
Apsveikumi Igaunijai
Latvijas Valsts Prezidents G. Zem gals

nosūtīja vakardien Igaunijas neatkarības
10 gadu svētkos Igaunijas valsts vecākam
Tonnisonam sekoša satura apsvei-
kuma telegrammu:

Viņa Ekselencei
Jaan Tonnisona kungam,
Igaunijas Valsts Vecākam,

Tallinnā.
Igaunijas neatkarības 10 gadu jubilejas

svētku gadījumā lūdzu Jūsu Ekselenci
ticēt, ka Latvija vienprātīgi dalās prieka
jūtās, kas šodien saviļņo mūsu drau-
dzīgo un sabiedroto nāciju. Līdz ar
vissirsnīgākiem sveicieniem lūdzu Jūs
pieņemt arī manus vislabākos novēlē-
jumus igauņu nācijas radošo spēku
tālākai attīstībai ciešā kopdarbībā ar
Latviju, kas būs vislabākā ķīla mūsu
abu tautu nerimstošiem pūliņiem no-
drošināt savu tiklab saimniecisko, kā
politisko neatkarību.

G. Z e m gals,
Latvijas Valsts Prezidents.

Mūsu Saeimas priekšsēdētājs piesūtīja
šaī pašā gadījumā Igaunijas parlamenta
prezidentam telegrammu ar šādu saturu:

Viņa Ekselencei

Igaunijas parlamenta prezidenta kungam,
Tallinnā.

Savā un Saeimas vārdā pagodinos
nosūtīt Jums, augsti godāts prezidenta
kungs, un Igaunijas parlamentam vis-
sirsnīgākos sveicienus un laimes no-
vēlējumus valsts 10 gadu svētku dienā.
Notecējušos gados ir pierādījies, ka
Igaunijas-Latvijas politiskā un saim-
nieciskā kopdarbība tiešām uzskatāma
par drošāko ķīlu mūsu abu valstu un
tautu patstāvībai un neatkarībai. Šinī,
tiklab Jums, kā arī -mums ievērojamā
svētku dienā, kad Igaunijas valsts un
tauta atskatās uz 10 gados padarīto
darbu un gūtiem panākumiem, savā
un Saeimas vārdā vēlreiz lūdzu Jūs,
augsti godāts piezidenta kungs, pie-
ņemt un nodot Igaunijas parlamentam
un tautai patiesi izjustus laimes no-
vēlējumus un draudzības apliecinā-
jumus.

Dr. P. Kalniņš,
Latvijas Republikas Saeimas

priekšsēdētājs.

Vel nosūtīja sveicinājumus kara mimstns
un citi valsts un kara spēka pārstāvji.

Igauņu aizsargiem nosūtījusi mūsu aiz-
sargu organizācija sekošu telegrammu:

Sirsnīgus sveicienus sūta Latvijas
aizsargi saviem tuvākiem un mīļākiem
kaimiņiem —Igaunijas aizsargiem viņu
valsts lielajā svētku dienā, noveļot, lai
modrais gars un lielā tēvu zemes mī-
lestība, ar ko Igaunijas aizsargi patiesi
var lepoties tagadnē, — paliktu viņiem
grūtajā valsts drošības sargāšanas darbā
arī nākamos gadu desmitos un simtos
par svētāko pienākumu. Bolšteins
— Latvijas aizsargu priekšnieks.

Valdības iestāžu paziņojumi

Pasta ziņas.

Babītes dzelzceļa stacijā uz Rīgas-
Tukuma līnijas atklāta pasta nodala
vienkāršu un ierakstītu sūtījumu operā-
cijām.

Ekspluatācijas pārvaldes
priekšnieks V. Krūmiņš.

Nodaļas vaditājs Klaviņš.

Mājlopu sērgas
konstatētas 1928. g. janvāra mēnesī

sekošās saimniecībās.
I. Trakuma sērga (Lyssa).

1. Rīgas apriņķī: a) Salaspils pagasta
Jaun-Beikās, b) Katlakalna pag. Ierokos,
c) Vildogas pag. Laugās, d) Taurupes
pag. Caunēs, dz) Lēdmanes pag. Susurgās,
e) Kokneses pag. Pakuļos un I) Plāteres
pag. Avotiņos.

2. Cēsu apriņķī: a) Veselavas pag.
Lejas-Podos, b) Skujenes pag. Sinkās un
c) Launkalnes pag. Zaķīšos.

3. Valkas apriņķī: Jērcēnu pagasta
Staleņos.

4. Jelgavā: 1 punktā.
5. Jelgavas apriņķī: Platones pagasta

Launagu-Jenkeļos.
6. Talsu apriņķī: Zentenes pagasta

Ausekļos.
7. Bauskas apriņķī: Īslīces pagasta

Liel-Libiešos.
8. Rēzeknes apriņķī: a) Bērzgales

pagasta Zaļsalas viensētā, b) Rēznas pag.
Borovkas viensētā, c) Ozolmuižas pag.
Bumbišku ciemā un d) Viļēnu pagasta
Mukulišku muižā.

