
Pārgrozījums noteikumos par sviesta iz-
turības pārbaudi.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1928. g. 22. augustā.
Zemkopības ministris

V.Gulbis.
Pārgrozījums

noteikumos par sviesta izturības
pārbaudi.

. Valdības Vēstneša" 1927. g. 245. nu-
murā iespiesto ;,noteikumu par sviesta
izturības pārbaudi" pantu 5. skaitīt par
atce |tUj _ līdz ar šī pārgrozījuma pu-
blicēšanas dienu „Valdības Vēstnesī".

Zemkopības departamenta
direktora vietā J. Zariņš.

Sviesta novērtēšanas
darbu vadītājs J. Frīdenbergs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Ar Rīgas apgabaltiesas 3. krimināl-
nodaļas š. g. 20. augusta rīcības sēdes
lēmumu apķīlāts

149. „Vienots spēks", vienreizējs sa-
biedriski-knltūrāls izdevums. Izdevēja un
redaktore — Milda Rozental. „Latvju
Kultūras" spiestuvē, Rīgā.

Rigā, 1928. g. 22. augustā. N° 153200.
Preses un biedrību nodaļas

vadītāja vietā J. Krūmiņš.
Darbvede A. Veiss.

Paziņojums.
Pasažieru un bagāžas pārvadāšanai

svētdien, 26. augustā un 2. septembri
norīkoti apgrozībā starp Rīgu un Sloku
papildu pas. vilcieni Ns 43 un 80 pēc
sekošā saraksta:
vilciens N°43 no Rīgas atiet pulksten 8.01,

Slokā pienāk pulksten 9.20;
vilciensX280noSlokas atiet pulksteni 1.51,

Rīgā pienāk pulksten 13.58.
Ekspluatācijas direktora v. i. KJaviņš.
Pasažieru nodaļas vadītāja

vietas izpildītājs J. Švarcs.

Jaunatvērtā Latvijas konsulāta Neapolē
I adrese:

I

Consolato di Lettonia,
Piazza della Borsa Nē 14,

Napoli, Italia.
Ar. konsulātu var sarakstīties italu,,rancu un angju valodā.

Latvijas sūtniecība Briselē
; Plājusi uz citām telpām sūtniecības'"gadeja adrese ir:

Legation de Lettonie,
?U, avenue des Klamvaerts,

Bruxelles, Belgique.

|L . Ale,aidē« Dienvidus Austrālijā,
:'ftv i^as konsula Charles Sevmour

ļļ'»ms a kunga adrese:
Latvian Consulate,

122

Stephens Place,
Adelaide,

South Australia.
tnču vaS.sarakstIties a"gl u un

LValdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

(Valm
Pazi,?0jums.

ektors"!5 aprin*a valsts zemju in-
rrinka 7P atkI āt'°ai > ka Valmieras
mjV ;„ f.ierīcības komitejas, valsts

'"akcijas un apriņķa mērnieka

kanceleja pārcelta un tagad atrodas:
Valmierā, Dzirnavu ielā, Marovska Ģimes
dzirnavu namā, otrā stāvā.

Inspektors V. Lessiņš.
Darbvedis (paraksts).

Limbažu pilsētas dažu ielu
apvienošana un pārdēvēšana un

jauno ielu nosaukumi.
Limbažu pilsētas valde ar šo papildina

paziņojumu par dažu ielu apvienošanu
un pārdēvēšanu un jauno ielu nosau-
kumiem — (skat. ,.Valdības Vēstneša"
1928. g. 185. numurā) ar sekošo:

I. Apvienotas:
5) Jūpas un Kungu iela ar nosau-

kumu Jūfas iela.
Pilsētas galvas vietā K. Sedlenieks.

Sekretārs V. Dambītis.

Iekšzeme.
Ko lauku iedzīvotājiem dod likums
par nodrošināšanu slimību gadījumos.
Līdz šim viena no lauku dzīves tum-

šajām pusēm bija nepietiekošā, dārgā un
grūti sasniedzamā ārsta un dzemdēšanas
palīdzība. Kamēr pilsētu iedzīvotāji,
strādnieki un ierēdņi ir nodrošināti gan
slimo kasēs, gan ar palīdzību no valsts,
— lauku iedzīvotāji gandrīz vai pilnīgi
bija atstāti savam liktenim, jo lauku paš
valdības, kurām vienām bija uzlikta trū-
cīgo lauku iedzīvotāju ārstēšana, sajuta
to kā ļoti smagu nastu, kas jau daudzām
pašvaldībām bija sagādājis daudz grūtību,
neizslēdzot pat pašvaldību mantu aprakstī-
šanu. Ar šovasar izsludināto likumu par
lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimību
gadījumos, lauku iedzīvotāju stāvoklis
šai ziņā ievērojami uzlabojies, jo viņu
ārstēšanas izdevumu lielākā daļa ir uz-
likta valstij, un tikai daļu sedz paši sa-
slimušie un pašvaldības.

Pēc šī likuma un izdotām instrukcijām
lauku pašvaldību iedzīvotājiem sākot ar
1. jūliju ir tiesības ārstēties valsts un
pašvaldību slimnīcās un sanatorijās par
i/3 takses. Otro trešdaļu maksā pašval-
dība, bet trešo trešdaļu — valsts. Trūcīgos
slimniekus apriņķu resp. pagastu valdes
var atsvabināt pavisam no ārstēšanas
maksas. — Tālāk paredzēta pilnigi bez-
maksas dzemdēšanas palīdziba, ieskaitot
arī zāles. Šo labierīcību atsevišķu apvidu
iedzīvotāji varēs saņemt no tās dienas., kad
noteiktā rajonā stāsies amatā pašvaldī-
bas pieņemtā un tautas labklājības mi-
nistrijas

* algotā vecmāte. Tāpat katram
lauku iedzīvotājam, uz kuru attiecas mi-
nētais likums, t. i. personām, kas pirms
saslimšanas nodzīvojušas ārpus pilsētu
administratīvām robežām vismaz 4 mē-
nešus vai arī strādā kā algoti darbinieki,
ir tiesības griezties pie noteikta pašval-
dības ārsta, vai izsaukt viņu mājās,
maksājot pēc noteiktas ļoti mērenas takses,
kas stājas spēkā ar 1. augustu, un ir

piesūtīta visam pagastu valdēm. Zāles
un citus ārstniecības līdzekļus un piede-
rumus, kādus slimniekam izraksta ārsts,
slimnieks var saņemt tuvākā aptiekā par
puscenu no viņu vērtības.

Tā tad beidzot lielāko daļu ari no lau-
cinieku ārstēšanas izdevumiem ir uzņē-
musies valsts, bet mazākā daļa paliek
pašvaldībām un pašiem slimniekiem. To-
mēr pašvaldībām ir atstāta visa palīdzī-
bas noorganizēšana: ārstu un vecmāšu
pieņemšana, viņu apgādāšana ar darba
un dzīvojamām telpām, šo telpu apkuri-
nāšana un uzturēšana kārtībā, slimnīcu
ierīkošana u. 1.1. Pēc instrukcijas ambu-
latoriskā ārstēšana un dzemdēšanas palī-
dzība saņemama tikai no tās dienas, kad
pagastā sāks darboties noteiktā kārtībā
pašvaldības pieņemts ārsts un vecmāte.
Tamdēļ kā iedzīvotāju, tā pašvaldību in-
teresēs ir, lai ārsts un vecmāte tiktu
pieņemti pēc iespējas ātrāki. Še pagastu
un apriņķu pašvaldībām priekšā stāv liels
organizācijas darbs, kuru paveicot arī
lauku iedzīvotājiem būs pieejami visi
atvieglojumi ārstēšanas ziņā, kādus tiem
piešķir minētais likums.

(Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis.)

Ārzemes.
Jūfas spēku bruņošanās lietā.

Londona, 23. augustā. ,,Times" ziņo
no Tokijas, ka Japānas valdība principā
piekritusi angļu un franču kompromisam
flotu ierobežošanās jautājumā.
Japāņu prese izsaka izbrīnu par ziņām,
it kā Savienotās Valstis redz šinī kompro-
misā amerikāņu interešu apdraudēšanu.

LTA.
Ieceļotāju jautājums Kanāda.

Ottava, 22. augusta. Torontā, Kanādā,
notikusi Kanādas policijas priekšnieku
konference, kurā nolemts likt priekšā
valdībai pagarināt ceļotājiem uzturēšanās
laiku Kanādā, kāds vajadzīgs Kanādas
pavalstniecības iegūšanai, no 3 uz
10 gadiem. Bez tam konference liek
priekšā izraidīt visus noziedzīgos elementus.

LTA.

Rīga.
Iedzīvotāju kustiba Rīgā.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biro;a
paziņojuma 1928. gada jūlija mē-
nesī reģ_istreti_(iekavās atzīmēti skaitļi par
iepriekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši ... 250 (246) 231 (242) ^-19 (- 4>
Vācieši .... 33 (49) 53 (47) —20 (- ?)
Krievi .... 67 (50) 24 (44) -r43 (
2īdi 59 (55) 38 (39) +21 (-16>
Poļi un ieiši . 18 (26) 21 (20) — 3 (-<- 6)
Citi 12 (12) 17 (9) — 5 (+ 3)

Kopā . 439 (438) 384 (4oTP+55(+37>
Svarīgākie miršanas gadījumi: tuber-

kuloze 56 (66), organiska sirdskaite un

Nupat iznāca atsevišķa novilkumā
un Valsts tipogrāfijā dabūjams

neoficiālā izdevumā

Rīkojums par zīmognodevu
(iespiests ,.Valdības Vēstneša'- 1921. gada 211. numurā, 1928. gada 133. un 137. numurā)

Burtnīca maksā: saņemot tipogrāfijā Ls 0,75
piesūtot pa pastu , ,, 0,95

Jaunas valstis.
Polijas un Lietavas attiecības.

Varšava, 22. augustā. Po]u prese
dzīvi pārrunā Lietavas atbildes notu
Polijai. Oficiozā „Epoka" raksta, ka
Voldemāra nota nemaz nepelnijot, lai viņu
nopietni apskata. Vienīgais slēdziens, ko
no tās varot taisīt, esot tas, ka Voldemaras
pretojas katrai izlīgšanai ar Poliju un
tīši un apzinīgi velkot garumā poļu-
lietuvju sarunas. Voldemaras gribot
aizkavēt plenārkonferences sanākšanu
pirms Tautu savienības kongresa atklā-
šanas, lai padarītu grūtāku konflikta
apspriešanu visā visumā, zinādams, ka
Ženēvā viņš vairs nevarēs turpināt agrāko
spēli, neuzkraujot sev atbildību par tīšu
poļu-lietuvju sarunu sabotēšanu. Šādos
apstākļos poļu valdība būšot spiesta uz-
stādīt jautājumu, vai vispār ir
lietderīgi turpināt vēl tiešas
sarunas ar Lietavu, un varbūt
pat taisīt slēdzienu, ka visi poļu izlīgšanas
mēģinājumi Voldemāra sabotāžas dēļ
ir jau izsmelti. — Pilsudskam tuvu
stāvošais ,,Glos Pravdv" raksta, ka
Voldemaras pēc paraduma parodējot liel-
valsts pārstāvja žestus, pārbaudot vispirms
Šumlakovska pilnvaras, lai tad beidzot
viņam pēc l/* stundas ilgas apspriedes
pateiktu, ka viņš nevar ar Zaļeski vest
sarunas ne Karalaučos. ne arī Ženēvā.

