
Noteikumi par aizsardzības darbiem pret
plūdiem.

Noteikumi par kuģu vajadzībām nozī-
mēto preču novietošanu privātās
noliktavās.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Ārlietu ministris

A. Balodis pieņems privātus apmeklē-
tājus trešdienās un sestdienās no pulksten
11 līdz 12.

Pasta zinas.
i.

1) Vainižu telef. palīga nodaļā, Val-
mieras apr., pārveidota par pasta un
telefona palīga nodaļu visām pasta ope-
rācijām.

2) Valgales pasta pal. nodaļā, Talsu
apr., iekārtotas arī naudas pārvedumu
un paku operācijas.

Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks
V. Krūmiņš.

Nodaļas vadītāja vietā Drekslers.
II.

Atklātas pasta palīga nodaļas vienkāršu
un ierakstītu sūtījumu operācijām:

1) Līči — Līču dzelzceļu stacijā, Sten-
des-Ventspils līn.

2) Jaunpagasts — Sabiles dzelzceļu
stacijā. Tukuma-Ventspils iīn.

Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks
V. Krūmiņš.

Nodaļas vadītāja vietā Dreksh

Paziņojums.
Nodokļu departamenta spirta un deg-

vīna monopola nodaļa ar šo uzaicina
aptieku, ķimisko-farmaceitiski laboratoriju
un slimnīcu turētājus, līstus, zobārstus
un vecmātes iesūtīt spirta monopola no-
daļai Rīgā, lielā Pils ielā Ns 13/15 līdz
š. g. 1. aprilim lūgumus dēļ apliecību
izdošanas spirta saņemšanai no 1928. g.
I. aprija līdz 1929. g. 31. martam. Lū-
gumiem jābūt apliktiem ar zīmoguodokli
un rakstu nodevām sekošos apmēros:

1) aptieku, slimnīcu un ķimiski-farma-
ceitisko laboratoriju lūgumi ar Ls 2,40
zīmognodokli un rakstu nodevām ;

2) ārstu, zobārstu un vecmāšu ar
Ls 1,40.

Lūgumi, kuri nebūs aplikti ar pie-
tiekošu zīmognodokli un rakstu nodevām,
līdz to piesūtīšanai netiks izpildīti.

Bez tam aptieku turētajiem, kas dzīvo
provincē pagastos, lūgumos jāuzrada
kādā pagastā, apriņķī un mājā aptieka
atrodas, bet pilsētu aptiekām — ielas
nosaukums un numurs.

Rīgā, 1928. g. 11. februārī.
Departamenta direktora vietā

A. Šubbe.
Nodaļas vadītājs E d. R u d z ī t s.

Maksa par ..Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22 — gadu . . . Ls 18,—
]ļ2 gadu . . „ 12— >/2 gadu ? . „ 10,—
3 men. . . „ 6,— 3 mēn. . . ,, 5,—
1 -. ? .. 2— 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpar- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru ' . „ —,10

Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī Ka 2. Tel. M° 20032
Runas stundas no 11—12

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 obiigat. sludin.) ,, —,25

d) pardokumentu pazaudēšanu no katras
personas , —,80

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētkudienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rigā, pilī JM° 1. Tel. Na 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par aizsardzības darbiem pret
plūdiem.

1. Jūrniecības departaments caur sa-
viem darbiniekiem uz vietām — ūdens-
ceļu rajonu pārziņiem un ostas valdēm,
savu rajonu robežās — noorganizē vaja-
dzīgo ziņu ievākšanu par ledus un ūdens
stāvokli pavasaros un ziemā lielāku
atkušņu laikā, it sevišķi no tādām apdzī-
votām vietām, kuras parasti ledus sa-
strēgumu dēļ cieš no plūdu briesmām.

2. Šo ziņu ievākšanai augšminētās
amatpersonas un valdes savu darbību
saskaņo ar vietējām valsts un pašvaldības
iestādēm, skatoties pēc lietderības.

3. Tāpat uz vietējo apriņķu priekš-
nieku un prefektu rīkojumu jau priekš-
laikus izstrādājams vietējo resoru, iestāžu
un organizāciju kopējs darbības plāns
par speramiem soļiem plūdu briesmu no-
vēršanai un palīdzības sniegšanai. Apriņķu
priekšnieki un prefekti nizē ar to ir šās
darbības apvienotāji un rīkotāji savas
administratīvās darbības robežās. Dar-
bības saskaņošanai var ievēlēt sevišķu
rīcības komiteju.

Izstrādātā plāna norakstu piesūta zinā-
šanai jūrniecības departamentam un
iekšlietu ministrijas administratīvam de-
partamentam.

4. Darbības plānā jāparedz katras
amatpersonas vai organizācijas tiešie uz-
devumi, tā piem.: a) jānorāda, kas, kam
un kādā kārtībā ziņo par draudošām
briesmām; b) kas, kādus un kur saga-
tavo, pārzina un rīko peldošos un glāb-
šanas līdzekļus (kuģus, laivas, plostus);
c) kas un kādus dod brīdinājumu sig-
nālus par draudošām briesmām u. t. 1.
atkarībā no vietējiem apstākļiem.

5. Par pārtikas piegādāšanu no plū-
diem atgrieztiem un izpostītiem pilsoņiem
rūpējas vietējās pašvaldības kopīgi ar
policiju.

6. Par tiltu un citu būvju aizsardzību
rūpējas tās iestādes, kuru pārziņā šīs
ietaises atrodas, kādam nolūkam vaja-
dzīgās summas viņas paredz savos budže-
tos. Ja rastos vajadzība ledu spridzināt,
tad šis iestādes izsauc spridzinātājus
tieši no 8. pantā minētām karaspēka
daļām.

7. Jūrniecības departaments savā bu-
džetā uzņem summas varbūtēju plūdu
katastrofu gadījumiem un ar plūdu no-
vēršanu un palīdzības sniegšanu saistī-
tiem izdevumiem.

8. Ja plūdu katastrofu novēršanai
būtu nepieciešama ledus spridzināšana,
tad spridzinātāju komandas ar vajadzī-
gām vielām izsūta:

1) Daugavpils rajonā un Latgalē-Dau-
gavpils garnizona priekšnieks;

2) Daugavgrivas rajonā — sapieru ba-
taljona komandiers (Daugavgrīvā);

3) Rīgas un pārējos rajonos — tech-
niskās divīzijas komandiers (Rīgā), un

4) Liepājas rajonā — Liepājas garni-
zona priekšnieks.

Par Liepājas rajonu uzskatāms rajons
uz rītiem lidz Ventai un Ventas pie-
kraste līdz ar Kuldīgu.

Šķūtniekus un citu vajadzīgo darba

spēku piegādā vietējās pašvaldības vai
policija, par ko tuvāki jāparedz izstrā-
dājamā darbības plānā (3. p.).

9. Vajadzīgos ziņojumus par ledus
iešanu un plūdu laiku, attiecībā uz ledus
un ūdens stāvokli, nodod pa tālruni vai,

Rīkojums Nr. 43.
1928. g. 11. februārī.

Noteikumi par kuģu vajadzībām nozīmēto
preču novietošanu privātās noliktavās.
1) Atļauts novietot privātā noliktavā

dažādas nenomuitotas ārzemju preces,
kuras domātas kuģu vajadzībām ārzemju
braucienos. Šādas preces pielīdzināmas
tranzīta precēm un skaitās attiecīgās
muitas ierēķina. Minētās ārzemju preces
atļauts pārsaiņot, negrozot tuvākos ori-
ģināliesaiņojumus, un nodot uz kuģiem
ārzemju braucienos. Preces var novietot
tikai tādās telpās, kuras muita atzinusi
par piemērotām un pilnīgi drošām neno-
muitotu preču uzglabāšanai.

2) Nenomuitoto ārzemju preču novie-
tošanai privātā noliktavā, izņemšanai no
tās, kā aiī visām operācijām ar šīm pre-
cēm jānotiek zem pastāvīgas muitas
uzraudzības, kādam nolūkam muita pie-
komandē noliktavai ierēdni uz visu
laiku, kamēr ar tām tiek izvestas kādas
operācijas.

ja apstākļi to prasa, arī pa telegrāfu,
bez maksas, bet tikai no tām pasta un
telegrāfa resora iestādēm un uz tām
adresēm, kā arī starp tiem tālruņa abo-
nentiem, kurus jūrniecības departaments
iepriekš pieteicis pasta un telegrāfa de-
partamentam.

Tēlegramas ar atzīmi ,,draudošs" pār-
raidāmas ārpus kārtas. Tālruņa sarunas
var būt vienkāršas un steidzamas, kurām
dodama priakšrocība attiecībā pret šo
šķiru maksas sarunām.

Piezīme. Kur apstākļi to prasa, tādi
paši ziņojumi pielaižami arī pa dzelz-
ceļu tālruņa vadiem, par ko jau
iepriekš vienojas ūdensceļu rajona
pārzinis ar vietējo dzelzceļu priekš-
niecību.

JO. Ar šo atvietoti noteikumi par
plūdu briesmu novēršanu un aizsardzības
darbu organizēšanu plūdu laikā (Lik. kr.
1923. g. 27), līdz ar to pārgrozījumu
(Lik. kr. 1924. g. 59) un papildinājumu
(Lik. kr. 1926. g. 28).

Rīgā, 1928. g. 7. februārī.
Ministru prezidents un

finanču ministris P. Juraševskis.

3) Nenomuitotas ānemju preces, pirms
nogādāšanas privātā noliktavā, pārbau-
dāmas, pie kam konstatējams tarifa
daudzums, katrā preču vietā esošo oriģi-
nāliesaiņojumu vai gaba'u skaits (p._p.,
dzērieniem pudeļu skaits, manufaktūrai
un virvēm vai tauvām — gabalu skaits
u. 1.1.). Pārbaudīšanas dokumentā preces
attestējamas, šķirojot tās pozīcijās pēc
speciālā (tirdznieciskā) nosaukuma.

4) Nenomuitotas preces nogādājamas
privātā noliktavā muitas uzrauga pavadībā
un nododamas 2. p. minētā ieiēdņa pār-
ziņā, kurš saņemtās preces ieraksta se-
višķā šim nolūkam ierīkotā grāmatā,
atsevišķi par katru pieteikumu, uzrādot
saņemto preču tarifa pantu, tirdzniecisku
nosaukumu, tarifa daudzumu un oriģināl-
iesaiņojumu vai gabzlu skaitu.

5) Preču īpašnieks var ņemt preces

no dažādām preču vietām (1. p.) un sa-
kopot tās pēc vajadzības (6 p.) cita
iesaiņojumā. Muitas ierēdnim jāraugās
uz to, ka nenomuitoto preču oriģinal-
iesaiņojumi netiktu attaisīti, bojativai
iznīcināti, kā arī jākonstatē no kādas
vietas un partijas (preču parb. dok._ .Nb)
un kādā daudzumā preces_ ņemtas, kādas
ziņas ierakstāmas attiecīgas vietās 4. p.
paredzētā grāmatā.

Piezīme. Ja preces ir lielos gabalos
(manufaktūra, virves un t. 1.), tad
atļauta šādu gabalu sadalīšana.

6) Ja preču īpašnieks vēlas preces
nogādāt uz kuģa, tad tam par to jā-
paziņo muitas ierēdnim un jāiesniedz

pēdējam attiecīgā kuģa kapteiņa vai
viņa vietnieka rakstisks pasūtījums. Pār-
saiņotās preces nogādājamas uz kuģa
muitas ierēdņa vai uzrauga pavadībā un
novietojamas kuģa provīzijas vai citās
telpās, kurss noplombējamas ar muitas
plombu.

Par preču saņemšanu kapteinim vai
viņa vietniekam jāparakstās pavadzīmē,
kuru izraksta preču īpašnieks un pār-
bauda muitas ierēdnis. Parakstītā pavad-
zīme nododama atpakaļ muitas ierēdnim.
Pēdējais uz šīs pavadzīmes pamata iz-
raksta uz kuģa nodotās preces no
4. pantā paredzētās grāmatas, atzīmējot,
kad un ar kādu kuģi preces izvestas.

Preces uzskatām?s par izvestām līdz
ar viņu nogādāšanu uz kuģa.

7) Vienreiz nedēļā muitas ierēdnis
(2. p.) iesūta muitai pārskatu par no-
liktavā saņemto ārzemju preču apgrozību
par katru preču pieteikumu atsevišķi,
uzdodot izvesto preču (6. p.) iesaiņo
jumu vai gabalu skaitu un tarifa dau-
dzumu. Uz šo pārskatu pamata izvesto
daudzumu dzēš no tranzītierēķina. Pār-
skatam pievienojami arī attiecīgie kap-
teiņa pasūtījumi un pavadzīmes ar kap-
teiņa parakstu par preču saņemšanu.

8) Atļauja preču novietošanai privātā
noliktavā dodama tikai tad, ja preču
rīkotājs iesniedz muitai Latvijas bankas
garantiju par summu, kas līdzinās muitas
un akcīzes nodokļiem par noliktavā no-
vietojamo preci.

9) Visi privātā noliktavā novietotie
nenomuitoto ārzemju preču krājumi uz-
ņemami pēc katriem 3 mēnešiem un
salīdzināmi ar 4. p. minētās grāmatas
datiem. Ja pie pārbaudīšanas tiktu kon-
statēts iztrūkums, muitas ierēdnis ziņo
par to muitai, kura sper soļus muitas
un citu nodokļu iekasēšanai par minēto
iztrūkumu.

10) Noliktavai piekomandētam muitas
ierēdnim jāseko, ka ārzemju preces ne-
glabātos ilgāki par muit. lik. 138. p.
pielik. 8 p. noteikto termiņu, pēc kura
notecēšanas ar tām jārīkojas saskaņā ar
ar muit. lik. 138. p. pielik. 9. p.

11) Laikā, kad ar precēm nenotiek
nekādas operācijas (2. p), noliktavai jā-
atrodas zem muitas plombām.

12) Visi izdevumi, kas saistīti ar
muitas uzraudzību privātā noliktavā, jā-
sedz preču rīkotājam (17. p).

13) Kopā ar nenornuitotam precēm
(1. p.) atļauts ievietot noliktavā arī tādas
ar akcīzi apliktas preces, kuj;as pie iz-
vešanas uz ārzemēm atsvabina no akcīzes
nodokļa.

14) Šo noteikumu 13. p minētās
preces izdodamas no ražošanas vietām,
kārtībā, kāda paredzēta akcīzes notei-
kumos tādu preču izdošanai, kuras nosūtī-
šanai uz ārzemēm nogādā tieši uz muitu.
No ražošanas vietām saņemtās preces
nogādājamas tieši privātā noliktavā un
nododamas muitas ierēdņa (2. p.) pār-
ziņā. Preces noliktavās nav atļauts pār-
saiņot vai bojāt uzliktos akcīzes ierēdņa
zīmogus, bet tās nebojātos iesaiņojumos,
veselām vietām nogādājamas uz muitu
izvešanai uz ārzemēm (6. p.).

15) Noliktavās piekomandētais muitas
ierēdnis par apliktām ar akcīzi vietējām
precēm (13. un 14. p.) ved sevišķus no-
rēķinus, uzrādot pēc kāda dokumenta
(akcīzes ierēdņa apliecība vai akts) prece
noliktavā saņemta. Par šo preču kustību
muitai vienreiz nedēļā iesūtāmi atsevišķi
pārskati (7. p.).

16) Šo preču nogādāšanai uz kuģa
(veselām vietām) jānotiek kārtībā, kāda
šais noteikumos paredzēta nenornuitotam
ārzemju precēm. Pēc preču izvešanas
(6. p.) un pārskatu saņemšanas (15. p.)
Rīgas muita izdod preču rīkotājam aplie-
cību par šo preču izvešanu uz ārzemēm.

Vienā apliecībā nevar apvienot preces,
kūjas saņemtas no ražošanas vietām pēc
vairākiem dokumentiem (14. un 15. p.),
bet izdodamas atsevišķas apliecības pēc
katra dokumenta, pēc kura prece pie-
ņemta noliktavā. Minētā muitas aplie-
cība iesniedzama nodokļu departamentam
akcīzes noteikumos paredzētā termiņā;
par šī termiņa neievērošanu nodokļu
departamenta priekšā atbild ražotavas
īpašnieks, kūja preces izlaistas uz no-
liktavu.

17) Šie noteikumi pagaidām attiecināmi
tikai uz firmu „Otto Šefflers".

Finanču ministra biedrs
J.Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.



Rīga.
Z. A. Meierovica piemiņas fonds

izsludina par nederīgu nozaudēto ziedo-
jumu vākšanas listi N° 163, kura izrakstīta
,,Rīgas Ziņu" redakcijai.

Piemiņas fonds.

Literatūra.
Latvijas Banka. Protestēto vekseļu saraksts 57.

1927. gada novembrī. Oficiāls izdevums. Rīgā,
1928. g.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Obligātoriski noteikumi
par krodzniecības veikalu, bufešu un
iebraucamo vietu atvēršanu un uz-
turēšanu Rēzeknes apriņķa pagastos.

Apstiprināti ar iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta 1928. g. 12. jan-

vāra rakstu N° 85195.

1. Par krodzniecības veikaliem uz-
skatāmi: traktieri bez reibinošiem dzē-
rieniem, tējnīcas, ēdienu veikali, kā ari
bufetes, kuras atver vai nu atsevišķi,
vai pie biedrībām, klubiem, tautas namiem
un iebraucamām vietām un kuros pārdod
patēriņam uz vietas vai promnešanai
visādus siltus un aukstus ēdienus, kā
ari tēju, kafeju, kakao u. t. I., pienu un
piena produktus, augļu ūdeņus, zelteri,
limonādi, kvasu un tamlīdzīgus dzērienus,
kuri nav pieskaitīti reibinošiem dzērie-
niem.

2. Visi pirmā pantā minētie veikali
padoti pašvaldības un policijas uzraudzībai,
kādēļ to atvēršanai un turēšanai nepie-
ciešamos dokumentus izdod apriņķa valde
saziņā ar policiju. Šos veikalus var turēt,
kulturālas biedrības un privātas personas
ar nevainojamu pagātni; tāpat ari biedrī-
bas bufetes atbildīgie vadītāji var būt
tikai personas ar nevainojamu pagātni.
Apliecības veikalu turēšanai izdodamas
uz tekošu gadu līdz 31. decembrim.

3. Telpas, kurās nodomāts ierīkot
1. pantā minētās iestādes, iepriekš ap-
skatāmas no vietējās pašvaldības un poli-
cijas, lai konstatētu, vai tās atbilst turp-
mākos pantos izteiktām prasībām. Ap-
skates protokols un policijas atsauksme
par atbildīgo personu pieliekami pie lū-
guma dēļ apliecības izdošanas.

4. Šajos noteikumos minētās iestādes
nevar ierīkot namos, kur atrodas reibi-
nošu dzērienu pārdotavas un noliktavas,
turklāt no I un II šķiras traktieriem šīs
iestādes nevar atvērt tuvāk par 250 me-
triem. Par bieži apdzīvotām izsludinātās
vietās attālums samazināms līdz 100 me-
triem.

5. Krodzniecības veikalus un bufetes
var ierīkot tikai sausās, gaišās, labi iz-
krāsotās, labi apkurināmās un ar venti-
lācijas ierīci apgādātās telpās. Publikas
ieeja atļauta tikai no ceļa vai laukuma,
bez tieša sakara ar dzīvokļiem. Pie tel-
pām nepieciešamas kārtīgas atejas vietas.
Biedrību un tautas namu bufetēs nepie-
ciešama atsevišķa dāmu istaba ,

6. Ja krodzniecības veikals ierīkots
pie iebraucamās vietas, tad nav atļauta
tieša ieeja stadulā vai stallī, bet tam jābūt
šķirtam ar korridoru vaipriekšnamu, kuram
durvis aizveramas, lai novērstu stadulas
smakas ieplūšanu veikalā. Tāpat virtuvei
vajaga durvju uz āru malkas un ūdens
piegādāšanai. Pie iebraucamām vietām
vajaga ne mazāk kā divas mēbelētas viesu
istabas nakts guļai.

7. Krodzniecības veikalos un bufetēs
telpas jātur vienmēr tīras, mēbelēm ("gal-
diem un sēdekļiem) jābūt krāsotām;
veļai uz galdiem un viesu istabās jābūt
tīrai; ziemā temperatūra nedrīkst būt
apakš 4- 15° C; tumsai iestājoties, telpas
un ieeja jāapgaismo.

8. Ēdieni un dzērieni jāpagatavo tikai
no svaigām un nebojātām vielām, bez
kaitigu vielu piemaisījuma. Trauki un
galda piederumi turami pieklājīgi un tīri.
Vasaras laikā uzkožamie turami apsegti,
lai tos aizsargātu no mušām un putekļiem.

9. Iestādes īpašnieka vai atbildīgā vadī-
tāja pienākums ir neatlaidīgi gādāt par
to, lai iestādē valdītu kārtība un pieklā-
jība, lai netiktu lietoti neatļauti dzē-
rieni un lai tiktu visumā izpildīti likuma
un šo (saistošo) obligātorisko noteikumu
prasības.

10. Pie iebraucamām vietām jāierīko
pumpis, no kura var dabūt ūdeni lopu
dzirdīšanai. Kur nav pumpja, tur jā-
ierīko aka saskaņā ar noteikumiem par
akām. Pie šādas akas jātur piestiprināts
ūdens smeļamais trauks, bet lopu dzir-
dīšanai jātur vēl īpašs spainis.

11. Iebraucamo vietu stadulās un staļ-
ļos nevar turēt daudz mēslu, bet tie jā-
aizved projām. Stadulas vārti pa nakti
jātur noslēgti.

12. Iebraucamo vietu viesu guļamās
istabās jātur tīras gultas ar tīru veļu,
kā arī trauks ar dzeramu ūdeni. No guļa-
mām istabām jābūt svabadai ejai uz
atejas vietu.

