
Pārgrozījumi likumā par tirgošanos ar
ārstniecības līdzekļiem ārpus aptiekām.

Rīkojums par operāciju paplašināšanu
Vīgantu pieturas punktā.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Pārgrozījumi

likumā par tirgošanos ar ārstnie-
cības līdzekļiem ārpus aptiekām.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

Likuma par tirgošanos ar ārstniecības
līdzekļiem ārpus aptiekām (Lik.kr. 1923. g.
60) 26. pantu ,ar piezīmēm izteikt šādi:

26. Drogu veikalus atļauts atvērt
Latvijas pilsoņiem farmaceitiem, ķīmiķiem
un ari personām, kuras izturējušas pār-
baudījumus īpašā Veselības departamenta
saaicinātā kommisijā, sastāvošā no'diviem
Veselības departamenta priekšsiāvjiem,
viena universitātes ķīmijas fakultātes
farmācijas nodaļas priekšstāvja un diviem
drogistiem no pastāvošām drogi&tu orga-
nizācijām ,pēceksāmenu programmas, kuru
apstiprina Veselības departaments.

Tiesība turēt drogistu pārbaudījumus
ir personām: a) kuras beigušas pamat-
skolas pilnu kursu un 3 gadus praktiski
nodarbojušās kā mācekļi drogu veikalos,
un b) kuras kā farmācijas valdē reģi-
strēti aptiekāra mācekļi nodarbojušās
aptiekās divus gadus.

Piezīme. Pārbaudījumi noturami
2 reizes gadā, par ko iepriekš viena
mēneša laikā izsludināms ,.,VaUdibas
Vēstnesī", pie kam pārbaudījumu
kommisiju sastāda katru reizi at-
sevišķi Veselības departaments.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Ministru prezidents P. Jurašev-sikis.
Tautas labklājības ministrisV. Ra.biUtl.is.

Apstiprinu.
1928. g. 13. septembrī.

Satiksmes ministra vietas izpildītājs,
kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņ-š.

Rīkojums Tfe 392
par operāciju paplašināšanu Vīgantu

pieturas punktā.
No 1928. g. 20. septembra ievedu

Vigantu pieturas punktā biļešu pārdo-
šanu un bagāžas pieņemšanu līdz Daugav-
pils II pas.—Ritup.es un Daugavpils 1
pas.—Rīgas pas. līniju stacijām.

Sakarā ar to uzdodu noteikumos
|*330, kuri publicēti 1928, g. „Valdības
vēstneša" 55. numurā un „Dzelzceļu
Vēstneša" 11. numurā, papildināti un iz-
toboti ar vēlākiem rīkojumiem, pie
Vīgantu pieturas punkta nosaukuma pie-
ies iedalē iespiesto atzīmi „ Ieslēgta
«tīksmē ar Rītupes—Daugavpils II pas.
pas stacijām, Daugavpili I pas. un
ļ'gu pas." atvietot ar sekošu jaunu at-

'mi „ Ieslēgta satiksmē ar Rītupes—-
"augavpils II pas. un Daugavpils I pas —
Kla * Pas. līniju stacijām''.

Neizceļu galvenais direktors A Rode.
Ekspluatācijas direktora v. J. KJaviņš.

Finanču direktora v. i. I. LeitiSļ

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
**T elektriskās strāvas piegādāšanu

PieH Balvu pilsētā.
S-auniL8 .-^, pil$ētas domes 1928- 8-
nāti ar * <P™t. No 8, § 7.) un apstipri-
dePartam»n. !etu ministrijas pašvaldībasP amenta 1928. g. 12. septembra rakstu

Ns 92077.

§ !
' VisPārejie noteikumi.

Pārdot eiPwS -,a novadīt, piegādāt un
'lirisko enerģiju Balvu pilsētas

administratīvās robežās pieder vienīgi
Balvu pilsētas pašvaldībai. Atsevišķām
rūpniecībām un uzņēmējiem ir tiesība
ierīkot savas elektrības ietaises tikai sava
gruntsgabala robežās.

§ 2. Balvu pilsētas valde piegādā pa-
tērētājiem elektrisko enerģiju ierīkoto
vadu robežās saskaņā ar zemāk minē-
tiem noteikumiem . Šie noteikumi ir
līguma vietā starp Balvu pilsētas valdi
un patērētāju. Strāvas patērētājs, pa-
rakstot pieteikumu pilsētas valdei dēļ
elektrības ietaises pievienošanas vai mājas
pievienojuma ierīkošanas, līdz ar to
apsolās ievērot un pildīt visus pilsētas
valdes noteikumus.

II. Māju pievienojumi.

§ 3. Katram, kas vēlas izlietot pil-
sētas elektrisko enerģiju, jāiesniedz pilsētas
valdē rakstisks pieteikums.

§ 4. Tiesības ierīkot māju pievieno-
jumu pievadvadus no pilsētas gaisa va-
diem līdz mājas pievada izolatoriem un
uzstādīt elektrības skaitītājus pieder
pilsētas valdei Tāpat minēto vadu vai
skaitītāju pārgrozījumus vai izlabojumus
izdara pilsētas valde.

§ 5. Izdevumus par materiāliem un
darba spēku priekš pievadu ietaises no
ielas maģistrālas maksā nama īpašnieks
vai strāvas patērētājs.

§ 6. Ar pilsētas valdes katrreizēju
atļauju māju pievienojumus var ierīkot
arī privāti installātori, bet šādi ierīko-
jumi pieslēdzami elektrības tīklam tikai
pēc to kontroles un pieņemšanas no pil-
sētas valdes lietpratējiem.

§ 7. Mājas galvenie aizsargi novieto-
jami mājas iekšpusē, pieejamā vietā un
nosedzami ar skārda kastiņu, kūjai jābūt
aizplombētai ar pilsētas valdes plombu.
Atsevišķos gadījumos, piem. galveno aiz-
sargu izdegšanas vai ugunsgrēka gadī-
jumos, pie nepieciešamības atjaunot aiz-
sargu korķus vai pārtraukt strāvu, patē
rētājam ir tiesība noņemt plomfau, par
ko patērētājam jāziņo pilsētas valdei
24 stundu laikā.

III. Ieksēj© elektrības ierīkojumu
izvešana un kontrole.

§ 8. Par jaunu elektrisko ietaisu pie-
slēgšanu, atteikšanos no elektrības lieto-
šanas, elektrības lietotāja dzīves vietas
maiņām, kā a-rī par visām jaimierīko-
ļamām elektriskām installācijām kā gai-
smai, tā spēkam un dažādiem pārgrozī-
jumiem un papildinājumiem pie esošās
installācijas iepriekš izvešanas jāziņo
pilsētas valdei.

§ 9. Elektriskās ietaises pilsēta ierīko

pilsētas valde un arī privāti installātori.
Privātiem installātortem šo darbu izvešanu
pilsētas valde atļauj tad, ja tie ar savu
technisko izglītību vai ar savu praksi
pierādījuši installātoru darbam nepiecie-
šamās zināšanas. Ja patērētājs pats
vēlas ierīkot savu elektrisko ietaisi,
uz to izprasāma pilsētas valdes piekri-
šana. Ja privātais installātors neievēro
elektrības ierīkojumu un citus drošības
noteikumus, pilsētas valdei tiesība atņemt
viņam, uz laiku vai pavisam, izdoto at-
ļauju darbu izvešanai.

§ 10. No privātiem installātoriem iz-
vestās installācijas pieslēdz pilsētas elek-
trības tīklam tikai pēc to kontroles un
pieņemšanas no pilsētas valdes, pie kam
pilsētas valde neuzņemas nekādu atbildību
par šīm ietaisēm.

§ 11. Pilsētas valdei un viņas piln-

varotiem ir tiesība katrā laikā revidēt
patērētāja elektrības ietaises, un ja at-
rastu nepareizu vai nekārtīgu elektrības
lietošanu vai ja elektriskā installācija nav

droša un neatbilst elektrības ierīkošanas
noteikumiem, tai tiesība noslēgt strāvu
līdz uzrādīto nepareizību novēršanai.

§ 12. Ja patērētājs vēlas izbeigt vai
uz laiku pārtraukt elektriskās strāvas vai
kontroles aparātu lietošanu, viņam par
to jāziņo pilsētas valdei vismaz3 dienas
iepriekš. Ja patērētājs, atstājot ieņemto
dzīvokli, nav savlaicīgi uzteicis elektrisko
aparātu un strāvas lietošanu — viņš nes
atbildību par pilsētas valdes aparātiem,
kuri atradušies viņa dzīvoklī, kā arī par
patērēto strāvu.

§ 13. Ja izdarot elektriskās stacijas
mašīnu vai elektrības vadu labošanas
darbus vai kādu citu iemeslu dēļ būtu
jāpārtrauc strāvas piegādāšana uz kādu
laiku, tad patērētājam šāda pārtraukuma
dēļ nav tiesība prasīt atlīdzību. Strāvas
pārtraukumu gadījumos ilgāk par 12 stun-
dām pilsētas valdei jāpaziņo patērētājiem.

IV. Strāvas patēriņa aprēķināšana
un maksājumi.

§ 14. Patērētās elektrības daudzuma
noteikšanai pilsētas valde uzstāda skaitī-
tājus, vai ari aprēķina maksu pēc paušāl-
tarifa, ar strāvas aprobežotāju.

§ 15. Strāvas noņēmējs pie pieteik-
šanas pilsētas valdē iemaksā Ls 1,— par
pieslēgšanu kā skaitītāja, tā paušāltarifa.

§ 16. Par katru pilsētai piederošo,
pieslēgtu skaitītāju jāiemaksā pilsētas
valdes kasē Ls 10,—, drošības naudas,
bet par strāvas aprobežotāju Ls 5,—•,
kura tiek atmaksāta, kad strāvas ņem-
šana tiek atteikta.

§ 17. Par vienu lietošanā izdotu skai-
tītāju jāmaksā pilsētas valdei noma:
no 220 V. 3—10 amp. — Ls 0.50 mēnesī
un no 380 V. 3—20 amp. — Ls 1,—
mēnesī, kura summa nomaksājama katru
mēnesi reizē ar nomaksu par patērēto
strāvu.

§ 18. Tiem, kuģiem skaitītājs ir privāt-
īpašums, skaitītāja pārbaudīšana vai
remonts ir padoti pilsētas valdei pret
samaksu par darbu un izlietotiem mate-
riāliem. Uzņemot elektr. skaitītāja stā-
vokli, pilsētas valdes pilnvarotais atzīmē
patērēto enerģijas .daudzumu norēķināša-
nas kartiņā. Norēķināšanas kartiņa gla-
bājas pie strāvas patērētāja, bet uzrā-
dāma pilsētas valdes ierēdnim pie pirmā
pieprasījuma.

