
pārgrozīju '™ instrukcijā par zemes ceļu
"labošanu un uzturēšanu.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešās satiksmes
preču tarifa pārgrozījumi un papildi-
nājumi.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Pārgrozījumi instrukcijā

par zemes eeju labošanu un
uzturēšanu.

Instrukcijas par zemes ceļu labošanu
un uzturēšanu (1925. g. ..Valdības Vēst-
neša" 79. numurā ?(§ 50 izteikt sekosi:

50. Nodevu normas par oeJu lietošanu
ir sekošas:

A. Nodevas par koka materiālu
pārvadāšanu aprēķināmas pēc

kubatūras:
1) par 100 kub. pēdām baļķu vai dēļu

pārvadāšanu — 3,0 sant. par kilometru;
2) par 1 kub. ass malkas pārvadā-

šanu — 5,0 sant. par kilometru.

B. Pārvadājot preces ar ziirgiem:
1) par viena zirga vezumu — iljO sant.

par kilometru:
2) par 2 zirgu vezumu — 1,5 sant. par

kilometru.

C. Pārvadājot preces vai crtus
priekšmetus ar smago automobili:

1) vieglā tipa preču automobilis (krava
līdz 2,0 tn.) par braucienu ar kravu —
3,0 sant. par kilometru, tukšā — 1,0 sant.
par kilometru;

2) smagā tipa automobilis ar kravu —
5,0 sant. par kilometru, tukšā— 1,5 sant.
par kilometru.

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.

Satiksmes ministra vietā,
kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņa.

Šoseju un zemes ceļu departamenta
direktors, inženieris A. Siksne.

Rīkojums JVs 378
1928. g. 6. septembrī.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksme.
Sakarā ar š. g. 21. aprīļa līdz 14.

maijam Krimā noturētā Vācijas un
Lietavas — SPRS tiešas satiksmes 6.
konferencē pieņemtiem lēmumiem, minētās
satfk smes preču tarifā, kas izsludināts
'925. g. „Valdības Vēstneša" 143.
numurā un līdz ar vēlākiem papildināju-
miem un pārgrozījumiem, iespiests atse-
višķā brošūra 1927. g. izdevumā, izdarāmi
6eļc°ši pārgrozījumi un papildinājumi:

1) preču tarifā izpildu noteikumus pie
Starptautiskās konvencijas 6. panta
papildināt .ar sekošu noteikumu: „Atļauts
SPRS staciju sekoša atzīme preču zīmes ailē..saturs": „N.o dzirnavām
vai noliktavas
Apliecība JVe vedummaksas
aprēķināšanai , labībai, pākšaugiem, sēk-
'am, ātri bojājošamies precēm un naftai
"o pirmatnējās izsūtīšanas stacijas līdz
valsts robežai" .

2) Preču tarifa izpildu noteikumos pie
oernes konvencijas 7. panta strīpot vārdus
»ķa ari par nosūtītāja iekrauta vagona
Pārsvaru'^ un to

vietā likt vārdus „kā
i-
nar tāda vagona pārsvaru, par kuru

Jāatbild nosūtītājam".
3) Preču tarifa nodaļas A IV (Tarifa
e'kumi) punktā 3, burts b, pēc vārdiem

platsliežu vagonā" iekavās ietilpinātos
Un ,

str 'Pot; viņu vietā likt zvaigznīti*)
pi

laPPuses apakšdaļā uzņemt sekošo

» ) Platsliežu vagonu izmēri ir sekosi:

fS™ va?onu: iekšējais garums:
p400 mm, iekšējais platums 2734 mm,
iekšējais augstums vidū 2337 mm
un sānos 2222 mm;u> Patformu: garums 8500 —9000 mm,
Platums 2734 mm".

4) 4. Punktu 1. izlikt sekošā jaunā
redakcijā:

„1. Dzelceļiem piederošos brezen-
tus, ja tie krājumā, uz nosūtītāja pie-
prasījumu izsniedz vaļējos vagonos pār-
vadājamo preču apsegšanai pret maksu,
kāda paredzēta iekšējos tarifos.

a) Virzienā no Vācijas vai Lietavas uz
SPRS dzelzceļiem piederoši brezenti
iet ar preci līdz Latvijas ceļa pla-
tuma maiņas stacijai. No Latvijas
ceļa platuma maiņas stacijas līdz
SPRS vai Igaunijas robežstacijai preci
pārvadā zem Latvijas dzelzceļu
brezentiem. Preču pārvadāšanai
pa Igaunijas dzelzceļiem pēdējie
dod savus brezentus. SPRS-Latvi-
jas un SPRS-Igaunijas robežsta-
cijās Padomju savienības dzelzceļi
pārklāj preci saviem brezentiem.

b) Virzienā no SPRS uz Vācijas vai
Lietavas stacijām SPRS dzelzceļi
apgādā preces saviem brezentiem
līdz Latvijas ceļa platuma maiņas
stacijai un Lietavas un Vācijas
dzelzceļi pārklāj preci saviem bre-
zentiem, pārvadājot pa saviem dzelz-
ceļiem. "

5) Preču tarifa nodaļas A IV (Tarifa
noteikumi) 4. punkta 3 no pirmās līdz
ceturtai rindkopai ir atvietojamas ar se-
košām jaunām rindkopām:

.,,3. Brezentus bez kravas pārvadā:

pa Vācijas dzelzceļiem par pazeminātu
veduma maksa 0,40 valsts marku ap-
mērā par katru sūtījumu,

pa Lietavas dzelzceļiem par pazeminātu
veduma maksu 30 dollarcentu ap-

mērā par katriem 100 kg,
pa Latvijas dzelzceļiem par pazeminātu

veduma maksu
0,148 dollari par katriem 100 kg par

tranzitattālumuEglaine robeža—Indra
robeža,

0,239 dollari par katriem 100 kg par
tranzitattālumu Eglaine robeža—
Zilupe robeža,

iQ,278 dollari par katriem 100 kg par
tranzitattālumu Eglaine robeža—Rīt-
upe robeža,

0,312 dollari par katriem 100 kg par
tranzitattālumu Meitene robeža—
Valka robeža,

0,39.3 dollari par katriem 100 kg par
tranzitattālumu Meitene robeža—
Ritupe robeža,

0,182 dollari par katriem 100 kg par
tranzitattālumu Daugavpils II ro-
beža—Eglaine robeža,

pa Igaunijas dzelzceļiem par veduma
maksu

0,30 dollari par katriem 100 kg par tran-
zitattālumu Valka robeža—Narva

robeža,

0,18 dollari par katriem 100 kg par tran-
zitattālumu Valka robeža—Irboska
robeža,

pa SPRS dzelzceļiem pēc vietējā tarifā
paredzētām tarifa likmēm."

6) Preču tarifa:
a) nodaļā A IV (Tarifa noteikumi)

punkta 5. pirmā rindkopā strīpot
teikumu: „Sīksūtījumus pārkrauj".
Starp pastāvošo 1. un 2. rindkopu
ievietojama jauna sekoša satura
rindkopa: ..Pārvadājot sīksūtījumus,
dzelzceļš pēc saviem ieskatiem var
pārkraut vai pielietot asu pār-
celšanu".

b) nodaļas B, III (bijušais IV) „Papild-
maksas" p. 2. b izliekams sekošā
jaunā redakcijā:

,.Latvijas dzelzceļiem

A. Vagonu sūtījumiem

par platsliežu vagona pārcelšanu uz
normāiasīnr vai otrādi 2,80 U. S. A. dol-

lari vai par pārkraušanu 0,26 U. S. A.
dollarcenti par 10 kg. Nepilni 10 kg no-

apaļojami uz augšu līdz pilniem 10 kg.

B. Sīkiem sūtījumiem
0,26 U. S. A. dollarcenti par 10 kg ne-
atkarīgi no tā vai preci pārkrauj vai
pārceļ.

Par pārkraušanu ņem maksu ne mazāk
kā par 20 kg. Nepilnus 10 kg noapaļo
uz augšu līdz pilniem 10 kg."

7) Preču tarifa nodaļā A, iV (Tarifa
noteikumi) punktā 8. uzņemtā sarakstā
precēm; kuras pārvadājamas atklātos va-
gonos ar brezentu pārklājumu un bez
brezentu pārklājuma izdarīt sekošus gro-
zījumus un papildinājumus:
zem a) p. 14. (,,dzelzs tin čuguna preces")

strīpojams vārds ..iesaiņotas" ,
zem b) p. 4. strīpojami vārdi ..Mašīnas,

mašīnu daļas un piederumi, neiesai-
ņoti" un to vietā liekams ..Dzīvnieku
atkritumi.
p. 27. izliekams sekosi: „Dzelzs un
čuguns, iesaiņoti un neiesaiņoti",
p. 28. strīpojams vārds: ,.neiesaiņoti"
un tā vietā liekams vārds ,.iesai-
ņoti" ,
bez tam uzņemams kā jauns p. „36.
Dzelzs caurules, ne mazāk kā 2 cm

caurmēra.

8) Preču tarifa nodaļas B (sevišķa
nodaļa)

. a) nodalījumu II (Tiešais tarifs sa-
tiksmei starp Lietavas tarifa sta-
cijām un SPRS tarifa stacijām) —
strīpot, pārnumurējot nodalījumus
III un IV par II un III, un

b) nodalījuma 111 (bijušā IV) 2. rind-
kopas pirmais teikums atvietojams
ar sekošo: ,,2. Bez tam ņemamas
sekošas papildmaksas".

9) Preču tarifa nodaļā B, III (bijušā IV)
punktā 2. uzņemt sekošu papildinājumu:

,,Ja nosūtītājs preču zīmē nav uzrā-
dījis atsevišķu gabalu svaru, tad šo
svaru ceļa platuma maiņas stacija
noteic pēc sava ieskata."

Augstāk minētie papildinājumi un pār-
grozījumi stājas spēkā no 1928. gada
\. septembja.

Dzelzceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs K. Spriņģis.

Starptautiskās satiksmes
inspektora vietā N. Kannbergs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Apstiprinu

1928. gada 24. augustā.
Finanču ministris R. L i e p i ņ š.

Rīkojums JVe 334.
Nodokļu departaments paziņo atklātībai,

ka rīkojuma par zīmognodevu 74. p.
kārtībā piešķirta atļauja Vikanderu korķu
rūpniecības akciju sabiedrībai Liepājā
nomaksāt zīmognodevu Latvijas bankā
naudā par katru notecējušu mēnesi nākošā
mēneša piektā dienā par izdodamiem un
saņemtiem dokumentiem, izņemot līgumus.

