
Valsts Prezidenta pavēles armijai un flotei.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksme.
cpRS-Latvijas- Igaunijas tiešā satiksme.

Nezāļu iznicināšanas un labības kodinā-
šanas līdzekļu muitošana.

Aizrādījums pilsētu valdēm par nodokli
n0 ievedamām dzelzceļu kravām.

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi":

piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
«adu . ? ? Ls ?2—

(saņemot eksped.) par:
l gadu ? • » '*'_ gadu Ls 18,—
3 mēn. ? ? ? " 2'_ 1/2 I...» 10,—
! „ ? " ' 3 mēn „ 5,—
Piešūt"* pa 1 ( t> 1J0

P^ TrZ Par atsevišķu
3tkalparde numuru 5
vejiem • • " ' " '

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija: <
Rīgā, pili Ni>2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N21. Tālrunis 20031
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 viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) —,25

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

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. g. 21. septembrī

Nr. 308.
§ l-

Paaugstinu par izdienu kapteiņa die-
nesta pakāpē:

Zemgales artilērijas pulka virsleitnantu
Jāni Andersonu, skaitot no 1927. g.
21. marta, un Jūras aviācijas diviziona
virsleitnantu Ēvaldu Kārkliņu, skaitot
no 1928. g. 1. septembra.

§2.
Atļauju nēsāt zemāk minētiem virsnie-

kiem viņiem piešķirtos Beļģijas ordeņus:
Leopolda II komandiera ordeni — Gal-

venā štāba priekšnieka v. i. ģenerālim
Francim,

Leopolda II virsnieka ordeni — Gal-
venā štāba apgādības priekšniekam kap-
teinim Saleniekam-Neimanim un

Leopolda II kavaliera ordeni — Kara
muzeja pārzinim IV šķiras kar^ ierēdnim
Jansonam.

Valsts Prezidents CL Zemgals.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. gada 21. septembrī

Nr. 309.
Pārvietoju dienesta labā:

Armijas komandiera štāba kapteini Leo-
nardu Strazdiņu uz Kara skolu un

7Siguldas kājnieku pulka kapteini Jāni
Eichenbaumu uz Latgales divīzijas
štābu.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JVs 278
1928. g. 18. septembrī.

ļ"'.l' "n preparāti lauksaimniecības
hh-t Un nezālu iznīcināšanai un
_ -DlPas kodināšanai, kas muitojami
PM ievedmuitas tarifa 112. p. 10. pkta

piezīmes*).
'preču saraksts:

10Fungimors (Schlesische Nutzholz-
nandlung Gustav Grau & HeideI,Chemnitz i. Sa).

šanas j? rī°jiims stājas spēkā izsludinā-

*ināt<v,t"Nojums X» 201, iz-
I 139 n. "Yalchbas Vēstneša" 1928. gada

"? numura.

ļļj^' Ievedmuitas tarifa 112. p.

B*^t^-ss*ffls:
dēnart un vaIsts saimniecības
ļgrtamenta rūpniecības nodajas

-°- g- 8. septembra raksts N<>R/M. 2.
lnancu ministj-a b. J. Bokalders.

,tas departamenta direktors~~
iT7 E. Dundurs.

18- Skat ValH-v,
n"mur5 aibas Vēstneša" 1928. g. 80. un

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts JVs 114*).
(131. turpinājums.)

« Zemes grā-

|S matu nodalas Atrašanās vieta
2; nosaukums

'£. un reģ. JVsJVs

Rīgas-
Valmieras

7885 264 Rīgas pilsētā.

7886 178 Valmieras pils.

Cēsu-Valkas .
7887. 2392 Cēsu pilsētā.

7888. 5 Elkšņu pagasta

Latgales Daugavpils apr.
7889. 11721 Vārkavas pag.

1928. g. 14. septembri.

Nekustama īpašuma

nosaukums

Muižas zemes gabals
(Daugavgnvas salā).

NoVeidenhofa diako-
nāta atdalīts dzimts-
nomas zemes gabals
N° 178.

No Zetlera muižas at-
dalīts dzimtsnomas
zemes gabala N°180.

Elkšņu muiža.

Zem. gab. „Transvaļ".
(Turpmāk vēl.)

Agrākā īpašnieka uzvārds,

vārds un tēva vārds

Rīgas biržas komiteja.

Valmieras evanģ.-lutertic.
draudze.

Brimmers, Hermans Niko-
laja dēls.

Tatiščevs, Vladimirs Ser-
geja dēls.

Rudans, Jānis Ādama d.

Zemkopības ministris V. Gulbis.

Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.
?) Skat. ..Valdības Vēstneša" 1928. g. 193. numurā.

Visām pilsētu valdēm.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-

taments aizrāda, ka noteikumos par paš-
valdību nodokli no ievedamām dzelzceļu
kravām (sk. 1928. g. ,.Vaid. Vēstn."
JNi> 191 un „ Iekšlietu Min. Vēstn." N°230)
paredzēts, kādām īsti vajadzībām šis no-
doklis izlietojams. Ņemot šo vērā depar-
taments uzaicina pilsētu valdes visdrīzākā
laikā iesūtīt departamentam sīkas ziņas
par to, cik katra pilsēta 1927. g. ieņē-
musi no minētā nodokļa un cik un kādām
vajadzībām izdots no šiem līdzekļiem, kā
arī, ja palikušas dažas summas neizlie-
totas, tad, kur tās tiek glabātas.

Rīgā, 1928. g. 19. septembrī. j\T°92235.
Pašvaldības departamenta

direktorsJ. Zankevics.
Nodaļas vadītājs Rob. Ķelle.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.
Sākot ar svētdienu, 23. septembri, pa

svinamām dienām atcelti sekosi vilcieni:
Ni 51 JRīga—Ķemeri (atgāja no Rīgas

pulksten 9.20);
Ke 59 Rīga—Dubulti (atgāja no Rīgas

pulksten 10.15);
N° 63 Rīga—Dubulti (atgāja no Rīgas

pulksten 11.02);
JM° 79 Rīga—Sloka (atgāja no Rīgas

pulksten 13.05);
jNe 71 Dubulti—Sloka (atgāja no Rīgas

pulksten 12.06;
turpmāk vilc. N° 71 būs apgrozībā tikai

Rīga—Dubulti;
]Sē 96 Dubulti—Rīga (pienāca Rīgā

pulksten 19.26;
jvfe 102 Sloka—Rīga (pienāca Rīgā

pulksten 20.17) ;
jY° 112 Kemeri—Rīga (pienāca Rīgā

pulksten 21.30);
Ne 122 Sloka—Rīga (pienāca Rīgā

pulksten 22.38).
Sakarā ar to svinamās dienās vilciens

j\f°61 pieturēs Torņkalnā, Imantā, Babitē,
Priedainē un Buļļos un vilc. J\° 110
Babitē, Imantā un Zasulaukā.

Sākot ar pirmdienu, 24. septembri, uz
Jūrmalas līnijas grozīts saraksts darb-
dienās sekošiem vilcieniem:
jvjg 41 Rīga—Tukums atiet no Rīgas

pulksten 7.12 (līdz šim pulksten 6.14),
pienāk Tukumā pulksten 9.24;

N° 59 Rīga—Ķemeri atiet no Rīgas
pulksten 10.35 (līdz šim pīkst. 10.25);

Ne 119 Rīga—Ķemeri atiet no Rīgas
pulksten 21.25 (līdz šim pīkst. 21.11).

Ekspluatācijas direktora v. v. (paraksts).
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 17. septembra lēmumu,
atsauc „Valdība Vēstneša" 1928. g. 30. maija
118. numurā iespiesto sludinājumu par Franča
Pētera d. S a ! e n i e k a meklēšanu, jo minētais
Francis Salenieks ir atrasts.

Daugavpilī, 1928. g. 19. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Grundulis.

Sekretāra palīgs K- Smiltiņš.

Meklējamo personu saraksts JV° 382.
26514. Apsīts, Pēters Jēkaba d., 37 g. v.,

pied. pie Ternejas-Rūjienas pag. — Valkas apr.
1 iec. miert. r. JV°2 K. no 26. V M t 28. (10. IX 28),
pēc s. 1. 573. p. 2. d. sod. ar ieslodz. cietumā uz
2 mēn. — Izpildīt spriedumu un paz. mekl.

26515. Bdils. Movša Icika d., dz. 1876. g. —
Daugavpils I! iec. miert. r. JVs 1297 28. no 4. 1X28.
(11. IX 28.), apv. uz s. 1. 591. p. ' l. d. 1. pkt. —
Apcietināt.

26516. Beinarovičs, Emīlija Jāņa m., 37 g.
veca, čigāniete. — Maltas iec. miert ' . r. JVs 456 no
4. IX 28. (13. IX 28), pieprasīt galv. Ls 200, bet
neiemaks. gad. iev. cietumā, iesk. mekl. rīcībā.

26517. Belakovs, Aleksejs, dz. 1909. g., pied.
pie Ozolmuižas pag. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
apr. III iec. miert. uz JVs612 nb 3. 1X28.(101X28).

26518. Bogdanovs Semjons Aksiņjas d., dz.
1907. g., pied. pie Kapiņu pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 2. iec. miert. uz JVs 1855,27. no 24.
III 28. (7. IX 28).

26519. Daukste, Donats Pētera d.,dz. 1861. g.,
pied. pie Līvānu pag. — Pazinot dzīv. vietu
Daugavpils 4. iec. miert. uz Ne 865 no 5. IX 28.
(12. IX 28).

26520. Danenieks arī Daņenis, Fricis Jāna d.,
dz. 27. VII 1888. g., pied.' pie Asites pag. —
Cēsu apr. 2. iec. miert. r. Xs 446 no 28. VIII 28.
(7. IX 28), apv. uz s. I. 51. p. 581. p. 1. d. —
Apcietināt.

26521. Deičs, Vulfs Joseļa d., dz. 1887. g.
7. III (v. st.), pied. pie Polijas. — Jelgavas
apgabala tiesas prokurora r. JVs 7430 no 6. IX 28.
(12. IX 28). notiesāts pēc muit. lik. 1065. p. 1. d.
un 1064. p. ar Ls 2197,70 naudas sodu vai 4 mēn.
aresta. — Apcietināt.