§ 19. Ja izrādītos., ka elektrības skai-
tītājs pa strāvas lietošanas laiku darbo-
jies nepareizi, patērētās strāvas daudzumu
dektrības iestāde aprēķina pēc sava
ieskata, vai nu pēc pagājušā un nākamā
mēneša caurmēra, vai pēc strāvas patē-
riņa tajā pašā mēnesī pagājušā gadā, vai
izejot no kāda mēneša, kad skaitītājs uz-
rāda patēriņu pareizi.

§ 20. Maksu par patērēto strāvu ap-
rēķina pēc pilsētas domes apstiprinātiem
tarifiem.

§ 21. Maksājumi par elektrību jāno-
kārto bez sevišķa atgādinājuma, līdz
katra mēneša 9. dienai. Noteiktā maksā-
šanas laiku neievērošanas gadījumā pil-
sētas valdei ir tiesība elektrību atvienot.
Par laikā nenomaksātiem rēķiniem pil-
sētas valdei ir tiesība prasīt soda naudu
jo/o apmērā mēnesī.

V. Soda maksājumi.

§ 22. Ja strāvas patērētājs neievēro
pastāvošos elektrības ierīkojumu izve-
šanas vai strāvas piegādāšanas noteiku-
mus, tad bez tūlītējās strāvas noslēg-
šanas, nodarīto zaudējumu piedzīšanas un
lietas varbūtējās nodošanas tiesai uz sodu
likumu pamata patērētājs maksā pilsētas
valdei soda naudu par līguma nepildīšanu
sekošos apmēros:

Ls 10,— līgumsoda gadījumos: 1) ja
strāvas patērētājs patvarīgi norauj
pilsētas valdes pieliktas plombas,
izņemot § 7. paredzētos gadījumus: 2) ja
lieto lāpītus vai stiprākus aizsargus-strā-

vas pārtraucējus nekā atļauts elektrības
noteikumos;-^) ja paušālietaisēs pievieno
vai lieto vairāk vatus nekā pilsētas valdei
pieteikts; 4) ja strāvas patērētājs nepie-
ļauj nolemto strāvas noslēgšanu; 5) ne-
pielaiž pie aparātiem vai vadiem pilsētas
valdes darbiniekus; 6) izdara bez pilsētas
valdes atļaujas kādus darbus pie elektrības
vadiem vai aparātiem, vai maina šo apa-
rātu uzstādīšanas vietu; 7) patvarīgi
pievieno noslēgto strāvu.

Ls 20,— līgumsoda sekošos gadījumos:
1) ja strāvas patērētājs izdara mēģinājumu
traucēt pilsētas valdes uzstādīto aparātu
pareizu darbību vai lieto strāvu apejot,
pilnīgi vai pa daļai, šos aparātus.

Piezīme. Ja nelikumīgi patērētais
elelektrības daudzums nav droši no-
teicams, tad pilsētas valdei, izdarot
zaudējumu aprēķināšanu, ir tiesība
pieņemt, ka nelikumīgi pievienotie
vati lietoti no ietaises pieteikšanas
dienas, bet ne ilgāki par 6 mēnešiem.

§ 23. Šie noteikumi, kā abpusīgs līgums
ar pilsētas pašvaldību, saistoši visiem
elektrības patērētājiem un stājas spēkā
2 nedēļu laikā pēc viņu izsludināšanas
,.Valdības Vēstnesi".

Balvu pilsētas galva R. Smurģis.
Sekretārs A. Stintmans.

Grozījumi saistošos noteikumos
par tirgošanos laiku Balvu pilsētā.

(Publicēti „Valdības Vēstneša" 1927. gada
25. marta 67. numurā.)

Grozījumi pieņemti Balvu pilsētas domes
1928. g. 23. augusta sēdē (prot. JNi> 8 § 6>
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1928. g. 4. sep-

tembra rakstu JVs 91889.

§ 1. Tirdzniecības uzņēmumus, ar § 2.
līdz 9. minētiem izņēmumiem, atļauts at-
vērt darba dienās, laikā no 1. septembra
līdz 1. maijam no pulksten 8 līdz 19
un laikā no 1. maija līdz 1. septembrim
no pulksten 8 līdz 20. Svētdienās, svētku
un svinamās dienās no pulksten 13
līdz 17.

§ 2. Visiem § 1. līdz 5. minētiem
tirdzniecības nzņēmumiem jābūt cauru
dienu slēgtiem: 1. janvārī, lielā piekt-
dienā, visu triju lielo svētku pirmās un
otrās dienās, 1. maijā, 22. jūnijā un
18. novembrī.

Šie noteikumi stājas spēkā divu nedēļu
laikā pēc viņu izsludināšanas ,,Valdības
Vēstnesī".

Balvu pilsētas galva R. Smurģis.
Sekretārs A. Stintman.s.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Jaunais muitas tarifs.
Tallinā, 14. sepfembrī. Rīt stājas

spēkā Igaunijas muitas tarifs ar minimā-
lam un maksimālām likmēm. Pēdējās ir
par 50<Yaugstākas nekā pamatlikmes,
un tās tiks piemērotas to valstu ražoju-
miem, kuras vēl nav ar Igauniju noslē-
gušas tirdzniecības līgumus. Bet tā kā
piepeša muitas likmju paaugstināšana
traucētu Igaunijas tirdzniecības sakarus
ar daudzām valstim, tad igauņu valdība
nolēmusi attiecībā uz tām vatetīm, kuras
gan noslēgušas ar Igauniju tirdzniecības
līgumus, bet vēl nav tos ratificējušas,
atlikt maksimālo tarifu spēkā stāšanos
līdz 1. janvārim. Līdzīgā kārtā tiks
atlikta maksimālo tarifu piemērošana arī
tām valstīm, ar kurām jau uzsāktas sa-
runas par tirdzniecības līguma noslēgšanu,
t. i. Lietavai, Vācijai, Austrijai un Ja-
pānai. Tādā kārtā maksimālie tarifi
tūliņ tiks piemēroti vienīgi Rumānijai,
Spānijai, Portugālei un Albānijai, ar
kurām nevien nav noslēgti tirdzniecības
līgumi, bet nav arī vēl ievadītas sarunas
par šāda lī guma noslēgšanu. LTA.

Maksa par „Valdības Vēstnesi" :

piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
.jU Ls

^2*Z (saņemot eksped.) par:
i/, ga du ' " " V— 8adu Ls ,8—
3 mēn. • • » ,'_ 1/2 gadu . . . „ 10,—
I „ • • " ' 3 mēn 5,—
H^nnle X

"
1>pas'" fl Par atsevišķu
atka^ārde .

vē jiem ? ? " ' '

Latvijas valdības jļgk oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^̂ ^^^^B^^ sv un svētku dienas

Redakcija:
C^^S^^^S

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīga, pili *b 2. Tālrunis 20032 **s$Šg£mm&!e
Rīgā, pili N° 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11-12 ^W Atvērts no pulksten 9_3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) „ —!25

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



Ārzemes.
XVII Cechoslovāķijas valsts jubilejas
starptautiskā preču paraugu izstāde

notiks šogad no 25. septembra līdz 2. ok-
tobrim Prāgā. Šī izstāde, kā pēc saviem
apmēriem, tā arī iekšzemes un ārzemju
eksponentu daudzuma, šoreiz būs lielāka
nekā visos iepriekšējos gados. Izstādes
centrs atradīsies jaunā, grandiozā ēkā,
kup ir modernās architektūras augstā-
kais sasniegums un izstādes lepnums.
Bez tam izstādē būs kupli reprezentēta
ne tikai Cechoslovāķijas, bet arī ārvalstu
rūpniecība. Pie pastāvošās dārdzības
visā Vakareiropā minētā izstāde ir, bez
šaubām, vislabākais avots Cechoslovāķijas
preču iepircējiem.

Latvijas tirgotājiem un rūpniekiem, kas
vēlētos apmeklēt šo izstādi, ieteicams
iegādāties pret Ls 3,— samaksu leģiti-
mācijas, kuras uzrādot uz Cechoslovāķijas
dzelzceļiem pasažieru tarifs tiks pazemi-
nāts par 33% un Vācijas — par 20%.
Minētās leģitimācijas kartiņas, kuras dod
izstādes apmeklētājiem tiesību iebraukt
Čechoslovāķijā bez vizam, saņemamas
Cechoslovāķijas sūtniecībā Rīgā, Strēlnieku
ielā MV 9, dz. 3, ikdienas no 9 līdz 1 vai
pie izstādes goda pārstāvja akc. sabie-
drības ,,Maklen" Rīgā, Tirgoņu ielā N° 3.

Afganistāna un Krievija.

Berlinē, 14. septembrī. ,,Berliner Ta-
geblatt" korespondents, kas pavadīja

karali Amanullu viņa atpakaļceļojuma uz

Afganistānu, raksta ' sekosi par politisko
noskaņojumu Afganistānā pēc karāja
Amanullas Eiropas ceļojuma. „ Iespaids,
kādu austrumu valstīs atstāja Padomju
Krievijas politikas sabrukums Ķinā,
tagad 'izjūtams arī Afganistānā. Liekas,
ka Amanullas viesošanās Maskavā nebūt
nav viņā izsaukusi vēlēšanos iegūt Krie-
viju par savu sabiedroto. Katra ziņā
nekādas vēlēšanās pieslieties Krie-
vijai patlaban Afganistānai nav,
gluži otrādi, var pat nojaust cenšanos
izturēties pret Krieviju ar zināmu uzma-
nību. Bet būtu arī nepareizi apgalvot,
ka pēc novēršanās no Krievijas būtu
tūliņ sagaidāma Afganistānas tuvināšanās
Anglijai. Ja Amanullas izturēšanās pret
Angliju pēc viņa Eiropas ceļojuma ir
kļuvusi draudzīgāka, tad tam par iemeslu
nebūt nav atturība attiecībā pret Krie-
viju. Amanulla liekas gluži vienkārši
nācis pie ieskata, ka viņš agrāk pārspī-
lējis kā angļu briesmas, tā arī novērtējis
pārāk augstu Padomju Krievijas drau-
dzību". LTA.

Komunisms Francijā nevelk.
Parizē. (Pa pastu.) ,,Matin" ziņo:

,,Lielā jaunatnes nedēļa, kuru komunistu
partija ar tādu troksni rīkoja Parizē,
cietusi smagu neveiksmi. Arī provincē
šī neveiksme ir ne mazāk zīmīga. Lielas
sapulces bija paredzētas visās lielākās
Francijas pilsētās, un kā runātāji bija
pieteikti visievērojamākie komunistu va-
doņi. Bet iznākums izrādījies ļoti no-
žēlojams.

Montlisonā (Montlucon) aģitatoram
Leprē (Lepreux) nācās atzīties, ka ,,strād-
nieku šķira kopš kāda laika, šķiet, vairs
neinteresējas par komunistu partijas pa-
sākumiem". Truaijā (Troves) Burgon-
jonam 56 klausītāju priekšā bija jāizteic
nožēlošana par to, ka tam jārunā ,,tukšu
solu priekšā". Bezansonā uz sapulci sa-
nāca tikai 40 cilvēki, Šartrā — 25,

Bordoā — 30, Šerburgā — 30, Kaenā —

54, Nansijā — 13, Lillā — 80, Lionā —
100 un t. t. Vairākās vietās sapulces
vajadzēja atcelt dalībnieku trūkuma dēļ".J LTA.