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa publi-
cēšanas dienu ,.Valdības Vēstnesī".

Direktors F. Ķempels.
13535 Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 29. augusta lēmumu ir re-
ģistrēti politiskās organizācijas „Vidze-
mes vācu-baltiešu vēlētāju savie-
nība" (Verband der Deutsch-baltischen
VVāhler) statūti un programma.

Rīgā, 1928. g. 30. augustā. JVe 152978.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. Vilde.

13468 Darbvede A. Veiss.

Maksu par „Valdības Vēstnesi" :

ar p iesūu'šanuipar: bez piesūtīšanas
gadu . . - - iijS p'~ (saņemot efcsped.) par:
>/j 8adu 6— -gadu Ls l8—
3 men- 2'_ i/2 gadu . . . „ 10,—
1 .> . t * '' " ' 3 mēn „ 5,—
Piesūtot pt
jj'nzsta un pie " *> *> '"
K*rdT Par8toe**fjiem . . . „ -.12 numuru . . „ -10

Latvijas valdības g&» oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot dļfjjSāĒ^lft svētdienas

un
svētku dienas

Redakcija:
^LOlP^FBSEa ^r

Ka*1*""'ekspedīcija:
Rīgā, pili JVe2. Tālrunis 20032 ^^f^fljHĒgfp*^ Rīgā, pilī JVe 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 W Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) liesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

c) noprivātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) „ —25

d) par dokumentupazaudēšanu no katras
personas ,, —,80

Dzēšami no nosacīti notiesāto
sarakstiem:

1) Sarakstā .Nē 7 (sk. 1922. g. I. aug.
„V. V." 168. numurā) JV° 577
Mintus, Otto Jēkaba d.:

2) sarakstā JVe 12 " (sk. 1922. g. 30. n<
„V. V." 270. numurā) JVe 959
Brauns, Jānis Kārļa d.:

3) sarakstā JVe51 (sk. 1925. g. 24. aprīļa
,,V. V." 90. numura pielikumā)
Ne 6285. Brezovskis, Richards
Karlinas d.;

4) sarakstā JVe 54 (sk. 1925. g. II. aug.
„V. V". 176. numura pielikumā)
Ne 7109. Grundmane, Lizete
Ievalda m.;

5) sarakstā Ne 58 (sk. 1926. g. 2. janv.
,,V. V." 1. numura pielikumā)
Ne 8022. Balmanis, Kārlis Kārļa d.;

6) sarakstā Ne 63 (sk. 1926. g. „V. V.',
208. numura pielikumā) Ne 9599.
Beidzals, Alberts Kārļa d. un
Ne 9742. Grintals, Teodors Jura d.;

7) sarakstā Ne 66 (sk. 1927. g. „V V."
44. numura pielikumā) Ne 10933 —
Leinerts, Kārlis Didrika d.;

8) sarakstā Ne 69 (sk. 1927. g. „V. V."
173. numura pielikumā) Ne 12086 —
Pelnīs, Jānis Jana d.;

9) sarakstā Ne 70 (sk. 1927. g. „Y. V."
239. numura pielikumā) Ne 12327 —
Kalvits, Anna Anufrija m. un
JVe 12412 — Lucis, Mārtinš-Alfrēds ..
Viļā d.;

10) sarakstā JVe 72 (sk. 1927. g. „V. V."
280. numura pielikuma) JVe 13071 —
Poopuu, Rūdolfs Marijas d.,

11) sarakstā JVe 73 (sk. 1928. g. „V. V."
10. numura pielikumā) JVe 13309 —
Markelovs, Prokofijs Lariona d.;

12) sarakstā JVe 74 (sk. 1928. g. „V. V."
32. numura pielikuma) Ne 13611 —

.Straupe, Ādolfs - Viktors Hein-
riclīa d.:

13) sarakstā JVe 75 (sk. 1928. g. „V. V."
59. numura pielikumā) JVe 13667 —
Bisenieks, Eduards ļēkaba d.;

14) sarakstā JVe 76 (sk. 1928. g. „V. V."
71. numura pielikumā) JVe 13946.
Osis, Jānis-Ernests Indriķa d.;

15) sarakstā — 78 (sk. 1928. 'g. „V. V."
129. numura pielikumā) JVe 14496.
Levi, Heinrichs Hermana d.:

16) sarakstā JVe 80 (sk. 1928. g. „V. V."
189. numura pielikumā) Ne 14992.
Ratčs, Vilhelms Aleksandra d.;

Rīgā, 1928. g. 8. septembrī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors BrikovskK
Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

Izlabojums.
,.VaId. Vēstneša" S. g. 203. numurā ie-

spiestā ,,Apkārtrakstā JVe42" priekšpēdējā
rindiņā, kur stāv:

Zemkopības departamenta direktora
vietā ... jābūt:

Mežu departamenta direktora vietā ...

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 5. septembra lēmumu,
meklē uz Sod. lik. 442. p. I. d. un 443. p. I. d.
6. pkt. pamata, apsūdzēto Ermilu (arī Emili)
Augusta d. Brasliņu, piederīgu pie Rīgas pilsētas,
dzim. 1910. gada 14. jūnijā, latvietis, pareiztic,
pēc nodarbošanās jūrnieks, agrāk dzīvoja Rīgā,
Ventspils ielā M 19a, dz. 7.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu
zināma meklējama Ermiļa (Emiļa) Augusta d.
Brasliņa vai viņa mantas atrašanās vieta, neka-
vējoties ziņot Rīgas apgabaltiesai un tuvākai
policijai. — Atrašanas gadījumā pieprasīt no
Ermiļa (Emi|a) Augusta d. Brasliņa drošības
naudu divdesmit latu apmērā, kuru iemaksāt
Latvijas bankā vietējā noda|ā, ieskaitot Rīgas
apgabaltiesas depozītā (ien. rēķ. .V? 8). bet drošības,
naudas neiemaksāšanas gadījumā Ermilu (Emili)
Augusta d. Brasliņu apcietināt un ieskaitīt

rīcībā, jo kā drošības līdzeklis pret Brasliņa
izvairīšanos no tiesas, ar tiesas š. g. 5. septembra
lēmumu noteikta drošības nauda Ls 20 lielumā,
līdz kuras iesniegšanai * apcietinājums.

Rīgā, 1928. g. Septembrī. 100477.
Priekšsēdētāja biedra v. H. Minta'ls.

?tārs Kreicberes.



Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 6. septembra nolēmumu,
meklē uz s. I. 597. p. 1. d. un 587. p. 1. d. apsū-
dzēto Kārli-Heinrichu Kārļa d. Reinvaldu,
kas dzimis Ventspilī, 1903. g. 3. jūnijā, vidēju,
tievu augumu, gaišu iegarenu, skūtu seju, tum-
šiem matiem, brūnām acīm un prot vairākas
valodas. Apgabaltiesa lūdz katru, kam būtu
zināma Kārļa-Heinricha Reinvalda tagadējā uz-
turēšanās vieta vai viņa mantība, par to tūliņ
paziņot Ventspils apriņķa izmeklēšanas tiesnesim
un Jelgavas apgabaltiesai.

Jelgavā, 1928. g. 8. septembrī.
Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.

Sekretārs A. Štubis.

Liepājas lauku lec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 71. un 841.—
846. p. meklē sekošas personas:

1) Jāni Eduardu L'ldriķa d. Bambergu, dzini.
1905. g. 27. augustā, pieder, pie Liepājas pilsētas,
kurš agrāk iedzīvoja Liepājā, Mālu ielā JVg 22,
dz. 5, aps. pēc Sod. lik. 262'. un 512. p.

2) Miķeli Miķeļa d. Šternu, dzim. 1904. g.
1. maijā, pieder.' pie Liepājas pilsētas, kurš agrāk
iedzīvoja Liepājā, Zirņu ielā JV° 84, dz. 1, aps. pēc
Sod. lik. 262'. p.

3) Pēteri Jāņa d. Stasuli, dzim. 1904. g.
17. marta, pieder, pie Liepājas pilsētas, kurš
agrāk iedzīvoja Liepājā, Alejas ielā N° 27, aps.
pēc Sod. lik. 262'. un 512. p. (krim. akts JVa 459-
1928. g.).

Katram kam zināma meklējamo personu, vai
viņiem piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņo
par to miertiesnesim, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 1928. g. 4. septembrī.
Miertiesnesis T. Vegners.

Sekretārs (paraksts). Ārzemes.
Tautu Savienības kongress.

Ženēvā, 10. septembrī. Tautu Savie-
nības kongress pēc padomes jauno locekļu
ievēlēšanas šodien pēcpusdienā turpināja
savas vispārējās debates. Itālijas delegāts
Belloni apsveica to, ka Tautu Savienība
vienmēr vairāk sākot piegriezt vērību
saimnieciskiem konfliktiem kā starp-
tautisko sarežģījumu galveniem cēloņiem.
Tomēr Tautu Savienībai nevajagot ie-
jaukties saimnieciskos jautājumos pārāk
sīki. Javēloties, lai Tautu Savienība no-
raida pārspīlēti radikālas brīvtirdznieciskas
tendences.

Paragvajas delegāts Kaballero aizrā-
dīja uz konvencijām, ar kurām Dienvid-
amerikas valstis vienojušās par obligāto-

risku šķīrējtiesu visu savstarpējo kon-

fliktu nokārtošanai. Runātājs uzaicināja
pārējās Tautu savienības valstis sekot
šai priekšzīmei.

Tālāk ņēma vārdu Latvijas ārlietu
ministris Balodis. Viņš sevišķi pa-
kavējās pie satiksmes un tranzita kommi-
sijas darbiem un izteica nožēlošanu par
to, ka vispasaules saimniecības konfe-
rences ieteikumi līdz šim pārāk maz ie-
vēroti. LTA.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Sakarā ar to, ka trakumsērga Jaun-
latgales apriņķa Purmalas, Viļakas, Augš-
pils, Balvu, Rugāju, Kacēnu, Liepnas un
Linavas pagastā ir mitējusies, tad savus
rīkojumus no 1927. g. 20. jūlija (public.
.,Vald. Vēstn." Ne 161 — 27. g.) un no
1928. g. 10. janvāra (public. „Vaid.Vēstn."

Ne 10 — 28. g.) atceļu uz augšā minētiem
pagastiem, bet Bērzpils, Baltinovas, Tilzas
un Gauru pagastu izsludinu par tra-
kumsērgas apdraudētiem ari turpmāk uz
nenoteiktu laiku.