13. Par viesu saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām jāpaziņo policijai,
bet telpas, kurās uzturējās saslimušie,
nekavējoties jādezinficē. — Tas pats iz-
pildāms attiecībā uz iebraucamo vietu
stadulās vai staļļos saslimušiem lopiem.

14. Krodzniecības veikalam jāpieliek
izkārtne ar attiecīgu uzrakstu pareizā
valsts valodā un ortogrāfijā. Uz izkārtnes
jāuzraksta ari īpašnieces biedrības no-
saukums vai īpašnieka vārds un uzvārds.

15. Par tirgošanās laika aprobežoju-
miem izdodami atsevišķi noteikumi.

16. Iestādes turētājam jāsastāda cenu
saraksts par ēdieniem un dzērieniem, kā
arī par viesu istabu, gultu un stadulas
lietošanu. Šo sarakstu apstiprina vietējā
policija. — Saraksts izkarams visās ie-
stādes telpās, kā ari viens eksemplārs
iesūtāms apriņķa valdei.

17. Iestādes turētājam, uzradot 3. pantā
minēto apriņķa valdes apliecību, ir jāiz-
pērk attiecīga tirdzniecības zīme un citi
dokumenti, samaksājot nodokli. Bez
tam apriņķa valde, saskaņā ar pagaidu
noteikumiem par pagastu un apriņķu
nodokļiem 8. pantu, uzliek īpašu nodokli
par labu apriņķa pašvaldībai.

18. Krodzniecības veikalā jāizkar re-
dzamā vietā tirdzniecības dokumenti, šie
obligātoriskie noteikumi un noteikumi par
tirgošanās laiku.

19. Policijas un nodokļu inspekcijas
ierēdņiem, pašvaldības pārstāvjiem un
žūpības apkarošanas kuratoriem ir
tiesība katrā laikā apskatīt iestādes telpas
un pārbaudīt, vai tirgošanās netiek pie-
laisti likuma un obligātorisko noteikumu
pārkāpumi, bet par pārkāpumiem sa-
stādīt protokolus nodošanai tiesai.

20. Par šo noteikumu nepildīšanu
vainīgiem draud sods caur tiesu uz pa-
stāvošu likumu pamata. Par vainīgiem
atzītie zaudē bez tam tiesību turēt krodz-
niecības veikalu.

Šie noteikumi stājas spēkā divas ne-
dēļas pēc viņu izsludināšanas ,,Valdības
Vēstnesī". Agrākie šinī lietā izdotie no-
teikumi ar šo atcelti.

Apriņķa valde.

GROZĪJUMS
saistošos noteikumos par tirgošanos

un darba laiku Daugavpilī.

(Publicēti „Valdības Vēstnesī"
1926. gada 1. oktobrī Ne 220.)

Grozījums pieņemts Daugavpils pilsētas
domes 1927. gada 22. decembra sēdē un
apstiprināts ai iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta 1928. g. 10.februāra

rakstu N° 85988.

§ 3 grozīt un atvietot ar sekošu
pantu:

§ 3. Maiznīcas, ma'zes ceptuves un
piena veikalus var atvērt ne agrāk kā
pulksten 6 un 30 min. no rīta un jā-
slēdz: piena veikai ne vēlāk kā pulk-
sten 8 vakarā, bet maiznīcas un maizes
ceptuves ne vēlāk kā pulksten 10 vakarā
ikdienas, neizslēdzot svētdienas un svētku
dienas.

Piezīme. Veikali, kuros tirgojas ar
dažādām pārtikas vielām, tabaku un
tabakas izstrādājumiem un atrodas
dzelzceļu stacijas tuvumā, var būt
atvērti bez paraitā laika, vēl vienu
stundu ilgāki, līdz vilciena pienāk-
šanai un atiešanai, par ko minētās
tirgotavas ikgadus izņem no pilsētas
valdes sevišķas apliecības.

Pilsētas valde

PAPILDINĀJUMS
1926. gadā 15. aprilī Kuldīgas pilsētas
domes sēdē pieņemtos saistošosnoteikumos
par nedēļas, gada un lopu tirgiem

Kuldīgas pilsētā.
Papildinājums pieņemts 1927. g. 15. de-
cembra domes sēdē un apstiprināts ai
iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1928. ģ. 3. februāra rakstu

JVs 85776.

Papildināt § 3. ar sekošu piezīmi:
„Ar zivīm, augļiem un saknēm atļauts

tirgoties tirgus dienās līdz pulksten 4 pēc
pusdienas"

Papildinājums stājas spēkā divu ne-
dēļu laikā skaitot no viņa publicēšanas
dienas „Valdības Vēstnesī".

Kuldīgā, 1927. g. 30. decembrī.

Kuldīgas pilsētas valde.

Māksla.
Dailes teātrī sestdien bija benefice

iecienītai aktrisei Emīlijai Vie-
st urei, kādā gadījumā pirmo reiz
izrādīja franču lugu „Maja".

Visa lugas darbība norisinās kādā
dienvidus ostas pilsētas prieku mājā vai
ostmalā, kur kustas un grozās tie ļaudis
un tās aprindas, kam ar šo namu kādi
sakari, kā jūrnieki, sakņu un augļu pār-
devējas, kas arī mēdz šai namā
iegriezties un piedāvāt viņas iemītniecēm
savas preces. Prieku nama iemītnieces,
viņu dzīves veidu, viņu psicholoģiju,.
viņu raksturus, viņu godīgumu un lab-
sirdību, viņu gudrību, tāpat ieskatu ap-
robežotību, gara trulumu un muļķību
autors rāda, kā saka, « izsmeļoši". Gal-
venās personas lielā labsirdība, piemēram,
dokumentēta ar to, ka viņa — piestāvīgu
drēbju dēļ — nevarēdama kļūt uz savas
meitiņas bērēm — visu naudu, ko bie-
drenes sametušas sēru vaiņaga pirkšanai,
ieber saujā kādai pazīstamai pusaugu
skuķei, kuj-ai tuva pazīšanās ar šīm
„mīlas priesterienēm" un kūja tur šaudās
iekšā un ārā, visu dzirdēdama, visu no-
skatīdamās un it kā mācīdamās un gata-
vodamās uz šādu pat dzīvi. Viņa ari atnes
prieku nama iemītniecēm prieka vēsti,
ka ostā patlaban iebrauc četri kuģi . . .
Galvenās personas gara trulums redzams
no tam, ka viņa pati nezin, kā viņas
meitiņai vārds: minas, bet nevar vairs
iecerēties. Viņas muļķību redzam no
tam, ka viņa savā portrejā par galveno
trūkumu uzskata lielo ķemmi, kura ne-
maz neesot matos redzama. Ja, tik no-
žēlojamas ir šā nama iedzīvnieces, tik
notrulināts ir viņu prāts, gars un jūtas.
Pašas viņas brīnās par vīriešiem, kas
pie viņām nāk meklēt „glāstus, mai-
gumu un jūtas". — „Pie mums jūtas!
Kur tās te lai rodas!" Izsaucas

kāda no šīm „mīlas" priesterienēm. Labā-
kais, ar ko viņas var lepoties savu viesu
priekšā, ir viņu — smalkā, greznā veļa!
Galu galā no visa kļūst skaidrs, ka tas
nebūt nav nekāds prieku, bet īstais
bēdu nams.

Tikpat reāli un reljefi, kā pašas šā
nama iemītnieces, tēloti arī viņu dažda-
žādie apmeklētāji. Dažs atnācis siltā gal-
viņā, citam pašam no sevis atkūst sirds
un jūtas tādas sievietes tuvumā, ar kuru
var pilnā vaļsirdībā izrunāties, un te nu
izrādās, ka ari tie gandrīz visi ir nelai-
mīgi, nožēlojami cilvēki, kas maldīgā
kārtā šādā bēdu namā meklē un cerē
atrast sev kādu prieku!

Tāds ir galvenos vilcienos lugas saturs.
Ko autors beigu cēlienā caur indieša
muti plaši un gari filosofē par mīlestības
misticismu, patiesībā nemaz nepieder pie
kgas reālā satura, bet izklausās it kā
aizbildināšanās no autora puses par viņa
izvēlētā, neparastā temata visai reālo un
reljefo apstrādāšanu. Katrā ziņā skatu-
viski šis misticisma prātojams nekā ne-
dod, tikai vājina lugas darbību.

Galveno lomu benef.ciante deva atzī-

stami izturētu no sākuma līdz beigām
tādā raksturā, kādā viņa to bija uztvē-
ruse. Labi bija arī visi citi tēlotāji,
sevišķi raksturīgas bija gandrīz visas šī
bēdīgā „prieku nama" lemitnīces, tāpat
Neiberģe kā tirgus sieva; arī Sim-
sons bija varens dienvidnieka un Priede
skaisti naivs ziemeļnieka tips. Bet
lieliska, var teikt, bija mazā Bram-
berģe pusaugu skuķes lomā. Viņa tanī
dzīvot dzīvoja.

Nams bija izpārdots un uzņēma izrādi
ar dzīvu interesi. Beneficiantei pasniedza
balvas un puķes. —J —

Nacionālā opera. Šovakar Eduarda Vī-
tola Nacionālās operas dekoratora 25 gadu
mākslinieciskās darbības jubilejas izrādē ,,An d r ē
Šenjē". — Trešdien, 15. februārī, ,,Pasaka
par caru Saltā nu". Diriģenta Teodora
Reitera vadībā. — Veras Karalli un
Viktora Zimina baletvakari 16. un 18. fe-
bruāri. Vera Karalli ir viena no zuminātākām
bijušā krievu ķeizariskā baleta dejotājām, gu-
vusi ļoti lielu pazīstamību Vakareiropā, īpaši
Francijā un Anglijā. Arī Rīgā ievērojamā māk-
sliniece pirms vairākiem gadiem uzstājusies ar
spožiem panākumiem.

Nacionālais teātris. Otrdien, 14. februāri, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē A. Upīša
komēdija ,Vesela miesa". — Trešdien,
15. februārī, pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi
lielā novitāte J. Raiņa traģēdija „I!ja M u-
romietis" A. Amtmaņa-Briedīša režijā, L. Li-
berta dekoratīvā inscenējumā, ar J. Kalniņa
komponētu mūziku. — Ceturtdien, 16. februāri ,
pulksten 4.30 pēc pusdienas, kara vīriem Annas
Brigaderes drāma „I z r e d z ē t a i s". Pulksten
7.30 vakarā, Bisona drāma „Nezinām ā"
24. pamatskolai par labu.

Skatuves mākslinieces jubileja. Pirmdien ,
12. martā, Nacionālā teātrī sarīkos Ellas
Jākobsones 25 gadu skatuves darbības
jubileju. Izrādīs Annas Brigaderes populāro
komēdiju ,,Lielais loms", kurā jubilārei
centra loma — Trīnina.*

Dailes teātris. Otrdien, 14. februārī, pulksten
7.30 vakarā ,,M a j a" (studentiem un skolniekiem
puscena). — Trešdien, 15. februārī, pulksten
7.30 vakarā, jautrā komēdija „Traks nu-
murs" (studentiem un skolniekiem puscenas). —?
Ceturtdien, 16. februārī, pulksten 7.30 vakarā,
par tautas izrādes cenām V. Grēviņa dēku
drāma 19 ainās ,,Grafs Montē Kristo".
Piektdien, 17. februāri, pulksten 7.30 vakarā
„Maja". — Sestdien, 18. februāri, pulksten
7.30 vakarā, par tautas izrādes cenām Šillera
drāma ,,Vilhelms Te 11s".

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Parizē, 13. februārī. Francijas mi-
nistru prezidents Puankarē šodien pie-
ņēma Latvijas sūtni Parizē Šūmani.

KUR 81,
Rīgas biržā, 1928. gada 14. februāri.

Devizes:

1 Amerikas dollars 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245

100 Francijas franku 20,20—20,50
100 Beigas 71 ,75—72,50
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27 ,20—27,65
100 Zviedrijas kronu. . . .. . . 138,70—139,40
100 Norvēģijas kronu 137,50—138,20
100 Dānijas kronu 138,35—139,05
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu 208,00—209,05
100 Vācijas marku 123,05—123,95
100 Somijas marku . 12,98—13,12
100 Igaunijas kronas 138,40—139,40
100 Polijas zlotu 57 ,50—59,50
100 Lietavas litu 50,85—51,70
1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 91—99

Vērtspapīri:

5°/0 neatkarības aizņēmums . .'. 98—100
4% Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors: M. Ārons.

v

Sim numuram 8 lapas puses.

Valkas apr. pr-ka pal. 2. lec.
izsludina par nederīgu pieteikto
par pazudušu iekšz. pasi No 4346,
izd. 1926. g. 19. nov. no Smiltenes
pag. valdes uz Voldemāra (āna
dēla Mīķis vārdu. 26223b

Kapiņu pag. valde, Daugavpils
apr., izsludina par nozaudētu
un nederīgu Latvijas iekšz. pasi,
izd. no Naujenes pag. valdes
Xs 25090 uz Vasiljeva Dementeja
Vasilija d. vārdu. 26326b

Planicas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi, izd. no Turlavas pag.
vnldes 1921. g. 7. febr. JVs 844 uz
Annas Jēkaba m. Dukat alias
Kaskalej vārda. 2(5231b

Kazdangas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi JVs 1815, izd. no Kaz-
dangas pag. valdes 1926. g.
19, febr. uz Kristapa Andreja d.
Jēkabsona vārdu. 26233b

Nogales pag. valde izsludina par
ned. nozaud. Latv. iekšzemes pasi
Ni 595, izd. no Vandzenes pag.
valdes 1920. g. 24. augustā uz
Jāņa Audartes d. Svilis v. 26984z

Viļakas lauksaimniecības bie-
drība ,,Arājs" izsludina par ned.
nozaud. biedrības statūtus, reģ.
Latgales apgabaltiesā 1921. g.
26. augustā ar Ne 9974. 27263z



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. p. un Ba't. privāt-
tiesību kop. 2451. pamata, uz
Annas Lipparts lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut kā-
das pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1928. g. 7. februārī
publicēto 1927. g. 9. oktobrī Val-
mieras pilsētas slimnīcā mirušā
Kārļa Pētera d. Liparta, 1923.g.
13. augustā pie Rīgas notāra
R. Voigta taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Kārļa
Liparta mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem u. f. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ie
runas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs iz
darīts, tad minētās personas atzīs
kā atteikušās no ierunām un zau-
dējušas savas tiesības, bet testa-
mentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu. L. JVs 2768

Rīgā, ' 1928. g. 7. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27768z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
27. sept. izklausījusi Rīgas ap-
gabaltiesas prokurora iesnieguma
dēļ aizgādniecības iecelšanas par
Fadeja un Aleksandras Mit-
kevič-Dalecku mantu nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošo
Fadeja Semena d. Mitkeviča-
Dalecka atstāto mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai iz-
pildīšanai. 1. JVo 4952 27. g.

Rīgā, 1928. g. 2. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2733Ir Sekretārs A. Kalve.

,
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
31. janvārī izklausījusi Rīgas
pilsētas lūgumu dēļ hipotēkarisko
parādu dzēšanas nolēma: at-
zīt par samaksātām 5 obligācijas,
apstiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā, 4. hip. iec,
ar zemes grām. reģ. JVs 992, in-
grosētas: a) 1872". g. 8. dec.
par 6000 rbļ. par labu Eduardam
Borhauptam, kas viņu ir cedējis
blanko un kura pārgājusi uz Dā-
nieļu Jūlija d. Cimmermani, kā
blanko cesionāru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko, b) 1874. g.
21. jtin. par 2000 rbļ. par labu
Christianam fon Šnakenburgam,
kas viņu ir cedējis blanko un kura
pārgājusi uz Dānieļu Jūlija d.
Cimmermani, kā blanko ce-
sionāru, kas viņu ir cedējis atkal
blanko, c) 1893. g. 9. febr. JV»93,
par 8000 rbļ. par labu atraitnei
Karolīnei Hartman, dz. Šnaken-
burg un viņas bērniem: Kārlim
Ludvigam 'Hartmanim, Sofijai
Karolīnai fon Šnakenburg, Kar-
līnei Burmeister, Johannai An-
tonijai Burmeister, Agnesei
Helvize: Marijai Hartman un
Johannai Martai Hartman, kuri
"šo obligāciju ir cedējuši blanko
un kufa pārgājusi uz Dānieļu
Jūlija d. Cimmermani, kā blanko
cesionāru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko, d) 1893. g. 11.martā
JVs 175 par 7500 rbļ. par labu
Luizei Jegora m. Šnakenburg. dz.
Kreitzol, kura viņu ir cedējuši
blanko .un kura obligācija ir
pārgājusi uz Dānieļu Jūlija d.
Cimmermani, kā blanko cesio-
nāru, kas viņu ir cedējis atkal
blanko un e)'l893. g. 12. martā
JVs 183 par 2000 rbļ. par labu
Luizei jegora m. Šnakenburg, dz.
Kreitzol, kura viņu cedējuši
blanko un kura obligācija pār-
gājusi uz Dānieļu Jūlija d. Cim-
mermani, kā blanko cesionāru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1928. g. 3. febr. JVs 2212
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27435r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Annas Natālijas Dumpe
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1928. g. 17. 'janv. publicēto
1913. g. 28. sept. Rīgas Jūrmalā

-mirušā Kaspara-Augusta Miķeļa
dēla Dumpe, 1913. g. 3. sept.
pie Rīgas notāra Veikleviča tai-
sīto testamentu, kā arī visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesī-
bas uz Kaspara-Augusta Dumpe
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem u. 1.1., pieteikt sa-
vas tiesības, pretenzijas un ieru-
nas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājumu
nodrukāšanas dienas.

ļa 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. LJVs2870.

Rīgā, 1928. g. 2. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27321 v Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
31. janvārī izklausīja Hedvigas
Andreja m. Krieviņ, dzim.
Dicman lūgumu dēļ hipotēkarisko
parādu dzēšanas, nolēma: at-
zīt par iznīcinātām divas obli-
gācijas, apstiprinātas uz nekust,

īpašumu Rīgas pilsētā, 2. hip.
iec. ar zemes grām. reģ. JVs 1222,
ingrosētas: a) .1896. g. 23. okt.
JVs 1504, par 6000 rbļ. par labu

Jēkabam Dāvida cl. Kre-

vingam (Krieviņam), kas viņu ir
eedēiis blanko un b) 1899. g.
9. martā N» 538 par 6000 rbļ.
par labu Jēkabam Dāvida d.
Krevingam (Krieviņam), kas
viņu ir cedējis blanko un kuras
abas obligācijas ir pārgāju-
šas uz Ivanu Andreja d.
Cukaini, kā blanko cesionāru,
kas viņas ir cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1928. g. 3. febr. Ne 2144
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27432r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1928. g.
31. janvārī izklausījusi Anša
Jāņa ' d. Eglīša hipotēkarisko
parādu dzēšanas lietu, no-
lēma: atzīt par samaksātu obli-

gāciju par 1300 rbļ., apstipr.

1913. g. 21. sept. JNs 2629, uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsēta,
2. hip. iec, ar zem. grām. reģ.
JVs 1722, par labu Emīlijai Pētera
m. Mengel. JVs2349

Rīgā, 1928. g. 3. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27433r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
31. janvārī izklausīja Ilzes Jura
m. Mežak un Kārļa Jāņa d.
Lūka lūgumu dēļ hipotēkarisko
parādu dzēšanas, nolēma: at-
zīt par samaksātām 4 obligācijas,
apstiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Skrīveru muižas muižu
zemes Krarnpan-Lūku mājām,
Rīgas apr., ar zemes grām. reģ.
JVs 550 ingrosētas: a) 1901. g.
27. apr. JVs83 par 500 rbļ. par labu
Andrejam Jāna d. Lūkam,
b) 1901. g. 27. apr. N° 84 par
500 rbļ. par labu Emmai Jāna
m. Lūk, c) 1901. g. 27. aprilī
JVs 85, par 500 rbļ. par labu
Minnai Jāņa m. Lūk, kuras visas
trīs obligācijas apgrūtina min.
māju, Kārlim Jāņa d. Lūkam,
piederošo domāto pusi un izdotas
min. personām, kā mantojuma
daļu samaksas nodrošinājums
saskaņā ar Kārļa Lūka tēva
testamentu un d) 1911. g.
30. martā JVs 127 par 3000 rbļ.
par labu Jānim Andreja d.
Mežakam, kas to cedējis blanko
un kura biedzamā obligācija
izdota no Ilzes Karlīnes Mežak,
uz viņai piederošo min. māju
domāto pusi. JVs2014

Rīgā, 1928. g. 3. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2743Ir Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
31. janv. izklausīja Jēkaba Pē-
tera d. Ģermāņa hipotēkarisko
parādu dzēšanas lietā nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 15.000 rbļ., apstipr. 1900. g.
24. maijā JVs 825 uz nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā, 4. hip.
iec, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 758 par labu Henriettei
Georga m. Meslin, dzim. Šper-
ling, kas viņu cedējuši blanko
un kura obligācija ir pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe, ka
blanko cesionāru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko. JVs2488

Rīgā, 1928. g. 3. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27429r Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas 1928. g_ . 31. janv.
izklausīja Jēkaba Jāņa d. un
Emmas Mārtiņa m. Nātriņu hi-
potēkarisko parādu dzēšanas
lietu, nolēma: atzīt par iznī-
cinātām trīs obligācijas, apstipr.
uz nekustamo īpašumu no Bul-
duru muižas zemnieku zemes
,,]aunzemu JVs la" mājām at-
dalīto gruntsgabalu, ar zemes
grām. reģ. JVs 5270 ingrosētas: a)
pārvesta 1910. g. 2. apr., ar līdz-
šinēju priekšrocību, 1909. g.
28. febr. Ne 98, uz Bulduru
muižas zemnieku zemes „Jaun-
zernu Ks la" mājām, ar zemes
grām. reģ. JVs 4570 apstipr. obli-
gācija par 5000 rbļ., pie kam no
Jaunzemu JVs la mājām, ar
zemes grām. reģ. JVs 4570, min.
obligācija ir 1910. g. 2. aprilī
dzēsta iui kura obligācija ^

ir iz-
dota par labu Jēkabam Ādama
d. Pintelim, kas viņu ir cedējis
blanko un kura pārgājusi uz O.
Simsonu, kā blanko cesionāru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko,
b) 19l'l. g. 7. febr. JVs 92 par
10.000 rbļ. par labu Latviešu
centrālas palīdzības biedrības
krāj-aizdevu kasei un c) 1913. g.
28. aug, JVs 537 par 5000 rbļ. par
labu Pēterim Dāvā d. Nātriņam,
kaš šo obligāciju ir cedējis
blanko. -N? 2556

Rīgā, 1928. g. 3. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27430r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. g. 26. martā Druvienas
muižā mir. Pētera Jāņa d. Vepper
ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L.JVs2478

Rīgā, 1928. g. 31. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27232r 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, uz
Ženijas Kārļa m. Pēterson testa-
menta izpildītāja Aleksandia
Vinkhardta pilnv. zv. adv. Paula
Kleista lūgumu uzaicina visas
personas,kurām ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 1928. g. 7. februārī publi-
cēto 1928. g. 9. janvārī Rīgā mir.
Ženijas Kārļa m. Pētersonas .dzim
Pētersons, 1924. g. 11. aprilī pie
Rīgas notāra V. Lieveņa taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Ženijas Pētersons, dzim.
Pētersons mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantinie
kiem, legatārijiem, fideikomisā
rijiem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja tās 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. L. JVs 3074

Rīgā, 1928. g. 7. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27770z Sekretārs A. K aļve\ _

.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Marijas Ditrich pilnvarnieka zv.
adv. Ernesta Frīdentala lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
7. februāri publicēto 1927. g.
12. novembri Rīgā mirušās Lū-
cijas Ādama meitas Ditrichs
(Dietrich), 1916. g. 25. maijā pie
Rīgas notāra Roberta Voigta tai-
sīto notarielā kārtībā testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Lūcijas Ditrichs (Dietricha) man-
tojumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legatā-
rijiem, fideikomisarijiem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs iz-
darīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības ,bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JVs 3106

Rīgā, 1928. g. 7. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27771z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
27. sept. izklausījusi Rīgas ap-
gabaltiesas prokurora iesniegumu
dēļ aizgādniecības iecelšanas par
Fadeja un Aleksandra Mttkevič-
Dalecku mantu nolēma: par
bezvēsts prombūtnē esošās Alek-
sandras Mitkevič-Dalecki, dzim.
Sedjukevič (Kurilovič) atstāto
mantu iecelt aizgādniecību, par
ko pazinot Rīgas pilsētas bāriņu
tiesai izpildīšanai. l.JVs4952 27.g.