26522. Dobrecovs, Kuzma, dzim. 1886. g. —
Pazinot sdzīves vietu Rīgas 13. iec. miert. uz.
JVs 800 no 29. VIII 28. (10 IX 28).

26523. Epšteins, Boris Mozus d., apm. 36 g.
pied. pie Daugavpils. — Latg. apgabala tiesas
prokurora r. JVs 16791 no 5. IX 28. (11. IX 28),
apv. uz s. 1. 51. p. 440. p. un citiem. — Apcietināt.

26524. Eichenbaurris, K-īrlis Gusta d., dzim.
26. IX 1906. g., pied. pie Ogres pag. — 5. iec.
kara izm. tiesu. r. JVs 1499 no 31. VIII 28. (8. IX 28)
dezert. — Apcietināt.

26525. Graikš, Jānis-Roberts Rūdolfa d., dz.
6. VI 1906. g., pied. pie Vaiņodes pag. — Tas pats.

26526. Grinbergs, Olga Pētera m., dzim.
1902. g., pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 1. iec. miert. uz JVs 1032 nb 25. VIII 28.
(8. IX 28).

Rīkojums JVs 395
1928.g. 18.septembrī.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksme.
Sakarā ar panākto vienošanos starp

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksmē
dalību ņem šo dzelzceļu pārvaldēm minē-
tās satiksmes pasažieru un bagāžas tarifs,
kas izsludināts 1925. g. „Valdības Vēst-
neša" 142 numurā un līdz ar vēlākiem
papildinājumiem un pārgrozījumiem
iespiests atsevišķā brošūrā 1927. g. izde-
vumā, skaitās kā atcelts Vācijas-SPRS
satiksmē no 1928. g. 10. jūlija.

No minētiem termiņiem pasažieru un
bagāžas pārvadājumiem piemērojami no-
teikumi, kādi paredzēti SPRS - Vidus-
eiropas pasažieru un bagāžas tarifā sa-
tiksme starp SPRS un Vāciju, kas iz-
sludināts 1927. g. ..Valdības Vēstneša"
189. numarā, ievests dzīvē ar Dzelzceļu
virsvaldes 1928. g. 10. maija rīk. JN° 240
un dzelzceļu darbinieku vajadzībām
iespiests atsevišķā brošūrā 1927. gada
izdevumā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Starptautisko satiksmes inspektors

F. Magazings.

Rīkojums JVs 396
1928. g. 18. septembrī.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksme.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešās sa-
tiksmes preču tarifā, kas izsludināts
„Valdības Vēstneša" 1925. g. 143. numurā
un iespiests atsevišķā brošūrā 1927. g.
izdevumā, nodalījuma A I. 1. c papildi-
nāms ar sekošām jaunām SPRS dzelzceļu
stacijām:

No 1928. g. 10. augusta:
Dienvidu-Rietumu dzelzceļa

Dobrinka
Maskavas-Kurskas dzelzceļa

Maskava Tov. Nižegor.

No 1928. g. 23. augusta:
Maskavas-Kazaņas dzelzceļa

Kusovatovo
Razaņas-Uralu dzelzceļa

Uraļsk pils.
Dienvid-Austruma dzelzceļa

Valuiki

No 1928. g. 15. septembra:
Doņecas dzelzceļu

Gotņa
Samaras-Zlatousta dzelzceļu

Jutasa.
Dzelzceļu galvenais direktors A Rode.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings.

Rīkojums JVs 399
1928. g. 18. septembri.

SPRS - Latvijas - Igaunijas tiesā satiksme.

SPRS - Latvijas - Igaunijas , tiešās sa-
tiksmes tarifā preču pārvadāšanai (izpildu
un tarifu noteikumi), kas izsludināts
,.Valdības Vēstneša" 1926. g. 295. num.,
bez tam izdots atsevišķā brošūrā un ie-
vests dzīvē no 1927. g. 1. janvāra ar
1926. g. 20. decembra rīkojumu JV° 460.
(1926. g. ..Dzelzceļu Vēstnesī" N° 50) —
papildināms Latvijas dzelzceļu staciju
saraksts b) punkta I nodalījumā pie kon-
vencijas 1. panta, brošūras 8. lapaspusē,
ar sekošām jaunām stacijām:

„36. Spāre.
37. Sarkandaugava".

Rīkojums spēkā ari 928.g. 20. septembri.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņģis.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings.



26527. Gercs, Ludolfs Ādolfa d., dzim. 1889. g.,
pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
3. iec. miert. uz JVs 1148 no 28. VIII 28.(8. 1X28).

26528. Janikans, Staņislavs Augusta d., 28 g.
v., pied. pie Zvirgzdenes pagasta. — Paziņot
dzīv. vietu Bauskas apr. 1. iec. miert. uz JVs 340
no 3. IX 28. (8. IX 28).

26529. Jegorovs, lija Jegora d., 55 g. v.,
pied. pie Augšpils pag. — Pazinot dzīv. vietu
Ludzas 2. iec. miert. uz JVs 310' no 3. IX 28.
(11. IX 28).

26530. Jefimovs, Aleksejs Nikolaja d., dz.
1906. g., pied. pie Mērdzenes pagasta. — 5. iec.
kara izm. tiesn. r. JVs 1499 no 31. V111 28.(8. IX 28),
dezert. — Apcietināt.

26531. Klinžans, Pēters Semena d., dz. 22
III 1906. g., pied. pie Vārkavas pag. — Tas pats

26532. Kulačkovskis, Antons Jēzupa d., dz.
30. VIII 1895. g., pied. pie Ludzas pils.— Kandas
iec. miert. r. JVs 461. no 6. IX 28. (11. IX 28),
pieprasīt droš. naudu Ls 40 un līdz iemaksai
iesk. mekl. rīcībā.

26533. Krauklis, Eduards, dzim. 26. XII.
1909. g. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. pr-ka
r. no 7. IX 28. (11 IX 28), apv. zādzībā. —
Apcietināt.

26534. Kronbergs, Vjačeslavs Jāņa d., 19 g. v.,
pied. pie Rīgas pils. — Madonas ' apr. 1. iec.
miert. r. JVs 743 no 7. IX 28. (13. IX 28),..ņemt
parakstu par dzīv. vietas nemain.

26535. Kauliņš, Pēters Andreja d., dzim.
13. XII 1895. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr.
2. iec. miert. uz JVs 261 no 18. VII 28. (13. IX 28).

26536. Kunigas, Johans Gustava d., dz.
1404. g., pied. pie Pečoras pils. — Pazinot dzīv.
vietu Rīgas 4. iec. miert. uz JVs 1022 no 1. IX 28.
(10. IX 28).

26537. Lipskis, Jānis Grigorija d., 38 g. v.,
pied. pie Aulejas pag. — Krāslavas 2. iec. miert. r.
JVs 424 no 6. IX 28". (11. IX 28), pieprasīt galv.
Ls 200 apmērā, līdz iemāks, apcietināt.

26538. Larionovs, Afanasijs, 59 g. v., pied. pie
Viļānu pag. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr.
3. iec. miert. uz JVs 65 *9 no 5. IX 28. (11. IX 28).

26539. Leikins, Vulfs, dzim. 1885. g. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 5. iec. miert. uz JVs679
no 3*0. VIII 28. (11. IX 28).

26540. Lūkis, Jēkabs Kārļa d., 23 g. v.,
pied. pie Matkules pag. — Paziņot dzīv. vietu
Kuldīgas iec. miert. uz JVs 65 no 5. IX 28.
(13. IX 28).

26541. Leikins, Vulfs Ovseja d., dzim. 1885. g.
— Pazinot dzīv. vietu Rīgas 5. iec. miert. uz
JVs 723 no 30. VIII 28. (11. IX 28).

26542. Leikins, Vulfs, dzim. 20. XII 1885. g.,
bij. Krievijas pav. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
5. iec. miert. uz JVs 865 no 30* . VIII 28. (11. IX 28).

26543. Larionovs, Afanasijs, 59 g. vecs. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 5. iec. miert. uz Ne 742
no 4.* IX 28. (8. IX 28).

26544. Ļobža, Francis Osipa d., dz. 15. X
1905. g., pied. pie Piedrujas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Valmieras apr. 2. iec. miert. uz Ne 387 no
28. VIII 28. (7. IX 28).

26545. Nikolajevs, Vikuls Andreja d., 19 g.
vec. — 1927. g. — Pazinot dzīv. vietu Preiļu
iec. miert. uz JVs 455 no 4.* IX 28. (12. IX 28).

26546. Paklevs, Aleksandrs Ivana d., dzim.
1872. g., bij. Krievijas pav. —Rīgas 12. iec.
miert. r. JVs 1101 no 29. VIII 28. (10. IX 28), apv.
tiz s. 1. 276. p. 1. <ļ. — Apcietināt.

26547. Plonits, Jāzeps Ādama d., 30 g. v.,
pied. pie Izvoltas pag. — Ludzas 1. iec. miert. r
JVs52/Kr. 25 no 3. IX 28. (8. IX 28), ņemt parakstu
par dzīv. vietas nemain.

26548. Pusvāciets, Kārlis Jāņa d., dzim.
2. IV 1902. g., pied. pie Elernes pag. — Cēsu
cietuma pr-ka tēlefonogramma JVs 103 no 10. IX
28. (12. IX 28), š. g. 10. IX no Reitavas fabrikas,
Cēsīs, izbēdzis uzrauga nepamanīts, pie zemes
darbiem nodarbināts. — Apcietinātais. — Ap-
cietināt.

26549. Patmalnieks, Viktors Eduarda d., dz.
1910. g., pied. pie Istras pag. ?— Rīgas apr.
3. iec. miert. r. JVs 698 no 8. IX 28. (13. IX 28),
apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

26550. Purmal, Olga Jura m., dzim. 8. VII
1899. g., pied. pie Liepu pag. — Rīgas 10. iec.
miert. r. JVs 1030 no 16. VIII 28. (11. IX 28),
apv. uz s. I. 274. p. 1. d. — Apcietināt.