Ar vienu vardu viņš paziņo, ka neveļas

nekādas konferences. Voldemāra
nota rādot, ka viņš esot noguris pats no
savas spēles. Smieklīgā diskusija par to,
vai poļu delegācijas viceprezidents ir
pilnvarots izpildīt prezidenta vietu,
ietiepība, ar kādu Voldemaras grib
uz visiem laikiem saistīt sarunas ar

Karalaučiem, kā arī aizbildināšanās ar
darbiem Tautu savienības padomē, kuros
Lietava nemaz nepiedalās, dodot gaišu
bildi par Kaunas politikas nepareizo
spēli, kuras nolūks esot vienīgi nostādīt
Tautu savienības padomi tādas situācijas
priekšā, kas padara neiespējamu katru
lēmumu, kas varētu savaldīt Kaunas
kareivisko garu. Bet Voldemāra rēķini
varot viņam atnest tikai vilšanos, jo
Polija varot aizrādīt, ka Kaunas valdība
tīši izvairās no sarunām, un lūgt Tautu
savienības padomi spert praktiskus soļus,
lai piespiestu Lietavu izpildīt šī gada
marta sesijā pieņemto rezolūciju. —
„Kurjer Porannv" raksta, ka Voldemaras
negribot vest sarunas ar Poliju ne Ženēvā,
ne Karalaučos, nedz kādā citā vietā uz
zemes lodes. Viņš azimredzot esot labā

oma, zinādams, ka viņu atbalstīs un par
viņa jokiem smiesies Maskavas un
Berlīnes galerija. Kamēr Tautu savie-
nība pieliekot visas pūles, lai uzlabotu
saspīlētās attiecības divu savu locekļu
starpā, Voldemaras no savas puses
darot visu iespējamo, lai šīs jau tā
nenormālās attiecības padarītu vēl
sliktākas. Tautu savienības padome esot
izslēgusi katru diskusiju par Viļņu,
Voldemaras,* sabotēdams sarunas, esot
izsludinājis Viļņu par Lietavas galvas-
pilsētu. Izrāde, kuru Voldemaras drīzumā
solās dot Ženēvā, viņa iedomās komisma
ziņā jau pārspējot visu, ko viņš līdz šim
jau sniedzis, bet tā, pēc laikrakstu domām,
nebūšot vairs nekāda ,,pasaules atrakcija".

LTA.
Somija.

Attiecibas ar Krieviju.

Helsingforsā, 23. augustā. Somijas
ārlietu ministrija apstiprina, ka Padomju
valdība oficiāli pieprasījusi līdzšinējā somu
militārpārstāvja Maskavā, pulkveža Eime-
leusa Eime aizsaukšanu. Tas š. g. jūnijā
Ļeņingradā bija apcietināts par padomju
lidmašīnu manevru fotografēšanu, bet
drīz pēc tam atkal tika atsvabināts.

LTA.

Maksa par ,.Valdibas Vēstnesi":

,r «iesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

gadu • ? Ls ?9— (saņemot eksped.) par:
l gadu ...» '*'_ gadu Ls 18,—
3 mēn. • • »

2'_ i/ 2 gadu . . . „ 10,—
j „ • • " ' 3 mēn , 5,—
Piesūtot pa ļ ļ ^ 1>70

^«SEie Par atsevišķu
.t^pārde numuru

!
ueuem ...» > >

Latvijas valdības jg|ļ> oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

^
fe^^^OT^^^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija:
C^^^S^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:

Rigā, pilī .N? 2. Tālrunis 20032 ^^f^^^^^^^ Rigā, pilī Jfe 1. Tālrunis 2C031
Runas stundas no 11—12 ^T Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigam

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

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

c) no privātiem par 'katru viensl. rindiņu
- (par obligāt. sludin.) ,, —.25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

personas >? —.80



pārejas asinsriņķošanas orgānu slimības
62 (58), vēzis 41 (48), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 18 (26), vecuma
nespēks 22 (24), plaušu karsonis 0 (0),
pārējas elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi 31 (37), vēdera
tīfs 2 (1), nieru kaite 7 (4), šarlaks 1 (0),
masalas 4 (10), garais klepus 4(3), difte-
tits 0 (0), galvas smadzeņu plēves iekai-
sums 13 (5), iniluenca 3 (3), izsitumu
tifs 0 (0), asinssērga 0 (0), nedabīga
nāve 24 (21), pašnāvības 7 (15).

Noslēgtas laulības 327 (300), no tām
pie garīdzniekiem 265 (228).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas stati-
stiskā biroja paziņojuma 1928. gada
jūlija mēnesī saslimuši ar vēdera tifu
20 (24), izsitumu tifu 0 (0), paratiiu 4 (6),
šarlaku 33 (54), garo klepu 18 (21),
difteriti 21 (14), pertussis 0 (0), ma-
salām 158 (344), rozi 3 (11), asinssērgu 2 (0),
Tetanus 0 (0), parotit. epid. 0 (0), in-
fluenci 0 (0), malāriju 1 (3), lepru 0 (0).
Iekavās atzīmētie skaitļi attiecas uz
iepriekšējo mēnesi.

Rīgas pilsētas Missiņa bibliotēkai
(Torņa ielā 3),

līdz š. g. 30. jūnijam ziedojuši grāmatas, bro-
šūras, rokrakstus, atsevišķus žurnālu un laik-
rakstu numurus: 1) [u' liuss Daube — 5;
2) A. Zaravičs — 20; 3)'O. Jēpe — 6; 4) Rud.
Egle — 6; 5) H. Kalēja — 1; 6) A. Fišers — 3;
7) J. Graubinš — 1; 8) Izdevn. ,, jaunais
Vārds" — 2; 9) Izdevn. „Kultūras Baiss '"— 1;
10) J. Naida — 1; 11) Kultūras Fonds — 46;
12) J. Levans — 1; 13) K. Freinbergs — 2;
14) K. Egle — 5; 15) Rob. Bērziņš — 42;
16) J. Punka — 4; 17) Rīgas pils. valde — 3;
18) Rīgas pilsētas bibliotēku centrāle — 6;
19) J. Missiņš — 2; 20) Fr. Trasuna piemiņas
fonds — 2; ' 21) Latv. dzelzc. savienība — '4;
22) Latv. dzelzc. biedrība — 2; 23) N. N. —4;
24) Latv. vidussk. skolot, kooperatīvs — 4;
25) Osk. Striedters — 2; 26) V. Caune — 25;

27) M. Rīdzeniece — 4: 28) A. Goba — 1;
29) V. Rubens — 1; 30) Ant. Austriņš, V. Dam-
bergs. Ad. Erss, J. Jaunsudrabiņš, E. Birznieks-
Upīts — savu lielāku darbu rokrakstus.

Izsaku ziedotājiem sirsnīgu pateicību. Vai-
rākas no ziedotām grāmatām, bet it īpaši rok-
raksti, labi papildina bibliotēkas krājumus. Arī
turpmāk bibliotēkā ar prieku un pateicību tiks
saņemts ikviens ziedojums.

Bibliotēkas pārzinis.

» ? »

(fiesu
sludinājumi.

- *

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1928. g.
7. augustā izklausīja Leo-Fri-
dricha-Aleksandra Celmiņa at-
zīmju dzēšanas lietu un nolēma:
1) dzēst atzīmes, kas ievestas uz
nekust. īpašumu Rīgas pils.
III hip. iecirknī, ar zemes grām.
reģ. Ne 2067: a) 1913. g. 20. aug.
ar N° 1 par Mārtiņa Silenieka
prasības piedzīšanu par 216 rb).
30 kap. ar °/0 un tiesas izdevu-
miem uz tiesu izp. P. D. Cvei-
berga 1913. g. 12. aug. raksta
jsfe 1428 pamata, b) 1913. g.
9. novembrī ar JVe 3 par Arona
Višņevska prasības piedzīšanu
par 104 rbļ. ar% un tiesas izdev.
uz tiesu izp. P. D. Cveiberga
1913. g. 7. nov. rakstu JVe 2075
pamata, c) 1914. g. 27. janv. ar
JVe 3 par tirdzn. nama ,,Brāļi
Popovi" prasības piedzīšanu par
321 rbļ. 50 kap. ar % un tiesas
izdev. un tā paša tiesu izp.
1914. g. 18. janv. raksta JVs 84
pamata, d) 1914. g. 27. janvāri
ar Nē 4 par tā paša tirdzn. nama
prasības piedzīšanu par 296 rbļ.
20 kap. ar ° Q un tiesas izdev. uz
tā paša tiesu izp. 1914. g. 18. janv.
raksta JVe 83 pamata, e) 1914. g.
19. martā ar Ns 5 par Jāņa
Mīme prasības piedzīšanu par
515 rbļ. ar ° ,, un tiesas izdev.
uz tā paša tiesu izp. 1914. g.
17. marta raksta JVe 454 pamata,
f) 1913. g. 24. jūl. ar JV° 5 par
Vulfa Berlina prasības nodroši-
nāšanu par 200 rbļ. uz Rīgas pils.
15. iec. miertiesneša 1913. g.
19. jūl. izpildraksta JVe I274pam.,
g) 1913. g. 24. jūl. ar JVs 6 par
Vulfa Berlina prasības nodroši-
nāšanu par 400 rb). uz Rīgas pils.
15. iec. miertiesneša 1913. g.
19. jūl. izpildraksta Ne 1271
pamata, h) 1913. g. 24. jūl. ar
JV° 7 par Kārļa Lāča prasības
nodrošināšanu par 200 rbļ. uz
Rīgas Liec. miertiesn. 1913. g.
18^ j ūl. izpildraksta Ne 2464
pamata, i) 1913. g. 31. jūlijā ar
JVe 8 par Movša Papernova pra-
sības nodrošināšanu par 805. r.
70 kap. uz Rīga? apgabaltiesas
1913. g. 25. jūl. izpildraksta
No 5655 pamata, k) 1913. g.
31. jūl. ar Nē 9 par Movša Pa-
pernova prasības nodrošin. par
906 rbļ. 50 kap. uz Rīgas apgabalt.
1913. g. 25. jūl. izpildraksta
Nē 5656 pamata, I) 1913. g. 31. jūl.
ar Nē 10 par Andreja Liepas
prasības nodrošin. par 500 rbļ.
uz Rīgas 7. iec. miert. 1913. g.
29. jūl. izpildraksta Ne 1235
pamata, m) 1913. s. 31. jūl. ar
JVs 11 par Andreja Liepas prasība
nodrošin. par 102. rbļ. 70
uz tā paša miertiesu. 1913. g.