9. Jaunlatgales apriņķī: Gauru pag,
Čerupovkās.

II. Ļaunie ienāši (Malleus).

Rēzeknes apriņķī: Maltas pag Sauļeku
viensētā.

III. Kumeļu ienāši
(Adenitis equorum).

1. Rīgas apriņķī: Baldones pagasta
jaunsaimniecībā Svari.

2. Cēsu apriņķī: a) Ramkas pagasta
Saliņmuižā, b) Veļķu pag. Surgās un
c) Lizuma pag. Plūkšos un īsākos.

3. Tukuma apriņķī: Tukumā 1 punktā.
4. Talsu apriņķī: a) Ārlavas pag. Dra-

vi niekos, b) Kandavas pag. Mazšķērst-
niekos un c) Strazdes pag. Birzniekos.

5. Bauskas apriņķī: a) Bauskā 1 punktā
un b) Skaistkalnes pag. 1 punktā.

6. Ventspils apriņķī: Dundagas pag.
Vangajos.

7. Kuldīgas apriņķī: a) Kuldīga 1punkta,
b) Kabiles pag. Rozniekos un c) Kuldīgas
pag. Čurkstēs.

8. Rēzeknes apriņķī: a) Maltas pag.
Baidās dzirnavās un b) Siljāņu pagasta
Timošenku ciemā.

9. Jaunlatgales apriņķī: Viļaku pag,
Brižgova un Aizgaliņa ciemos.

IV. Ļaunais galvas karsonis
(Corvza gangraenoza bovum).

1. Rīgas apriņķi: a) Ikšķiles pagasta
Ogresgrīvas muižā, b) Baldones prgasta
Ciršos, c) Mālpils pag. Kniediņ-Tuņķos,
d) Lauberes pag.: 1) Ozoliņos, 2) Liepi-
ņās, 3) Zālītēs un 4) Priedkalnos,'dz)

Kokneses pag. Skudrās, e) Meņģeles pag.
Jaun-Gabaliņos, f) Pļaviņu pag. Nadziņos
un h) Skrīveru pag. Krampan-Lukās.

2 Cēsu apriņķī: a) Dzērbenes pag.
Maiļos, b) Vecpiebalgas pag. Kubuliņos,
c) Skujenes pag. Zvaguļos un d) Lizuma
pag. Jaunzemniekos.

3. Madonas apriņķī: Viesienas pag.
Dūriņos.

4. Valmieras apriņķi: a) Valmieras
pag. Vec-Bebros un b) Duntes pagasta
Jostos

5. Valkas apriņķī: a) Jērcēnu pagasta
Puntiņās, b) Kārķu pag. Lielkrieviņos,
c) Trikates pag. Jaunveģeros un d) Vē-
ciema pag. Jaun-Jērcēnos.

6. Jelgavas apriņķī: a) Elejas pagasta
Kaņepēs, b) Vecauces pag. Sudmaļos un
c) Lielauces pag. Ļūļenos.

7. Tukuma apriņķī: Irlavas pagasta
Romjos.

8. Talsu apriņķī: a) Mūrmuižas pag.
Nurmuižā un b) Zentenes pag. Nikinos.

9. Bauskas apriņķī: Vecmuižas pag.
Brūveros.

10. Ventspils apriņķī: Piltenes pag.
Bolderos un Jaunlaucniekos.

11. Liepājas apriņķī: Vaiņodes pag.
Briežos.

12. Aizputes apriņķī: Dunalkas pag.
Vecvagaros.

13. Kuldīgas apriņķī: a) Sātiņu pag.
Graveļos un b) Skrundas pag. Pastaros.

14. Jēkabpils apriņķī: a) Sērenes
pagasta Mācītāja laukā, b) Zalvas pag.
Brūveros un c) MazZalvas pagasta
Sniķeros.

15. Ilūkstes apriņķī: Lašu pag. Rja-
binovkās.

16 Rēzeknes apriņķī: Varakļānu pag.
Sondoru ciemā.

17. Ludzas apriņķī: Ciblas pagasta
Bārtuļa ciemā.

V. Cūku roze (Ervsipelas suum).
1. Rīgas apriņķi: a) Sa'aspils pag.

Sniedzēs, b) Krimuldas_ pag. Gavēņos,
c) Allažu pag Kalņmuižā un d) Lauberes
pag. Zemturos.

2. Cēsu apriņķī: a) Vrļķu pagasta
Jaunzemos un b) Vecpiebalgas pagasta
Krūmeņos un Kliģeņos.

3. Madonas apriņķī: Ļaudonas pag.
Aronas-Mūrniekos.

4. Jelgavas apriņķī: a) Lielvircavas
pag. Čivol-Bruzaitos, b) Vecauces pag.
Sudmaļos un c) lies pag. Jaun-Ļuļļās.

5. tūkuma apriņķī: Annenieku pag.
Aizpuros.

