
Rīkojums par Zaļumu pieturas punktu

atvēršanu.
Rīkojums par operāciju paplašināšanu

Krāces pieturas punktā.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums

Rīgā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka Rīgā
pieņemta par rajona zobārsti Barkans
Dina, dzīv. Sarkandaugavā, Patversmes
ielā Ne 3, dz. 8, sākot ar š. g. 11. sep-
tembri.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Paziņojums.
Pamatojoties uz Izglītības ministrijas

š. g. 3. septembra lēmumu Ne 3844
I. M. Žīdu izglītības pārvalde paziņo,
ka pilsonim Bencionam Trokam Žīdu
izglītības pārvaldes 1927. g. 22. novembrī
izsniegtā skolotāju pagaidu apliecība anu-
lēta sākot ar š. g. 1. septembri.
Pārvaldes priekšnieka v. i. V. Polockis.

Sekretārs L. Hochmanis.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 31. augusta lēmumu,
atsauc ,.Valdības Vēstneša" š. g. 2. augusta
171. numurā iespiesto sludinājumu par Kārļa
Jāņa d. Mindera meklēšanu, jo minētais
Minders apcietināts un ievietots Rīgas Centrāl-
cietumā.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī. L. JV» 552.
Priekšsēdētāja biedra vietā Ļutovs.

Sekretārs Kreicbergs.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 12. jūnija lēmumu,
meklē uz sod. lik. 51. p. un 468. p. 1. d.
pamata apsūdzēto Aleksandru Dmitrija dēlu
B a i k o v u , 18 g. vecu, piederīgu pie Ludzas
apr. Mērdzenes pag., pastāvīgā dzīves vieta
pēdējā laikā bija Valkas apr. Ildzenes pag. Pai-
kenu mājās.

Atrašanas gadījumā no Aleksandra Baikova
pieprasāms galvojums Ls 1000,— apmērā, līdz
kāda galvojuma piestādīšanai ievietot apcieti-
nājumā, ieskaitot Latgales apgabaltiesas 1. krimi-
nālnodaļas rīcībā.

Daugavpilī, 1928. g. 3. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Bogdanovičs.

Sekretāra palīgs K. Smiltiņš.

Latgales apgabaltiesas I. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 30. augusta lēmumu,
mek 'lē pēc sodu lik. 51. p., 468. p. 1. d. pa-
mata apsūdzēto Vladimiru Dmitrija dēlu Bai-
k o v u , 29 g. vecu, piederīgu pie Ludzas apr.
Mērdzenes pag., pastāvīgā dzīves vieta pēdējā
laikā bija Cauru pag. Novikovas ciemā.

Atrašanas gadījumā no Vladimira Baikova

pieprasāms galvojums Ls 1000,— apmērā, līdz
kāda galvojuma piestādīšanai viņš ievietojams
apcietinājumā, ieskaitot Latgales apgabaltiesas
1. kriminālnodaļas rīcībā.

Daugavpilī, 1928. g. 3. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Bogdanovičs.

Sekretāra palīgs K. S m i 11 i ņ S.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Plūdu nodarītie zaudējumi.
Tallinā, 5. septembrī. Speciāla kom-

inisija plūdu zaudējumu noskaidrošanai
Peipus ezera rajonā šodien noturēja sēdi.
Tā kā Peipus ezera apkārtnē katru gadu
pārplūst 30.000 hektāru pļavu, tad nepie-
ciešami atrast līdzekļus šīs nelaimes, no-
vēršanai. Kommisija nākusi pie atziņas,
ka to var panākt vienīgi pazeminot ezera
ūdens līmeni. Pazeminot ūdens līmeni
vismaz par 30 santimetriem, no pārplū-
šanas tiktu aizsargāti 6.000 hektāri pļavu,
bet 24.000 hekt. plūdu briesmas samazi-
nātas. Galīgu lēmumu šai jautājumā
pagaidām vēl nepieņēma. Noskaidrots,
ka plūdi Peipus ezera apkārtnē katru
gadu nodara zaudējumus par apmēram
150 miljoniem igauņu marku. LTA.

Ārzemes.
Polijas un Lietavas konflikts

Tautu Savienībā.
Ženēvā, 6. septembrī. Tautu Savie-

nības padome šodien pēcpusdienā at-
klātā sēdē, kuru vadīja Somijas ārlietu
ministris Prokopē, apsprieda jautājumu
par vienādu noteikumu ievešanu gaisa
satiksmē visās valstīs. Pēc tam dienas
kārtībā nāca Lietavas-Polijas kon-
flikts. Holandes ārlietu ministris van
Blokiands kā referents sniedza ziņojumu
par tagadējo stāvokli, izsakot nožēlošanu
par līdzšinējo sarunu neveiksmi. Polijas
ārlietu ministris Zaļeckis paziņoja, ka
tam neesot ko piebilst, jo Polija neesot
atbildīga par sarunu nesekmību. Lieta-
vas ministru prezidents Voldemārs
uzstājās ar plašāku runu, kurā paskaidroja
Lietavas viedokli un aizstāvēja uzskatu,
ka sarunu neveiksmē esot vainojama
Polija. No Tautu Savienības padomes
ieteikumiem poļi tendenciozā kārtā gribot
pieņemt vienīgi satiksmes lietas. Pie
tam viņi cenšoties piespiest Lietavu no-
slēgt tādus līgumus kas aplinkus ceļā iz-
šķirtu Viļņas jautājumu Polijas labā. To
skaidri rādot, piemēram, poļu izstrādātais
šķīrējtiesas līguma projekts. Polijas val-
dība cenšoties radīt visā pasaulē iespaidu,
it kā Viļņas problēms vairs neeksistē. Tai
pašā laikā Polija turot pie Lietavas robe-
žām militāri organizētas bandas. Volde-
mārs sniedza plašu pārskatu par kon-
flikta vēsturi kopš gen. Želigovska ie-
laušanās Viļņā. Lietava neesot vai;
ja sarunas ar Poliju attīstās tik lēnai

Kaunā, 6. septembrī. ,.Lietuvos
Aidas" šodien raksta, ka lietuvju val-
dība labprāt pieņemšot Tautu sa-
vienības starpniecību Liet
Polijas sarunās. Lietava jau agrāk

Maksa par ,,Valdības Vēstnesi" :

ariesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

gadu ^ ?2— (saņemot eksped.) par:
18• ' " 6'_ gadu Ls 18,—
3 men. ? • " 2'_ i/ 2 gadu . . . „ 10—
1 .. f * ' " ' 3 mēn „ 5 —
piesūtot pa j j 7Q
Pf"ā?de-Par

'atsevišku '

gT . „ -,12 numuru ; . „ -,10

Latvlias valdības |g|^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^^a^^g^^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija:
^1^^^^®^^^ Kantoris un ekspedīcija:

Rigā, pi!ĪK92. Tālrunis 20032 ^jpO§p*ļr^ Rīgā, pilī W» 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 W Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

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

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1928. g. 4. septembri.
Satiksmes ministra vietas izpildītājs ,
kara ministris ģenerālis Ed. Kalniņš.
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par Zaļumu pieturas punkta atvēršanu.

Ar 1928. g. 15. septembri atveru Dau-
gavpils — Višķu posmā 37. km 7. pk.
p ieturas punktu, nosaucot to par„Zaļumi",
ar pasažieru operācijām satiksmei ar vi-
sām Daugavpils II pas. — Ritupes līnijas
stacijām, Daugavpils 1 pas., Ludzas, Zil-
upes un Rīgas pas. stacijām, kā ari no-
saku no šā pieturas punkta līdz. kaimiņu
tarifa stacijām sekošus attālumus: līdz
Višķiem — 12,0 km un līdz Daugavpilij
II pas. — 12,6 km.

Sakarā ar to uzdodu:

1) rīkojumā M° 156, ' kurš iespiests
„Valdibas Vēstneša" 1924. g. 119. nu-
murā un „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu
krājuma" 1924. g. 20.—23. numurā, pa-
pildināts un grozīts ar vēlākiem rīko-
jumiem, tabeles N° 3, iedales ar staciju
apzīmējumiem ierakstīt starp Daugavpils
II pas. un Višķu staciju nosaukumiem
„Zaļumi" ar sekošiem attālumiem:

līdz Daugavpilij II pas. 12,6 km
„ Višķiem....... 12,0 ,,
„ Vīgantiem 18,6 ,,
„ Rušonai 26,6 ,,
„ Krācei 41,1 ,,
„ Maltai 53,1 ,,
„ Rēzeknei I . . . . 72,4 „
„ Ilzeniem 89,1 ,',
„ Mežvidiem .... 99,1 ,,
„ Pureņiem 107,0 „
„ Kārsavai 116,0 „
„ Skangaliem .... 124,2 ,,
„ Punduriem .... 134,5 ,,
„ Jaunlatgalei .... 149,1 ,,
„ Rītupei 163,7 „

2) noteikumos N° 330, kuri publicēti
«Valdības Vēstneša" 1928. g. 55. numurā
un ..Dzelzceļu Vēstneša" 1928. g.
'1 numurā, papildināti un izlaboti
ar vēlākiem rīkojumiem, zem sta-
ras nosaukuma ..Viesīte" ierakstīt no-
saukumu ,,Zaļumi" ar izdarāmo operāciju
apzīmējumu „p" un sekošu atzīmi pie-
zjnies iedalē ., Ieslēgta satiksmē ar visām
Daugavpils II pas. — Rītupes līnijas
«acijām, Daugavpils 1 pas., Ludzas, Zil-
upes un Rīgas pas. -stacijām".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v.i.J. KJaviņš.
Finanču direktora vietas izpildītājs

J. Leitis.
Apstiprinu.

1928. g. 4. septembrī.
Satiksmes ministra vietas izpildītājs,
kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.
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Par operāciju paplašināšanu Krāces

pieturas punktā.
No 1928. g. 15. septembra ievedu Krāces

v turas punktā, bez jau tur pastāvošām

^
azieru

un
bagāžas operācijām, ari pa-

er ātruma preču operācijas.

kunuar to uzdodu noteikumos JN° 330,
55Publicēti „Valdības Vēstneša" 1928. g,
U

numurā un „Dzelzcelu Vēstneša"
nosa'miJra > Pie Krāces pieturas punkta
«labot 3 °Perāciju apzīmējumu ,,pb"
Piezīm ^"un Piezīmju iedalē esošo
un bap-'-'sekoši: „ Ieslēgta pasažieru
R«zewf satiksn'ē ar Maltu, Rušonu,

m I "n I], Višķiem, Daugavpili II

pas., Daugavpili I pas., Krustpili, Pļa-
viņām, Skrīveriem, Jumpravu, Lielvārdi
un Rīgu pas., un izdara preču operācijas
pasažieru ātrumā".