ūl. izpildraksta j\e 1234
pamata, n) 1913. g. 8. aug. ar
JVs 12 par Geceļa Aroloviča pra-
sības nodrošin. par 200 rbļ. uz
tā paša iec. miert. 5. aug. 1913. g.
sprieduma Ns 1320 pamata,
2) pieņemt tiesas glabāšanā

Ls 71,30 iemaksātus pēc Latvijas
bankas 1928. g. 18. jūlija kvīti
Ns 17/27863; 3) izsaukt kreditorus
caur publikāciju civ. proc. lik.
I460. p. paredzētā kārtībā
naudas saņemšanai pēc izpild-
rakstu iesniegšanas.

1928. g. 17. augustā. JVe5055.
Priekšsedēt. v. A. Blumentals.
11823o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. augustā izklausīja Kārļa-
Heinricha Briiggena hipotēkā-
risko parādu dzēšanas lietu un
nolēma: atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 2000 rbļ., apstiprinātu
1912. g. 21. augustā ar JVs 2491
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, IV hipotēku iecirknī, ar

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. augustā izklausījusi Valsts
zemes bankas lūgumu dzēst
hipotēkariskos parādus no Ro-
dzēs JVs 36 mājām, pied. Kristīnei
Bišers nolēma: atzīt par izniri-
nātu obligāciju par 1800 rbļ,
apstiprinātu 1885. g. 5. oktobri
ar Ne 73! uz nekustamo īpašuma
Dzērbenes pilsmuižas „Rodzej
JVs36" mājām, Cēsu apr., ārzemes
grām. reģ. Ne 4090 par labu mir.
Barona Otto Ļaudona mantnie-
kiem.

1928. g. _ 17. augustā, .v
Priekšsēdet. A. Blumentals.
11821o Sekretārs A. Kalve.

Māksla.
Nacionālais teātris. Reizē ar sezonas atklāšanas

lugu — J. Raiņa dzejas darbu ,,R ī g a s
ragana" — iestudē vēl skaistu, vasarīgu ko-
mēdiju — Bela Šenes „M i 1 a s rotāja"
E. Feldmaņa vadībā. Biļetes atklāšanas izrādei
1. septembri dabūjamas sestdien un svētdien no
pulksten 10—1 dienā un sākot ar pirmdienu
katru dienu no pulksten 10—1 un no 5—7.
Tad pat dabūjamas šis sezonas abonementa
kartes

Mūzika Raiņa ,,Rīgas raganā". Nacionālā
teātra sezonas atklāšanas lugai — J. Raiņa
,,Rīgas raganai" būs stipri daudz mūzikas,
kuru komponējis Jānis Kalniņš. Lugas
prologs celts uz tautas vaidu un ciešanu fona.
Te atsevišķos kora un orķestra pavadījumos
izteikts Rīgas nomāktais stāvoklis. Tālāk pirmo
ainu ievada sēra mūzika, jo taisās pārdot ,,Rīgas
dvēseli". Daudz braša mundruma ir spirgtajās
bērnu dziesmiņās par Lielo Kristapu. Vēl at-
zīmējamas divas lielas dejas ar kora dziesmām,
kurās izteicas prieks par Rīgas atsvabināšanu.
Sevišķi grūti komponējama bija no ,,Uguns un
nakts" pārņemtā vaidu dziesma, kuru kompo-
nējuši jau vairāki komponisti, un tādēļ bija
jāatrod pavisam jauna forma. Bez tam lugā
vēl daudz un dažādu motīvu un raksturmūzikas
(Dedzes motīvs, tautas motīvs, kaujas mūzika,
Dedzes sapnis u. t. t.).

Dailes teātris. Piektdien, 24. augustā, pulksten
7.30 vakarā ,,Š v e i k s dzīvo sveiks". —
Sestdien, 25. augustā, pulksten 7.30 vakarā
,,Š veiks dzīvo sveiks". — Svētdien,
26. augustā, pulksten 7.30 vakarā „Š v e i k s
dzīvo s v e i k s".

Literatūra.
Paskaidrojumus

par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šādiem
vārdiem: sekas (,,runā kā sekās"), sideris,
siga, sikateļi, siklis, siksniski, siksņot,
sida jeb side, sibris, sikna jeb sikrie,
sērpis, senusts, seņģis, seņolis, sepenet,
seperēt, seperis, sepinēt, sepirs (kā ģeni-
tīvs?), serdeksnis, sērgas (ar īsu e!),
seriņi, serks, serkt jeb serkstēt, serķi,
serms, serns, sert (ar īsu e!), sērot, sesele,
seskot, sestais, sestets, sestuls (kā ģeni-
tīvs?), sešenite, setama, sevs, sēža, sēbi-
nāt, sēbrači, sēbrice (ar ī?), sēcoņa, sēdele,
sēkats, sēklājs, sēkme, sekste, sēkstēt,
sekot, sēlains (kā ģenitīvs?), sēles, sēlnava,
sēls (kā ģenitīvs?), sēļš, sēms, sēnalis,
sēpats, sēpuris, sēras (lietus nozīmē),
sēreni, sērgt, sērīt, sērksnis, sērkt, sērms,
sērs,, sērstavnīca, serstēt, sērolaji, sētens,
sīcināties, simpīt, sīstaža jeb seistaža,
sēts (= brīdis), sibināt, sidelis, sidrs, sigas,
sijājs, siksis, silejs jeb sīlējs (= sīlis),
silgme, silkans, sudrabu silt (Bārtā), simska,
sinkāt, sinte, siņa, sipe, sipēties, sipka,
sipsna, sira jeb sir(u)s, sircināt, sirdzināt,
sirdzītis, sirgot, sirkle, sirpa(s) Naudītē,
sirt, sislis, sistāks, siteniski, sitraunis,
sizlinš, sīcēt, sīcīgs, sīka, sījs, sīkie,
sīksme (Jauns.), sīkst(ēt),. sīlava, sils (kā
ģenitīvs?), sipēties, sīrāt, sīriņš. sītelis,
sīts, sīva (= saive), sīvot, sēkties, sēlēt,
sērkties, sētot.

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. Endzelins.

Pologne Litteraire. Revue mensuelle. JVe 21.
Varsovie, 15 juin 1928. Troisiēme annēe.
Direction: Varsovie, Zlota 8, tēl. 132-82;
administration, publicitē: Boduena 1, tēl. 223-04.
Succursale d'administration: Paris, 123, boul.
St. Germain, Librairie Gebether et Wolff.
Abonnement d'un an: 4 francs suisses.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegramma

Helsingforsā, 23. augustā. Helsin„
foršā parakstīts tirdzniecības lī gums starn
Somiju un Itāliju. T

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 24. augustā.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,179 5 īim
I Anglijas mārciņa 25, 14—25 w100 Francijas franku 20,19—2014

100 Beļģijas beigu 71 ,80-72^100 Šveices franku 99,50— 100i
100 Itālijas liru 27,05—272?
100 Zviedrijas kronu 138,40—130 ,n
100 Norvēģijas kronu 138,00—jag'i
100 Dānijas kronu 138,00—īsa'in
100 Austrijas šiliņu 72,70—73 40100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,30—1545
100 Holandes guldeņu 207,35—208*100 Vācijas marku 123,25 123'S
100 Somijas marku 12,96—130?
100 Igaunijas kronu 138.35— 139™:
100 Polijas zlotu 57,45—5865100 Lietavas litu 51,00—5\ 'in

1 SSSR červoņecs — ~ J.

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

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevici.

Zvērināts biržas māklers Th. Summēts .

Redaktors M. Arons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Kārļa Tarra
lūgumu un savu lēmumu no
1928. g. 14. augusta ar šo paziņo,
ka lūdzējs parādu pēc 5 obligāci-
jām un 2 mantojuma dalām,
apstiprinātām uz nekustamu īpa-
šumu Valkas apr., Rauzas mui-
žas JVg 13 mājām, ar zemes grā-
matu reģ. JVe 2011 ingrosētas
obligācijas 1885. g. 28. augustā
par labu Aleksandram Cekelim:
a) par 300 rbļ. ar Ne 536, b) par
400 rb). ar Ne 537, c) par 400 rbļ.
ar .No 541, d) par 400 rbļ. ar Ne 542
un c) par 500 rbļ. ar Nē 543 un
mantojuma daļas par labu
Annai Krūmiņš, summā 150 rbļ.
un Minnai Ozols summā 200 rbļ.,
abas pēc 1910. g. 1. februāra ar
Ne 108 apstiprināta dalīšana
akta — ir iemaksājis tiesas depo-
zītā Ls 93,85 dēļ kapitāla un

i/ēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām un manto-
juma daļām, pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Vald . Vēstn.' un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies .obligācijas un
mantojuma daļas atzis par sa-
maksātām un lūdzējam dos tie-
sību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

1928. g. 16. augustā. N
Priekšsēdētājav. A. Blumentals
11752o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Annas Jundzis
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 1928. g. 14. aug.
lēmumu, paziņo, ka parādniece
Anna Jundzis parādu pēc 2 obli-
gācijām par 700 un 900 rbļ.,
apstiprinātas 1882. g. 4. jūnijā
730 un 1888. g. 13. maijā ar
Ne 785 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr. Eikin muižas
zemnieku zemes Mandegu mājām,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 1519,
izdotas par labu pirmā Pēterim
Pommeram un otra Antonam
Riekstam — ir iemaksājis tiesas
depozitā Ls 34,14 dēļ kapitāla un
"dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. vciīl-
nodaja uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Vald. Vēstu." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāamtā.

1928. g. 16. augustā. JVe5159
Priekšsedēt. v. A. Blumentals.
11754o Sekretārs A, Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. ilk. 2060.un
2062. p., ievērojot Bertas Linde
lūgumu un savu 1928. g. 14. aug.
lēmumu,paziņo,ka lūdzēja parādu
pēc obligācijas par 3000 rbļ.,
apstiprinātas 1908. g. 10. martā
ar Ne 75 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Ieriķu muižas dzimts-
nomas zemes gab. Nē 8 ar zemes
grāmatu reģ. Ne 1444 izdotas par
labu Annai Kaņeps. ir samaksājis
un obligāciju saņēmis atpakaļ,
bet uz pēdējās kreditore, kura
tagad mirusi nav izdarījusi uz-
rakstu par .šīsobligācijas dzēšanu
zemes grāmatās.

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 ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

1928. . 16. aug. Ne 5180.
Priekšsedēt. v. A. Blumentals.
11751o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilproc. likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
4. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs
1927. g. 26. martā Babītes
pag. „Vec-B|ndniekos" mirušā
Jura Jēkaba d. Bļodnieka

g. 6. aprīli sastādīto
mantojuma līgumu. L.V85313.