6. Talsu apriņķī: a) Cēres pagasta

Pelčikos, b) Kandavas pag. Stangas un
c) Kandavā — 1 punktā.

7. Bauskas apriņķī: a) Rundāles
pagasta Ķeķilās un b) Mežotnes pagasta
Gravendalēs.

8. Kuldīgas apriņķī: Kuldīga —
2 punktos.

9. Ilūkstes apriņķī: a) Rubeņu pag.
Melntamaņos, b) Asares pag. Strupiņos
un Apsītēs un c) Bebrenes pag. Cinšos
un Miesta mājās.

10. Daugavpils apriņķī: Kalupes pag.
Kalupes muižā.

VI. Dilonis (Tuberculosis).
1. Rīgas apriņķī: a) Pļaviņu pag.

Auzanos un b) Bebru pag. Biškopības
skolā un Putniņa-Brencenos.

2. Rēzeknes apriņķī: Ozolmuižas
pagasta Voronovas viensētā.

VII. Asins mīšana (Piroplasmosis).
Cēsu apriņķī: Dzērbenes pag. Vec-

Kameņos. '
VIII. Lipīgais maksta katars

(Vaginitis infectiosa).
Daugavpilī: 1 punktā.

IX. Kašķis (Scabies).

1. Cēsu apriņķī: 1 punktā.
2. Kuldīgas apriņķī: 1 punktā.
3. Rēzeknes apriņķī: 1 punktā.
4. Jaunlatgales apriņķī: 1 punktā.

Veterinārvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Par Latvijas goda vicekonsulu Karlsiadē,
Zviedrijā, 0

iecelts Zviedrijas pavalstnieks Ake P.
N er m a n s.

Vicekonsulāta adrese:
Vice-Consulat de Lettonie,

V. Torggatan 15,
Karlstad, Suēde.

Telegrammu adrese:
Bokpapper, Karlstad.

Ar vicekonsulātu var sarakstīties zviedru,
vācu un angļu valodā.

Latvijas konsulāta Minchenē, Vācijā,
adrese ir sekoša:

Lettlāndisches Konsulat,
Kaufingerstrasse 1-3,

Munchen.
Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis

izbeidz Nikolaja Št ā 1 a meklēšanu viņa
atrašanas dēļ.

(„Valdības Vēstneša" 1927. g. 277. un 1928. g.
21. numurā.)

Miertiesnesis F. N e i m a n i s.

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta»
JV» 263.

13079. Akolovs, Nikolajs |āna d. —
24017/27. g. (18. VII. 27.) '

13080. Altnans, Jānis Jura-Jorena d. —
24759/27. g. (30. XI. 27.)

13081. Bolšakovs, Emeljans Leona d. —•
19644/26. g. (3. IV. 26.)

13082. Bireta, Ādolfs. — 24991,28. g.
(10. I. 28.)

13083. Biretto, Ādolfs. — 25034 28. g.
(20. I. 28.)

13084. Bērziņš, Jēkabs Pētera d. —
24213 27. g. (24. VIII. 27.)

13085. Blums, Ādolfs Josifa d. —
295 21. g. (5613 21.)

13086. Bucharovs, Jānis Pētera d. —
21805 26. g. (7. VIII. 26.)

13087. Ceirans, Aloizijs Amefra d. —
19286/26. g. (6. 111. 26.)

13088. Dārznieks, Rūdolfs Mārtiņa d. —
14090 25. g. (9. VI. 25.)

13089. Devjatnikovs, Jevmenijs Maksima d.
— 1814026. g. (15. I. 26.)

13090.* Dobrecovs, Kuzma Maksima d. —
24613 27. g. (2. XI. 27.)

13091. Dzalbe, Jānis Andreja d. —
2192226. s. (13. Vili. 26.>

13092. Dukuls, Arkādijs Ādama d. —
24808-27. g. (2. XII. 27.)

13093. Dukuls, Arkādijs Ādama d. —
24572 27. g. (27. X. 27.)

13094. Erdmans, Miķelis Jēkaba d. —
24771 27. g. (26. XI. 27.)

13095. Feodors, Vasilijs Jevdokima d. —
21494 26. g. (22. VII. 26.)

13096. Filipovs, Nikolajs Nikolaja d. —?
243H4 27. g. (8. IX. 27.)

13097. Gricinski, Jēkabs Kriša d. —
13700 25. e. (11. V. 25.)

No redakcijas.
Redakcija ir novērojusi, ka pēdējā laikā daudzas iestādes

un citas vietas iesūta „Valdības Vēstnesim" manuskriptus, kas
rakstīti ar zīmuli un tik neskaidri, ka viņu pareiza izlasīšana
un salikšana burtlicim sagādā vislielākos apgrūtinājumus, aizņem
nevajadzīgi daudz laika un rada bieži vien nepatīkamas iespie-
duma kļūdas. Bez tam tādi manuskripti, ejot caur vairāk rokām,
ar laiku stipri izdzēšas un nav vairs pavisam salasāmi, kas ne-
kādā ziņā nedrīkst notikt ar oficiāliem rakstiem.