26551. Račik, Marija Aleksandra m., dzim.
1893. g., pied. pie Izvoltes pag. — Krāslavas
2. iec. miert. r. JVs 557 no 29. VIII 28. (7. IX 28),
apv. uz s. 1. 581. p. — Apcietināt.

26552. Strazdiņš, Eduards Mārtiņa d., dzim.
1906. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 7. iec. miert.
uz JVs 658 no ĪS. 'VIII 28. (10. IX 28).

26553. Solovjevs, Mirons, dzim. 7. V111 1878. g.
pied. pie Tīlanti pag. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
10. iec. miert. uz JVs 1075 no 29. V111 28. (7. IX 28).

26554. Subotjalo, Jozefs Franča d., dzim.
1900. g., pied. pie Kārsavas pagasta. — Paziņot
dzīv. vietu Rīgas 4. iec. miert. uz JVs 358 no
30. VIII 28. (7. IX 28).

26555. Zibins, Matvejs Grigorija d., 40 g. v.,
pied. pie Latvijas. — Pazinot dzīv. v'etu Rīgas
3. iec. miert. uz JVs 1235 no 29. VIII 28. (7. 1X28).

26556. Ziemels, Eduards Viļā d., 20 g. v.,
pied. pie Jelgavas. — Pazinot dzīv. vietu Bauskas
apr. 1. iec. miert. uz JVs'298 no 13. VIII 28.
(7. IX 28).

26557. Sitiņš, Michalina Boļeslava m., 35 g. v.,
pied. pie Vara 'kļānu pag. — Madonas apr. 1. iec.
miert. r. JVs 511 no 29. VIII 28. (8. IX 28), pie
prasīt droš. naudu Ls 120, bet neiemaks. gad
apcietināt.

26558. Silinš, Jānis Krišiāna d., 34 g. v.
pied. pie Zabmeku pag. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 10. iec. miert. uz JVs 1010 no 29. VIII 28.
(11. IX 28).

26559. Zabarovska, Lūcija, dzim. 1908. g.,
pied. pie Polijas. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
7. iec. miert. uz JVs 1055 no 23. VIII 28. (12. 1X28).

26560. Šiliņš, Jānis Krišjāņa d., 34 g. v.,
pied. pie Rīgas. — Rīgas 10. iec. miert. r. JVs 69
no 29. VIII 28. (10. IX 28), apv. uzs. 1. 204. 1. p. —
Apcietināt.

26561. Šiliņš, Voldemārs, dzim. 1910. g. —
Pazinot dzīv. * vietu Rīgas 10. iec. miert. uz
JVs 592 no 3. VIII 28. (7. IX 28).

26562. Trinskis, Kazimirs Kazimira d., 20 g.v.,
pied. pie Lietavas. — Pazinot dzīv. vietu Bauskas
apr. 1. iec. miert. uz JVs386 no 6. 1X28.(13. 1X28).

26563. Tumaševičs, Antons Aleksandra d.,
20 g. v., pied. pie Ludzas pilsētas. — Viļēnu iec.
miert. r. JVs 4091 no 7. IX 28. (12. IX 28), pie-
prasīt Ls 200 apmērā, bet neiemaks. gad. ap-
cietināt.

26564. Taman, Tekla Jura m., 19 g. v., pied.
pie Nicgala pag. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
14. iec. miert. uz JVs801 no 24 VIII 28. (12. 1X28).

26565. Vanka, Marta Andreja m., dzim.
29. XI 1890. g. — Pazinot dzīv. vietu Kuldīgas
iec. miert. uz JVs434 no 5 *. IX 28. (13. IX 28).

26566. Verza, Francis, 21 g. v., pied. pie
Kapiņu pag. — Pazinot dzīv. vietu Krāslavas
2. iec. miert. uz JVs 345* no 6. IX 28. (12. IX 28).

26567. Vileitis, Vladislavs, dzim. 1882. g. —
Rīgas 11. iec. miert. r. JVs 1739 no 5. IX 28.
(10. 1X28), apv. uzs. 1.276. p. 1. d. — Apcietināt.

' «

(Tiesu
sluāimajumi.I J

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Andreja
Andreja d. Misiņa lūgumu un savu
1928. g. 11. sept. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Andrejs An-
dreja d. Misiņš parādu pēc hipo-
tēkām: 1) par 300 rbļ., apstipri-
nāta 1914. g. 25. jūnijā ar JVsl561
uz nekustamo īpašumu Rīgā,
III hipot. iec, ar zemes grāmatu
reģ. JVs 1328 par labu Ivanam
Snikeram, 2) par 285 rbļ., ap-
stiprinātas 1914. g. 25. jūnijā ar
JVs 1562 uz to pašu nek. īpašumu
tam pašam par labu un 3) par
475 rbļ., apstiprinātas 1914. g.
S. oktobrī ar JVs 2232 uz to pašu
nek. īpašumu par labu Rīgas
namu īpašnieku krāj-aizdevu sa-
biedrībai, — ir iemaksājis apga-
baltiesas depozītā Ls 24,78 parāda
un °/0 samaksai.

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
13832z JVs 4516

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

Latvijas bankas nedeias porsknh
uz 1928. g. 19. septembri.

A K TI V A. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un

pie ārzemju emisijas bankām. . 23,741,978 08
Ārzemju valūta 84,113,693 97.
Sudraba nauda 4,355,608 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

nauda 8,992,151 93
īsa termiņa vekseli 83,389,429 02
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 41,476,908 69
Citi aktīvi. . 10,930,350 58

257,000,120 27

Rīgā, 1928. g. 19. septembrī.
14266

PASlVA- Lati
Bankas naudas zīmes apgrozībā. 43 fioi ' $.
Pamata kapitāls '

15'^ '™° -
Rezerves kapitāls 3non S*
Speciālās rezerves 2 '500 'rvvi ^Noguldījumi llVp^r
Tekoši rēķini 532315Valsts rēķini un depozīti llfiVia'n,
Ci« Pasīvi ^LjolvK;

257MT^.
Padomes priekšsēdētājT^CeTmT^
Galvenais direktors K. Vanags

Literatūra.
Valsts statistiskā pārvalde. Mēneša bii.i

JVs 9. Trešais gads. Bureau de statisti^
l'Etat Letton. Bulletin mensuel. TroisiēirS ?*
JVs 9. Rīgā, 1928. g. septembrī. aittet

Atpūta. JVs 203. -1928. g. 21. septembri.

Izlabojums.

„Vald. Vēstn." 179/28. g. mekl. pērs. sar.
376. pkt. 26232, tiek meklēts Šterns, Jevgeņijs
Kārļa d. un nevis Stars.

„Vald. Vēstn." 179/28. g. mekl. pērs. sar.
376. pkt. 26225 mekl. ir Okuns, Maksis-Morduchs
Zameļa d. un nevis Mazeļa d.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks G. Tīf entāls.
Darbvedis Lakševics.

Māksla.
Nacionāla opera. Sestdien, 22. septembri,

,,Romeo un D ž u 1 j e t a", galvenā diriģenta
Emila Kupera vadībā. Piedalās: Adele Pulciņš,
Jānis Vītiņš, Herta Lūsis, Ērika Burkevičs,
Viktors Stots, Alberts Verners, Ed. Miķelsons,
G. Neimanis, R. Tunce u. c. — Svētdien,
23. septembrī, pulksten 2 dienā, 1. tautas izrādē
balets ,,G u 1 b j u e z e r s". Piedalās Aleksandra
Feodorova un visa baleta trupa. Biļetes par-
ketā un I balkonā Ls 1,—, II balkona rindās
70 sant., stāvparterā, II balkona ložās un
III balkonā 50 sant., galerijā 25 sant.
Pulksten 7.30 vakarā „Karmen"Galvenās
lomās: Amanda Liberts, Natālija Ūland-Šulcs,
Nikolajs Vasiļjevs, Alberts Verners, Jānis Kārkliņš
u. c. Diriģents: Teodors Reiters.

Nacionālais teātris. Sestdien, 22. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē Bertona un
Simona ,,Z a z a". — Svētdien, 23. septembrī,
pulksten 2 dienā, J. Raiņa ,,Rīgas ragana".
Pulksten 7.30 vakarā, Marijas Leiko viesu izrādē
Veijera,.Merijas Duganes prāva". — Pirm-
dien, 24. septembrī, pulksten 7.30 vakarā, tautas
izrādē Aspazijas ,.Zalša līgava". — R.Blau-
maņa ,,Ugunī', jaunā J. Kugas inscenējumā,
ar Mariju Leiko Kristīnes lomā, pirmo
reiz izrādīs piektdien, 28. septembrī. Biļetes
dabūjamas.

Dailes teātris. Svētdien, 23. septembrī, pulksten
2 dienā, tautas izrādē ,,D 0 n K a r 1 0 s s" un
pulksten 7.30 vakarā „Sedi Tomson".— Pirm-
dien, 24. septembrī, pulksten 6 vakarā, kareivju
izrādē „S e d i Tomson".— Otrdien, 26. sep-
tembrī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
,,Sveiks dzīvo sveiks". — Trešdien, 26. sep-
tembrī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
„Don Karloss". — Ceturtdien. 27. sep-
tembrī, pulksten 7.30 vakarā „Sedi Tomson".

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 22. septembri.