Rīgā, 1928. g. 22. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

12169 Sekretārs A. Kal ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ, proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Jāņa Zariņa
lūgumu un savu 1928. ģ. 14. aug.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu pēc 2 obligācijām par
1200 rbļ. atlikumā un 236,72 rbļ.,
apstiprinātas 1893. g. 27. jūlijā
ar Na 85 un 1898 .g. 8. maijā
ar Ne 66 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apriņķī, Tinužu muižas
muižu zemes Celmiņu mājām, ar
zemes grāmatu reģ. Ne 1108
par labu Eduardam Steinam, kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums, pie kam pirmā ir
pārgājusi uz Jāni Ansbergu kā
blanko cesionāru, kas to cedējis
atkal blanko un otra uz Vilhelmu
Bolu kā blanko cesionāru, kas to
cedējis atkal blanko — ir iemaksā-
jis tiesas depozitā Ls 27,16 dēļ
kapitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības "uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no. dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

1928. g. 16. augustā Ne 5179.
Priekšsedēt. v. A. Blumentals.
11753o Sekertās A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. augustā izklausījusi Donas
zemes bankas lūgumu dēļ hipo-
tēkarisko parādu dzēšanas uz
,,Upītes" mājām, piederošām
Mārtiņam Lasmanim nolēma:
atzīt par iznicinātu obligāciju
par 4900 rbļ., apstiprinātu
1912. g. 5. martā ar Ne 161 uz
nekustamo īpašumu Plāteres"
muižas zemn. zemes ,,Upītes "
mājām, Rīgas apr., ar zemes
grāmatu reģ. JVs 2248 par labu
Donas zemes bankai.

1928. g. 17. augustā. Ne 2255
Priekšsedēt. v. A. Blumentals
11818o Sekretārs A. Klave

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 14 aug.
izklausījusi Donas zemes bankas,
lūgumu par obligācijas, apstipri-
nātas uz Krimuldas muižu, pied.
Latvijas valstij zemkopības mini-
strijas personā, atzīšanu par
zudušu nolēma: atzīt par iznīci-
nātu obligāciju 3600 rbļ. ar °!0
un izdevumeim pēc biedrības
statūtiem, apstiprinātu 1911. g.
13. septembrī ar Ne 324 uz ne-
kustamo īpašumu Krimuldas
muižas muižu zemes meža gabalu
ar Ne ], Rīgas apriņķi, ar zem.
grām. reģ. Ne 1517' par labu
Donas zemes bankai un kura
obligācija 1296. g. 13. janvāri
dzēsta, uz agrārās reformas li-
kuma pamata.

1928. g. 17. augustā. Ne 2284.
Priekšsedēt. v. A. Blumentals.
11817o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g
24. jūlijā izklausījuse lietu par
Cementrūpniecības a./s. „Ma-
ruška" atzīšanu par maksāt-
nespējīgu parādnieci, par ko
iespiests sludinājums ,.Valdības
Vēstnesī" 1927. g. 7. sept. JV° 199
nolēma: atzīt cementrūpniecī-
bas akciju sabiedrības ,,Maruška"
maksātnespēju tirdzniecībā par
vienkāršu bankrotu un viņas
konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1928. g. 16. augustā.
L. JVa 236-1. g. 11750b

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesaa 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. augustā izklausījusi Eduarda
Miglava hipotēkarisko parādu
dzēšanas lietu nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 5000 r.,
apstiprinātu 1904. g. 30. jūnijā
ar Ne 933 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā III hip. iec, ar
zemes grām. reģ. Ne 1680 par
labu Nikolajam Matvejevam, kas
viņu cedējis blanko un kura pār-
gājusi uz I Rīgas savstarpīgos
kredītbiedrību, kā blanko cesio-
nāri.

1928. g. 17. augustā. Ne 4279.
Priekšsedēt. v. A. Blumentals.
11819o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atlkātā tiesas sēdē 1928. g.
14. augustā izklausījusi Pēterpils-
Tūlas agrārbankas likvid. kom-
misijas lūgumu dēļ obligācijas
mortifikācijas, apstiprinātas uz
Vec-Laicenes muižu, atrodošos
Valkas apr. nolēma: atzīt par
iznīcinātuobligācijupar 147.100 r,
atlikumā, apstiprinātu 1908. g.
11. februārī ar Ne 41 uz nekustamo

īpašumu Veclaicenes muižu,
Valkas apr., ar zem. grām. reģ.
Ne 91 par labu Pēterpils-Tūlas
agrārbankai.

1928. g. 17. augustā. Ng 2253.
Priekšsedēt. v. A. Blumentals.
11820o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.

4. septembri, mutētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1927. g.
4. janvārī Rigā-Bolderājā mir.
Miķeļa Miķeļa d. Reisona nota-
riālu testamentu. L JVs5079

Rīgā 1928. g. 22. augustā,
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

12167 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
4. septembrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1923. g.
22. novembrī Mārsnēnu pag.
„Kalna-Tūros" mir. Pētera Kriš-
jāņa d. Jansona testamentu.

Rīgā, 1928. g. 22. augustā.
L Na 4896

Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.
12168 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. Proc- . ~ .
1958. panta, paziņo, ka šis tic»
sēdē šā gada 30. augus'
un nolasīs 1928. g. 31. m
mirušā Bēnes pag. „Kā«al-

māju īpašnieka Jāņa Jāņa
Feldmaņa testamentu. ,

Jelgavā, 1928. g. 22. augu*
L. JVe 2457 28.
Priekšsēdētāja v. \

12180 Sekretārs Mitteiag

Jelgavas apgabaltiesa.

uz civ. proc. lik. 292.,vi|ļļJ
309'. ,,. p. pamata. """.
Voldemāru KalviŠkiju W^1
ves vieta nezināma, S'" J
nesu laikā ierasties šai ".T^JJ
ņemt norakstus no '5^^H
faksta un pielikumiem ļ

^dļH
bankas prasības lietā Pre \^M
māru KalviŠkiju mt »imJ3
dzīves vietu Jelgavas^^B
Ja minētā laikā aic:
ierastos, lietu noliks
un izspriedis bez viņa
Ja ieradīsies, bet s f™"^^
vietu Jelgavā neu«ļ<>v^M
jumu uz tiesas sMl.ļ!ļ^M
pārējos papīrus atst.'-
celej'ā.

Jelgavā, 1928. g. I'- ^H
L. JVe 577 28.

Priekšsēd. _ v.
Sekretārs Mittelh01

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas šī gada
8. augusta lēmumu ' reģistrēta
kooperatīva sabiedrība zem no-
saukuma Ražošanas kooperatīvs
„Neredzīgo darbs", ar valde)
sēdekli Rīgā.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmen
11755o Sekretārs Fridrichsom
Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka »
viņas 1928. g. 8. augusta lēmumi
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
„Ogres sporta biedrība", ar valdes
sēdekli Ogrē.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
11756o Sekretārs Fndrii

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa ,
paziņo, ka ar viņas šī ga™
8. augusta lēmumu ni
,,Kristīgo cen trālbiedribas"biedļ>
pilnā sapulcē 1928. g. 29. ap*
pieņemtie statūtu grozījumi.
Nod. pāiz. v. i. L. Bruemmet».
11757o Sekretārs Fridrichsons

zem. grām. reģ. Ne 2193,par labu
Heinricham fon Zengbušam, kas
viņu cedējis blanko un kura
pārgājusi uz Hermani Kampe, kā
blanko cesionāru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko un par
samaksātu obligāciju par 4000 r.,
kura 1913. g. 28. maijā ar Ne 7286
atdalīta no obligācijas par 7000 r.
pirmatnējā lielumā, apstiprinātas
uz to pašu nekustamo īpašumu
1912. g. 22. augustā ar JVs 2550
par labu Heinricham fon Zeng-
bušam, kas viņu ir cedējis blanko
un no kuras obligāciias atdalīto
daļu par 4000 rbļ. Vilhelms
Ludeks, kā blanko cesionārs ir
cedējis Reinholdam Borchertam.

1928. g. 17. augustā. Ne 4019.
Priekšsedēt. v. A. Blumentals.
11822o Sekretārs A. Kalve.



Liep ājas apgabaltiesa,

, - e 7 augusta lēmuma
"^uzaicina 1922. g. 8.

jūn.
F«nieastā mirušās Ķerstās

Rf, m Bitenieks arī Lūke-

K&niekus. kreditorus , >e-

a fideikomisarus un visa

Sas personas, kam varētu but

ādas tiesības vai prasības uz

Saomanto jumu, pieteikt vmas

fiesai sešu mēnešu laika, skaitot

dinājuma iespiešanas dienas.

<ibas un prasības, par kuram

nebūs paziņots 1iesaimm
?.5 tiks atzītas par zaudētam

Sfisff l^em.Ke880m/28.
Liepājā, 1928. g. J6 augusta.

PrUUdēt. b. V. Binenstams.

n«nn__Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
, -iva š e 7. augusta lēmuma

pamata uzaicina 1925. g. 29. aug.
Rucavas pagastā miruša Jāņa

lānad Freidenfelda mantnie-
kus kreditorus, legatārus, fidei-

sārus un visas citas personas,

kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-

jumu pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

-ibas un prasības, par kuram
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikie^.

Nē 876m/28.
Liepājā, 1928. g. 16. augustā

Priekšsedēt. b. V. Binenstams.
i Sekretārs A. Jansons.

' Liep āja* apgabaltiesa ,

a o augusta lēmuma
: ina 1920. g. 20. okt.

- "., E duarda Hercberga
āaugustā mir. E

:.AS h, dz. Hercbergs,
anvārimir. Hermaņa-

Hercberga un Marijas
J

c kulbe mantiniekus,
?f!. legatārus, fideikomi-

n visas citas personas .
Īrētu būt kādas tiesības

L-has uz atstāto manto
oiiteikt viņas tiesai sešu
P laikā skaitot no sludi-
, gfeanas dienas _
:has un prasības , par kuram

ainots tiesai minēta
l,eb "JJ< atzītas par zaudētām

, laikiem. Ns800m/28.
5,
^

'm28 g- 16. -augustā.

%tb\> Binenstams.
^etirlJAJanons

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š g. 7. augusta lēmuma
pamata uzaicina 1919. g. 14. jan-
vāri mirušās Maijas Didricha m.
Morris mantniekus, kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un visas

personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesa! 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. Nē 870rn/28.

Liepājā, 1928. g. 16. augušzā.
Priekšsēdei, b. V. Binenstams.
11850o Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 7. augusta lēmuma
pamata uzaicina 1928. g. 5.martā
Zvārdes pagastā mirušā Miķeļa
Bieranta d. Zemtura mantnie-
his, kreditorus, legatārus, fidei-
komisārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot nn sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
rofis paziņots tiesai minētā

»ik5, tiks atzītas par zaudētām
m laikiem.

Liepāja, 1928. g. 16. augustā.
Pnekssēdēt. b. V. Binenstams.

sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
sava š. g. 7. augusta lēmuma

S,»™icina 1926. g. 31.martā
"nalrtes pagastā mirušā Jorena

<*? Ozoliņa mantniekus,
JftOFus, legatārus, fideikomi-

un visas citas personas,
J varētu būt kādas tiesības

/'Prasības uz atstāto manto-
PĶteikt viņas tiesai sešu
' laikā, skaitot no sludinā-

Piešanas dienas.
-'bas un prasības, par kupām

Paziņots tiesai minētā
."ks a tzītas par zaudētām
;'Wj laikiem. JVs 863m .'28.

6. augustā.
o. V. Binenstams.