Lai uz priekšu tas vairs nenotiktu, redakcija lūdz manu-
skriptu iesūtītājus visus «Valdības Vēstnesim" iesūtāmos rakstus
(sevišķi sludinājumus)rakstīt vienīgi ar tinti un tik skaidri, cik
vien tas iespējams, it sevišķi ciparus un vārdu un vietu nosau-
kumus; tas sakāms arī par parakstiem. Neskaidrus un ar zīmuli
rakstītus manuskriptus redakcija būs spiesta ikkatrā gadījumā
neiespiestus sūtīt atpakaļ.

Maksa par „VaIdibas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

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

devējiem . „ —,12 numuru ' . „ —,10

Latvijas valdības glm oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot e^^^P^tf^^^

svētdienas un svētkudienas

Redakcija: dn^^^^i llilIflS^
Kantoris

un
ekspedīcija

:
Rīgā, pili JVs2. Tel. Ns 20032 ^SPgKgļļjpp^ Rīgā, pilī Ne I. Tel. N° 20031
Runas stundas no 11—12 ^^jjgļf Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu . . . .,,—.b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ,, —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) „ —,25

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



13098. Grauze, Eduards Jāņa d. —
15284/25. g. (26. VIII. 25.)

13099. Grauze, Eduards Jāņa d. —
16607,25. g. (2. XI. 25.)

13100. Grengis, Ādolfs Kriša d. —
14820. 25. g. (29. VII. 25.)

13101. Gelfarbs, Genochs Vulfa d. —
19420/26. g. (15. 111. 26.)

13102. Gothelfs, Dāvids Meinesa d. —
24717 27. g. (24. XI. 27.)

13103. Grinbergs, Jānis Jāņa d. —
23260 27. g. (7. II. '27.)

13104. Gvozds. Vladimirs Ādama d. —
19697. 26. g. (31. III. 26.)

13105. Hincenberg, Anna. — 25075/28. g.
(24. I. 28.)

13106. Holstovs, Avronijs Harlampija d. —
13997/25. g. (29. V. 25.)

13107. Ikerts, Alberts. — 5309,22. g.
13108. ļepe, Julius-Zigfrids Friča d. —

24501/27. ģ. (10. X. 27.)
13109. Jeppe, Julijs-Zigfrids Friča d. —

24342/27. g. (14. IX. 27.)
13110. Kirsons, Georgs. — 11988/25. g.
13111. Kokins, Osips Augusta d. —

17263/26. g. (2. XII. 25.) .
13112. Kušlins, ļekusiels Šapša d. —

16785/25. g. (10. XI. 25.)
13113. Lacars, Jānis. — 25083/28. g.

(23. I. 28.)
13114. Levstens, Kusels Ieveļa d. —

20974/26. g. (17. VI. 26.)
13115. Linkovs, Nikolajs Grigorija d. —

16799/25. g. (10. XI. 25.)
13116. Lubuz, Elza Kārla m. — 24691,27. g.