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. v. 0. Zaķis.
Finanču direktora v. i. I. Leitis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi

par skursteņu un citu dūmu vadu
tīrīšanu Lejasciema pilsētas

robežāsr- m
Pieņemti Lei^uiii fflrļiTIFētasdomes" 1928. g.

30. ' iūnija sēdē (prot. N°7. § 5.) unapstipn-

nātf ar Iekšlietu ministrijas būvniecības

pārvaldes š. g. 24. augusta rakstu > 78346.

1 s Skursteņu un dūmu vadu tīrī-
šana Lejasciema pilsētas robežas ir

obligātoriska, tā izdarāma regulāri un
kārtīgi nosacītos termiņos un saskaņā ar
noteikumiem.

2. §. Katram nama īpašniekam vai
viņa vietniekam jārūpējas par skursteņu
un dūmu vadu tīrīšanu savā mājā.

3. §. Skursteņi, kuriem pievienoti ķēķa
pavardi vai apkurināmas krāsnis, jātīra
ne mazāk, kā vienu reizi par diviem
mēnešiem. Rūpniecības un tamlīdzīgu
uzņēmumu (maizes ceptuvju, gaļas žāvē-
taVu un t. t.) lietojamie skursteņi jātīra
ne mazāk par vienu reizi mēnesī, šai
piespiedu tīrīšanai nav padoti brīvā
stāvošo namu skursteņi.

4. §. Skursteņuun dūmu vadu tīrīšana
jāizdara pamatīgi un rūpīgi. Skursteņi
jāiztīra līdz pamatam: skursteņu apakšējā
daļā un dūmu vados sakrājušies sodrēji,
kvēpi un pelni pēc tīrīšanas tīri jāizgrābj
un jāizslauka. Skursteņus, kurus neslauka
kārtīgi, vai nama īpašnieks, vai viņa
vietnieks neliek tīrīt, pilsētas valde uzdod
tīrīt uz namsaimnieka rēķina.

5. §. Sodrēju un kvēpu izdedzināšana
nav atļauta.

6. §. Namu īpašniekiem vai viņu
vietniekiem jārūpējas, lai visi mājā esošie
skursteņi, dūmu vadi un krāsnis būtu
ugunsdroši.

7. §. Skursteņu, dūmu vadu un krāšņu
tīrīšanas kontroli izdara Lejasciema
pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
brandmeistars vai viņa palīgi.

8. §. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības pēc sodu likumiem.

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

Pilsētas galva J. Paeglis.
Sekretārs Drukšteins.

Saistošo noteikumu pārgrozījumi
par ebreju savienībai piederošo lopkautuvi,
gaļas veikaliem un tirgošanos ar gaļu un

gaļas produktiem Sabiles pilsētā.
Pieņemti Sabiles pilsētas domes 1928. gada
11. 'augusta sēdē (prot. Ni 14) un ap-
stiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldī-
bas departamenta 1928. g. 31. augusta

rakstu N° 91831.

1. Lopu kaušana lopkautuvē atļauta
katru dienu no pulksten 9 rītā 1 dz pulk-
sten 13, izņemot svētdienas un svētku
dienas.

2. Reizē ar šo tiek atcelts ,,Valdības
Vēstneša" 1921. g. 238. numurā iespiesto
noteikumu 3. pants.

Pilsētas galva J. Saldu iekš.
Sekretāra ' vietas izpildītājs

Aug. Šetlers.

Pārskats par bēgļu, optantu, pārbēdzēju, emigrantu u. c. braucēju kustību
1928. gada augusta mēnesī.

Braucēju kategorija Iebraukuši . Caur".. fnn^la /t c' " ' _ braukusi kopskaits

Iebraukuši.
Nelegāli robežas pārnācēji '9
Optanti — 19

Caurbraukuši.
No S. P. R. S. uz citām valstīm:

Emigranti — 1231 1231

Kopā 19 1231 1250

Administratīvā departamenta vicedirektors V. Ludiņš.
Emigrantu un bēgļu transporta nodaļas vadītāja v. (paraksts).



esot pieturējusies pie ieskata, ka šīs sa-
runas , ja viņās piedalītos Tautu savie-
nības pārstāvis, būtu devušas labākus
rezultātus. LTA.

Māksla.
Dailes teātris vakar izrādīja Fr. Šillera

pieccēlienu traģēdiju ,,Don Karloss"
Annas Brigaderes skaistajā tulkojumā.

Ar . traģēdiju „Don Karloss" " Šillers
pēc savām pirmajām trim, vēl jaunekļa
gados sarakstītām drāmām, kuras visas
pieder ,,vētras un dziņu" laikmetam
(,.Laupitāji", „Fiesko", . '.Viltus un mīle-
stība") ar visām šā laikmeta vācu drāmas
labām un vājām īpašībām, — mēģina
tuvoties klasiskai drāmai. Tomēr ari
,,Don Karlosā" vēl stipri daudz vētras
un dziņu laikmetam piemītošu raksturīgu
pazīmju, lai gan vispār formas un ari
raksturu izveidošanas ziņā redzams liels
solis uz priekšu — jaunā uzņemtā virzienā.

Titula lomu tēloja E. Smiļģis, uztver-
dams un izveidodams infantu Don Kar-
losu nevis kā slimīgi juteklīgu, strauju,
jauneklīgi nesavaldīgu, dedzīgu ideālistu,
bet vairāk kā stipri nosvērtu ideālistu,
kā cēlu sapņotāju. Šādā uztvērumā
Smiļģa veidotais Don Karloss bija intere-
sants, labi pārdomāts un noteikti izturēts
no sākuma līdz beigām. — Cēla, dzejiski
skaista un tomēr reāli patiesa bija
Etnilija Vi ēstu re kā karaliene Eliza-
bete. — Karalis Filips atradās J. Sim-
sona rokās. Šo viņam ne visai piestā-
vīgo lomu viņš bija rūpīgi izstrādājis
visos sīkumos un deva ar pārliecinošu
iespaidu. — Dedzīgā, straujā infanta
gudro, piedzīvojušo un ideāli augstsirdīgo
draugu, marķiju Poza, visai piestāvīgu —
mierīgu, atturīgu, iznesīgu deva T. L ācis.—
Varen zīmīgs, var teikt lielisks, visā savā
stafažā, runā un gaitā bija K. Veica
hercogs Alba. — Labs bija arī E. Val-
tera garīdznieks Domingo, it kā atgā-
dinādams stāvā un žestā V. Kaulbacha
zīmēto Lapsas Kūmiņu svētceļnieka
lomā. — Vēl piezīmējams, ka ar prin-
ceses Eboli lomu diezgan labi tika galā
Alma Mačs, kura ar šo sezonu pārgājusi

no Nacionāla teātra uz Dailes teātra
skatuvi. — Par mazāk atbildīgām lomām
nav daudz ko teikt: to tēlotāji bija
vairāk, vai mazāk katrs savā vietā, tā ka
arī kopspēle un kopiespaids bija teicami.

Teātris bija pilnumpilns. Kā likās,
pildīts līdz pēdējai vietai.

Izrādē noskatījās arī Saeimas priekš-
sēdētājs Dr. P. Kalniņš, —J—

Jauna komēdija Nacionālajā teātrī. Pēc Raiņa
dzejiskās traģēdijas ,,Rīgas ragana" teātris piekt-
dien, 7. sept., sniegs jautru komēdiju Befas Šenes
,,Mīlas rotaļu", kurā daudz gracioaa prieka.
Belu Seni uzskata par vienu no vislabākiem
starp jaunajiem ungāru skatuves rakstniekiem.
Viņa luga uzbūvē stipri atgādina viņa vecākos
populāros kollēgas — ,,Spēles pilī" un ,,Liljoma"
autoru Molnarīi un ,.Nakts serenādes" autoru
Lengieli. Viņš mācījies daudz arī no franču
modernās komēdijas, atmetot tās farsiskos pār-
spīlējumus. Viņa humors ir dzidri gaišs ar
vieglu sentimentu. Luga ar lieliem panākumiem
izrādīta ārzemju teātros. Saturs pievilcīgs: lugā
jautri rotaļājas ar cilvēku mīlu, kura aizrauj
viņu dažādās dēkās. Galvenās lomās: neievērotā
sieva — Lilija Ērika, p|āpīgā draudzene — Anta
Klints, kino tante — Jūlija Skaidrīte, ,,gulošais
vīrs" — E. Feldmanis, kurš vada ari režiju,
mākslinieciskais Don-Žuans — Jānis Ģermānis,
mierigais ēdelīgais vīrs — R. Parņickis u. d. c.
Šīs vasarīgās komēdijas saturs mūsu skatītājiem
būs tuvs un saprotams.

Literatūra.
Latvju tautas dainas. Illūstrēts izdevums ar

variantiem un zinātniskiem apcerējumiem. Re-
diģējis prof. J. Endzelīns. Sakārtojis R. Klau-
stiņš. 1928. Izdevēji ,,Literatūra" (īpašnieki
K. un P. Rasini) Rīgā. 899 lappušu biezs.

