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Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Pamatojoties uz 1928. g. 31. augustā
starp Ārlietu ministriju un Igaunijas sūt-
niecību apmainītām notām, Ārlietu mini-
strija paziņo, ka abas puses ir savstarpēji
vienojušās atteikties no izcelšanās apliecību
obligātoriskas diplomātiskas vai konsu-
lāras legalizācijas.

Rīgā, 1928. g. 31. augustā.
Ārlietu ministris A. Balodis.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 28. augusta lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Rem-
bates-Ķīlupes meliorācijas sabiedrības
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Rīgas
apriņķa Rembates pagasta Ķīlupes gal-
veno novadgrāvju projektu. Līdz ar
projekta apstiprināšanu visiem zemāk
pievestā dalībnieku sarakstā uzrādītiem
nekustamās mantas īpašniekiem vai viņu
tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu
piedalīties Rembates-Ķīlupes meliorācijas

sabiedrībā, minēto meliorācijas darbu
izvešanā un izvesto darbu kārtībā
uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 30. augustā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.
Pasažieru skaita samazināšanās dēļ ar

pirmdienu, 3. septembri atcelti pa darb-
dienām starp Rīgu un Dubultiem pasa-
žieru vilcieni N°N° 107 un 118.

Vilciens N° 107 no Rīgas atiet pulksten
18.43.

Vilciens N° 118 no Dubultiem atiet
pulksten 21.52.

Ekspluatācijas direktora v. 0. Zaķis.
Pasažieru nodaļas vadīt. v. J. Švarcs.

Pasta ziņas.
Šā gada augusta mēnesī no Daugavpils

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

10 vēstules bez kādām adresēm;
7 atklātnes „ „ ,,

Pastmeistars F. Anže.
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m r^ .-i.1 Dalībnieka
.* Dalībnieka
" īpašuma tiesību
a vārds un uzvārds . .. „m apzimeiums
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Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 28. augusta lēmuma ir jāpiedalās Rembates-Ķīlupes meliorācijas sabiedrībā,
jāņem dalība pie kopējo Rīgas apriņķa Rembates pagasta Ķīlupes galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

1. Mārtiņš Irbe īpašnieks
2. Kārlis Stutens „

ļ 1) Ieva Ozols, dzim. Viesjān )
3. 2) Pēteris \ .. ,_.„.. [

I 3) Anna /
Jana berm Ozoh '

4. Mārtiņš Graudiņš
5. Mārtiņš Bērziņš
6. Mārtiņš Zeltits „
7. Kārlis Baltzers
8. Jānis Stirna
9. Mārtiņš Zeltits

10. Jānis Lapiņš
11. Andrejs Sproģis
12. Augusts Virsis
13. Pēteris Ozols B

f 1) Pēteris Kalniņš |
!4. 2) Anna Kalniņš ļ

I 3) Berta Zariņš J
15. Pēteris Kļavs
6. Berngards Krūka

J7. Mades Krūkas mantoj. masa Mantojuma masa
8. Andreja Šiliņa , ,

ļ?- Jānis Irbe īpašnieks
20. Anna Rožits
£? Jānis Vītols
;"Edusrds Avens
g- Otto Kūliņš
24. Andrejs Sturme
£>. Augusts Akmentiņš ....
*? Jūlijs Sotaks
*' Jānis Skriblis
«• Mārti ņš Vītols
£Jānis Bērziņš
*• Jēkabs Apsīts
oi" Andreja Gaiļa mantoj masa Mantojuma masa
g- Rembates pag. sabiedrība . . īpašnieks
™- Zelma Ungurs, dz. Treide . .
S- Valdemārs Kaimiņš ....» Mārti ņš Bērziņš
g"- Valsts mežs Rembates virsmezn.
'? Andrejs Purens īpašnieks

g- Jānis Sturme
%? Matilde Zandmans ....
41 M/
aril?*- Mirdza Alksnis

Rigā, 1928. gada 30. augustā.

Dalībniekam MāJ" Ns*
piederošo vai
viņa lietošanā pēc pēc

esošo māju mēmie- zemes
nosaukums cibas grāmatonosaukums plāniem reģistra

Vec-Kīlupes 48 3403
Jaun-Ķīlupes 47 3798

Katlāpi 46 —

Irbītes 101F 5843
Imantas 103F 3293
Kalniņi 105F 6708
Vec-Rumbas — 859
Glāzeri — 926
Staldati 107F —
Krūmiņi 109F 3316
Salas 97F
Virši 94 3292
Misiņi 134F 3312

Zeltiņi 130F

Saknītes 128F 5115
Celmiņi 127F —

129F -
Ozoliņi 96F —
Bundiņi 62 F —

63F —
I - 923

Dālderi 88 —
Līberi 73 —
Zemītes 64 —
Jaunsaimniecība 233F —

234F —
Kulbačas 106F —
Miglas 111F —
Līči 104F 5074
Lazdiņi 132F —
Zarumi 20 3711
Lejas-Režas 12 4479
Bērziņi . 131F 3303
Kalna Bērziņi 133F —
Vec-Upītes 115F —

Jaun-Riekstiņi 116F —
Māla kalni 84 ļ 925
Garaiņi (Zalkši) 114F| —
Mucenieki 112F —
Jaun-Dzilnas 11 3401

Darbu
izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
un pie kādas agrākās muižas rēķina dau"b- Piezīmes

piederēja n'eRu balsu
skaitu

Ls

Rembates pagasta Ķeguma" muižas 75,— šim dalībnieku sarakstā
4Q7 uzrādītās izmaksas summas

* ?*'? » ? * ' uzskatāmas par pamatu da-

Rembates pagasta Rembates muižas 84,— ļjļļļfu
u
n HtSKaal "kfpfe

darbu pirmreizējas izvešanas,
228 tā arī pie izvesto darbu

" " " " o.r/ _ uzturēšanas kārtībā turpmāk,
» 1 » » «5iz, neņemot vērā darbu faktisko
„ „ » » 723,—- izmaksu, kura var būt mazāka

93,— vai lielāka.
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Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Drbvedis F. Briedis.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

pagastu un apriņķu valdēm par
plūdu, pārliecīga slapjuma un kru-
sas postījumu reģistrēšanu 1928. g.

Plūdu vai pārliecīga slapjuma vai kru-
sas nodarītu postījumu konstatēšana un
reģistrēšana uzlikta pagastu valdēm. —
Reģistrēšanu izdara uz vietas katrā tādā
saimniecībā, kuras postījumu apmēri pār-
sniedz 25% no lauku un pļavu (skat.
akts parauga 10. punktu) kopplatības.

Reģistrācija jāizdara laikā starp 5. un
20. septembri. Pagasta valdes sastāvam
darbs savā starpā iepriekš jāsadala, lai
to varētu veikt noteiktā laikā.

Ziņas aktī jāuzdod pēc labākās sirds-
apziņas, jo par apzināti nepareizu ziņu
sniegšanu draud sods, (sodu lik. 444'. un
667."p. p.)

Pie akts sastādīšanas jāpieaicina 2 lieci-
nieki, kuri līdzparakstās.

Akts jāsastāda 2 eksemplāros, no ku-
riem viens uzglabājams pagasta valdē,
bet otrs — pie sevišķa saraksta nosūtāms
līdz š. g. 25. septembrim apriņķa valdei.
Sarakstā jāuzrāda: 1) akts N° 'p'ēc kārtas
un 2) mājas vārds. Apriņķa valde ved
uzraudzību un gādā, ka "pagastu valdes
reģistrāciju pareizi un noteiktā laikā iz-
ved, kā ari saņemtās aktis pie sarakstiem
nosūta zemkopības ministrijai līdz š. g.
I. oktobrim. Pēc aktu nosūtīšanas pa-
gastu valdēm jāsastāda sevišķs ziņojums
zemkopības ministrijai pēc formas JM° 1
un pašvaldības departamentam pēc for-
mas N2 2. Ziņojumi sastādāmi 2 eksem-
plāros un nosūtāmi līdz 5. oktobrim ap-
riņķa valdei. Pēdējā pa vienam ziņojuma
eksemplāram nosūta zemkopības un paš-
valdības departamentam.

Iekšlietu ministris E. Lairniņš.
Zemkopības ministris V Gulbis.
Zemkopības departamenta

direktors P. Grāvs.



Paziņojums JVs 164.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,

ka savas sēdēs skatīs cauri vietējo zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību un apbūves gabalu
vērtēšanas lietās:

1928. g. 4. oktobrī, pīkst. 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā N° 31, dz. 2.

1526) Daugavpils apriņķa Krāslavas pil-
sētas apbūves gabalus, kas no-
vērtēti vietējā zemes vērtēšanas
kommisijā no š. g. 17. līdz 18.
augustam.

1527) Talsu apriņķa Lubezeres pagasta
Lubezeres muižā.