(12. XI. 27.)
13117. Markelovs, Fedots Pētera d. —

12751/25. g. (27. II. 25.)
13118. Meija, Vilhelms-Oskars Oskara d. —

22563/26. g. (28. IX. 26.)
13119. Meija, Vilhelms-Oskars Oskara d.—

23993/27. g. (15. VII. 27.)
13120. Meija, Vilhelms-Oskars Oskara d. —

23015/27. g. (6. XII. 26.)
13121. Michailovs, Feodors "Filipa d. —

13039/25. g. (25. VI. 25.)
13122. Minska, Gēna Morducha m. —

17109/25. g. (26. XI. 25*.)
13123. Muraševs, Kirils Andreja d. —

24829/27. g. (5. XII. 27.)
13124. Muraševs, Andrejs Kirila d. —

24692/27. g. (11. XI. 27.)
13125. Mūrnieks, Augusts Jāna d. —

22845/26. g. (16. XI. 26.)
13126. Olševskis, Pēteris Ustina d. —

13513/25. g. (25. IV. 25.)
13127. Pimenovs, Nikolajs Michaila d. —

11477/24. g. (349/P. 24. XI.)
13128. Polkovs, Pēteris Romāna d. —

24967/28. g. (2. I. 28.)
13129. Prokofjevs, Pavils Jēkaba d. —

19807/26. g. (31. III. 26.)
13130. Richters, Artūrs Jēkaba d. —

19061/26. g. (22. II. 26.)
13131. Ruško, Broņislavs Vladimira d. —

32938/27. g. (8. VII. 27 '.)
13132. Rēze, Danans Franča d. —

21759/26. g. (31. VII. 26.)
13133. Rozenbergs, Antons Mikeļa d. —

23442/27. g. (24. III. 27.)
13134. Salinš, Augusts Andreja d. —

12767/25. g. (28. II. 25.)
13135. Semjonovs, Uanons-Larions Sem

jona d. — 23831/27. g. (16. VI. 27.)
13136. Sulainis, Staņislavs Jāna d. —

8776/23. g. (359/S. 23. VII.)
13137. Simans, Pauls-Hugo Juliusa d. —

10883/24. g. (398/S. 24. XI.)
13138. Salinš, Augusts Andreja d. —

11730/25. g. (517/S. 24. XI.)
13139. Zigerts, Ernsts Aleksandra d. —

19470/26. g. (18. III. 26.)
13140. Zarenko, Marija Vikentija m. —

23447/27. g. (24. III. 27.)
13141. Silvestrovs, Stepans Silvestra d. —

19830/26. g. (31. III. 26.)
13142. Sīman, Jēkabs. — 17305/26. g

(26. XI. 26.)
13143. SkJanda, Vasils Jāna d. -

20266/26. g. (4. V. 26.)
13144. Šimis, Juzefa Antona m. -

13073/25. g. (25. III. 25.)
13145. Tumaševičs, Konstantīns. -

18799/26. g. (6. II. 26.)
13146. Tumaševičs, Konstantīns Rozali

jas d. — 20196/26. g. (23. IV. 26.)
13147. Urč, Helene Aleksandra m. -

20279/26. g. (3. V. 26.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G.Tīfentāls.
Darbvedis (paraksts).

Meklējamo personu saraksts JV» 353.

25162. Balcers, Mārtiņš Jāņa d., ap 24 g. v.,
1923. g. Amerikas pav. — Rīgas apr. 2. iec.
izm. tiesn. r. JVs 1832 no 3. IX. 23. (14. II. 28),
apv. uz s. I. 49. un 455. p. l.d. — Apcietināt.

25163. Biernis, Alfrīde-Lucija Juliusa m.,
dz. Cīrul, dz. 2. VIM. 1902. g., pied. pie Salgales
pag. — Paziņot dzīv. vietu Kriminālās Pār-
valdes Rīgas * nod. pr-kam uz r. no 8. II. 28.
(11. II 28), apv. zādzībā.

25164. Dance, Anna-Dagmara Teņa m.,
21 g. v., pied. pie Sēļu pag. — Rīgas apgabala
tiesas prokurora r. JVs 3843. no 13. II. 28.
(17. II. 28), apv. uz sod. lik. 102. p. 1. d. un
53. p. — Ievietot cietumā 3 gad. cietokšņa
soda izciešanai.

25165. Dubauskas, Eduards Augusta d.,
37 g. v., pied. pie Paņemunas pag. — Paziņot
dzīv. vietu Jaunjelgavas iec. miert. . uz JVs 6*05.
no 11. 11.28. {16/11. 28),apvT uz s. 1.581. p. l.d.

25166. Ēvalds, Pauls Rūdolfa d., dz. 19. XI.
1900. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīv. vietu
Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. pr-kam uz
r. no 7. II. 28. (13. II. 28), apv. aprakstītu
mantu piesavināšanā.

25167. Graikste, Jānis Jēkaba d., dz. 6. XII
1893. g. — Liepājas apgabaltiesas izmeklē
šanas tiesneša pie Liepājas lauku iee. r. JVs 2162
no 31. XII. 27. (14. II. 28), apv. uz s. 1. § 552
d. 1, pkt. 3. — Apcietināt.

25168. Gertcs,Ludolfs Ādolfa d., dz. 1889. g
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas pils
I iec. miert. uz JVs 3L no 31.1.28. (13.11.28)
apv. uz sod. lik. 276. p. 1. d.

25169. Henkels, Albinius, 40 g. v., pied.
pie Piltenes. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
9. iec.miert.uzJVe68 28.no 6. 11.28. (16.11.28),
apv. uz sod. lik. 607. I. p.

25170. Krepšs, Felicijana Joana m.. dz.
20. VIII. 1903. g., pied. pie Rundēnu pag. —
Rīgas apr. 3. iec. miert. r. JVs 36. no 28. I. 28.
(16. II. 28), apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Apciet.

25171. Kozlonoks, Nikolajs Alekseja d.,
dz. 1902. g., pied. pie Rundēnu pag. — Latgales
apgabaltiesas Ludzas 2. iec. miert. r. JVs 80.
no 6. II. 28. (11. II. 28), apv. uz sod. lik. 51.
un 581. p. 1. d. — pieprasīt Ls 200,— ķīlu,
bet neiemaks. gad. apc.

25172. Kozlovskis, Ādams-Voldemārs Bren-
ča d., apm. 20 g. vecs. — Liepājas apgabala
tiesas prokurora r. JVs 310. no 23. I. 28. (11. I!
28), apv. uz sod. lik. 102. p. 1. d. piespriests
3 gad. un 4 mēn. spaidu darbu sods. — Āpciet.