Par zemes atlīdzību muižniekiem.

i;J ,-' 14" sePtembrī. Šodien Tal-lina ieradas bjjuš0 Igaunijas rnuižu Ipaž _
"leKu pārstāvji grafs Medems, Veter-
Kozentals un Šmidts, lai, kā dzird, uz-
:x,ļ-.'gaunijas valdību sarunas par
atlīdzību tiem bijušiem Igaunijas muižuīpašniekiem , kuri pēc Igaunijas agrārās
reformas izdošanas pārgājuši Vācijas
pavalstniecībā. LTA

(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1928. g. 4. sept. lēmumu, paziņo,
ka parādniece Valsts zemes banka
parādu pēc obligācijām: a) par
5000 rbļ., apstiprinātas 1898. g.
24. febr. JVs 5 uz nekustamo
īpašumu Valmieras apr., Ķen-
guru muižu, zem zemes grāmatu
reģ. JNs 77 izdotas no Edgara
Otto d. foņ Levenšterna par
labu Ēvaldam Roberta d. fon
Šternam, kas viņu cedējis blanko
kura pārgājusi uz Lotaru Roberta
dēlu Šeleri, kā blanko cesionāni,
kas viņu atkal cedējis blanko,;
b) par 19000 rbļ., apstiprin.
1898. g. 9. novembri JVs 56 uz
to- pašu nek. īpašumu, izdotas
no tā paša par labu Alisei Frid-
rieha m. fon Meller, kura pār-
gājusi uz Fridrichu Oskara d.
fon Samsonu, kā blanko cesio-
nāru, kas no viņas vienu daļu
par 5000 rbļ. cedējis Ervinam
Ervina d. Moritcam par labu,
kas viņu cedējis blanko un otru
da(u par 3000 rbļ. cedējis Her-
manim Hermaņa d. Trugartam
par labu, kura dzēsta 1911. g.
7. jūlijā, par ko pēdējiem 1907. g.
15. maijā izdoti atsevišķi zemes
grāmatu dokumenti, bet atlikušos
daļu par 5000 rbļ Fridrichs
Oskara d. fon Samsons atkal

cedējis blanko; e) par 7000 rbļ.
atlikumā, apstiprinātas , 1902. g.
18. febr. JVs 19, uz to pašu nek.

īpašumu, izdotas no tā paša
par labu Adelei Ludviga m.
Felzer, kas viņu cedējusi blanko,
kura pārgājusi 'uz Loteru Roberta
dēla Šeleru, kā blanko cesionāru,
kas viņu cedējis atkal blanko
d) par 10000 rbļ., apstiprin.
1901. g. 7. decembri JVs 51 uz
to pašu nek. īpašumu, izdotas
no tā paša par labu Kārlim

Kārļa d. Frīdem, kas viņu cedējis
blanko, kura pārgājusi uz Lotaru
Roberta d. Šeleru, kā blanko
cesionāru, kas viņu atkal cedējis
b'anko; e) nar 10.000 rbļ., apstrin.
1901 g 7. decembrī JVs 52 uz
to pašu nek. īpašumu, izdotas

no tā paša par labu Kārlim

Kārļa d. Frīdem, kas viņu cedējis
blanko, kura pārgājusi uz Lotaru

Roberta d. Šeleru, kā blanko
cesionāru, kas viņu cederis atkal
blanko - un f) par 15.000 rbļ-
apstiprin. 1903. g. 2. maija
Ho 15 uz to pašu nek. īpašumu.
irdotas no mirušā Edgara Ottona

dēla fon Levenšterna mantojuma
™asas aizgādņa Romāna Jo-
" "fd fon Helmersena par labu
Aksefim Gustava d. Nolkenam,

kas viņu cedējis blanko, kura
pārgājusi uz Ervinu Teodora d.
Moricu, kas no viņas vienu daļu
par 5000 rbļ. cedējis Alfrēdam
Teodora d. Vitramam par iabu,
par ko 1907. g. 24. martā JVs2292
izdots atsevišķs zemes grāmatu
dokuments, kuru Vitrams cedējis
blanko,—ir samaksājis Lsl 329,34,
bet šīs augšā minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kuļ'ām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis aludinā-
jums iespiests „Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
JNs 5352. 13410b

Priekšsēd. v. A. Veidriers.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Kārļa
Friča d. Strazdiņa lūgumu un
savu 1928. g. 4.'sept. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Kārlis
Friča d. Strazdiņš parādu pēc
obligācijām: 1) par 2000 rbļ.,
apstiprinātas 1911. g. 28. martā
JNs 317 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Aumeisteru muižas
zemnieku" Kalna - Vecumkalna
JNs 15 mājām, zem zemes grāmatu
reģ. JNs 2497 izdotas par labu
Eduardam Kārļa d. Strazdiņam,
kas viņu cedējis blanko un 2) par
3000 rbļ. apstiprinātas 1913. g.
8. augustā JNs 644 uz to pašu
nekustamo īpašumu izdotas tam
pašam par labu, — ir samaksājis,
bet šīs augšā minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājušas
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 sludinā-
jums iesp'ests ,,Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 10. septembrī.
JNs 2499. 13578b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
11. septembrī publicēto 1925. g.
23. februāri Lejas pag. Kram-
panos mirušā Otto Kriša dēla
T o š a 1925. g. 22. februārī mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā
ari visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā
Otto Toša mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1928. g. 11. septembrī.
L. JNs 4563.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
13626 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
28. augustā izklausījusi lietu
par Eduarda Krieviņa atzīšanu
par maksātnespējīgu parādnieku,
par ko iespiests sludinājums
,,Valdības Vēstnesī" 1926. g.
2. oktobrī JVs 221, nolēma:
atzīt Eduarda Krieviņa maksāt-
nespēju par vienkāršu bankrotu.

Rīgā, 1928. g. 10. septembrī.
JNs 104/28. ' 13579b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Teklas Roziņš-
Rozītes lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
28. augustā publicēto 1928. g.
16. jūnijā Rīgā mir. Pētera
Andreja d. Roziņa-Rozīša, 1928.g.
22. maijā pie Rīgas notāra
K- Zumberga taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz mir.
Pētera Roziņa-Rozīša, manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legatā-
rijiem, fideikomisārijiem, parād-
devējiem un t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 10. septembri.
L. JVs 4872. 13574b

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

20000 rbļ., apstipr. 1912. g.
26. apr. JNs 22 uz to pašu nek.
īpašumu, izdotas no tā paša
par labu Oizelai Gastona m.
Braš, —irsamaks _ājis Ls 1890,01,
bet šīs augšā minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājušas
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 sludinā-
jums iespiests ,,Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
JVs5351. 13409b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1928. g. 4. sept. lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Latvijas Valsts
parādu pēc obligācijām: 1) par
50.000 rbļ., apstiprinātas 1'909. g.
13. maijā JVs 45 uz nekustamo

īpašumu Rīgas apr., Lauberes
muižu, zem zemes grām. reg.
JVs 103, izdotas no Rūdolfa Kon-
rāda d. Braša par labu Aleksan-
dram Aleksandra d. fon Rotām,
kas viņu cedējis blanko, 2) par
20.000 rbļ., aptipr. 1909. g.
15. maijā JVs 47 uz to pašu nek.
īpašumu, izdotu no tā paša par
labu Helmutam Ootvalda d.
fon Cur-Milenam; 3) par 5.000 r.,
apstipr. 1909.g.24.nov.arJVs80, uz
to pašu nek. īpašumu, izdotas
no tā paša par labu Aleksandram
Aleksandra d. fon Rotām, kas
viņu cedējis blanko un 4) par

Rīgas apgabaltiesas 3.civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p.p. un Balt.
privatt. kop. 2451. p. pamata,
uz Klāras-Matiides Peledis lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
1928. g. 11. septembrī publicēto
1928. g. 8. jūnijā Rīgā mirušās
Helenes Matildes Indriķa m.
Peledis, dzim. Freimanis, 1928.
gada 5. jūnijā pie Rīgas notāra
J. Krūklanda taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušās Helenes Matildes
Peledis, dzim. Freimanis,
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L.JVs5363

Rīgā, 1928. g. 11. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13625 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiešas sēdē 1928. g.
4. septembrī izklausījusi lietu
par Beinesa Reznikovitca atzī*
sanu par maksātnespējīgu pa-'
rādnieku, par ko iespiests sludinā-
jums „Valdības Vēstnesī" 1926.g.
27. septembrī JVs 216, nolēma:
atzīt Beinesa Reznikovitca mak-
sātnespēju par vienkāršu bankro-
tu.

Rīgā, 1928. g. 10. septembri.
JVs 105/28. 13580b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Pi y »|lHSekretāi-s A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnooaji.

uz civ. proc. lik. 293., 295., »,

301 „ 309., 311. P- P- P?2
uz Nikolaja Holostova lugu"»
viņa prasības lietā pret ><>"
H6lostovu, dzim. Bogdanova,PJ
laulības šķiršanu, uzaicina pe« Jļ
kuras dzīves vieta P^r/L
nav zināma, ierasties tiesa k

mēnešu laikā no šī sludinajun
publicēšanas dienas. y

Pie lūguma p ielikt, nor*

no iesūdzības raksta un
pievienotiem dokumentiem- %

Ja atbildētāja nolikta
^neieradīsies personīgi «? .
^pilnvarnieku, tiks noliktaM-

sēde lietas izklausīšanai aiz"" »

riski. „ „„+pfflbii
Rīgā, 1928. g; 8. *pWg3

JVs 436780. L. JNs 1533. '
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmļ

Rīgas apgabali, reģistrāc n«<J

paziņo, ka ar viņas sa
^5. sept. lēmumu re» -

piensaimnieku sabiedno^ ļ(ļf,
dru pilnā sapulce 19^0)i.
pieņemtie statūtu 8J*ļ«i*
Nod. pārz. v. i.- B

-HU r tchson5'
13413b Sekretārs Fnur'

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa ,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. p. pamata,
uz Jāņa Rino lūgumu viņa
prasības lietā pret lizi Rino,
dzim. Sedols, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ierasties tiesā četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1928. g. 8. septembri.
JVs436779. L. JVs 1547. 13477b
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Sture ^.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
22. augustā Leonīda Bašmana
prasības lietā pret Lidiju Baš-
mans, dzim. Voronovs, par lau-
lības šķiršanu, aizmuguriski no-

sprieda' šķirt laulību, kas slēgta

Gatčinā, Krievijā, 1917.g. l?.ņov.
starp prasītāju Leonīdu Ale-
ksandra d. Bašmani un atbildē-
tāju Lidiju Vasilija m. Bašmans,
dzim. Voronovs.