Visām pagastu valdēm uzdodu šo manu
rīkojumu paziņot iedzīvotājiem,

ļaunlatgalē, 1928. g. 7. septembrī.
Ne 1551 111.

Jaunlatgales apriņķa priekšnieks
Marša I ks.

Rīkojums.
Sakarā ar Madonas apriņķī Saikavas

pagastā parādījušos trakumsērgu, pama-
tojoties uz obligātoriskiem noteikumiem
par sērgas apkarošanu*kas publicēti pag.
gada ,,Vald. Vēstn.'- 198. numurā, izslu-
dinu Madonas apriņķi Saikavas, Mētrie-
nas, Meirānu un Ļaudonas pagastu par
trakumsērgas apdraudētu rajonu.

Uzdodu minētām pagastu valdēm stei-
dzami pasludināt iedzīvotājiem šinī no-
lūkā izdotos obligātoriskos noteikumus
par trakumsērgas apkarošanu (,,Vald.
Vēstn." 198-27. g.).

Ātrākai sērgas apkarošanai uzdodu po-
licijai spert visus no viņas atkarīgos so-
ļus, lai bez uzpurņiem apkārtklejojošus
kaķus un suņus nogalinātu un attiecīgu
rīkojumu un noteikumu neievērotājus
sauktu pie atbildības saskaņā ar likumu.

Madonā, 1928. g. 8. septembrī.
Madonas apr. priekšnieks Prauliņš.

Redaktors M. Ārons.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 11. septembri.

Devīzes
I Amerikas dollars 5 179—5i»o1 Anglijas mārciņa 25,13—o^ra

100 Francijas franku 20 18—?n'w
100 Beļģijas beigu n' ,m~ffi
100 Šveices franku 99 45—inr! ™100 Itālijas liru 27'02-272?
100 Zviedrijas kronu 138'4fj 139,0100 Norvēģijas kronu 137,95—13» s100 Dānijas kronu 137 95—i»s-
100 Austrijas šiliņu 72>0—73-»100 Čechoslovaķijas kronu . ..ĪS^SO—iš'100 Holandes guldeņu 207^30—208 35
100 Vācijas marku 123,20—12385100 Somijas marku 12,96—1308
100 Igaunijas kronu 13s!35—139 05100 Polijas zlotu 57,45—5865
100 Lietavas litu 51,00—snn

I SSSR červoņecs 1

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

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommlsijas
priekšsēdētājs J. Skujevicj.

Zvērināts biržas māklera Th. Šummen.

Rīga.
NEDĒĻAS ZIŅOJUMS

par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām
slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1928. gada 1. līdz
7. septembrim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

Slimības nosaukums !=?
š«
«6*bB

Paratyphus 2
Typhus abdom Vēdera tīfs . . 12
Tvphus exanth. . . . Izsituma tīfs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis. —
Febris interm Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —
Encephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 3
Scarlatina Šarlaks .... 12
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 6
Diphteritis Difterits ... 5
Influenca Influenca ... 1
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze 3
Dvsenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums

(Mumps). . . 6
Trachoma —
Mening. cerebrospln. epld —
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomyelitis —

Māksla.
Nacionālais teātris. J. Raiņa ,,Rīgas ra-

gana" un B. Šenes ,.Mīlas rotaļa" pēdē-
jās izrādes bija galīgi izpārdotas un iegūst
arvien lielāku piekrišanu. Otrdien, 11. septembrī,

pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē to
skaistā feerija ,,B a !t a i s tēls" h pr«kj
dekoratīvā ietērpā. — Trešdien \oj„.pulksten 7.30 vakarā, Bela Šenes ' lptemon
„M ī l a s rota| a". Arī otro izrāai ^«ij»
nams uzņēma ar lielu p iekrišanu p ^,,Nakts serenādes" panākumus. Saeatav -&
Bajarda Veijera „M e r i j a s Duga n es „ <?ani
kurā pirmo reizi 19. septembrī viesosies u *'?
Leiko. ~ >larija

Dailes teātris. Otrdien, 11. sentemhrī
sten 7.30vakarā, tautas izrādē šveil« 'J"* -
sveiks". — Trešdien, 12.septembrīn„iu7.30 vakarā „Don Karloss" (studentiem te"
skolniekiem puscenas). — Ceturtdien W Ua
tembri, pulksten 7.30 vakarā , tautas ^,.Trīskārt mirušais P ē t e r i s" — p-r *
dien, 14. septembrī, pulksten 7.30 vakarā t,!*
izrādē „Šveiks dzīvo sveiks". uta

(fiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties.lik. 1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Romāna
Dzirnes lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 1928. g. 4. septembrī
publicēto ,1928. g. 9. jūnijā Vai-
ves pag. ,,Maz-Goķos" mirušās
Jūlijas Jēkaba m. Dzirne, dzim.
Martinsons, 1928. g. 13. martā
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Jūlijas Dzirne mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem., legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts', tad minētās .personas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. fta 4910

Rīgā, 1928. g. 6. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13316z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz mir. Izidora Rukeizer testa-
menta izpildītāja pilnv. zv. adv.
Paula Minča lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1928. g.
4. septembrī publicēto 1928. g.
10. jūlijā Drēzdenē mirušā Izi-
dora Markusa dēla Rukeizera,
1927. g. 27. jūnijā pie Rīgas

notāra R. Voigta taisīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut ,kādas tiesības uz
mir. Izidora Rukeizera manto-
jumu vai sakarā ar šo mantoju-
mu, kā mantniekiem, legatā-
rijiem, fideikomisārijiem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma nodrukāšanas 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.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
13143p L. JVa5364.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 1967., 201 i.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Kārļa Menģela pilnvarnieka
zv. adv. P. Eglīša lūgumu uzai-
cina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1928. g.
4. septembrī publicēto 1928. g.
8. jūlijā Kārļu pag. Mūrnieku
mājās mirušā Jāņa Pētera dēla
Menģeļa, 1922. g.' 1. martā pie
Cēsu notāra V. Kremera taisīto
testamentu un 1924. g. 8. dec.
pie ta paša notāra taisīto papildi-
nājumu pie testamenta ka arī
visas personas, kuram ir kaut
kādas tiesības uz mir. Jāņa
Meņģeļa mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma nodrukāšanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
13144p L. JVg 5365.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Jānis-Voldemārs Kārļa d. Uķis
un Marija Boleslava meita Uķis,
dzim. Ooldšteins noslēguši šav-
starpīgo laulības līgumu pie Cēsu
notāra J. Jurģa 1928. g. 17. au-
gustā reģistra JVe 19/3974, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. p. un turpm.paredzēto
laulāto mantas kopību.
13174d L. JVa 5397.

Rīgā, 1928. g. 4. septembri.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1927. g. 14. jūnijā
mirušā Jorģa Jura d. Liepiņa
1926. g. 14. jūnijā pie Jēkabpils
notāra Grīna notarielā kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
,, Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 3. septembrī.
L. JVe 2072/1928. g.

Priekšs. v. Veiss.
13180 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik, 293., 301. un
301. p. pamata uzaicina Jāni
Andreja dēlu Stipnieku, kūja
dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas
Marijas Katrīnes Matildes Stīp-
nieks, iesūdzības raksta viņa
laulības šķiršanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīvei
Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lieta
noliks uz termiņu un izspriedi»
bez viņa klātbūtnes. Ja iera-
dīsies, bet savu dzīves vietu
aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstāi
tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 3. septembri.
L. JVa 436/1928. g.

Priekšs. v. E. Feldmans.
13184L Sekr. pal. j^Kžjļ

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ft ?•
30. augusta nolēmuma, uzaicina
tās personas, kūpi rokās atrodas
obligācijas par: 1) 1000 kr. rij,
2) 500 kr. rbļ., 3) 500 kr. rij,
4) 1500 kr. rbļ. un 5) 3000 kr. *
kas izdotas: 1) 1910. g- 8. W
Jēkabmiesta pirmai krāj-aizdevn
sabiedrībai, 2) 1912. g. 6. apniļ
Jēkabmiesta pirmai krāj-aizdevii
sabiedrībai, 3) 1913. g. 21.}<W
Jēkabmiesta pirmai kraj-aizde»
sabiedrībai, 4) 1914. g. 27. jum)*
Reinholdam Beningam un *
1910. g. 28. augustā Reinho. d;
Beningam un korrob. JefcMR
Ilūkstes zemesgrāmatu n»W*

1) 1910. g. 4. augustā ar > 1»-
2 1912. g. 9. aprīlī ar *«
3) 1913. g. 26. jūnija ar »HJ
uz Jura Pukīša imobila Jekanp'
apr., Biržu muižas, Pušvtr-Wg
ar JV° 76 mājām ar hip- & ".''
4) 1914. g. 2. jūlijā ar Msl .%.
Jāna-Roberta' Bikse in"*»u 1f
kabpils pilsētā ar hip
cedēta in blanko un 5) 1 _^
septembrī ar JVo 2150 uz Aug-^
Lessa Ābeļu pag. «*"££*
hip. JVa 2146 zem n.osa."l.
„Mieta lauks" cedēta _ m b-^
ierasties šaī tiesā ^.."SS
laikā, skaitot tn OļOam
iespiešanas dienas ,. **"}
un iesniegt minētās aktis-

Ja noteiktā laikā akto jjg,
sniegs, tiesa atzīs tas pai ,
nātām un lūdzējai
krāj-aizdevu sab. atvelt-

^jaunus obligāciju noraKsi"
stāsies oriģinālu vieta.

Jelgavā,.928.^j,
Priekšsēdētājav. *

I3286ē Sekr. MitU»?

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par
laulību 49., civ. proc. lik. 339.,
366., 411., 698. un 718. panta
1. punkta pamata, ar šo dara
zināmu Kārlim Apinītim, ka
tiesa š. g. 5. jūlijā aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar Ilonu
Aleksandru Apinīts, dzim. Rut-
kis, šķirt.

Jelgavā, 1928. g. 3. septembrī.
Priekšs. v. E. Feldmanis.

13182L Sekr. pal. F. Kāps.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz 1921. g. 1. februāra likuma par
laulību 50., 61., civ. proc. lik.
339., 366., 411., 438., 701., 706.,
711., 718. un 868. pantu pamata,
dara zināmu Jūlei Ješinskis,
dzim. Bluzmans, ka tiesa š. g.
21. maijā aizmuguras nosprieda
viņas laulību ar Georgu Paulu
Ješinski šķirt.

Jelgavā, ' 1928. g. 3. septembrī.
L. JVa 80/1928. g.