! Ni ' ? '? ' ? ? \. Jansons.
iePājas apgabaltiesa,

?L.. ,- g- 7. augusta lēmuma
«icina 1925. g. 5. aorīlī

^^P'

nca

La
piņa

d. Ka
spar

a
;kreditorus, legatārus

lsārus un vsas citas
mi varētu būt kādas

1 Prasības uz atstāto
llm, pieteikt vi ņas tiesai

iulaikā, skaitot no
1 icpsiešanas dienas
'"Prasības, par kurām

, '»s tiesai minētā laikā .v Par zaudētām uz
871m,.28.

;. e. 16. augustā.
> V. Binenstams.

^krttars A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Jāņa Līkuma lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081.-2(186. p., 1928. g.
30. jūlijā — nolēma:

1) atzīt par samaksātu hipotē-
kārisku obligāciju, kura ap-
grūtina Jānim Līkumam pie-
derošu nekustamu mantu Kul-
dīgas apr. Žvardes .,Kauke Nš 30"
mājas zem krep. JVs 2629, un
2000 rbļ. lielumā 1909. g. 8. dec.
Nē 1525, nost'prināta uz Jēkaba
Jura d. Salmiņa vārda;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās obligācijas izdzē-
šanu iz zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tie-
sas depozītā līdz kreditora ie-
rašanai, kuram tādu izmaksāt
pret prasības dokumenta izsnieg-
šanu.

Liepājā, 1928. g. 17. augustā.
Nē 350/28. 11908b
Priekšsēd. b. V. Binenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p., 1928. g.
30. jūlijā — nolēma :

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu hipotēkārisku obligā-
ciju, kura apgrūtina Ēvaldam
Greieram piederošu nekustamu
mantu Liepājas apr. Mažuku
pusmuižu zem krep. JVs 2193-11
reģ. un 4100 rbļ. lielumā 1912. g.
25. janv. ar žurn. JVe 162 no-
stiprināta uz Nikolaja Eduarda
dēla fon Šredersa vārda;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt ze-
mes grāmatu nodaļai minētās
hipotēkāriskās obligācijas izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 17. augustā.
Nē 213/28. 11909b
Priekšsēd. b. V. Binenstams.

Sekretārs J. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Andža Jēkaba , d. Briedis
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p.,
1923. g. 17. marta likumu un
sava šā gada 30. jūlija lēmumu,
uzaicina personu, kuras rokās
atrodas obligācija, kura izdota
par 2084 rbļ. uz Itciga (Isaaka)
Markuse un Abrama-Jankeļa
Švarca vārdiem un 1912. g.
12. dec. ar žurn. JVs 2059. no-
stiprināta uz Andžim Jēkaba d.
Briedim piederošas nekustamas
mantas Liepājas pilsētā zem
krep. JVs 3782, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
Iīdzņemot minēto obligāciju dēļ
iemaksāto Ls 36,13, t. i. parāda
ar procentiem saņemšanas, pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligā-
cijas turētāja neierašanās gadī-
jumā, parādu atzīs par samak-
sātu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 17. augustā.
Nē 735/28. 11910b
Priekšsēd. b. V. Binenstams.

Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Anta Baloža lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p., 1928. g.
30. jūlija — nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu hipotēkārisku obligā-
ciju, kura apgrūtina Antām Balo-
dim piederošu nekustamu mantu
Liepājā zem krep. JVe 1749 un
1000 rbļ. lielumā 1899. g. 15. dec.
ar žurn. Ne 1284, nostiprināta
uz mir. burgomistra F. G. Šmāla
legata;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās obligācijas izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 17. augustā.
Ne 196/28. 11906b
Priekšsēd. b. V. Binenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Kārļa Dursta lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p., 1928. g.
30. jūlijā — nolēma:

1) atzīt par samaksātām un
iznīcinātām hipotēkāriskās obli-
gācijas, kuras apgrūtina Kārlim-
Ēiženam Durstām piederošu ne-
kustamu mantu Liepājā zem
krep. JVe 2166; a) 300 rbļ. lielumā
1909. g.30. maijā ar žurn. Nē 45o.
un b) 1200 rbļ. lielumā 1911. g.
15. oktobrī ar žurn. Nē 1278,
nostiprinātas uz mir. Alberta
Knopfa mantojuma aizgādnie-
cības vārda;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētu
hipotēkārisko obligāciju izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 17. augustā
Ne 19928. 11907b

Priekšvvēd. b. V. Binenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293.. 295., 298.,
301., 309. un 311. p. p. pamata
Teofilas Franča m. Radziks,
dzini. Demidovs, prasības lietā

pret Aloizu Augusta d. Rodziku,
par laulības šķiršanu, uzaicina
Aloizu Augusta d. Rodziku, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn.", ierasties šaī tiesā
saņemt norakstus no prasītājas
iesūdzības raksta, pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu
Daugavpilī.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieka, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedis bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīvesvietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.

Daugavpilī, 1928. g. 17. aug
L. Ne 1113p28. 11911b

Priekšsēd. b. v. N. Dibietis.
Sekretāra v. B Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g.*5. jūl.
uz Anastasijas Andrejevas lū-
gumu Pēteris Alekseja d. An-
drejevs, atzīts par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Augš-
pils pagasta padomei iecelt aiz-
bildnību par bezvēsts promesošo
Pēteri Alekseja d. Andrejevu
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1928. g. 16. aug.
L. Ne 2036a/28. 11912b
Priekšsēd. b. v. N. Dibietis.

Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g. II. jūn.
uz Jāzepa Ancana lūgumu Kazi-
mirs Justina d. Gilis, atzīts par
atrodošos bezvēsts prombūtnē
un uzdots Bebrenes pag. tiesai
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošo Kazimiru Justina d.
Gili viņa tiesību aizstāvēšanai
un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1928. g. 16. augustā
L. Nē 1302a/28. 11915b

Priekšsēd. b. v. N. Dibietis.
Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. p. pamata
Monikas Miķeļa m. Pučko, pēc
pirmā vīra Puraus, dzim. Gab-
rans prasības lietā pret Jāni
Sofijas d. Pučko, par laulības šķir-
šanu, uzaicina Jāni Sofijas * d.
Pučko, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
ieraties šaī tiesā saņemt norakstus
no prasītāja iesūdzības 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 izspriedis bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus astās tiesas
kancelejā.

Daugavpili, 1928. g. 17. aug.
L. JVe 1125p/28. 11913b
Priekšsēd. b. v. N. Dibietis.

Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. p. pamata
Annas Jēkaba m. Kucharenko,
dzim. Lapiņš, prasības lietā pret
Jevdokimu Pētera d. Kucharenko
par laulības šķiršanu, uzaicina
Jevdokimu Pētera d. Kucha-
renko, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, četru mēnešu
laikā, no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
ierasties šaī tiesā saņemt no-
rakstus no prasītājas iesūdzības
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, bet javu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.

. Daugavpilī, 1928. g. 17. aug.
L. Nēll26p28. 11914b
Priekšsēd. b. v. N. Dibietis.

Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
1. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu 1928. g. 14. augusta
lēmumu un saskaņā ar X sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. un 1402. p. uzaicina 1924. g.
5. septembrī mirušās Zofijas
M ortuzāns mantniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķes atstāto mantojumu Lu-
dzas apr., Zvirgzdienas pag'.,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti.

Ludzā, 1928. g. 17. augustā.
11825o Miertiesnesis (paraksts).

Galgauskas pagasta tiesa, pa-
matodamās uz savu 1928. g.
lēmumu un pagasttiesu lik. 108.
un 109. p. paziņo, ka laulāts
paris Kārlis un 'Alvīne Lesiņš
pieņem — adoptē miesīga bērna
vietā, ar visām mantošanas tie-
sībām no Rīgas bērnu patversmes
pieņemto bērnu Arvīdu Ābeli,
dzim. 1923. g. 10. jūlijā, piešķirot
tam uzvārdu ,,Lesiņš" .

Iebildumi iesniedzami šai tiesai
trīs mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vētsnesī". 10115

Ties. priekšs. v. (paraksts).
Kigas apgabaltiesas 2. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g,
31. augustā, 'pīkst. 1 dienā,
Rīgā, Skolas ielā JVe38, II ūtrupē
pārdos Paula Zvirgzdirra kust.
mantu, sastāvošu no darbnīcas
iekārtas darba rīkiem un cita
un novērtētu par Ls 589.

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

Rīgā, 1928. g. 18. augustā.
12261 Tiesuizp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
31. augustā, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVe 15, dz. 23,
pārdos Judeļa un Lības Grafu
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 800.

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

Rīgā, 1928. g. 15. augustā.
12262 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
31. augustā, 'pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kurmanova ielā JVe 21,
darbn. pārdos Pētera Bernhofa
kustamu mantu, sastāvošu no
1 presmašinas ar piederumiem
un novērtētu par Ls 540.

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

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
Tie^u izp . J. Ķ a z u b i e.r n s.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
31. augustā, piilkst. 12 dienā,
Rīgā, Strēlnieku ielā JVs 8,
pārdos Jāņa Zariņa kustamo
mantu, sastāvošu no trīs zirgiem
un novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1928. g. 16. augustā.
12264 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVe 7, dz. 8,
paziņo, ka 1928. g. 3. septembrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Tērbatas
ielā Ne 37, dz. 4, otrreizēji
izsolē pārdos Osvalda Gersona
kustamo mantu, sastāvošu no
ozola rakstāmgalda ar krēslu un
grāmatu skapja un novērtētu
par Ls 320.

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

Rīgā, 1928. g. 21. augustā.
L. Ne 2186. 12254

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Nē 7, dz. 8,
paziņo, ka 1928. g. 13. septem-
brī, pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kaļķu
ielā JVs 1, dz. 2, pirm- un otrrei-
zējā izsolē pārdos mir. Andreja
Meike mant. masas kustamo
mantu, sastāvošu no ugunsdro-
šiem naudas skapjiem, eļļas
gleznām, magoņa un ozola koka
mēbelēm, grīdsegām u. c. un
novērtētu par Ls 2816,85.

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

Rīgā, 1928. g. 22. augustā.
12256 L Nē 2085

Tiesu izp. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7, dz. 8,
paziņo, ka 1928. g. 3. septembri,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Valde-
māra ielā, JVs 6, dz. 8, pārdos
mir. Kārļa Sniedzes mant. masas
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm u. c. un novērtētu
par Ls 450.

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

Rīgā, 1928. g. 21. augustā.
12255 L. JVs 1667

Tiesu izp. V. Požariskis.

Liepājas 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 6. augusta
lēmumu un pamatodamies uz.
civ. proc. lik. 146032. p. uzaicina
Vladimiru Tarumovu, kura pē-
dējā dzīves vieta bija Krievijā,
Bālumā, Staļina ielā Nē 8,
ierasties viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.", pie
miertiesneša saņemt no Korķu
rūpniecības akciju sabiedrības
Vikander & Larson likvidācijas
knmmisijas deponētos trīssimts
piec desmit astoņus latus 26 sant.
(Ls 358,26) dēļ ' minētās akciju
sabiedrības parāda dzēšanas
Tarumovam 16,434 krievu rubļu
apmērā, pret parakstu, ka viņš
pilnīgi apmierināts un viņam
citu prasību pret akc. sab.
Vikander <£ Larson nav. L.NēI016.