Devīzes

1 Amerikas dollars 5,179—5180
1 Anglijas mārciņa ..... 25,13—2518

100 Francijas franku 20 18—2032
100 Beļģijas beigu 71 '80-72 35100 Šveices franku 99,40—10i) 15100 Itālijas liru . 2702—2722
100 Zviedrijas kronu ..... 138*

35—13905100 Norvēģijas kronu .... 137,90—138*60100 Dānijas kronu 137,90-138*9)
100 Austrijas šiliņu 72 ,70 7340
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,30—15* 45
100 Holandes guldeņu .... 207,40—20845
100 Vācijas marku 123,25—123* 90
100 Somijas marku 12,96—1308
100 Igaunijas kronu ..... 138,35—13905
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červoņecs , —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg . 3425-3445
Sudrabs 1 kg 93-101

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers M. Okmians,

Redaktors M. Arons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Oļģerta Vessera
pilnv. zv. adv. pal. H. Liepiņa
lūgumu un savu 1928. g. 11. sept.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Oļģerts Vessers parādu pēc obli-
gācijām: 1) par 1000 rbļ., apst.
1869. g. 11. aprīlī uz nek. īpašumu
Rīgā, II hip. iec, ar zemes grām.
reģ. JVs 935, izdotas no Andreasa
Vilhelma Jakobsa par labu Teo-
doram-Vilhelmam Kegelam, kura
pārgājusi uz Leo Leonharda d.
Eku, kā blanko cesionāru, kas
viņu atkal cedējis blanko; 2)par
1000 rbļ., apstipr. 1875. g. 20.jū-
nijā uz to pašu nekustamo īpa-
šumu, izdotu no Eleonoras Ja-
kobs, dzim. Vestphal, viņas ne-
pilngadīgu bērnu Vilhelmīnes Do-
rotheas Renātes, Heinricha, Got-
lība, Ģertrūdes-Emīlijas un Ro-
berta Ferdinanda Emiļa aizgādņu
Eduarda Šulca un Kārļa Merfņ
asistencē par labu Henriettei
Guleke, dzim. Švartc, kura pār-
gājusi uz Leo Leonharda d.
Eku, kā blanko cesionāru, kas
viņu ir cedējis atkal blanko, ii

iemaksājis tiesas depozitā Ls42,70
un 3) par 7000 rbļ. atlikumā, ap-
stipr. 1911. g. 4. martā ar Ne 542
uz to pašu nek. īpašumu, izdota
no Ādolfa Mārtiņa d. Arnīta par
labu Augustam Jēkaba d. Auzen-
bergam, kas viņu ir cedējis
blanko, kura pārgājusi uz Frici
Ivana d. Paegle, kā blanko cesi-
onāru, kas viņu atkal ir cedējis
blanko, — ir samaksājis Latvijas
Akciju bankai, bet šī augšā mi-
nētā obligācija nevar tikt izsniegt
atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

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 ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un samaksātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. JVs 5462

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13833z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu un mortifikāciju 5., 6. un
7. p., ievērojot Jēkaba Leven-
šteina pilnv. zv. adv. Zigfrīda
Jakobi lūgumu un savu 1928. g.
11. sept. lēmumu, paziņo, ka
Jēkabam Levenšteinam ir gājusi
zudumā viņa dzīvības apdrošinā-
šanas polise, izdota no apdrošinā-
šanas biedrības ..Rossija" no
1900. g. 7. novembrī ar JVs 147702
par 3000 rbļ.

Tāpčēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādīto polisi, pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Vald. Vēstnesī" un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, polisi atzīs
par iznīcinātu un lūdzējam dos
tiesību saņemt jaunu polisi vai
attiecīgu polises vērtību. JVs5203

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13834z Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod.,
pamatodamās uz civīlproc. lik.
146071 . panta, paziņo, ka minēt,
tiesa civīlnodaļas 1928. g.6.sept.
atklātā tiesas sēdē nolēma: reģ.
Jaunsaules savstarpējo uguns-
apdrošināšanas biedrību, ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību re-
ģistra pirmajā daļā. Biedrības
valdes sēdeklis atrodas Jaun-
saules pag. JVs 146.

Jelgavā, 1928. g. 13. septembrī.
Reģistrācijas nod. pārz.Veiss.

13894z Sekr. v. H. Helmanis.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod.,
pamatodamās uz 1923. g. 18. jū-
lija lik. par biedrībām, savienī-
bām un politiskām organizācijārr
17. panta, paziņo, ka minēti
tiesa civīlnodaļas 1928. g. 6. sept
atklātā tiesas sēdē nolēma re-
ģistrēt Bēnes dārzkopības pār-
raudzības biedrību, ievedot viņi
to biedrību reģistra pirmajā daļā
kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Bēnē. L. JVs 145

Jelgavā, 1928. g. 13. septembrī.
Reģ. nodaļas pārzinis Veiss.

13893z Sekretārav. H.Helmanis.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928.g. 26. maijā
uz šīs tiesas prokurora lūgumu
Kazimirs Antona d. Augustovs
atzīts par atrodošos bezvēsts
prombūtnē un uzdots Dagdas
pagasta padomei iecelt aizbild-
nību par bezvēsts promesošo
Kazimiru Antona d. Augustovu
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1928. g. 13. sept.
L. JVs 1981a/28.

Priekšs. b. A. Strazdiņš.
13946ē Sekr. v. J. Tiltiņš.

Liepājas apgabaltiesas priekš-
sēdētājs uz tiesu iekārtas lik.
339. p. pamata dara zināmu,
ka saskaņā ar Liepājas apgabal-
tiesas 1928. g. 8. sept. kopsapul-
ces sēdes lēmumu, zvērināta
adv. pal. Hugo Rezonam at-
ļauts vest svešu lietas Liepājas
apgabaltiesā. JVs 1218

Liepājā, 1928. g. 20. sept.
Priekšsēd. Birks.

14400r Sekretārs (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1924. g.
23. septembrī mir. Irinas Antona
meita Smutovas 1927. g. 22. aug.
sastādītais privātais testaments
ar apgabaltiesas 1928.g. 26. marta
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1928. g. 14. sept.
L. JVs620a/28. 13972b

Priekšsēd. b. A.Strazdiņš.
Sekretāra v- J. Tiltiņš.

Rīgas apriņķa 3. iec. miertiesn.,
uz civ. proc. lik. 146029. un 146032 .
p. uzaicina kreditorus un viņu
tiesību ņēmējus, ierasties saņemt
Valsts zemes bankas iemaksāto
naudu miertiesneša depozitā hip.
parādu dzēšanai līdz ar % pēc
prasību dokumentiem, nostipri-
nātiem uz Rīgas apr. Kokneses
pagasta Pils-Pasta muižu JVs821;
1879. g. 17. dec. ar JVs391 Hein-
richam Hagenmeisteram par labu
kr. rbļ. 7040 — Ls 93,87; 1881. g.
13. februāri JVs 4 Gustavam

Duntenam kr. rbļ. 4800 — Ls 64;
1902. g. 16. decembrī JVs 107 Ha-
raldam Vālam kr. rbļ. 13350 —
Ls 178,— 1902. g. 24. janvārī
JVs 8 Paulim Mincam kr. rbļ.
12900 ,— Ls 172,—; 1906. g.
19. maijā JVs 14 Annai Beks kr.
rbļ. 5850 — Ls 78,— ; 1906. g.
20. maijā JVs 15 Harijam, Leonam,
Otonam un Irēnai Brimmeriem
kr. rbļ. 7500 — Ls 100,— ;
1906. g. 20. maijā JVs 16 Annai
Beks kr. rbļ. 7500 — Ls 100,—.

Dēļ naudas saņemšanas griez-
ties Rīgas apr. 3. iec. miertiesneša
kancelejā, uzrādot attiecīgus pra-
sības dokumentus. JVs 677

Rīgā, 1928. g. 13. septembri.
13895z Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iecirkņa miertiesnesis,
pamatojoties uz Jāņa Jāņa d.
Eglīša lūgumu civ. * proc. " lik.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p., uzaicina visus mirušā
Jāņa Indriķa d. Eglīša manti-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas tiesīhsa uz ne-
laiķa atstāto mantojumu, atro-
došos Sušu-Zagaru m. Vīpes pag.
un sastāvošu no nekustama īpa-
šuma sešu mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas ,,Val-
dības Vēstnesī". JVs 532

Krustpilī, 1928. g. 13. sept.
13899z Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. aug. lēmumu
un civ. lik. X sēj. 1. cl. 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uz-
aicina 1926. g. 16. martā mir.
Teklas Benedikta m. Bondars
mantiniekus, pieteikt min. mier-

tiesnesim savas mantošanas tie-

sības uz nel. atstāto manta
(mantību) atrodošos Jaunlal-
galēs apr., Viļakas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā skaitot no s
sludinājuma iespiešanas dien»
„Valdības Vēstnesī".

Miertiesn. v. i- (jļgralgtj:

Latgales apgabaltiesas Viļā»

iec. miertiesnesis, saskaņā ļļ
savu 1928. g. 31. aug. lēmumu 111
civ. lik. Xsēj. l.d. I239.P- »
civ. proc. lik. 1401. p. iiĶ"""
1896. g. 14. dec. mir. Šim»
Alksnīša mantiniekus , piettļ»
min. miertiesnesim savas mānī-
šanas tiesības uz nel. ats "
mantu (mantību) atrodošos W

latgales apr., Kacēnu pagas .
Mantošanas tiesības ļff<

sešu mēnešu laikā skaitot no-

sludinājuma iesp iešanas >'»
„Valdības Vēstnesī".

MiertiesnjMjPiTig

Latgales apgabaltiesas r

iec. miertiesnesis, saskaņa
savu 1928.g. 31. augusta le^
un civ. lik. X sēj. l.d. 1^.
un civ. proc. lik. 140 . .
ciņa 1919. g. 22. ]«Jļ*J
Michaila Ivanova mann '
pieteikt mm. miertiesnesim »,

mantošanas tiesības uz -^stāto mantību (mantu) ai

Jaunlatgales apr., Kaa" u
Mantošanas tiesības j>Pļ „

sešu mēnešu laika,
^ ^šī sludinājuma iespiešanas

„Valdības Vēstnesi . ^Viļakā, 1928. g. 31.