Priekšs. v. E. Feldmanis.
13183L Sekr. pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. pamata uzaicina Pēteri
Turu, kura dzīves vieta ne
zināma, četru mēnešu laikā ie-
rasties šaī tiesā saņemt norakstus
no viņa sievas Veras Turs, dzim.
Piliņš, iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā. Ja mi-
nētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un iz-
spriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies,betsavudzīvesvietu
Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz
tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 3. septembrī.
L. m 440 1928. g.

Priekšs. v. E. Feldmanis.
13186L Sekr. pal. F. Kāps.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Hiršs-Boriss Fainšteins un
Rocha Fainšteins, dzimusi Le-
vinovičs, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 1928. g. 18. au-
gustā reģistra JVa 137/19248, ar
kuru viņi .attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79 un turpm. pantos
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
13173d L. Ks 5396.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop.36. p.
piezīmes pamata, ar šopaziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Jānis-
Eduards Pētera dēls Cers un
Emīlija Jāņa m. Cers, dzimusi
Jegermanis, noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Krūklanda 1928. gada
18. augustā reģ. JVa 136/19210, ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpmāko
pantos paredzēto laulāto mantas
kopību. L. JV° 5395.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšsēdētaja v. A. Blūmentāls.
13172d Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Pēteris Jāņa d. Cībers un Emī-
lija Dāvā m. dzim. Jaunzemis,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra E. Traut-
solta, 1928. g" 20. augustā reģistra
JVa 45/4087, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpmākos pantos paredzēto lau-
lāto mantas kopību. L. JY°5414.

Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

13l75d Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sep-
tembra likumu par mortifikāciju
5., 6. un 7. p. pamata, ievērojot
Sebastiana Fogelsona lūgumu
un savu lēmumu no 1928. gada
28. augusta ar šo paziņo, ka lū-
dzējam ir gājušas zudumā trīs
dzīvības apdrošināšanas polises,
izdotas no apdrošināšanas bie-
drības ,,Rossija" a) 1898. g. 28.
oktobrī JVa 104173 par 3000 rbļ.
uz 20 gadiem, b) 1913. g. 28. ok-
tobrī JV» 209489 par 3000 rbļ. uz
15 gadiem, c) 1913. g. 28. oktobrī
JVa 209488 par 2000 rbļ. uz 10 ga-
diem.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām polisēm, pieteikties tiesā
triju (3) mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, polises
atzīs par iznīcinātām un lūdzējam
izdos lēmuma norakstu dēļ, jaunu
polišu vai to vērtības saņem-
šanas.

Rīgā, 1928. g. 3. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
13167d Sekretārs A. Kalve. I

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesības kop. 2451. p. pamata,
uz Eduarda Strazdiņa pilnvaru,
zv. adv. Antona Ozola lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928.
4. septembrī publicēto 1927. g.
13. jūnijā Viskalu pag. Mazkaln-
Lubāniešos mir. Mārtiņa Jāņa d.
Strazdiņa, 1917. g. 4. ' maijā pie
Kokneses pag. tiesas taisīto te-
stamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības zu
mir. Mārtiņa Strazdiņa manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantniekiem, legatā-
rijiem, fideikommisarijiem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma nodrukāšanas dienas.

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

Rīgā. 1928. g. 4. septembrī.
13I45p L. .N'5 5186.

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

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Pētera Janso'na lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1928. g.
4. septembrī publicēto 1923. g.
22. novembrī Mārsnēnu pag.
Kalna-Tūros mirušā Pētera Kriš-
jāņa dēla Jansona, 1922. g.
10. aprīlī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Pētera Jansona
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legatārijiem, fideikomisārijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma nodrukāšanas dienas.

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

Ries 4. septembrī.
13187p L. .Ne 4896.

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



iekavas apgabaltiesa

. dvV proc lik- 293., 301. un
*L?pamata uzaicina Johannu
^'i ; kura dzīves vieta nezi-
L 3"* četru mēnešu laikā ie-
*^L šai tiesā saņemt norakstu

SfvSa sievas Marijas Johannas

? „Vkis iesūdzības raksta viņu
Uuhis šķiršanas lietā un no
,a" kurni -m un uzdot savu dzīves
P^u Jelgavas pilsēta. Ja

mi-
1»3 laikā aicināmais neierastos,

. nn1ik< uz termiņu un iz-
?SLnfSi viņa klātbūtnes,
^"ieradīsies , bet savu dzīves
J!V, iejavā neuzdos, aicinā-
?e f" Uz tiesas sēdi un visus

p^jos paP irus atstās tiesas kan "

*^teavā , 1928. g. 3. septembrī.
,V431 1928. g.
LPriekšs. v. E. Feldmanis.
Hi«fiL_ Sekr. pal. F. Kāps.

Liep ājas apgabaltiesa,
«skaņā ar savu š.g. 30. augusta
ļgSau malciņa 1924,_g. 12.jūn.
IVērves pagastā miruša Andreja
Andrej d/Sveile mantniekus,
kreditorus , legatārus, fideikomi-

^rus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības

vai prasības uz atstāto manto-

iutnu pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ti-sības un prasības, par kuram
nebūs paziņots tiesai minētā laikā
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. J* 9I0m/28.

Liepājā, 1928. g. 1- septembrī.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
13057o Sekretārs A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVa 7, dz. 8,
paziņo, ka noliktā uz 1928. g!
14. septembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā JVa3, dz. 3,
kustama īpašuma pārdošana pie
Paula Vintera uz pras. pilnv.
lūguma pamata

ir atcelta.
Rīgā, 1928. g. 10. septembrī.

L. JVa 2236. 13568
Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pīkst. II dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā JVe 33 35.
veikalā, Ādolfa Čakstena lietā
pārdos firmas ,,A. Ivanovs un
Čakatens" kustamo mantu, sastā-
vošu no lieliem lakatiem un
novērtētu par Ls 450.

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

Rīgā, 1928. g. 24. augustā.
13557 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, 'pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Stabu ielā JVa 16, Rīgas
Daiļkrāsotāju krāj-aizdevu sab.
lietā pārdos Kārļa Stopiņa ku-
stamo mantu, sastāvošu no kurp-
nieka mašīnas un novērtētu par
Ls 220.

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

Rīgā, 1928. g. 24. augustā.
13558 Tiesu izp. J. Zirģels.

Kļūdas izlabojums.
Latgales apgabaltiesas reģistrā-

cijas nodaļas sludinājumā ,.Val-
dības Vēstnesī" par mednieku
biedrības ,.Darbs" reģistrēšanu

īr ieviesusies kļūda: Vārda
Darbs" vietā jābūt vārdam

>ba^_ 13417b

Latgales apgabaltiesas Ludzas
1. iecirkņa miertiesnesis pamato-
damies uz savu 1928. g. 1. sep-
tembra lēmumu un saskaņā ar
10. sēj. I. d. 1239. p. un civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. pamata uz-
aicina 1928. g. 29. aprīlī mirušā
Jankeļa Leibas d. Altgauzena
mantniekus pieteikt savas manto-
toša, ias tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantojumu Ludzas pilsētā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. 13061d

Ludzā, 1928. g. 3. septembrī.
Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pīkst. 12 dienā,

Rīgā, Kārļa ielā JVa 33, Rīgas
krāj-aizd. s-bā Rīgas krāj-aizdevu
s-bas prasībā pārdos Antonijas
Bindže kustamu mantu, sastā-
vošu no Ls 5500 obligācijas,
kura ingrosēta Cēsu-Valk. zem.
grām. nod. ar zem. gr. reģ. JVa 276
uz Lugažu muižās Smēķu mājām
<m novērtētu par Ls 3800.

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

Rīgā, 1928. g. 11. sept. 13567
Tiesu izpildītājs J. Grīnfelds.
Rigas apgabaltiesas 1. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. septembrī, "pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Kungu ielā JVa 33, veikalā,
t-mas „Kān & Preiss" prasībā
pārdos Šeinas Alterman ku-
stamu mantu, sastāvošu no mē-
belēm un svariem un novērtētu
Par Ls 430.

Izzināt sarakstu , novērtējumu,
«ā arī apskatīt pārdodamo mantu
"varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 10. septembrī.
13544o Tiesu iznild. Grīnfelds.

. R|gas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
Jļ. septembrī , pīkst. 12 dienā

K'ga, Pulkv. Brieža ielā JVa 3,veikala, pārdos Kārļa Ulicha
Kustamo mantu, sastāvošu no
"lenčiem un novērtētu par Ls 500.

Izzināt sarakstu , novērtējumu,
*ari apskatīt pārdodamo mantuva[es pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 4. sept. 13356
__Jjesu_izpjld. Ed. Ķalniņš.
./ps apgabaltiesas 4. iec. tiesu
«pildītājs , kura kanceleja atrodas
«'ga. Merķeļa ielā Ka 7, dz. 8,
škT'm i" g- 22 - seP tembri >f«st 10 dienā, Rīgā, Merķeļa

1.dz. 8, viņa kancelejā
m, Ueja izsolē Pardos Latvijas
razsaimnjekll krāj-aizdevu s-basostāmu mantu, ' sastāvošu no
nod'/3 ar - RiSas apgbt. 4. civ.
„„ U .e\n- 'zP'ldu uzrakstu N9 605Par- piedzīšanu no Latvijas maz-
k7 eko, };omisl<ās s-bas, Kārļa
Bn, ņb -Dekšenieka un?J '-'Ķeņģa zolidāri par labu

"-mazsaimn. krāj-aizdevu«»' Ls 20.746,16 ar 6" no
un ni-'- ?- marta Par Ls 20.000,
"novērtētu par Ls 20.746,16.

*ā art , , Sarakst11 - novērtējumu,
vārē, n5PSka.Pārdodamo mantu

Rieā ,Q°4anaS dienā uz vietas-
1354i' t ? s- 8- septembrī.
^°° Tiesu izp. Požariskis.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir
maksā Ls 500,— drošības naudas.

_ Personām, kurām >'r kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. .Vs 1550

Liepājā, 1928. g. 6. sept. 13498
liesu izp. A. Korženeckis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pils. 1. iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā istabā Ne 9, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1030. p. paziņo, ka
1928. g. 28. septembrī, pīkst. 10
rītā, Liepājā, kara-ostā 6. grupā
pārdos pirmā atklātā ūtrupē ku-
stamu mantu, piederošu akc. sab.
,,Latvijas Tranzits" un sastāvošu
no pulverfabrikas iekārtas un
precēm un novērtētu par
Ls 41664. .Vs 712.

Liepājā, 1928. g. 5. septembrī.
13496o Tiesu izp. A.Korženeckis.