Ja atbildētāja civ. proc. !«
728., 731. un 748. p. p. paredz
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 8 septemto
JVs 436781. L. JVs875. «475»

Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers-
? Sekretā£aj^_Stur^

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
309., 311. p. p. pamata, uz
Annas - Emīlijas Sproģis. atr.
Aškevič, dzim, Aškevič, lūgumu
viņas prasības lietā pret Andreju
Sproģis par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1928. g. 8. septembrī.
436785. L. JVs757. 13471b

Priekšsēdētāja b. v. i.
L. Bruemmers

Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
22. augustā Pētera Voldemāra
Šiliņa prasības lieitā pret Līnu
Lidu Šiliņš, dzim. Kempels, par
laulības šķiršanu, aizmuguriski
nosprieda šķirt laulību, kas slēgta
Rīgas ev.-lut. Sv. Jāņa baznīcā
1913. g. 24. martā (v! st.) starp
prasītāju Pēteri Voldemāru Jura
dēla Šiliņu un Līnu Lidu Kri-
stapa m. Šiliņš, dzim. Kempels,
atstājot prāvnieku nepilngadīgo
dēlu Augustu, dzim. 1914. g.
11. febr. (v. st.) tēva audzinā-
šanā.

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

Rīgā, 1928. g. 8. septembri.
JVs436782. L. JVs885. 13474b
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Telegrammas.
Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju tēlegram

Helsingforsā, 15. septembrī Latvflote admirāļa Keizerlinga vadībā
dien ieradusies Helsingforsā. so*

Redaktors M. Arons.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 17. septembrī

Devīzes
1 Amerikas dollars 5 ngr lļļn1 Anglijas mārciņa 25,13__& is100 Francijas franku 20 18—-)n'^

100 Beļģijas beigu 7l!80-w %100 Šveices franku 99 45-^ 1100 Itālijas liru 27,01—275?100 Zviedrijas kronu 138,40—nom
100 Norvēģijas kronu .... 137 95—itfi-100 Dānijas kronu ...... 137 95-1 $1?
100 Austrijas šiliņu 72,loJnff
100 Cechoslovāķijas kronu . . 15,30—15'];100 Holandes guldeņu .... 207'35—onsl
100 Vācijas marku '. 123;25-mS
100 Somijas marku 12 96 13 ns
100 Igaunijas kronu ĪSs 'sS—130„,
100 Polijas zlotu 57 45—58m
100 ^avas litu

Sl^O-SI .Vo1 SSSR cervoņecs ..... — _ _!

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

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6°/0 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,

Rīga.
Vecmāšu papildkursi.

Saziņā ar veselības departamentu Latvi-
jas vecmāšu biedrība sarīko no 29. oktobra
līdz 17. novembrim papildkursus vec-
mātēm zīdaiņu un mazbērnu kopšanā.
Kursos bez teorētiskiem priekšmetiem būs
arī praktiskie darbi ārstu speciālistu uz-
raudzībā. Kursos pasniedzamās zināšanas
nepieciešamas visām vecmātēm. Uz
kursiem lūdz pieteikties līdz 22. oktobrim
Latvijas vecmāšu biedrībā, Rīgā, Ģertrū-
des ielā M° 43.

Latvijas vecmāšu biedrības priekšniece
M. Celms.

Māksla.
Nacionālais teātris. _ Otrdien, 18. septembri,

pulksten 7.30 vakara, Bela Sēnes komēdija
,,Mīlas rotaļa". Trešdien, 19. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā, Marijas Leiko viesizrādē
pirmo reizi Bajarda Veijera luga ,,M e r i j a s
Duganes prāva" A. Amtmaņa-Briedīša
režijā. Piedalās: Marija Leiko, Anta Klints,
Alise Brechmanis, Anna Jēkabsons, Ella Jākob-
sons, Ella Strazdiņš, Jānis Osis, Jānis Lejiņš,.
Rodrigo Kalniņš, 'Voldemārs Švarcs, Konrāds
Kvēps, Kārlis *Lagzdiņš, Ēvalds Mercs, Jānis
Zariņš, Alfrēds Alksnis, Augusts Kronbergs,
Žanis Katlaps, Emils Kalniņš, Vladimirs Avo-
tiņš, Eduards Hofmanis, Juris Kopmanis, Mār-
tiņš Gailis.



Liepājas apgabaltiesa,
uz Mauša-Zelika un Minnas
Oiago lūgumu un pamatojoties
uz piezīmi pie priv. lik. 36. p. un
2. piezīmi pie notār. nolik. 280.p.
un 1928. g. 30. augusta lēmumu,
izsludina, ka Maušis-ZeliksGlago
un Minnas Olago, dzim. Hiršbergs
1928. g. 20. augustā noslēguši pie
Liepājas notāra Ž. Kaupiņa ar
reģ. JVs 9609 līgumu, ar kuru
viņi atcēluši viet. priv. lik. 79. un
sek. p. paredzēto laulāto ļaužu
mantas kopību, pēc kura Mau-
šis-Zeliks Glago, iestājoties lau-
lībā 1920. g. 14. oktobrī ar savu
sievu Minnu Glago, dzim. Hirš-
bergs, saņēmis no viņas pūrā
La 1000,— skaidrā naudā un
kustamu mantu Ls 500,— vēr-
tībā, bet pavisam Ls 1500,—,
kāda manta skaitās par sievas
atsevišķu īpašumu. JVs801/2.

Liepājā, 1928. g. 10. septembrī.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
13698z Sekretārs A. Jansons.

€i#u iestāžu
sludinājumi.

-

Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi:

1) Voldemārs Sokolovs, 7. Si-
guldas kājn. pulka mīnu-
metēju komandas dižkarei-
vis, kurš vēlas saukties
uzvārdā „Vanags";

2) Jēkabs Kukains - Bērziņš
ar sievu Līzeti, dēlu Artūru
Un meitu Ainu, dzīvojoši
Bauskas apriņķī, Iecavas pa-
gasta Vanagu mājās, kuri
vēlas saukties uzvārdā „Bēr-
ziņš";

3) Vilis Krauze, arī Kraus-
aušskis ar sievu Emīliju
un dēlu Eduārdu-Gustavu,
dzīvojoši Kuldīgas apriņķī,
Pampāļu pagasta Kalne-
nieku jaunsaimniecībā, kuri
vēlassaukties uzvārdā
„Krauze";

4) Jēkabs Kakte, arī Kaktiņš
ar sievu Almu, dzīvojoši
Rīgā, Brīvības ielā JVs 104,
dz. 10, kuri vēlas saukties
uzvārdā „Kaktiņš":

5) Pēteris Kāpostiņs, arī Kā-
posts ar sievu Emīliju un
dēlu Valfrīdu, dzīvojoši Rīgā,
Daugavpils ielā JVs 49, dz.109
kuri vēlas saukties uzvārdā
„Birzgalis";

6) Anna-Karlīne-Alīde Kopels,
dzīvojoša Tukunia-Talsu ap-
riņķī, Ārlavas pagasta Rož-
leju mājās, kura vēlas sauk-
ties uzvārdā „Krūmiņš";

7) Margrieta Līķe ar dēliem:
Jāni (Žani) - Rūdolfu un
Frici, dzīvojoši Liepājā, Pa-
viljona ielā JVs46, kup vēlas
saukties uzvārdā „Arnis";

8) Jēkabs Līķe, dzīvojošs Lie-
pājā, Paviljona ielā JVs 46,
kurš vēlas saukties uzvārdā
„Arnis";

9) Rūdolfs Kāpējs, dzīvojošs
Jelgavā. Mazajā ielā JVs 29,
kurš vēlas saukties uzvārdā
„Apse";

10) Katrīna Siksne (dzim. Mel-
bārdis) , dzīvojoša Valmieras
apriņķī, Mazsalacā, Melbārda
mājās, kura vēlas saukties
uzvārdā ,,Me!bārdis".

-~7paabaltiesas 4. civīlnodaļa,
R,ga r ia.d 77. p. pamata,
";,-ni ka tiesa Ī928. g.
dar:i Lietā Ievas Bušmans, dzim.

f inf Pūsmas lietā pret Otto
AadTi.nar laulības šķiršanu
Bužn,a

„?,rU nosprieda šķirt iau-

^f kfs li"a 1902. g. 8. sept
,!bu ' iTrikates ev.-lut. draudze
<- «atbildētāj u Otto Jēkaba d.
f-Ln un prasītāju ievu Ada-
*"L Bušmans , dzim. Audnņs,
«SnHmt pēdējai viņas pirms-
P,es, Ju- uzvārdu ,,Audriņš".

K
^ atbSFs civ. proč. Ilk.

,</ 731 u" 748. p. P- paredzēta
'?, '-; neiesniegs tiesai atsauksmi
?f pāršūS, tad spriedums

rfiies likumīgā speķa.
stap„ā 1928. g- 8. septembri.

^1784. L.JVS891. 13472b

Priekšsēdētāja b. v. i.
L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

^Tapg^baltiļsasTcivīlnodaļa ,
" lik par laul- 77. p. pamata,

Sri zināmu, ka tiesa 1928. g.

^ augustā Andreja Pētera Niko-

lai ' a Zvaigznes prasības lieta pret

A„nu Zvaigzne, dzim. . Brašie,
Z laulības šķiršanu aizmugu-
KLi nosprieda šķirt laulību,

kas slēgta Sakaslejas draudzē
Voiļļ <? ' 2i. iūliiā starp Andreju
Pēteri Nikolaju Zvaigzni un Annu

Zvaigzni, dzim. Brasli; lūgumu
noliegt atbildētājai saukties vira
vārdā atraidīt.

ļa atbildētāja civ. proc. lik.

728 731. un 748 . p. p. paredzēta
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi

vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēka.

Rīsā 1928. g- 8. septembri.
J6 436783. L. JVs856. 13473b

Priekšsēdētāja b. v. i.
L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Ri»as apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
30)., 309., 311. p. p. pamata,
ui Kavlines Kallens, dzim. Ieviņš
lūgumu viņas prasības lietā pret
Eduardu kallenu, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā četru, mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rigā, 1928. g. 8. septembrī.
JV?43fi778. L. JVs 1553. !3478b
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.
Rigas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301.. 309., 311. p. p. pamata,
uz Jāņa Šierna lūgumu viņa
prasības lietā pret Vandu-Emīlij' u

-Sterns, atr. Pirek, dzim. Eichlers,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kuras dzīves vieta prasī-

nav zināma, ierasties tiesā
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku , tiks nolikta tiesas

tas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1928. g. 8. septembrī.
«777. L. JVs 1555. 13479b

Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.
_ Sekretāra v. Stūre.