1528) Talsu apriņķa Valgales pagasta
Valgales un Sabiles mācītāja mui-
žās, Sabiles muižas saimn. N» 134F,
Valsts Rendas meža nekultivētās
zemes saimn. N» 6 F, Fa, Fb,
Lielvirbu muižas saimn. N° 9F,
19 F, 26 F, Veģu muižas saimn.
No 2F, Fa, 11 F, 17FunJaun-
pagasta muižas saimn. N° 1 F,
2F, 13 F, 14 F, 15 F, 21 F.

1529) Kuldīgas apriņķa Pampāļu pagasta
Pampāļu muižā.

1530) Kuldīgas apriņķa Cieceres pagasta
Saldus muižas apbūves gabalus,
kas novērtēti vietējās zemes vērtē-
šanas kommisijā š.g. 18 augustā.

1531) Kuldīgas apriņķa Skrundas pagasta
Skrundas bieži apdzīv. vietas
apbūv. gab., Sesiles muižas meža
nov. nekult, zemes.

1532) Kuldīgas apriņķa Saldus pagasta
Saldus muižas apbūves gabalus.

1533) Aizputes apriņķa Rudbāržu pagasta
Rudbāržu muižas Kandeļu un Zaļās
pusmuižas saimn. Ns 18 F un Lēņu
muižā.

1928. g. 9. oktobrī, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1534) Rīgas apriņķa Skultes pagasta
Skultes muižā.

1535) Ludzas apriņķa Kārsavas pilsētas
apbūves gabalus, kas novērtēti
vietējā zemes vērtēšanas kommisijā
š. g. 22. augustā.

1536) Ludzas apriņķa Kārsavas pagasta
Stiglovas valstsmeža novada saimn.
Jsfg 9F, 10F, Bļasu valsts meža
novada Tronovas sādžas viensētās
iedalītais līdz 3 ha mežs.

1928. g. 11. oktobri, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1537) Aizputes apriņķa Sieksātes pagasta
Vec-un Jaun-Sieksātes, Jaunapuzes,
Kalna- un Vecapuzes muižā un
Jaunarāja mājas.

1538) Kuldīgas apriņķa Saldus pilsētas
apbūves gabalus, kas novērtēti
vietējā zemes vērtēšanas kommisijā
š. g. 18. augustā.

1928. g. 16. oktobri, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1539) Valmieras apriņķa Naukšēnu pa-
gasta Naukšēnu, Nurmu un Jēru
muižā.

1540) Valmieras apriņķa Jēru pagasta
Paipus, Oleru, Endzeles un Eriņu
muižā.

1541) Valmieras apriņķa Ternejas pagasta
Eriņu muižā un Rūjienas mācītāja

? muižas dienvidus draudzes saimn.
1542) Daugavpils apriņķa Krāslavas pa-

gasta Krāslavas, Ludviampoles,
Kazanovas un Kombuļu muižā.

1543) Daugavpils apriņķaKalupespagasta
Kalupes un Dubnas muižā.

1928. g. 18. oktobri, pīkst. 3 diena,
turpat.

1544) Valmieras apriņķa Ainažu pagasta
Ainažu muižā.

1545) Rēzeknes apriņķa Silajāņu pagasta
Feimaņu. Veroņikovas, Rībinu,
Krievu, Silajāņu, Antonišku, Ruža-
ņicas, Černostes, Kaužu un Ostro-
vas muižās un Sembeļu novada
valsts meža zemes.

1928. g. 23. oktobrī, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1546) Ilūkstes apriņķa Aknistes pagasta
Aknistes muiža.

1547) Cēsu apriņķa Jaunpiebalgas pa-
gasta Zosenu, Jaunpiebalgasmacī-
tāja un Jaunpiebalgas muiža.

1928. g 25. oktobrī, pīkst. 3 diena,
turpat.

1548) Valmieras apr. Ainažu pils. apbūves
gabalus, kas novērtēti no vietējas
zemes vērtēšanas kommisijas š. g.
10.—21. augustam.

1928. g. 30. oktobri, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1549) Valmieras apriņķa Sēļu pagasta
Pantenes muižā.

1550) Valmieras apriņķa Ipiķu pagasta
Ipiķu un Ķirbēnu muižās.

1551) Valmieras ' apriņķa Arakstes pa-
gasta Arakstes muižā.

1552) Valmieras apriņķa Lodes pagasta
Lodes muižā.

1553) Valmieras apriņķa Ķoņu pagasta
Ķoņu muižā un 'Rūjienas mācītajā
muiž. ziemeļu draudzes saimn.

Rīgā, 1928. g. 3. septembrī.

Zemes vērtēšanas virskommisijas
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.

Sekretāra vietā A. Sakenfelds.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Bauskas apriņķa robežās trakuma sērga
ir izbeigusies. Tamdēļ, saziņā ar Bauskas
apriņķa veterinārārstu, ar šo atceļu savu
rīkojumu, kas publicēts 1927. g. „V. V."
Ns 221. un 1928. g. „V. V." Ns 18, kurā
Bauskas apriņķis izsludināts par trakum-
sērgas apdraudētu rajonu.

Visām Bauskas apriņķa pagastu valdēm,
šo manu rīkojumu paziņot pagastu iedzī-
votājiem. Rīkojums stājas spēkā ar pu-
blicēšanas dienu ,,Valdības Vēstnesī".

Bauskā, 1928. g. 1. sep. Ns 1853-I/27.g.

Bauskas apr. priekšnieks Grebers.
Sekretārs A. Stāls.

Iekšzeme.
Tiesai nodoti spēkbarības dalītāji.

jaunlatgales apriņķa valde, izmeklējot
ienākušās sūdzības par Bērzpils pagasta
valdē pielaistām nelikumībām lopu spēk-
barības izsniegšanā plūdos cietušiem lauk-
saimniekiem, atrada, ka spēkbarība iz-
sniegta nevis pēc instrukcijas, bet gan pēc
pag. valdes priekšsēdētāja Pīternieka un
kancelejas ierēdņa Rudevica ieskatiem, pie
kam abi pēdējie turklāt bijuši iereibuši.
Tādēļ apriņķa valde nolēma nodot šo
lietu Latgales apgabaltiesas prokuroram
Pīternieka un Rudevica saukšanai pie at-
bildības uz sodu lik. 642. p. pamata, at-
stādinot ari viņus no ieņemamiem amatiem
līdz tiesas spriedumam.

Arī citi Bērzpils pagasta darbinieki ne-
pareizi rīkojušies. Izmeklējot tā paša
Bērzpils pag. iedzīvotāju sūdzību par to,
ka kancelejas ierēdnis Jez. Kindzulis ņēmis
maksu par zemkopjiem pavasara sēklas
saņemšanai izsniedzamām blankām, Jaun-
latgales apr. valde atrada K. rīcībā no-
zieguma pazīmes un arī šo lietu nodeva
apgabaltiesas prokuroram, bet darbveža-
palīgu Viļčinski, kas nozieguma izdarīšanas
laikā izpildījis darbveža vietu un nav uz-
raudzījis Kindzuļa darbvedību, nolēma
pazemināt par kancelejas ierēdni.

(,, Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis" .)

Smiltenes iecirkņa policijas darbību

no 6.—8. jūnijam revidēja Valkas apriņķa
priekšnieks Ozoliņš un jūlija beigās ari
iekšlietu ministrijas revidents Kūla. Abās
revīzijās darbvedība atzīta par apmie-
rinošu; grāmatvedībā novēršami daži
sīkākas dabas trūkumi: galda žurnāli
iztrūkst dažu atzīmju par naudas, lie-
tišķo pierādījumu un arestēto ierakstīšanu
vajadzīgās grāmatās; caurejošās naudas
un kases grāmatās novēroti ierakstu iz-
kasījumi; arestēto grāmatā dažreiz iz-
trūkst atzfmju par to, kādā stundā are-
stētais ievietots arestā un kādā atsvabi-
nāts; pašu norēķinu grāmatā ierakstīti
ienākumos Ls 76, kas vēl tikai jāsaņem
par izsniegšanai pagatavotām pasēm.
Tāda kārtā ieņēmumu noslēgums nesaskan
ar faktiski ieņemto summu, kāpēc aizrā-
dīts, ka iegrāmatojamas tikai faktiski jau
saņemtās summas. Iecirknī reģistrēti
1926. gadā 21.597, 1927. gadā 18.633 un
šogad līdz pēdējai revizījai 1086 raksti, no
kuriem neizpildīti ilgāki par mēnesi pali-
kuši 236, gandrīz visi piedzīšanu lietās.
Rakstu izpildīšana nokavējusies parādnie-
ku mazturības dēļ, kuriem, vai nu atļauts
parādu nomaksāt pa daļām, vai aprakstīta
manta. Tomēr ir arī tādas pied. lietas,
kuras nav izpildītas kārtībnieku bezdar-
bības dēļ. Sevišķi gausa bijuši Cirgalu
pagasta kārtībnieka darbība, kuram "par
to izteikts brīdinājums. Stipri nolaidīgi
darbojies arī Smiltenes vecākais kārtībnieks