Mtertie^ j/jJP^
Latgales apgabaltiesa

iec. miertiesnesis , sa
savu 1928. g. 31.augusi
un civ. lik. X sej. ?
un civ. proc. lik. 140-1
1928. g. 24. febr ifflt i

^drēja d. Sīpola JM
pieteiktmin.mierties^mantošanastiesības?.
stāto mantu (mantība)^ f
Jaunlatgales apr., Jg*

^Mantošanas t-esibaS J^
sešu mēnešu laika *
sludinājuma lespie*»
„Valdības Vēstnes' -

^
Miertiesn. v. ? »

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnod.,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
ar šo paziņo, ka 1928. g. 2. okt
minētās nodaļas atklāts tiesas
sēdē tiks nolasīts 1928. g. 29. jfll
Smiltenē mir. Olgas Miķeļa m
Bergmanīs, dzim. Šulmeisters te-
staments. L. JVs 5704

Rīgā, 1928. g. 20. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners

14353r Sekretārs A. Kalve

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Jaņa-Oskara Krū-
miņa lūgumu civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. uzaicina visus mirušā
Jura Krūmiņa mantiniekus pie-
teikt minētam miertiesnesim sa-
vas tiesībsa uz nelaiķa atstāto
mantojumu, atrodošos'Aiviekstes
pag. Mālakalnā un sastāvošu no
7 desetiņām zemes — sešu mē-
nešu laikā no šī sludinājuma ie-
spiešanas ,,Valdības Vēstnesī".
Krustpilī, 1928. g. 13. septembri.

13900z JVs 531
Miertiesnesis (paraksts).



Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
26. septembrī, 'pīkst. 10 dienā,
Rīgā, L. Kalēju ielā JVs 9/11,pārdos K./S. ,,Venta" kustamo
mantu, sastāvošu no piena sepa-
ratoriem un novērtētu par Ls 716.

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

Rīgā, 1928. g. 21. septembrī.
14352 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas notārs Jānis Graudiņš,
pamatodamies uz 1916. g. 3. jūl.
likuma par tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumu atsavināšanu,
paziņo, ka Fridrichs Šindlers ar
š. g' 20. septembra līgumu,
reģ. as" -V° 17520 un ierakstītu
aktu grāmatā JVs 90, pārdeva
Alus darītavas akciju sabiedrībai
,,Fridrichs Šindlers" savu Rīgā,
Kandavas ielā JVs 172 atrodošos
alus darītavu līdz ar visām ma-
šīnām, inventāru un piederu-
miem. 14416i

Notārs I. Graudiņš.

^„as apgabaltiesas!, tiesu

Mītais paziņo, ka 1928. g.
W wobn pīkst. 11 dienā, Rīga,
'-I , ielā *s 11, dz. 1, pārdos
skaHuldas Vanc atstāto

f-rāmu mantu, sastāvošu no
* sSSn un drēbēm un nover-

*%> nar Ls 409,80.
' iJnāt sarakstu, novērtējumu,
- , anskatīt p ārdodamo mantu

^^pfSošana's dienā uz vietas.

Rjaā 1928. g. 22. septembrī.

,3 Tiesu izpild. Grīnfelds.

izonl?! apgabaltiesas 7- "m- «esu
» tlV*KPazino

' ka 1928. g-
Rīsa m ?"?' pulksten 10 dienā,
tirfi'„\Kh

alei ielā J* »8, pārdos
kusiaL "Jorgensen & Loll"
& iT5

ntu
' sas«vošu no

par LS 550
artaS un novērtētu

itāarZīiL.-akstu
' novērtējumu,

vari S-1" Pārdodamo mantu
nll ,Q°ofi

anas dienā uz vietas.
l«5n f-g- 21-septembri.
-^-JjesiUzp.

l.
Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
27. septembrī, ' pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Artilērijas ielā JVs 8, pār-
dos Aleksandra Dauperta kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 220.

izzināt sarakstu, novērtējumu
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 17. sept. 14454
Tiesu ipz. 0. Stellmachers.

Ri»as apgabaltiesas 4. iec. tiesu

.iidltāls kura kanceleja at-

fi Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7,

dz8, paziņo:
n ka dēļ tekošu maksājumu

«iedzīšanas Latvijas hipotēku
Rankai par labu par Ls 5.000-
Tdevuma pec obligācijas in-

dētas 1926. g. 26. marta uz
i Wv iec nekustamo īpašumu

% 1065, saskaņ ā ar Rīgas apga-

baltiesas 3. civ. nod. 1928. g.

If ūlija pavēli JVs325056,1928.g.
Vi decembri, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas

sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots

Irmas Marijas Otto meitas Jauch,
dzim. Hack,

nekustams īpašums,

Kurš atrodas Rīgā, Lielā Kul-
dīgas ielā Ne 24, Jelgavas pnekš-
nilsētā 4. hip. iec. ar zemes grā-

matu reģ. JVs 1065 (grupā 60,
grunts 19) un sastāv no Zasu-
lauku " gruntsgabala, pēc agrārās
reformas Ne 3F, 773 kv. asis
platībā; ..-.

>) ka nekust. īpašums prieks
publiskiem torgiem apvērtēts
par Ls 5.000,—, bet solīšana
sāksies, saskaņā ar civ. proc. lik.
1871. p., no priekšrocīgu prasību
-summas, kāda izrādīsies pārdo-
šanas dienā;

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

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rigas-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-
liecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 20. sept. I.JVs2187
1442fir Tiesu izp. V. Požariskis.

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

1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas pavēles mo š. g.
3. augusta JVs 596 Latvijas hipo-
tēku bankas, 1928. g. 29. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Annas Vimba nekust. īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Lienes ielā
JVs 15, III hipot. iecirknī ar zemes-
grāmatu reģistra JVs37 (grupā 106,
grunts JVs 2182) un sastāv no
pilsētas dzimts rentes grunts-
gabala, 244 kv. asu platībā, ar
uz viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1800;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 124.360,56. Tiešo
nodokļu departamentam Ls 389
un Rīgas pilsētas valdei Ls 104,68
ar o/ 0 un soda naudu;

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

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

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

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

Rīgā, 1928. g. 17. septembrī.
14429 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
3. oktobrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā JVs 79, pārdos Kārļa
un Emmas Vītoliņu kustamo
mantu, sastāvošu no' govs, ērzeļa
un ecēšām un novērtētu, par
Ls 550.

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

Rīgā, 1928. g. 13. sept.
14428r Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
1. oktobrī, pīkst. 13 dienā,
Rīgā, Maskavas ielā JVs 138a,
pārdos Jēkaba Ērģelnieka kust.
mantu, sastāvošu no ādu maz-
gāšanas un krāsošanas barabana
un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembri.
14444 Tiesu izp. V. Strauss.

Rigas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
I. oktobrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, L. Maskavas ielā JVs 116,
ieeja no Krasta ielas, 77. koka
pagatav. placē, pārdos Mozusa
Rafaloviča kustamo mantu, sa-
stāvošu no čuguna gateriem
un novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
14445 Tiesu izpild. V- Strauss.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā. Aka-
dēmijas ielā JVs 24, istabā 20,
paziņo:

1)* ka Valsts zemes bankas
prasības — termiņmaksu pēc
ilgtermiņa aizdev. Ls 5900 ap-
mērā apmierināšanai 1928. g.
28. novembri, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Jānim Viļā d. Neimanim piede;
rošo nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Talsu apriņķa Cēres pa-
gastā ar zemesgrāmatu reģistra
JVs 622 un sastāv no ,,Rezes"
mājām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 7000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4011,58 ar o/Q -

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civilnodaļas kancelejā.
Jelgavā, 1928. g. 19. sept. 14412

Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.

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

1) ka Vitālija Kronberga pra-
sības pēc Ventspils I. iec. mier-
tiesneša 1928. gada 12. jūnija
sprieduma Ls 500 ar % un iz-
devumiem apmierināšanai no
Bēra Faktora 1928. g. 28. no-
vembrī, pulkst. 10 ritā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Šlomam-Beram Faktoram piede-
rošo nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Ventspilī 1 kvartālā ar
zemesgrāmatu reģistra JVs 453;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 4000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums ar hipotēku parādiem
par Ls 8066,66 ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Ventspils
zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.
Jelgavā, 1928. g. 19. sept. 14408

Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Latvijas bankas prasī-
bas pēc 1924. g. 1. martā ar
JVs 326 korrob. parāda raksta
Ls 1601 ar % un izdevumiem
apmierināšanai no Pētera Jēkaba
d. Stepe 1928. g. 28. novembrī,
pulkst. 10 rītā, Jelgavas apga-
baltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Pēteram Jēkaba d. Stepe piede-
rošo nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Tukuma apriņķa Tumes
pagastā ar zemesgrāmatu reģ.
JVs 1925 un sastāv no ,,Jaun-
Sātu"muižas ,,Kalējkaln"mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 3000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 18.026,66 ar °/0;

4) ka personām, kuras vēlas
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.

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

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

Jelgavā, 1928. g. 19. septembri.
14410 Tiesu izp.v.i. Ķ. Burdais.

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

1) ka Latvijas bankas prasī-
bas pēc 1924. g. 16. maijā ar
žurn. JVs 809 korr. parāda raksta
Ls 2000 ar % un izdevumiem
apmierināšanai no Kriša Lasen-
berga 1928. g. 28. novembri,
pīkst. 10 ritā, Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos

Krišam Miķēļa d. Lasenbergam
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Talsu apriņķa
Vandzenes pag. ar zemes grām.
reģ. JVs 1339 un sastāv no Ance
mājām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 3000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 5000 c. rub. ar%;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jā-

iemaksā zalogs — desmitā daļa
no _ apvērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu 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 ieskaitāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 19. septembrī.
14411 Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v.i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Jura Miezīša prasības
pēc Jēkabpils iec. miertiesneša
1927. g. 15. decembra sprieduma
JVs 1272 uz vekseļa Ls 1000
ar % un izdev. apmierināšanai
no Jura Tērpiķa 1928. g.
28. novembri, pul 'ksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē.

uz publiskiem torgiem pārdos
Jurim Jura d. Tērpiķim pie-
derošonekustamo īpašumu, kurš
atrodas Jēkabpils apr. Ābeļu
pag. ar zemesgrāmatu reģistra
JVs 5505 un sastāv no Ābeļu
valsts muižas zemes gabala JVs i;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par
Ls 1.200:

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

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabaltie-
sas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928.g. 19. septembrī,
14407 Tiesu izp. v.i. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs24, istabā 20, paziņo.:

1) ka Mārtiņa Vaksmaņa
prasības pēc Dobeles iec. mier-
tiesneša 1928. g. 24. aprīļa izpildu
raksta JVs 37 Ls 260 ar o/n un
izdev. apmierināšanai no Jāņa
Grantovska 1928.g. 28. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos

Jānim Jana d. Grantovskam
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Jelgavas apriņķa
Dobeles pagastā ar zemesgrāmatu
reģistra JVs 8653 un sastāv no
Potkaizes-Āķenes muižas Pur-
rnalu mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 2.500,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2.200,— ar °/0 :

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928.g. 19. septembrī.
14409 Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

'Citu iestāžu
sludinājumi.

