:

1) F. M. bankas nodaļas rs»
denta šī gada 3.—11. "|)
akta un F. M. banku nodali
18. jūlija raksta nolasBal
un lēmumu pieņemšana S
karā ar minēto;

2) Augstākā kredita apmēra*
teikšana katram kredīt»
dribas biedram.

Piezīme. Saskaņā ar krt<*
biedrības statūtu ļ 31. ja 12.fl

š: g. noliktā sapulcē ieradi»

mazāk par >,'biedru, tad sj
26. augustā pikst. 7 vakarā «
pat telpās notiks otra vispOT
sapulce, kura būs pilntiesīga ^
katra sanākušo biedru skai»
10255b J

Bridinājums.

1928. g. 1. jūnijā nozatt*
2 neizpildīti blanko vekseliiJ)P
Ls 600,— un 2) par Ls 1««1
bez termina uzrādīšanas, r
rakstīti no* Augusta Jik?rL
Midega Grazdonas pag. -'
mājā. ,

Visas naudas iestādes, ig|
privātas personas tiek bridi"*
no minēto vekseļu pretim !°

šanas.
10253b Antons ^M

Kara būvniecība $ pārvaldes
Rīgas būvju grupa

izsludina uz 1928. g. 4. augustu, pulksten 10,

jauktu izsoli
uz iekšējo remontu darbiem Kara skolā, Rīgā, par summu

Ls 3824,68.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pie-

dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu ,.Lz remonta darbu izsoli kara skolā" iesniedzami kara
būvniecības pārvaldes Rigas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles
kommisijai līdz 1928. g. 4. augustam pīkst. 10.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz pārvaldei
iepriekšēja drošības nauda Ls 350,—.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantē-
tos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Ar izsoles, tech-
niskiem un līguma noteikumiem, darba maksas aprēķin. un zīmē-
jumiem var iepazīties kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju
grupā Citadelē 24 katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no
pīkst. 9—13). L. Ns 3974. 10282b

Dzelzceļu liiivillK ttiiālu apgāde
izsludina

rakstiskas izsates
1928. g. 15. augustā uz cimdiem, ādas, īsiem 1200 pāriem,
1928. g. 15. augustā uz audeklu, buru 600 mtr.
1928. g. 20. augustā uz drezinām ar sviru ,,K" un ,,N" ceļa pla-

tumiem 9 gb.
1928. g. 20. augustā uz čugunu, neapstrādātu 15.000 kg.

Izsoļu %ākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiemjāiemaksā 5°drošības naudas no piedāvājuma vērtības. Tuvākas zinas dz-ļu
virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 103. L 3986 2* 10280

II Rīsos pilsētas slimnīca
izsludina rakstisku izsoli uz

50 slimnieku gultam.
Piegādāšanas termiņš 1928. g. 20. septembris. Drošības nauda

Ls 200. Paraugu apskate un paskaidrojumi 11 Rīgas pilsētas
slimnīcā no pīkst. 10 līdz 12. Piedāvājumi iesniedzami II Rīgas
pils. slimnīcas kantori, Pilsoņu ielā Ns 13, līdz š. g. 3. augustam,
pīkst. 12 dienā. L 4010 10283

Zemkopības departaments
izdos raikstisna izsole

š. g. 8. augustā, pīkst. 11 dienā, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 3, ist. 5,

ifiokslī$o mēslu piesildi
sekošos daudzumos:

Superfosfātu 375 maisus
Kālija sāli 177
Čileszalpeteri 8 „
Mēslošanas ģipsi 38 „
Tomasmiltus 177 ,,

Rakstiskie piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgo zīmogno-
dokli, ar uzrakstu: ,,Mākslīgo mēslu piedāvājums 1928. g. 8. augustā
izsolei" iesniedzami zemkopības departamentam, bet izsoles dienā
izsoles kommisijai līdz pīkst. 11 dienā.