Tāds ļoti ievērojams izdevums — mūsu tautas
dainu jauns sakārtojums, papildināts ar dažām
jaunām dziesmām, illūstrācijām un —galvenais —
zinātnes vīru pētījumiem un apcerējumiem par
šām mūsu dainām šovasar parādījies klajā. Pie
mušu tautas dziesmu zinātniskā izpētīšanas
darba ņem dalību, var teikt, visi mūsu univer-
sitātes attiecīgi spēki, sākot ar mūsu lielo valod-
nieku un .nenogurstošo daudzpusīgo darbinieku,
profesoru Dr. J. Endzelīnu, kā virsredaktoru.
Tā šai pirmajā sējumā, kurā sakopotas dainas
par dabu, stādu un dzīvnieku pasauli, kā ari
par bērnības laikmetu, piedalījušies ar zināt-
niskiem darbiem savās nozarēs šādi spēki: pro-
fesors N. Maira (sniedzis apcerējumu ,,Mežs un
koki latvju dainās"), prof. P. Šmits (Koku loma
mītos, bez tam 'etnogrāfisku apcerējumu kristības
dainās un ļaužu ierašās), privātdocents A. Zā-
melis (Augi latvju dainās — plašs apcerējums,
beigās dodot visai noderīgu un interesantu

alfabētisku stādu sarakstu, kas ap'dziedāti mūsu
dainās), asistents Dr. phil. N. Transehe (Dzīvnieki
latvju dainās); asistents biškopības speciālists
P. Rizga (Meža drava dainās), privātdocents
P. Oalenieks (Purvs un ezers dainu apdziedājuma),
kapteinis A. Malvers (Senais latviešu kuģis un
jūrnieks), zivkopības speciālists V. Mansfelds
(Senais dainu zvejnieks), meteoroloģiskā biroja
vadītājs J. Barlotijs (Laika novērojumi dainās),
profesors V. Sinaiskis (Latviešu poētiskie dabas
vērojumi — ļoti interesanti mitoloģiski tirzājumi
par latviešu uzskatiem,zīmējoties uz sauli, mēnesi,
vēju un pasauli vispār) un profesors V. Maldonis
(Bērnu audzināšana pēc tautas dainām). Mūzikas
nodaļu vadījis prof. P. Jurjans un krājuma
illūstrēšanu — prof. R. Zarriņš. Galveno darbu
pie dainu sakārtošanas izdarījis pazīstamais
literatūrai vēsturnieks un kritiķis R. Klaustiņš.
Atzīmējām visus šā pirmā sējuma līdzstrādniekus,
lai rādītu, cik plašos un dziļos apmēros domāts
izkopt un apstrādāt šo jauno dainu izdevumu.
Redakcija un izdevēji, redzams, pieliek visas
pūles, lai izdevums būtu bagāts iekšējiem iz-
tirzājumiem par mūsu tautas dainām un glīts
savā ārējā tērpā. Tā kā izdevuma cena nolikta
ārkārtīgi zema (liels biezs sējums brošēts maksā
tikai 6 lati), tad to iespējams iegādāt katram,
kas vien interesējas par mūsu svarīgāko literatūras
daļu — mūsu dainām.

Turpmākos dainu sējumus izdevēji cer jau
drīzumā pasniegt saviem abonentiem.

Darba Tiesības. Sociālpolītikas mēnešraksts.
JVs 7/8. Jūlijs/Augusts. Rīgā, 1928. g. Latvijas
slimo kasu savienības izdevums.

Mūsu Nākotne. Laikraksts skolotājiem un
vecākiem. JM° 16. — 1928. g.

Latvijas bankas nemiai parīta
uz 1928. g. 5. septembri.

AKTĪVA. - Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un

pie ārzemju emisijas bankām. . 23,733,473 41
Ārzemju valūta 83,613,628 95
Sudraba nauda 4,364,278 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

nauda 8,220,017 48
īsa termiņa vekseli 84,196,286 86
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 42,235,670 68
Citi aktīvi . 10,321,749 14

256,685,104 52

Rīgā, 1928. g. 5. septembrī.
13239

PASĪVA. Lati
Bankas naudas zīmesapgrozībā. . 43,889 ^ ^
Pamata kapitāls 15,581 423 _
Rezerves kapitāls S.Ogo'sgfi rnSpeciālās rezerves 2,50o' oon
Noguldījumi U/7792» ™Tekoši rēķini Hie^ S
Valsts rēķini un depozīti 1I6,5l2 082 *1Ci« pasīvi -l____164ļ7»

_J56^H)£52
Padomes priekšsēdētājs J. Celtni ~~
Galvenais direktors K. Vanags!

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 7. septembri.

Devīzes

1 Amerikas dollars 5,179 5 ioQ1 Anglijas mārciņa 25,13-9510
100 Francijas franku 20 18—2070
100 Beļģijas beigu ?' . . 71,' sO—7235100 Šveices franku 99 45— 100™100 Itālijas liru 27,04—27 2.-
100 Zviedrijas kronu 138,40— ]3Q|a
100 Norvēģijas kronu 137,95—1Ss'100 Dānijas kronu 137,95—lagm
100 Austrijas šiliņu 72,70-73 40100 Čechoslovaķijas kronu . . .15,30—15*100 Holandes guldeņu 207,40—^OS45
100 Vācijas marku 123,25—12385
100 Somijas marku 12,96 13 08100 Igaunijas kronu 138.35—13905
100 Polijas zlotu 57,45—58 65
100 Lietavas litu 51 ,00—51*

70
1 SSSR červoņecs 1

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°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisljas
priekšsēdētājs J. Skuievics.

Zvērņiāts biržas māklers P. Rupnerj.

Redaktors M. Arons.

> \

(Tiesu
sludinājumi.

*
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties.lik. 1967., 2011—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Bertas-
Elizabetes Mūrnieks lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
28. augustā publicēto 1928. g.
29. maijā, Cēsu pilsētas slimnīcā
mirušā Pētera Jāņa d. Mūrnieka
1928. g. 28. maijā mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Pētera Mūrnieka
mantojumu vai sakarā ar #šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī slu-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 30. augustā.
L. Ns 4723.

Priekšs. v. A. Blūmentals.
12802ē Sekretārs A. K a I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 6. aprīlī Vecpiebalgas
Lejas-Beķeros mir.Jēkaba Jēkaba
dēla Meistera ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam iz ur šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, lega-
tarijiem,fideikommisārijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā ternņņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējuša 's. L. JVa4998

Rīgā, 1928. g. 30. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentals.
12803 Sekretārs A. Kalve.

mirušā Juliusa Otto d. Jaun-
zema, 1928. g. 10. janvāri
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas pesronas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Juliusa Jaunzema mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma nodrukāšanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad ? minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām

?un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L. Ns 5011

Rīgā, 1928. ģ. 30. augustā.
Priekšsēdēt. v. A. Blūmentals.
128010 Sekretārs A. Kalve.Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011. 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 30. novembrī * Rīgā mir.
Alberta Jāna d. Rudzīša ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem, kreditoriem un 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. L. Ns 5259

Rīgā, 1928. g. 30. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentals.
12804 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sep-
tembra likumu par mortifikāciju
5., 6. un 7. p., ievērojot Šeines-
Perl Meierovič lūgumu un savu
lēmumu no 1928. g. 29. augusta
paziņo, ka lūdzējai ir gājušas
zudumā divas dzivības apdroši-
nāšanas polises, izdotas no ap-
drošināšanas biedrības „Rossija":
a) 1903. g. jūnijā ar J6 185175
par 5000 rh!., izdota uz viņas
lūdzējas meitas Mirjamas Meie-
rovič vārdu un b) 1909. g. ar
JVe 260850 par 4000 rhļ. uz lūdzē-
jas vīra Faivisa Meieroviča vārdu,
kurš tagad miris.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām polisēm, pieteikties
tiesā triju (.'^) mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstn.'
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, po-
lises atzīs par iznīcinātām un
Jūdzējai izdos lēmuma norakstu
dēļ jaunu polišu vai to vērtības
saņemšanas.

Rīgā, I928.g. 30. aug. Ns 5302.
"Priekšs. v. A. Blūmentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Jēkaba Knope
lūgumu un savu 1928. g. 14. aug.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu pēc obligācijas par 838,71
rbļ. nedzēstā summā, apstipri-
nāta 1908. g. 17. novembrī ar
Ns 786 uz nekustamo īpašumu
Krapes muižas zemnieku zemes
Ilgažu Ns 5 mājām, ar zem. grām.
reģ. Ns 3180 ar zemes gabalu
Pilmani Ns 26 par labu Katrinei
Zaķītis, dzim. Danilovs, ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ,
kā ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1928.g. 30. aug. Ns 4548
Priekšs. v. A. Blūmentals.

12807ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5,sept.
lik. par mortifikāciju 5.. 6. un 7.p.
pamata, ievērojot Artura Bric-
maņa lūgumu un savu lēmumu
no ( «28. g. 28. augusta paziņo,
ka lūdzējam ir gājušas zudumā
2 dzīvības apdrošināšanas po-
lises, izdotas no apdrošināšanas
biedrības ,,Žizn" 1901. g. 21. jū-
nijā ar Ks 94758 par 3000 rbļ. un
1904. g. 13. dec. ar Ns 109495 par
1500 rbļ.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām polisēm, pieteikties
tiesā triju mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, po-
lises atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam izdos lēmuma norakstu
dēļ jaunu polišu vai to vērtības
saņemšanas. Ns 5301

Rīgā. 1928. g. 30. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentals.

12818z Sekretārs V Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas 1928. g. 21. augustā
izklausīja Friča Lūciņa atzīmes
dzēšanas lietu, nolēma: dzēst
atzīmi, kas ievesta 1914. g.
10. martā uz nekust. īpaš. Rīgas

pils. IV hip. iec, ar zem. gr.
reģ. Ns 2237 pēc tiesu izp.
Machovska 1914. g. 3. martā
raksta Ns 511 par Reinholda
Borcherta prasības piedzīšanu par
500 rbļ. ar %% un izdevumiem,
2) pieņemt tiesas glabāšanā
Ls 14,04 iemaksātus 1928. g.
3. aug. pret Latv. bankas kvīti
.Nq 15/27919.