Rīgā, 1928. g. 2. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27330r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 21.jan-
vāri izklausīja Pēterpils-Tulas
zemes bankas lūgumu dēļ hipotē-
karisko parādu dzēšanas uz Bērz-
zemnieku-Kraukle mājām, pied.
Ādolfam Fridricha d. Lembergam
nolēma: atzīt par iznicinātu
obligāciju par 1060u rbļ-, apstipr.
1913. g. 4. jūl. Xs 402. uz ne-

kustamo īpašumu Valkas apr.,
Kalna-Pededzes muižas meža
daļu un Bērzenmiekti atgriezumu
{Kraukļi) ar zemes grām. reģ.
JVo 1748 par labu Pēterpils-Tulas
aerārbankai. > -'>

'Rīgā, 1928. g. 3. februāri.
" Priekšsēd. v. A. Veidners.

27426r 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, uz
Miķeļa Voldemāra Jāņa d. Ābo-
liņa lūgumu uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kaut kādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret šaī
tiesā 1928. g. 7. februārī publi-
cēto 1927. g. 28. martā_ Slokā
mirušā Jāņa Ābela d. Āboliņa
arī Ābela, *1926. g. 21. sept. pie
Rīgas Jūrmalas pilsētas notāra
Jansona taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Jāņa
Āboliņa arī Ābela mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem,fidei-
komisārijiem, 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. JVs 2913

Rīgā, 1928. g. 7. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27767z 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, uz
Katrīnes Kirstein lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, stiīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 1928. g.
7. februārī publicēto 1927. g.
28. augustā Rīgā mirušā Jāņa
Indriķa d. Kiršteina, 1927. g.
11. augustā pie Rīgas notāra
K. Sumberga taisīto testamentu
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.Jāņa
Kiršteina mantojumu vai sakarā
?.r šo mantojumu, ka mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikomisa-
rijiem, parāddevējiem u. t. t, pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma 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. L. JVs 3065

Rīgā, 1928. g. 7. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27769z Sekretārs A. Kalve. _
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 24. jūnija Rīgā mirušā
Ernesta Sīmaņa d. Puķīša ir
atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

ļa minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 2487

Rīgā. 1928. g. 3. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27425z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 5. novembrī Lizuma pag.
mirušā Jāņa Jāņa d. Tebeca ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. Ns 2841

Rīgā, 1928. g. 4. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27534z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
31. janvārī izklausījusi Jāņa Ma-
tīsa d. Pabērza lūgumu dēļ
hipotēkarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par iznīcinātām
2 obligācijas, apstipr. uz nekust,
īpašumu Veidenhofa diakonata
dzimtsrentes gruntsgab. (JVs 12)
un namu JVs 206, Valmierā,
Dzirnavu ielā, ar zem. gr. reģ.
JVs 206, ingrosētas: ai 1884. ģ.
6. febr. JVs 3/561, par 900 rbļ.
par labu Jānim Vikmanim un
b) 1910. g. 30. nov. JVs 39 par
2500 rbļ. par labu Bernhardam
Jēkaba d. Mušem. JVs 1920

Rīgā, 1928. g. 3. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27434r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 29. janv. Davo' sā (Šveicē)
mir. Otilijas Natālijas Jūlija m*.
Augstkaln, dzim. Drill, ir atklāts
mantojums, un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, le-
gatārijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t.-, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L.JVs3009

Rīgā, 1928. g. 31. janvāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27096r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1891. g. 3. februārī Tirzas pag.
mir. Ādama Kārļa d.Treija (Treia,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L.JVs3058

"Rīgā, 1928. g. 31. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27095r Sekretārs A. Kalve.
Rīvas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1914. g. 3. oktobrī Rīgā mir.
Didricha Jura d. Daniela ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šūs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L.JVs3022

Rīgā, 1928. g. 31. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27098r Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1917. g. 31. martā Alūksnes
draudzē mirušā Jaka (Jēkaba)
Jēkaba d. Cikuža, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem ii. t. t., pieteikt šī* tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Nš 3107

Rīgā, 1928. g. 7. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27773z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz dv. ties. lik. 1967., 2011. —
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
31. janv. publicēto 1926. g.
25. martā Dauguļu pag. ,,Pa-
kundzēnos" mir. Miķeļa Jura d.
Vītoliņa, 1923. g. ' 21. martā
mājas 'kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz Miķeļa
Vītoliņa mantojumu vai sakarā
ar šo* mantojumu, kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sarijiem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas 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 li-
kumīgā spēkā gājušu. L.JVs2303

Rīgā. 1928. g. 2. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27324r Sekretārs A. Ka[ve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 11. maijā Rfgā mirušā
Kristapa Kristapa d. Celma,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. JVs 3078

Rīgā, 1928. g. 7. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27774z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 201!.-
2014. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Kri-
stīnes Kalniņ lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret pret šai tiesā 1928. g.
24. janvārī publicēto 1925. g.
5. nov. Rīgas Jūrmalā, Edin-
burgā mir. Karlīnes Kārļa m.
Kalniņ, dzim. Jūrman, 1924. g.
4. aug. pie Rīgas notāra Kanska
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Karlīnes Kalniņ,
dzim. Jūrman mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, fi-
deikomisarijiem, 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
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. LNŠ2914

Rīgā, 1928. g. 2. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27322r Sekretārs A. Ka I ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. lies. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Juliusa Broša pilnv. zv. adv.
Mā'tiņa Antona lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
31. janvārī publicēto 1927. g.
5. martā Alsviķa pag. Vizikokos
mir. Kristīnes Kārļa m. Broš,
dzim. Kencs, 1926. g. 12. aug.
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Kristīnes Broš, dzim. Kencs
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikomisarijiem,
.parāddevējiem 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 li-
kumīgā spēkā gājušu. LNŠ2741

Rīgā. 1928. g. 2. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27323r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
31. janvārī izklausīja Kārļa Jē-
kaba d. Piena lūgumu dēļ
hipotēkarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 600 rbļ. atlikumā,
apstipr. 1897. g. 4. febr. JVs 143,
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, 6. hip. iec, ar zemes
grām. reģ. JVs 653, par labu
Kristam Andreja d. Jankovskim,
kurš viņu cedējis blanko un kura
obligācija pārgājusi uz Kārli
Andreja d. Zēbergu, kas viņu
atkal cedējis blanko. JVs 1803

Rīgā, 1928. g. 3. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27427r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
31. janvārī izklausīja Tirdzniec
un rūpniecības A S. ,,Augļu
Eksports" hipotēkarisko parādu
dzēšanas lietu, nolēma: atzīt
par iznīcinātām un samaksātām
obligācijas, apstiprinātas uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā
2. hip. iec, ar zemes grām. reģ.
JVs 282, ingrosētas: a) 1876. g.
18. jūn. par 10.000 rbļ. par labu
Paulīnei Vagner, dzim. Švein-
f urt, no kuras obligācijas 7000 rbļ.
ir cedēti Marijai Hermaņa m.
Vagner, par ko 1900. g. 11. jūl.
ir izgatavots atsevišķs zem. grām.
dokuments JVs 5959 un kuras
abas obligācijas daļas ir pār-
gājušas uz Hermani Kārļa d.
Kampe, kā blanko cesionāru,
kas viņas ir cedējis atkal blanko
un b)' 1885. g. 18. dec par
5500 rbļ. par labu Jūlijai Seu-
berlieh, dzim. Kvmmel, kura
obligācija ir pārgājusi uz Hermani
Kārļa d. Kampe, kā blanko
cesionāru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko. JVs2402

Rīgā, 1928. g. 3. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27428r 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
Karlīnas Biezais lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
31. janvāri publicēto 1923. g.
2. febr. Jaungulbenes pagastā
Šumu mājas mir. Andreja Jē-
kaba d. Lāča, 1923. g. 2. febr.
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Andreja Lāča mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatārijiem, fidei-
komisarijiem, 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
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kujmigā spēkā gājušu. LJVŠ2989

Rīgā, 1928. g. 3. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27424r Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. 'ik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1914. g. 18. maijā Galgauskas
pag. mirušā Kārļa Andreja d.
Krieva ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatārijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no š.
sludinājuma iespiešanas dienasi

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. JVs 2550

Rīgā, 1928. g. 7. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

27772z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958.p.,paziņo, ka 1928.g.28.febr.

minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks attaisīts un nolasīts
1923. g. 18. aprilī, Dzērbenes
pag., Stebukoš, mir. Jāņa Jē-
kaba d. Zaķa testaments.

Rīgā, 1928. g. 11. februārī.
L. JVs 1374.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
28268ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas pils. 10. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 58.,
294., * 295., 298., 301., 309. un
311. p. uz ifirmas ,,lnž. H. Christs
un Ko., senāk W. Fiedler un Ko."
lūgumu viņas prasības lietās
pret Kārli Sīko un citiem par
800 Ls uzaicina atbildētāju Kārli
Sīko, kura dzīves vieta prasī-
tājam nav zināma, četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"
paziņot miertiesnesim savu Rīgā
izvēlēto dzīves vietu, vai uzdot
Rīgā dzīvojošo personu, kuru
atbildētājs pilnvaro saņemt, viņa
vietā, no miertiesneša piesūtāmos
rakstus.

Ja atbildētājs Sīkais noliktā
laikā augšminēto paziņojumu ne-
iesniegs, tad visas pavēstes un
raksti uz atbildētāju vārdu tiks
atstāti miertiesneša kancelejā un
atbildētājam nebūs tiesība aiz-
bildināties ar to pavēstu un
rakstu nezināšanu.

Rīgā, 1928. g. 27. janv. JVs 98.
26847b Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 2. iec. miertiesnesis,
uz Almas Šefer lūgumu un savu
lēmuma no 1928. g. 28. janv.
pamata uzaicina Pēteri Šarpu
četru mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
paziņot miertiesnesim par savu
izvēlēto uzturēšanās vietu Lie
pajas pilsētā, vai uzrādīt tur
iedzīvojošu personu, kuru Šarps
pilnvarojis saņemt viņam no
miertiesneša piesūtāmās pavēstes
un papīrus, pretējā gadījumā,
pēc minētā laika notecēšanas
tiks nolikta uz tiesas sēdi lieta
par Almas Šefer prasību pret
Pēteri Šarpu par Ls 56,19 un
visas Šarpamtanī lietā piesūtāmās
pavēstes un papīri tiks atstāti
miertiesneša kancelejā un Šarpam
nebūs tiesības aizbildināties ar
nezināšanu par šiem papīriem
un pavēstēm. JVs 110.

Liepājā, 1928. g. 28. janvārī.
27015b Miertiesnesis (paraksts)

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
3. iec. miertiesnesis, uzaicina mir.
1927. g. 1. apr. Dricēnu pag.
Brukānu viensētā Andreja Jāņa
.dēla Dūma mantiniekus pieteikt
viņam savas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu mēnešu
laikā no šī uzaicinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Rēzeknē, 1928. g. 28. janv.
26849b Miertiesnesis(paraksts).

\
Latgales apgabaltiesas Krāslavas

1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 30. janvāra lē-
mumu, un pamatodamies uz
civ. proc lik. 1401. p. un civ. lik.
krāj. X sēj. 1239. p. 1. d. paziņo,
ka pēc 1909. g. 3. martā mirušā
Antona Markeviča ir palicis man-
tojums — nekustams īpašums,
Zukulišku folvarks, Daugavpils
apr., Skaistas pag., un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, kā mantinie-
kiem, pieteikt tās miertiesneša
kamerā, Krāslavā, Polockas ielā
JVs 52, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājums iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Krāslavā, 1928. g. 30. janvāri.
27056z Civ. 1. JVs 81/28.

Miertiesnesis A. Ozols.

Latgales apgabalt. Jaunlatgales
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. janv. lēmumu,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p., uzaicina 1927. g. 27.
martā mir. Mārtiņa Jāņa d.
Meldera mantiniekus pieteikt sa-
vas mantošanas tiesības uz man-
tojumu, kas palicis Jaunlatgales
apr., Baltinavas pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī".

27494z JVs 14
Jaunlatgalē, 1928. g. 31. janv.

Miertiesu. J. Gutmanis.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Jāņa Jāņa d. Gustiņa lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no Vec-Žagaies (Starije Ža-
gori) muižas atdalītiem zemes
gabaliem pēc kopējā muižas plāna
ar JVsJVs 6-a, 6-b un 6-v, platībā:
JVs 6-a — 21 desetīna 1608 kv.
asis, JVs 6-v — 6 desetīnas 576 kv.
asis un JVs 6-b — 1 desetīna 1296
kv. asis, bet kopplatībā 29 de-
setīnas 1080 kv. asis, atiodošās
Jelgavas (senāk Šauļu), apriņķa
Ukiu (senāk Žagares) pagasta
Klein-Auc folvarkā, ievešanu ze-
nes grāmatu reģ., — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par to
paziņojumu 4mēnešu laikā,skaitot-
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā ze- '
mes grāmatu reģ. par norādītās-
nekustamās mantas īpašnieku bez:
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo--
tēkarisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1928. g. 30. janv..
27050z JVs 577.
Kommisijas priekšs.E.Helvichs.

Sekretārs-darbv. J. Strazds.

Tirzas pag. tiesa,
pamatodamās uz pagasta tiesu
civilprocesa likumu 108. un 109.p.
un sava lēmuma no 1928. g.
24. janvāra ar šo dara zināmu,
ka Osvalds Kalniņš un Olga
Kristīne Kalniņš adoptē Birutu
Gunu Kalinku, dzimušu 1927. g.
30. jūnijā, piešķirot Osvalda Kal-
niņa un Olgas-Kristīnes Kalniņš
miesīga bērna tiesības un uzvārdu
Kalniņš.

Ja kādam pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi, tad par to
tiek lūgts paziņot Tirzas pagasta
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas trešo reizi ,,Vald. Vēstn.",
jo vēlāki pieteikti iebildumi netiks
vērā ņemti un adopcija tiks
apstiprināta. JVs 12.

Tirzas pagasta tiesā, 1928. g.
7. februārī.

1 Priekšsēdētājs (paraskts).
28072o Darbvedis (paraksts).

Rīgas pilsētas I rajona īres
valde,

saskaņā ar civ. proc. lik.
74., ' 75., 294., 295., 298.,
301., 309'. un 311. p. uz pr-jas
J. M. Stigemaņa iestādes pilnv.
zv. adv. pal. Rimša lūgumu
viņa pilnvardevēja prasības
lietā pret Alvini Lankovitcs
par īri un izlikšanu uzaicina
atbildētāju Alvini Lankovitcs,
kuras dzīves vieta prasītājai
nav zināma, četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstm"
paziņot īres valdei savu Rīgā
izvēlēto dzīves vietu, vai uzdot
Rīgā dzīvojošu personu, kuru
atbildētāja pilnvaro saņemt
viņas vietā no īres valdes pie-
sūtītus rakstus.

Pie prasītājas lūgumraksta
pielikta pilnvara.

Ja atbildētāja noteiktā laikā
augšminēto paziņojumu ne-
iesniegs, tad visas pavēstes un
raksti uz atbildētājas vārda
tiks atstāti īres valdes kancelejā
un atbildētājai nebūs tiesība
aizbildināties ar to pavēstu
un rakstu nezināšanu.
28342ē Priekšs. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civ. proc likumu
1958. *p., paziņo, ka 28. fe-
bruārī 1928. g. minētās nodaļas,
atklātā tiesas sēdē tiks no-
lasīts 1928. g. 19. janvārī Rīgā
mir. Valdemāra Fridricha d.
Štama (Stamm) testaments.

Rīgā, 1928. g. 11. februāri.
L. JVs 3311.

Priekšs. v. A. Veidners.
28267ē Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
uz lik. par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1928. g. 11. janvāra lē-
mumu reģ. bezpeļņas biedrība:
,,Lauku jaunatnes biedrība", ar
valdēs sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārz. Eglīts.
27334r Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
paziņo, ka ar viņas 1927. g.
21. dec. lēmumu pārreģistrēts
,,Gatartas savstarpējās uguns-
apdrošināšanas biedrības" biedru
pilnā sapulcē 1927. g. 7. sept.
pieņemtais grozītais statūtu § 19
grozījums.

Nodaļas pārz. Eglīts.
27559r Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļas
pārzinis dara zināmu, ka ,,Kropas
piensaimnieku sabiedrība", kas
reģ. ar apgabaltiesas 1925. g.
28. okt., lēmumu, ir galīgi lik-
vidēta, saskaņā ar šīs sabied.ības
1927. g. 14. *apr. biedru pilnas
sapulces lēmumu.

Rīgā, 1928. g. 30. janvāri.
Nodaļas parz. Eglits.

27332r Sekietārs Fridrichsons

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
uz lik. par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organi-
zācijām 17.p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1928. g. 25. janvāra lē-
mumu reģ. bezpeļņas biedrība:
,,Biedrība ,,Strādnieku sports un
spēks", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglits.
27333r Sekretārs Fridrichsons-

Rīgas apr. 4. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 1460un 146032 .
p. p. pamata, uzaicina kreditorus
un viņu tiesību ņēmējus saņemt
Valsts' zemes bankas iemaksāto
naudu hipotēkarisko parādu sa-
maksai līdz ai % pēc parādu
dokumenta, nostiprināta uz Rīgas
apr. ,,Doles" muižu ar hip.
JVs 32. 1883. g. 24. maijā ar
JV° 58 Pēterim Helmersonam par
labu kr. rbļ. 5000 (Ls 95,70).

Nauda saņemama miertiesneša
kanclejā Rīga, Andreja Pumpura
ielā JVs 1, uzrādot attiecīgas prasī-
bas dokumentus. 27053z

Rīgā, 1928. g. 31. janv. JVs 67
Pap. miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 4. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 146029 . un 1460.
p.p. pamata, uzaicina kreditorus
un viņu tiesību ņēmējus saņemt
Valsts zemes bankas iemaksāto
naudu hipotēkarisku parādu sa-
maksai līdz ar % pēc parādu do-
kumenta, nostiprināta uz Rīgas
apr. ,,Ulbrokas" muižu ar hip.
JVs 196: 1888. g. 3. februārī ar
JVo 70 Fridricham-Aleksandram
Buze par labu kr. rbļ. 42.000
(Ls 803,88).

Nauda saņemama miertiesneša
kanclejā Rīgā, Andreja Pumpura
ielā JVs 1, uzrādot attiecīgas pra-
sības dokumentus. 27054z

Rīgā, 1928. h. 31. janv. JVs 66
Pap. miertiesnesis J. Poris.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo ka 1928. g.
25. febr. pīkst. ' 10 dienā Rīgā,
Bolderājā, Filipa Ielā Xs 5,
tiks pārdota ? Irmas Mangolds
kustama manta sastāvoša no
mēbelēm un novērtēta pai Ls 980

Izzināt sarakstu, novērtējumu
ka aii apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 30. janvāri.
28377e Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas pils. 10. iec. miertiesnesis,
sakanā ai civ. proc. lik. 58.,
294./ 295., 298., 301., 309. un
311. p. uz firmas ,,lnž. H. Christs
un Ko., senāk V. Fiedler un Ko."
lūgumu viņas prasības lietā pret
Kārli Sīko un citiem par Ls 800,—
uzaicina atbildētāju Kārli Sīko,
kura dzīves vieta prasītājam
nav zināma, četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas ,.Valdības Vēstnesī" paziņot
miertiesnesim savu Rīgā izvēlēto
dzīves vietu, vai uzdot Rīgā
dzīvojošo personu, kuru at-
bildētājs pilnvaro saņemt, viņa
vietā, no miertiesneša piesūtāmos
rakstus.