25173. Kurickis, Leizers Hleines d., apm.
35 g. vecs. — Paziņot dzīv. vietu Nodokļu
depart. Akcīzes nod. 'uz JVs 176/19. no 31. I. 28.
(10. II. 28), apv. uz akc. s. 1. 1202. p.

25174. Liepiņš, Jānis, 20 g. vecs. — Paziņot
dzīv. vietu Cēsu apr. 2. iec. mierf. uz JVe 736/27.
no 7. II. 28. (16. II. 28), apv. uz sod. lik.
223. p. 1. pkt.

25175. Miglau, Antons Staņislava d., dz.
1898. g. 10. VII., pied. pie Višķu pagasta. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 7. iec. miert. uz
JVs 128/28. no 8. II. 28. (16. II. 28), apv. uz sod.
lik. 204. I. p.

25176. Morozova, Aleksandra Ermotoja m..
dz. 2. IV. 1902. g., pied. pie Uzulmuižas pag. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. miert. uz JNs 143.
no 9. II. 28. (16. II. 28), apv. uz sod. lik. 581. p.
1. d.

25177. Ozols, Zams-Voldemars, 26 g. v.,'
pied. pie Priekules pag. — Paziņot dzīv. vietu
Jelgavas pils. iec. miert. uz JVs 38. no 10. II. 28.
(17. II. 28), apv. uz sod. lik. 574. p.

25178. Ozoliņ, Marta Jāņa m., dz. 9. IV.
1891. g., pied. 'pie Kosas pagastsa. — Paziņot
dzīv. vietu Rīgas 8. iec. miert. uz JVs 1500/27. no
19. I. 28. (16. II. 28), apv. uz sod. lik. 274. p.
!. d.

25179. Rassmans, Eduards Martina d., dz.
1909. g., pied. pie Olaines pag. — Rīgas 9. iec.
miert. r. JVs 255/27 no 6. II. 28. (17. II. 28),
apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

25180. Runcis, Pēteris Jāņa d., dz. 16. XII.
1885. g., pied. pie Vilzenes pag. — Paziņot
dzīv. vietu Nodokļu departamenta Akcīzes nod.
uz JVe 2153. no 14. II. 28. (17. II. 28), apv. uz
akc. s. 1. 36. p.

25181. Simans, Kāriis-Eduards Antonijas d.,
dz. 1907. g. — Kriminālās pārvaldes Rīgas nod.
pr-ka r. no 13. II. 28. (16. II. 28), apv. vekseļa
viltošanā. — Apcietināt.

25182. Sīman, Minna Didža m., 50 g. veca,
čigāniete. — Rīgas apgabala tiesas 5. iec.
izmeklēšanas tiesneša r.. JVs 371. no 7. II. 28.
(16.11.28), apv. uz s. 1.51., 591. p. 1. d. — Apc.

25183. Šachnovs, Jēkabs Jēkaba d., dz.
31. V. 1909. g., pied. pie Ružinas pagasta. —
Madonas apr. 2. iec. miert. r. JVs 170. no 6. II.
28. (11. II. 28), apv. uz sod. lik. 581. p. 2. d.,
pieprasīt Ls 100,— dioš. naudu, kufu iemaksāt
Latv. bankā, , vai tās nodaļā, mekl. depozītā
D. JVs 26., bet neiemaks. gad. apc.

25184. Šmēmans, Vilheims-Pēteris, 43 g. v.,
pied. pie Rīgas. — Rīgas 10. iec. miert. r. JVs
1645. no 2. II. 28. (16. II. 28), apv. uz sod. lik.
574. p. 1. d. — Apcietināt.

25185. Saiters, Francis Fēliksa d., dz.
8. VII. 1910. g., pied. pie Liepas pagasta. —
Rīgas pils. 15. iec. miert. r. JVs 77. no 9. II. 28.
(16.11.28), apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Apciet.

25186. Šaiters, Miķels, dz. 29. X. 1909. g.
Pēterpilī. — Rīgas pils. 15. iec. miert. r. JVs 77.
no 9. II. 28. (16. 11.28), apv. uz s. 1. 581. p. l.d.
— Apcietināt.

25187. Žigurs, Augusts Peča d., dz. 2. VIII.
1874. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 3. iec.
miert/uz JVe 186. no 1. II. 28. (11. II. 28), apv.
uz sod. lik. 591. p. 1. d.

25188. Tribockis, Staņislavs Antona d.,
18 g. v., pied. pie Maltas pag. — Rīgas apr.
4. iec. miert. r. JVs 105. no 11. II. 28. (16.11.28),
apv. uz s. 1. 581. p. l.d. — Apcietināt.

25189. Voitkyte, Teofile, dz. 20. XII. 1903.
g., Lietavas pav. — Rīgas apr. 4. iec. miert. r.
JVs 119/28. no 4. II. 28. (10.11.28), apv. uz s. 1.
581. p. l.d. — Apcietināt. _

25190. Vanags, Ādams Ādama d., 25 g. v.,
pied. pie Mujānu pag. — Rīgas apgabaltiesas
Valmieras apr. 1. iec. izm. tiesn. i. JVs 95. no
6.11.28.(14.11.28), apv. uz s. 1.586. p. —Apc.