?

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā Ne 87, darb-
nīcā, latv. amatn, krāj-aizdevu
sab. lietā pārdos f-mas ,.Ošaliņš
un b-drs" kustamo mantu, sa-
stāvoša no dzelzs ēvēlmašīnas un
novērtēta par Ls 600.

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

Rīgā, 1928. g. 9. augustā.
13564 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. septembrī, pīkst. I dienā, Rīgā,
Ģertrūdes ielā .Na 28, Valentina
Feldmaņa lietā pārdos Eižena
Bauera kustamo mantu, sastā-
vošu no velosipēdiem un novēr-
tētu par Ls 520.

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

Rīgā, 1928. g. 5. septembrī.
13566 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, I. Smilšu ielā JVa 12 14,
II ūtrupē pārdos firm. „|. Tuvje
un A. Goldberg" kustannu man-
tu, sastāvošu no rakstāmās ma-
šīnas, kopējamās preses un
mēbelēm un novērtētu par
Ls 825.

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

Rīgā, 1928. g. 10. sept.
13569ē Tiesu izp. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, 'pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Šķūņu ielā JVa 17.
II ūtrupē pārdos Josefa
Fišmaņa kustamo mantu, sastā-
vošu 'no rakstāmas mašīnas
kantora iekārtas un cita un no-
vērtētu par Ls 3731.

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

Rīgā, 1928. g. 10. septembrī.
13570ē Tiesu izpild. L.Jakstiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I iec, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVa 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo,

ka 1928. g. 14. decembri,
pīkst. 10 rītā, Liepājas apgabal-
tiesas sēžu zālē pārdos otrā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašumu, piederošu Icikam Abe
dēlam T a u b e , uz dzimts no-
mas tiesībām, kurš atrodas
Liepājā, Kaktu ielā Na 14, un
ierakstīts Liepājas-Aizputes ze-
mesgrāmatu nodaļā ar krepost
JVa 3330.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 20.000 un tiek
pārdots dēļ otrās Liepājas
savstarpējās kredītbiedrības pra-
sības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 18.000 krievu cara rbļ.
un 15.400 lati.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1885. p. no
priekšrocīgu prasību summas,
kāda izrādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 2000 drošības naudas.

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

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

Liepājā, 1928. g. 7. septembrī.
JVe 1584. 13497
Tiesu izp. A. Korženec kis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Lāčplēša ielā ielā JVa 87, darb-
nicā, Latv. amatn. krāj-aizd.
sab. lietā pārdos firm. „Ošaliņš
un biedi." kustamu mantu, sa-
stāvošu no transmisijas un c.
un novērtētu pav Ls 450.

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

Rīgāj 1928. g. 9. augustā.
13559 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā JVa 87, darb-
nīcā, Latv. amatn. krāj-aizd.
sab. lietā pārdos firmas ,,Oša-
liņš un biedr." kustamo mantu,
sastāvošu no drejbenka un no-
vērtētu par Ls 2000.''

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

Rīgā, 1928. g. 9. augustā.
13560 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā JVa 87, darb-
nīcā. Latv. amatn. krāj-aizd.
sab. lietā pārdos firmas ,,Oša-
liņš un biedr." kustamo mantu,
sastāvoša no dzelzs drejbeņķa
un novērtēta par Ls 1000.

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

Rīgā, 1928. g. 9. augustā.
13561 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā 87, darbnīcā,
Latv. amatn. krāj-aizd. s-bas
lietā pārdos firmas „Ošaliņš un
b-drs" kustamu mantu, sastāvošu
no dreijbenka un novērtētu par
Ls600.

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

Rīgā, 1928. g. 9. augustā.
13562 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
18. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā j\"e 87, darb-
nīcā, latv. amatn. krāj-aizdevu
s-bas lietā pārdos f-mas ,,Ošaliņš
un b-drs" kustamu mantu, sa-
stāvošu no bormašinas un no-
vērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 1928. g. 9. augustā.

13563 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. septembrī , pīkst. 10 diena,
Rīgā, Kr. Barona ielā - Na 3,
mazrūpn. un amatn. krāj-aizd.
s-bas lietā pārdos f-mas ,.OšaIiņs
un b-drs" kustamu mantu, sa-
stāvošu no separatoriem un
stiftu kūlējiem un novērtētu par
Ls 900.

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

Rīgā. 1928. g. 24. augustā.
13565 Tiesu izp. J. Zirģels.

JjDfelzcefu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

rakstisku izsoli
1928. g. 17. septembrī

uz alvu lietņos. . . 5000 kgr.,
svinu ,, ' ... 30000 „

un rakst. sacensību
1928. g. 19. septembrī

uz skābekli . . 8000 kub. mtr.
Izsoles un sacensības sākums

pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības naudas
no piedāvājuma vērtības. Tuvā-
kas zinas dz-ļu virsvaldē, Gogoļa
ielāNa'3, ist. 103.
12917 1* L4772

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 18. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Kaļķu ielā JVa 15,
Laboka dāmu apģērbu veikalā,
pārdos vairāksolīšanā vienu dāmu
tualetes spoguli, notaksētu par
Ls 51,41, atsev. tirdzn. un rūpn.
uzņ. darbu, slimo kases prasības
apmierināšanai.

1928. g. 8. septembrī.
13541o Priekšnieks (paraksts).

Jelgavas apr. priekšn. pal. 2.iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 22. sep-
tembri, pīkst. 12dienā, Valgundes
pagastā, Liel-Lapsu mājās, I Jel-
gavas slimo kases prasības ap-
mierināšanai, atklātā vairāksolī-
šanā pret tūlītēju samaksu tiks
pārdota Eduarda Šef era kustama
manta, sastāvoša no Lielupes
malā nokrautiem 8500 gab. de-
dzinātiem ķieģeļiem, novērtētiem
par Ls 157. Ķieģeļi apskatāmi
pārdošanas dienā uz vietas.

Jelgavā, 1928. g. 8. septembri.
13500o Priekšn. pal. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

pildītājs par Liepājas pilsētas l.iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ne 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
\146.—U49.p., paziņo, ka 1928.g.
14. decembri, pīkst. 10 rītā
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos otrā publ. vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu, piederošu
Annai ļāņa m. Jaunskalže,
dzim. Meij 'er, Miķelim Jāņa d.
Neilandam- ļaunskalde un Jēka-
bam Miķēļa d. Jaunskalde,
kurš atrodas Liepājā, Sūnu ielā
Na 30 un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. Ne 2437.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000,— un tiek
pārdots dēļ Līzes Lutter prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekustamo īpa-
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 375.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1885. p. no priekš-
rocību prasību summas, kāda
izrādīsies pārdošanas dienā.

Jelgavas apr. priekšn. pal. 2.iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 24. sep-
tembrī, pīkst. 12 dienā, Pēter-
nieku pagastā, Vidmaņu mājās,
Jelgavas apr. I iec. nodokļu
inspektora prasības apmierinā-
šanai, atklātā vairāksolīšanā pret
tūlītēju samaksu tiks pārdota
Andreja Rozentala kustama
manta, sastāvoša no dzelzsasu
ratiem ar sarkani krāsotiem rite-
nieni. novērtētiem par Ls 45.
Manta apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas. te 5811.

lelgavā, 1928. g. 8. septembrī.
13501o Priekšn. pal. (paraksts).

6. Rīgas kājnieku pulka kom.
izsludina par nederīgām nozaudē-
tās apliecības: 1) personas aplie-
cību Ne8, izd. no 4. rotas k-ra
1926. g. 15. febr. uz seržanta
Jēkaba Cimermaņa vārdu;
2) aniecību-atļauju dzīvot pri-
vātā ' dzīvoklī Nā 10526, izd. no
viņa 1927. g. 7. okt. uz to pašu
vārdu. 13547o

r- *

'Citu iestāžu
sludinājumi.

*?

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 18. septembri, pjk'st. 12
dienā, Rīgā, Lāčplēša ielā Ne 40,
dz. 7, pārdos vairāksolīšanā
Pauzuļa Jāņa un Emilijas kust.
mantu, novērtētu par Ls 333,38
un sastāvošu no mēbelēm un
šujmašīnas viņa dažādu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. II. septembrī.
13571 Piedzinējs (paraksts).

litruoe.
Rigas muita, Valdemāra ielā 1,

š. g. 10. oktobri, pīkst. 10, M. 8.
noliktavas telpās, pārdos atklātā
vairāksolīšanā konfiscētās manu-
faktūras, galantērijas, tabakas
preces un alkoholiskus dzērienus.

Pārdodamās preces apskatāmas
izsoles dienā.

Muitas priekšnieka v.
J. V ā g e 1 s.

Kontrabandas nod. pārzinis
A. B r u s s.

Bruņošanas pārvalde
iegādās š. g. 2. oktobrī, pīkst. 12

rakstiskā izsolē sekošo:
1) kuģu katlu caurules 968 gab.;
2) slapināmos elementus ,,B" 2000 gab.
Piedāvājumi jānodrošina 5iJ ,, apmērā no piedāvājuma kop-

summas un piedāvājuma jāuzrāda ka apņēmās piegādāt saskaņā
ar pārvaldes izsoles un techniskīem noteikumiem.

Izsoles un techniskos noteikumus var saņemt pārvaldes
apgādības daļā, Valdemāra ielā Ne 10 12. dz. lo' darbdienās no
pīkst. 11.30. līdz 14.30. L. .Na 4965. 13551b

Šoseju un zemesceļu departamenta
II rajona inženieris

izdos 1928. g. 18. septembrī, pīkst. 11 savā kancelejā Jelgavā, pilī,
rakstiskā un mutiskā izsolē mazākprasītājiem

sekošus darbus:
1) Abguldes Bukaišu ceļa grantēšanas un nolīdzināšanas

darbus no km 7,66 — km 9,36 un no km 9,56 — km 10,52;
a) 798 kub. mtr. grants piegādāšanu;
b) ceļa nolīdzināšanu un grants izklaidēšanu.
Grants piegādāšana tiks izdota 3 vienībās; pa 266 kub. mtr.

katrā vienībā un arī visā daudzumā.
Drošības nauda: a) Grants piegādei: vietējiem zemturiem

Li 140,— katrai vienībai un Ls 420,— visam daudzumam. Pārējiem
izsoles dalībniekiem drošības nauda Ls 280,— katrai vienībai un
Ls 840,— visam daudzumam.

c) Ceļa nolīdzināšanai un grants izklaidēšanai vietējiem
zemturiem Ls 25,—. Pārējiem izsoles dalībniekiem Ls 50,—.