Ja atbildētājs Sīkais noliktā
laikā augšminēto paziņojumu ne-
iesniegs, tad visas pavēstes un
raksti uz atbildētāju vārda tiks
atstāti miertiesneša kancelejā un
atbildētājam nebūs tiesība aiz-
bildināties ar to pavēstu un rakstu
nezināšanu.

Rīgā, 1928. g. 27. janv. JVs 97.
26848b Miertiesnesis (paraksts)

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Kārļa Jāņa d.
L.ejina lūgumu, civ. proc lik.
1401* . p. un civ. lik. X sēj. 1239.p.
ar šo uzaicina visus miruša
Krievijā 1919. g. decembri Jāņa
Moca d. Lejiņa mantiniekus pie-
teikt minētam miertiesnesim sa-
vas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu, strodošos Krustpils
pag. Lielos Smanos un sastāvošu
no zemes 49 des. 2200 kv. asu, ar
ēkām un inventāru sešu mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespieša-
nas ,,Valdības Vēstnesī".

Krustpili. 1928. g. 28. janv.
27055z JVs 82

Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. sakop. X sēj. 1. d. 1239.p.
un pamatojoties uz savu 1928.g.
25. janvāra lēmumu, paziņo, ka
pēc 1926. g. 9. jūlijā Daugav-
pilī mirušās Helēnes Jāzepa m.
Banikevič ir palicis mantojums
un uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar
to būtu kādas tiesības, pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vaid.Vēstn.".

Daugavpilī. 1928. g. 27. janv.
27259z C. 1. JVs '75

Miertiesnesis Bogdanovičs.
Liepājas lauku iec. miertiesnesis

uz sava 1928. g. 10. janv. lēmuma
pamata uzaicina 1926. g.29. martā
mir. Miķeļa Klāva d. Salma
mantiniekus, kreditorus, legatar.,
fideikomisar. un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz viņa
atstāto mantojumu, pieteikt mier-
tiesnesim savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Minētā laikā nepieteiktās tiesī-
bas un prasības tiks atzītas par
zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 23. janv.
26787b Miertiesnesis (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. lik. X sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1927. g. 5. nov. mirušā
Seimana Jēzupa d. Pastora manti-
niekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz atstāto no nelaiķa
kustamu un nekustamu īpašumu
Rudsētu pag. Šavru mājās augš-
minētam miertiesnesim, sešu mē-
nešu laikā skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." 26305b

Miertiesnesis (paraksts).
Liepājas 2. iec. miertiesnesis,

uz Elvīras Eigner lūgumu un
sava lēmuma no 1928. g. 28. janv.
pamata uzaicina Pēteri Šarpu
četru mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
paziņot miertiesnesim par savu
izvēlēto uzturēšanās vietu Lie-
pājas pilsētā, vai uzrādīt tur
iedzīvojošu personu, kuru Šarps
pilnvarojis saņemt viņam no
miertiesneša piesūtāmās pavēstes

un papīrus, pretējā gadījumā,
pēc minētā laika notecēšanas,
tiks nolikta uz tiesas sēdi lieta
par Elvīras Eigner prasību pret
Pēteri Šarpu par Ls 73,25 un
visas Šarpam tanī lietā piesū-
tāmās pavēstes un papīri tiks
atstāti miertiesneša kancelejā un
Šarpam nebūs tiesības aizbildi-
nāties ar nezināšanu par šiem
papīriem un pavēstēm.

Liepājā, 1928. g. 28. janv.
27016b JVs 109.

Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu lēmumu no
1928.* g. 27. janv. un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401.
un 1402. p. un civ. lik. X. sēj
1. d. 1239. p., uzaicina 1928. g.
5. janv. mir. Morducha Geršona
d. Trainina mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis Daugav-
pils apr. Livānu pilsētā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī'
26926b Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 3. iec. miert.,
saskaņā ar savu š. g. 27. janv.
lēmumu un civ. proc. lik. 1401.p.
un civ. lik. X sēj. 1239. p. 1. d.
pamata paziņo, ka pēc 1917. g.
27. dec. mirušās Praskovjas Ti-
moteja m. Ivanovas ir palicis
nekustams īpašums Daugavpils
apr., Naujenes pag., kādēļ uzai-
cina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, kā mantinie-
kiem, pieteikt šīs tiesības pēc pies
kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī-, 1928. g. 27. janv.
27057z C. 1. JVs 109

Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar šāvu š. g. 30. janvāra
lēmumu un civ. proc. lik. 1401.p.
un civ. lik. X sēj. 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 1919. g.
13. aprilī mirušā Gercika Movša
d. Deiča ir palicis nekustams
īpašums Daugavpilī, Šosejas ielā
JVs 139, kādēļ uzaicina visas per-
sonas, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to būtu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt šīs
tiesības sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājums iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī, 1928. g. 30. janv.
27058z C. 1. JVs 120

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
3. iec. miertiesnesis uzaicina mir.
1915. g. 20. dec. Rēznas pag.
Neigovas viensētā Vasilija Andre-
jeva (bez uzvārda) mantiniekus,
pieteikt viņam savas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu 6.
mēnešu laikā, no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vaid.Vēstn.".

Rēzeknē, 1928. g. 31. janvāri.
27261 z Miertiesu, (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š.g. 31. janvāra lēmumu un
uz civ. proc lik. 1401. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. pamata, pa-
ziņo, ka pēc 1926. g. 27.-oktobri
mirušās Agates Meikula m. Žogot
ir atstāts mantojums, kurš at-
rodas Sakstigalas pag. Juseru c,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu, vai sakarā
ar viņu, kādas tiesības, kā man-
tiniekiem, pieteikt šīs tiesības
sešu mēnešu laikā, pēc piekritības,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Rēzeknē, 1928. g. 31. janvāri.
27260z Miertiesu, (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
apr. Maltas iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu šā gada 10. janv.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. pa-
ziņo, ka pēc 1928. g. 9. janv.
mir. Ignata Romančuka ir pa-
licis mantojums, sastāvošs no
nekustama īpašuma un kustamas
mantas, atrodošos Lisovskiju sā-
džā, Maltas pag. un uzaicinu
visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt man šīs tiesības
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Maltā, 1928. g. 19. janv. JVs 53.
Miertiesnesis (paraksts). 26214b

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. lik. X sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1926. g. 28. jūn. mir.
Pētera Jāņa d. Uzulina mantiniek.
pieteikt savas mantojuma tiesības
uz atstāto no nelaiķa kustamu un
nekustamu īpašumu Preiļu pag.
Lielo-Rumpu sādžā augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Miertiesnesis (paraksts). 26306b

Latgales apgabalt. Jaunlatgales
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. janvāra lē-
mumu, pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik. X
sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1908. g. 1. februārī mir. Staņisla-
va Verežčinska mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības
uz mantojumu, kas palicis Jaun-
latgales apr., Gauru pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Va!d. Vēstnesī".

Jaunlatgalē, 1928. g. 31. janv.
27495z JVs 13

Miertiesn. J. Gutmanis.

Latgales apgabaltiesas Krās-
lavas 1. iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 24. janv.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. krāj. X sēj. 1239. p. 1. d.
paziņo, ka pēc 1920. g. 10. apr.
mir. Kazimira Ludviga d. Spal-
visa ir palicis nekustams un kust.
mantojums, kurš atrodas Daugav-
pils apr. Skaistas pag. Caurumu
ciemā, un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu būtu kādas
tiesības kā mantiniekiem, pie-
teikt tās miertiesneša kamerā
Krāslavā, Polockas ielā JVs 52,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Krāslavā, 1928. g. 24. janv.
Civ. 1. JVs 62/28. 26683b

Miertiesnesis A. Ozols.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š. g. 21. janvāra
lēmumu un saskaņā ar X sējuma
1. d. 1239. un 1241. p. un civ.
proc. lik. 1401. un 1402. p. uz-
aicina 1925. g. 13. nov. mirušas
Zofijas Jāņa m. Matul manti-
niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības sešu mēnešu laikā uz

_nel. Zofijas Matul mantojumu,
atrodošos Pildas pag. un sastā-
vošu no zemniekiem piešķirtas
šņoru zemes.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. JVs 107.

Ludzā, 1928. g. 24. janv.
Blakus lieta JVs 26. 26684b

Miertiesnesis J. Konrāds.

Ventspils 1. iec. miertiesnesis
uzaicina 1927. g. 9. janvārī Rīgā
mir. Hermaņa Jēkaba d. Grīn-
berga mantiniekus, kreditorus,
fideikomisar. un visas citas per-
sonas, kurām varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tās mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
aizrādot, ka tiesības un prasības,
kuras nebūs pieteiktas minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Ventspilī, 1928. g. 23. janv.
Miertiesnesis (paraksts).

26404b Sekretārs K- Pils.

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Pētera Jura d.
Bērziņa lūgumu un civ. proc. lik.-
1041.*p. un civ. lik. Xsēj. 1239.p.
uzaicina visus mirušās 1925. g.
18. jūnijā Ievas Mārtiņa m.
Bērziņas mantiniekus, pieteikt
minētam miertiesnesim savas tie-
sības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, atrodošos Krustpils pag.
Ņikur Ārēs un sastāvošu no
22,223 ha zemes — sešu mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespieša-
nas ,,Vald. Vēstnesī".

Krustpili, 1928. g. 2. februārī.
27496z JVs 90

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Pavla Vasiljeva, tagad pēc
uzvārda Pavla Vasilija d. Raz-
ļivska, Stepana Fedorova, tagad
pēc. uzvārda Stepana Fedora d.
Razļivska, Matrenas Prokofjevas,
Annas, Ivana, Dmitrija un Alek-
sandra Fedorovu, tagad pēc uz-
vārdiem Matrenas Prokofija m.
Annas, Ivana, Dmitrija un Alek-
sandra Fedora bērnu Savinsku
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala zem
nosaukuma ,,Ščegoļicas dača",
platībā 30,9 desetīnas, atrodošās
Jaunlatgales bij. Ludzas, senāk
Ostrovas) apr. Kacēnu pag.,kurā
īpašumā tiesības uz pusi lūdzēji
Stepans Razļivskis, Matrena,An-
na. Ivans, Dmitrijs un Aleksandrs
Savinski mantojuši no Fedora
Petrova. ievešanu zemes grāmatu
reģ., — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekust, mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesī-
bas skaitīsies par iznīcinātām un
minētie: lūdzēju mantojuma de-
vējs Fedors Petrovs un pēc tam
arī paši lūdzēji varētu tikt ie-
vesti Latgales zemes grāmatu
reģ. par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 30. janv.
Komis. priekšs. E.Helvichs.
Sekretārs-darbv. J. Strazds.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas kommisija,

uz Mārtiņa Jāņa d. Godina lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Ukru muižas at-
dalītā zemes gabala pēc kopējā
muižas plāna zem JVs 51, platībā
18 desetīnas 2160 kv. asis, at-
rodošās Jelgavas (senāk Šauļu)
apriņķa Ukru (senāk Žagares
pag., ievešanu zemes grāmatu
reģ., ?— uzaicina visas personas,,
kurām ir kādas tiesības uz minēto-
nekust, mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnseī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģ. par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 30. janvārī..
2705Iz JVs 588

Komis. priekšs. E.Helvichs..
Sekretārs-darbv. -J. Strazds.

Latgales apgabalt. vecākais notārs-
paziņo, ka uz 1928. g. 24. janvāri,
apstiprināta atdalīšanas līguma
pamata Valdimirs Konstantīna d.. .
Mišukovskis ieguvis no Jefima
Vasiljeva, tagad pēc uzvārda
Mišukovskis, nekustamu īpašumu
Ls 4000,— vērtībā, pastāvošu no>
Rokotovas muižas 1. daļas at-
dalītiem zemes gabaliem zem.
kopēja nosaukuma ,.Kripēnu mā- '
jas" 49,539 ha platībā, Jaun-
latgales apr., Kačanovas pag..

Daugavpilī, 1928. g. 24. janv..
2668 Iz JVs 1635

Vecnot. v. palīgs E. Kriķis-
Sekretāra pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1928. g. 24. janv.-
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas līgumā pamata Iciks un.
Jankels Rafaila d. d. Pauli ie-
guvuši no Minas Marka m. Škoļ-
ņikovas, dzim. Zakheims par
Ls 9000,— personīga īpašuma
gruntsgabalu 789/21 kv. saž.
platībā ar ēkām ' Daugavpilī,.
I iec. 14. kvartālā JVs 2, 1it. b,.
Zaļā ielā ar policijas JVs 25.

Daugavpilī, 1928. g. 31. janv..
27256z ' JVs 2139

Vec. notāra p. E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs;
paziņo, ka uz 1928. g. 24. janv.
apstiprināta akta pamata Isajs-
(Šaja-Beis) Jefroima d. un Malkai .
Gitela m. Kaceni ieguvuši līdzīgās-
daļās no Daugavpils pilsētas
dzimtslietošanas tiesības uz pils.
gruntsgabalu Ls 140,— vērtībā,,
platībā 800 kv. asis — 0,364 ha
Daugavpilī, III iec. uz lielā.
Stropu ezera, krasta Stropu vasar-
nīcu rajonā JVs 102.

Daugavpilī, 1928. g. 31. janv,
27257z JVs 1637

Vec. notāra pal. E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikens.

Latgales apgabalt. vec. notārs

paziņo, ka uz 1928. g. 24. janv.
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas līguma pamata Hiršs Joseļa d.
Vekslers ieguvis no Berka Mor-
ducha d. un Mindelas Samuila m.
Brevdo par Ls 1650,— personīga
īpašuma gruntsgabalu 145,78 kv.
saž. platībā ar ēkām Daugavpilī,
I iec 47. kvartālā JVs 10, lit. a,
Raiņa ielā zem policijas JVs 97 ur»
Krāslavas ielā policijas JVs 23 25.

Daugavpilī, 1928. g. 31. janv.
27258z JVs 2137

Vec. notāra pal. E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikens.



Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
25. februārī, pulksten 10 rītā,
Rīgā, 1. Ķēniņu ielā JVs 47, krāj-
aizdevu s-bā ,,Spēks", krāj-aiz-
devu s-bas ,,Spēks" prasībās
pārdos II rizsolē Emmas Bērziņ
kustamu mantu, sastāvošu no
obligācijām uz nekust. īpašumu
I hip. iec. ar zemes grām. reģ.
JVs834 un novērtētu par Ls 8000.

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

Rīgā, 1928. g. 11. februāri.
28396v Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
28. februāri, p'ulksten 10 rītā,
Rīgā, Kungu ielā JVs22, frizētavā,
s-bas ,,Latvijas Eksports' un
citu kreditoru prasībās pārdos
Gotfrida Libeka kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 360,—.

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

Rīgā, 1928. g. II. februārī.
28398v Tiesu izp. J. GrinfeIds.

nekustamo īpašumu, kas nepa-
reizi, vajaga būt un jālasa: uz
puDlIsftiem otriem
forgiem pārdos Edu-
arda Kupče nekustamo īpašumu.

28012

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pils. 2. iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146—1149.p., paziņo, ka 1928.g.

4. maijā, pīkst. 10'no rīta, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē

pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu

pieder. Ādolfam Jansonam, kurš
atrodas Liepājā, Vakzāles ielā
Ko 30 un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
zem krep. JVs 1436.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000 un tiek pārdots
dēļ Otrās Liepājas savst. kredīt-
biedr. prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamo īpašumu ir nostipr.
hipotēku parādi 2900 rbļ. krievu
cara naudā un Ls 1512,50.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc lik. 187t. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 4000 vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa būs
augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas dalību
ņemt vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 400 drošības naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība pa. to, ka
no tieslietu ministrijas puses
min. personām nav šķēršļu iegūt
nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti , at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. -431

Liepājā. 1928. g. 11. febi.
l28339r Tiesu izp. J. Pel

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.
K. Burdais paziņo, ka 1927. g.
21. decembra ,,Valdības Vēstneša
287. numurā izsludinātā Marijai
Kokands, atraitnībā Ezers, un
cit. piederošā nekustama īpašuma
Tukuma apriņķa Lestenes pa-
gasta ,,Palansu" māju ar zemes-
grāmatu reģistra JVs 878 pārdoša-
na 1928. g. 22. februārī

ATCELTA.
Jelgavā, 1928. g. 10. februāri.

Tiesu izp. v.i.K. Burdais.
28334ē

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

l)ka Valsts zemes bankas pra-
sības pēc 1924. g. 18. jtļl. ar žurn.
.JVs 1311, korob. parada raksta
apmierināšanai 1928. g. 18. aprilī.
pikst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Gavrilam Filipa d. Bakanam
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Ilūkstes apr., L
cesas pagastā ar zemes grāmatu
reģ. JVs 639 un sastāv no ,,K ,um-
penišku JVs 16" mājām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 600 ar *%;

4) personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām ie-
gūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašuju tiek vestas Jēkabpils-
llūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir-
ieskatami Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 10. februārī.
28336r Tiesu izp. v. i. K.Burdais

" Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
oilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, istabā 20,
paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
piasības pēc 1925. g. 28. sept.
ar žurn. JVe 3224, korob. parāda
raksta apmierināšanai 1928. g.
18. aprilī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Osipam Aleksandra d. Rupše-
niekam piderošo

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Ilūkstes apr., Dvietes
pag. ar zemes grāmatu reģ.
JVs 758 un sastāv no ,.Cukriņu
.\s 152" mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts pir
Ls 1000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 1000 c rbļ.;

4) personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām ie-
gūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašuju tiek vestas Jēkabpils-
llūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu, ir-
ieskatami Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1928. g. 10. februārī.
28337r Tiesu izp. v. i. K.Burdais

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, istaba 20,
paziņo:

l) * ka Valsts zemes bankas
"prasības pēc 1926. g. 2. martā ar
žurn. JVs B229, korob. parāda
raksta apmierināšanai 1928. g.
18. aprilī, pīkst. 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Pēterim Friča d. Ozolam pieder.

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Talsu apr., Zentenes
pag. ar zemes grāmatu reģ.
JVs2062 un sastāv no ,,Pērkoņu "
mājām;

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 3100;

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

4) personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām ie-
gūt nekustamo īpašumu; un

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu, ir-
ieskatami Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kanceleja.

Jelgavā, 1928. g. 10. februāri.
28338r Tiesu izp. v. i. K.Burdais

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, istabā 20,
paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1924. g. 25. apr.
ar žurn. JVs 724, kordb. parāda
raksta apmierināšanai 1928. g.
1S. aprilī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Aleksandram Jāņa d. Vītolam
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Ilūkstes apr.,
Bebrenes pagastā ar zemes gram.
reģ. JVe 3159 un sastāv no
,,Razļinovo JVe 5 un 27" mājām;

2) ka īpašums priekš pu-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 2500;

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

4) personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtešanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām ie-
gūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1928. g. 10. februārī.
28335r Tiesu izp. v. i. K.Burdais

Rigas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpiHitājs, kura kanceleja
atrodas Madonā, Gaujas ielā
JVs 1, paziņo, ka:

1) Jēkaba Kvēpa prasībās par
Ls 1055,99 ar procentiem un iz-
devumiem. 1928. g. 10. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē

pirmā
publiskā vairāksolīšanā pārdos

Jāņa Oskara Jāņa d. Apinīša
* nekustamo īpašumu,

kurš atrodas Madonas apr., Dzel-
zavas pagastā un sastāv no Le-
jiešu JVo 28F, 28Fa, mājām ar
zemes grāmatu reģ. Ns 4929 un
aptver 10,15 ha ar 66,27 taksā-
cijas ienākumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vai-
rāksolīšanā novērtēts par Ls 1000;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 2300, no
kuras summas, saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. sāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas
vairāksolīšanā dalību ņemt jā-
iemaksā Ls 230 drošības
naudas un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šn īpašumu;

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

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu ir tādas tiesības jā-
pieiāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1928. g. 10. februārī.
28329r Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs,kūļa kanceleja
atrodas Madonā, Gaujas ielā
JVs 1, paziņo, ka:

1) Jūlija * Grinberga prasībā
par Ls 4000 ar procentiem un
izdevumiem, 1928. g. 10. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē

pirmā
publiskā vairāksolīšanā pārdos
mir. Jāņa Rinkuļa mantojuma

masas nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Madonas apr., Mēt-
rienas pagastā un sastāv no lauku
mājas Rinkuļ JVs 18 ar zemes grā-
matu reģ. JVs 1931 un aptver
188,56 pūrvietas ar 122,06 tak-
sācijas ienākumu rubļu vērtību;

2) īpašums novērtēts vairāk-
solīšanā par Ls 4000, no kuras
summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem nav;

4) personām, kuras vēlas
vairāksolīšanā dalību ņemt jā-
iemaksā Ls 400 drošības
naudas un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu;

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

Personām, kurām _ ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu' ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1928. g. 10. februārī.
28330r Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildīt., kura kanceleja
atrodas Madonā, Gaujas ielā
JVs 1, paziņo, ka:

1) Otto Varkaļa prasībās par
Ls 600, ar procentiem un izde-
vumiem, 1928. g. 10. maijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē

pirmā publiskā
vairāksolīšanā pārdos

Pētera Kārļa d. Pomera
nekustamo īpašumu,

kurš atrodas Madonas apr.,
Praulienas pag. un sastāv no
lauku mājas Krūmu—Brizgas
ar zemes grāmatu reģ. JVs 5687 un
aptver 94,54 pūrvietas ar 52,49
taksācijas ienākumu rubļu vēr-
tību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 6000,
no kuras summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 3010 (trīs
tūkstoši desmit latiem);

4) personām, kuras vēlas
vairāksolīšanā dalību ņemt, jā-
iemaksā Ls 600 * drošības
naudas un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu;

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

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1928. g. 10. februārī.
28331i- Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr.tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Madonā, Gaujas ielā
JVs 1, paziņo, ka:

1) Alfons 'a Dundura un Rū-
dolfa Jakoviča prasībās par
Ls 1222,57 ar procentiem un iz-
devumiem, 1928. g. 10. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē

pirmā
publiskā vairāksolišanā pārdos

Roberta Pētera d. Driķa
nekustamo īpašumu,

kurš atrodas Madonas apr., Vi-
rānes pagastā un sastāv no lauku
mājas Lejas-Jaunzem-GribašJVs34
ar zemes grāmatu reģ. JVs 2114 un

aptver 106,76 pūrvietas ar 65,93
taksācijas ienākumu rubļu vēr-
tību; ' .