Zilupes iec. polic. pr-ks paziņo,

ka i. g. 4. oktobrī, pīkst. 10, Pa-
sienes pagastā, Sovanu ciemā
pārdos Miķeļa Ivuļenoka ku-
stamo mantu, sastāvošu no viena
drēbju skapja, nekrāsota, vērt.
Ls 24, dēļ ārstēšanas izdevumu
piedzīšanas saskaņā ar Rēzeknes
apr. slimnīcas rakstu no 1928. g.
23. aue. JVs 767. 14376r

Rīgas preiektūras 8. iec. pr-ks
dara zināmu, ka š. g. I. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Matīsa ielā JVs 147.
pārdos vairāksolīšanā Nafteliin
Koblencam piederošas mantas
sastāvošas no 1 lokomobile;
14 HP. un 1 gatera, novērtētus
par Ls 1432,02 slimo kases pa-
rāda dzēšanai sask. ar Darba
insp. slimo kasu lietās š. g.
14. aug. r. JVs Ds 10292.

Pārdodamās mantas apska-
tāmas pārdošanas dienā uz vietas

14423 i-

Grīvas pilsētas valde paziņo,
ka saskaņā ar noteikumiem par
pašvaldības nodokli no ieveda-
mām dzelzceļu kravām, publ.
š. g. ,,Valdības Vēstnesī" Ne 191,
Grīvas pilsētas valde izsludina
zināšanai, ka ar dzelceļu virs-
valdi jau līdz šim pastāv noslēgts
līgums par nodokļa iekasēšanu . un
nodokļi no dzelzceļu kravām jau
tagad tiek ņemti un arī uz priekšu
tiks ņemti.

Pilsētas galva Žilinskis.
14398r Sekretārs (paraksts).

Rigas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
«pildītājs paziņo, ka 1928. g.
29. septembrī , "pīkst. 10 dienā,
R'ga, Miera ielā JVs 13, pārdos
Artura Bērnieka kustama manta,
sastāvošu no viena pianīno un
novērtētu par Ls 400,— .

Izzināt sarakstu , novērtējumu«aan apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

R'l?ā, 1928. g. 19. sept. 14455
Hesujzp. O. Stellmachers.

«igas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
«pildītājs paziņo, ka 1928. g.
iL£l!!' plkst - 10 dienā >
S' Katrlnas dambī JVs 24/26,Wos Dāvida Bichovska kust.
t * ,"' sastāvošu no viena
uaSK unnovērtētuPIzzināt sarakstu , novērtējumu,

vārē a-,katIt Padodamo mantu
ļ" Pārdošanas dienā uz vietas.
R'gā, 1928.g. 20. sept. 14456

£«u _izpild. 0. Stellmachers.

izpildi,L PgabaItiesas 7- "* ti«u
»• SMtin,iP? zlņo ' ka t928- ?•
Rīgā

P
C ''? Pulksten ,0 die"ā.

J»hna SeK'lW +30/32'
pSrd0 'sastāvo&n, n kustamo mantu,

;n°vērtētn n°,zvalku drēbes un
Izzināt Par Ls !500.

kaaapsk Saatrfkst .. novērtējumu,
Varēs Dārrinj Padodamo mantu

%aooRanas die"ā uz vietas.
1435i t 8'- septembri.

r'esuizp, L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
9. oktobrī, plkst. 11 dienā, Rīgā,
Zvaigžņu ielā JVs 13, pārdos
Oskara Tiltiņa kustamo mantu,
sastāvošu no 1 zāles garnitūras
un novērtētu par Ls 330.

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

Rīgā, 1928. g. 13. sept.
14427r Tiesu izp. ļ. Grinios.

Kara būvniecības pārvalde
Rīgā, Citadelē JVs 24, š. g. 27. septembrī, pulksten 11,

izdos jauktā izsofē
apm. 100000 kub. metru malkas pār-

vešanu
no laukumiem, pie dzelzceļu līnijām, uz karaspēka daļu noliktavām.

Malka pārvedama:
I rajonā, Rīgas un Cēsu garnizoniem apm. 56.000 kub. metru.

II rajonā, Daugavpils garnizonam apm. 24.000 kub. metru.
III rajonā, Liepājas un Jelgavas garnizoniem, apm. 20.000 kub. mt.

Pārvešanas darbi var tikt izdoti par katru rajonu atsevišķi
vai visi kopā.

Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodevu
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz kara būvniecības pārvaldes
malkas pārvešanas darbu izsoli 1928. g. 27. septembrī" iesniedzami
Kara būvniecības pārvaldei vai izsoles kommisijai līdz 27. sep-
tembrim, pulksten II. 2

Piedāvājumi nodrošināmi: uz visiem darbiem Ls 5000;
par darbiem I rajonā — Ls 3200; II rajonā — Ls 1000 un III rajonā —
Ls 800. Ar izsoles noteikumiem un darba plānu var iepazīties un
tuvākas ziņas saņemt katru darba dienu Rīgā, Kara būvniecības
apkurināšanas nodaļā, Citadelē JVs 24, Liepājā — Liepājas būvju
grupā, Liepājas kara ostā un Daugavpilī, Daugavpils būvju grupā,
Daugavpils cietoksnī. L 5048. I38l5ē

Rīgas prefektūras saimniecības nodaļas glabāšanā
atrodas dažādas atrastas, konfiscētas un no

šaubīgām personām atņemtas mantas,
kā: nauda, naudas maki, kabatas portfeļi, dāmu rokas somiņas,
kungu un dāmu cepures, lietus sargi, spieķi, revolveri, kungu 'un
dāmu pulksteņi, brilles, groziņi, ragaviņas, atslēgas, čemodāni un
degvīna un alus pudeles.

Augšminētās mantas ievestas prāfekturas atrasto mantu grā-
matā zem JVsJVs 1692—1751 ieskaitot un lietišķo pierādījumu grā-
matā zem JVs 10887, 9668, 9643, 4647, 4648, 9378, 9477, 9337,
9348, 9398, 9501, 9527 un 9483.

Sīkāks šo mantu sludinājums izlikts prefektūras iecirkņos.
Mantas apskatāmas un saņemamas viena mēneša laikā no šī

sludinājuma iespiešanas dienas ,.Valdības Vēstnesī", prefektūras
saimniecības nodaļā 26. istabā. L5189 14446

Rīgā, 1928. g. 20. septembrī.
Rīgas prefekta v. (paraksts).

Darbvedis (paraksts).

Kurzemes divīzijas intendantūras sludinājums JVs 1.

Iepirkšanas kommisija
pie Intendantūras Liepājas nol.
iepērk tieši no zemturiem-ražotājiem, lauksaimnieku kooperatīviem,

viņu centrālām organizācijām un lauksaimnieku biedrībām

kaltētus un nekaltētus

rudzus,kviešus, miežus,
zirņus un auzas.

Iepirkšanas kommisija maksās 10% augstāk par vietējām
tirgus cenām, nepārsniedzot sekošas cenas:
Par kaltētiem rudziem . līdz Ls 27,47 par 100 kg jeb 225 rbļ. pudā

., „ kviešiem . „ „ 34,19 „ 100 „ „ 280 „
„ miežiem . „ „ 27,47 „ 100 „ „ 225 „ „

zirņiem . „ „ 34,19 „ 100 „ „ 280 „
„ „ auzām . ,, ,, 26,86 „ 100 „ „ 220 „

Šīs cenas attiecināmas uz kaltētu labību, t. i. 14°/0 mitru.
Par katru augstāku mitruma procentu (vienalga, kaltētai vai ne-
kaltētai labībai) līdz kondicijās pielaistam mitruma procentam,
tiks atvilkti Ls 8,— no tonnas (61 puda).

Labība tiks iepirkta tikai līdz š. g. 20. decembrim.
Piedāvājumi pieteicami un nododami iepirkšanas vietā:

Liepājā, Jūras ielā JVs 10, (tālrunis 804) ,darba dienās no pīkst. 9—15.
Augšējās cenas ir spēkā līdz nākošā sludinājuma publicēšanai.
Liepājā, 1928. g. 19. septembrī.
Kurzemes divīzijas intendanta v. i. pulkvedis-ltn. Zariņš.

14379ē Darbvedis, kara ierēdnis Sproģis.'

Intendantūras mantu darbnīca
pārdos jauktā (mutiskā un rakstiskā)

vairāksolīšanā
1928. g. 28. sept., pīkst. 10, darbn. telp., Rīgā, Baldones ielā JVs I,

sekošas mantas:
Lupatas, vilnas — 5.150,— kg; lupatas, kokvilnas—4.577,— kg;

lupatas, nātnas — 55,— kg; lupatas, dažādas — 434,— kg;
lupatas, kažokādu .ar vilnu — 271,— kg; lupatas, kažokādu bez
vilnas — 1.094,— kg;. atkritumus, dažādu lupatu — 730.— kg;
atkritumus, ādu — 52,— kg; atkritumus, brezenta — 65,— kg;
atkritumus, papes — 38,— kg; vilnu — 604,— kg un diegu
spolītes, tukšas — 617,— kg. L5193

Augšminētās mantas ir apskatāmas, un ar vairāksoles no-
teikumiem interesenti var iepazīties Intendantūras mantu darb-
nīcā, Rīgā, Baldones ielā Mš 1, darbd. no pīkst. 8—11. 14447

Pasta un telegrāfa departamenta
galvenā darbnīca

izsludina

rakstisku izsoli š. j*. 2. oktobri uz:
III labuma logu stikliem. . 10405 gab.
Smago benzīnu 5000 kg.
Zaļajām ziepēm 1500 kg.