2) Otrreizējā izsolē:
a) 14,40 mtr. garas dzelzsbetona caurtekas būvi uz Jelgavas-

Tukuma šosejas, km 10,448. Nodrošinājums Ls 300,—.
b) 19 mtr. gara koka tilta būvi pār Ceraukstes upi, uz Bauskas-

Salatu II a šķ. ceļa, pie Igauņu kroga. Nodrošinājums Ls 480,—;
c) 2 dzelzsbetona caurteku būvi uz valsts mežu resora ceļa

gabala Kurmenes pagastā. Nodrošinājums Ls 50,—.
Tuvākas zinas II rajona inženiera kancelejā, parastā darba

laikā. ' L. JVa 4968. 13555b

I. M. Skolu departaments
š. g. 17. septembrī, p.lkst. 11, Skolu departamenta būvbiroja telpās,

Rīgā, Valdemāra ielā -Va 36-a

izāos jauktā izsotē
Rēezeknes komercskolas jaunbūves pamatu, pagraba stāvu

pusbūves darbus un koka materiālu piegādāšanu. Rakstiski pie-
dāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 2000,— iesniedzami Skolu
departamenta būvbiroja izsoles dienā līdz pīkst. 11.

Iepazīties ar noteikumiem un saņemt paskaidrojumus var
katru darba dienu darba laikā Skolu departamenta būvbiroja,
Valdemāra ielā JVa 36-a, 111 stāva istabā II. L. 49 77. 13553b

Lauksaimniecības pārvalde
š. g. 17. septembrī, pīkst. 10, R". ļu ielā .Va 1,3,

pārdos atklātā izsolē izbrāķētu valsts
vaislas ērzeli „KOHIN6bS". 13549

Š. un Z. D. 1. rajona inženieris
savā kancelejā Rīgā, Lāčplēša ielā Na 24, dz. 8, š. g. 25. septembri,
pīkst. 10
noturēs jauktas izsoles par sekošo

darbu izdošanu:
1) 11,5 m gara koka tilta jaunbūve pār Lojas upi uz Grāves

Engelhardta muižas III šķ. ceļa. Drošības nauda Ls 900,—;
2) tilta izlabošana pār M. Juglu uz Zaķu muižas III šķ. ceļa,

pie Cekulu dzirnavām. Drošības nauda Ls 600,—.
Tuvākas ziņas kancelejā. L. Ne 4975. 13554b

Šlīteres virsmežniecība
PĀRDOS MUTISKĀ IZSOLĒ

1928. g. 16. oktobrī, Dundagā. Dundagas pagasta valdes namā,

augošu un atmirušu mežu un sekvestrētus
materiālus:

II Ezermuižas iec. mežniecībā. Ezermuižas nov., pēc platības
13 vienības no 0,36 ha līdz 3,46 ha. vērtībā no Ls 85 līdz Ls 951
un pēc celmu skaita 7 vienības no 25—721 koku, vērtībā no Ls 31
līdz 497; sekvestrētus materiālus 1 vienību pēc platības 2,85 ha,
gatavu materiālu 21,56 steri kluču un papīrmalkas un 19,5 sterus
bērza dedzināmas malkas, vērtībā Ls 540, I vienība gatavu materiālu
32,5 steru dedzin. malkas, vērtībā Ls 20 un 1 vienība pēc celmu
skaita 275 koki. vērtībā 361.

IV Šlīteres iec. mežniecībā, Šlīteres nov. pēc platības 2 vie-
nības 1,16 un 1,72 ha. vērtībā Ls 978 un Ls 1363 un pēc celmu skaita
1 vienību 255 koki, vērtībā Ls 503.

Mežu pārdos uz meža un meža materiālu pārdošanas 1925. g.
10. aprīļa un zemkopības ministra apstiprināto noteikumu un nosa-
cījumu pamata.

Solīšana sāksies pīkst. 13.
Izsr.Iē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolišanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°,-. no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes
un Valsts zemes bank u zīmes, 3) Latvijas bankas vai viņas
pārgarantētas privātu banku garai:?

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā, Šlīteres muižā
un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
13469o ~ Šlīteres virsmežniecība.

Auces virsmežniecība
PĀRDOS MUTISKĀ IZSOLĒ 1928. g. 13. oktobri, Bikstu pag. namā

augošu mežu pēc platības un pēc celmu skaita
no Bikstu iec. mežniecības, pavisam 29 vienības, vērtībā no Ls 24
līdz 300.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommi-

sijai 10% drošības naudas no novērtētās summas, kura pēc
nosolišanas jāpapildina līdz 10% no pilnas nosolītās summas.

Drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departa-
menta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu
resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie Bikstu iec.
mežziņa. 13467o Auces virsmežniecība.



Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Jaunpiebalgas pag. valde ar šo
izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, kara klausības aplie-
cību, izdotu no Cēsu apriņķa
apsardzības priekšnieka 1919. g.
1. novembri ar Ne 30 uz Emila
Miķeļa d. Buduls vārdu.

Valkas apr. pr-ka pal. I. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ne 24442,
izdotu no Rēzeknes kara apriņķa
priekšnieka 1924. g. 2. decembrī
uz Staņislava Antona dēla Ran-
dara vārdu. 12984d

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ne 16420, izdotu no Rīgas
prefektūras 1921. g. 11. maijā uz
Jūliusa Vilhelma d. Reinholda
vārdu. 12988d

Aisteres pagasta valde izsludina
par nederīgu š. g. 9. jūlijā
nozaudēto Latv. iekšzemes pasu
grāmatiņas blanku serja M. L.
Ne 1340i 12996ē

Augšpils pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi Ne 7514, izdotu no Viš-
gorodas pagasta valdes 1922. g.
I. aprīlī uz Ivana Gavrila d.
Kirilova vārdu. 12995ē

Brigu pagasta valde, Ludzas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto apliecību par nede-
rīgumu kara dienestam, izdotu
1923. g. 29. janv. ar Na 9429
no Lūdzas kara apriņķa priekš-
nieka uz Rosijskijs ' * Artemijs
Jēkaba d. vārdu. I2998ē

Palsmanes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi vecā
parauga, izdotu no Rīgas pre-
fektūras 2. iec. priekšnieka 1920.g.
12. aprīlī ar Ne 88961 uz-Ernas
Alekša m. Briedis vārdu. 12999ē

Šķibes pag. valde izsludina par
ned. atvaļinājuma apliecību N?
1564, izd. no Vidzemes artilērijas
pulka priekšnieka 1923. g. 2i:'. jū-
nijā uz Staņislava Augusta d.
Onzuļa vārdu. 13013z

Ungurmuižas pagasta valde iz-
sludina par ned. nozaud, kara-
klausības apliecību Ne 252, izd.
no Daugavpils kara apriņķa pr-ka
1920. g. 15. aprīlī uz Jūlija Bim-
šteina vārdu. !3003z

Tilzas pag. valde, Jaunlatgales
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaud. Latvijas personas pasi
Ne 3014, izdotu no Kokorevas
pagasta valdes 1924. g. 15. sept.
uz Benedikta Bērziņš v. 13005z

Ventspils apr . p riekšnieka ...izsludina par nederī gu noz^J**Latvijas iekšzemes pasi 4 "S?izd. no Dundagas pagasta "vlT-1922. g. 19. jūlijā uz ku^Kārļa d. Ermanbriks v. jgjjPriekules pol. iec. priekaizsludina par nederīgu noz^-"Latvijas iekšzemes pas"ftizd. no Asites pag. valdes ļo-aļ80 -
24. martā uz Annas \£f s-
Ziverts vārdu. jg» «L

Kalupes pagasta valde izsiudīTpar nederīgu nozaudēto Latv/ 3
pasi Ne 3258, izd. no šīs pļf^J»1922. g. 30. aug. uz Ju!iK-
m. Vaider vārdu. n„]a?a

S>ažāāi "ļ
sludinājumi.

JVkc. sab.

„G. Šenfeldts"
valde uzaicina akcionārus uz

ārkārtēju
akcionāru sapulci

1 notiks valdes telpās, Rfejatflotēcinieku ielā Na 14 pīkst -
pusd., 1928. g. 5. oktobrī.'*

(ļ Dienas kārtība:
1) Pamatkapitāla palielināšana
2) Statūtu grozīšana.
3) Tekoši jautājumi.

Sapulce skaitās par likumieu
ja akcionāri vai viņu pilnvarotie'
kas ieradušies, reprezentē nemazāk kā >/2 no pamatkapitāla.
13537o valde .

Maksātnespējīgā parādnieka
Jūda Askinazi zvēr. kurators
zvēr. adv. Ansis Buševics paziņo
ka š. g. 24. septembrī, pīkst '
7 vakarā, Rīgas apgabaltiesas
telpās notiks maksātnespējīgā
parādnieka Jūda Askinazi

KREDITORU SAPULCE
un uzaicina uz šo kreditoru sa-
pulci ierasties minētā maksāt-
nespējīgā parādnieka kreditorus;
sapulces dienas kārtība sekoša:
1) Zvērināta kuratora ziņojums

par Jūda Askinazi mantas
stāvokli.

2) Konkursa valdes vēlēšanas.
3) Dažādi jautājumi.
13538o Zvēr. adv.A.Buševics.

Adulienas pag. valde izsludina
par ned. nozaud. iekšzemes pasi
Na 2124, izd. no Galgauskas pag.
valdes 1925. g. 13. febr. uz Jāņa
Broņislava d. Jaudzems vārdu.

J2997z

Valdemārpils pilsētas valde izsl.
par ned. nozaud. karaklausības
apliecību Ne 4976, izd. no 10.
Aizputes kājnieku pulka ko-
mandiera 1926. g. 27. maijā uz
Friča Ernesta d. Ridama vārdu.

12994z
Preiļu pag. valde, Daugavpils

apriņķi, izsludina par ned. zemāk
minētos dokumentus: 1) Latv.
pasi ser. JT Na 019237, izd. no
Preiļu pag. valdes 1928. g.
14. maijā uz Ivanovs, Alistachs
vārdu; 2) Latvijas pasi ser. JT.
Ne 017806, izd. no Preiļu pag. v.
1928. g. 6. martā uz Emmas-
Johannas Saliņš vārdu; 3) Latv.
pasi Na 7140, izd. no Preiļu pag.
valdes 1922. g. 23. aug. uz
Jvanova Amfana v.; 4) Latv.
pasi ser. JT Ne 017330, izd. no
Preiļu pag. valdes 1928. g. 9.febr.
uz Aleksejevs Jānis vārdu un
karaklausības apl. Ne 14076, izd.
no Daugavpils kara apr. pr-ks
1924. g. 21. augustā uz Aleksejeva
Jāņa vārdu un 5) Latvijas pasi
Ne 6385, izd. no Preiļu pag. v.
1922. g. 28. jūlijā uz Volonta Pi-
tera Jāņa d. v. 13010z

Madonas apr. priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas vecā parauga
pasi Na 1369, izd. no Lubānas pag.
valdes 1920.g. 10.jūnijā uz Mades
Andreja m. Karlsons vārdu.