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 4000,
no kuras summas sāksies so-

līšana;
3) īpašums ar hipotēku pa-

rādiem apgrūtināts nav; '

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, jā-
iemaksā Ls 400 ' drošības
naudas un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu;

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

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1928. g. 10. februārī.
28326i- Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr.tiesuizpilditājs,kura kanceleja
atrodas Madonā, Gaujas ielā
JVs 1, paziņo, ka:

1) Hngo ' Rumpīša, Herberta
Jankeviča, Kārļa Čūske, Katrīnes
Dikman un Roberta Kristsona
prasībās par Ls 11748,81 ar pro-
centiem un izdevumiem, 1928. g.
10. maijā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē

pirmā
publiskā vairāksolīšanā pārdos

Vladimira Pētera d. Bakana
nekustamo ipašumu,

kurš atrodas Madonas apr.,
Vestienas pagastā, sastāv no
lauku mājas ,,Vec-Beķi JVs' 32"
ar zemes grāmatu reģ. JVe 1627
un aptver 92,80 pūrvietas ar
63,60 taksācijas ienākumu rbļ.
vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 3000,
no kuras summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 2832,36;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, jā-
iemaksā Ls 300 drošības
naudas un jāiesniedz apliecība
par to, ka no" tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu;

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

Personām, kurām ir ' kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1928. g. 10. februāri.
28327i- Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr.tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Madonā, Gaujas ielā
JVs 1, paziņo, ka:

1) Augusta Strādina, Jāņa Ei-
keļa un Jāzepa Lurie prasībās par
Ls 4971,28 ar procentiem un iz-
devumiem 1928. g. 10. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē

pirmā
publiskā vairāksolīšanā pārdos

Miķeļa Brenča d. Saliņa
nekustamo īpašumu,

kurš atrodas Madonas apr., Kusas
pagastā un sastāv no lauku mājas
Ķaunes JVs 7 un 8 ar zemes
grāmatu reģ. JVs 2346 un aptver
140,36 pūrvietas ar 101,45 tak-
sācijas ienākumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 22000,
no kuras summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 16020,67;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, jā-
iemaksā Ls 2200 drošības
naudas un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šoīpašumu;

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

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1928. g. 10. februārī.
28328r Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas

apr.tiesu izpildīfājs,kura kanceleja
atrodas Madonā, Gaujas ielā
JVe 1, paziņo, ka:

1) Finansu ministrijas un Rein-
holda Leimana prasībās par
Ls 10.600 ar procentiem un iz-
devumiem, 1928. g. 10. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē

pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā

Andreja Pētera d. Medņa
nekustamo īpašumu,

kurš atrodas Madonas apr., Sai-

kavas pagastā un sastāv no lauku
mājas Apšekaln JVs 197 ar zemes
grāmatu reģ. JVs 3019 un aptver
113,20 pūrvietas ar 115,23 tak-

sācijas ienākumu rubļu vērtību;
2) īpašums pārdošanai vairāk

solīšanā novērtēts par Ls 10000;
3) īpašums apgrūtināts ar hi-

potēku parādiem par Ls 10.026,67
no kuras summas saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. sāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, jā-

iemaksā Ls 1002,67 drošības
naudas un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas I

puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu;

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

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1928. g. 10. februārī.
28324i Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr.tiesi; izpildītājs,kura kanceleja
atrodas Madonā, Gaujas ielā
JVs 1, paziņo, ka:

1) Meiera Deuča prasībās par
Ls 400, ar procentiem un iz-
devumiem, 1928. g. 10. maijā,
pīkst. 10rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē

pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā

Augusta Jāņa d. Lāča
nekustamo īpašumu,

kurš atrodas Madonas apr., Kārz-
dabas pagastā un sastāv no Kārz-
dabas muižas dārza zemes gabala
JVe 2B ar zemes grāmatu reģ.
JVs 3642 un aptver 7,44 pūrvietas
ar 7,33 taksācijas ienākumu
rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solišanā novērtēts par Ls 475, no
kuras summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par 1500 cara
rubļiem;

4) personām, kuras vēlas
vairāksolīšanā dalību ņemt
jāiemaksā Ls 47,50 drošības
naudas un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu;

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

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1928. g. 10. februārī.
28325i- Tiesu izp. J. Driba.

Rigas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
š. g. 7. martā, pikst. 11 dienā,
Pabažu pag. Didriķu mājā pārdos
Jāņa Tidriķa kustamu mantu,
sastāvošu no 2 zirgiem, buļļa un
cūkas un novērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 1928. g. 6. februārī.
28194z Tiesu izp. E.Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
š. g. 8. martā, pīkst. 11 dienā,
Lēdurgas pag. Atakas mājās
pārdos Augusta Čanguļa kusta-
mu mantu, sastāvošu no 5 govīm
un novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. 6. februāri.
28198z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
š. g. 13. martā, pīkst. 11 dienā,
Olaines pag. Plakanciemā Maz-
Auzkājās pārdos Andra Kārkli-
ņa kustamu mantu, sastāvošu no
zirga, ragavām, vāģiem, 4 govīm
un 80 pud. siena un novērtētu
par Ls 290.

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

Rīgā, 1928. g. 8. februārī.
28196z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Kīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
š. g. 17. martā, pīkst. 11 dienā,
Suntažu pag. Briežu mājā pārdos
HermaņaCemīša kustamu mantu
sastāvošu no zirga, 2 govīm,
traktora, arkla, separatora, vei-
kala letes, krēsliem, pulksteņa,
šujmašīnas, vistām un novērtētu
par Ls 392.

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

Rīgā, 1928. g. 8. februārī.
28195z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Kļūdas izlabojums
„Valdības Vēstneša" š. g.

10. februāra 33. numurā ievie-
totā Rīgas apgabaltiesas 9. iec
tiesu izpildītāja sludinājumā par
Eduarda Kupče nekustama
īpašuma pārdošanu ieviesusies
kļūda: iespiests —uz publiskiem
torgiem pārdos Eduarda Kupce

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. februārī, pulksten 10 rītā,
Rīgā, Kungu ielā JVs 25, Lilijas
Vīksne prasības lietā pārdos Eli-
asa Gringlasa kustamu mantu,
sastāvošu no divām šerfmašīnām
un novērtētu par Ls 600,—.

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

Rīgā, 1928. g. 11. februāri.
28397v Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. februārī, pulksten 12 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVs 9, veikalā
,,Luxe" pārdos akc sab. ,,Jozef
Magaril", agrāk S. Magaril ku-
stamu mantu, sastāvošu no da-
žādām adītām precēm un novēr-
tētu par Ls 1042,—.

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

Rīgā, 1928. g. 30. janvārī.
28391v Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. februārī, p 'ulksten 10 rītā,
Rīgā, I. Kalēju ielā JVs 9/11, tiks
pārdota Rochas Kanter tirg. zem
firmas ,,Derby" kustama manta,
sastāvoša no pletkrekliem, ze-
ķēm u. c un novērtēta par
Ls 1654,90.

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

Rīgā, 1928. g. 14. februāri.
28399v Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. februārī, p 'ulksten 10 rītā,
Rīgā, 1. Smilšu ielā JVs 19 (eks-
prešu kantorī) un m. Ķēniņu
ielā JVs 1 tiks pārdota Friča Muel-
haupta kustama manta, sastā-
voša no pārsienamā materiāla u. c.
un novērtēta par Ls 432,—.

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

Rīgā, 1928. g. 14. februārī.
"28400v Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
22. februārī, pulksten 10 rītā,
Rīgā, Tirgus ielā JVe 1, tiks pārdota
mir. Benciona Švalbes mant.
masas kustama manta, sastāvoša
no elektromotoru, gaļas kutera
u. c, un novērtēta par Ls 420,—.

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

Rīgā, 1928. g. 14. februāri.
28401 v Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
22. februārī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, I. Nometņu ielā JVe 55, tiks
pārdota Arnolda Vu I s t a kustama
manta, sastāvoša no miltiem,
svariem u. c un novērtēta par
Ls. 840,—.

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

Rīgā. 1928. g. 14. februāri.
28402v Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
21. februārī, pulksten 12 dienā,
Rīgā, Marijas ielā JVs 95, tiks
pārdota Osvalda Zāliša kustama
manta, sastāvoša no elektriskas-
iekārtas u. c. un novērtēta par
Ls 250,—.

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

Rīgā, 1928. g. 30. janvāri.
28395v Tiesu izpild. J. Grimos.



Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
p/ls. tiesu izpildītāja sludinājumā
pai Arvīdam Rozentalam pie-
derošo Jelgavas apr. Šķibes pag.
,,Caunu" māju pārdošanu publi-
skā izsolē š. g. 28. martā, ie-
spiestu 28. janv. ,,Valdības Vēst-
nesī" JVs 22, nepareizi iespiests
pārdodamo māju nosaukums
,,Caue" mājām, jābūt un jālasa
,,Caune" mājām. 28333ē

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja sludinā-
jumā par Annai Bankovskis pie-
derošu Talsu apr. Strazdes pag.
,,Boču" māju pārdošanu publi-
skā izsolē š. g. 28. martā, ie-
spiestu š. g. 28. janv. ,,Valdības
Vēstnesī" JVe 22 nepareizi ie-
spiests pārdodamo māju nosau-
kums , par ,,Bodu mājām", jābūt
un jālasa ,,Boču mājām". 28332b

liecība par nekustama īpašuma
iegūša as tiesībām;

5) ka zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Latgales
apgabaltiesas vecākā notāra kanc-
lejā, Daugavpilī;

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

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir ieskatāmi Latgales ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas kance-
lejā, Daugavpilī.
28200z Tiesu izp. (paraksts).

domesučiēfrnos
,

Kemeru miesta valde
paziņo, ka

Aiviekstes pag. dzimtsarakstu nod.
pamatojoties uz izdotiem un
š. g. ,,Vald. Vēstn." JVs 10 publi-
cētiem noteikumiem par Ai-
viekstes pag. dzimtsarakstu no-
daļas grāmatu atjaunošanu izslu-
dina zināšanai, ka šā pagasta 1922.
līdz 1925. gadu grāmatu iz-
nīcināšanas dēļ ir visiem tiem,
kuri ziņojuši pagasta dzimt-
sarakstu nodaļai laikā no 1922. g.
1. jūnija — līdz 1926. g. pa-
vasarim par dzimšanas miršanas
un laulības gadījumiem, kā arī
visām citām ieinteresētām perso-
nām, jāziņo rakstiski pa-
gasta dzimtsarakstu no-
daļai ierakstu atjaunošanai par
tiem dzimšanas, miršanas un
laulības gadījumiem, kuri savā
laikā bij ierakstīti iznīcinātās
grāmatās.

Paziņojumu iesniedzējiem jā-
pievieno saviem iesniegumiem
savā laikā no Aiviekstes'dzimt-
sarakstu nodaļas viņiem izdotās
apliecības par dzimšanas, mir-
šanas vai laulības gadījumiem
augšminētā laikā, vai citi kādi
ziņotāju rokās atrodošies doku-
menti, no kuriem nodaļa varētu
noņemt norakstus.

Ja dokumentu nav, tad ie-
raksta atjaunošanai pietiek arī
ar lieciniekiem. Attiecīgos gadī-
jumos ierakstus parakstīs arī
paziņotāji un nopratinātie lieci-
nieki.
28371 ē Nod. pārz , Poriets.

notiks š. g. 25. un
26. februāri.

28407 ?» Miesta valde.

Meitenes muita.
saskaņā ar muit. lik. 1140. p.
izziņo, ' ka caurskatot zemāk mi-
nēto Lietuvas un Latvijas pilsoņu
lietas, ku;as pret viņiem ievadītas
virsminētā muitā, —tikuši sodīti:
par kontrabandu. Lietā ,Ve 195.
Petronella Lapkovskij, ar Ls 120,
par neleg. rob. pāriešanu ar Ls 5,
iekasējot patērēto preču vērtību
Ls 13,80. Lieta JVe 195. Trine
Krečau, ar Ls 120, par neleg.
rob. pāriešanu ar Ls 5, iekasējot
patērēto preču vērtību Ls 24.
Lietā JVe 148. Nirs Kates ar
Ls 2225,90, konfiscējot 1 zirgu,
1 ragavas un aizjūgu pēc muit.
lik. 1022. p. (preču konfiskācija).
Lietā JVe 105. Milda Leja. Lietā
JVeJ 32 Leontīne Uiska.

Šos lēmumus var pārsūdzēt
uz Finansu ministra vārda 3 ne-
dēļu laikā, no viņu iespiešanas
,.Valdības Vēstnesī", apliekot pār
sūdzību ar zīmognodokli Ls 0,80
un iesniedzot caur Meitenes mui-
tu, pa pastu vai personīgi.

Muitas priekšu. R. Kalniņš.
28372 ē Darbv. J. Lugāvins.

liii laiisolni
27. februāri 1928. g. pīkst. 11,

artilērijas laboratorijas
Liepājā,

kara ostā. Laboratorijas ielā
JVs 1 pārdos laboratorijai nevaja-
dzīgās un nederīgās sekošas man-
tas; dažāda skārda atgriezumi
un lūzumi 10563 kgr., dzelzs
lūzums 255 kg., dzelzs skaidas
1243 kg. un tērauda skaidas
315 kg.

Drošības nauda uz izsoli Ls 20,-
Pārdodamās mantas iepriekš

var apskatīt Artilērijas labora-
torijas saimniecības daļā darbu
dienās pīkst. 9—13, turpat arī
sniedz tuvākas ziņas. 28343e

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka saskaņā ar Nod. dep.
r. JVs' 58753 no 1927. g. 25. nov.
JVe 41024 no 1927. g. 5. aug. un
1928. g. 25. febr. 5. raj. d?rba
inspektora r. JVs 1 297/98 no 1927.g
30. jūn., pīkst. 11, Jaunjelgavā,
L. Daugavas ielā JVs 16, tiks pār-
dota valsts nod. iekasēšanai
Annai Kaldovskis pied. kustama
manta, sastāvoša no viena pe-
rolejas gāzes motora ,,Deutc "
firmas un novēl tēta pai Ls 189,68.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28348ē lec. pal. (paraksts).

Jēkabpils apr. ipr-ka pal. 1. iec.
pazinko, ka saskaņā ar Nod.
dep. raksta JVs 59551 no 1927. g.
25. nov., 1928. g. 24. febr,, pīkst.
10, Sunākstes pag., Vecpēteru
mājās % peļņas nod. iekasēšanai
tiks pārdota Kārlim Šiliņam pied.
kustama manta, sastāv, no 20
birkav. siena un novērtēta par
Ls 100.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28347ē lec pal. (paraksts).

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka saskaņā ar Nod. dep.
r. JVe 59031 no 1925. g. 3.marta.
1928. g. 27. febr., pīkst. 10,
Jaunjelgava, Krievu ielā JVe 58,
pārdos Jānim Znudovskim pied.
kustamo mantu, °',, peļņas no-
dokļa iekasēšanai., sastāv, no
2 krēsliem, 2 logu aizkaramiem,
! salmu maisa un novērt, par
Ls 2,60.

Izzināt s'aiakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas
28351ē lec pal. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kanclejā
atrodas Ludzā, Vakzāles ielā 24,
paziņo:

1) ka dēļ LatvijasTirdzniecības
un Rūpniecības bankas Ludzas
nodaļas un Latvijas bankas pra-
sību piedzīšanas no Samuila
(Šmuiļa) Zalmana - Leizera d.
Kruppa, pēc protestētiem vek-
seļiem ar Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas vadītāja sprie-
duma uzrakstiem no 1926. g.
13. marta, 14. jūnija un 23. sept.
ar JVeJVe6949, 6950,' 16720, 16727,
26300 un Rēzeknes apr. 1. iec.
miertiesneša sprieduma uzrak-
stiem no 1926. g. 14. septembra
ar JVe 3193, 3194, pavisam par
summu Ls 45592,23 ar o/ 0 un
un valstij par labu Ls 14,56,
1928. g. 19. maijā, sākot no pīkst.
10 rītā, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, Daugavpili, Šosejas
ielā JVs 37, otrā publiskā vairāk-
solīšanā tiks pārdots Ludzas pils.
Sainuilā(Šmuiļa)ZaImana-Leizera
dēla Kruppa nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Ludzas pils.
otrā kvartālā Baznīcas ielā JVe 20
un sastāv no Ludzas pilsētas
gruntsgabala zemes 343 kvadrāt-
asis platībā, uz dzimtslietošanas
tiesībām, ar uz šīs zemes esošām
koka dzīvojamo ēku un saimnie-
cības ēkām;

2) ka minētais īpašums priekš
publiskas pārdošanas ir apvērtēts
par Ls 15000,—, no kuras summas
arī iesāksies solīšana, bet tā ka šī
izsole ir otrreizēja, tad solīšana
var tikt iesākta arī no solītās
summas;

3) ka šis īpašums apgrūtināts
ar hipotēku parādiem nav un
zemes grāmatās ievests neskaitās;

4) ka personām, kuras vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības nauda —- desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
uzrāda tieslietu ministrijas ap-
liecība par nekustama īpašuma
iegūšanas tiesībām;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai;

6) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ieskatāmi Latgales ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas kance-
lejā, Daugavpilī.

Ludzā, 1928.. g. 9. februārī.
28203z Tiesu izp. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Zilupes iec.
' tiesu izpildīzājs, kura kanceleja
atrodas Zilupē, Elizabetes ielā 2,
paziņo, ka 1928. g. 7. martā
pīkst. 10 rītā, Bukumuižas pag.
Ruskaļevas ciemā tiks pārdota
Michaila Briļa kustama manta,
sastāvoša no zirgiem, govīm,
sīklopiem un lauksaimniecības
darba rīkiem, un niovērtēta par
Ls275,—

Izzināt sarakstu, novērtējumu
ka arī apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanaas dienā uz vietas.
28340b Tiesu izpild. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kanclejā
atrodas Ludzā, Vakzāles ielā 24,
paziņo:

1) ka dēļ LatvijasTirdzniecības
un Rūpniecības bankas Ludzas
nodaļas prasības Ls 315,94 ar
°/o°/o piedzīšanas no Ludzas pils.
Ksaverijas Borisa m. Beinarovič
pēc protestēta vekseļa ar Ludzas
1. iec. miertiesneša sprieduma uz-

rakstu no 1927. g. 9. apriļa ar
JVs 879, 1928. g. 19. maijā, sākot
no pīkst. 10 rītā, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē ,
Daugavpilī, Šosejas ielā JVs 37,
otrreizējā publiskā izsolē tiks
pārdots minētās Ksaverijas Bei-
n a r o v i č nekustams īpašums,kurš
atrodas Ludzā, Kapsētas ielā JVs 8
un sastāv no Ludzas pilsētas teri-
torijā ietilpstoša zemes gabala
77 kvadrātasis platībā ar divām
koka dzīvojamām mājām un
saimniecības ēkām;

2) ka minētais īpašums priekš
pārdošanas izsolē ir apvērtēts
par Ls 8000,—, no kuras summas
ari iesāksies solīšana, bet tā ka
šī izsole ir otrreizēja, tad solīšana
var tikt iesākta arī no solītās vai
priekšrocīgo prasību summas;

3) ka šis īpašums zemes grā-
matās ievests neskaitās un ap-

grūtināts ar hipotēku parādiem
nav;

4) ka personām, kuras vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības naudas — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
uzrāda tieslietu ministrijas ap-
liecība par nekustama īpašuma
iegūšanas tiesībām;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai;

6) visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabaltie-
sas 1.civīlnodaļas kancelejā, Dau-
gavpilī.

Ludzā, 1928. g. 9. februārī.
28204z Tiesu izp. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec.tiesu izpildītājs,kura kanceleja
atrodas Ludzā, Vakzāles ielā 24,
paziņo:

1)'ka dēļ LatvijasTirdzniecības
un Rūpniecības bankas Ludzas
nodaļas prasības Ls 353,78 ar
%% piedzīšanas no Ludzas pils.
Ievas Karpovič pēc proteatēta
vekseļa ar Ludzas 1. iec. mier-
tiesneša spriedumu uzrakstu no
1926. g. 16. dec. ar JVs 4119 —
1928. g. 19. maijā, sākot no pīkst.
10 rītā, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, Daugavpilī,
Šosejas ielā JVs 37, otrreizējā
publiskā izsolē tiks pārdots pa-
rādnieces Ievas Karpovič ne-
kustams īpašums, kurš atrodas
Ludzā, Puškina (bij. Maskavas)
ielā ar JVs 2 un 4 un sastāv no
Ludzas pilsētas gruntsgabala ze-
mes 2080 kvadrātasis platībā,
uz dzimtslietošanas tiesībām ar
koka dzīvojamo un saimniecības
ēkām;

2) ka minētais īpašums priekš
pārdošanas izsolē ir apvērtēts par
Ls 20.000,—, no kuras summas
arī iesāksies solīšana, bet tā ka
šī izsole ir otrreizēja, tad solīšana
var tikt iesākta no solītās vai
priekšrocīgo prasību summas.