Rīgā, 1928. g. 30. aug. Ns 3618.
Priekšs. v. A. Blūmentals.

128130 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, ļ
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. tīri
2062. p., ievērojot Eduarda Lap-
sala pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1928. g.
28. augustā lēmumu, paziņo,
ka lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 1500 rbļ., apstiprinātas
1913. g. 27. maijā ar J\s 441 uz
nekustamo īpašumu Valkas apr.,
Kalna muižas Jaun-Luņķu mā-
jām, ar zemes grām. reģ. Ns 3919
ar zolidārisku atbildību uz tās
pašas muižas Luņķu Ns 34 māju,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 1330
par labu Jūlei Lapsals ,dz. Mačs—-
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 34 dēļ kapitāla un % dzē-
šanas.

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

Rīgā, 1928. g. 30. aug. Ns 5269.
Priekšs. v. A. Blūmentals.

1281 lē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 28.au-
gustā izklausīja Pēterpils-Tulas
zemes bankas lūgumu dzēst hi-
potēkariskos parādus no ,,Bence"
Ns 1" mājām, pied. Aleksandrsm
Venclavovičam, nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 15100r.,
apstiprinātu 1912. g. 5. jūlijā ar
JV° 934 uz nekust. īpašuma Cēsu
pilsmuižas ,,Bence JNa 1" mājām,
Cēsu apr., ar zemes grām. reģ.
JVe 4020 par labu Pēterpils-
Tulas agrārbankai. Ns 4526

Rīgā, 1928. g. 30. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentals.

12815z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,

atklātā tiesas sēdē 1928. fr
28. augustā izklausīja Kārļa Ka-
lekaura hipotēkarisko parādu dzē-
šanas lietu, nolēma: atzīt par

iznīcinātu obligācijas par 121W
un SOOOrbļ., apstiprinātas 190o.fr
19. septembrī; 1907. g. 23. ott
ar Ns 817 un 1246 uz ",kl1;-
īpašumu Rīgas pils. 3. hip '*ļ
ar zemes grām. reģ. K2 -+*
par labu pirmā Pēterim Virsām,
kas to cedējis blanko un ~

Fridricham Šmeilim, kuras ao*
pārgājušas uz Hermani Kamp*

kā blanko cesionāru, kas

cedējis atkal blanko.
Rīgā, 1928.g. 30. aug. >

Priekšs. v.A. Blūnienta*
12808ē Sekretārs_AJWlJ

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļ»,

atklātā tiesas sēdē 1"
28. augustā izklausīja J"

^Dobkeviča hipotēkarisko par-

dzēšanas lietu, nolēma: I
atzīmi, kas ievesta uz
īpašumu Rīgas pils. V U
iecirknī, ar zemes g^arn.
Ns 1191 uz pirkšanas l'g1 "^^
mata ar zemes grām. re?.

saskaņā ar līguma § D P°\ mr&
robežojumiem 1915. g-?.2) pieņemt tiesas gla,ba*rU
50,— iemaksātus pec L?™: „,
ka 's 1928. g. I» ; jgftu
11. augusta kvītēm »e ^
un 18 31896. U.

Rīgā. 1928. g. 3°)Ai&
Priekšsēd. v. A. Bhl .%alv«-

12814z Sekretārs A. *

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklāt, tiesas sēdē 1928. g.
28. augustā izklausīja Marijas
Borkevic un Annas Szametat
hipotēkarisko parādu dzēšanas
lietu, nolēma: atzīt par iz-
nīcinātu obligāciju par 3000 rbļ.,
apstiprinātu 1909. g. 25. febr.
ar JVa 298 uz nekust. īpašumu
Rīgas pils. 6. hipot. iec, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1432
par labu Mārcim Ķīsim, kas to
cedējis blanko un kura pārgājusi
uz Hermani Kampe, kā blanko
cesionāru, kas to cedējis atkal
blanku.

Rīgā, 1928. g. 30. aug. Ns 3362
Priekšs. v. A. Blūmentals.

12809ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
21. augustā izklausīja mir. Fi-
lareta Bikova mantnieku at-
zīmes dzēšanas lietu, nolēma:
dzēst atzīmi, kas ievesta 1905. g.
23. aug, uz nekust. īpašumu
Rīgas pils. III hipot. iecirknī,
ar zemes grām. reģ. JVa 1829 par
Dmitrija Frolova prasības pie-
dzīšanu 220 rbļ. lielumā uz tiesu
izp. P. D. Cveiberga 1905. g.
20. aug. raksta Ns 992 pamata;
pieņemt tiesas glabāšanā Ls 5
iemaksātus Latv. bankā 1928. g.
4. jūl. ar Ns 15/23642.

Rīgā. 1928. g. augustā. Ns 4987.
Priekšs. v. A. Blūmentals.

12812ē Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, un
Alīdes Jaunzems lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
na? pret šai tiesā 1928. g. 28. aug.
publicēto 1928. g. 30. janvāri
Yecgulfoen.es pag. ,,Bodniekos"

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
28. augustā izklausīja Pēterpils-
Tulas zemes bankas lūgumu dzēst
hipotēkariskos parādus rro ,,Kal-
na-Svile" mājām, pied. Jānim
Vanagam, nolēma: atzīt par iz-
nīcinātu obligāciju par 3000 r.,
apstiprinātu 1912. g. 28. maijā
ar Ns 290 uz nekustamo īpašumu
Vecpiebalgas muižas kvotes māju
,,Kalna Svile" JVs397, Cēsu apr.,
ar zemes grām. reģ. Ns 858 par
labu Pēterpils-Tulas agrārbankai.

Rīgā, 1928. g. 30. augustā.
12816z JVa 4379

Priekšsēd. v. A. Blūmentals.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1927. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot Kārļa
Ādolfa Lidke lūgumu un savu
lēmumu no 1928. g. 28. augusta
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
4 obligācijām, apstiprinātām uz
nekustamo īpašumu Bulduru
muižas muižu zemes V grupas
dzimtsrentes gruntsgabalu Ns 74
Bulduros, Rīgas apriņķī, ar ze-
mes grāmatu reģ. *NŠ 1985:
1) 1907. g. 18. decembrī ar

Afe 232 par 5000 rbļ. par labu
Voldemāram Branguiam blanko

[ cedēta, 2) 1909. g. 23. janvārī ar
Ns 15 par 4000 rbļ. par labu

I Jānim Andrevičam blanko ce-
; dēta, 3) 1909. g. 4. jūnija ar
Ns 178 par 1000 rbļ. atlikuma

1 par labu Voldemāram Bran-
guiam, blanko cedēta un 4)
1912. g. '9. augustā ar Jn's 369
par 1500 rbļ. par labu Kārļara
Lidke, kura obligācija ir pār-
gājusi uz Antonu Karandzeju
kā blanko cesionāru, kas viņu ir
atkal cedējis blanko — ir ie-
maksājis tiesas depozitā Ls 245,34
dēļ kapitāla un 0/L, 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. Vīstu."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 30. aug. 5344.

Priekšs. v. A. Blūmentals.
128105 Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

1. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kancleja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Nš 37, dz. 2, paziņo:

1) Kreditoru Ls 4002, 81 pra-
sību ar ° n un piedzīšanas izde-
vumu segšanai 1928. g. 15. nov.,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
sēžu zālē

publiskā otrā ūtrupē pārdos
Jānim Lazdīņam piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš ierakstīts
Rīgas -Valmieras zemesgrāmatu
nodaļas muižu zemes grunts-
gabalu zemes grāmatu reģistra
6345 nodaļā un sastāv no Rīgas
apriņķī, Doles pagastā atrodošā,
no Doles muižas, muižu zemes
atdalītā zemesgabala ,,Lazdiņi
.Ys 179F" aptverošu 2,12 ha:

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 4500;

3) uz īpašuma guļ hipotēku pa-
rādi par Ls 3500;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10%no novērt, summas;

5) zemesgrāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemesgrāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž,
jāuzrāda tādas līdz ūtrupes dienai,

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pub-
liskai apskatīšanai Rīgas apgabal-
tiesas III civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
13266 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

^„«fcaifiesas c.v.lnodaļa,

«^ftie^s sēdē 1
928.

g.

„,stā izklausīja Roberta
«"7 Amā lijas Salchers,

ls lūgumu dēļ obliģā-

Ii^ no Sanas, nolēma: at-
; icinātām divas ob.igā-

"st ;prināfas uz ne

„fRī gas pils- H hip. iec,

^ grām. reģ. Ns 790,_ in-
s. 11. maija ar

... Ss 979; bet

fijas ar Ns 029, par

,' hT par labu Aleksandram
,-Gotlībam Pficneram un

J^SsT 13. dec. ar Ns 1852

oh rbļ. atlikuma par labu
, He inricha d. Kissneram,

cedēiis blanko un kura

usi uz Vo lfgangu Ķīnu, kā

E nk cesionāru, kas viņu ir
gg atkal blanko. Ns 2577

«ri 1028. g. 30. augustā.

Priekšsēd. v. A. B lūmentals.

ļjgf^ķggrs
A- Kalve-

fiF. as ' a pgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

Ln.itoioties uz 1919. g. S
^
sept.

Snu par mortifikāciju 5., 6.

^7
p. pamata, ievērojot Er-
Reinsona lūgumu un savu

gfmu no 1928. g. 28 augusta

nazino ka lūdzējam ir gājušas

«dufflā dzīvības apdrošināšanas
_«. izdota no apdrošināšanas

ferī 'has „Žizņ" 1879. g. 8. okt.

3 n" 16898 par 5000 rbļ. _
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,

Eu-ārn būt" tiesības uz augša

imadito polisi, pieteikties tiesā

triju mēnešu laikā, skaitot no

.dienas, kad šis sludinājums īe-

SpiCst< Valdības Vēstnesī" un

izrāda, ka ja šīs personas no-

teiktā laikā nepieteiksies polisi
atz iq par iznīcinātu un lūdzējam

izdos lēmuma norakstu dēļ jaunas

polises jeb tās vērtības saņem-
šanas. on

M ™?5
Rīgā, 1928. g. 30. augusta.