Rl§as apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
w civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
;*" 309., 311. p. p. pamata,
«? «pas Linde , dzim. Veismanis'ilgumu viņas prasības lietā pret«cn Lindi, par laulības šķiršanu
"aicina pēdējo, kura ' dzīves
""? prasītājai nav zināma, ie-usties tiesā četru mēnešu laikā

«lienas
dlna Juma publicēšanas

plūguma pielikti noraksti
J? «udzlbas raksta un tamVienotiem dokumentiem.
JjL^i'dētājs noliktā laikā
' itradis.es personīgi vai caur
ZM™.. tiks nolikta tiesas
riski 'klausīšanai aizmugu-

.-'928. g. 8. septembri.? «0776. L. JVs 1563. 13480br-ekss. b. v. i. l. Bruemmers.

.,__8ekretāra v. Stūre.
ļaPgat,aWe^sTdvīīnodaļa" ,
^1.'30Q°-,293- ™., 298.,
uz cta*£:' ^H. p. p. pamata,
v|n d"^

Zavadska ingumii

klibas t'-dz,m- Kvittek, par
Ha ^"^.""icina pēdējo,
"av zi„5m S

- Vleta Prasītājam
*Wta 1??.'.lera8Hes t' "esā četru

Publicē*!, i!° ŠI sludina jumap.'«sanas dienas.
no iesūrt!?hpieIikti noraksti
fcS!, faksta un tam

Ja "^ **»«nenttem.
iedētajā noliktā laikā' ,es Personī gi vai caur

pilnvarnieku, tiks nolikta sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1928. g. 7. septembrī-
JVs436761. L. JVs 1459. 13482b
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. p. pamata,
uz Lības-Emīlijas-Almas Šmits,
dzim. Kažus lūgumu viņas prasī-
bas lietā pret Vilhelmu Šmitu ,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1928. g. 8. septembrī.
JVs 436775. L. JVs 1565. 13481b
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali, reģistrāc. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas šā gada
22. augusta lēmumu re' ģ. koopera-
tīva sabiedrība zem nosaukuma
,,Valkas savstarpējā apdrošinā-
šanas biedrība", ar valdes sēdekli
Valkā. 13581b
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas šā gada
5. sept. lēmumu reģ. kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: ,,Ek-
speditoru kooperatīvs", ar valdes
sēdekli Rīgā. 13411b
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
paziņo, ka ar viņas šā gada
5. sept. lēmumu reģ. ,,Gulbenes
lauksaimniecības biedrības krāj-
aizdevu sabiedības" biedru pilnā
sapulcē 1928. g. 19. febr. pie-
ņemtie statūtu grozījumi. 13412b
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
6. sept. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija par 140C
kr. rbļ., korob. 1912. g. 21: janv.
JVs 67, uz Ventspils apr. Zlēkas
pag. ,,Zilumu" mājām ar zemes
grām. JVs 1428,. atzīta par iz-
nīcinātu un lūdzējai Donas zemes
bankas likvidācijas kommisijai
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1928. g. 7. septembrī.
L. 'jVs 1163/28. 13483b

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
6. sept. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc dalī-
juma līguma par 381 kr. rbļ.
korob. 1908. g. 2. okt. JVs 891,
uz Tukuma apr. Blīdenes „Liel-
Škietnieku" mājām ar zemes
grām. JVs 1065, atzīts par sa-
maksātu un lūdzējam Kārlim
Reņgeniekam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 7. septembrī.
Priekšsēd. v. E. Feldmanis.

Sekretārs Mittelhofs.
L. JVs 1083/28. 23484b

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
6. sept. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc pirkuma
pārdevuma līguma par 200 un
200 kr. rbļ., korob. 1910. g.
1. jūlijā JVs 2119, uz Bauskas
aprinkā Medus muižas ,,Ķekam "
mājām ar zemes grām. JVs 5551,
atzīti par samaksātiem un lūdzē-
jam Andrejam Rozenbergam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

ļelgavā, 1928. g. 7. septembri.
L JV» 583/28. 13485b

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu šā gada 6. sept.
nolēmumu, dara zināmu vis-

pārībai, ka parādi pēc obligā-

cijām, korob. uz Jelgavas ^ apr.
Audruvas muižas ,,Ludiņu mā-
jām ar hip. JVs 1944: 1) obligācijas
par 700 kr. rbl., korob. 1885. g.
5. martā ar JVs 1102, un 2) obligā-

cijas par 1000 kr. rbļ., korob.
1888 g. 17. nov. JNs 6526, atzīta
par samaksātiem un lūdzējam
fānim Ziemelim atļauts prasīt

hipotēku dzēšanu zemes gram.
ļelgavā, 1928. g. 7. septembru

L. JSŠ74/28.l348
.Priekšsēd. v. E. Feldmanis.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
26. jūlijā nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pec obligā-

cijas par 1000 alberta taleņem,

korob. 1778. g. 19. sept. uz
Jaunjelgavas II hip. iec. imobīja
ar zemes grām. ,\e 11, atzīts
par samaksātu un lūdzējam Kār-
lim Mežakam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatas.

Jelgavā, 1928. g. 7. septembrī.
L. JV° 11 28. 13487b

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
26. jūlija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas par 1500 kr. rub., korob.
1864. g. 18. jūnijā ar JVs 1067
uz Jaunjelgavas " II hip. iec.
imobiļa ar zemesgr. JVs 11, atzīts
par samaksātu un lūdzējam
Kārlim Mežakam dota tiesība
prasīt attiecīgas ihpotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatas. L. JNs 7 28.

Jelgavā, 1928. g. 7. septembrī.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
13488o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
26. jūlija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc pirkuma
pārdevuma līguma par 200 kr. r.,
korob. 1881. g. 25. maijā ar Ns 27
uz Jaunjelgavas 2. hip. iec. im-
mobila mājām ar zemes grāmatu
JVs 11 atzīts par samaksātu un
lūdzējam Kārlim Mežakam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 7. septembrī.
13489d L. JVs 9/28.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
26. jūlija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas par 150 Alberta tāleriem,
korroborēta 1774. g. 5^ janvārī ar
JVs26 uz Jaunjelgavas 2. hipotēku
iecirkņa immobila ar zemes grā-
matu JVs 11, atzīts par samaksātu
un lūdzējam Kārlim Mežakam
dota tiesība prasīt attiecīgas hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 7. septembrī.
13490d L. JVs 8/28.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
26. jūlija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas par 400 Alberta tāleriem,
korroborēta 1773. g. 28. septembrī
ar JVs 20 uz Jaunjelgavas 2. hipo-
tēku iecirkņa immobili ar zemes
grāmatu JVs 11 atzīts par samak-
sātu un lūdzējam Kārlim Me-
žakam dota tiesība prasīt attie-
cīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. JVs 10/28.

Jelgavā, 1928. g. 7. septembrī.
Priekšsēd. v. E. Feldmanis.

13491d Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa.
dara zināmu vispārībai, ka ar tie-
sas sa gada 26. jūlija nolēmumu
ir nodibināta aizgādnība prom-
esošā Vecsaules pagasta ,,Tračen-
Cirpju" māju līdzīpašnieka Jāņa
Gonnes-Goniņa atstātai mantībai.

ļelgavā, 1928. g. 7. septembrī.
13492d 'L. JVs 1511/28.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabalt. civīlnod.
1928. g. 27. septembrī, pīkst. 1C
rītā, atklātā tiesas sēdē paslu-
dinās 1928. g. 2. maijā mirušā
Aleksandra Zamueļa d. KUšmaņa
mutisku testamentu.

Liepājā, 1928. g. 14. septembrī.
JVs 738m/28.

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
(3945 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š.g. 23. augusta
lēmumu uzaicina 1928. g. 12. ap-
rilī Liepājā mirušā Kristapa Er-
nesta d. Fridrichsona mantinie-
kus, kreditorus, legatārus; fidei-
kommisārus un visas citas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
un prasības uz atstāto manto-
jumu, vai kuras vēlētos apstrīdēt
viņa testamentu, pieteikt tādas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas die-
nas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā ter-
minā, atzī ' s par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā

stājušos. Ae 792m. . 28.
Liepājā. 1928. g. 10. septembri.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

13692z Sekretārs A. jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Roberta un Alvīnes Grigaitu
lūgumu un pamatojoties uz pie-
zīmi pie pr iv. lik. 36. p. un 2. pie-
zīmi pie rtotār. nolik. 280. p. un
1028 g 30. augusta lēmuma, iz-

sludina, ka Roberts Grigaitis tm
Alvīne Grigaitis, dzim. Kandels,

8 augustā 1928. g. noslēgusi pie
Kuldīgas notāra T. Kaddike
ar reģ. JVs 1008 līgumu, ar kur"
viņi atcēluši viet. priv. lik. 79. un
sek. p. paredzēto laulāto ļaužu
mantas kopību, pēc kura Ro-

berts Grigaitis, 1916. g. 14. janv
iestājoties laulībā ar sievu Alvīni
Grigaitis, dzim. Kandels, saņēmis
no viņas pūrā dažādu kustāmu
mantu Ls 1300,— vērtībā, kāda
manta skaitās sievas atseviškr
īpašums. .Va 794 28

Liepājā, 1928. g. 10. septembrī.
Priekšsēd. b.v. A. Kiršfelds.
13697z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1928. g.
4. septembra lēmumu 'reģistrētais
Zvejnieku biedrību apvienības
kooperatīvs ir ievests kooperatīvu
sabiedrību un viņu savienību
reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Lie-
pājā. JVs 82.
Nodaļas pārzin. A. Kiršfelds.
13582b Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1928. g. 4. septembra
lēmumu reģistrēta Liepājas mies-
nieku meistaru biedrība ievesta
bezpeļņas biedrību un viņu sa-
vienību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Lie-
pājā.

Liepājā, 1928. g. 8. septembrī.
JVs83. 13583b
Nodaļas pārzin. A. Kiršfelds.
? Sekretāra v. (paraksts).
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1928. g. 4. septembra
lēmumu reģistrētā Latvijas sie-
viešu kultūras biedrība ievesta
bezpeļņas biedrību un viņu sa-
vienību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Al-
švangas pag.

Liepājā, 1928. g. 8. septembrī.
JVS84. 13584b
Nodaļas pārzin. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,

paziņo vispārībai, ka 1927. g
25. jūnijā mir. Elizabetes Jāna m,
Krišs 1922. g. 6. martā sastādītais
privātais testaments ar apgabal-
tiesas 1928. g. 5. jūlija lēmumu
apstiprināts.

Daugavpilī, 1928. g. 6. sept.
L. JVs 582a/28. 13418b

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

Liepājas 3. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz Voldemāra Er-
nesta d. Birznieka lūgumu un
savu š. g. 5. septembra iēmuimt,
uzaicina 1928. g. 12. februāri mir.
Ernesta Anša d. Birznieka mant-
niekus, kreditorus, legatārijus,
fideikommisarijus un visas citas
personas, kurām būtu kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt savas tie-
sības im prasības miertiesnesim
sēšu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Tiesības un prasības, kuras ne-
būs pieteiktas minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem
laikiem. L. JVs 1124.

Liepājā, 1928. g. 8. septembrī.
13493d Miertiesn. Šīmans.