3) ka šis īpašums apgrūtināts
ar hipotēku parādiem nav un
zemes grāmatās ievests neskaitās;

4) a personām, kuras vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības naudas — desmītā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
uzrāda iekšlietu ministrijas ap-
liecība par nekustama īpašuma
iegūšanas tiesībām;

5) perso ām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai;

6) visi raksti un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir ieskatāmi Latgales ap-
gabaltiesas 1.civīlnodaļas kance-
lejā, Daugavpilī.

Ludzā, 1928. g. 9. februārī.
28199z Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Ludzā, Vakzāles
ielā 24, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas Tirdznie-
cības un Rūpniecības bankas
Ludzas nodaļas un Latvijas ban-
kas prasību piedzīšanas no Ludzas
pilsoņiem Samuila Kruppa un
Haima Maņkava pēc protestē-
tiem vekseļiem ar Latgales ap-
gabaltiesas 1. civilnodaļas vadī-
tāja sprieduma uzrakstiem no
1926. g. 13. marta, 14. jūnija un
23. septembra ar JVeJVs6949, 6950,
16727 un 26300, 26301, Ludzas
apr. 1. iec. miertiesneša sprieduma
uzrakstiem no 1926. g. 13. sept.
ar JVs 3150, 3153 un Rēzeknes
apr. 1. iec miertiesneša sprie-
duma uzrakstiem no 1926. g.
14. sept. ar JVs 3191 un 3192, par
kopēju summu Ls 48641 ar .% un
valstij par labu Ls 22,70 ar pie-
dzīšanas izdevumiem, — 1928. g.
19.maijā, sākot no pīkst. 10 rītā,
Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļas sēžu zālē, Daugavpilī,
Šosejas ielā JVs 37, otrreizējā
publiskā vairāksolīšanā tiks pār-
dots Ludzas pilsoņu Samuila
(Šmuiļa) Zalmana Leizera d.
Kruppa un Haima Dāvida d.
Maņkova nekustams īpašums ,
kurš atrodas Ludzas pilsētas
septītā kvartālā, Rīgas prospektā
JVs 4 un Baznīcas ielā JVe 5 un
sastāv no Ludzas pilsētas grunts
gabala zemes 436 kvadrātasis
platībā ar koka un ķieģeļu
ēkām, uz dzimtslietošanas tie-
sībām, un ievesti Latgales ap-
gabaltiesas vecākā notāra zemes
grāmatu reģ. 132. folijā (II sēj.);

2) ka minētais īpašums priekš
publiskas pārdošanas ir apvērtēts
par Ls 20.000,— un ka solīšana
saskaņā ar civil. proc. lik. 1871.p.
not. sāksies no apvērtēšanas
summas, vai priekšrocīgo pra-
sību summas, skatoties uz to,
kūja no šām summām pārdoša-
nas dienā būs augstāka, vai arī
no solītās summas;

3) kā šis īpašums ar hipotēku
parādiem apgrūtināts nav;

4) ka personām, kuras vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības nauda — desmītā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
uzrāda tieslietu ministrijas ap-

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec.tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Zilupē, Elizabetes ielā
JVs 2, paziņo, ka 1928. g. 8. martā
pīkst. 10 rītā, Bukumuižas pag.
Bukumuižas JVs 3F jaunsaim-
niecībā tiks pārdota Ludviga
Kumpiņa kustama manta sa-
stāvoša no ēkas, zirga, lopiem,
šujmašīnas, skapja un 15 bir-
kaviem siena un novērtēta par
Ls 450 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu
ka arī apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Tiesu izpild. v. (paraksts). 28341b

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kanclejā
atrodas Ludzā, Vakzāles ielā 24,
paziņo:

I)'ka dēļ Latvijas Tirdzniecī-
bas un Rūpniecības ! ankas Lu-
dzas nodaļas prasību piedzīšanas
no Ludzas pilsoņa Samiūla(Šmui-
ļa) Zalmana Le'izera d. Kruppa,
pēc protestēt, vekseļiem, ar Lat-
gales apgabaltiesas 1. civīlnonod,
vadītāja spriedumu uzrakstiem
no 1926. g. 13. marta, 14. jūnija
un 23. sept. ar JVsJVs 6949,'6950,
16720—16727, 26300, pavisam
par summu Ls 44955,93 ar °/0 un
piedzīšanas izdevumiem, — š. g.
19. maijā, no pīkst. 10 rītā,
Latgales apgabaltiesas sēžu zālē,
Daugavpilī, Šosejas ielā JVs 37,
otrajā publiskā vairāksolīšanā tiks
pārdots Ludzas pilsoņa Samuila
(Šmuiļa) Zalmana - Leizera d.
Kruppa nekustamsīpašums,kurš
atrodas Ludzas pilsētas otrā
kvartālā, Ventspils ielā JVs 54 un
sastāv no Ludzas pilsētas grunts-
gabala zemes 110 kvadrātasis
platībā, uz dzimts lietošanas
tiesībām, ar vienu no cementa
betona būvētu elektriskas sta-
cijas ēku, kurš īpašums ievests
Latgales apgabaltiesas vecākā
notāra zemes grāmatu reģistra
262. folijā (III sēj.);

2) ka minētais īpašums priekš
publiskās pārdošanas izsolē ir
apvērtēts par Ls 30000 un ka sa-
skaņā ar civil. proc. lik. 1871. p.
not. solīšana sāksies no apvērtē-
šanas summas, vai priekšrocīgo
prasību summas, skatoties uz to,
kura no šīm summām pārdošanas
dienā būs augstāka, vai arī no
solītās summas;

3) ka šis īpašums ar hipotēku
parādiem apgrūtināts nav;

4) ka personām, kuras vēlas
piedalīties solīšānājāiemaksā dro-
šības nauda — desmītā daļa no
apvērtēšanas summas un jā-
uzrāda tieslietu ministrijas ap-
liecība par nekustama īpašuma
iegūšanas tiesībām;

5) ka zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Latgales
apgabaltiesas vecākā notāra kan-
celejā, Daugavpilī,;

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

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ieskatāmi Latgales ap-
gabaltiesas 1. civilnodaļas kanc-
lejā, Daugavpilī.
2820Iz Tiesu izp. (paraksts).
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"Citu iestāšu
sluāinajumi.

?

Paziņojums.
Finansu ministris š. g. 7. jan-

vāri apstiprināja Rīgas pilsētas
krājkases statūtu 32. panta f.
punkta grozījumu, ar kuru
Rīgas pilsētas krājkasei atļauts
izdarīt vekseļu diskontu, ie-
pērkot vekseļus ar ne mazāk
kā 2 uzticamu personu pa-
rakstiem uz laiku ne ilgāku
par 3 mēnešiem. Diskontēto
vekseļu summa nedrīkst pār-
sniegt 25% no noguldījumu
kopsummas.

Tirdzn. un banku nod.
priekšu. A. Kacens.

28374ē Rev. V. Gailīts.
Latvijas bankas Daugavpils nod.
paziņo, ka š. g. 20 februārī,
pīkst. 10 no rīta, vairāksolīšanā
tiks pārdoti: 1) bijis lietošanā
centrālās apkurināšanas tvaika
katls un 2) dažāda lieluma koka
kastes.

Pārdodamie priekšmeti apska-
tāmi Latvijas bankas nodaļā
Daugavpilī , Valdemāra ielā 12.
28373ē

lips Ditas lomUs,
Kaļķu ielā JVs 9,

izūtrupēs
1928. g. 21. un 22. februārī,

pulksten 6 vakarā:
zelta un sudraba lietas, apavus,
drēbes, tepiķus, veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, daž. metāla
un c. neizpirktas un nepagarinātas
lietas, kas ieķīlātas no 1927. g.
23.augusta līdz 5.septembrim ar

JVsJVs C 580191—535756,
kā ari izūtrupēšanai nodotās
mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu priekš galīgā termiņa
notecēšanas. 28390

Veļķu pag. valde izslud. par
ned. sek. nozaud. Latv. iekšzemes
pases: 1) JVs 255, izd. no Veļķu
pag. valdes 1920. g. 13. jūlijā , uz
Augusta Jēkaba d. Branders v. un
2) JVe 532, izd. no Velku pag. v.
1922. g. 3. okt. uz Jāna Kārļa d.
Stādiņš v. ' 26947z

Ozolu pag. valde izslud. par ned.
nozaud. Latv. iekšz. pasi JVs 17,
izd. no šīs valdes 1920. g.30martā
uz Kārļa Jāņa d. Tauriņa v.

Barkavas pag. valde izslud. par
ned. nozaud. karakl. apl. JVs 910,
izd. no Kuizemes art. pulka kom.
1921. g. 31. janv. uz Jāna ļāna d.
Ķēniņa v. ' 26933/.

Mazsalacas pag. valde izslud.
par ned. nozaud. Latv. iekšz.pasi
JVs 1240, izd. no Mazsalacas (bij.
Valtenbergu) pag. valdes 1920. ģ.
22. jūnijā uz , Lavīzes Anča m.
Aumeister v. 26938z

Sēju pag. valde izslud. par ned.
nozaud. Latv. iekšzemes pasi
JVe 562, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 18. maijā uz Līzes

Reiņa m. Hincenbergs v. 26934z
Ikšķiles pag. valde izsludina

par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: .

1) Latv. pasi JVs 510, izd. no
Priekuļu pag. valdes Cēsu apr.
1920. g. 22. martā uz Edes An-
dreja m. Bišer vārdu.

2) Latv. pasi JVs 111837, izd.
no Rīgas VIII iec. pol. priekšn.
1920. g. 8. martā uz Karlīnes
Krastin vārdu.

3) Latv. pasi JVs 26763, izd. no
Rīgas IX iec. pol. priekšn. 1919. g.
27. nov. uz Annas Cīrul vārdu.

4) Zirga pasi JVs 962, izd. no
Rīgas pils. nod. nodaļas 1926. g.
24. apr. un zirga pasi JVs 217,
izd. no Ikšķiles pag. valdes
1926. g. 9. febr. abas uz Kristīnes
Smaga vārdu.

5) Kara klausības apliecību
JVs 1791, izd. no 4.Valmieras kājn.
pulka kom. 1922. g. 25. sept. uz
Jura Podoļskis vārdu. 26564o

Pastendes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi JVs 434, izd. no Ārlavas pag.
valdes 1921. g. 24. maijā uz
Jāņa Teodora d. Erķevivca v.

Pastendes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi JVe 1331, izd. no šīs pag.
valdes 1927. g. 22. martā " uz
Kārla Bērtuļa d. Kārkliņa v.

Kosas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara kļaus,
apliecību JVe 6142, izd. no 10. Aiz-
putes kājn. pulka kom. 1926. g.
27. maijā uz Viktora Konstantīna
d. Konošanoka vārdu. 26709o

Ozolnieku pag. valde Jelgavas
apr., izsludina nar nedeiīgu no-
zaudēto Latv. pasi JVe 013132
ser. LJ, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 13. okt. uz uz Augusta
Bernāta vārdu. 26710o

Taurkalnes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi JVs 1250, izd. no Valles pag.
valdes 1921. g. 1. martā uz
Annas Andreja m. Biezais v.

Prodes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara kļaus,
aopliecību JVe 17054, izd. no
Jēkabpils-llūkstes kara apriņķa
priekšn. 1922. g. 28. janv. už
Jāņa Jāņa d. Prodiška v. par to
ka atzīts par nederīgu kara die-
nestam. 26702o

Sausnējas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi, izdotu no Jas-
muižas pagasta valdes 1921. g-
15. aprilī ar Ne 1404 uz Elinas
Pētera m. Daukste vārdu. 26556ē

Augstrozes pag. valde izslud.
par ned. nozaud. Latv. iekšz.pasi
JVe 362, izd, no šis pag. valdes
1923. g. 10_. februārī uz Antona-
Arnolda VĀdama d. Krēsliņa v.

Krāslavas pag. vdlde izslud. par
ned. nozaud. trešās daļas rezerv.
apliec. Ne 32174-a, i/d. no Dau-
gavpils kara apr. priekšn.1925.g.
4
^

nov. uz Broņislava Sjanita v.
Rankas pag. valde izslud. par

ned. nozaud. Latv. iekšz. pasi
JVe 1059, izd. no Paltmales pag.
valdes 1920. g. 13. martā uz Pē-
tera Pētera d. Raaka v. 26943z

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

1) Latv. pasi JVs 3722, izd. no
Šķaunes pag. valdes 1925. g.
20. febr. uz Zenona Staņislava d.
Aleksejenoka vārdu.

2) K^ra klausības apl. JVs 5528 ,
izd. no Rēzeknes kara apr. pr-ka
1923. g. 28. apr. uz Albina Demen-
tija d. Brica v.

'3) Latv. pasi JVs 1232, izd. no
Šķaunes pag. valdes 1921. g.
29. sept. uz Zuzannas Staņislava
m. Rutko, dzim. Hamko, vārdu.

4) Latv. pasi JVe 1748, izd. no
Šķaunes pag. valdes 1921. g.
20. okt. uz Broņislavas Vladislava
m. Andžan, dzim. Platač, vārdu.

5) Latv. pasi JVe 1274, izd. no
Poleščinas iec. pol. priekšn. 1921.g
18. apr. uz Zenona Alekseja .d.
Dukaļska vārdu.

6)]Kara kļaus, apliecību JVs4837
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
1920. g. 28. nov. uz Kazimira
Jāņa d. Reča vārdu.

^
7) Latv. pasi JVe 3261, izd. no

Šķaunes pag. valdes 1922. g.
5. dec. uz Jāna Aleksandra d.
Gajevska vārdu.

8) Kara kļaus, apliecību JVs4483
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
1927., g. 22. martā uz Jāņa
Aleksandra d. Gajevska vārdu.

9) zirga pasi JVe 18837/ 16587,
izd. no Šķaunes pag. valdes
1926. g. 12. febr. uz Broņislava
Račko vārdu. 26701o

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 28. febr.
pīkst. 12 dienā pie Kalnciema
pagasta valdes nama soda naudas
iekasēšanai atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tiks pār-
dots Teodoram Dončenko pie-
derošs vienzirga arkls novēr-
tēts par Ls 20,—

Arkls apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas. 28369ē
Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 27. febr.
pīkst. 12 dienā, Kalnciema pag.
Jaun-Udru mājās soda naudas
iekasēšanai otrreizējā atklātā
vairāksolīšanā, pret tūlītēju sa-
maksu tiks pārdota Michaila
Nesterova kustama manta, sa-
stāvoša no vienzirga atsperu ecē-
šas un divlemešu arkla, novēr-
tētas par Ls 33,—

Manta apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas. . ? 28370ē

Pašvaldības likvidācijas valde,
Rēzeknes apr., ievērojot to, ka
starp apriņķa pagastu valdēm
izsūtītām zirgu pasu blankām
nav atrodama blanka zem
JVe 47236, apriņķa p .1. valde,
saskaņā ar savu š. g. 3. februāra
lēmumu lūdz minēto zirgu pases
blanku JVe 47236, ka zudumā
gājušu, skaitīt par nede.īgu.
28344ē

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka saskaņā ar Nod. dep.
r. JVe 59161 no 1927. g. 25. nov.,
1928. g. 27. febr. p/kst. 12, Jaun-
jelgavā, L. Daugavas ielā 's 5,
tiks pārdota °,n peļņas nod. ie-
kasēšanai Jānim Škērsenam pied.
kustama manta, sastāvoša no
viena zirga 6 g. veca un novērtēta
par Ls 120.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28350° lec pal. (paraksts).

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka saskaņā ar Nod. dep.
nod. "daļas r. JVe 59474 no 1927. g.
25. nov., 1928. g. 25. febi., pīkst.
II, Jaunjelgavā, Nikolaja ielā
JVs 1, tiks pārdota % peļņas nod.
iekasēšanai Robertam * Pēter-
sonam pied. kustama manta,
sastāvoša no vienas kājminamās
šujmašīnas un novērtēta par
Ls 69.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
28349ē lec pal. (paraksts).

Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec.
dara zināmu, ka dēļ °/0 peļņas
nodokļa piedzīšanas no pils.Vladi-
slava Mikažana, Zvirgzdienes pag.
Puternieku ciemā, 1928.g.24.febr.
pīkst. 10 no rīta atklātā vairāk-
solīšanā pret tūlītēju samaksu
tiks pārdota minētam pilsoņam
piedeiošā 11 mēn. veca ķēvīte.

Uzzināt novērtējumu ka arī
apskatīt pārdodamo ķēvīti var
pārdošanas dienā uz vietas.

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara zināmu, ka 1928. g. 28. febr.
pīkst. 12 dienā Svētes pagastā
Vilpleķu mājās soda naudas ie-
kasēšanai atklātā vairāksolīšanā,
pret tūlītēju samaksu tiks pār-
dota Paulīnei Čemis piederoša
kaza, novērtēta par Ls 10,—

Kaza apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas. 28368ē



Gudenieku pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Gudenieku pagasta valdes
1920. g. 7. jūnijā ar JVe 575 uz
Babas Brenča m. BuntS ļV. 26422ē

Jaunlaicenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto

? Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 1923. g,
22. novembrī ar JVs 2235 uz
Vilmas Jāņa iri. Bleier v. 26423ē

Elkšņu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ar JVe 1308 uz
Annas Pētera m. Kalvišķi, dz.
Štāl, vārdu, izdotu no Elkšņu
pagasta valdes 1922. g. 14. sep-
tembru 26419 ē

Jūrkalnes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu sabojāto
iekšzemes pasi JVe 975/118, izdotu
no bij. Pilsbergas pag. valdes
1925. g. 5. febr. uz Jāņa Ādama d.
Klaiva vārdu. ' 26424ē

Līvānu pilsētas valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību JVs 90, izdotu
no Krustpils mobilizācijas komi-
sijas 1919. g. 31. oktobrī uz
Antona Upenieka vārdu. 26557ē

Ogres pagasta valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Jēkabpils apr.
pr-ka pal. 2. iec. 1920. g. 16.martā
ar JVe 155 uz Emilijas Jāņa m.
Kalniņš vārdu, kura to pie-
teikusi par nozaudētu. 26560ē

Rundāles pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Rundāles pagasta valdes
1922. g. 2. februārī ar JVe 1546 uz
Līzes Jāņa m. Pu'dulis v. 16562ē

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

1) Latv. pasi Ma 10979, izd. no
Domopoles pag. valdes 1921. g.
3. jūn. uz Olgas Nikolaja rft.
Ugar vārdu.

2) Latv. pasi JVe 1815, izd. no
Tilzas (bij. Kokorevas) pag.
valdes 1922. g. 14. febr. uz
Jūlijas Staņislava m. Pitļuk v.

3) Latv. pasi JVe 1633, izd. no
Domopoles pag. valde 1921. g.
31. aug. uz Kazimira Antona d.
Kalva vārdu.

4) Latv. pasi JVe 1280, izd. no
Domopoles pag. valdes 192!. g.
18. jūl. uz Jēzapa Franča d.
Komarovska vārdu.

5) Latv. pasi JVe 4279, izd. no
Domopoles pag. valdes 1924. g.
2. dec. uz Jāņa Arnolda Otto d.
Madarnieka vārdu.

6) Latv. pasi Ks 2430, izd. no
Domopoles pag. valdes 1922. g.
29. martā uz Jēkaba Andreja d.
Bombaka vārdu.

7) Latv. pasi JVs 2035, izd. no
Saikavas pag. valdes 1922. g.
11. jūl. un kara klausības apl.
JVe 11867, izd. no Jaunlatgales
kara apr. priekšn. 1925. g. 7. dec.
uz Georga jūra d. Ūdra vārdu.

8) Latv. pasi JVe 5884/227, izd.
no Domopoles pag. valdes 1921. g.
6. martā, kara klausības apl.
JVe 9459k, izd. no Ludzas apr.
apsardz. priekšn. 1921. g. 11. aug.
un kara kļaus, apliecību JVs 351,
izd. no Jaunlatgales kara apr.
priekšn. 1926. g. 7. janv. uz
Edurda Pētera d. Turtana vārdu.
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y> api. jns Jjy ,
izd. no Ludzas apr. apsardz.
p.iekšn. 1921. g. 15. apr. uz
Staņislava Antona d. Novika v.

10)Kara klausības apl. JVel 1754,
izd. no Latgales part. pulka kom.
1921. g. 31. aug. uz Salimona
Antona d. Kriviša vārdu.

11) Latv. pasi JVe 3487, izd. no
Domopoles pag. valdes 1923. g.
9. apr. uz Jēzapa Staņislava d.
Ziemeļa vārdu.

12) Latv. pasi JVs 2193, izd. no
Domopoles pag. valdes 1922. g.
20. febr. uz Antona Pētera d.
Baranovska vārdu.

13) Latv. pasi JVs 1684, izd. no
Domopoles pag. valdes 1921. g.
5. sept. uz Salimona Tumaša d.

Šmagra vārdu
14) Latv. pasi JVs3299, izd. no

Domopoles pag. valdes 1922. g.
28. nov. uz Antona Ksavera d.
Odumeņa vārdu.

15) Latv. pasi JVs 3027, izd. no
Domopoles pag. valdes 1922. g,
7. okt. uz Veronikas Jāņa m.
Gaspažen vārdu.

16) Latv. pasi JVs 11043/1037,
izd. no Domopoles pag. valdes
1921. g. 6. jūn. uz Jāņa Jēzapa d.
Piternieka vārdu.

17) Latv. pasi JVs 2604, izd. no
Domopoles pag. valdes 1922. g.
27. apr. uz Viktora Jāņa d.
Bogdana vārdu.

18) Latv. pasi JVs 1991, izd. no
Domopoles pag. valdes 1922. g.
20. janv. uz Staņislava Domenika
d. Puļča vārdu.

19) Latv. pasi JVe 2619, izd. no
Domopoles pag. valdes 1922. g.
12. maijā uz Jēzapa Aluiza d.
Kindzuļa vārdu.