Liepājā. 1928. g. 17. augustā.
11857o " Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atfodas Rīga, Martas
ielā Nē 9, dz. 10 paziņo.:

1) ka Latvijas Zemturu un
Rūpnieku krāj-aizdevu sab. pras.
pret Emiliiu Burjot par Ls 600,—

un izdev. 1928. g. 25. okt.
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļ. sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem pārdos Emīlijas Burviod
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas apr. Nītaures pag. ar zemes
grāmatu reģ. Ne 4849, un sastāv
no Lejas-PIauku nājām:

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5U'

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4000,—;

4) ka personām, kas 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
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas - Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 1928. g. 23. augustā.
12257b Tiesas izp. E. Liepiņš.

PAZIŅOJUMS.
1928. g. 18. augustā finanču

ministrs apstiprinājis Ķimikāliju
tirdzniecības akciju sabiedrības
„SHEVAG" statūtu grozījumus,
sakarā ar ko pamatkapitāls pa-
augstināts par Ls 100.000,—, di-
rektoru skaits noteikts uz .. vis-
maz 3" un direktoru-rīkotāju
skaits uz ,,1—2" .

Sakarā ar pamatkapitāla pa-
lielināšanu, finanču ministrs ap-
stiprinājis jaunizlaižamām ak-
cijām sekošus noteikumus:

1) sabiedrība izlaiž 1000,
piektā izlaiduma, akcijas par
Ls 100 katru, kopsummā par
Ls 100.000 nominālvērtībā.

2) jaunās akcijas piedalās di-
videndē par 1928. g. veco akciju
dividendu 50% apmērā.
3) akciju emisijas kurss ir Ls 140,
pieskaitot zīmognodokli un akciju
izgatavošanas izdevumus. No
šis summas pieskaitāmi akciju ka-
pitāla kontam Ls 100, rezerves
kapitāla kontam Ls 5, speciālā
rezerves kapitāla kontam Ls 35.

4) iepriekšējo izlaidumu ak-
ciju īpašniekiem tiesība saņemt
uz katrām 2 vecām akcijām vienu
jaunu akciju viena mēneša laikā,
skaitot no šo noteikumu izsludi-
nāšanas dienas ,,Valdības Vēstn."
Pēc šī mēneša notecēšanas uz
pārpalikušām akcijām atklājama
otrā parakstīšanās starp akcio-
nāriem, kura tāpat nobeidzama
viena mēneša laikā, pie kam
akcijas izsniedzamas proporcionāli
parakstīšanai.

5) pie parakstīšanās uz jaunā
izlaiduma akcijām jāiemaksā
par katru akciju Ls 60, bet at-
likums valdes noteiktos termiņos
ar tādu aprēķinu, ka akcijas būtu
pilnīgi apmaksātas ne vēlāk kā
viena gada laikā pēc tam, kad
atklāta parakstīšanās uz akcijām.

6) parakstīšanās uz jaunām ak-
cijām izdarāma sabiedrības valdes
telpās. Rīgā, Brēmiešu ie!.
dz. 6. 12258b

Tirdzniecības nodaļas
pr-ka v. R. Bērziņš.

Revidents Aug. Celmiņš.

Liezeres pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto apliec.
Nē 20.56, izd. 1922. g. 29. maijā
no Cēsu kara apr. pr-ka par
nederīgumu kara dienestam
uz Augusta Eduarda d. Hart-
mana vārdu. 11232b

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā JVe 2 paziņo, ka 1928. g.
11. septembrī, pīkst. 12 rītā dienā
Istras pag. Pelišču ciemā tiks
pārdota Vladimiram Babņikam
kustama manta, sastāvoša no
viena zirga, un novērtētu par
Ls 300,— . Izzināt sarakstu,
novērtējumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
12203b Tiesas izp. O. Vilks.

"Citu iestāžu
sludinājumi.

? Iekšlietu min. adm. departam.
sludin. ievietotā š. g. ,,V. V."
188. numurā uzvārdu mainas
lietā ieviesusies kļūda: iespiests:
1) Jānim-Eduardam Krampim
arī Krampen —uzvārdā ,,Puķīte "
— kas nepareizi, vajaga būt
un jālasa: 1) Jānim-Eduardam
Krampim arī Krampem u. t. t.

11623o

Paziņojums.
1926. g. 16. septembri finanču

ministris apstiprinājis statūtus
paju sabiedrībai

,.Zooloģiskā ferma, Latvijā" ,
kuras mērķis ir: 1) ieaudzēt
Latvijā sudraba lapsas un citus
dārgkažoku kustoņus, kā ari
vispārīgi audzināt visāda veida
meža, ūdens un mājas kustoņus
un putnus: 2) tirgoties ar visāda
veida kustoņiem, putniem to
ādām, spalvām u. t. t.; 3) po-
pularizēt un veicināt dārgkažoku
zvēru un citu kustoņu un putnu
audzināšanu Latvijā: 4) ierīkot
zooloģiskus dārzus un apgādāt
tos ar visāda veida kustoņiem,
dzīvniekiem; 5) dibināt citus
līdzīgus uzņēmumus.

Pamatkapitāls: Ls 40.000, 80
paji pa Ls 500 katrā. Valde
Rīgā.

Dibinātāji ir:
Aurelius Zeebergs, dz. Rīgā, Brī-

vības bulvāri Nē 2 4.
Vladimirs Šreders, dz. Seces pag.

Kalna mājās.
Kārlis Rukmanis, dz. Rīgā, Kul-

dīgas ielā JVe7.
Roberts Šloss, Alūksnē.
Vilis Vītols, dz. Rīgā, Lāčplēša

ielā Nē 7.5.
Tirdzniecības un banku nod.

priekšnieks A. Kacens.
12259ē Rev. A. Zalpēteris.

Bēnes pag. 6-kl. pamatskolai
Jelgavas apr., vajadzīgs

skolotājs,
vēlams muzikāls - sabiedrisks
darbinieks.

Kandidātus uzaicina iesniegt
lūgumus, apmaksātus ar zīmog-
nodokli. līdz ar dokumentiem
par izglītību, līdzšinējo darbību,
ģimenes un veselības stāvokli,
pagasta valdei līdz š. g. 3. sept.

Vēlēšanas izdarīs pagasta pa-
dome, pag. namā š.g., pīkst. 10 no
rīta 4. septembrī.

Alga pēc kategorijas, pie brīva
dzīvokļa, apgaismošanas un ap-
kurināšanas.

Iz vēlēšanām, vēlams ierasties
personīgi. 12226b

Rūjienas pagasta 6-kIasīgai
Rāmnieku pamatskolai

ifvfMHB
zīmēšanas, vingrošanas un rok-
darbu pasniegšanai.

Pieteikšanās pie Rūjienas pa-
gasta valdes rakstiski līdz 31. aug.
š. g. un personīgi minētā dienā
pīkst. 1 pēc pusd. Rūjienas pa-
gasta namā pie skolas un pa-
gasta padomēm. 12240b

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 20. augustā
ir apstiprinājis Ropažu pagasta
meliorācijas sabiedrības ,,Pur-
gailis" statūtus. Sabiedrība ir ie-
vesta meliorācijas sabiedrību
reģistra 111 daļas 99. 1. p. ar
JVe 149.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Ropažu pag., c.
Ropažiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
12251 Darbvedis F. Briedis.

Poļeščinas iec. polīc. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 5. sept. pīkst.
12 dienā, Istras pag. Vecslabadas
ciemā pārdos atklātā vairāksolfš.
Stepana Leona d. Pudura ku-
stamu mantu, sastāvošu no2foto-
grāfijas aparātiem, 1 zābaku
virsu izgatavos, mašīnas — no-
vērtētas par Ls 187,52, kā
soda un nelikumīgi izlietotu ma-
teriālu tirgus cenu. 12217b

Rēzeknes apr. pr-ka pal. Liec.
dara zināmu, kal928. g.7. septem-
brī, p. 12, Ozolmuižas pag. Rat-
nieku sādžā, tiks pārdota vairāk-
solīšanā kustama manta, sastā-
voša no vienas piena šķirošanas
m ašīnas.piederošas Konstantīnam
Paura, dzīv. Ozolmuižas pagastā,
Ratnieku sādžā, novērtētu uz
Ls 20,—, dēļ tiesu izdevumu
pēc Latgales apgabaltiesas pro-
kurora raksta JVe 12738 parāda
segšanai 12219b

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 30. augustā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Stabu ielā JVe6, dz. 2,
pārdos vairāksolīšanā Zālamana
Gutkina kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 1000 un sastāvošu
no mēbelēm viņa dažādu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 22. augustā.
12253 Piedzinējs A. U p ī t s.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 30. augustā, pulkšt. 11
dienā, Rīgā, Stabu ielā 6, dz. 17,
pārdos' vairāksolīšanā Mendeļa
Gutkina kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 2000 un sastāvošu
no mēbelēm, viņa dažādu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1928-. g. 22. augustā.
12252 Piedzinējs A. U p 11 s.



Auces policijas iec. prie ..izsludina par ned „, "
Latvijas iekšz. pasi .v> ,f.
no Ukru pag. valdes i
29. jūnijā uz Katrīne
Krisjaņa m. Menģel ,dzir
berg vārdu.

_
Auces policijas iec. pritk ,

izsludina par ned. nozaud i **!iekšzemes pasi Nē 544
Ukru pag. valdes 1922ģ2,uz Lavīzes-Natālijas An;
Krēgers, dzim. Muške v

Skaistkalnes muita, pamato-
joties uz muitas lik. 565. p. dara
vispārībai zināmu, ka š.g. 10.sept.
pīkst. 10 no rīta, Skaistkalnes
muitas telpās tiks pārdoti atklātā
vairāksolīšanā 2 velosipēdi.

Skaistakalnē, 1928. g. 20. aug.
JVs 560. 12205b

Muitas priekšnieks Gaile.
Darbvedis Bergmans.

Kokmuižas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. paasi JVs 236, izd. no Kok-
muižas pag. valdes 1920. g.
19. martā uz Annas Zilāps v.