Rēzeknes 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 10. sept.
lēmumu uz civ. proc. lik. 74.
un 75. p. p. uz Jēzupa Stepana d.
Gržibovska lūgumu, prasībā pret
Izraeli Čerfasu un Jāni Jēzupa d.
Gržibovsku par īpašuma tiesību
atzīšanu uz zirga vērtībā Ls 60—
uzaicina atbildētāju Jāni Jēzupa
dēlu Gržibovski, kura dzīves
vieta nezināma, ierasties minētā
lietā uz tiesas sēdi, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā .Vc-23, 1929. g.
14. martā.

Ja atbildētājs Jānis Gržibov-
skis noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks taisīts aizmugurisks sprie-
dums.

Rēzeknē, 1928. g. 10. septembu
JV> 653 28c. 13587b

Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu 1928. g.
5. sept. un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. un 1402. p. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
uzaicina 1924. g. 30. nov. mir.
Annas Strod mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu, kas palicis Dau-
gavpils apr. Liksnas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,VaId. Vēstn.".
13588b Miertiesnesis Ķ. Av e n s.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iecirkņa miertiesnesis, pa-
matodamies uz savu 1928. g.
30. augusta lēmumu un civ. proc.
lik. 14604'.—146048. p., izsludina
par iznīcinātu ģeneralpilnvaru,
kūpu izdevis Pēters Matīsa d.
Lepers — Benediktam Pētera d.
Leperam, apstiprinātu pie Va-
rakļānu iecirkņa miertiesneša Ju-
rija Friča d. Berkis, 1927. g.
27. oktobrī ar reģ.* JVs 1949, kā
arī uz šīs pilnvaras pamata
izdotas pilnvaras. JVs 5003.

Varakļānos, 1928. g. 5. sept.
13494ē Miert. J. Berķis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7, dz. 8,
paziņo, ka ' l928. g. 28. septembrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Anniņ-
muižas ielā, JVs 79, dz. I, pārdos
Kazimira Voitkeviča kustamo
mantu, sastāvošu no gramofona
ar platēm, letes u. c. un novēr-
tētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1928. g. 14. septembrī.
13962 L JVs 2225

Tiesu izp. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7,
dz. 8, paziņo, ka 1928. g. 29. sept.,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Slokas ielā
JVs 115, otrreizējā izsolē pārdos
Nikolaja Virbicka kust. mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 470.

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

Rīgā, 1928. g. 14. septembrī.
13961 L. JVs 39

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
20. septembrī, ' pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kazarmu ielā JVs 6 pārdos
Fridricha Praulinga kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 800.

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

Rīgā, 1928. g. 10. sept. 13953
Tiesu izpild. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
24. septembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Svētā Gara Konventā,
eksprešu nolikt., 2. torgos pārdos
Heinricha putniņa kust. mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 270,

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

Rīgā, 1928. g. 10. sept. 13954
Tiesu izpild. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. septembrī, 'pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Rēveies ielā JVs 60,
pārdos Friča Indriksona kustamo
mantu, sastāvošu no būvmate-
riāla un novērtētu par Ls 320.

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

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
13949 Tiesu izp. ļ. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
10. oktobrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kr. Barona ielā JVs 112,
pārdos Hermaņa Jankelovičā
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par
Ls 330.

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
13947 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
10. oktobrī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Avotu ielā JVs 59, pārdos
II torgos Voldemāra Kleina
kustamo mantu, sastāvošu no
2 turku dīvāniem un novērtētu
par Ls 220.

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
Tiesu izpild. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
24. septembri, pīkst. 12.30 dienā,
Rīgā, Gogoļa ielā JVs8 10, dz. 30,
pārdos Agneses Kāns kustamo

mantu, sastāvošu no bufetes
un novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.

13955 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
24. septembrī,' pīkst. 10.30
dienā, Rīgā, Marijas ielā JVs 4,
veik., pārdos I un II izsolē
Annas un Rūdolfa Liekmaņa
kustamo mantu, sastāvošu no
dāmu apaviem un novērtētu par
Ls 388.

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

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
13956 Tiesu izp. V. Strauss.

Rigas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. septembrī, pīkst- 12 dienā,
Rīgā, Puškina ielā JVs 2, pārdos
Moiseja Kačtova kust. mantu,
sastāvošu no mēbelēm un c. un
novērtētu par Ls 1645.

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

Rigā, 1928. g. 13. septembrī.
13957 Tiesu izpild. V. Strauss.

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, ie-
sniedzami iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma publicēšanas die-
nas; pretējā gadījumā, pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas, lū-
gumus izpildīs.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nod. vad. P. Kurzemnieks
13684b JVs 40160.

Rīgas prefektūras 3. iecirkņa
priekšnieks paziņo atklātībai, ka
š. g. 24. septembrī, pīkst. 10,30,
Rīgā, Brīvības ielā JVs 41, tiks
pārdotas vairāksolīšanā kffē
,,Koncert" īpašniekam Fridri-
cham Vinkmanim piederošās
mantas: bērza koka bufete un
četri bērza koka skapji (stikla)
kondit. cepumu-preču novieto-
šanai, novērtētas par Ls 300,
parādu segšanai par labu slimo
kasei.

Apskatīt pārdodamas mantas,
ķā arī izzināt to novērtējumu,

uz vietas pārdošanas dienā.
Rīgā, 1928.g. 14. sept. JNs 27235.

!3942ē Priekšu, (paraksts).

iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu Na-
tana Rottermunda ārzemju pasi
Ns 352 1477, izdotu no Latvijas
sūtniecības Varšavā 1920. g.
30. septembrī. 13951ē



Liepājas - Aizputes apriņķa
Priekules policijas iecirkņa priekš-
nieks, pamatojoties uz Nodokļu
departamenta 1928. g. 9. augusta
rakstu ar Ns 6343, Vaiņodes pa-
gastā, Vaiņodes apdzīvotā vietā,
Lielā ielā JVs 6, 1928. g. 24. sep-
tembrī, pulksten 10 diena, iz-

sludina _
ŪTRUPI,

kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā

Idelim Zaksam piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no vienas
govs un trīs arkliem, kopvērtība
Ls290. .

Priekulē, 1928.g. 14. sept.
JVs 3732.

13921ē Priekšn. (paraksts).

Dagdas robežapsardzības ap-
gabala I raj. priekšnieks paziņo,
ka š. g. 15. oktobrī, pulksten
12 dienā, pie viņa nometnes,
Šķaunes pagastā, Poliščinas cie-
mā, pārdos vairāksolīšanā trīs
valsts zirgus, nocenotus: divi
par Ls 80 katru un viens zirgs
par Ls 100.

Pārdodamos zirgus varēs ap-
skatīt izsoles dienā uz vietas.
13917ē Priekšn. (paraksts).

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu Teo-
dora Mazevska ārzemju pasi
JVs 1955/11106, izdotu Latvijas
konsulātā Dancigā 1928. g.
16. martā. 13952ē

Liepājas - Aizputes apriņķa
Priekules policijas iecirkņa priekš-
nieks, pamatojoties uz Nodokļu
departamenta 1928. g. 9. augusta
rakstu ar JVs 6341, Vaiņodes
pagastā, Vaiņodes apdzīvotā vie-
tā, Lielā ielā Ns 6, 1928. g.
24. septembrī, pulksten 11 dienā,
izsludina

ŪTRUPI,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
Ābramam Zaksam piederošo
zirgu, 6 g. vecu, vērtībā Ls 340.

Priekulē, 1928.g. 14.sept.
JVs 3731.

13922ē Priekšn. (paraksts). ?

5. Cēsu
kājnieku pulks,

Rīgā, Pērnavas ielā JVs 19, pārdos
vairāksolīšanā š. g. 3. oktobri,
pīkst. 10,

divu: kumeļus,
5'/2 un 6 mēnešus vecus. 13916

Zantes pagastam,
caur Zanti, vācu pamatskolai
vajadzīgs pilntiesīgs

sKolotsjs - pārzinis.
Kandidātiem ar zīmognodevu

apmaksāti lūgumraksti līdz ar
attiecīgiem dokumentiem jāie-
sniedz Zantes pagasta valdei
līdz š. g. 30. septembrim. Vēlē-
šanas notiks š. g. I. oktobrī,
pulksten 14,pagasta valdē. JVs812
13936ē Pagasta valde.

Rīgas prefektūras administra-
tīvā nodaļa izsludina par nederīgu
pils. Roberta Legzdiņa nozaudēto
motocikla mēģinājuma numuru
JVs 0—5. 13940ē

Rīgas prefektūras administra-
tīvā nodaļa izsludina par nederīgu
no pils. Ernesta Reinfeida no-
zaudētos motocikla mēģinājuma
numuru JVs 0—44. 13941ē

Sasmakas virsmežniecība izslud.
par ned. nozaud. 4. iec. mežniecī-
bas š. g. 25. aprīlī izdoto meža
blakus izmantošanas biļeti JVs97.

13856z
Vircavas pagasta valde izslu-

dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 1927. g.
19. oktobrī ser. L I JVs023677/177
uz Jāņa Biteriņa vārdu. 13530ē

Skrundas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus, vecā parauga
pases:!) Latv. iekš. pasi JVs 1211,
izdotu no šīs pagasta valdes
ar Marijas Sīmaņa m. Hilde-
brant vārdu; 2) Latv. iekšz.
pasi JVs 1237, izdotu no šīs pag.
valdes ar Krista Krista dēla
Arajums vārdu; 3) Latv. iekšz.
pasi JVs 2443, izdotu no šis pag.
valdes ar Annas Indriķa
m. Zīrups vārdu; 4) kaj-a klau-
sības apl. par nederīgumu kāja
dienestam JVs 1700, izdota no
Kuldīgas apr. apsardz. priekšn.
ar Krista Danenberga vārdu;
5) karaklaus. apl. par ned.
kafa dienestam JVs 8285, izd. no
Aizputes - Kuldīgus kara apr.
priekšn. 1920. g. ar Krista Ciesa
vārdu. 13109

Ilūkstes apr. priekšn. palīgs
1. iecirknī izsludina par nozaud.
nederīgu kumeļa reģistrācijas zīmi
JVs 25a un 26b, izdotas no Salie-
nes pag. valdes 1925. g. 21. nov.
uz Ernesta Budļevskis v. 13332z

Kuldīgas pag. valde izsludina
par ned. nozaud. pasi JVs 1118,
izdotu no šīs pag. valdes 1921. g.
9. februārī uz Juris Kristapa d.
Sūna vārdu. 13375z

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apliecību JVs39060,
izdotu 1925. g. 30. novembrī no
Daugavpils kara apr. priekšnieka
uz Ananija Trifonova v. 13335z

Kokmuižas pag. valde izslud.
par ned. nozaud. karaklausības
apliecību JVs 39/35, izdotu 1919.g.
21. novembrī no Valmieras kafa
apriņķa priekšnieka uz Jāna
Kārļa' d. Melbārdis v. 13374z

Valkas apr. priekšnieka 1. iec.
palīgs izsludina par ned. nozaud.
Latvijas iekšzemes pasi, ser. PV
JVs 000585, izd. no Valkas apr,
priekšnieka 1. iec. palīga 1928. g.
1. jūnijā uz Jūliusa Jāņa d.
Labsvīra vārdu. !3334z

Kacēnu pag. valde, Jaunlatga-
les apr., ar šo atsauc savu
sludinājumu ,iespiestu ,,V. V."
JVs 171— 1928. g., ar kuru
izsludināta par nederīgu nozau-
dētā Latv. pase ser. KT
JVs 000189, izd. no šīs pagasta
valdes 1927. g. 15. decembri
uz Gerasima Kuzmina vārdu,
jo minētā pase atrasta un
skaitās par derīgu, un izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVs 1466, izd. no
Kačanovas pag. valdes 1921. g.
10. sept. uz Pētera Reina d.
Vimbas vārdu. 13378o

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Džūkstes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JNs 779, izd. no Ērģe-
mes pag. valdes uz Kārļa Bein-
felda vārdu. 13227o

Dzērbenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi ser. CN JVs 013165,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
30. jūl. uz Jāņa Ļisova vārdu.