20) Latv. pasi JVe 4250, izd. no
Domopoles pag. valdes 1924. g.
17. nov. uz Gelenas Gabriela m.
Jaunžeikar vārdu. 26229o

Jelgavas apriņķa priekšn. izsl.
par ned. sek. nozaud. Latv. iekšz.
pases: 1) JVs 23947, izd-. no Jelga-
vas apr. pr-ka uz Annas Ernesta
m. Vidiņš v.; 2) JVs 22485. izd. no
Jelgavas pref. uz Ženijas Dāvā m.
Gilberts v.; 3) JVe 447, izd. no
Jelgavas pref. uz Eižena Eižena d.
Boronovskisv.; 4) JVs 1409, izd. no
Svētes pag. valdes uz Voldemāra
Krišjāņa d. Siļķe v.; 5) JVs 23838,
izd. no Jelgavas pref. uz Dorotejas
Indriķa m. Puķe v.; 6) JVs 17705,
izd. no Jelgavas pref. uz Annas
Zebergs v.; 7) LK JVs009786 9544,
izd. no Jelgavas apr. pr-ka uz
Annas fāņa m. Ūbarsts v.; 8) JVe
25039, "izd. no Jelgavas apr. pr.
uz Emmas Toma m. Ūdris v.;
9) Ne 204823, izd. no Rīgas pref.
uz Jēkaba Jēkaba d. Dobels v.;
10) JVe 26074, izd. no Daugavpils
pref. uz Jadvigas Ivanovskis v.;
11) personas apliecība JVe 15608,
no Rīgas pref. 1925. g. 7. maijā uz
Marijas Jāņa m. Belousovs v.

Vitrupes pagasta valde izsludina
par zudušu un nederīgu Latvijas
pasi, izdotu no Kirbižu pagasta
valdes 1920. g. 13. aprilī ar JVe 333
uz Mildas Gusta m. Ozoliņš
vārdu. 26565ē

Daugavpils pilsētas policijas
1. iec. pr-ks izsludina par nederīgu
nozaudēto kara klausības ap-
liecību ar JVe 8556, izdotu no
D-pils kara apr. pr-ka 1925. g.
19. martā uz Leiba Špungiha
vārdu. 26380ē

Ziemupes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Ziemupes pagasta valdes
1920. g. 4. maijā ar JVe 239 uz
Kārļa Šteinberģa vārdm 26426ē

Baldones pag. valde izslud. par
ned. nozaud. Latv. iekšz. pasi
JVe 1020, izd. no šīs valdes 1924.g.
16. jūlijā uz Jāna Jēkaba d.

'Ēvalda vārdu. 26983z

Rīgas apr. Skrīveru iec. pol.
priekšnieks izsludina par nederī-
gām sekošas nozaudētas Latv.

;:pases:
1) JVe 704, izd. no Stukmaņu

iec. pol. priekšn. 1920. g. 14.sept.
uz Minnas Brenča m. Zeltiņ v.
?? 2) JVe 812, izd. no Bebru pag.
valdes 1924. g. 16. janv. uz Zelmas
Andreja m. Ozoliņ vārdu.

3) JVe 638, izd! no Kokneses
pag. valdes 1920. g. 28. maijā uz
Jāņa Jāņa d. Ārona vārdu.

4) JVe 986, izd. no Koknesespag.
valdes 1920. g. 13. jul. uz Minnas
Reiņa tn. Āron vārdu.

5) JVe 245, izd. no Lēdmanes
pag. valdes 1920. g. 23. martā uz
Katrīnes Jāņa m. Ozoliņ vārdu.

6) JVe 6530, izd. no Višķu pag.
valdes 1925. g. 1. aug. uz Antona
Staņislava d. Vatslavana vārdu.

7) JVe 365, izd. no Valles pag.
valdes 1920. g. 3. aug. uz Emīlijas
Andreja m. (jlte vārdu.

8) JVe Ser. NZ JVe 12349, izd. no
Kokneses pag. valdes 1927. g.
26. okt. uz Minnas Jāņa m.
Bikerniek vārdu.

9) JVs 116, izd. no Grašu pag.
valdes (datums nezināms) 1920.g.
Jāņa Jēkaba d. Kleina vārdu.

10) JVs 126, izd. no Kokneses
Pag. valdes 1920. g. 10. jun. uz
dmitrija Leonīda d. Oknova v.

M) JVe 52, izd. no Krapes pag.
Valdes 1920. g. 27. febr. uz Jāņa
Andreja d. Dābola vārdu. 2685
Andreja d. Dābola v. '26858o

Pastendes pag. valde izsludina
Par nozaudētu Latv. pasi N°966,
izd. no Stendes pag. valdes
1920. g. 31. aug. uz Friča Friča d.
perējama vārdu. 26941o

Naujenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
kļaus, apliecību JVs 1958/9915/ž,
izd. no Daugavpils kara apr.
priekšn. 1923. g. 28. febr. uz
Andreja Feodora d. Jakovleva v.,
dzim. 1884. g. 26945o

Ludzas apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgiem zemāk
minētas, par nozaudētiem pie-
teiktus dokumentus: 1) iekšz.
pasi JVs 3558, izd. no Kārsavas
pag. valdes 1922. g. 14. aug.
uz Jekaterinas Alekseja meitas
Lebedevas v.; 2) iekšz. pasi
JVs 763/3173, izd. no Ludzas
apr. pr-ka pal. 2. iec. 1921. g.
10. febr. uz Matveja Ādama d.
Strelča v.; 3) iekšz. pasi JVe 5252,
izd. no Mērdzenes pag. valdes
1922. g. 23. sept. uz Genovefas
Vladimira m. Dovan v.; 4) iekšz.
pasi JVe 4304, izd. no Kārsavas
pag. valdes 1922. g. 6. jūn. uz
Proskovjas Dimitrija meitas.
Ivanovas v.; 5) iekšz. pasi
JVe 5519, izd. no Kārsavas pag.
valdes 1922. g. 5. okt. uz Jura
Taduļa d. Kadakovska v.; 6) iekšz
pasi JVe 7099, izd. no Kārsavas
pag. valdes 1926. g. 27. febr.
uz Matveja Staņislava d. Uba-
govska v.; 7) iekšz. pasi JVe 3389,
izd. no Kārsavas pag. valdes
1922. g. 24. jūl. uz Agatas
Ādama m. Poļzas v.; 8) iekšz.
pasi JVe 2866, izd. no Kārsavas
pag. valdes 1922. g. 18. febr.
uz Teklas Pētera m. Dovan v.;
9) iekšz. pasi JVs 3935, izd. no
Kārsavas pag. valdes 1922. g.
2. sept. uz Antona Andriva d.
Poļzav.; 10)zirga pasi JVs361, izd.
no Kārsavas pag. valdes 1926. g.
18. febr. uz Boleslava Andreja d.
Lisovska v.; 11) karaklausības
apliecību JVs 18871, izd. no
Ludzas kara apr. pr-ka 1923. g.
17. martā uz Boleslava Bogdana
dēla Zondak v.; 12) iekšz. pasi
JVs 6060, izd. no Kārsavas pag.
valdes 1923. g. 2. maijā uz Ane-
tas Pētera m. Nagļes v.; 13) iekšz.
pasi JVs 4792, izd. no Kārsavas
pag. valdes 1922. g. 15. sept.
uz ļūlijas Michaila m. Kreic v.
27230b

Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederigu nozaudēto
zirga pasi JVs 183/11183, izd. no
Pilskalnes pag. valdes 1925. g.
2. dec. uz Antona Jāzepa d.
Pudana vārdu. 26862o

Bukmuižas pag. valde, Rēzek-
nes apr., izsludina par nederīgiem
kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus: 1) kara kļaus, apliec.
.Ne 8208, izd. no 4. Valmieras
kājn. pulka komandiera 1920. g.
28. aug. uz Reinieka Viktora
Lavrentija v., 2) iekšz. pasi
Ne 3153, izd. no Bukmuižas pag.
valdes 1925. g. 9. janv. uz Paula
Aleksandra d. Barkeviča vārdu,
3) iekšz. pasi JVs 4698, izd. no
Rēzeknes apr. 3. iec. polic. pr-ka
1921. g. 11. dec. uz Donata
Jēzupa d. Šūsta v., 4) zirga pasi
JVs 254, izd. no Bukmuižas pag.
valdes 1920. g. 17. jūn. uz Jānim
Antona d. Andžanam piederošu
zirgu, 5) iekšz. pasi JVe 2116, izd.
no Bukmuižas pag. valdes 1922.g.
25. sept. uz Broņislavas Jāņa m. -
Jasukevičs v., 6) iekšz. pasi
JVe 2069, izd. no Bukmuižas pag.
valdes 1922. g. 22. sept. uz
Jēzupa Ignata d. Barkeviča v.
26325b

Umurgas p. v. izsl. par ned. noz.
iekšz. p. JVe 557, izd. no š. p. V.
1920. g. 11. aug. uz Emmas Kras-
tiņš v. 2633Iz

Rozēnu pag. v. izsl par ned. noz.
Latv. iekšz. pasi JVs 1952, izd. no
Rozēnu p. v. 1923. g. 6. martā uz
Voldemāra Kārla d. Dreimana v.

Elejas policijas priekšnieks izsl.
par ned. pozaud. sek. dokumen-
tus: 1) pērs. apl. (certificatu)
JVs 86/ 5344, izd. no Madlienas
iec. polic pr-ka 1925. g. 4. sept.
uz Olgas Friča m. Ozoliņ-Poriņ v.;
2) Latv. iekšz. pasi Ae 159, izd. no
Jēkabnieku pag. valdes 1920. g.
1. maija uz Lizetes Jura m.
Rencbergs v.; 3) Latv. iekšz.pasi
JVe 440, izd. no Lielvircavas pag.
valdes 1920. g. 15. jūnijā uz
Bertas Jāņa m. Ozols v.;4) Latv.
iekšz. pasi JVe 668, izd. no Zaļe-
nieku pag. valdes 1920. g. 9.jū-
nijā uz Kristapa Kristapa d.
Jākobsona v.; 5) Latv. iekšz.pasi
JVe 293, izd. no Platones pag. v.
1920. g. 2. jūnijā uz Katrīnes
Zamuela m. Ruševics v.; 6) Latv.
iekšz. pasi JVs 25487, izd. no Jel-
gavas apr. pr-ka 1926. g. 26.
maijā un jaunsaimniecības iz-
pirkšanas līgumu JVs 5721, ko-
roborētu Jelgavas-Bauskas zemes
grāmatu nod. 1925. g. 29. sept.
uz Miķeļa Jēkaba d. Knospe v.;
7) Latv. iekšz. pasi JVe 2915, izd.
no Pustinas pag. valdes 1926. g.
13. jūlijā uz Elizabetes Jāņa m.
Bidzans v.; 8) Latv. iekšz. pasi
JVs 2844, izd. no Pustinas pag.
valdes 1926. g. 11. martā uz
Annas Vladimira tn. Rāciņ v.;
9) Latvijas iekšz. pasi JVs* 252,
izd. no Rundāles pag. valdes
1920. g. 8. jūnijā uz Fridricha
Jāņa d. Ravovska v.: 10) Latv.
iekšz. pasi JVe 1064, izd. no Liel-
vircavas pag. valdes 1924. g.
10. sept uz Eduārda-Jēkaba
Jāņa d. Ēķis v.; 11) atsauc savu
sludinājumu ,,Vald. Vēstnesī"
JVs 279 — 1927. g. attiecībā uz
Indriķa Būmaņa nozaudētiem
dokumentiem, jo tie ir atrasti.

Auces polīc. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVs 463, izd.
no Sniķeres pag. valdes 1922. g.
26. janv. uz Almas Jāna m.
Šimkus vārdu. 27269b

Auces polīc. iec. priekšnieks
izsludina par nederigu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVs 485, izd.
no Lielauces pag. valdes 1920. g.
12. okt. uz Eduarda Indriķa d.
Lagzdiņa vārdu. 27268b

Auces polīc. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā pie-
teiktu par zudušu Latvijas iekšz.
pasi JVs 338, izd. no Lielauces
pag. valdes 1920. g. 22. jūlijā
uz Kārļa Kārļa d. Briekmana
vjirdu. 27267b

Ceraukstes pag. valde izslud.
par ned. pieteikt par nozaud.:
zirga pases, JVsJVe261 un 262, izd.
no šīs pag. valdes 1927. g.
13. februārī uz Lizetes Dravniek
vārdu. 2680 Iz

Preiļu miesta valde izsludina
par ned. nozaud. karaklaus. apl.
JVe37, izd. no 11. Dobeles kājnieku
pulka 1927. g. 12. jūnijā uz Ale-
ksandra Jēzupa d. Olševskis v.

Saldus pag. valde, Kuldīgas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas pasi, izd. no
Sātiņu pag. valdes 1920. g.
16. aug. JVe 742 uz Pīlēģis Annas

Jura m. dzim. Abariņ v. 27279b

Kuldīgas apr.priekšn. pal. Liec.
izsludina par nederigu nozaudēto

1 atv. pasi JVe 5587, izd. no
Kuldīgas apr. priekšn. pal. 1. iec
1924. g. 20. jun. uz Friča Jura d.

Andersona ai. Jansona v. 26859o

Vārkavas pag. valde izslud. par
ned. nozaud. sek. dokumentus:
1) Latv. iekšz. pasi JVe 436, izd.
no Vārkavas pag. valdes 1921. g.
25. janv. uz Rozālijas Antona rri.
Loč v.; 2) Latv. iekšz. pasi JVe4976,
izd. no Vārkavas pag. valdes
1923. g. 22. febr. uz Teklas Jura
m. Vaivod v.; 3) Latv. iekšz. pasi
JVe4769, izd. no Vārkavas pag. v.
1922. g.4. nov. uz Ilzes Antona m.
Ručevskas v.; 4) Latv. iekšz. pasi
JVe 2922, izd. no Vārkavas pag,
valdes 1922. g. 22. aug. uz Sali-
mona Jāņa d. Magdaļenoka v.;
5) Latv. iekšz. pasi JVe 1863, izd.
no Preiļu pag. valdes 1921. g.
uz Jāzepa Vilcana v.; 6) Latv.
iekšz. pasi JVe 3412, izd. no Preiļu
pag. valdes 1921. g. uz Veronikas
Vilcan v.; 7) Latv. iekšz. pasi
JVe 656, izd. no Vārkavas pag. v.
1921. g. 14. martā už Ivana
Sergeja d. Kuzņecova v.; 8) kara-
klausības apl. JVe 4/909, izd. no
Daugavpils kara apr. priekšn.
1923. g. 10./II uz Jana Donata d.
Upenieka v.; 9) ka'rakl. apliec.
JVs 4523, izd. no Daugavpils kara
apr. priekšn. 1925. g. 23/11 uz
Jāņa Ādama d. Zarana v.; 10)
Latv. iekšz. pasi JVs 6367, izd. no
Vārkavas pag. valdes 1926. g.
4./II1 uz Jeketerinas Minaja m.
Terentjevaā v.; 11) būvmateriāla
protokolu JVs 156, izd. no Vār-
kavas pag. valdes 1926. g. 8./11
uz Broņislava Jāzepa d. Ušpeļa
vārdu; 12) būvmateriāla prot.
JVe 282, izd. no Vārkavas pag. v.
1924. g. 9. janv. uz Donata Kas-
para d. Priekuļa v.; 13) būv-
materiāla protokolu JVe 137, izd.
no Vārkavas pag. valdes 1923. g.
1. dec. uz Augusta Jēzupa d.
Lazdana v. 26948z

Dricānu pag. valde, Rēzeknes
apr., izslud. par ned. sek. noz.dok.
1) iekšz p. JVe 820, izd. 1922. g.
23. janv. no Dricēnu pag. v. uz
Tekles Jana m. Struckas v.;
2) iekšz. pasi JVe 2636, izd.!924.g.
29. aug. no Dricēnu pag. v. uz
Alekseja.Vasilija d. Baranova v.;
3) iekšz. pasi JVs 211, izd. 1921. g.
20. jūlijā no Dricēnu p. v. uz
Franča Jana d. Divana v. un
zirga pasi JVs 160, izd. 1920. g.
15. jūnijā no Dricēnu p. v.; 4)zir-
ga pasi JVs 704, izd. 1922. g.
22. maijā no Dricēnu pag. v. uz
lāna Plenča v.; 5) iekšzemes
paši JVe4492, izd. 1921. g.23.martā
no Rēzeknes apr. pr-ka 2. iec. p.
uz Jana Andriva d. Jaudzema v.;
6) iekšz. pasi JVs 387, izd. 1921. g.
10. aug. no Dricēnu pag. v.; zirga
pasi JVs 586/08989, izd. 1926. g.
1. sept. no Dricēnu pag. v., ku-
meļa reģ. zīmi JVs45, izd. 1926. g.
15. aug. no Dricēnu pag. v. un
karakl. apl. JVs22283, izd. 1926. g.
30. okt. no Rēzeknes kara apr.
pr-ka uz Otto Jana d. Krima
vārdu. 26813z

Gavru p. v., Jaunlatgales apr.,
izsl. par ned. nozaud. Latv. iekšz.
pasi JVe 3665, izd. no Gauru. p. v.
1922. g. 27. sept. uz Anastasijas
Alekseja m. Stoļarovas v. 26811z

Gavru p. v., Jaunlatgales apr.,
izsl. par ned. nozaud. Latv. iekšz.
pasi JVs 112, izd. no Višgorodas p.
v. 1921. g. 6. aug. uz Vasilija Jē-
kaba d. Zavjalova v. 26810z

Gavru p. v., Jaunlatgales apr.,
izsl. par ned. nozaud. Latv. iekšz.
pasi JVs 3138, izd. no Gauru p. v.
1922. g. 12. sept. uz Annas Mer-
kuna m. Fedosejevas v. 26807z

Gavru p. v., Jaunlatgales apr.,
izsl. par ned. nozaud. zirga pasi
JVs 2022, izd. no Višgorodas p. v.
1921. g. 1. martā uz Daniela
Ivanova v. 26809z

Gavru p. v., jaunlatgales apr.,
izslud. par ned. nozaud. jaunā par
karakl. apl. JVs26308, izd. no Lu-
dzas kara apr. pr. 1924. g.20'. nov.
uz Nikolaja Feodora d. Stoļarovs
vārdu. 26808z

Rozēnu pag. valde izsl. par ned.
nozaud. Latvijas iekšz pasi JVs 154
izd. no Ungurpils pag. v. 1920. g.
24. aprilī uz Jāna Aleksandra d.
Bezbaiļa v. 26812z
W Makašēnu pag. v. Rēzeknes
apr., izslud. par ned. nozaud.
iekšz. pasi JVe40, izd. no Rēzeknes
apr. priekšn. 1. iec. pal. uz pils.
Jāņa Jura d. Turlaja v. 26803z

Gatartas pag. v. izslud. par ned.
Latv. iekšz. pasi JVs 124, izd. no
Gatartas pag. v. izp. k. 1920. g.
20. febr. uz Augustīnes-Alvīnes
Jāņa m. Strēlnieks v. 26806z

Vijciema pag. v., Valkas apr.,
izsl. par ned. sek. nozaud. dok.:
1) Latv. iekšz. pasi JVs 1008, izd.
no Vijciema p. v. 1925. g. 7.martā
uz Augusta Pētera d. Celmiņš v.;
2) pērs. apl. JVs 330, izd. no Vij-
ciema p. v. 1927. g. 21. martā uz
Augusta Pētera d. Celmiņš v.;
3) Latv. iekšz. p. JVs 407, ižd. no
Vijciema p. v. 1921. g. 7. janv. uz
Jāņa Jēkaba d. Kūrelis v. ;4) kara-
klaus. apl. uz Dāvis Jāņa d.Gul-
bis v., izd. no Valkas kara apr.
priekšn. JVs 1839/1840/24: 26333

Ropažu pag. valde izslud. par
ned. sek. nozaud. dokumentus:
1) Latv. iekšz. pasi JVs 681, ser.
N.P. JVs 017081, izd. no Ropažu
pag. valdes 1927. g. 22. nov. uz
Matildes Tobiass v.; 2) Latvijas
iekšz. pasi JVs44602, izd. no Rīgas
8. polic. iec. pr-ka 1919. g. 16.dec.
uz Emīlijas Mārtiņa m. Tambak
vārdu.; 3) pagaidu apl. JVs 2140,
izd. no Ropažu pag. valdes
1927. g. 16. dec. uz Krišjāņa Ni-
kolaja Jāņa d. v. ' 2 *6802z

Strenču miesta valde, Valkas
apriņķī, izsludina par nederīgām,
kā pieteiktas par nozaudētām,
sekošas kara klausības apliecības:
1) JVe 2057, izd. 1920. g. 30. dec.
no Valkas kara apr. pr-ka uz
Leiba Ābrama d. Šubica vārdu;
2) JVe4293, izd. 1921. g. 15. martā
no Valkas kara apr. pr-ka uz
Hugo Līzes d. Krauklis vārdu;
3) JVs 2884, izd. 1921. g. 2. febr.
no Valkas kara apr. pr-ka uz
Eliasa Ābrama d. Šubica vārdu;
4) JVs 11502, izd. 1920. g. 7. dec.
no Valkas kara apr. pi-ka uz
Kārļa Jāna d. Zvirbuļa vārdu
un 5) JVe' 2989, izd. 1921. g.
16. martā uz Ādama Reinholda
Viļuma d. Skujas vārdu no
Valkas kara apr. pr-ka. 27280b

Mūrmuižas pag. valde izsl. par
ned. nozaud, Latvijas iekšz. pasi
(vecā parauga) JVe 166, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 14. aprilī uz
Angrietes Friča m. Zutis, dzim.
Sējējs vārdu. 26805z