Priekšsēd. v. A. Blūmentals.
ļ2819z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

ar 1928.g. 14/21. augusta lēmumu
ir atzinusi Jāni Baumani par
maksātnespējīgu parādnieku,
kamdēļ iestādēm un priekšnie-
cībām ' vajadzīgs labprātīgi: 1)
uzlikt aizliegumu uz parādnieka
nekustamiem īpašumiem, kā arī
.apķīlāt viņa kustamu mantu, ja
tāda atrastos viņu iestāžu robežās
un 2) paziņot Rīgas apgabaltiesai
par visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā ari
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī par
summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā ari
par maksātnespējīgā nekusta-
miem īpašumiem, kuri atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izda-
rāmi četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1928. g. 31 augustā.
L Ns 1905/28. g. I. g.

Priekšsēdētāja v. A. Blūmentals.
12897 Sekretārs A. Kalve.

*S«s apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
lik. 1967., 2011 —

«".2079. p. p. un Balt.
?esību kop. 2451. p. pa-
už Pētera Čukana pilnv.

lūsnm, Aleksandra Lazdina
kurām ? u, za,cina visas personas,

"".kaut kādas pretenzijas.
; *1 ierunas pret šaī tiesā
-;̂ »-aug. publicēto 1927. g.? Saikavas pag. ,.Upstā "

r* «ār|a d. čukana.
ie«7"« --r - pie Saikavas

I,esas taisīto testamentu.

kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir. Jāņa
Čukana, mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, legatārijiem, dfideikomi-
sarijiem, parāddevējiem un t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas mīnētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928 .g. 31. augustā.
L. Ns 5343. 12896b

Priekšsēd. v. A. Blūmentals.
Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Lavīzes Lagzdiņ lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. un sava 1928. g.

23. augusta lēmuma, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
uz nekustamu mantu Saldus
pilsētā ar krep. Ns 110 nostipri-
nāta 1896. g. 5. martā Ventspils

Kuldīgas apgabala 2. iec. mier-
tiesneša 1896. g. 4. janvāra iz-

pildu raksts Ns 10 par labu Saldus

krāj-aizdecvu kasei 67 rbļ. 86 k.
lielumā, sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā līdzņemot
minēto obligāciju. Pie kam tiek

aizrādīts, ka pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījuma, pa
rādu atzīs par samaksātu un

obligāciju par iznīcinātu, pie-

šķirot lūdzējai tiesību pieprasīt

parāda izdzēšanu iz zemes grā-

matām. Xe 781 28.
Liepājā, 1928. g. 29. augusta.

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
12857z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 24. aug.
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Annas Gru-
nau lūgumu viņas prasības lietā
pret Johanu Grunau, dēļ laulības
šķiršanas, uzaicina atbildētāju
Johanu Grunau, kup dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā vai uzdot savu
dzīves vietu Liepājā četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1928. g. 29. augustā.
L. Ns 214/28. 12863b
Priekšsēd. b.v. A. Kiršfelds.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 24. augusta
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Annas Begge
lūgumu viņas prasības lietā pret
Rūdolfu Begge, dēļ laulības šķir-
šanas, uzaicina atbildētāju Rū-
dolfu Begge, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā vai uzdot savu dzīves vietu
Liepājā četru, mēnešu laikā no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caui
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1928. g. 29. augustā
L. Ns 316/26. 12862b

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

ar 1928. g. 21. augusta lē-
mumu ir atzinusi Jāni Liepu
par maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs lab-
prātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpašu-
miem, kā ari apķīlāt viņa ku-
stamo mantu, ja * tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā ari
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
ari par maksātnespējīgā neku-
stamiem īpašumiem, kuri at-
rastos viņa pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.

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

Rīgā, 1928. g. 31. augustā.
L.Ns 1895/28. g. 1. g.

Priekšsēd. v. A. B 1 ū m e n t a 1 s.
12899 ? Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 23. aug.
lēmumu uzaicina 1915. g. 5. sept.
mir. Gina Anša d. Ungura un
1925. g. 17. febr. mir. Trīnes
Toma m. Ungurs, mantniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesibas
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 29. augustā.
Ns 899m. 28. 12855b

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 16. aug
lēmumu uzaicina 1918. g. 20. mar-
tā Grobiņas pag. mir. Ilzes An-
dreja m. Kulpe, mantniekus,
kreditorus,legatārus, fideikommi-
sārus un visas citas personas,
kurām ir kādas tiesības un prasī-
bas uz atstāto mantojumu, vai
kuras vēlētos apstrīdēt viņa testa-
mentu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā slkaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām
uz visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1928. g. 29. augustā.
Ns 811m.'28. 12854b
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Anša Abermaņa lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p. p. un 1923. g.
17. marta un savu 1928. g.
23. augusta lēmuma, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
uz Liepājas apr. Meirišķu
,,Liļļu" (Lilshof) Ns 65 mājām
zem krep. Ns 24-1 reģ. nostipri-
nāta 1908. g. 29. nov. ar žurn.
Ns 1038 uz Alīdes Jakobson
vārda 3000 rbļ. liela obligācija,
pie kam kā prasības dokuments
skaitās izsniegts no zemes grā-
matām 1922. g. 13. janv. ar žurn.
Ns 39 pirmai Rīgas savstarpējai
kredītbiedrībai nozaudētās obli-
gācijas noraksts, — viena mē-
neša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā līdzņemot minēto obligā-
ciju dēļ, iemaksāto Ls 64,32,
t. i. parāda ar procentēm sa-
ņemšanas. Pie kam tiek aiz-
rādīts, ka pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, pa-
rādu atzīs par samaksātu, pie-
šķ irot lūdzējam tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemes grām.

Liepājā, 1928. g. 29. augustā.
Ns 779/28. 12858b

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Magdas-Karolinas-EKridas Ki-
nau lūgumu un pamatojoties uz
civ. proc. lik. 2081. un sek. p.
un savu 1928. ,g. 23. augusta lē-
muma, uzaicina personas, kuru
rokās atrodas sekošas uz ne-
kustamu mantu (Saldū ar krep.
Ns 79, nostiprinātas obligācij.
uz Saldus krāj-aizdevu kases
vārdu: 1) 1883. g. 14. novembrī
460 rbļ. lielumā un 2) 1906. g.
24. augustā 500 rbļ. lielumā.
sešu mēnešu laīkā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā līdzņemot minētās
obligācijas, pie kam tiek aizrā-
dīts, ka pēc minētā termiņa no-
tecēšanas ,ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, pa-
rādus atzīs par samaksātiem
un obligācijas par iznīcinātām,
piešķirot lūdzējai tiesību pie-
prasīt parādu izdzēšanu iz zemes-
grāmatām. Ns 780/28.

Liepājā, 1928. g. 31. augustā.
Priekšs. b. v. A. Kiršfelds.

12930ē Sekrd. A. J ans0 ns.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Heseļa Aizikmaņa lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p- š. g. 23. aug.
nolēma:

1) atzīt par samaksātu hipo-
tēkarisku obligāciju, kura ap-
grūtina Heselim Aizikmanim pie-
derošu nekustamu mantu Lie-
pājā zem krep. Ns 966 un 1907. g.
14. febr. nostiprināta 1000 rbļ.

lielumā uz Samuila Štauma d.

Bekmana vārda;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt

zemes grāmatu nodaļā minētās

hipotēkariskās obligācijas izdzē-
šanu iz zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tie-

sas depozītā līdz kreditora ie-
rašanai, kuram tādu izmaksāt

pret prasības dokumenta iz-
sniegšanu.

Liepājā, 1928. g. 29. augusta.

Ns 337 28. 12859b

Priekšsēd. h. v. A. K iršfelds.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 23. aug
lēmumu uzaicina 1928. g 2
mir. Lizes Ernesta m. Pucens
mantniekus, kreditorus, lega-
tārus, fideikomisārus un
citas personas, kurām varētu būi
kādas tiesības vai prasības U2
atstāto mantojumu, pieteikt tā-
das tiesai sešu mēnešu laikā
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 29. augustā.
N°90Im.28. 12856b

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Kuldīgas pilsētas valdes lū-
gumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p.,
1923. g. 17. marta likumu un
sava 1928. g. 23. augusta lēmuma,
uzaicina personas, kuru rokās at-
rodas sekošas uz nekustamu man-
tu Kuldīgas pilsētā ar krep.
Ns 6336, nostiprinātas obligācijas:
1) 1871. g. 26. jūlijā 1000 rbļ.
pirmvērtības lielumā , atlikumā
tagad 200 rbļ. uz Vilhelmines
Jon vārdu un 2) 1878. g. 30. aug.
2000 rbļ. lielumā uz Kuldīgas
krāj-aizdevu kases vārdu, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā līdzņemot minētās obligāci-
jas dēļ iemaksāto Ls 49,60, t. i.
parāda ar procentēm saņem-
šanas, pie kam tiek aizrādīts,
ka pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaksātiem, piešķirot
lūdzējai tiesību pieprasīt parādu
izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1928. g. 31. augustā.
JVs 782/28,

Priekšs. b. v. A. Kiršfelds.
12931ē Sekr. A. lansons.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.

paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1926. g. 12. nov.,
uz šīs tiesas prokurora lūgumu
Aleksandrs Kondrats atzīts par
atrodošos bezvēsts prombūtnē
un uzdots Višķu pag. padomei
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošā Aleksandra Kondrata
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1928. g. 29. augstā.
I2833z L. Ns 1525a/26.g.

Priekšsēd. b. v. N.Dībietis.
Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.

paziņo vispārībai, ka 1927. g.
2. jūnijā mirušā Staņislava Pē-
tera d. Sondora 1927. g. 6. aprīli
sastādītais privātais testaments
ar apgabaltiesas 1928. g. 19.marta
lēmumu apstiprināts.

Daugavpiīlī,1928.g. 29.augustā
12834z L. Ns 748a/28.g.