25191. Vārna, Juris Jura d., 36 g. vecs. —
Latgales apgabaltiesas Daugavpils 2. iec.
miert. r. JVs 920. no 7. II. 28. (17. II. 28), apv.
uz s. 1. 581. p. l.d. — Apcietināt.

Pārlabojums:
,.Valdības Vēstnesī" 28./28. g. mekl. pērs.

sar. JVe350, pkt. 25089, tiek meklēts Terentjevs
Feoklistams Leona un Fatenijas d.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tīfentāls.

Darbvedis (paraksts).

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1928. g. 23. februārī.

1. Pieņem pārgrozījuma projektu Sodu
likumos un nolemj to iesniegt Saeimai.

2 Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Jaunas valstis.

Igaunija.

Neatkarības desmitgadu jubileja.
Tallinā, 22. februārī. Somijas dele-

gācija uz Igaunijas desmitgadu jubilejas
svētkiem ieradās Tallinā šorīt 8 no rīta.
Somu ceļojums no Helsingforsas līdz
Tallinai sliktu laika apstākļu dēl bija

ījdzis 22 stundas. Viesus ostā sagaidīja
ārlietu ministris R e b a n e, Somijas sūt-
niecības un Igaunijas ārlietu ministrijas
locekļi.

Latvju un poļu delegācijas sagaida
ierodamies rīt.

Uz jubilejas svinībām Tallinā ieradu-
šies visi Igauniiā akreditētie ārvalstu
diplomāti un militāratašēji, kuru pastā-
vīgā dzīves vieta atrodas ārpus Igaunijas
robežām.

Tallinā, 22. februārī. Sakarā ar
Igaunijas neatkarības svētkiem amnestēti
508 noziedznieki. No tiem 255 rit atsva-
binās no cietumiem, pārējiem sods sama-
zināts, jeb, ja tas jau izciests, tiem no
jauna piešķir zaudētās tiesības. Amne-
stēto ieslodzīto starpā atrodas 72 politiskie,
bet nav neviena bīstama noziedznieka.

LTA.

Ārzemes

Parlamenta vēlēšanas Japānā.

Tokijā, 23. februārī. Pēc līdzšinē-
jiem vēlēšanu rezultātiem Japānas parla-
mentā ieies 214 konzervatīvie, 210 liberāli,
14 neatkarīgie, 8 strādnieki, 4 tirgotāji
un 4 reformisti. Vēl nav saskaitītas
balsis 12 vēlēšanu iecirkņos.

LTA.

Rīga
Mūsu sabiedrotās Igaunijas 10 gadu

neatkarības svētku gadījumā
šodien Rīga tērpusies flagu rotā. Plivinās
Latvijas sarkanbaltsarkanajam valsts ka-
rogam līdzās Igaunijas zilimelnbaltais
nacionālais karogs.
Valsts Prezidenta Čakstes piemiņas fondam
ziņo, ka atkal apstaigājot iestādes, vei-
kalus un dzīvokļus kādas personas pie-
dāvādamas „Čakstes albumu". Maldinā-
šanas novēršanai aizrādām, ka tas nav
piemiņas fonda izdevums un fondam nav
nekāda sakara ar to. Mūsu albums vēl
nav iznācis. Nupat tikai to iespiež
Valstspapīru spiestuvē un viņš iznāks
marta sākumā, apm. 200 lp grāmata,
maksās Ls 5,—.

J. Čakstes piemiņas fonda valde.

Pirmā Valsts Prezidenta Jāņa Čakstes
piemiņas fonda valde, nolūkā samazināt
savus pasta izdevumus, lūdz pagastu
valdes tām piesūtītās ziedojumu vākšanas
listes sūtīt atpakaļ caur vietējo apriņķa
valdi.

Fonda valde.

Māksla
Nacionāla opera. Šovakar pasaulslavenā vijol-

nieka Anrī M a r t 6 pirmais koncerts. Lieliskā
meistara agrākie koncerti Rīgā palikuši neaiz-
mirstamā atmiņā; šā vakara koncertam slavenais
viesis izvēlējies programmu, kufā uzņemti labākā
klasiski-romantiskā vijoļrepertuāra darbi: Bacha
d-moll partita, Mocarta D-dur koncerts, Šuberta
h-mo!I rondo, Sarazates ,,Karmenfantāzija" un c.
— Sestdien, 25. februārī ,,Minjona ". Galve-
nās lomās: Amanda Liberts. Ada Benefelds,
Jānis Vītiņš, Gustavs Neimanis, Rūdolfs Tunce
un c. Diriģents Teodors Reiters. — Svētdien,
26. iebruārī, pulksten 2 dienā, _tautas izrādē
,,Rigoletto" ar Natāliju Ulandi, Marisu
Vētru, Albertu Verneri, Jāni Kārkliņu pirmās
lomās. Diriģents Jānis Mediņš. Pulksten 7.30
vakarā „Va i de 1 o t e". Piedalās Vilija Lam-
berts, Amandā Liberts, Natālija Olands, Nikolajs
Vasiļjevs, Jūlijs Muške, Jānis Niedra u. c.
Diriģents Teodors Reiters. — Otrdien, 28. fe-
bruārī Anrī Marto otrais vijoļkoncerts.