13214v

Madonas apr. priekšnieka pailgs
2. iec. izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas vecā parauga
pasi Ne 702, izd. no Lubānas pag.
valdes 1920. g. 10. aprīlī uz Kārļa
Jāņa d. Taureņa vārdu. 13216v

Talsu pol. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi Ne 8958, izd. no Ventspils pol.
prēf. 1921. g. 12. sept. uz Johana-
Kārļa-Viļa Jāna d. Tālberga v.

-13217v

Kārsavas pag. valde izsludina
par ned. nozaud. Latvijas iekšz.
pasi Ne 6043, izd. no šīs pagasta
valdes 1923. g. 24. aprīlī uz
Leļs Tadeušs Vladislava vārdu.

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
1925. g. 13. jūlijā ar Na 27047 no
Daugavpils prefektūras uz Jāņa
Jozefa d. Mucha vārdu. 13021ē

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
1928. g. 10. jūlijā ar Ne B. L.
21295 no Daugavpils prefektūras
uz Teklas Svilpa vārdu. 13022Č

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
1928. g. 19. jūlijā Na B. L. 21330
no Daugavpils prefektūras uz
Antona Svilpa vārdu. 13022-aē

Madonas apr. priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas vecā parauga
pasi Ne 2524, izd. no Lubānas pag.
valdes 1920. g. 24. aprīlī uz Leo-
narda Pētera d. Rīdzinš vārdu.

13215v

J ēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Lietuvas zirgu pasi, izdotu uz
12 gadus veca zirgu, melnas spal-
vas. Pase reģistrēta Neretas
robežpārejas punktā 1925. gadā.

12982d

Aizputes "iecirkņa pol. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ne 9018,
izdotu no Aizputes-Kuldīgas kara
apriņķa priekšnieka 1924. gada
25. jūlijā uz Jozefa Ulmanis v.
_____ 12990d
Daugavpils pilsētas policijas

1. iecirkņa pr-ks izsludina par ne-
derīgu nozaudēto kara klausības
apliecību Ne 8605 no 1925. gada
19. marta, izdotu no Daugavpils
kara apriņķa priekšnieka uz Ber-
mana Gir' ša vārdu. 13020d

Poļeščinas iecirkņa policijas
priekšnieks izsludina par nederī-
giem sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes
pasi Ne 2063, izdotu no Istras
pagasta valdes 1922. g. 2. sep-
tembrī uz Broņislavās Nikolaja
meitas Rudzinskis v.; 2) Latvijas
iekšzemes pasi Ne 457, izdotu no
Istras pagasta valdes 1921. g.
12. augustā uz Jelizavetas Osipa
meitas Švedovs v.; 3) Latvijas
iekšzemes pasi Ne 1874, izdotu no
Istras pagasta valdes 1922. g.
18. augustā uz Zacharija Andreja
dēla Spitans v.; 4) Latvijas iekš-
zemes pasi Ne 637, izdotu no
Istras pagasta valdes 1921. g.
20. augustā uz Aleksandras Mak-
sima m. Jakušenoks v.; 5) Lat-
vijas iekšzemes pasi Ne 2044, iz-
dotu no Šķaunes pagasta valdes
1922. g. 19. janvārī uz Alfonsa
Vikentija d. Dunaiskis v.; 6) Lat-
vijas iekšzemes pasi Ne 2875, iz-
dotu no Šķaunes pagasta valdes
1922. g. 5. oktobri uz Marijas
Bartlomeja m. Dunaiskajas, dz.
Matulenoks v.; 7) zirga pasi
Na 860/16610, izdotu no Šķaunes
pagasta valdes 1926. g. 22. febr.
uz Alfonsa Vikentija d. Dunai-
skis vārdu. 13019d

Liepājas-Aizputes robežapsar-
dzības apgabala I rajona priekšn.
nometnē, Vaiņodē, Tirgoņu ielā
Na 18, 1928. g.'l. oktobrī, plk. 10,
atklātā izsolē vairāksolītājiem
tiks pārdots viens robežapsardzī-
bas dienestam nepiemērots zirgs.

Ilūkstes apr. priekšn. pal. Liec.
izsludina 1928. g. 20. septembrī,
pie Silenes pagasta nama, pīkst.
10 rītā, ūtrupi kurā tiks pārdots
atklātā izsolē pils. Veronikai
Zamars piederošais galda modi-
nātāja pulkstens, nocenots par
Ls 3, dēļ soda drošības naudas
piedzīšanas par nelegālu robežas
pāriešanu saskaņā ar Daugavpils
muitas rakstu no š. g. 17. aug.
ar Ne 4641. Apskatīt var minētā
dienā uz vietas. Ne 5745/11.

Grīvā, 1928. g. 7. septembrī.
13505o Priekšn. pal. (paraksts).

Višķu pag. sabiedrībai, Daugav-
pils apr., 0,25 km no dzelzceļa
Stac. Višķi vajadzīgs

ārsts.
Kandidāti tiek uzaicināti ie-

rasties pie pag. padomes š. g.
22. septembrī pīkst. 11 dienā uz
nolīgšanu, saskaņā ar likumu
par ārstu pieņemšanu, bet lū-
gumi uz vakanto ārsta vietu
iesniedzami pagasta valdei līdz
š g. 20. septembrim. 13444b

2 Višķu pagasta valde.

Drabešu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto līdz-
šinējo Latvijas pasi, izdotu no
Sērmūkšu pagasta Izpildu komi-
tejas 1920. g. 17. martā ar
Na 195 uz Paulīnas Kārļa m.
Ķiaka vārdu. 12844ē

Vandzenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliec. Ne 611,
izdotu 1920. g. 8. febr. no Tu-
kuma-Talsu apsardzības priekš-
nieka uz Kriša Klasau vārdu,
par nederīgumu kara diene-
stam. 12397ē

Ādažu pagasta valde izsludina
par nederīgām nozaudētās:

1. Latvijas iekšzemes pasi ser.
A. L. Na 17377, izdotu 1927. g.
28. okt. no Rīgas prēfekt. uz
Annas Sviķa vārdu un

2. Latvijas iekšz. pasi ser.
N. L. Na 006545, izdotu 1928. g.
31. martā no Ozolmuižas pagasta
valdes uz Konrāda Černova
vārdu. 12838ē

Iecavas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Iecavas
pagasta valdes 1920. g. 12. aprīlī
ar Ne 611 uz Lavīzes Mārtiņa m.
Zariņš vārdu. 12840ē

Dundagas pagastam
vajadzīgs Melsila I pakāpes

pamatskolai pilntiesīgs

ikololijs (iaHāiiis.
Pieteikšanās rakstiski, pieliekot

dokumentus Dundagas pagasta
valdē, vai personīgi vēlēšanas
dienā š. g. 15. septembrī, pīkst.
2 dienā pie pagasta padomes.
13512o Pagasta valde.

Igaunijas sūtniecība Rīgā izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi ar Ne 143098/173,
izdotu 1924. g. 30. okt. no Paides
pilsētas policijas uz Johana Jaaka
dēla Leiburg vārdu. 13543o

Zemkopības departaments iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
dienesta apliecību Ne 6198-K,
izdotu no Z. D. mērniecības daļas
1928. g. 15. martā uz mērnieka-
revidenta Kārļa Jaunzema vārdu.

Pazaudēta Lietavas nac. pase
izdota no Lietavas konsulāta
Rīgā 1927. g. 7. martā ar Ne 245
uz Ruvina Movša d. Jutera vārdu,
kura uzskatāma kā nederīga.

Pamats: Rīgas prēf. 7. iec.
pr-ka protokols no 1928. g.
5. sept. zem Ne 01920. 13548

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ne 469,
izd. 1921. g. 2. augustā no Kur-
cuma pag. valdes uz Magdalēnas
Ķušans vārdu. 12848z

Valkas apr. pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi Ne 2923, izdotu
1924. g- 11- aprīlī no Smiltenes
pagasta valdes uz Pētera Pētera
dēla Sebra vārdu. 1308Qd

Daugavpils apr. pr-ka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas pasi Ne I Z
002064, izdotu 1928. g. 9. jūlijā
no minētā apriņķa priekšnieka
palīga uz Pētera Liepiņš vārdu.

Jelgavas apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgām zemāk
minētas Latvijas pases, kuras
pieteiktas par nozaudētām:

1. Latvijas pasi ser. L. N.
Ne 013639, izdotu no Jelgavas
apr. pr-ka 1928. g. 21. jūlijā uz
Annas-Hermīnes Orlovskis vārdu;

2. Latvijas pasi Ne 20, izd. no
Blīdenes pag. valdes 1923. g.
16. jūnijā uz Kriša-Rudolfa Plik-
galvis vārdu;

3. Latv. pasi Ne 2492, izd. no
Budbergas pag. valdes 1924. g.
uz Emīlijas Pernavs-Kalpinskis
vārdu;

4. Latv. pasi ser. L. K.
Ne 000780, izd. no Jelg. apr.
pr-ka 1927. g. 1. sept. uz Feigas
Vulfs vārdu;

5. Latv. pasi ser. L. K.
Ne 015743, izd. no Jelg. apr. pr-ka
1928. g. 30. martā uz Helenes
Zardiņš vārdu;

6. Latv. pasi Ne 26175, izdotu
no Jelg. apr. pr-ka 1927. g.
5. febr. uz Rajas Spektors vārdu;

7. Latv. pasi Na 25278, izdotu
no Jelg. apr. pr-ka 1926. g.
17. jūnijā uz Jefrema Vasilijeva
vārdu;

8. Latv. pasi ser. L. K-
Ne 005439, izd. no Jelg. apr. pr-ka
1927. g. 1. nov. uz Kārļa-Augusta
Bargs vārdu;

9. Latv. pasi ser. L. K-
Ne 019622, izd. no Jelg. apr. pr-ka
1928. g. 24. maijā uz Annas
Dalbiņš vārdu un

10. 'Latvijas pasi ser. L. N.
Ne 012018, izd. no Jelg. apr. pr-ka
1928. g. 21. jūnijā uz Paula
Neilanda vārdu. 12991ē