Nodievs, par ko apriņķu priekšnieks N.
atlaidis no vietas. Bez tam novērots, ka
kārtībnieki neatbild uz iecirkņu priekšnieka
vairākkārtīgiem atgādinājumiem, vai arī
atbildēs nepaskaidro kavēšanās iemeslus.
Šī parādība katrā ziņā jāizskauž, rīkojoties
pēc administratīvā departamenta 1919. g.
2. augusta raksta Ns 2962 2669, kurā no-
teikts, ka ja otrā atgādinājumā noteiktā
laikā kārtībnieks rakstu neizpilda un nedod
atbildi par kavēšanās iemesliem, — par
viņa rīcību jāziņo apriņķa priekšniekam
nolaidīgā kārtībnieka sodīšanai vai atlai-
šanai. Kārtībnieku kvīšu grāmatiņās
iztrūkst iecirkņa priekšnieka vai darbveža
atzīmes par šo grāmatiņu periodiskām pār-
baudēm. Piedzītā nauda nosūtīta pēc pie-
derības bez nokavējuma, pa lielākai daļai
2. vai 3. dienā. Attaisnojošie dokumenti
pārbaudīti izlases veidā un, trūkumi nav
atrasti. Daži lietišķie pierādījumi uzgla-
bāti pārāk ilgi, nepieprasot tiesu iestādēm,
kas darāms ar izpsriesto lietu pierādīju-
miem. Ir gadījumi, kur bija notecējusi
ārzemnieku uzturēšanās, velosipēdu un
ieroču atļauju termiņi. Gan katra atļaujas
turētāja paša pienākums ir atļauju laikā
atjaunot, bet ja tas nav darīts, — policija
ir spiesta sekot atļauju atjaunošanai, iero-
sinot vainīgo sodīšanu.. Smiltenei paplaši-
noties un pavairojoties iedzīvotāju skaitam
(pāri par3000),būtu vēlams vecāko policijas
kārtībnieku atvietot ar nodaļas uzraugu.
Apbruņojums pietiekošs. Visiem ārējā
dienesta darbiniekiem ir revolveri un iz-
dotas jauniegādātās angļu Kanādas Ross
sistēmas šautenes. Nepiemērotas iecirkņu
aresta telpas, tās pārāk plašas un ar bojā-
tām krāsnīm, kamdēļ ar pašvaldības doto
malkas normu tās ziemā nevar apkurināt.
Valkas apriņķa valde gan paziņojusi, ka
1928./I929. gada budžetā paredzēti 2000
lati aresta telpu pārbūvei un remontam,
kādēļ būtu vēlams, lai tos paredzētam
mērķim ari izlietotu.

(lekšl. Min. Vēstn.).

Rīga.
NEDĒĻAS ZIŅOJUMS

par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām
slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1928. gada 24. Jidz
31. augustam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

•B«—a B* g
Slimības nosaukums Ig

11
<n

Paratyphus 1
Typhus abdom Vēdera tīfs . . 12
Tvphus exanth. . . . Izsituma tīfs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis. —
Febris interm Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —
Encephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 7
Scarlatina Šarlaks .... 4
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 3
Diphteritis Difterīts ... 4
Influenca Influenca ... 1
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Erysipelas Roze 3
Dysenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums

(Mumps). . . 12
Trachoma —
Mening. cerebrospin. epid —
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomyelitis —

Māksla.
3Nacionālais teātris sezonu atklāja ar
J. Raiņa jauno lugu ,,Rīgas ragana",
ko izrādīja divi vakarus no vietas —
sestdien, 1. un svētdien, 2. septembri.

Raiņa vārds un viņa jauns darbs —
tā ir diža un interesanta skaņa, divkāršs
pievilkšanas spēks visiem viņa daudziem
cienītājiem. Ar šādu labi domātu izvēli
Nacionālais teātris — šī mūsu pirmā
dramatiskās mākslas iestāde — uzsākdams
jauno sezonu, cerams, būs spēris laimīgu
soli, jo kad sākums labs, tad ari visa tā-
lākā gaita mēdz būt veicīga un sekmīga.

Raiņa jaunās drāmas darbība norisinās
Rīgā tanī laikā, kad to apsēdis un pūlās
ieņemt krievu karaspēks Pētera Lielā
vadibā. Drāmas darbība tomēr nav
saskaņota ar patieso vēsturisko notikumu
gaitu, bet izveidota pilnīgā svabadībā
pēc autora ieskatiem un viņa darba vis-
pārēja plāna vajadzības. Vēsturiskais no-
tikums ir tāds, ka, uzsākot krievu kara-
spēkam Rīgu apsēst, cars Pēter is paš-
rocīgi ielaiž pilsētā pirmās trīs bumbas
un tad aizceļo projām, karaspēka vadību

cīņā pret Rīgunododams

Seremetikam arī pec vairāk mēnešu iigas ->
izdodas piespiest brīvo Hanzasn'?-kapitulēt. Drāmā — Pēteris vada-
aplenkšanu pats, ved sarunas ar Rīaas

^kungiem, pie kuriem ierodas persorf*
iepazīstas arī ar skaistu jaunavu (R-'^,
raganu), kas noņēmusēs Rīguglābt'^kurā Pēteris iemīlas. Tā nu sākas

Un
mantiskas mīlestības dēkas, un sarežģ> °"
cīņas sarunu vešanā: rātskungi gribi"
ar Pēteri padošanās līgumu, izkaulēja
pēc iespējas rātei jo lielas privilēģijas t?"
tauta (Rīgas nabadzīgie, badā nov?
gušie,skrandainie iedzīvotāji) nevarībā vmanādami brēc un lūdz raganu, vin3 '"
sargāt un nenodot pilsētu krievu var

Notikumu gaita lugā visai sarežģīta '
pat saraibināta. Notikumi un persona
nav ari domāti reāli, bet ar Rainim \yJ
mītošo īpatnību gandrīz viscauri simta
lizēti. Skatītājam būtu patīkamāki , i
simbolizēšana būtu tā izdarīta , ka tiviegli un uz reiz saprotama; citādi skatītā
jam atslābst interese.

Valoda jauka. Raiņa skaistās lirikas
ziedi dzirkstīt dzirksta, izskanēdami vie-
tām gan jūsmīgā sirsnībā, gan atkal at-
jautā un asprātībā.

Par „Rīgas raganas" labu iekārtu, je.
studēšanu un veiklu izrādi liela atzinība
nākas režisoram Amtmanim-Briedītim
Jaunas, oriģinelas un stilā izturētas dekfr
rācijas gleznojis mākslinieks Strunke
bet jauko mūziku komponējis J. Kalniņš '

Trešdien „Rīgas raganu" atkal atkārtos
-J- *

Nacionālais teātris. Otrdien, 4. septembripulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē Aspazijai
„Zalša līgava" . — Trešdien, 5. septembri
pulksten 7.30 vakarā, J. Raiņa „Rigas rgana". — Ceturtdien, 6. septembri, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē „Zaza". — Piektdien
7. septembrī, pulksten 7.30 vakarā, interesanta
novitāte — Bela Šeneskomēdija ,,Mīlas rotaļa".
Bi.'etes jau dabūjamas.

Dailes teātris. Otrdien, 4. septembrī, pulksten
7.30 vakarā ,,Sveiks dzīvo sveiks". — Treš-
dien, 5. septembrī, pulksten 7.30 vakarā „Šveik«
dzīvo sveiks". — Ceturtdien, 6. septembri,
pulksten 7.30 vakarā pirmo reizi Fr. Šillera
traģēdija „Don Karloss". Galvenās lomās
Ed. Smiļģis, T. Lācis, J. Simsons, K. Veics,
Emīlija Viesture, Alma Mačs u. c. — Piektdien,
7. septembrī, pulksten 7.30 vakarā „Švciks
dzīvo sveiks".