Izsole notiks minētā datumā, pīkst. 11, P. T. D. materiālu
iegādes un inventāra nodaļā Aspazijas bulv. 15.

Izolēs dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10/% apmērā
no piedāvājuma kopsumas. L5212 2* 14450

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12.30—14.



Latvijas universitātes mocības un Izmēsinoiumu mežniecība
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 24. oktobri, Aucē, Vecauces pagasta valdes telpās,

augošu mežu
? uz parastiem mežu departamenta līguma nosacījumiem.

Drošības naudas
Izolēs

Koku Koku Nover- Ls pie.
vien. Apgaitas, kvartāli skaits vai tējums . Mežu
XsXs >&* platiba ls lzc,rt - kultūra zime

tīrīšanai darbiem

1 Mucenieka, kv. JVs 13, atd. 1. . — 3,80 ha 2470 )
2 „ „ JVs 13, „ 2. . — 2,77 „ 1680 % « S i

X) n u ™ es

I

Mucenieka, kv. 14 1—144 ) o ffl £ „|
" \R }-f3 ļ 213 koki 2080 * !H -S J S :|
„ 26 1—10 «č Ē -Š „
,. 28 1-16 \ 11 e 11 ? : ' 1 S

4 Mucenieka, kv. 27 1—877 877 „ 2670 I > §S i " 1
f >«3c« f« re

» / Zvirbuļa, kv. 23 1—234\ ,,, ļ270
§• g * ,g £ §

J > -3,1 i o / «J ,, Iilu cs i- ns B 03
V » » "S* ' y I Kļ ><ļļ 3 '2i ><" i> ?

6 Zvirbuļa, kv. 33 1—225 225 „ 1200 -* " £ §.^ *
« „ E « <2

I

Strazdiņa, kv. 9 1—91 ļ S "g -5 .2

" g ļz§o [" 690 *t * ft >
;; ;; a '. '...::. ' 1—126 J J

Solīšana sāksies pulkst. 2 dienā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles
kommisijai 10% drošības naudas no vērtētās summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10%
no nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10%
apmērā no piedāvātās summas, netiks atzītas.

Kā drošības naudu mežniecība pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligā-
cijas par viņu nominālvērtību; 2) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu * banku garan-
tijas; 3) banku akceptētus čekus, kup nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā apvienotā drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai
un mežu kultūru darbiem 20% apmērā no vienības pārdošanas summas; šī drošības nauda pāriet
mežniecības rīcībā un netiek atmaksāta. Ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izdara mež-
niecība. Apvienotās drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem nomaksu
var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanas dienai.

Mežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem
vēl izsoles dienā.

Tuvākas zinas mežniecības kancelejā, Aucē. 14373 Mežniecības vadītājs.

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības mi-
nistris š. '%. 14. septembrī ir ap-
stiprinājis Glūdas pag. melio-
rācijas sabiedrības ,,Dorupe "
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta melio-
rācijas sabiedrību reģ. III daļas
170. 1. p. Ne 820.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apr., Glūdas pag. c.
Jelgavu.

Daļas vadīt. v. i. J. Pelsis.
14230r Darbvedis F. Briedis.

Šoseju un zemes-
ceļu departamenta

II raj. inženieris
izdos 1928. g. 1. oktobri, pl. 11,

savā kancelejā Jelgavā, pilī,
rakstiskā un mutiskā izsolē

mazākprasītājam
4 dzelzs betona caurteku

būves darbus
uz jaunbūvējamās Rīgas-Skaist-
kalnes šosejas, starp Vecmuižu
un Skaistkalni.

Nodrošinājums Ls 425.
Tuvākas ziņas II rajona inž.

kancelejā, Jelgavā, pilī, parastā
darba laikā. L 5200 14448

Rīgas prefektūras administra-
tīvā nodaļa izsludina par nederīgu
automobiļa vad. apliec. JVs 265
uz Leonīda Šarova vārdu, izd.
no Rīgas pils. valdes nod. no-
daļas 6. jūlijā 1922. g. 14424r

Līgatnes pagasta valde atsauc
savu sludinājumu attiecībā par
nederīgu izslud. kara klausības
apliec. JVs 8852/2073 no 1923. g.
14. apr., bet tās vietā izsludina
par nederīgu kara klausības apl.
JVs 9629, izd. 1925. g. 26. martā
no Daugavpils kara apr. pr-ka
uz Mitrofana Matjtišenkova
vārdu. 14204r

Paziņoju, ka ar Rīgas apgabal-
tiesas š. g. 5. septembra lēmumu,
slēgtas
Lauksaimnieku un rūpnieku sa-

biedrības ,,Latvis' ,
6iedr» sapulce

notiks š.g. 4. oktobri, plkst. 3 pēc
pusdienas, Rīgā, Ģertrūdes ielā
JVs 44, (sētas mājā), ar sekošu

dienas kārtību:
1) Aizgādņa ziņojums.
2) Likvidācijas kommisijas viena

locekļa vēlēšana.
Sapulce pilntiesīga ar jebkādu

biedru skaitu.
14420ē Aizgādnis G. Freide.

Valsts zemes banka,
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Valkas apriņķa III polici-
jas iecirkņa kancelejā, Alūksnē,
1928. g. *26. oktobrī, plkst. 10

dienā,
pārdos atklātā vairāksolīšanā

tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas
Valkas apriņķī, Alsviķu pagastā,
Tūjas muiža jaunsaimniecībā
JVs 20 F un ir piešķirta Jānim
Dāvā d. Zitntem (skat. ,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" JVs 54, lapas
pusē 6, ar kārtas JVs 22200).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 25,60 ha;
b) dzīvojamās ēkas, kūts,

šķūņa, ķieģeļu cepļa un
ķieģeļu žāvējamā šķūņa;

3) Solīšana sāksies no Ls 1430.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a. Drošības naudu l js no
trešā pantā minētās summas,
t. i. Ls 286.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz »/5
no nosolītās summas. Pārējās
* s jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1928. g. 19. sept. JVsa29917.

14432 Valsts zemes banka.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 'l2. septembrī ir
apstiprinājis Zasas pagasta melio-
rācijas sabiedrības ,,Susejas upes
augšgals" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra 3. daļas 162., 1. p. ar
JV° 812. — Sabiedrības valdes sē-
deklis Jēkabpils apr., Zasas pag.
c. Līvāniem. 14228v
Daļas vadītāja v. i. J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 28. septembrī, plkst, 12
dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā 52/54,
dz. 75, pārdos vairāksolīšanā
Brina Faivuša, kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm, novērtētu
par Ls 394,87 un 1925./27. g.
ienākuma nodokļu parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1928. g. 21. septembrī.
14458 Piedzinējs J. Merksons.

Daugavpils muita,
1928. g. 17. septembra kopsēdē
caurskatīja savu 1928./29. g.
konfiskācijas lietu JVs 54, par
Staņislava Belza apvainošanu
kontrbandā un pamatojoties uz
muitas lik. 997,1045., un 1140.p.,
nolēma:

1) Staņislavu Belza sodīt ar
Ls 937,50 lielu naudas sodu;

2) aizturētās pie Belza preces,
kā: 12 gab. mākslīga zīda au-
dumus un 24 pārus ādas cimdus
— konfiscēt un, pēc lēmuma
spēkā nākšanas, pārdot vairāk-
solīšanā.

Minētais lēmums skaitās par
pasludinātu no viņa izsludi
nāšanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" un to 3 nedēļu laikā var pār-
sūdzēt uz Finanču ministrijas
muitas departamenta vārdu, pie
kam pārsūdzība apmaksājama
ar 80 sant. zīmognodokli, ie-
sniedzama caur Daugavpils
muitu. 14399r

Muitas pr-ks J. Pūriņš.
Darbvedis (paraksts)!

Dzelzc. virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

ranstisn. izsotes
1928. g. 1. oktobri uz

spuldzēm, elektriskām, pēc sa-
raksta,

dziju, vilnas, sūkņiem —500 kg,
1928. g. 10. oktobrī uz

katlu dzelzi, plāksnēs, I lab. —
20 gab.

Izsoļu sākums plkst. 11 rītā.
Dalībniekiem jāiemaksā 5% dro-
šības naudas no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas ziņas dz-ļu
virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3,
ist. 103. 2* L 5202 14449

Valsts Bulduru dārzk. skola,
Bulduros,

sestdien, 29. septembrī, š. g.
pulksten 12,

pārdos

3 slait. govis un
1 vaislos bulli

14430ē (melnraibs.)

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu no-
zaudēto ārzemju pasi JVs 2627,
izd. no iekšlietu ministrijas pasu
nodaļas 1926. g. 31. maijā ar
Jāņa Vitela-Vītoīa vārdu. 14372r

Rigas prefektūras admini-
stratīvā nodaļa izsludina par ne-
derīgu no Akc. sab. ,,M. Zitmans"
nozaudēto automobiļa numuru
JVs 313". I4425r

" <

!Dužādi
sludinājumi.

-
Miltu rūpniecības un tirdzniecības

akc. sab. „Viktoria"

piektā kārtējā vispārējā
sapulce

notiks 1928. g. 16. oktobri,
pulksten 8 vakarā, akciju sa-
biedrības telpās, Rīgā, Mārstaļu
ielā JVs 16.

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
2) Bilances un pārskatu par

1927. g. apstiprināšana un
peļņas sadalīšana.

3) Valdes atsvabināšana no at-
bildības par 1927. g. darbību.

4) Budžets 1928. gadam.
5) Direktoru vēlēšanas izstājušos

vietā.
6) Revīzijas kommisijas vēlē-

šanas.
7) Dažādi jautājumi.

Saskaņā ar statūtu § 63., otrā
vispārēja sapulce tiks izsludināta
sevišķi.

14418ē Valde.