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus, sekošus dokumentus:
1) Latvijas iekšz. pasi JVs 654,
izd. 1921. g. 15. janv. no Višķu
pag. valdes uz Ludviga Jāņa d.
Filipoviča v., 2) Latvijas iekšz.
pasi JVs25375, izd. 1921. g. no Nau
jenes (Maļinovas) pag. valdes
uz Leokadijas Osipa m. Leono-
vičs v. un 3) Latvijas iekšz. pasi
JVs 17666, izd. no Liksnas pag.
valdes 1925. g. 14. okt. uz
Staņislava Andreja d. Kucins
vārdu. 26219b

Trikātas pag. valde, Valkas apr.,
izslud. par ned. nozaud. karakl.
apliec. JVs 9435, izd. 1924. g.
23. jūnijā no 7. Siguldas kājn.
pulka komandiera uz Pētera
Voitčonoka vārdu. 26940z

Zvārtavas pag. valde, Valkas
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšz. pasi
JVs 662, izd. no šīs pag. valdes
1920.g. 14. dec. uz Jūlijas Indriķa
meitas Braslis vārdu. 26234b

Aulejas pag. valde izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, se-
košus dokumentus: 1) iekšz. pasi,
izd.no lzvoltespag.valdes 1923.g.
1. aug. JVs 3709 uz Čerpinska
Viktora Jāzepa d. v., 2) iekšz.
pasi, izd. no Izvoltes pag. valdes
1922. g. 15. sept. JVs 6030 uz
Agafijas Andreja m. Plonīš v.,
3) kara kļaus, apliec, izd. no
Daugavpils kara apr. pr-ka 1924.g
24. jūl. JVs 14573 uz Viktora Osipa
dēla Čerpinska v., 4) kara kļaus,
apliec, izd. no Daugavpils kara
apr. pr-ka 1924. g. _ 22. jūl.
JVs 13926 uz Antona Ādama d.
Ploniša v., 5) kara kļaus, apliec,
izd. no Daugavpils kara apr.
pr-ka 1923. g. 11. aprilī JVe 9879/
579/z uz Jāņa Vasilija d. Grigor-
jeva v., 6) kara klans, zemessarga
apliec, izd. no Daugavpils kara
apr. pr-ka 1925. g. 17. martā
.Ne 434/7853'ž uz Dmitrija Dmit-
rija d. Vasiljeva v., 7) kara
kļaus, apliec, izd. no Daugavpils
kara apr. pr-ka 1923. g. 6. aprilī
JVs 9598/2962, uz Feodora Micha-
ila d. Michailova v., par to, ka
viņš nederīgs kara dienestam un
8) zirga pasi izd. no Aulejas pag.
valdes 1926. g. 18. febr. JVe 348/
22648 uz Viktora Jāzepa dēla
Čerpinska vārdu. 26322b

Daugavpils apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirkni ' izsludina par
nederigu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi JVs4137, izdotu 1921.a.
5. aprili no Daugavpils apriņķa
priekšnieka palīga 2. iecirknī,
Krustpili, uz Emilijas Jāņa m.
Augškaln vārdu. 26381 ē

Daugavpils pilsētas policijas
1. iecirkņa pr-ks izsludina par
nederīgu 'nozaudēto kara klau-
sības apliecību ar JVe 13171,
izdotu no D-pils kara apr. pr-ka
1923. g. 16. janvāri uz Vikentija
Driselenoka vārdu. 26379ē

Sidgundas pag. valde izsludina
par nederigu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi, izd. no Sidgundas pag.
valdes 1927. g. 5. janv. JVe 389,
uz Annas Miķeļa tn. Brenners v.
26555b

Sātiņu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz
pasi JVs 542, izd. no Cieceres pag.
valdes 1920. g. 17. aug. uz Robe,
dzim. Dilberg, Late Ernesta m.
vārdu. 26235b

Garozes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi JVs 433, izd. no šīs pag.
valdes 1920. g. 19. maijā uz
JāņjOāņajLJBušas v. 26705b

Daugavpils .apr. priekšn. pal.
1. iec. izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentus:

1) Latv. pasi JVe 107, izd. no
Kalupes pag. valdes 1920. g.
24. nov. uz Jēzupa Ontona d.
Rudana vārdu.

2) Latv. pasi JVe 2964, izd. no
Kaplues pag. valdes 1922. g.
13. martā uz Marijas Pētera m.
Salenieks vārdu.

3) Latv. pasi JVs 1368, izd. no
Višķu pag. _valdes 1921. g.
21. febr. uz Ādama Feodora d.
Vindela vārdu. 26873o

Bārtas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto zemes sarga
kara klaus. apliecību (grāmatiņu)
JVs 12834, izd. no Liepājas kara
apr. priekšn. 1924. g. 10. jul. uz
Miķeļa ļāna d. Kjude v. 26932o

Mēmeles pag. valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus: 1) Latvijas
iekšz. pasi, izd. no Mēmeles pag.
valdes 1925. g. 29. maijā JVe 706,
uz Emmas Andreja m. Bērziņ v.,
un 2) Latvijas iekšz. pasi, izd.
no Mēmeles pag. valdes 1921. g.
14. janv. JVs 10, uz Pētera Pētera
dēla Baumans vārdu. 26427b

Doles pag. valde izsludina par
nederigu pieteikto par nozaudētu
kara klausības apliecību JVs 1830,
izsd. no Rīgas apr. apsardz. pr-ka
1919. g. 21. nov. uz Pētera Teo-
dora d. Flintera vārdu. 26232b

Ventspils pilsētas polic. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšz. pasi JVs 19,
izd. no Aizputes apriņķa pr ka
palīga 1". iec. 1922. g. 28. janvārī
uz Ernesta Kārļa d. Šteinberģa
vā rdu. 26226b

Ventspils pils. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVe 501, izd.
no Piltenes polic. pr-ka 1920. g.
13. martā uz Ādolfa Jāna dēla
Priedena vārdu. '26225b

Ventspils pils. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVs 1352, izd.
no Zūru pag. valdes 22. sept,
1920. g. uz Annas Indriķa m.
Kleinberg vārdu, 26224b

Lēdurgas pag. valde izsludina
par ned. nozaud. Latvijas iekšz.
pasi JVs 2597, izd. no Rīgas apr.
priekšnieka pal. 3. iec 1921. g.
20. aug. uz Elfrīdas Indriķa m.
Purgail, dzim. Praudiņ v. 26936z

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederigu nozaudēto iekšzemes
pasi, izdotu no Volgundes pag.
valdes 1920. g. 26. augustā ar
JVe 628 uz Anetes Kaspara m.
Miller, dzim. Belvert, v. 26382ē

Ventspils pilsētas policijas pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību par nederīgumu kara
dienestam ar JVs 1805, izdotu
no Ventspils apriņķa apsardzības
priekšnieka 1919. g. I. decembrī
uz Richarda-Augusta Jēkaba d.
Ciemiņa vārdu. 26383ē

Priekuļu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi JVs 276, izdotu no šīs pag.
izpildu komit. 1920. g. 9. martā
uz Pētera Jēkaba d. Pāļēna
vārdu. 26421ē

Jūrniecības «plisi
izsludina uz š. g. 28. februārī, pīkst. 12

rakstisku izsoĒi
gareniskā NOP dambja IV daļas kapitālremontam

un pagarināšanas darbiem Rīgas ostā.
Drošības nauda Ls 3000. L562 1*
Paskaidrojumus un izsoles noteikumus izsniedz techniskā daļa,

Valdemāra ielā JNs la. katru datba dienu no pīkst. 9—13. 27760

Klīīrfnf Ī7lffhnflimf Uz 20- febr - zvēr - birž - m£>klera T. Šum-
IVļUUUa l&llllIUjUlIlAa mēra izsludināta ūtrupē Vācu central.
sab. kasē pārdodamā obligācija ir Xs ĪOOOO un ne Ls 1000.



Krustpils virsmežniecība
izdos mutiskā izsolē 1928. g. 24. februāri, pulksten 12 diena, virs-

mežniecības kancelejā, Līvānos, saskaņā ar likumu par darbiem un
piegādēm valsts vajadzībām (,,Vald. Vēstn." JVe 54 — 1927. g.)
sekošus darbus:

1) I Krustpils iec. mežniecībā sagatavojams un piegādājams
koka materiāls „Rubeņsila" apgaitas mežsarga dzīvojamās un
saimniecības ēku jaunbūvēm. Materiāls nogādājams pie Rubeņkroga
un novietojams pēc norādījuma. Piegādājamā materiāla vairums
218,35 m, no kuriem 46,41 muzņēmējam jāsazāģē zeimerētos
dēļos, plankās, latās un 28,7 mjāsaēvelē jumta skaidās. Sienu
baļķi dzīvojamai ēkai apzāģējami. Kokus materiālu sagatavošanai
dod'virsmežniecība. Pirms izsoles iemaksājama drošības naudaLs!60;

2) II Mežmuižas iec. mežniecībā sagatavojams un piegādājams
koka materiāls „Lielā purva" apgaitas mežsarga dzīvojamās un
saimniecības ēku jaunbūvēm. Materiāls nogādājams uz minētās
apgaitas mežsarga dienesta zemi un novietojams pēc norādījuma.
Piegādājamā materiāla vairums 218,35 m, no kuriem 46,41 tn3
uzņēmējam jāsazāģē dēļos, plankās un latās un 28,7 mjāsaēvelē
jumta skaidās. Sienu baļķi dzīvojamai ēkai apzāģējami. Kokus
materiālu sagatavošanai dod virsmežniecība. Pirms izsoles iemak-
sājama drošības nauda Ls 177,—.;

3) III Steku iec. mežniecībā sagatavojams un piegādājams
koka materiāls „Dzeņu" apgaitas mežsarga dzīvojamās ēkas jaun-
būvei. Materiāls nogā'dājams uz minētās apgaitas mežsarga dienesta
zemi un novietojams pēc norādījuma. .Piegādājamā materiāla vai-
rums 107,40 m, 'no kuriem 27,50 muzņēmējam jāsazāģē zeimerētos
dēļos, plankās un latās un 14,0 mjāsaēvelē jumta skaidās. Kokus
materiālu sagatavošanai dod virsmežniecība. Pirms izsoles iemak-
sājama drošības nauda Ls 93,—;

4) V Nicgales iec. mežniecībā sagatavojams un piegādājams
koka materiāls „Purvmalu" apgaitās mažsarga saimniecības ēkai.
Materiāls nogādājams uz minētās apgaitas mežsarga dienesta zemi
un novietojams pēc norādījuma. Piegādājamā materiāla vairums
114,45 m, no kuriem 18,91 muzņēmējam jāsazāģē dēļos, plankās
un latās un 18,2 mjāsaēvelē jumta skaidās. Kokus materiālu
sagatavošanai dod virsmežniecība. Pirms izsoles iemaksājama
drošības nauda Ls 56,—;

5) V Nicgales iecirkņa mežniecībā sagatavojams un piegā-
dājams koka materiāls „Str 'autiņu" apgaitas mežsarga saimniecības
ēkai. Materiāls nogādājams uz minētās apgaitas dienesta zemi
un novietojams pēc norādījuma. Piegādājamā materiāla vairums
114,45 m, no kuriem 18,91 muzņēmējam jāsazāģē dēļos, plankās
un latās un 18,2 mjāsaēvelē jumta skaidās. Kokus materiālu sa-
gatavošanai dod virsmežniecība. Pirms izsoles iemaksājama dro-
šības nauda Ls 74,—;

6) VI Kalupes iec, mežniecībā sagatavojams un piegādājams
koka materiāls ..Ozolkalna" apgaitas mežsarga saimniecības ēkai.
Materiāls nogādājams uz minētās apgaitas mežsarga dienesta zemi
un novietojams pēc norādījuma. Piegādājamā materiāla vairums
114,45 m, no kuriem 18,91 muzņēmējam jāsazāģē dēļos, plankās
un latās un 18,2 mjāsaēvelē jumta skaidās. Kokus materiālu
sagatavošanai dod virsmežniecība. Pirms izsoles iemaksājama
drošības nauda Ls 77,—.

Ķā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes un 2) banku un kreditbiediību
garantijas.

Izsoles dalībnieki pirms solīšanas paraksta nosacījumus darbu
izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krustpils virsmežniecības
kancelejā Līvānos. 28250v Krustpils virsmežniecība.

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
paziņo, ka 1928. g. 1. martā,
pīkst. 10 no rīta, Jēkabpils apr.
Viesītes miestā, uz tiigus laukuma
pārdos atklātā vairāksolīšanā,
Nohumam Nahimovičam aprak-
stīto vienu 6 gadus vecu zirgu,
novērtētu par Ls 167,62, dēļ
1927. g. procent. peļņas nodokļa
piedzīšanas saskaņā ai Nodokļu
departamenta rakstu no p. g.
25. novembra zem JVe4901/58927.

Apskatīt pārdodamo zirgu va-
rēs pārdošanas dienā uz vietas.
28353b

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
paziņo, ka 1928. g. 1. martā,
pīkst. 9 no rīta, Jēkabpi's apr.
Viesītes miestā, uz tirgus laukuma
pārdos atklātā vairāksolīšanā
Voldemāram Veckalniņam ap-
rakstīto vienu apm. 6 gadus
vecu zirgu,novērtētu parLs 302,17
dēļ 1927. g. procent. peļņas no-
dokļa piedzīšanas, saskaņā ar
Nodokļu departamenta rakstu
Ne 59218 no p. g. 25. novembra.

Apskatīt pārdodamo zirgu va-
rēs pārdošanas dienā uz vietas.
28352ē

Baltijas savstarp. apdrošinā-
šanas biedrības
āvkārtēja
pilna biedru sapulce

notiks 1928. g. 1. martā, plk. 19,
Rīgā, Domes laukumā 11.

Dienas kartība:
1) vēlēšanas,
2) statūtu grozīšana,
3) dažādi jautājumi.

28405 Valde,
Dobeles pag. valde izsl. par ned.

noz. pasi JVs695, izd. no Livānu
pag. valdes 1924. g. 20. okt. uz
Samsona Michaila d. Puzanovā
vārdu. 29642z

Biedrības ,.Jāņuguns Loža"

Pilna biedru sapulce
notiks pirmdien, 19. martā 1928. g
pīkst. '/27 vakarā, Rīgā, Ģildes
laukumā 4, dz. 6, ar sekošu

dienas kārtību:
1) pārskats par 1927. g.
2) vēlēšanas;
3) daž. jautājumi un priekšlikum
28376b valde.

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju j\b
13239, kā nozaudētu, izd. 1927. g.
13. aprilī uz Rones Lienas Kāria
meitas vārdu. L 667. 28394v

Iekšlietu resora darbinieku krāj-
aizdevu kases

KĀRTĒJĀ PILNA SAPULCE
otrdien, 28. februārī 1928. g.

pīkst. 14, iekšl. ministrijā, ist. 56.
Dienas kārtība.

1. Sapulces darbinieku vēlēšana;
2. Valdes, padomes un revizijas

komisijas ziņojumi, 1927. g
pārskata pieņemšana un peļņas
sadalīšana;

3. Budžetas 1928. gadam;
4. Vēlēšanas;
5. Papildu instrukciju pieņem-

šana.
6. Priekšlikumi.

Piezīme. Uz statūtu 46 .§
pamata sapulce pilntiesīga pie
katia ieradušos dalībnieku skaita.

Ieeja sapulcē, uzrādot dalīb-
nieka grāmatiņu.
28388ē Valde.

Liepājas 2. polic. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
no A. Strazdiņa pulkv. Kalpaka
Meiranu pag. pieminekļa komi-
tejas ziedojumu vākšanas listi
JVe 436, kā ari uzaicina tos pil-
soņus, . kuri būtu uz miti. listes
ko ziedojuši, pieteikties pie viņa
1 mēneša laikā. 28367b

Stāmerienes virsmežniecība
paziņo, ka 1928. g. 24. februāra
mežu izsoles sludinājums (ie-
spiests ,,Vald. Vēstn." JVe 31)
kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:
nodrukātā: — ,,un pēc celmu
skaita 2 vienības 848 un 710
kokus, vērtība Ls 270,— un
Ls 113,—" vietā vajaga būt:
,,un pēc celmu skaita 2 vienības
710,— un 1127 kokus, vērtība
Ls 113,— un Ls 389,—" 28385b

Stāmerienes virsmežniecība
paziņo, ka 1928. g. 21. februāra
izsoles sludinājuma (iespiests
„Vald. Vēstn." JVe 32) — izsoles
vienība JVe 5 tiek papildināta ar
sekošu: ,,45 steru skaidu malkas
ciršanu un pievešanu ap 1 klm.
attāļ.^ 28386ē

Aizputes polic. iec. priekšnieks

paziņo, ka 1928. g. 24. febr.
pīkst. 10, tiks pārdota Aizputē,
Jelgavas ielā JVe 7 pirmā atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
piederoša Goldingeram Mozes un
Hillelsonam Zusmanim, sastā-
voša no viena I zirga un 1
ķēves, kop par Ls 520,— pro-
centuālā peļņas nodokļa pa-rāda
dzēšanai, saskaņā ar nodokļu
departamenta rakstu no 1928. g.
2. janv. JVs 50089. 28380ē

Aizputes polic. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 27. februārī
pīkst. 10, tiks pārdota Sakas pag.
Salienes dzirnavās pirmā atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
piederoša Paulam Zemelim, sa-
stāvoša no vienām kamanām,
vieniem ratiem un vienas ķēves
un novērtēta kopā Ls 530,—
procentuālā peļņas nodokļa pa-
rāda dzēšanai, saskaņā ar No-
dokļu departamenta "rakstu no
1928. g. 9. janv. JVs 50253
28381ē

vinnestu laraKsti.

Latvijas tuberkulozes
apkarošanas biedrības
1928. g. 12. februāra mantu izlozes

Vinnesti izņemami līdz 1928. g.
19. martam, izņemot svinamās
dienas, Rīgas pilī, dz. 19 no
9—3, sestdienās no 9—1,
telef.-21082.
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Bebrenes virsmežniecība
izdos 1928. g. 27. februārī, pīkst. 12, Bebrenes virsmežniecības
kanclejā jauktā izsolē, saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām (,,Valdības Vēstn." JVe 54 — 1927. g.)

hūvāarhus,
I iec mežniecības JVe 5. apgaitas mežsarga dzīvojamās ēkas.

Iemaksājamā drošības nauda Ls 220.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējā aiz-

ņēmuma obligācijas par nominālvērtību; 2) Latvijas hipotēku
bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa;
3) banku un kredītbiedrību garantijas.

Pēc pirmās izmaksas par darbu izpldījumietn iemaksātā drošības
nauda palielināma līdz 10% no nosolītās summas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus meža resora
būvdarbu izdošanaai, iemaksā augstāk minēto drošības .naudu un
zīmognodokli Ls 0,40 apmērā.

Rakstikski piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodoklis Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Bevbienes virs-
mežniecībai, caur Rubeņiem ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1928. g.
27. februāra izsoles kommisijai".

Aploksnes ar nepilnu nodrošinājumu neatzīs.
Rakstiskā piedāvājuma iesniedzējiem nav tiesības solīt mutiski

par tām vienībām, uz kurām viņš iesniedzis rakstisku piedāvājumu.
Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt noteikto slepeno cenu.

Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu
laikā jānoslēdz līgums.

Ar noteikumiem un būvplāniem var iepazīties virsmežniecības
kancelejā. L 661 28392o Bebrenes virsmežniecība.

A./S. Gust. Kuncendorf
alus darītava

kaitēja vilna sanulce
sestdien, 10. martā 1928. g.
pīkst. 7 vakaiā, valdes telpās,

Matīsa ielā 8.
Dienas kārtība.

1. Direkcijas ziņojums par 192-7.
darbības gadu;

2. Revizījas komisijas ziņojums;
3. Vēlēšanas;
4. Priekšlikumi un papildinājumi.
28375ē Direkcija.

3>a%āili
sludinājuma.

Latviešu krāj-aizd.
sabiedrība

sasauc

{ada pilno sabulcl
š. g. 28. februārī, pulksten 19,
Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 70, dz. 3.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Valdes, padomes un revizijas

kommisijas ziņojumi;
3) 1927. g. darbības gada pārska-

ta pieņemšana;
4) Peļņas sadalīšana;
5) Budžets 1928. gadam;
6) Velēšanas;
7) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
28393v L 662. Valde.

Raņķu virsmežniecība
pārdos vietējā mutiskā izsolē Rudbāržu pagasta namā 1928. g.
1. martā, pīkst. 12 dieno, AUGOŠU un ATMIRUŠU MEŽU pēc

celmu skaita un platības:
III iec. mežniecībā, Rudbāržu novadā, 4 vien. pēc platības, vērtībā

Ls 13—125 un 5 vienības pēc celmu skaita, vērtībā no Ls 8—35;
IV iec. mežniecībā, 2 vienības pēc platības, vērtībā no Ls 180—505

un 1 vienību pēc platības, vērtībā Ls 327, pavisam 12 vienības,
vērtībā no Ls 8—505.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

nosacījumiem. u«
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. |jp?
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no stirnas,
par kādu vienība pārdota.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes un 2) banku un kredītbiedrību
garantijas. Skaidrā nauda iemaksātās drošības naudas ieskaitāmas
pēdējā maksājumā.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā — 20% apmērā no vie-
nības pārdošanas sumas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu
departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

Par pārdevumiem līdz Ls 200 rakstiski līgumi nav slēdzami
ja pircējs visu pirkuma summu pēc izsoles nomaksā, pie kam nomaksā
ieskaitāma ari izsoles kommisijai iemaksātā drošības nauda.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 28387r Raņķu virsmežniecība.

ŪTRUPE.
Otrdien, 21. febr. š. g., pīkst. 3. p. p. pārdos Rūpnieku un

eksportieru savstarp. kredītbiedrības uzdevumā, viņas telpās, Kungu
ielā JVe 7 uz attiecīgas personas rēķina, ATKLĀTĀ VAIRĀKSOLĪŠA-
NĀ 5 gabalus ūdru ādas (Kanādas kotjiku).

Apskatāmi ikdienas min. bankā no pīkst. 11—2.
28389r Zv. biržas maklers M. Okmians
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