Poļeščinas iec. policijas pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ne 2286,
izdotu no Poļeščinas iecirkņa po-
licijas pr-ka 1921. g. 26. maijā uz
Elizabetes Vasilija m. Malašenoks
vārdu. 13018d

Madonas apr. priekšnieka pal.
2. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas veco parauga
pasi Ne 1833, izdotu no Vestienas
pag. valdes 1922. g. 19. jūlijā uz
Kārļa Andreja d. Ubelits v.l2989ē

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi C. Z.
Ne 002148, izdotu no Ventspils
pilsētas polic. priekšnieka 1927. g.
4. novembrī uz Marijas Pētera m.
Sproģis vārdu. 12992ē

Ventspils apriņķa priekšnieks
atsauc ievietoto ' š. g. ,,V. V."
Ne 160 sludinājumu par pilsones
Anlīzes Lotes m. Ecētājs pases
nozaudēšanu, jo pēdējā ir at-
rāsi^ 12993ē

Ķempu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ar Ne 1000, izdotu
1920. g. 8. martā no Līgatnes
pagasta valdes uz Emmas Pētera
m."Bērziņš vārdu. ' 13007ē

Pāvītes pagasta valde, Cēsu
apriņķī, izsludina par nederīgu
pazaudēto vecā parauga Latv.
iekšzemes pasi . Ne 202, izdotu no
Briņgu pag. valdes 1921. g.
4. aug. uz Annas Martas Antona
m. Jeger vārdu. 13008ē

Jaunpiebalgas pag. valde ar
šo izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Kaunatas pagasta
valdes 1922. g. 20. februārī
ar Ne 597 uz Marijas Bartuļa m.
Katkovskis vārdu. 127571.

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) La-
tvijas iekšzemes pasi Ne 281, iz-
dotu no Sarkaņu pag. valdes uz
Augusta Jāņa d. Bicleraga vārdu ;
2) Latvijas iekšzemes pasi Ne 487,
izdotu no Sarkaņu pag. valdes uz
Minnas Jāņa m. Stokmanis vārdu,
3) Latvijas iekšzemes pasi Ne
113165, izdotu no Rīgas 8. pol.
iecirkņa pr-ka uz Augusta Jēkaba
dēla Gaiguls vārdu; 4) kara klau-
sības apliecību Na 6344, izdotu no
9. Rēzeknes kājnieku pulka ko-
rnandiera uz Jāņa Jāņa d. Pri-
pans vārdu; 5) kara klausības ap-
liecību Ne 468, izdotu no Daugav-
pils apsardzības priekšnieka uz
Jūlija Jēkaba d. Blumhergs v.

Madonas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ser. M. T.Ne 015044,
izdotu no Madonas apr. pr-ka pal.
2. iec. 1927. g. 22. septembrī uz
Aleksandra Švarca vārdu. 12986d

Valkas apr. pr-ka pal. 1. iec. iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ne90074,
izdotu no Eīgas prefektūras 1920.
gada 10. februāri uz Emmas Pē-
tera m. Bregis vārdu. 12983d

Turlavas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Snē-
peles pagasta valdes 1920. g.
29. martā ar Ne 66 uz Karlīnes
Otto m.«Gotland, dz. Mežlauks,
vārdu. 12582ē

Saldus pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi izdotu no Saldus pagasta
valdes 1925. g. 8. martā ar
No 1339 uz Mades Jāņa m.
Polis vārdu. 12750ē

Pampāļu pagasta valde izsludi-
na par nederīgu nozaudēto pasi
ser. L. T. Ne 008788, izdotu no
Ezeres pagasta valdes Liepājas
apr. 7. nov. 1927. g. uz Paulīnes
Balstiņš vārdu. 12842ē

Vecmuižas pagasta valde, Baus-
kas apriņķī, izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas pasi
ser. C. K. Ne 000422, izdotu no
Vecmuižas pagasta valdes 1928.g.
25. aprīlī uz Aleksandra Bērziņa
vārdu. I2846ē '

Daugavpils apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī' izsludina par
nederīgu nozaudēto personas ap-
liecību Ne 8099, izdotu no Dau-
gavpils apriņķa priekšnieka pa-
līga 1. iec. 1926. g. 25. novembri
uz Izidora Jāzepa d. Stašulana
vārdu. 12978ē

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
1925. g. 21. septembri ar Ne27434
no Daugavpils prefektūras uz
Stefana Michaila d.Šopa v,12980ē

9. (fte zcftnes nujnie&u nutns
izdos 1928. g. 19. septembrī, pīkst. 10,

mozofksolīšonā
25.000 kg svaigas liellopu gaļas piegādāšanu pulka tekošām vaja-
dzībām par laiku no 1928. g. 1. oktobra līdz 1929 g. 31. martam.

Izolēs notiks Rēzeknē, Viļānu ielā Ne 21, pulka štābā. Ar iz-
soles materiāliem var iepazīties pulka štāba saimniecības daļā, tur-
pat, katru dienu no pīkst. 9—15, izņemot svētdienas. 13536

Auces virsmežniecība
PĀRDOS MUTISKĀ IZSOLĒ 1928. g. 12. oktobri, Dobeles pag. namā
augošu mežu pēc platības un pēc celmu skaita
no Annas un Dobeles iec. mežniecībām, pavisam 105 vienības,
vērtībā no Ls 4—655.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kom-

misijai 10% drošības naudas no novērtētās summas, kura pēc noso-
lišanas jāpapildina līdz 10% no pilnas nosolītās summas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam šīdrošības nauda paliek mežu departa-
menta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu
resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izslu-
dinātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie Annas un
Dobeles iec. mežziņiem. 13466o Auces virsmežniecība.

tf&iģas Biržos ounfzai
ir paziņots, ka no viņas izdotā

depozitzīme Ne 22213 no 1910. g. 13. maija uz Berka Saeviča
Berlina vai Mendeļa Berkova Berlina vārdu
par vienu aizzīmogotu kasti

ir pazudusi, un tādēļ Rīgas biržas banka, saskaņā ar ap-
stiprināto statūtu 30. panta piezīmi, uzaicina visus,' kam pie
minētās zīmes būtu kādas dibinātas tiesības, pieteikties Rīgas
biržas bankā 6 mēnešu laikā, skaitot no šīs dienas. Pretēji
gadījumā pēc ši termiņa notecēšanas minēto zīmi uzskatīs par
nederīgu un tās vietā izdos jaunu. 13539

Rīgā, 1928. g. 7. sept. Na 2576. Rīgas biržas banka._

Maksāt nespējīgās parādnieces
Latvijas Privātā Lombarda krāj-aizd.

sabiedrības zvērinātie kuratori
š.g. 21. septembrī, pīkst. 18 sasauc Rīgā, 1. Ķēniņa ielā Ne 1, „U|ejas"
telpās, firviiitttrtM (noguldītāju) »«tj*ulc* ar šādu

dienas kārtību :
1) zvērināto kuratoru ziņojums;
2) jautājums par zvērināto kuratoru iecelšanu par maksāt nespē-

jīgās parādnieces Latvijas Privātā Lombarda krāj-aizdevu s-bas
mantas massas saimniekiem.

Maksāt nespējīgās Latvijas Privātā Lombarda krāj-aizdevu s-b«*
L. Ne 4980. 13552b zvērinātie kuratori-

Valmieras šaursliežu pievedceļš
1928. g. 24. septembrī, pīkst. 10,

pārd. ūtrupē no saņēmējiem neizpirktus preču sūtījumus''
fmilfenes stacijā.-

Rīga-preču Ne 341592 — 1 muca sausas krāsas f "*
13888 — 1 maiss ādas izstrādātas *ļ "
44089 — 1 kaste liķieru ekstrakts ,Jļ "
44688 — 2 kastes konfektes ™ "

104831 — 1 kaste zivju konservi * "
Rīga I Ne 299226 — 2 pakas rakstāmlietas ._"

299610 — 17 gab. kastes koka, liet. nekrāsotas
— 1 vieta koka dēlīši '1 "

299602 — 2 ķīpas vate kokvilnas _'
409310 — 1 vieta galdiņš koka _ *

Rīga-preču 432271 — 1 kaste veļas* pulveris
Al.-Vārti 268314 — 1 maiss krams smalcināts

iinaāžai sUtījumi .-
Rīga I Ne 128695 — 1 vieta 13 kg saņēmējs Kārlis Linde

129810 — 1 „ 21 „ ' „ J. Zvarodskis
184661 _ 1 „ 7 „ „ F>. Širons
184955 — 2 „ 12 „ „ kvītes uzrādītājs.

Valmierns stacijā ?.^Arciems Ne 477552 — 4 kastes koka, nekrāsotas, lietot, ar salmiem presētiem . - 3Smiltene Na 124172 — 1 vieta avīzes vecas . ,
190358 — 1 „ „ n ..;;'. ; ;;;;;;'....?

Cmoītu staciļā : _ g
Rīga l .No 299580 — 1 maiss maisi tukši, pakulu, lietoti 47k409460 — 2 saini „ , zāļu . . • ? «n aRīga-preču 409071 _ 18 gab. kastes koka, lietotas, nekrāsotas '. ' . '. '....-• ' Jļo'J

*+o^O 1~ — jo , *

„. . ^Irciemd : 90Ubag. Cēsis Ne 237649 — I maiss zuperfosfats . . ...--• • Jļļt*Bez augša minētiem sūtījumiem tiks pārdotas dažādas uz ceļa uz vilcienos atrastas 1

13o4Qo Valmieras šaursliežu pievedceļa a s va


	Valdības Vēstnesis no. 205 11.09.1928��$桭瑸쎘㥏��爀
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles.���.192퀧쐑ᠨ쐑����
	Valdības iestāžu paziņojumi.���������������
	Article
	Article
	Article
	Dzēšami no nosacīti notiesāto sarakstiem:�䠱똑똑倮똑��������
	Jelgavas apgabaltiesa,
	Ārzemes.�㘷〰㘱〰
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㜴〰㘹〰㘵〰㜳〰㘱〰㉣0㜴〰㘹〰㘵o윑
	Article
	KURSI.
	Rīga.����㜴
	Māksla.�猀㘱〰㉥
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 3
	Adv. 2 Page 3
	Adv. 3 Page 3
	Adv. 4 Page 3
	Adv. 5 Page 3
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4
	Adv. 8 Page 4
	Adv. 9 Page 4
	Adv. 10 Page 4