Rauzas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi Ne 1523, izd. no Dikļu pag.
valdes 1923. g. 29. nov. uz Friča
Katrinas d. Snikera v. 11703o

Linavas pag. valde izsludina
par nederīgiem ,kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:

1) Latvijas pasi Ne 3985, izd.
1922. g. 16. aug. uz Aleksandras
Andriana m. Sinickis vārdu no
Tolkovas pag. valdes;

2) Kara klāus. apliec. Ne 5300,
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
1923. g. 16. aug. uz Feodora
Radiona d. Novikova vārdu;

3) Latvijas pasi Ne 4076, izd.
no Tolkovas pag. valdes 1922. g.
18. aug. uz Jāņa Nikita dēla
Snopovs vārdu;

4) Latvijas pasi Ne 2452, izd.
no Tolkovas pag. valdes 1922. g.
uz Pētera Nikolaja d. Štāla vārdu;

5) Kara kļaus, apliec. Ne 155,
izd. no Rīgas kara apr. pr-ka
1921. g. 21. janv. uz Voldemāra
Lorencs-Egers vārdu;

6) Latvijas pasi JV° 13. izd.
no Tolkovas pag. valdes 1922. g.
6. sept. uz Ivana Jegora d.
Šolins vārdu;

7) Latvijas pasi JVs 4313, izd.
no Tolkovas pag. valdes 1922. g.
25. aug. uz Dimitrija Vasilija d.
Golubeva vārdu;

8) Latv. pasi Ne 1680, izd. no
Tolkovas pag. valdes 1921. g.
11. nov. uz Andreja Michaila d.
Prusakovs vārdu;

9) Latv. pasi Ne 5365, izd. no
Tolkovas pag. valdes 1922. g.
uz Alekseja Feodora d. Kutu-
zova vārdu;

10) Kara kļaus, apliec. Ne 15980
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
1923. g. 7. martā uz Jegora
Andreja d. Kozlova vārdu;

11) Latvijas pasi Ne 4915,
izd. no Tolkovas pag. valdes
1922. g. 20. sept. uz Olgas Jer-
molaja m. Tarasovas vārdu:

12) Latvijas pasi Ne 4918
izd. no Tolkovas pag. valdes
1922. g. 22. sept. uz Aleksandras
Pavla m. Smirnovs vārdu;

13) Latvijas pasi izdotu no
Tolkovas pag. valdes 1922. g.
uz Feodora Andreja d. Kozlova
vārdu;

14) Latvijas pasi ser. K. P.
JVs 009241, izd. no Linavas pag .
valdes 1927. g. 6. dec. uz Vasilija
Pavlovskis vārdu;

15) Latvijas pasi ser. K. P.
Ne 009239, izd. no Linavas pag.
valdes 1927. g. 6. dec. uz Jefro-
senijas Pavlovskis vārdu;

16) Latvijas pasi JVs 5607,
izd. no Tolkovas pag. valdes
1922. g. 30. sept. uz Jāņa Kirila d.
Mavrina vārdu ;

17) Latvijas pasi Ne 1949,
izd. no Tolkovas pag. valdes
1921. g. 25. okt. uz Pētera Ivana
dēla Nosova vārdu;

18) Latvijas pasi ser. K- P.
Ne 010302, izd. no Linavas pag.
valdes 1928 g. 27. martā uz
Ivana Vasilija d. Beregovoja
vārdu;

19) Latvijas pasi Ne ser. K. P.
JVs 010301, izd. no Linavas pag.
valdes 1928. g. 27. martā uz
Aleksandras Leona m. Berego-
vojs vārdu;

20) Latvijas pasi ser. K. T.
JV° 022468, izd. no Linavas pag.
valdes 1928. g. 27. apr. un
kara kļaus, apliec. Ne 8022, izd.
no 3. Jelgavas kājn. pulka kom-ra
1927. g. 27. aug. uz Jevgeņija
Ivana d. Beregovoja vardu;

21) Latvijas pasi Ne ser. K. T.
JVs 022466, izd. no Linavas pag.
valdes 1928. g. 27. apr. uz Klau-
dijas Ivana m. Beregovojs v.;

22) Zirgu pases JVsJVs76/10876
un 77,10877, izd. no Linavas pag.
valdes 1926. g. 12. janv. uz
Ivana Beregovoja vārdu. 11041b

Pasienas pag. valde, Ludzas
apr., izsludina par nederīgiem
zemāk minētos dokumentus, kuri
no viņu īpašniekiem pieteikti
par nozaudētiem:

1) kara kļaus, apliec. ,izd.
no Ludzas kara apr. pr-ka 1923. g.
23. martā JVs 14661 uz Pētera
Osipa d. Zaščerinskijs vārdu:

2) Latvijas pasi, izd. no Pa-
sienas pag. valdes 1927. g. 3. okt.
Ne 297 000397 uz Eljā Dorins
vārdu. 9688b

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVs 274, izd.
1920. g. 29. nov. no Dvietes pag.
valdes uz Annas Ostrovskis v.
11712b

Kandavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi *fe ser. PK 002193,
izd. no Talsu pol. iec. priekšn.
1927. g. 13. dec. uz Žaņa Ābola
vārdu. 11704o

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Latgales artilērijas pulka ko-
mandieris izsludina par nederīgām
zudumā gājušas sekošas aplie-
cības:

1) ieroču atļauju JVs 3 p no
š. g. 16. febr. izd. pulka virsd.
kaprālim Spolanam Nikolajam un

' 2) atļauju nesāt civīlapgērbu
JVs 24 c no š. g. 3. marta izdotu
tam pašam. 11814b

Valmieras apr. 1. iec. nodokļu
inspektors izsludina par nede-
rīgu nozaudēto 5. kat. tirdznie-
cības zīmi JVs 371, izd. no La-
tvijas bankas Valmieras nodaļas
š. g. 2. janvārī uz Helenes Ābeles
vārdu — pārtikas preču tirgo-
tavai Valmierā, Stacijas ielā Ne I,
1928. gadam. 12207b

Tērvetes pagasta valde, Jelgavas
apriņķī izsludina par nederīgu
nozaudētu kara klausības aplie-
cību uz Jāņa Kārļa d. Liepiņa
vārdu, izdotu no Cēsu
apriņķa apsardzības priekšnieka
3. nov. 1919. gadā Ne 1375.
9595b

Ventspils apr. priekšn. palīgs
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi JVs 1847, izd.no
Ventspils apr. priekšn. pal. 2. iec.
1920. g. 12. aug. uz Anša Pētera d.
Urga vārdu. 11711o

Jelgavas pilsētas pol. priekš-
nieks izsludina par nederīguRīgas
kara apriņķa priekšnieka 1923.
g. 31. jul. 'i 'zd. karaklausības ap-
liecību JVs 15173 uz Ernesta Jāņa
d. Rezgals vārdu. 11833v

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 3522,
izd. no Dundagas pag. valdes
1920. g. 30. sept. uz Emilijas
Līnas m. Treilibs vārdu. 11834v

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 417,
izd. no Ventspils apr. priekšn.
pal. 2. iec. 15. maijā, 1920. g.
uz Lizetes Ernesta m. Lejasmei-
jers vārdu. ' 11835v

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
personas apliecību JVs 438, izd.
no Daugavp. pils. prēf. 1925. g.
25. aug. ar derīgumu līdz 1928. g.
25. augustam uz Marijas Adam-
janecs vārdu. 11777o

Salgales pagasta valde, Jelgavas
apriņķī, ar šo izsludina par nede-
rīgu ' nozaudēto apliecību par
nederīgumu kara dienestam, iz-
dotu no Jelgavas-Bauskas kara
apriņķa priekšnieka 2. martā 1923
g. ze'rn JVs 14127 Krišjānim Imat-
frejam. 6473b

Vecmuižas pasta un tēlegr.
kantoris izsludina par nederīgu
pieteikto par nozaudēto radio-
fona abonenta atļauju JVs 020,
izdotu no Vecmuižas p.-t. kan-
tora 1927. g. 2. novembrī uz
Ģederta Kriša d. Ozoliņa vārdu.

Nīkrāces pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) Latv. iekšz.
pasi Ne 902, izd. no šīs pag.
valdes 1921. g. 7. jūn. uz Ēvalda
Jura d. Skābe vārdu, 2) kumeļa
reģistr. zīmi JVs 144, izd. no
šīs pag. valdes 1926. g. 30. nov. uz
Ēvalda Jura d. Skābe vārdu,
3) zirga pasi JVs 496, izd. no
šīs pag. valdes 1927. g. 29. janv
uz Sīmaņa Prāmalta mantnieku
vārdu un 4) Latv. iekšz. pasi
JVs 772, izd. no Embūtes pag.
valdes 1923. g. 22. sept. uz
Ernesta Kristapa d. Bokuma
vārdu. 11707o

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
gada uzturas atļauju JVs 1673
izd. no Daugavpils prēf. 1927. g.
8. aug. ar derīgumu līdz 1928. g.
II. jūlijam uz Marijas Adamja-
necs vārdu. 11778o

Daugavpils pils. prēf. izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVs 28333, izd. no
Daugavpils prēf. 1926. g. 19.apr.
uz Pāvela Vikentija d. Rimša-
Rimjans vārdu. 11779o

Ventspils apr. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību JVs 11051,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
1923. g. 2. okt. uz Nikolaja
Kuzma d. Ivanova vārdu. 11781o

Madonas apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi (vecā par.) JVs 2146,
izd. no Galgauskas pag. valdes
1925. g. 16. jūn. uz Austras-
Mariannas Pētera m. Krumberģes
vārdu. 11785o

Priekuļu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi pasi ser. M N
JVs 008985, izd. no Mērdzenes pag.
valdes 1928. g. 17. janvārī uz
Aleksandra Ivanova v. U839v

Zvārdes pag. valde izsludina
par ned. nozaud. sekošus doku-
mentus: 1) Latv. iekšz. pasi JVs117
izd. no Zvārdes pag. valdes
1920. g. 19. martā uz Emīlijas-
Mildas Krišus m. Kravinskis v.;
2) Latv. iekšz. pasi JVs 1516, izd.
no Zvārdes pag. valdes 1921. g.
7. nov. uz Marijas Kūna m. Bēr v.
3) Latv. iekšz. pasi JVs 540, izd.
no Jaunauces pag. v. 1920. g.
10. aug. uz Lizetes Jāņa m.
Grundmanjs vārdu. 11843z

Ilūkstes apr. priekšnieka 2. iec.
palīgs izsludina par ned. nozaud.
Latvijas iekšzemes pasi ser. KN
JVs 000135/535, izd. no Pilskalnes
pag. valdes š. g. 15. febr. uz
Jāņa Valentinoviča vārdu, un
zirga pasi JVs 11019/19, izd. no
Pilskalnes pag. valdes 1925. g.
30. nov. uz Andreja Plātera-
Ziberga vārdu, vēlāki pārrakstītu
uz Jāņa Valentinoviča vārdu.

Vecmuižas pag. valde, Bauskas
apr., izsludina par ned. nozaud.
Latv. pasi ser. NP JVs 004510,
izd, no Ādažu pag. valdes 1927.g.
18. okt. uz Annas jansons vārdu.