Kalupes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
ekšz. pasi JVs 4355, izd. no

šīs pag. valdes 1924. g. 27. sept.
uz Jevgeņijas Kārļa m. Šmidts
vārdu. 13225o

Burtnieku pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi ser. ZL JVs 22058,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
3. janv. uz Elzas-Elvīras Priedes
vārdu. 13223o

Ļaudonas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistr. zīmi JVs 57, izd. no šīs
pag. valdes 1926. g. 13. decembrī
uz Voldemāra Priedes v. 13376o

Turlavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību JVs 14342,
izd. no Aizputes-Kuldīgas kara
apr. priekšn. 1924. g. 8. dec. uz
Žana-Bertcholda Bērtuļa d. Blāke
vārdu. 13377o

Rudzētu pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri nozaudēti:

1) Latvijas iekšz. vecā parauga
pasi 4194 ar Kassaļa Joņa Jura
dēla vārdu, izd. no Rēzeknes
apr. IV iec. polic. pr-ka 1920. g.
27. oktobrī;

2) Latvijas iekšz. pasi Ns 292
ar Timoteja Artemijs d. Kuzmina
vārdu izd. no Rudzētu pag. valdes
1922. g. 31. martā;

3) Latvijas iekšz. pasi JVs 3549
ar Joņa Jēzupa d. Brica vārda,
izd. no Preiļu pag. valdes 1921. g.
29. septembrī;

4) Latvijas iekšz. pasi JVs 47
ar Jāņa Ādama d. Cakula vārdu,
izd. no Rudzētu pag valdes
1921. g. 3. jūlijā;

5) Latvijas iekšz. pasi JVs 5375
ar Veronikas Jura m. Anspok
vārdu, izd. no Preiļu pag. valdes
1922. g. 26. apr.;

6) Latvijas iekšž. pasi JVs 4057
ar Dominikas Jēzupa m. Vyl-
kaušs vārdu, izd. no Rēzeknes
apr. IV iec. polic. pr-ka 1920. g.
27. oktobrī;

7) Latvijas iekšz. pasi JVs 705
ar Oduma Pētera d. Ivbuļa
vārdu, izd. no Rudzētu pag.
valdes 1926. g. 11. janv.;

8) Latvijas iekšz. pasi JVs 1598
ar Jura Jēzupa d. Puduļa vārdu,
izd. no Vārkavas pag. valdes
1921. g. 8. oktobrī;

9) Latvijas iekšz. pasi JVs 669
ar Izidora Pētera d. Jauja vārdu,
izd. no Līvānu pag. valdes 1924. g.
25. septembri;

10) Latvijas iekšz. pasi JVs 4177
ar Jāņa Sīmaņa d. Goldova
vārdu, izd. no Varakļānu iec.
polic. pr-ka 1927. g. 23. jūnijā;

11) Latvijas iekšz. pasi JVs2711
ar Ignata Pētera d. Bogdanova
vārdu, izd. no Preiļu pag. valdes
1921. g. 17 augustā;

12) zirga pasi JVs 1750, (vecā
parauga) ar Ontona Andreja d.
Cakula vārdu, izd. no Vārkavas
pag. valdes 1920. g.;

13) zirgu pasi JVs 1179 ar Mor-
teņa Jāņa d. Pastara vārdu,
izd. no Preiļu pag. valdes 1920. g.
11. oktobrī. 13372b

Bauņu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi JVs 1649, ar Annas Lība m.
Bērziņ vārdu, izd. no Baunu
pag. valdes! 922. g.5. okt. 13509b

Medzes pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, no šīs
pag. valdes izdotu kumeļu reģi-
strācijas blanku JVs 50 ar Ernesta
Bērmaka vārdu no 1925. g.
15. septembra. 13367b

Ārlavas pag. valde, Talsu apr.,
izsludina par nederīgu noz_audēto
iekšz. pasi JVs344, izd. no Ārlavas
pag. valdes uz Ģertrūtes Leimans,
dzim. Vītols vārdu un jaunā
parauga pasi ser. P. L. JVs000281,
izd. no Ārlavas^ pag. valdes
1927.g. 16. nov. uz Jāna Škestera

vārdu. i3440b

Mērdzenes pag. valde izsludina
par nederīgām nozaudētas sekošas
Latvijas iekšz. pases:

1) iekšz. pases JNs 6550 izdota
1923. g. no šīs pag. valdes uz
Jūlija Pavla m. Valujevs vārdu;

2) iekšz. pases JVs 2400 izdota
1921. g. no šīs pag. valdes uz
Jānis Rudzīts Alekseja d. v.
13368b

Kārsavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību JVs 5302 uz
Valentīna Šmats vārdu, izdotu
no Ludzas kara apr. pr-ka. 13370b

Lubejas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. N. K- JVs 011791
uz Ivana Tichonova vārdu, izd.
no Viļēnu pag. valdes 1928. g.
1. febr. 13373b

Bērzgales pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus:

1) Kara klausības apliecību
JVs ,ar Boleslava Aleksandra d.
Vasilevska vārdu, izd. no Rēzek-
nes kāja apr. priekšn. 1921. g.

2) Latv. iekšz. pasi JVs 6635
ar Jēzupa joņa d. Rudzīša vārdu,
izd. no Rēzeknes apr. priekšn.
1. iec. pal. 1920. g.

3) Latv. iekšz. pasi JVs 11476
ar Donata Dominika d. Pinkula
vārdu, izd. no Rēzeknes apr.
priekšn. 1. iec. pal. 1921. g.

4) Latv. iekšz. pasi JVs 1000 ar
Ignata Ādama d. Voitkana vārdu,
izd. no Rēzeknes apr. priekšn.
1. iec. pal. 1920. g. 13. sept.

5) Latv. ;ekšz. pasi JVs 277,
ar Donata Tumaša d. Berezovska
vārdu, izd. no Bērzgales pag.
valdes 1922. g.

6) Latv. iekšz. pasi ser. NK
JVs 009279 ar Viktora Oponcana
vārdu, izd. no Bērzgales pag.
valdes 1928. g. 12. martā.

7) Latv, iekšz. pasi JVs 12777
ar Emīlijas Joņa m. Studens
vārdu, izd. no Rēzeknes apr.
priekšn. 1. iec. pal. 1920. g.

8) Latv. iekšz. pasi JVs 949 ar
Zuzannas Jakuba m. Gutans
vārdu, izd. no Nautrēnu pag.
valdes 1922. g. 22. sept.

9) Latv. iekšz. pasi JVs 777 ar
Viktorijas Joņa m. Greiškans
vārdu, izd. no Bērzgales pag.
valdes 1922. g.

10) Latv. iekšz. pasi JVs 4676
ar Annas Jēzupa m. Lontons v
izd. no Rēzeknes apr. priekšn.
1. iec. pal. 1920. g.

11) Latv. iekšz. pasi JVs 14415
ar Viktorijas Ādama m. Leidums
vārdu, izd. no Rēzeknes apr.
priekšn. 1. iec. pal. 1922. g.

12) Latv. iekšz. pasi JVs 9162
ar Jēzupa Meikuļa d. Švagris
vārdu, izd. no Rēzeknes apr.
priekšn. pal. i. iec. 1920. g.

13) Latv. iekšz. pasi JVs 114468
ar Helēnas Meikula m. Rupaiņs
vārdu, izd. no Rēzeknes apr.
priekšn. pal. 1. iec. 1921. g.

14) Latv. iekšz._ pasi JVs 3083
ar Joņa Mateisa d. Āvišāna vārdu,
izd. no Rēzeknes apr. priekšn.
1. iec. pal. 1920. g.

15)Latv. iekšz. pasi JVs230
ar Pītera Augusta d. Laizana
vārdu, izd. no Bērzgales pag.
valdes 1923. g.

16) Kumeļa reģistr,. zīmi JVs 169
ar Joņa Jēzupa d. Korkla vārdu,
izd. no Bērzgales pag. valdes
1927. g. 25. janv.

17) Latv. iekšz. pasi ser. NK
JVs 009898 ar Izidora Veikšana
vflrdu, izd. no Bērzgales pag.
valdes 1928. g. 21. aprīlī.