Paziņoju, ka ar Rīgas apgabal-
tiesas s. g. 5. septembra lēmumu
slēgtas
Lauksaimnieku un rūpnieku sa-

biedrības ,,1 .atvis",

kreditoru sapulce
notiks š. g. 5. oktobrī, plkst. 3pēc
pusdienas, Rīgā, Ģertrūdes ielā
JVs 44, (sētas mājā), ar sekošu

dienas kārtību:
1) Aizgādņa ziņojums.
2) Likvidācijas kommisijas viena

locekļa vēlēšana.
Sapulce pilntiesīga ar jebkādu

kreditoru skaitu.
144216 Aizgādnis G» Freide.

Akc. sab. ,,Latvijas Tranzīts"
ārkārtēja pilna akcionāru sapulce
notiks ceturtdien, š.g. 18. otkobri,
plkst. 18, sabiedrības telpās,
I. Smilšu ielā JVs 15/17, dz. 8.

Dienas kārtiba:
1) Sapulces amatpersonu vēlē-

šanas.
2) Valdes ziņojumi.
3) Sabiedrības likvidācija.
4) Sabiedrības nekustamās man-

tas pārdošana.
5) Likvidācijas kommisijas vēlē-

šana.
6) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Piezīme: Uz statūtu § 52.

pamata uz vārdu izrakstīto akciju
īpašniekiem ir tikai tad balss-
tiesības pilnā akcionāru sapulcē,
ja viņi savas akcijas uzrādījuši
valdei vismaz 7 dienu laikā
pirms pilnas sapulces sanākšanas,
atzīmēšanai sabiedrības grāma-
tās. Uz uzrādītāja izrakstīto ak-
ciju īpašniekiem ir tikai tad
balsstiesība, ja viņi vismaz 7
dienas pirms pilnas ' sapulces sa-
nākšanas savas akcijas iesnieguši
valdei un tās nav saņēmuši
atpakaļ līdz pilnas sapulces bei-
gām. 14417ē ' Valde.

Ozolnieku pag. valde, Jelgavas
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas pasi JVs 898, ser.
LL 013698, izdotu no Jaunsvir-
laukas pag. valdes 1928. g.
7. februārī uz Apolonijas Bižans
vārdu. 13786z
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Vinnesti tiksj«ļ%i
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J5-7 vak. un svēto

plkst. 10— 1 diena,
ņemami līdz s. S-
Rakstiski pieprasu^
sātu atbildi adresēja*

priekšn. K- Āboltiņa 1

Lielā Nometņu iew '

MkB laitainiīii
idiis bi|-iUin a-

bīedflbaī lalde
izsludina par ne-

derīgām
zemāk minētās Gulbenes lauk-
saim. biedrības krāj aizdevu sa-
biedrības biedru grāmatiņas, ku-
ras pieteiktas par nozaudētām
uz sekošiem vārdiem:

1) Bārda, Jānis JVs 180;
2) Plūds, Rudolfs,JVs 415;
3) Žigurs, Augusts, JVs 410;
4) Obrams, Otto, JVs 503;
5) Endels, ļānis, JVs 701;
5) Palameiks, Jūlijs, JVs 733;
6) Gussar, Otilija, JVs 724;
7) Būde, Jānis, JVs 760;
8) Sirmais, Jēkabs, JVs 789;
9) Umurs, Otto, JVs 872;

10) Bakis, Andrejs, JVs 899;
11) Kļa 'vinš, Jēkabs, JVs 905;
12) Dekm 'eijers, Rūdolfs, JVs 983;
13) Vītols, Jānis, JVs 1078;
14) Lūsis, Otto JVs 1079;
15) Ozoliņš, Osvalds, JVs 1080:
16) Feders, Pauls, Ne 1083;
17) Putniņš, Šķērsts, JVs 987;
18) Laps, 'Ludvigs, JVs 1124;
19) Sedlenieks, Otto, JVs 1302;
20) Cenurits, Ernsts, JVs 865 un
21) Skrau.cs, Paulis, JVs 1268.

14414ē Valde.

Rūpniecības paju s-ba „Krīvs"
likvidācijas kommisija

uzaicina visus kreditorus, pie-
teikt savas prasības 6 mēn. laikā,
rēķinot no sludināšanas dienas,
likvidācijas kommisijai Rīgā,
Vaļņu ielā Ne 12, dz. la.
14415ē Likvidācijas kommisija

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 28. septembrī, plkst. 12
dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā JVs70a,
dz. 7, pārdos vairāksolīšanā Liv-
šies Lipmans kustamo mantu,
novērtētu par Ls 245,80 un sa-
stāvošu no ozolkoka bufetes viņa
1927. g. ienāk, nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 1928. g. 21. septembri.
14457 Piedzinējs J. Merksons.

Zemkopības min. kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š, g. 14. septembrī ir
apstiprinājis Oglaines meliorā-
cijas sabiedrības statūtus. Sabie-
drība ir ievesta meliorācijas sa
biedrību reg. III daļas 175 1. p.
ar N" 825. — Sabiedrības valdes
sēdeklis Jelgavas apr., Lielvirca-
vas pag. namā c. Platoni.

Daļas vadītāja v. i. J. Pelsis.
14229v Darbvedis F. Briedis.

Nozaudēto Kalsnavas-Ozolkal-
na piensaimnieku * sabiedrības
apaļo zīmogu ar saturu: ,,Kals-
navas-Ozolkalna piensaimnieku
sabiedrība", skaitīt par nede-
rīgu

^
14431ē . Valde.

Rundēnu pag. valde izsludina
par ned. nozaud. zirga pasi JVs 168
izd. no RjUndēnu pag. valdes
1926. g. 26. febr. uz Kondratija
Maksima d. Kuznecova v. 13793z

Rīgas prefektūras 11. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību JVs 1988, par kara-
klausības iesaukšanas atlikšanu
izglītības turpināšanai, izd. no
Rīgas kara apr. pr-ka 1928. g.
13. janv. ar Aleksandra Briedis
vārdu, dzīv. M. Nometņu ielā
JVs 5, dz. 10. 'l4370r

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina 1928. g. 3. oktobri,
plkst. 10 no rīta, Laucesas pa-
gastā, Kalkūnes muižā

OTR UPI
kurā tiks pārdoti atklātā izsolē
Mikainim un Jansonam piederošie
zarnu apstrādāšanas darbnīcas
piederumi:
1) 22 vecas siļķu mucas, no-

cenotas par Ls 0,50 gab.;
2) 12 darba galdi, nocenoti par

Ls 1,— gab.;
3) 17 lietoti koka toveri, noce-

noti par Ls 0,40 gab.;
4) 30 lietotas mālu bļodas, no-

cenotas par Ls 0,20 gab.;
5) 2 dzelzs krāsnis, nocenotas

par Ls 2,— gab.
Apskatīt var minētā dienā un

vietā.ļ 14375i-

Rīgas prefektūras 5. iec. pr-ks
paziņo, ka 1928. g. 28. septembri,
plkst. 10 rītā, L. Pienu ielā JVs 3,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
pieder. Rūdolfam Lūsim trīs
smagās vienjūga raspuskas, no-
vērtētas kopā par Ls 170, centrā-
lās slimo kases prasības segšanai.

Raspuskas apskatāmas pār-
došanas dienā uz vietas.

14422r

Līvānu pag. valde atsauc savu
sludinājumu ,,Vald. Vēstneša"
134. numurā no 1928. g. '18.jūnija,
jo Latvijas pase ser. JTJVs020049
izdota no Līvānu pag. valdes
1928. g. 2. martā uz Pētera
Auzana vārdu, ir atrasta un ska-
tās par derīgu. 13789z

Nīkrāces pagasta valde izsl.
par ned. nozaud. Latvijas iekšz.
pasi JVs 1410, izdotu no Saldus
pagasta valdes 1924. g. 2. dec.
uz Annas Ata m. Džukas vārdu.

Makašēnu pag. valde, Rēzeknes
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto iekšzemes pasi JVs 2345,
izdotu no Makašēnu pag. valdes
1925. g. 8. jūlijā uz Vasilija
Jāņa d. Glušneva vārdu. 13788z

Ļaudonas pag. valde, izsludina
par nederīgu nozaudēto jauno
iekšzemes pasi ser. MV JVsO14824,
izd. no šis pag. valdes š. g. 31.
maijā uz Edes Kārklinš, dzim.Ošs
vārdu. 13715z

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JVs 10114, kā
nozaudētu, izd. 1926. g. 6. dec.
uz Brēde Arveda v. L5191 14452

Augšpils pagasta valde, Jaunlat-
gales apriņķī, izsludina par ned.
nozaud. karaklausības apliecību
JVs27914, izdotu no Ludzas kara
apr. priekšnieka 1924. g. 30. febr.
uz Vasilija Pētera d. Pavlova
vārdu. 13785z

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JVs 16947 kā
nozaudētu, izd. 1927. g. 10 dec.
uz Slaucītāja Leonīda, Jāna d.
vārda. L 5192 14451

A./S. „Latvijas privātais lom-
bards" valde Rīgā, Teātra ielā
JVs 9, tālr. 2-3-2-6-9, paziņo, ka
no viņas izdotās zemākpievestās
ķīlu zīmes ir no to īpašniekiem
nozaudētas un tiek uzskatītas
par nederīgām: JVsJVs 387208 un
286625. 14419 Valde.

RiSDS-Jūrmalūj krsj-aizdeou sab.,
Dubultos, Mellužu ielā JVs 17, noteikusi

noguldījumiem sekos. proc. normas:
1) termiņa noguld. uz gadu un ilgāki 9°/0
2) termiņa noguld. zem gada 8%
3) bezterm. noguld. par gadu un ilgāki .... 8%
4) bezterm. noguld. zemgada70/5) augļu-augļu (krāj-) noguldījumiem 7%
6) tekošam rēķinam 6%
7) līguma noguldījumiem kā beztermiņa noguldījumiem.

Pārgrozītais procentu lielums nāk spēkā ar 1928. g.l.novembri.
ļ4413ē valde.
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