Priekšsēd. b. v. N. Dībietis.
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.

paziņo vispārībai, ka 1927. g.
19. februārī mirušā Vinča Franča
dēla Bilinska 1927. g. 8. janvārī
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1928. g. 6. febr.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1928.g. 29.augustā.
12835z L. Nš 381a'28.g.

Priekšsēd. b. v. N. Dībietis.
Sekretārs v. K. Kanuttrs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispā-
rībai, ka laulātie draugi Andrejs
Andreja d. Blūms un Otilija-
Matilda Jāņa m. Blūms noslēguši
savstarpīgo ' laulības līgumu pie
Ilūkstes notāra A. Pakalniņa
1928. g. 30. aprīlī reģ. Xs 444.
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 41.—46., 79. un turp-
mākus pantos paredzētās tiesības
attiecībā uz laulāto ļaužu mantu
un šo attiecību vietā ieveduši
sievas atsevišķās mantas tiesības
pēc tā paša likuma 27. un 28. p.
noteikumiem. L. .Ys 2173a 28.

Daugavpilī, 1928. g. 30. aug.

Priekšsēd. b. v. N. Dibietis.
12950v Sekretārs K. Kangurs.

Rīgas apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.,
2D14.. 2059. un 2067. p. p. paziņo.
ka pēc 1881. g. 15. febr. Olaines
pag. mir. Dorotejas-LTbas Oto
un 1918. g. 10. nov. Olaines pag.
mir. Annas-Dorotejas Jāņa m.
Grīnbergs, alias Grīnbuš atklāts
mantojums un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu,
skaņā ar to tiesības, ka mant-
niekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem. kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas,
,Vald. Vēstn.".

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, viņas atzīs par šīs
tiesības zaudējošām.

Rīgā, 1928. g. 30. augustā.
12864b Miertiesnesis Akermans

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1928. g. 29. augusta un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401.
un 1402. p. p. un civ. lik. 10 sēj.
1. d. 1239. p. uzaicina 1927. g.
12. jūlijā mir. Ludvika (Ludviga)
Staņislava d. Rasnača, mant-
niekus pieteikt savas manto-
juma tiesības uz atstāto manto-
jumu Daugavpils apr. Liksnas
pagastā.

.Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

12865b Miertiesneša v. A. Vidiņš.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1928. g.29. aug. un pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p. uz-
aicina 1926. g. 16. jūnijā mirušā
Jura Franča d. Rasnača, mant-
niekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz atstāto mantojumu
Daugavpils apr. Līksnas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstu.".
12866b Mieriesneša v. A. Vidiņš.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz savu š. g. 29. augusta
lēmumu un saskaņā ar X sējuma
1. d. 1239. un 1241. p. un civ.
proc. lik. 1401. un 1402. p.
uzaicina 1927. g. 4. maijā. Pildas
pagastā, Raibakozu viensētā Ne20
mirušā Stepana Pētera d. Rimša
mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības uz nel. Rimša
atstāto — Pildas pagastā, Rai-
bakozu viensētā Ns 20 — man-
tojumu sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas,,Vaid.
Vēstnesī" .

Atstātais mantojums sastāv
no Raibakozu viensētas Ns 20,
apmēram 19 ha platībā ar ēkām
un kustamu mantu.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. Blakus lieta Ns 132.

Ludzā, 1928. g. 29. augustā.
12904Č Miert.v.i.S. Beljakovs

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu nu
1928. g. 29. augusta un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401.
un 1402. p. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. uzaicina 1928. g. 18. febr.
mir. Jēzupa Jura d. Cirša, mant-
niekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz atstāto mantojumu
Daugavpils apr. Kolupes pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
12867b Mierties. v. A. Vidiņš.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š. g. 29. augusta
lēmumu un saskaņā ar civ.
lik. X sējuma 1. d. 1239. un
1241. p. un civ. proc. lik. 1401.
un 1402. p. uzaicina 1928. g.
4. jūnijā mirušā Feodora Ignata
d. Ignatjeva mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības
uz nel. atstāto mantojumu Ciblas
pagastā, Ļadinu viensētā un
sastāvošu no viensētas zemes.
izdalītas no Ļadinu folvarka,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. Bl. lieta Ns 133.

Ludzā, 1928. g. 29. augustā.
!2903ē Miert. v. i. S. Beljakovs.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
14. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Lienes ielā Ns 14, pārdos
Elzas Bērziņš kustamo mantu,
sastāvošu no galda svariem u. c.
un novērtētu par Ls 1040.

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

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.

13277 Tiesu izpild. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Krasta ielā Ns 15/17,
pārdos II torgos Mārtiņa Kauliņa
kustamo mantu sastāvošu no
2 atsperu raspuskām u. c. un
novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1928. g. 4. septembri.

13279 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
26. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Matīsa ielā -Vs 36, dz. 40,
pārdos 1 un II torgos Eliāsa
Dimantšteina kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
13278 Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā
Ns 37, dz. 2 paziņo:

1) Jāņa Elkšņa Ls 4687,11
prasības' ar % un piedzīšanas
izdevumu segšanai 1928. g.
15. novembri, pīkst. 10 no rītā,
Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskā ūtrupē pārdos
Jānim Stūrim piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš ierak-
stīts Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas muižu zemes
gruntsgabalu zemesgrāmatu reģ.
8191 nodaļā un sastāv no Rīgas
apriņķī, Lielvārdes pagastā atro-
došā, no Lielvārdes muižas at-
dalītā zemes gabala ,,Krast-
kalni Ns 169 F un 169 Fa",
aptverošu 15,20 ha;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 3000;

3) uz īpašumu guļ hipotēku pa-
rādi par Ls 9100;

4) pie piedalīšanas ūtrupe jā-
iemaksā 10° ,, no novērt, summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo neku-
stamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz
ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir atvērti publiskai ap-
skatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
13205 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo at-
klātībai, ka 1928. g. 18. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Daugmalas p,
„Vēveros" pārdos otrā ūtrupē
Jānim Goldmanim piederošo
laistāmu mantu, sastāvošu no
dažādām mēbelēm, divām lam-
pām un vienām šķīvju ecēšām un
novērtētu par Ls 860,—.

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

Rīgā, 1928. g. 3. septembrī.
13264z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā. Rīgas bul-
vāra .Ne 11, paziņo, ka:

1) Valsts zemes' bankas prasībā
par Ls 6445,30 ar soda procen-
tiem un izdevumiem. 1928. g.
29. novembrī, 'pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē. pirmā publiskā vairāk-
solīšanā pārdos Jāņa Tirzīša
nekustamo ipašumu, kas atrodas
Madonas apriņķī, Liezeres pag.
un sastāv no lauku mājas ,,Ti-
mermani" , ar zemes grāmatu n
> 2580 un ir 100,32'pūrvietas ar
74,64 taksācijas ienākumu rubļu
vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 6600,
no kuras summas sāksies solīšana,

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
cu parādiem par Ls 5800;

4) personām, kuras vēlas \
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā Ls 660 drošības nau-
das un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašuma |
došanu, ir tādas tiesības jā:
rāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo ipašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1928. g. 31. augu-
13256z Tiesu izp. I. Driba.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ar 1928. g. 28. augusta lēmumu
ir atzinusi Jēkabu Lazara dēlu
Bērmani par maksātnespē-
jīgu parādnieku tirdzniecībā,
kamdēļ iestādēm un priekšniecīb.
vajadzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aiz-
liegumu uz parādnieka nekusta-
miem īpašumiem, kā arī apķīlāt
"vnja kustamo mantu, ja tāda
atrastos viņa iestāžu robežās un
2) paziņot Rīgas apgabaltiesai
Par visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā arī
Sumrnas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-sām no parādniekiem , kā arī
'r summām , kādas parādnie-Km pienākas, neskatoties, vai

maksā jumi notecējuši vai arī
)mu term iņš gaidāms nākamībā,
r* an Par maksātnespējīgā ne-kus tamiem īpašumiem, kup at-

miņa pārziņā uz atsevišķiem
miem.

AugJā minētie paziņojumi iz-arami četru mēnešu l 'aikā, skai-
riiLn °sludinājuma iespiešanas
0,l»as,.Valdības Vēstnesī".

R'ga, 1928. g. 31 . augustā.
L.Ns 2023/28. g. l.g.

priekšsēd. v. A. Blūmentals.
SL__ Sekretārs A. Kalve.



"Citu iestāžu
sludinājumi.

——————^———
Rigas prēf. 3. iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus. apl. grām. Ns 72901,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
1927. g. uz Jāņa Jāņa d. Zom-
mera vārdu, dzīv. Ģertrūdes ielā
Ns 9. dz. 18. 13276

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiešu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulvāra .\', paziņo, ka:

1) Friča Caunes prasībā par
Ls 728,— ar procentiem un iz-
devumiem, 1928. g. 29. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē pirmā publi-
skā vairāksolīšanā pārdos Hele-
nes-Marijas Magnus nekustamo
īpašumu, kas atrodas Madonas
apriņķī, Patkules pagastā un
sastāv no Bikseres muižas ne-
atsavinātās daļas ,,Biksere" ar
zemes grāmatu reģ. Ns 2606 un
ir 129,41 pūrvietasar142.taksācijas ienākumu rubļu vēr-
tību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 12000;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 13228,
no kuras summas, saskaņā ar
civilprocesa lik. 1871. p. sāksies
solīšana;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā Ls 1322,80 drošības
naudas;

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašumu pār-
došanu, ir tādas tiesības jāpie-
rāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdosamo īpašumu,
ir. ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1928. g. 31. augustā.
13259z Tiesu izp. J. Driba.