Literatūra.
Daugava. Literatūras, mākslas un zinātnes

mēnešraksts. Ne 9. Septembris. 1928. Saturs:
Ed. Virza, Zemgales sēta. Atmiņu tēlojums. -
A. Smilga, Kā būtu svētdiena. Dzejolis. -
A. Smilga, Slimība. Dzejolis. — Pēteris Ērma-
nis, Rīgai. Dzejolis. — J. Ziemeļnieks, Vēri
Dzejolis. — J. Ziemeļnieks, Dzejolis. — Annj
Brigadere, Kvēlošā lokā. Stāsts. (Turpinājums.)-
Kārlis Strāls, Drumslainās domas. Dzejolis. -
Valts Dāvids, Ceļinieka dziesma. — Augusts
Bračs, Netaisns tiesnesis. Dzejolis. — Līgotņu
J ēkabs, Saeimas deputāts. Stāsts. (Turpinā-
jums.) — Aleksandrs Čaks, Vasaras nakts pil-
sētā. Dzejolis. — Aleksandrs Čaks, Patētiskās
kvartas. Dzejolis. — Ivans Bunins, Ida- Nov*
Tulk. Jūl. Roze. — Ivans Bunins, Trīs dzejoli.
Tulk. K- Krūza. — Paula Jēger-Freimane, Janu
Veselis. Studija. — Privātdoc. Kārlis Ābele Pa
Āfrikas pilsētām, oāzēm, smiltīm. (Ar illūstr.) -
Chronika.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 4. septembri.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5<f~J%
1 Anglijas mārciņa 25,135-AJJ

100 Francijas franku 20,18-^
100 Beļģijas beigu li'Kj*100 Šveices franku 99,45-ļW'
100 Itālijas liru 27,04-^
100 Zviedrijas kronu 138,40-|»
100 Norvēģijas kronu E'afc&S100 Dānijas kronu 137'!£~i?i
100 Austrijas šiliņu īKitlM100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15>^j ^ij100 Holandes guldeņu 20I'or

~
mŽ100 Vācijas marku 'Klp

100 Somijas marku '^1100 Igaunijas kronu 13J'i£
100 Polijaszlotu=I'S'100 LietavaslituSl.j'1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425--
Sudrabs 1 kg

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . na—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . ? *„__93
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. . ; : ;,;
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes ^

Rīgas biržas kotācijas kommisijas . ic>
priekšsēdētājs J- SK«J

Zvērināts biržas māklers P.

Redaktors M. Arons.
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"Zt&apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
*

%
* .. ties. lik. 20IL, 2014. un

SfO p pamata paziņo, ka pēc
~Tna ° 13. martā Umurgas pag.
L; ' Friča (Spriča) Jāņa d. Bārdas
atklāts mantojums un uzaicina,
L,m ir uz šo mantojumu, vai

sakarā ar to, tiesības kā manti-

Seffl, legatānem, fideikomi-
?SS; kreditoriem un t. t,
ilteikt šis tiesības minētai tiesai

fX«mēnešu laikā, skaitot no šī
Sodināiuma iespiešanas dienas.

la "minētās personas savas
tiPsibas augšā uzrādītā termiņā

„;ptpks tad viņas atzīs kā sīs

-Sas zaudējušas. L. Ns 5205.
"rS, 1928. g. 28. augustā.

, \o5205. 12684

Priek šsēdei, v. A. B'lumentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. fik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 31. maijā Rem-
bates pagastā mirušā Mārtiņa
Mārtiņa dēla Pūriņa ir at-
klāts mantojums un* uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 5112

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
Priekšsēdei, v. A. Blumentals.
12689 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. tise. lik. 2011., 2014. un
2019. p pamata paziņo, ka pēc
1918. g. 21. maijā Rauzas pag.

mir. Kārla Pētera d. Lapiņa ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
L. N> 4741. 12686
Priekšsēdei, v, A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rl§as apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
"""civ. lies. lik. 2011., 2014. un
Pēc icFo' i P" pamata Pazino ' ka
2£J - g- 26- febr - Mat 'š"
T«,h mirušā pētera Jāna d.'aubes lr atklāts mantdjums
Uiml'-'ir l,z š0 manto-
kā ™

Va - sakarā ar t0 ^esības
filiF ?tmiek 'em, legatārijiem,
SSffr"^ k.eclitorun t. t.
£šu m -',tlesfbas minētai tiesai*

udinTneSU laika
' fkaitot no ŠT'««'««juma iespiešanas dienas.

tie" jL'netas Personas savas
neP teiks'IS UZradUā termi ? ā
ttsSb« „ l-Vlnas atzls kā šīs

fk„- zaude "šas.
L.*%\$*- E- 28. augustā.

Priļkt '.'- 12693nekfeed v.A. Blūmentāls.
sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 5. februārī Rīgā' mir.
Šarlotes Heinricha m. Spridzalis
(Spridsal), dz. Štolcers (Stolzer) ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā sīs
tiesības zaudējušas. L. Ns5339

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
Priekšsēdētāja v. A. Blūmentāls.
12696 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. g. 18. septembrī
Konstantinopolē mirušā Jāna
(John) Kudricka (Kudritzkv)
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šomantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, kreditoriem un t.1.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
L. Mi» 4502. . 12697
Priekšsēd. v.A.Blfimen tāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 28. maijā Rīgā
mirušā Fridricha Kristiāna
Šika (Sieka) ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī slduinājuma iespie-
šanas dienas. %

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 5311

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
Priekšsēdei, v. A. Blumentals.
12691 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1914. g. 24. augustā,
Kurzemē, Vībinu muižā mirušā
Emila Anzelma Artura Al-
frēda dēla Heldta (Helda)
ir atklāts mantojums un uzaicina,

? kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
L. N? 4394. 12698

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 20.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 36.045;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 27. aug.
13041 Tiesu izpild. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1928. g. 22. augustā Antonijas
Stepaniščevs, dzim.Tīrums, prasī-
bas lietā pret Inokentiju Stepa-
niščevu, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kas noslēgta Omskā, 1917. g.
7. jūlijā (v. st.)starp Inokentiju
Stepaniščevu un Antoniju Stepa-
niščevu, dzim. Tīrums; piešķirt
prasītājai Antonijai Stepaniščevai
pirmslaulības uzvārdu ,,Tīrums"
un atļaut iedoties jaunā laulībā
tūlīt pēc šī sprieduma.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. L. Ns 1004

Rīgā, 1928. g. 27. augustā.
Priekšsēd. b. v. i. L.Bruemmers.
12820o Sekretāra v. Stūre.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iecirkņa miertiesneis, pa-
matodamies uz savu 1928. g.
20. augusta lēmumu un civ. proc.
lik. I460'.—1460. p., izsludina
par iznīcinātu ģenerālpilnvaru,
kuru izdevuši Andrejs un Ādams
Jāņa dēli Teilani-Iridani Sa-
ļimonam Ādama d. Teilanam,
apstiprinātu pie Varakļānu iec.
miertiesneša (bij. Rēzeknes apr.
5. iec. miert.) Jurija Friča d.
Berkis, 1926. g. 10. maijā
reģ. Nš 889. ka arī uz šis pilnvaras
pamata izdotas pilnvaras. Ns4822

Varakļānos, 1928 g. 24. aug.
12543ē Miert. J. Berķis.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
12. septembrī, pulksten 10 dienā,
Rigā, 1. Kalēju ielā Ns 9 11,
II ūtrupē tiks pārdota K. S.
,,Venta" kustama manta, sa-
stāvoša no piena seperatoriem
un novērtēta par Ls 716.

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

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
13049ē Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g. 11.
sept., pulksten' lO rītā, Rigā, Ma-
rijas ielā Ns 125, dz. 6, tiks pārdota
Michaila Golubova kustama
manta, sastāvoša no ēdamistabas
galda u. c, un novērtēta par
Ls 390,—.

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

Rīgā, 1928. g. 16. augustā.
13045v Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
11. septembrī, pulksten 1 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ns 64, dz. 2,
Makša Nussbergera lietā tiks
pārdota Itas Joffe kustama man-
ta, sastāvoša no mēbelēm un no-
vērtēta par Ls 4500,—.

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

Rīgā, 1928. g. 14. augustā.
13042v Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo,'ka 1928. g.
12. septembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 16/18,
dz. 3, A/s-bas ,,Laima" un citu
lietās I un 11 torgos tiks pārdota
Jēkaba Švarca kustama manta,
sastāvoša no mēbelēm un pianino
un novērtēta par Ls 2800.

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

Rīgā, 1928. g. 14. augustā.
12926ē Tiesu izp. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
12. septembrī, pulksten 11 rītā,
Rīgā, Kr. Barona ielā Ne3 veikalā,
Latvijas Amatnieku krāj-aizdevu
sabiedrības lietā tiks pārdota fir-
mas ,,Ošaliņš un B-dris" kustama
manta, sastāvoša no gatera zā-
ģiem un novērtēta par Ls 1100,—.

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

Rīgā, 1928. g. 14. augustā.
13043v Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas H. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ķa 1928. g.
14. septembrī, pulksten 10 rītā,
Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 5, dz. 11,
firmas ,,Hertvig un Ko., a s-bas
Merkatura" un citu lietās tiks
pārdota II torgos Hermaņa Krā-
mera kustama manta, sastāvoša
no mēbelēm un novērtēta par
Ls 1460,—.

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

Rīgā, 1928. g. 29. augustā.
I3044v Tiesu izp. J. Zirģels.

Izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas 3. iec.

tiesu izpildītāja sludinājumā, ie-
vietotā š.g. ,.Valdības Vēstneša"
182. numurā Johana Zuttes ne-
kustama īpašuma pārdošanas lie-
tā ieviesusies kļūda; iespiests:
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Andreja Pumpura
ielā Ns 1, kas nepareizi, vajaga
būt un jālasa: kura kanceleja at-
rodas Dzirnavu ielā Ns 127, u.t.t.
13029z Tiesu izp.J.Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas S. iec. tiesu
izpildītākjs paziņo, ka 1928. g.
11. septembrī, pulksten 11 dienā.
Tērbatas ielā Ns 19/21, pārdos
Maks. nesp. tirdzn. un rūpn.
sab. „Vienība" P. Blank un B-dri
kustamu mantu, sastāvošu no
kafijas un eļļas un novērtētu
par Ls 1220.

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

Rīgā, 1928. g. 13. augustā.
12927ē Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
11. septembri, pulksten 10 dienā.
Rīgā, Ormaņu ielā Ns 36, dz. 10,
tiks pārdota Kārļa Vītola ku-
stama manta, sastāvoša no kāj-
min. šujmašīnas un mēbelēm un
novērtēta par Ls 260.

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

Rīgā, 1928. g. 3. septembrī.
Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
11. septembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā. Kalnciema ielā Ns 32,
tiks pārdota Kārļa Fecera ku-
stama manta, sastāvoša no šuj-
mašīnas un novērtēta par Ls 240.

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

Rīgā, 1928. g. 3. septembrī.
13048ē Tiesu izp. L. Jakstiņš.

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

\'isi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā

Jelgavā, 1928. g. 1. septembri.
13017 Tiesu izp.v.i. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i. paziņo
ka š. g. 16. jūlijā ,,Vald. Vēstn."
156. numurā izsludinātā Kārlim
Kārļa d. Neilandam piederošā
nekustamā īpašuma, Jelgavas
apr., Līvbērzes pag. ,,Neilandu "
māju ar zemesgrāmatu reģistra
Ns 8879 pārdošana 1928. g.
26. septembrī atcelta.

Jelgavā, 1928. g. 1. septembri.
13016 Tiesu izp. v. i. K. Burdais

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I iec, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā Ns 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo,
ka 1928. g. 14. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Liepājas apgabal-
tiesas sēžu zālē pārdos pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašumu, piederošu Jūlijai Jē-
kaba m. Dreiberg, dzim. Sakne,
kurš atrodas Saldus pilsēta,
Sinagogas ielā Ns 3, un ierakstīts
Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļā
ar krepost Ns 29.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 40.000 un tiek
pārdots dēļ Jāņa Kreicberga
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šonekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 800 rubļ. krievu cara
naudā un Ls 7000.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p * no
novērtēšanas summas Ls 40.000
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
alību vairāksolīšanā, ir jāie-

maksā Ls 4000 drošības naudas,
ka arī jāiesniedz apliecība par
to, ka no Tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu.

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

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

Liepājā, 1928. g. 31. augustā.
Ns 1526. 12967
Tiesu izp. A. Koržene c k i s.

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. pr-ks
izsludina par ned. nozaud. Lie-
tavas ārzemes pasi Ns 12560, i?d.
pag. g. Kaunā, pagarina*

Rigā līdz 1930. g. 11.aug.
So uzturas vizu Ns 9411,—

izd. š. g. no iekšlietu ministrijas
ību uzturēties Latvijā līdz

š. g. 13. novembrim uz Alberta
Slikaitis vardu. 13015z

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 14. septembrī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Basteja bulvāra 7,
pie notāra Krūklamia tiks pārdota
Alfrēda Turka kustama manta,
sastāvoša no blanko cedētas obli-
gācijas, ingrosētas 1928. g. 27.jū-
nijā ar Ns 3269 uz A. Turķis pie-
derošo Līgatnes pag. zenies ga-
balu ar zemes grām. reģ. Ns 9058
par Ls 3000,— " J. Knonņam par
labu un novērtēta par Ls 3000,—.

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

Rīgā, 1928. g. 31. augustā.
13()34z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 19. septembrī, pīkst. 10
rītā, Nītaures pag. ,,Burtniekos "
pārdos Jāņa Tēviņa kustamu
mantu, sastāvošu no 2 govīm un
15 bišu saimēm ar stropiem un
novērtētu par Ls 900,—.

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

Rīgā, 1928. g. 31. augustā.
13031z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 12. septembri, pīkst. 11
dienā, Skultes pag. Rūniņu mājā
pārdos Herberta Baltiņa ku-
stamu mantu, sastāvošu no zir-
giem, kumeļa, govs, dzelzsasu
un divatsperu vāģiem un novēr-
tētu par Ls 800,—.

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

Rigā, 1928. g. 27. augustā.
13030z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 13. septembrī, plk' st. 12
dienā, Vildogas pag., Jaun-Lau-
gās 2. izsolē pārdos Bernharda
Rilla kustamu mantu, sastāvošu
no zirga, govs, kumeļa, sivēna,
vāģiem, zirga aizjūga, arkla un
slēpēm un novērtētu par Ls 700.

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

Rīgā, 1928. g. 27. augustā.
13032z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas l.iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo, ka!928.g.
9. novembrī, pīkst.' 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
tiks pārdots pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustams īpašums, pie-
derošs Edai Andža m. Tomson,
dzim. Klēman un Kristam
Pētera d. Tomsonam, kurš at-
rodas Kuldīgas apr. Raņķu pa-
gastā, sastāvošais iz ).Poriņ"
bij. mežsargu mājas un ierakstīts
Kuldīgas zemes grāmatu nodaļā
ar krep. Ns 5981.

Šis nekustams īpašums ir no-
vemts uz Ls. 7000,— un tiek
pārdots dēļ zemkopības ministri-
jas un citu prasības apmierinā-
šanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamo īpašumu ir nostip-
rināti hipotēku parādi Ls 7000.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no "novērtē-
šanas summas Ls 7000,— jeb no
priekšrocību summas, skatoties
no tam, kura summa būs augstā-
ka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 700,— drošības naudas
kā arī jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. t/|[ļļ 12965z

Liepājā, 1928.g.31.aug. Nsl526
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Lauksaimnieku centrāl-
bankas un Annenieku krāj-aiz-
devu sabiedrības prasību apmie-
rināšanai no Viļā Putniņa I928.g.
5. decembrī, pulkst. 10*rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Vilim Didža dēlam Putniņam
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Tukuma apriņķa
Annenieku pagastā ar zemes grā-
matu reģ. Ns 1187 un sastāv no
,,Koble-Putmng" mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 12%00:

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 11040 ar

4) ka personām, kuras
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1909. g. 30. martā Slokas
pagastā mirušā Miķeļa Kaln-
pūra ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manter»
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisār., kreditor. un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
L. Ns 4931. 12690

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

^aTapgābaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019 p. pamata paziņo, ka pēc
1921 g 19. jūnijā Ikšķiles draudzē
mir K"ša (Kristiāna) Mārtiņa d.

Emsina ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakara ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikomisārijiem, kredi-
toriem un 1.1., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšā uzradītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
L Ns 5283. 12685

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 21. maijā Sarkaņu pag.
mirušā Jāņa Pētera d. Ozoliņa
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
L Ns 4925. 12687
Priekšsēdēt. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.
Sīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
«2 civ. ties. lik. 2011., 2014. un
:
fOI9. p. pamata paziņo, ka pēc
'928. g. 26. aprīlī Velku pag.
«iir. Jāņa Jāņa dēla Maskavičar atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
*a mantiniekiem , legatārijiem,
ndeiķomisār., kreditor. un t. t.,ieteikt šīs tiesības minētai tiesaisešu mēnešu laikā, skaitot no šīsludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savastiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kāsīs tiesības zaudējušas.

Rigā 1928. g. 28. augustā.
L12688

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
-___- Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, kāpēc
1927. g. 16. decembrī Idus pag.
,.Teterī" mir. Jēkaba Pētera d.
Vītiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns4123

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
Priekšs. v. A. B 1 ū mentāls.
12695 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 10. jūnijā Rīga-Bolderājā
mir. Trīnes Mārtiņa m. Ozols, dz.
Briedis, ir atklāts'mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisār., kreditoriem un
un 1.1., pieteikt šīs tiesības minē-
tai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns5192

Rīgā, 1928. g. 28. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
12694 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Tobiasa un Cvijas-Mirjamas
Halpernu lūgumu un pamatojo-
ties uz piezīmi pie priv. lik. 36. p.
un 2. piezīmi pie notar. nolik. 280.
p. un 1928. g. 23. augusta lē-
muma, izsludina, ka Tobiass
(Tobijs) Haima d. Halperns un
Cvija-Mirjama Leizera m. Hal-
perns, dzim. Borovska. 1928. g.
14. augustā noslēguši pie Liepā-
jas notāra Ž. Kaupiņa ar reģ.
Ns 9312 līgumu, ar kuru viņi at-
cēluši viet. priv. lik. 79. un sek.
p. paredzēto laulāto ļaužu man-
tas kopību, pēc kura Tobiass
Halperns, 1908. g. 7. martā ie-
stājoties laulībā ar savu sievu
Cviju-Mirjamu Halpern, saņēmis
no pēdējās dažādu kustamu man-
tu Ls 10.000,— kopsummā, kura
skaitās par sievas atsevišķu īpa-
šumu. Ns 785/28.