Madonas apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi (vecā par.) JVs 805,
izd. no Galgauskas pag. valdes
1920. g. 13. jūl. uz Oskara Kārļa d

Tichomirova vārdu. 11786o
Skultes pag. valde izsludina

par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVs 183, izd. no Inču-
kalna pag. valdes 1920. g.
30. martā uz Jāna Miķeļa d.
Osiņa vārdu. 11790o

Kalupes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVs 4776, izd. no šīs
pag. valdes 1926. g. 29. jūl. uz
Emīlijas Aleksandra m. Zavad-
ska vārdu. 11791o

Priekules pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi Ne 1332/005832,
izd. no Ezeres pagasta valdes
1928. g. 14. decembrī uz Alberta
Folks vārdu. 11837v

Priekules pol. iec. priekšnieks
atsauc savu sludinājumu, ievie-
totu 1928. g. „Valdības Vēstnesī"
JVs 95 attiecībā uz Alberta Folka
pases nozušanu, jo pēdējā pase
nav nozudusi. 11838v

^^^^^^"^^^^fc~
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sludināju mi

Sieviešu slimni<aj
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riMdiiut
Izloze notika 1928. g. 19
NsJVs 43, 189, 195, iq,

242, 244, 258, 260, 301 ' «381, 383, 390, 405, 452' 3
503, 509, 518, 523, 609
632, 654, 656, 657, 660 "
673, 676, 753, 758 76^' v
809, 810, 811, 812, 8I3'
833, 844, 859, 862, m
881, 891, 899, 905 Qn' &
935, 939, 940. 942 954
986, 988. 991, 998, 1053 '

1 -
1065, 1067, 1073, 1077 ' \n '
1111, 1115, 1118, 1142'
1170, 1174, 1181, 1)84'

«
1196, 1228, 1248, 1252'
1270, 1287, 1290, 1403 ,ffi
1436, 1443, 1485, 1489 iv
1500, 1506, 5116, 1530
1539, 1544, 1549. 1554
1564, 1587, 1594, 1595 w
1602, 1606, 1610, 1611 m\
1639, 1644, 1645, 1660
1669, 1675, 1686, 1816
1825, 1832, 1835, 1836,
1850, 1858, 1880, 2002
2022, 2044, 2135, 2143 ']'a
2177, 2326, 2328, 2333, 23? I
2350, 2509, 2513, 2520, 253;'
2533, 2540, 2544, 2551, 2555*
2558, 2565, 2568, 2579, 2581
2587, 2588, 2589, 2590, 2593 '
2688, 2704, 2725, 2728, 27»
2795, 2802, 2810, 2813, 28* 8*
2831, 2841, 2844, 2845, 2849.
2859, 2861, 2879, 2909, 2012
2918, 2924, 2948, 2954, 2961.
2965, 2966, 2968, 2990,
2996, 2999, 3124, 3204.
3300, 3.304, 3340, 3350, 3363. 1
3370, 3392, 3438, 3653, 3655.1
3674, 3681, '3683, 3684, 3693,1
3726, 3729, 3730, 3748, 375*),
3758, 3768, 3769, 3784,
3818, 3854, 3857, 3869,
3881, 3885, 3888, 3890, 3895,
3910, 3913, 3923, 3926
3929, 3930, 3931, 3939, 3941,1
3943, 3949, 3954, 3956, 3957,
3965. 12260Č

Maksātnespējīgas parādniecei
Augusta Haupta

(ari Fridricha) mantošanas maus
kreditori tiek uzaicināti ierastie*

uz pilnu kreditoru sapulci,
kura notiks Rīgā, Brīvībasieiātt
dz. 4, š. g. 3. septembrī, pīkst. 18-

Dienas kārtība:
1) Naudas sadalīšana starp kre-

ditoriem.
2) Konkursa valdes atalgojumi.
3) Konkursa slēgšana.

Konkursa valdes priekšs.
zvēr. adv. Sadde.

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 1928. g. 5. septembrī,
pīkst. 10, pie Grostonas pag.
nama tiks izpārdota vairāksolī-
šanā Andrejam Runkam pie-
deroša kustama manta, sastāvoša
no vienas mazlietotas atsperu
droškas, nocenota par Ls 186,07,
izpildot Nodokļu departamenta
rakstu no 1926. g. 6. oktobra
Ne 110316 V.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

12213b

būvniecības pārraide
firivibas ielā N's 37 39, izsludina š. g. 20. septembrī, pīkst. 11,

rakstisku sacensību
Ķemeru sēravotu dziedniecības iestādes ūdens-

torņa būvei
pēc uzņēmēju izstrādātiem būves projektiem.

Drošības nauda pie izsoles Ls 4000. L 4589 12266
Ar sacensības noteikumiem var iepazīties būvniecības pārvalde.

Jelgavas pilsētas nodokļa inspektan
Jelgavā, Akadēmijas ielā JVe 23,

izdos rakstiskā izsolē
š". g. 3. septembri, pulksten 10,

ralsats spirta, degvīna un trauku
pārvadāšanas darnusJelģava^tarn
Jelgavas dzelzceļu, staciju un valsts
snirta un degvīna Jelgavas iedales

punfitu.
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,,Uz pārvadāšanas darbu

izsoli š. g. 3. septembri", nomaksāti ar 40 santīmu zīmognodokli,
iesniedzami līdz izsoles atklāšanai izsoles kommisijai.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 100.
Ar izsoles un darba noteikumiem var iepazīties darba dienās

Jelgavas pilsētas nodokļu inspekcijā no pīkst. 9 līdz 15.
12267 L 4583 Jelgavas pilsētas nodokļu inspektors.

Šoseju un zemesceļu departamenta II rajona inženieris
izdos 1928. g. 3. septembrī, pīkst. 11, savā kancelejā Jelgavā, pilī,
rakstiskā un mutiskā izsolē mazākprasītājiem

sekošus darbus:
1) 2 dzelzbetona caurteku būvi uz valsts mežu resora ceļa

Misas pagastā un vienas dzelzbetona caurtekas būvi uz valsts,
mežu resora ceļa Stelpes pagastā. Nodrošinājums Ls 20.

2) 2 dzelzbetona caurteku būvi uz valsts mežu resora ceļa
Valgundes pagastā. Nodrošinājums Ls 30.

3) Skaistkalnes-Kurmemes Il-a šķ. ceļa plūdu bojājumu izla-
bošanu pie Stūrmaņu mājām. Nodrošinājums Ls 215.

4) Plūdu nodarīto bojājumu izlabošanu tiltam pār Iecavas
upi pie Vilciņu mājām, uz Bārbeles-Bauskas Il-a šķ. ceļa. No-
drošinājums Ls 375.

5) Plūdu nodarīto bojājumu izlabošanu tiltam pār Iecavas
upi pie Spundes kroga, uz Skaistkalnes-Valles III šķ. ceļa. No-
drošinājums Ls 215.

6) Vecā koka tilta nojaukšanu pār Sesavas upes atteku uz
Jelgavas-Bauskas šosejas un šosejas uzbūvi tā vietā, paaugstinot
uzbērumu. Nodrošinājums Ls 95.

7) 100 kub. mtr. grants piegādi un izklaidēšanu uz Tukuma-
Jelgavas ceļa un ceļa nolīdzināšanu un 3 dzelzbetona caurteku
būvi uz Tukuma-Sēmes, Tukuma-Jelgavas un Tukuma-Milzkalnes
ceļiem. Nodrošinājums Ls 125.

8) J00 kub. mtr. grants pievešanu no dzelzceļa uz Jelgavas-
Auces ceļa no klm. 15,46 — klm. 20,46. Nodrošinājums Ls 40.

Tuvākas zinas II rajona inženiera kancelejā, parastā darba
laikā. L. 4587 12265

Šoseju un zemes ceļu departaments
izsludina uz š. g. 6. septembrī, pīkst. 11, savās telpās Gogoļa ielā 3,
jauktu (rakstisku un mutisku) izsoli

betona šosejas segas būves darbiem uz Rīgas—
Skaistkalnes šosejas no km 9,500—10,000.

Nodrošinājums Ls 3000.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi departamentā, istaba 467,

parastā darba laikā. L 4598 12269

Smiltenes valsts vidusskolai
vajadzīgs

pilnties. vēstures skolotais,
pie pilna stundu komplekta ar klases audzināšanu. Pieteikšanās
skolas kancelejā līdz š. g. 30. augustam, iesniedzot cenza apliecību
un dzīves api ākstu (curriculum vitae). L4595 12268 Direktors.

Dundagas virsmežniecība

pārdos mutisfrā izsolē
1928. g. 28. septembrī, Dundagas pagasta namā,

augošu un atmirušu mežu
uz valsts un fonda zemes, un sekvestrētus materiālus:

I iec. mežniecībā, Kaugas I nov. pēc platības I vienība 3,56 ha
vērtībā Ls 1519; un Ķurbes II nov. pēc platības I vienība 0,80 ha
vērtībā Ls 422.

II iec. mežniecībā, Ķurbes II nov. pēc platības 27 vienības
no 0,23—8,99 ha vērtībā'no Ls 148—5187.

V iec. mežniecībā, Oķenes nov. pēc celmu skaita I vienība
ar 283 kokiem vērtībā Ls 47 un sekvestrētus materiālus I vienība
vērtībā Ls 205.

Mežu pārdos uz likuma par mežu un meža materiālu pārdo-
šanu un izsniegšanu valsts mežos un zemkopības ministra 1924. g.
4. jūnijā un 1927. g. 19. septembri apstiprinātiem nosa ījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 1 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

!00'drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latviešu hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un vietējo kredīt-
biedrību garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas zinas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. ? * 12206

1928. g. 22. augustā. Ne 602.
Dundagas virsmežniecība.

Rīgas tirgotāju bankas akc. sab.
nifance uz 1928. g. I. jūliju

Aktīvs. Ls Pasīvs. L*
Kase 51.380,43. Akciju kapitāls 2.000.t»".;
Tekošs rēķins citas kredītiestādēs . 159.371,96 Rezerves kapitāls . I22.5M!
Ārzemju nauda 6.321,82 Speciālie rezerves kapitāli .... 28.64:. ?*
Vērtspapīri 225.195,01 Noguldījumi uz noteiktu laiku . . '
Diskontēti vekseļi: Ls Tekoši rēķini. . . . 1.690,2t)'-*

a) portfeli .... 2.757.622,14 Korespondenti Nostro '45H§i
b) pie koresponden- M Loro 5^&.»'*

tiem 303.538,97 3.061.161,11 Procenti un kommisija ...
Aizdevumi 2.153*

60 Nama pārvaldes ieņēmumi .... iV-ļoļ
Spec. tek. rēķ., nodrošināti ar vērts-' Nodokļi '

papīriem 891,53 Norakstītu zaudējumu atmaksa . .
Korespondenti Nostro 121.921 * 37 Dividende. . . .' iooi7 īJ

Loro 1.404.950.10 Pārejošas summas ;'
Nekustama manta 1.210.000,— Dažādipasīvi'Inventārs 108.095,34
Šefi 14.977 —
Atmaksājami izdevumi 541,40
Procenti un kommisija 51.991,49
Tekoši izdevumi 96.142,87
Nama pārvaldes izdevumi .... 12.230,16
Pārejošas summas 20.026,49

^^
_____ -̂ģ

6.547735i;68 % _ Š Ļ -^^
Inkaso vekseļi un dokumenti: Ls Ls

a) portfeli 530.906,60
b) pie korespondentiem . . . 77.420,60 608.327,20

Avalu un galvojumu debitori . . . . . . . . 1.683.604
*05

2.291.931,25
Portfelī esošo vērtspapīru starpā:

Rezerves kapitāla vērtspapīri ....... 67.372,—
Valsts un valdības garantēti un pašvaldību aizņē-

mumi un ķīlu zīmes " . 157.823,01

225.195,01
11735ē Valde-
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