Rigas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bul-
vāra Ns 11, paziņo, ka:

1) Jura Lībeka un Jāņa Dzir-
kaļa prasībās par Ls 10170,—
ar procentiem un izdevumiem,
1928. g. 29. novembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē pirmā publiskā
vairāksolīšanā pārdos Jāņa Andre-
ja d. Pommera nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas apr.,
Kusas pag., un sastāv no Lodes
muižas Aroniešu JYs 5-a un 5-b
mājas ar zemes grāmatu reģistra
Ns 1827 un aptver 117,28 pūr-
vietas ar 61,90 taksācijas ie-
nākumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 7000,
no kuras summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 6000;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā Ls 700 drošības nau-
das un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jāpierāda
līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1928. g. 31. augustā.
13255z Tiesu izp. J. Driba.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka
1928. g. 9. novembrī, p 'lkst. 10
rītā Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē

pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu, piederošu
Jānim Jura d. Porgailim, kurš
atrodas' Kuldīgas apr. Skrundas
pag. un sastāv no „IllitNs 39"mā-
jām un ierakstīts Kuldīgas zemes-
grāmatu nodaļā ar krep. Ns 3844.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2000 un tiek
pārdots dēļ Latvijas bankas
prasības apmierināšanas. Bez mi-
nētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 5250;

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 2000,
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 200,—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 pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1928. g. 1. septembrī.
Ns 542. 13134

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizpute,
Boiu ielā Ns 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
114 6.—1149. p. paziņo, ka

1928. g. 9. novembri, pīkst. 10
rītā. Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu, piederošo
Kārlim Aleksandra d. S t e m -
pēlim, kurš atrodas Aiz-
putes apr., Alšvangas pag. un
sastāv no Rēgu-Kalēju (Grive)
mājām un ierakstīts Li'epājas-
Aizputes zemesgrāmatu nodaļā
ar krepost Ns 792.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2000 un tiek pār-
dots dēļ Latvijas bankas pra-
sības apmierināšanas. Bez mi-
nētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 10000.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtē-
šanas summas Ls 2000 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 200 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1928. g. 1. septembrī.
13135 Ns 543

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149.p.,paziņo,ka 1928.g.
9. novembri, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu, piederošo
Andrejam Jāņa d. Dinne, kurš
atrodas Aizputes pilsētā un sa-
stāv no Aizputes-Pils valsts
muižas atdalīta zemesgabala
Ns 132 F un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemesgrāmatu nod. ar
krep. Ns 265.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 360 un tiek pārdots
dēļ Aizputes lauksaimnieku sab.
,,Rūķis" prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 300.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 360 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 36 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1928. g. 1. septembri.
13137 Ns545

Tiesu izp. A. S ā I a vs.

Latgales apgabaltiesas Krustpils
iecirkņa tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Knistpilī.Štein-
berga namā, pie stacijas, paziņo:

1) ka Varakļānu pilsētas val-
des, Izaka Faktora, Jāņa Stroš-
maņa un Joseļa Moreina prasību
apmierināšanai par Ls 310,—

0 un izdevumiem, 1928. g.
10. novembrī, pīkst. 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas 1. civīlnodaļas
sēžu zālē publiskā izsolē pārdos
Jāņa (Ivana) Feodora d. Mi-
chailov-s nekustamo īpašumu, kas
atrodas Daugavpils apriņķa Vīpes
pagastā un sastāv no puses no
viensētas Ns 230 (Daugavpils apr.
ar zemes grām. reģ. Ns 2660) ar
saimniecības ēkām;

2) ka īpašums pārdošanai pu-
bliskā izsolē novērtēts par LslOOO.

3) ka īpašums ar hipotēku pa-
rādiem nav apgrūtināts;

4) ka personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā Ls 100
drošības naudas;

5) ka zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1928. g. 5. septembri.
Tiesu izpildītāja v. i.

13261z Ē. Budlevskis.

Paziņojums.
1928. g. 18. augustā finanču

ministris apstiprinājis noteikumus
par Čechoslovaķijas akciju sa-
biedrības ,,Pistonu un patronu
fabrika, agrāk SelHer un Bellot
(Prāgā)", darbību Latvijā.

Minētās sabiedrības mērķis Lat-
vijā ir ražot savā fabrikā Rīgā,
Kalnciema ielā Ns 96 un pārdot
sporta un kara munīciju.

Sabiedrības pamatkapitāls ir
Ls 120.000,—, šim kapitālam
pastāvīgi jāatrodas Latvijā
skaidrā naudā, precēs citā man-
tā, vai preču un naudas doku-
mentos.

Par pilnvarotiem aģentiem
Latvijā sabiedrība iecēlusi Ro-
bertu Pickenu un Kārli Nei-
mani.

Pilnvaroto aģentu adrese: Rīgā,
Kalnciema ielā Ns 96.

Tirdzn. nodaļas
pr-ka v. R. Bērziņš.

13270z Revidents Aug. Celmiņš.

Rigas prefektūras 3. iecirkņa
priekšnieks paziņo atklātībai, ka
š. g. 14. septembri, pulkst. 10,30,
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3, vei-
kalā, tiks pārdots vairāksolīšanā
firmai ,,G. Ošaliņš un biedri"
piederošais naudas skapis, no-
vērtēts par Ls 230,46, par labu
slimo kasei. Apskatīt pārdodamo
naudas skapi varēs uz vietas
pārdošanas dienā. 13262

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par nederīgu Paulīnes
Goldman nozaudēto ārzemju pasi
Ns 137'2277, izd. ģenerālkonsulātā
Berlinē 1926. g. 17. augustā.

Paziņojums.
1928. g. 31. augustā finanču

ministris apstiprinājis ,,Notei-
kumu par Čechoslovaķijas akc.
sabiedrības ,,Pistonu un patronu
fabrika SelHer un Bellot (Prāgā)"
darbību Latvijā grozījumus, kuri
pastāv iekš sekošā:
1) noteikumu 13. pants, kurš

noteica sabiedrības darbības
laiku Latvijā uz 15 gadiem
strīpots:

2) reizē ar koncesijas ne-
terminēšanu, darbības no-

, teikumos ievesti papildu no-
sacījumi, kuri paredz Kara
ministrijas uzraudzības pa-
stiprināšanu attiecībā uz mi-
nētās sabiedrības Latvijā ra-
žoto kara munīciju;

3) sakarā ar 13. panta strīpo-
šanu attiecīgi grozīta pantu
numerācijas kārtība.

Tirdzniecības nodaļas
pr-ka vi R. Bērziņš.

1327 Iz Revidents Aug. Celmiņš.

Madonas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirkni 'paziņo, ka 1928.
gada 14. septembri, pulkst. 10, pie
Mārcienas pagasta nama tiks
izpārdotas vairāksolīšanā pil.
Jēkabam Biķerniekam piederoša
kustama manta, sastāvoša no
viena galda dzeltenas krāsas bez
atvilktnes, kurš nocenots par
Ls 15, izpildot Madonas apr. 1.iec.
miertiesneša rakstu no 1928. g.
28. jūlija ar Ns 469. Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā ari apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 13254L

Iespiests Valsts tipogratija.

Latgales divīzijas štābs
izdos rakstiskā un mutiskā izsolē

svaigas liellopu
gaļas piegādi

par laiku no 1928. g. 1. oktobra
līdz 1929. g. 31. martam ieskaitot,

apm. 3400 kg.
Izsole notiks divīzijas štābā,

Pļaviņās, Daugavas ielā Ns 27,
š.g. 17.septembrī, pīkst. 12.dienā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz svai-
gas liellopu gaļas izsoli 1928. g.
17. septembri" un lūgumi pie-
laišanai mutiskā izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, ie-
sniedzami līdz izsoles atklāšanai
Latgales divīzijas štāba priekš-
niekam vai izsoles dienā, izsoles
kommisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms iz-
soles atklāšanas jāiemaksā Lat-
gales divizijas štāba priekšniekam
drošības nauda Ls —,09 no katra
kilograma gaļas, kurn uzņēmējs
apņemas piegādāt.

Ar kondicijām un izsoles no-
teikumiem var iepazīties štāba
saimniecības daļā, darbdienās no
pīkst. 9 līdz 15. 2 13206z

Lubānas pagasta valdei,
c. Lubānu, tuv. dz. st. Dzelzava,
vajadzīgs iestrādājies pag. valdes

kancelejas ierēdnis.
Pieteikšanās pie pagasta valdes

personīgi un rakstiski līdz š. g.
15. septembrim, iesniedzot do-
kumentus par izglītību un līdz-
šinējo nodarbošanos. Alga Ls 80
mēnesī, apkurināšana un ap-
gaismošana.
13245z Pagasta valde.

Liepājas 2. polic. iec. priekšn.
izsludina par ned. nozaud. 2 ap-
liecības par nederīgumu kara
dienestam, izdotas: 1) Ns 2133,
1922. g. 8. jūnijā no Liepājas
kara apr. pr-ka 1886. g. dzimušā
Johana-Fridricha-Alfrēda Pente
vārdu un 2) Ns 5162 R, izd.
1920. g. 15. aug. no 13. Tukuma
kājn. pulka komandiera uz 1884.
(1894.) g. dzimušā Bruno Milleris
vārdu. 13253z

Latgales artilērijas pulks
izdos

mutiskā un rakstiskā izsolē

svaigas liellopu
gaļas piegādāšanu
pulka tekošām vajadzībām, Krust-
pils muižā, no 1928. g. 1. oktobra
līdz 1929. g. 31. martam apmēram
15 tonnas.

Izsole notiks pulka štābā saim-
niecības daļā, Krustpils muižā,
š.g. 18. septembrī, pīkst. 11.

Rakstiski piedāvājumi un lū-
gumi dēļ pielaišanas mutiskā
izsolē, iesniedzami līdz izsoles
atklāšanai, pulka saimniecības
priekšniekam.

Dalībniekiem pirms piedalī-
šanās izsolē jāiemaksā pulka kasē
drošības nauda Ls 60,— no
katras piegādājamās tonnas, bet
pie līguma slēgšanas jāpapildina
līdz 15% apmēram no visas darī-
juma summas.