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

12949z Sekretārs A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Daugavpils ielā Ns 74, paziņo:

1) ka- Rīgas komercbankas,
Lešinska, Rīgas mazsaimnieku
krāj-aizd. s-bas ,,.Monrc-po" u.
citu" prasības par Ls 3489,98 ar
o/0 1928. g. 6. decembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos

Pētera Janitena nekustamo īpa-
šumu kurš atrodas Rīgā,
Čiekurkalnā, I gar. līn. Ns 39,
V hip. iec. ar zemesgrāmatu reģ.
Nal96 (grup"a 88, grunts Ns 25),
un sastāv no pilna īpašuma
gruntsgabala 7653 kv. asu pla-
tībā ar ēkām un piederumiem,
atrodošamies uz viņa;

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 14. septembrī, plk 'st. 11
dienā, Rīgā, Basteja bulvāra 6.
pie notāra M. Čulkova 2. izsolē
pārdos Ootfrīda-Ferdinanda Hā-
zes kustamu mantu, sastāvošu
no vekseļa par Ls 500,— izdota
nn Melitas Heinricha meitas
Hāze — M. Šmuljanam un no-
vērtētu par Ls 500,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo man-
tu varēs pārdošanas dienā uz
vietas.

Rīgā, 1928. g. 31. augustā.
13033z Tiesu izp. E. Liepiņš.



Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
i iecirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā Ne 9, pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 1141..
1143., 1146.—1149. p. paziņo, ka
1928. g. 14. decembrī, plkšt. 10
rītā . Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā publiskā vai-
rāksolīšanā nekustamo īpašumu,
piederošu Miķelim Jankovskim
un sastāvošu no Sātafāju mājām,
kuras atrodas Kuldīgas apriņķī,
Ivandes pagastā un ierakstītas
Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļā
ar krepost. Ne 900.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 11.000 un tiek
pārdots dēļ Kriša V'ichmaņa pra-
sības apmierināšanas.

Bez minētās prasības itz šo
nekustamu īpašumu ir nostipri-
nāti hipotēku parādi: Ls 1200.

_ Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 11.000 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir 'jāie-
maksā Ls 1.100 drošības naudas,
kā arī jāiesniedz apliecības par
to, ka no tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
4ienai.

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

Liepājā, 1928. g. 31. augustā.
Ns 1526. 12966
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Latgales aupgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ns 2, paziņo, ka 1928. g.
19. septembrī, pīkst. 10 rītā,
Pasienes pag. Saveļinku ciemā
tiks pārdota Antona Sļadzes ku-
stama manta, sastāvoša no viena
zirga un vienas šujmašīnas un
novērtēta par Ls 270,—. Izzināt
sarakstu, novērtētjumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
12971z Tiesas izp. v. i. O. Vi lks.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ns 2, paziņo, ka 1928. g.
17. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Pasienes pag. Naumku ciemā
tiks pārdota Viktora Carenoka
kustama manta, sastāvoša no
viena zirga, vienas cūkas un
vienas vistas un novērtēta par
Ls 230,—. Izzināt sarakstu, no-
vērtētjumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 12972z

Tiesas izp. v. i. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ne 2, paziņo, ka 1928. g.
17. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Pasienes pag. Naumku ciemā
tiks pārdota Donata Leitana
kustama manta, sastāvoša no
viena zirga un vienas govs un
novērtēta par Ls 275,—. Izzināt
sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
12973z Tiesas izp.v.i. O.Vi lks.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ns 2, paziņo, ,ka 1928. g.
20. septembrī, pīkst. 10 rītā,
Istras pag. Belaju ciemā tiks pār-
dota Jāņa Troņenkova kustama
manta, sastāvoša no vienas ēkas
nospiešanai un novērtēta par
Ls 400,—. Izzināt sarakstu, no-
vērtējumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu, varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 12970z

Tiesas izp. v. i. O. Vilks.
Latgales apgabaltiesas Zilupes

iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ns 2, paziņo, ka 1928. g.
25. septembrī, pīkst. 10 rītā, Buk-
muižas pag. Bikovas folvarkā,
tiks pārdota Franča Indriņa ku-
stama manta, sastāvoša no vienas
govs, pusvilnas audekla, viena
skapja un 200 baļķiem un novēr-
tēta par Ls 455,—. Izzināt sa-
rakstu, novērtējumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
12969z Tiesas izp. v. i. O. Vi lks.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrod. Zilupē, Elizabetes ielā
Ne 2, paziņo, ka 1928. g. 26. sept.,
pīkst. 10 rītā, Bukmuižas pag.
Ruskaļevas ciemā, tiks pārdota
Miciiaila Briļa kustama manta,
sastāvoša no zirgiem, govīm,
sīklopiem un lauksaimniecības
darba rīkiem un novērtēta par
Ls 275,—. Izzināt sarakstu, no-
vērtējumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu, varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 12968z

Tiesas izp. v. i. O. Vi lks .

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
dari zināmu, ka š. g. 14. sept.,
pikst. 10 rītā, Matīsa ielā Ns 12,
pārdos vairāksolīšanā Ernestam
Strazdiņam piederošas mantas, ,
sastāvošas no dažādām mēbelēm
un ādu šujmašīnas, novērtētas
par Ls 447,30 kontrabandas
soda un koku pārvadāšanas mak-
sas dzēšanai, sask. ar Rīgas mui-
tas š. g. 7. aug. rakstu Ns 12523
un šoseju un zemesceļu dep-ta
š. g. 20. aug. rakstu Ns 11609.
Izzināt sarakstu, novērtējumu un
apskatīt mantas varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas. 13026z

Rigas prēf. Jūrmalas iec. pr-ks
paziņo, ka š.g. 14. sept., pīkst. 12
dienā, Bulduros, Lielā pr. 64/66,
pārdos vairāksolīšanā KrišamAul-
manim piederošo kustamu mantu,
sastāvošu no ' viena elektriska
motora ar gaļas maļamo mašīnu
viena ledus skapja, vieniem de-
cimālsvariem un citām mantām,
novērtētus par Ls 473,—.

Rēzeknes apr. priekšnieka Liec.
palīgs dara zināmu, ka 1928. g.
24. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Kaunatu pag., Baranovas sādžā,
tiks pārdota atklātā vairāksolīšanā
kustāma manta, sastāvoša no
vienas govs, 5. piena un vienas
govs, 7. piena, piederošo pils.
Andrejam Strelkovam, dzīv. Kau-
natu pag., Baranova sādžā, no-
vērtētu uz Ls 103,— dēļ soda
naudas pēc Rēzeknes 2. iec.
miertiesneša izp. raksta Ne 292
parāda segšanas. 13023z

Daugavpils apr. priekšn. pal.
2. iec. paziņo, ka saskaņā ar
Latvijas Sarkanā krusta sanato-
rijas, Krimuldā, 1928.e,. 27. marta
rakstu Ns 475, 1928. g. 28. sept.,
pīkst. 10 no rīta, Krustpilī uz
tirgus laukuma, atklātā vairāk-
solīšanā pārdos pils. Pētera Ra-
sina kustamu mantu, sastāvošu
no lietota automobiļa ,,Chevrolet"
firmas, Touring models, motors
Ns 1600683, novērtēts par Ls 300.
Apskatīt aprakstīto automobili
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rēzeknes apr. priekšn. 1. iec.
palīgs dara zināmu, ka 1928. g.
25. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Kaunatu pag., Sleinevas sādžā,
tikspārdota atklātā vairāksolīšanā
kustama manta, sastāvoša no
viena zirga, sirmas spalvas, 4 g.v.,
piederošo pils. Aleksandram Kei-
selim, dzīv. Kaunatu pag., Slei-
nevas sādžā, novērtētu uz Lsl81,5
dēļ soda naudas pēc Rēzeknes
virsmežniecības raksta Ns 3156
parāda segšanas. 13024z

Talsu polic. priekšnieks dara
vispārībai zināmu, ka š. g. 20.
septembrī, pīkst. 10 rītā, Kanda-
vas pag., Krimpu mājās, tiks pār-
dota vairāksolīšanā Bērtulim Ei-
manim piederoša kustama man-
ta, sastāvoša no 3 govīm un no-
vērtēta par Ls 115,—, slimokasei
pienākošās summas segšanai, sa-
skaņā ar 5. rajona darba inspek-
tora rakstu Ns 3204 no š. g.
19. jūlija. 12987z

Valsts Valmieras vidusskolā
ir vakanta

latviešu valodas
»ftolot«Mj4M mieta.
Jāpasniedz 20 st. latviešu vai.,

2 st. psīcholoģija un 3 st. mākslas
vēstures. Skolotāji ar attiecīgu
augstskolas izglītību tiek lūgti
iesniegt vidusskolai lūgumu , ap-
liecību par izglītības cenzu un
īsu dzīves aprakstu.
12977z Direktors J. Priede.