18) Latv. iekšz. pasi JVs 604,
ar Ontona Kazimira d. Kipura
vārdu, izd. no Bērzgales pag.
valdes 1924. g. 13441o

Kuldīgas apr. pr-ka pal. par
2. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto kafa klausības apliec.
JVs 7198 ar Jēkaba Upenieka
vārdu, izd. 1924. g. no Aizputes
Kuldīgas kara apr. pr-ka. 13503b

Kuldīgas apr. pr-ka pal. par
2. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto 3. d. rezervista apliec.
As 15028 ar Fricis Barkovic vārdu
izd. no Liepājas kāja apr. pr-ka
1926. g. 13504b

Mēra pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto vecā pa-
rauga iekšz. pasi JVs 814 ar
Eduarda Jāņa d. Kalniņa vārdu,
izd. no Mēra pag. valdes 1925. g.
12. janvārī. 13514b

Auru pag. valde, Jelgavas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ns 252477
ar Jūlijas Mikeļa m. Michailovas
vārdu, izd. 1925. g. 18. febr.
13508b

Aizupes pag. valde, Tukuma
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudētu Latvijas pasi ser. C. V.
Ns 015603 ar Reiņa Kronkalna
vārdu, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 2. novembrī. 13526b

Madonas apr. priekšn.,izsludina par nederīgu nr '-
Latv. iekšz. pa f ^au«toNs 007053, izd. no Tirz«valdes 1928. g. 17 -l, Pa8-
Jāņa Grāta vārdu. \%^

Alūksnes
^īīčTpoiT r̂i^rr ^

izsludina par nederīgu no„,n!e>
Latv. iekšz. pasi Ns 1737?7H°min. pol. priekšn . 1921 o ^n°
uz Makša Rozana vārdu ļļ^

Daugavpils apr7^rīekšir~
2. iec. izsludina" pa'r S;^-nozaudētāsziedojumavākjl"listes, izd. Neiceniek» T*?pamatskolai ar Ns 6, apstir,n„-;-
no Daugavpils apr "S»
1928. g. 3. apr. ar Ns 2^^'ziedojumuvākšanasihtiNsNs 11 un 25, izd. AivXtefUngurmuizas I krāj-aizdev saTun apstiprinātas no Dangavpt
apr. pneksn. 927 e 3i ;,
arNS

P
I105/II.

g- 3,

i^
Ungurmu]fcis ~ļ^

g7^Je
~
īzļrdina par nederīgu nozaudētoLatv. iekšz. pasi Ns 2013 ;7hno sis pag. valdes 1921. g 4'„uz Andža Kaspara_ d_Brut;in;M

Struteles pag. valde izsludini
par nederīgu nozaudēto Latv
iekšz. pasi Ns563, izd. no Irlava*pag. valdes 1920. g. 31. uģS
uz Olgas-Marijas Kārļa m. Sili£vārdu. __T3522o

Lutriņu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latviekšz. pasi ser. LZ Ns OIO797 "
izd. no šīs pag. valdes 1928 »'
20. martā uz Jāņa Birznieka
vārd"- __J3523o

Kuldīgas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv
iekšz. pasi Ns 933 , izd. no šis
pag. valdes 1921. g. 12. janv
uz Līzes Ernesta m. Petrevics
vārdu. 13528o

Tirdz.unrūpn.akc.sab.
„Orients" valde
sasauc š. g. 9. oktobrī,

ārkārt.visp.akcionāru pilnu sapuM
Sabiedrības valdes telpās, R'Ia '
Kungu ielā Ns 22, pulksten

6 vakarā.
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojums par saDieu

bas darbību. . . „.
2) Nekustama īpašuma iegūšana

3) Vēlēšanas.
4) Dažādi priekšlikumi.
13943ē J^-

Atzītā par maksātnesp ējīgi' pa-

rādnieku tirdzniecībā
Mozusa Lunca

zvērināts aizgādnis uz ,,ici^;.
skaņā artirdzn. proc. lik. £> £
visus minētā maksātnespt'S f

rādnieka kreditorus 'erasties » ^
6. oktobrī, pulksten 11

%u
Liepājas apgabaltiesas w

istabā Ns 5, uz
kreditoru kopsapulci

dēļ konkursa pārvaldes no

nāšanas un kuratoru v - k3
Pie kam tiek «*»°S fW

ieradušos kreditoru If-"rieks
uzskatīti par saistošiem ai i l£)

tiem kreditoriem, kup «*
neieradīsies. .,a av oWts

Zvēr. aizgādnis f «jCS.
13950ē A- i-'f

Kuldīgas apr. priekšn. pal. l.iec,
izsludina par nederīgu nozaudēt»
Latv. iekšz. pasi Ns 4860, izd.
no viņa 1922. g. 2. maijā uz
Dāvīda-Benciona Benciona d.
Pēterbugera vārdu. 13531o

Valkas apr. priekšn. I. iec. pal.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi ser. PV JVs003511
izd. no Valkas apr. priekšn. 1. iec.
pal. 1928. g. 29. jūn. uz Martas-
Vallijas Putriņš vārdu. 13532o

Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv.iekšz. pasi ser.KNNs 001493
izd. no Gārsenes pag. valdes
1928. g. 2. maijā uz Miķeļa
Smeltera vārdu. 13546o

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec, izd. no Jēkab-
pils-Ilūkstes kāja apr. pr-ka no
1924. g. 22. dec. Ns 3757 uz
Kārļa Pētera d. Bikss v. 13595b

S>ažādi
sludinājumi.

Bezvēsts prombūtnē esošā

Karpa Mitrofanova
mantas aizgādniecība,

Anastasijas Karpa m. Razļivskas,
dzīv. Jaunlatgales apr., Linavas
pag., Paļcovas pūstošā, persona,

meklē minēto Karpu
Mitrofanovu

un lūdz paziņot viņai tā atra-
šanās vietu.

A. K. Razļivskaja.

Vietalvas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto atvaļi-
nājuma apliecību no kara dienesta
Ns 908 ar Pētera Zilbera vārdu,
izd. no Cēsu āpr. apsardzības
pr-ka 1919. g. 20. nov. 13443b

Valgales pag. valde izsludina
par nederīgiem nozaudētus doku-
mentus:

1) vecā parauga Latvijas pasi
Ns 801, ar Indriķa Ernesta d.
Prūsis vārdu, izd. no Rendas
pag. valdes 1921. g. 14. febr.;

2) kumeļa reģistrācijas zīmi
Ns 20 ar Kārļa Pochevica vārdu,
izd. no Valgales pag. valdes
1926. g. 12. janvārī. _J3380b

Īslīces pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus:

1) Latvijas pasi Ns 1523 ar
Otilija-Milda Dumpis vārdu, izd.
no Bornsmindesīslices pag. valdes
1922. g. 7. janv.;

2) Latvijas pasi ser. C. K- N.
Ns 007382, ar Natālijas Zvingelis
vārdu, izd. no Īslīces pag. valdes
1928. g. 28. apr. 13442v

Risas apgabaltiesa
1928. g. 27. septembrī , pīkst. 10, savā namā, istabā JNs 32, izdos

vnazāfesalīšanā
anm. 135 tonnas aottsa piegādi.
cHcJZS01^ yar Piedal 't'es rakstiski un mutiski, iesniedzot rak-
f"F"l Pjedavajumns likumā „par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām' pn. 25, 39^42 noteiktā kārtībā, istabā JVs 24seKretaram , pirms mutiskās izsoles sākšanās.

Izsoles drošības nauda Ls 200.
Techniskie noteikumi pieejami Rīgas apgabaltiesas grāmat-vedība , istabā JVs 44. 13914

Vircavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 19. oktobri, Jelgavā, Katoļu ielā JVs 11,

Latviešu biedrības telpās,

au&ošu mesu:
V. iec. mežniecībā, Elejas novadā, pēc platības 24 vienības ar

NsNs I—24, vērtībā no Ls 16 līdz Ls 200.
I iec. mežniecībā, Vircavas novadā, pēc platības 17 vienības

ar Ns Ns 25 līdz 41, vērtībā no Ls 33 līdz Ls 1069 un pēc celmu skaita
84 vienības ar JVsJVs42—125, vērtībā no Ls 22 līdz Ls 466.

Mežu pārdos uz Zemkopības ministra apstiprinātiem nosacī-
jumiem. Par vienībām JVsJVs 1—25 un NsJVs90—96 apmežošanas un
tīrīšanas nauda 20% no pirkšanas cenas nav jāmaksā. Izsole
sāksies pulksten 12. Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās iz-
soles kommisijai 10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludi-
nātas vērtības. Pie nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10%
no summas, par kuru vienība nosolīta. Kā drošības naudu pieņems
ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, Latvijas hi-
potēku bankas ķīlu zīmes un Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes;
2) banku un kfeditbiedrību garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības no-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežnie-
cības kancelejā un pie iecirkņu mežziņiem.

*13Q15ē Vircavas virsmežniecība.

Piebalgas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 19. oktobrī, Dzērbenes pag. namā,

augošu mežu:
I iec. mežniecībā, Dzērbenes novadā, pēc celmu skaita 4 vie-

nības, 197—636 koki, vērtībā no Ls 30 līdz Ls 609.
II iec. mežniecībā, Jaunpiebalgas II d. novadā (bij. Vec-

drustu un Gatartas novadi), 2 vienības, pēc plāt. 1,49 līdz 2,98 ha,
vērtībā no Ls 459 līdz Ls 598.

IV iec. mežniecībā, Bānūžu un Sērmūkšu nov., pēc plāt.
1 vien. 2,65 ha, pēc celmu skaita 1 vienība, 2056 koki, vērtībā Ls 426
un Ls 964.

V iec. mežniecībā, Jaunpiebalgas nov., pēc platības 4 vien.
1,48 līdz 2,86 ha, vērtībā no Ls 120 līdz Ls 727; pēc celmu skaita
6 vienības, 26—940 koku, vērtībā no Ls 136 līdz 831.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19.'un 27. sep-
tembra apstiprinātiem nosacījumiem.

Drošības nauda cirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbu
izvešanai apvienota vienā summā 20% apmērā no vienības pār-
došanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departa-
menta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu
resors.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludināts vienības nos

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

iecirkņu mežziņiem.* 13944ē Piebalgas virsmežniecība.

Jtlešu departaments
paziņo, ka 1928. g. 17. oktobrī, mežu izsoles sludinājums (nodr.
„Vafd. Vēstn." JVs 158)
kļūdas izlabojot, sekosi grozīts un papildināts:

Slotas virsmežniecībā: izsoles vienībā JVs 4, tekstā nodrukātā:
„Poriņu apg." vietā vajaga būt: „Pūriņu apg."; izsoles vienībā
JVs 9, tekstā nodrukātā ,,Duceru apg." vietā vajaga būt „Dūcaru
apg."; izsoles vienībā JVs 19, tekstā nodrukātā ,,Grižana apg."
vietā vajaga būt „Grišana apg.", Kokneses virsmežniecībā: izsoles
vienībā JVs 6, piezīmēs pierakstīts: „kv. 2. atd. 1. un kv. 3. atd. 1.
, koki izgāžami ar visām saknēm". Lutriņu virsmežniecībā: izsoles
vienībā JVs 1, piezīmēs pierakstīts: ,,Vārmas novadā, Stara apg.
kv. 23., 1928. g. cirsmas atdala 1. „nav cērtamas numur. 441 gab.
apses". 13960

Valsts spirta un degvīna Rigas noliktava
Pionieru ielā 4-a, .

izdos š, g. 19. septembrī, pīkst. 10,
rakstiskā izsolē:

1) slēgta līdzstrāvas ventilatora piegādi,
2) nojūma būves darbus.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā sekošas drošības naudas:
1) uz ventilatora piegādi Ls 20;
2) uz nojūma būves darbiem Ls 300.
Noteikumus, plānus un projektus var apskatīt un tuvākas

ziņas sniedz valsts noliktavā no pīkst. 8—16.
Rīgā, 1928. g. 15. septembri. L5102 13959

Nodokļu departamenta direktora v. (paraksts).

(Rīgas ņvefefctuva
paziņo, ka š. g. 27. septembrī, pīkst. 10, prefektūras saimniecības

nodaļā, 25. istabā,
publiskā vairāksolīšanā pārdos

nolietotu inventāru, dažādas atrastas, konfiscētas un no
šaubīgām personām atņemtas mantas.

Rīgā, 1928. g. 14. sept. Rīgas prēf. v. J. Kalnozols.
13958 L 5089 Darbvedis A. Uijerts.
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