Ar sīkākiem noteikumiem var
iepazīties pulka štāba saimnie-
cības daļā darbdienās no pīkst.
9—17. 13244z

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g. 18. sep
tembri, pulkst. 12 dienā, Majoros,
Jūras ielā Ns 4-a, pārdos vairāk-
solīšanā Nikolajam Mīlmanim pie-
derošo vienu gramofonu, Aka-
dēmijas firmas, ar 20 platēm un
vienu tremo spoguli, novērtētus
par Ls 106. 13251L

Rīgas prefektūras Jūrmalas iec.
priekšnieks paziņo, ka š. g. 18.sep-
tembri, pulkst. 12 dienā, Asaros,
Dzelzceļu ielā Ns 1, pārdos
vairāksolīšanā Kārlim Ritmanim
piederošas vienas tafelklavieres
,,Treselt" firmas, novērtētas par
Ls 128. 13252

Aizputes polic. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 20. septembri,
pīkst. 10, tiks pārdota Kalvenes
pag. Vec-Drogas muižā, pirmā
atklātā ūtrupē, kustama manta,
piederoša Jozefam Francim, sa-
stāvoša no viena dzelzs grābekļa
un vienas teles un novērtēta
kopā par Ls 250, protestētā vek-
seļa parāda dzēšanai, saskaņā
ar Liepājas pilsētas 1. iec. mier-
tiesneša izpildu rakstu no 1928. g.
2. aug. Ns840 un Pentela lūgumu.

Aizputes polic. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 21. septembrī,
pīkst. 10 rītā, tiks pārdota Kal-
venes pag. Ķīvita mājās, pirmā
atklātā vairāksolīšanā, kustama
manta, piederoša Ermanim Ba-
lodim, sastāvoša no vienas ar
zirgu dzenamas labības kuļmašī-
nas, I labības vētījamas mašīnas
un vienas ķēves un novērtēta
kopā par Ls 470,— protestēta
vekseļa parāda dzēšanai, saskaņā
ar Liepājas pilsētas I. iec. mier-
tiesneša izpildu rakstu no 1928. g.
2. augusta Ns 839 un Aizika
Pentela lūgumu. 13246z

Poļešcinas poiic. j
paziņo, ka 1928 e oA *-ks
pulkst. 12, Istras pagasta [ciema pārdos atklātā vair-šana pUs. Prinča ļ?«-
Jāņa dēla kustamu mam.stāvošu no vienām ragavu,-
vertetām par Ls 2 04 dj, "o-
izdevumu p^edrišanas' ,3'^
. Ķ jf?Prtī^U^prklizsludina par ned ni, ,ek

*karaklausības apliec \*< hl'
izd. no jūras aviācijas \Jrr>k-ra 1925. g. 23. dec.u2 ",$**
Jāņa d. Felverta vārdVi'"-*Lielā Nometņu klāŅ, 43 d

Zlv -~
Ū^prĪLuTtec.,y,

izsludina par ned. *"£***
karaklausības apliec. \o T,-l°
izd no Rīgas kara apr f'?>
1926. g. 31. maijā uz L"-"*
Heinricha d. šnltma^*»
dzīv Daugavgrīvas ielā jy* 3?
^-^ __J

Elejas pol. priekšnTi^T:par nederīgiem kā nozaudē",sekosus dokumentus- \\ ļ,
klausības apliecību , '

izdotuTJelgavas-Bauskas kara apr Dr ?,1924. g. 8. oktobrī k {gU**»
Pētera Antonad.

Krasovska2) Latvijas leksz. pasi, izdotu no*
Vilces pag. valdes 1923 e ,<.
maijā Ns 1194 uz Olgas Paula mSteins vārdu; 3) Latvijas iek,pasi, izdotu no Rēzeknes an 'pr-ka pal. 1. iec. 1920. g 2 nk "
Ns 2351 uz Jāņa Ādama dSei
maņa vārdu; 4) kaa kļaus! apfizdotu no Jēkabpils-Ilūkstes k.™
Ns 18228 uz Arvīda Andreja dMežaraups vārdu; 5) atsauc savusludinājumu „Valdības Vestītei"
Ns 85 š. g. attiecībā uz Pētera
Krasovska kara klausības apije-
cības nozaudēšanu. 1274u

Dažādi
sludinājumi.

A/s llģeclema manufaktūra
ārkārtējā

«Uiiiiļa akcioDini laiDite
notiks 1928. g. 28. septembri,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Daugav-
grīvas ielā Ns 51, valdes telpas-

Dienas kārtība:
lj Pirmskara saistību nokārto-

šana. ...
2) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
13275 Va'-

Maksātnespējīgās parādnieces
Dzērbenes patērētāju bif
konkursa valde uzaicina Dzen*"
nes paturētāju biedrības kreui

tonis uz
KREDITORU SAPULCI,

kura notiks -S. g. 18- septernM-
konkursa valdes telpās, -
L. Smilšu ielā Ns 12 14.
pīkst. >/ 2 7 vakarā.

Dienas kārtība:
1) Konkursa valdes 'iņojum-
2) Nekustama īpašuma P*

šana.
3) Dažādi jautājumi un p™

likumi. . ea (jj.
Kreditoru neierašanas

jumā ar prasībām mazāk ki

no pieteiktām prasībām saj.

nevar notikt. .
Konkursa valdes P»6^,^

zvēr. adv. _pakPj;lļa-

Lauberes - Ozolu P'f
saimn. sab. „0zo

izsola bijušā kasiera K- Gala

nozaudētās naudas sunw
30.000— (trīsdesmit t>

latu) uzrādītājam "-0
rastās summas.

^Lauberes-Ozolu piensaunn-
I3272z „0zols'

Paies pagasta valde izsludina
par nederīgu Latvijas pasi izd
no Pāles pagasta valdes 1926 e"
9. jūlijā Ns 2640 uz Kārļa Mār-
tiņa d. Baumaņa vārdu, kūja
pase pieteikta ' par nozudušu

12744p
Odzienas pagasta valde

dina par nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu no Odzienas pag. valdes '
1927. g. 11. oktobrī ser. M T
Ns 009038 uz Kārļa Lasis vārdu.

127461
Kārķu pagasta valde, Valkas

apr., izsludina par nederīgām
šādas vecā veida Latvijas iekš-
zemes pases: 1) pazudušo pasi
Ns 98543, izdotu no Rīgas poli-
cijas 3. iec. pr-ka uz Jēkaba
Jura d. Liepas vārdu 1920. g.
20. februārī un 2) par iznīcinātu
pasi Ns 477, izdotu no Kārķu
pagasta valdes 1921. g. 15. janv.
uz Marijas Indriķa m. Ozers v.

127471
Kraukļu pagasta valde izslu-

dina par nederīgu, kā nozaudētu
kara klausības apliecību,izdotu
noVidzemes divizijas papildu ba-
taljona kom-ra 1920. g. 24. marta
ar Ns 3737 uz Sašas-Teodora Jāņa
d. Dzeguzes vārdu. 127oip ļ

Pārdodama
lietoto stīpu dzelzs opm. 30 pudu.

Apskatāma Valsts tipogrāfijā, pilī Ns 1, darba laikā. 3

Š. un Z. D-ta 1. rajona inženieris
savā kancelejā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8,

izdos jauktā izsolē
š. g. 15. septembrī, pīkst. 10,

apm. 570 gab. kilometru stabu un ceļa rādītāju izgata-
vošanas un uzstādīšanas darbus.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 700 apmēros.
Tuvākas ziņas kancelejā. L4870 13273

Pastā liii tēlegrala «pili.galvena ite
izsludina

rakstisku izsoli un sacensības
minētos datumos uz uzrādītiem materiāliem:

Rakstisku sacensību 21. septembrī š. g. uz:
Lifta motoru 1 gab.
Pielaišanas reostatu un motora pārslēdz 1 kompl.
Lifta elektromagnētisku bremzi 1 gab,
Gliemežpārnesumu 1 ,,

Izsoli š. g. 25. septembrī uz:
Elektromotoriem 10 gab.

Rakstisku sacensību š. g. 26. septembri uz:
N. 0. A. vadiem 17.100 m
Bergmana caurulēm 13.186 m
Šellēm 25.700 gab.
Aizsargu elementiem ar galvām 266 kompl.
Aizsargu patronām 510 gab.
Kontaktu skrūvēm 380 gab.
Sienas kontaktiem un izslēdzējiem 476 „
Nozaru dozēm 500 ,,
Rozetēm 1150 ,,
Patronām un nipeļiem 1500 „
Abažūriem un to turētājiem 1500 „
Ūdensdrošām .armatūrām, 75 ,,
Nolaižamiem blokiem 25 kompl.
Pendelauklu. 5000 m
Dibeļiem un dibeļu skrūvēm 24.000 gab.

Izsole un sacensības notiks uzdotos datumos pulksten 10,
P. T. D. materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. Ns 15.

Izsoles un sacensības dalībniekiem iemaksājama drošības
nauda 10% apmērā no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles, sacensību un techniskie noteikumi saņemami darb-
nīcas komercnodaļā, Vidzemes šos. Ns 19, darbdienās no pulksten
10—12 un no 12.30—14. 1* L. 4865. 13229d

Cēsu virsmežniecība
pārdos mutis&ā izsolē

1928. g. 28. septembri, Raiskuma muižā,
augošu mežu:

I. iec. mežniecībā, Stalbes nov. pēc celmu skaita 3. vienības
79—200 koku, vērtība Ls 360 līdz 936.

III. iec. mežniecībā, Amatas nov. pēc platības 5 vienības
0,30 ha — 1,03 ha, vērtībā Ls 81 līdz Ls 269.

V. iec. mežniecībā, Veismanu nov. pēc. platības 2 vienības
0,98 ha — 1,26 ha, vērtībā Ls 229 līdz Ls 850.

VI iec. mežniecībā, Amatas nov. pēc platības 1 vienība
0,86 ha vērtībā Ls 357.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprinātiem nosacījumiem.

Drošības nauda cirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbu
izvešanai apvienotas vienā summā 20% apmērā no vienības pārdo-
šanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departamenta
rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības

noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem

iecirkņu mežziņiem.
13243p Cēsu virsmežniecība.
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