Latvijas universitātes medicīnas
fakultātes studentam Alfrēdam
Dzenītim 1920. g. 15. oktobri iz-
sniegtā studiju grāmatiņa Ne 2449
nozaudēta un skaitāma par ne-
derīgu

^ 13027z
Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks

atsauc savu slud., ieviet. š. g.
,,Vald. Vēstn." 149. numurā,
jo Makša Lukina karaklausības
apl.-grām. Ne 48785 ir atrasta.

Lipnas iec. pol. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
ieroču atļauju Ns 135, izd. no šī
iec. pol. priekšn. 1927. g. 9. sept.
uz Antona Meilusa vārdu. 12571v

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Bukmuižas pag. valde, Rēzek-
nes apriņķī, izsludina par ned.
sekošus nozaudētus dokumentus:

!) iekšzemes pasi Ne 74, izd.
1921. g. 27. maijā no Vaivodu
pag. valdes uz Grigorija Andre-
jeva Izota d. vārdu;

2) iekšz. pasi Ns 554, izd.
1921. g. 31. jūlijā no Vaivodu
pag. valdes uz Annas Mārtiņa m.

Špeļs vārdu;
3) iekšzemes pasi Ne 1224, izd.

1922. g. 3. febr. no Vaivodu pag.
valdes uz Antona Pētera d.
Šabalovskis v.;

4) iekšz. pasi Ns569, izd. 1921.
g. 31. jūlijā no Vaivodu pag. v.
uz Pētera Jēkaba d. Kazačenoks
vārdu;

5) iekšz. pasi Ns 4703, izd.
1921. g. 11. dec. no Rēzeknes
apr. III iec. pol. pr-ka uz Izidora
Matveja d. Zuts vārdu;

6) karaklausības ap!iec.Ns5060,
izd. 1926. g. 28. maijā no 9. Rē-
zeknes kājnieku pulka uz Modests
Briļs vārdu;

7) iekšzemes pasi Ne3364, izd.
1925. g. 10. dec. no Bukmuižas
pag. valdes un karaklausības
apliecību Ne 3127, izd. 1925. g.
11. jūnijā no elektro-techniskā
diviziona uz Jāņa Anetes d. Bog-
danova vārdu;

8) iekšzemes pasi Ns 2777, izd.
1923. g. 7. jūnijā no Bukmuižas
pag. valdes uz Solomejas Antona
meitas Žogļa vārdu;

9) iekšzemes pasi.Ns 1855, izd.
1922. g. 28. aug. uz Bukmuižas
(agrāk Vaivodu) pagasta valdes
uz Lūcijas Jāņa m. Konošonoks
vārdu;

10) iekšz. pasi Ne 6712, izd.
1921. g. 5. janv. no Rēzeknes apr.
3. iec. polic. pr-ka uz Vladislava
Vikentija d. Milcvičs vārdu;

11) karaklausības apliecību Ne
7430, izd. 1920. g. 8. maijā no
Rēzeknes kara apr. pr-ka uz
Boleslava Jāņa d. Avdejenoka v.;

12) iekšzemes pasi Ns 3760,
izd. 1920. g. 30. nov. no Rēzeknes
apr. 3. iec. polic. pr-ka uz Antona
Miķeļa d. Kumpens vārdu;

1*3) karaklausības apl. Ns 7797,
izd. 1923. g. 11. maijā no Rē-
zeknes kara apr. pr-ka uz Jā-
zepa Ingata d. Biruļs vārdu;

14) karakl. apliec. Ns 13880,
izd. 1926. g. 13. jūnijā no Rēzek-
nes kara apr. pr-ka uz Ignata
Antona d. Mončin'skis v. 11467z

Rīgas prēf. 11.iec. priekšnieks
izslud. par ned. nozaud. karakl.
apliec. Ns27, izd. no Rigas kara
apr. pr-ka 1919. g. 6. oktobrī uz
Jāņa Jūlija d. Hoferta vārdu,
dzīv. Ormaņu ielā Ns 11, dz. 1.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaud. karakl.
apliec. Ns 49994, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka 1920. g. dec.mēn.
uz Kārļa Šteina vārdu, dzīv.
Baldones ielā Ns 2, dz. 2. 12976z

Petermeku pag. valde īm,,,.
par nederīgu nozaudēto i*
iekšz. pasi Ns ser. LL nīS?
izd. no šīs pag. valdes iq''
24. maijā uz Līzetes Bum^
dzim. Smiltnieks vārdu, fe

RēPaŠ^^aldTliiJ^,*
par nederīgu nozaudēto t
klausības apliecību jv>oo,_*izd. no Rēzeknes kāra *
priekšn. 1924. g. 19. '5Pr.
Kirila Kirila d. Abajeva viJ*

bildinājums.
Iecelta par maksātnespējīgu

parādnieku —
Viļānu krāj-aizdevu sabiedrību —

konkursa valde,
apstiprināta . no Latgales ap-
gabaltiesas 1928. g. 3. jūlijā,,
atklāja savas sēdes Daugavpili,
īsā ielā Ņs 2, š. g. 15. augustā,
par ko ar šo tiek paziņots.

Konkursa valdes priekšsēd.
J. Gorjainovs.

Locekļi: E. Šenfetds.
12204ē J. Vaisbergs.

Sludinājums.
. Saskaņā ar Tirdzniec. Proc.

Lik. 441. pantu, paziņoju, ka
konkursa valde, kas nodibināta
maksātnespējīgās Jelgavas pils-
kino īpašnieces Ernas Alksnis,
atraitnībā Rē, dzim. Korf, lietās,
apstiprināta no apgabaltiesas un
ir atklājusi savu darbību Jelgavā,
Katoļu ielā Ns 30, dzīv. 3.

Konkursa valdes priekšsēd.,
12929z zvēr , adv. A

^
Lauks.

A/S „Latv. priv. lombards"
valde Rīgā, Teātra ielā Ns 9, tāļr.
23269, paziņo, ka no viņas
izdotā zemākpievestā ķīlu M*
ir no tās īpašnieka nozaudēta

un tiek uzskatīta par nederīgu .
No 384597. Valde. 130*1

Ternejas pagasta valde izsludina
par nederīgiem sekošus doku-
mentus :

1) iekšzemes pasi uz Zandera
Miķeļa d. Mora vārdu, izdotu no
Ternejas pag. valdes 1920. g.
14. aprīlī ar Ns 560;

2) iekšzemes pasi uz Viktorijas
Mors vārdu, izdotu no Ternejas
pagasta valdes 1920. g. 14. apr.
ar Ns 562;

3) iekšzemes pasi uz Edes Anča
m. Leske vārdu, izdotu no Ter-
nejas pagasta valdes 1920. g.
3. septembrī ar Ns 1197;

4) zirgu pasi uz Zandera Mora
vārdu, izd. no Ternejas pag.
valdes 3. dec. 1926. g. Ns 4 *19;

5) zirgu pasi uz Zandera Mora
vārdu, izd. no Ternejas pag.
valdes 3. dec. 1926. g. ar Ns 420;

6) zirga pasi uz Zandera Mora
vārdu ,izd. 15: febr. 1926. g. no
Ķoņu pag. valdes

7)kumeļa reģistrāc. zīmi uz
Zandera Mora vārdu, izd. 1926. g.
26„febr. no Ternejas pag. valdes
Ns 28;

8) kumeļa reģistrāc. zīmi uz
Zandera Mora vārdu, izd. no Ter-
nejas pag. valdes 1926. g. 26. febr.
uz Zandera Mora vārdu.