Mēslu piegādes noteikumi saņemami pēc augstāk minētās
adreses darbdienās no pīkst. 9—15. ' L. Ns 398t. 10281b

Zemkopības ministrijas zemkopības departaments
izsludina, ka 1928. g. 8. augustā, pulksten 12, kultūrtechniskās
daļas telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 3,

jauktā izsolē
izdos mazāksolīšanā sekošus darbus, sākot solīšanu no zemāk uz-
rādītām summām:

1) Valkas apr. Trikātas un Lugažu pag. „Vīksupītes" augš-
gala regulēšanas darbus 7606 tek. mtr gartimā ar 28083 m, tilpumā,
novērtētus par Ls 26.908,—; izsoles drošības nauda Ls 1400,—;

2) Valmieras apr. Rūjienas pag. Saksonu, Pelņu un citu
māju galveno novadgrāvju rakšanas darbus 5600 tek. mtr garumā
ar 7206 mtilpuma, novērtētus par Ls 4089,—; izsoles drošības
nauda Ls 205,—;

3) Bauskas apr. Islices pag. Borsmindes vec- un jaunsaim-
niecību novadgrāvju rakšanas darbus 798 tek. mtr garumā ar
1386 mtilpuma, novērtētus par Ls 740,—; izsoles drošības nauda
Ls 50,— ;

4) Valmieras apr. Viļķenes pag. Rustūžu muižas novad-
grāvju rakšanas darbus 4480 tek. mtr garumā ar 7770 mtilpuma,
novērtētus par Ls 4301,—; izsoles drošības nauda Ls 215,— un

5) Valmieras apr. Stienes un Liepupes pag. Stienes muižas
jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 1609 tek. mtr
garumā ar 2211 mtilpuma, novērtētus par Ls 1304,—; izsoles
drošības nauda Ls 75,—.

Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rak-
stiskus piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vaja-
dzībām p. p. 39.-—42. noteiktā kārtībā pirms mutiskas izsoles sāk-
šanas, pēc kam nekādus piedāvājumus vairs nepieņems.

Ar tuvākiem izsoles un darbu nosacījumiem var iepazīties
Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 3. L. Ns 3989. 10279b_—_?______—»_?_?????????_??

Liepājas tirgotāju frūnktUiepBjii,
akciju sabiedrība.

(Bilance uz 1928. g. 1. jūliju
A k t i v s. Ls l^~~

1- Kase "4.966a
2. Tekošs rēķins Latvijas bankā. . . 57.fj097(
3. Tekošs rēķins citās kredītiestādēs .. 458j«
4. Ārzemju nauda un vekseļi:

ārzemju nauda -4.369»
5. Vērtspapīri 50.561)2
6. Diskontēti vekseļi:

portfeli 627.277,94
pie korespondentiem 136.771,94 764.049 s.

7. Aizdevumi 24]
8. Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar :

vekseļiem . * 1.205.235,57
precēm un preču dokument.. . 2.840.492,58 4.045.728»

9. Akreditīvi 95.3^5 »
10. Korespondenti Nostro 541.013*
11. Korespondenti Loro
12. Inventārs 27.303m
13. Seifi 1.21Ž3
14. Atmaksājami izdevumi 16l!w
15. Procenti un kommisija H4.987su
16. Tekoši izdevumi 75.188(3
17. Pārejošas summas 17.312u
18. Centrāles konts 1.025.09?55
19. Pārējie aktivi . . 216.217 'iq

Ls. ? JJjOa^Tjļj

Inkaso vekseļi un dokumenti:
portfelī 582.024,98
pie korespondentiem 741.885,71 1.323.910,58

Avalu un galvojumu debitori 536.012,95
Ls. . L859_3

Portfelī esošo vērtspapīru starpā:
Rezerves kapitāla vērtspapīri. . . . 50.286-
Apgrozības kapitāla vērtspapīri:

valsts un valdības garantēti
ķīlu zīmes 300,-

Ls. . ? 50.58V

P a s i v s. Ls
1. Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 1.000.000,-
2. Rezerves kapitāls 72.116,75
3. Speciāli rezerves kapitāli 4.584 ,M
4. Noguldījumi uz noteiktu laiku 26.492$
5. Tekoši rēķini 2.984.783,»
6. Pārkīlāti vekseļi:

citās kredītiestādēs 139.327,58
7. Pārķīlātas preces un preču dokumenti:

Latvijas bankā 144
8. Korespondenti Nostro 33i
9. Korespondenti Loro . 139.958,08
10. Procenti un kommisija 365.452;
11. Nodokļi 24.325,5
12. Norakstītu zaudējumu atmaksa 14.447,87
13.Dividende623.2t14. Pārejošas summas 1.783,*)ļ
15. Nodaju konts J .347.343,43
16. Dažādi pasivi 903.685,ffl

Ls . . . 7.500.271,81

10116 Valde.
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