Baltinavas pagasta valde, Jaun-
latgales apriņķi, izsludina par
nederīgiem zemāk minētos do-
kumentus, ka nozaudētus:

I) iekšzemes pasi, izdotu no
Baltinavas pag. valdes 4. oktobrī
1922. g. Ne 4762 uz Jezupa Je-
zupa d. Supes vārdu;
. 2) iekšzemes pasi, izdotu no
Baltinavas pagasta valdes 1921.
gada 9. jūlijā Ns 1897 uz Mar-
ceļas Bartuļa m. Skangaļ vārdu;

3) iekšzemes pasi, izdotu no
Baltinavas pag. valdes 1922. g.
23. septembrī Ns 3881 uz Ādama
Jāņa d. Gabrana vārdu un kara
klausības apliecību, izdotu no
Ludzas kara apr. priekšnieka
1924. g. 30. oktobrī Ns 23700;

4) iekšzemes pasi, izdotu no
Baltinavas pag. valdes 1921. g.
26. janvārī Ns 365/2882 uz
Viktora Vladimira d. Antone-
viča vārdu;

5) iekšzemes pasi, izdotu no
Baltinavas pag. valdes 1922. g.
23. septembri Ns 3867 uz Ber-
narda Pētera d. Ločmeļa vārdu;'

6) iekšzemes pasi, izdotu no
Baltinavas pag. valdes 1922. g.
4. oktobri Ns 4653 uz Silvestra
Pētera d. Zeļča vārdu;

7) iekšzemes pasi, izdotu no
Baltinavas pag. valdes 1928. g.
27. janvārī Ne 1949/005149 uz
Agatas Vizuļ vārdu;

8) zirga pasi, izdotu no Bal-
tinavas pag. valdes 1926. g.
22. janvārī Ne 315/1905 uz
Tadeuša Antona d. Circana v.;

9) kara klausības apliecību,
izdotu no Ludzas kara apriņķa
priekšnieka 1921. g. 11. augustā
Ns 9339 uz pils. Aloizija Oduma
d. Ločmels-Keišs vārdu;

10) atvaļinājuma apliecību
Ns 9558f izdotu no Ludzas kara
apr. priekšnieka 1921. g. 11.
augustā uz pils. Feodora Niko-
laja d. Antropova vārdu;

II) kara klausības apliecību,
izdotu no Daugavpils kara apr.
priekšnieka 1925. g. 12. februārī
Ns3005 uz pils. Jāna Staņislava d.
Slišana vārdu. ' ' 123071

Ilūkstes apr. priekšnieks 2. iec.
palīgs izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Ne 213409, izd. no Rīgas prēfekt.
1922. g. 31. aug. uz Oskara Peršs
vārdu. 12323v

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 11202, kā
nozaudētu, izd. 1927. g. 15. janv.
uz Gindina Ābrama, Vladimira d.
vārdu. L 4791 13038v

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 2129, kā no-
zaudētu, izd. 1926. g. 2. februāri
uz Miķeļa Šenkmana vārdu.

L. 4792 13039v

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 19566, kā
nozaudētu, izd. 1928. g. 8. febr.
uz Minnas Levensona vārdu.

L 4793 13040v

-————__________,____
--_, ?

dažādi
sludinājumi.

Finieru un kokrūpniec akr
. »rtma

Sab -
akcionāru otrreizēja

VISPĀRĒJĀ SAPULCE
notiks 1928. g. 18. septembri
pīkst. 10 no rīta, Rīea

V
\T? >

ielā Ns 2, dz. 4.
g ' Kramu

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums un pārskah2) Revīzijas kommisijas \\ņ^
3) Gada pārskats par 1927 2
4) Visu š.g. ārkārt. un kārt sapulču protokolu revidēšana
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi priekšlikumi .

Piezīme. Pēc sabiedrības sta-tūtu 60. panta šī sapulce skaiti-sies par likumīgi notikušu un vi-
ņas lēmumi par galīgiem pie jeb-
kura ieradušos akcionāru unreprezentēto akciju skaita.
13036z " Valde.
Zvērināts advokāts Ādolfs Lauks
kā atzītā par maksātnespējīgu
Hirša Bēra d. Valdšteina man-
tības zvērināts kurators uzaicina
Hirša Bēra d. Valdšteina kredi-
torus ierasties 1928. g. 27, sept.,
pīkst. 5 pēc pusdienas Jelgavā', '
Akadēmijas ielā Ns 24, agpabal-
tiesas namā, advokātu istabā,

uz sa pulci
ar dienas kārtību:

1) Pārskats par Hirša Valdšteina
mantības stāvokli.

2) Konkursa valdes vēlēšanas.
3) Tekoši jautājumi.

12928z ' Zvēr. advokāts
A.Lauks,

Būvniecības pārvalde
Brīvības ielā 37/39 izsludina

Ķemeru sēravotu iestādes darbiem:

jauktas izsoles
1) Š. g. 17. septembrī, pīkst. 11, ogļu skābo vannu ēkas

pusbūves un dzeizbetona tilta jaunbūves darbiem par summu
Ls 114000. Drošības nauda Ls 6000.

2) Pīkst. 13, dūņu lauku lietoto dūņu vadu izbūves
darbiem par summu Ls 7300. Drošības nauda Ls 400.

Rakstisku sacensību
Š. g. 20. septembrī, pīkst. 11, ūdens torņa būvei pēc uzņē-

mēja izstrādātiem būves projektiem. Drošības nauda Ls 4000.
Ar noteikumiem var iepazīties būvniecības pārvaldē.
L 4806 ;_ 13037

Pasti un tēlegtaladepartamTgalveni darbnīca
izsludina rafcstisfcu izsali

š. j*. 10 «epfemfin uz.-
Spoži vilkto dzelzi 5000 kg un aizbīdņiem 12 gb.

Izsole notiks minētā datumā, pulkst. 10, P. T. D. Materiālu
iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas. L 4810 2* 13046

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no plkst.10—12 un no 12,30—14.

Zemkopības departaments
Kalpaka bulvārī Ns 6, dz. 4, piektdien, 7. septembrī,

pīkst. 10-os izdos

jauktā izsolē
Jaungulbenes bij. kroga ēkas pārbūves darbus
valsts Jaungulbenes 2-gad. lauksaimniecības
skolas internāta vajadzībām — kopsummā

par Ls 5.223.
Rakstiski iesniegumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti ar

attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 300 izsoles
dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam.

Tuvāki paskaidrojumi saņemami zemkopības departamenta
būvniecības un techniskā nodaļā — istabā Ns 14. 1* 12798

Raņķu virsmežniecība
iznomās mutiskā izsolē Rudbāržu pagasta namā, 1928. g. 3. oktobrī,
pulksten 12 dienā,

zveļas tiesības
kvartālos NsNs62 un 63F, ,,Sniķeru" dīķī 6.00 ha platībā, atrodošās
Aizputes apriņķī, Rudbāržu pagastā uz divpadsmit gadiem, skaitot
no 1928. g. 1. aprīļa līdz 1940. gadam 1. aprīlim.

Piezīme. Pirmais nomas gads tiek skaitīts no 1928. g.
1. aprīļa.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiemaksā drošības
nauda ne mazāk kā 50% no piedāvātās gada nibmas maksas, kura
summa pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 50°/0 no nosolītās summas.

Drošības naudu var iemaksāt virsmežniecības kasē, vai La-
tvijas bankā ieskaitīšanai Raņķu virsmežniecības depozītu rēķ.
Latvijas bankas Kuldīgas nodaļā Ns 297; pēdējā gadījumā pievie-
nojot apstiprinātu kvītes norakstu pie nomas piedāvājuma ie-
snieguma.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludināto vienību noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvāki paskaidrojumi virsmežniecības kancelejā.
13025z Ranku virsmežniecība.

Franču akciju sabiedrība zem nosaukuma

..Elektriskas vilkšanas un _
apgaismošanas kontinentāla sab.
(Sociētē Continentale de Traction et d'Eclairage par l'Electriciie)

Paris, rue Caumartin 60.
Uzņēmums: Liepājas tramvajs un elektrības fabrika, Liepājā, Vakzales ielā Ns 56/58.

f tēguma ftifance 1927.g. 31. dec.
AKTĪVS Ls PASĪVS J^,.

Pirmietaise 5.240.553,99 Kapitāls 6 0OO'Si'26
Iznomāti materiāli 233.543,87 Dažādi kreditori 202.ow
Magazīna un darbnīcas 84.229,56 Rezerves un amortizācijas: „lO8Q0I
Kase un bankas 105.750,14 Likumīgā rezerve .....'•• '-
Dažādi debitori 1.594.232,51 Amortizācijas un atjaunošanas fonds 1 ,So fiJiVft)Pasīva vairākumspretaktīvu(agrāku 1926. g. ekspluatācijas rēķins • 132.0*

gadu zaudējumi 595.169,41 1927. g. ekspluatācijas rēķins (atli- .i9,84
kurni resp. kredit-saldo).i_____L'Ls 7.853.479,48 JrLJjL

Ekspluatācijas (pelņas un zaudējuma) rēķins 1927. 9-
DEBETS (Izdevumi) Ls KREDĪTS (Ieņēmumi)

Ekspluatācijas izdevumi 730.851,05 ļ Ekspluatācijas ieņēmumi 1.0*---'
Vispārējie izdevumi 44.988,14 Bmtto peļņa no pārdotiem maten- ,,^ 16
Rabati un dažādi 3.861,20 āliem un* izvestām instalācijām . £(tā5\
Kapitāla amortizācija 191.646,48 Procenti un dažādi '
Ekspluatācijas atlikums(kredit-saldo) 118.219,84 _____——->-ļj

"LTTfmšiē:?! LsjJ|__^
Pārskats pieņemts un apstiprināts no akcionāru kārtējās vispārējās sapulces 1

29. jūnijā Parizē. — Dividendes uz akcijām nav piešķirtas. ,,nF- 12330z VALUC
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