Nacionālais teātris. Piektdien, 24. februārī,
pulksten 7.30 vakarā, novitāte: S. Moma komē-
dija „A t ja u t ī gā s i e v i e t e". Titula lomā —
Lilija Stengels. — Sestdien, 25. februāri,
pulksten 7.30 vakarā, Jūlija Pētersona komēdija
,.Sieviete ar sešiem prātiem". —
Svētdien, 26. februāri, pulksten 2 dienā, Annas
Brigaderes drāma ,,I z r e d z ē t a i s". Pulksten
7.30 vakarā, Moma komēdija „Atjautīgā
sieviete". — Otrdien, 28. februārī, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē, Šekspīra traģēdija
,,M a k b e t s".

Dailes teātris. Piektdien, 24. februāri, pulk-
sten 7.30 vak. S. Gantijona skatu luga ,,Maj a".
— Sestdien, 25. februārī, pulksten 7.30 vakarā
vēl reizi $. Devala komēdija ,,Ak , šīs mīlas
mokas .. ." — Svētdien, 26. februārī, pulk-
sten 2 dienā pasaka bērniem „B u m s un
a t s p o I ī t e" un vakarā „M a j a". — K. Jē-
kabsona drāmas pirmizrāde „Sultana ha-
rēms" otrdien, 28. februāri, pulksten 7.30 vak.
EI-Ammechas zultana Kasema Ammecha un
anglietes Pansi Langham mīlas stāsts ir sajūs-
minājis daudzus rakstniekus, režisorus un ska-
tuves māksleniekus kā pateicīga viela romānam
un drāmai. Te izdevīgi traktēt eiropejiskās un
austrumnieciskās ierašas un radīt īpatnējus tipus.
Arābu tautas dzīve, ierašas un viņu kultūra —
viss austrumnieciskais cilvēks ir spilgti izteicies
arābu pasakās. Dzejnieks K. Jēkabsons ir atradis
īpatnējus tēlus šajā mūžam verdošajā avotā,
kuri parādās harēma skatos, verdzeņu izsoles
ainā un ikvienā, kas elpo skatuves gaisu.

Literatūra

Ekonomists. JVs 4. — 1928.
Bernātu kūrorts. Izdevējs: Liepājas Jūrmalas

Labierīcības Biedrība. Liepājā, Hagedorna ielā
JVs 2. dz. JVs 23. Tālrunis JVs 9.

Telegrammas
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Tallinā, 29. februārī. Šorītieradās
Tallinā uz Igaunijas neatkarības 10 gadu
jubilejas svētkiem latvju un poļu dele-
gācijas. Stacijā delegācijas sagaidīja
Igaunijas ārlietu ministris Rebane, Latvi-
jas sūtnis Seskis, Polijas sūtnis Harvats
un augstākie ārlietu ministrijas ierēdņi.
Kopā ar latvju delegāciju ieradās arī
latvju žurnālisti uz igauņu-latvju žurnā-
listu konferenci. Delegācijas šodien pie-
ņēma Igaunijas valstsvecākais Tānnisons —
latvju pulksten 1/2 ^ , somu — pulksten 1
un poļu — pulksten 1ļ2. Pulksten 3
visas delegācijas nolika brāļu kapos vai-
ņagus uz Igaunijas brīvības karā kritušo
kareivju kapiem.

Šovakarvalstsvecākais Tonnisons sarīko
ārzemju viesiem par godu banketu.

Tallinā, 23. februārī. Jau Šovakar
kā neatkarības svētku priekšvakarā Igau-
nijas galvaspilsēta izgreznota karogiem
un krāšņi ilusiinēta. Visas ielas publikas
pārpildītas. Svētku sajūtu vēl paceļ
skaistais laiks. Pa ielām notiek gājieni
ar mūzikas orķestriem priekšgalā. Starp
citu lielisku gājienu ar mūziku sarīkoja
arī aizsargu korpuss.

Tallinā, 22. februārī. Šodien Igau-
nijas valsts vecākam Tenisona m akre-
ditēšanās rakstu iesniedza jaunieceltais
Spānijas sūtnis Bernabeu.

KURSI

Rīgas biržā, 1928. gada 24. februāri.

Devizes:
1 Amerikas dollars 5,173—5,18 3
1 Anglijas mārciņa 25,20—25,25

100 Francijas franku 20,20—2a,50
100 Beigas 71,75—72,50
100 Šveices franku 99,35—100,10
100 Itālijas liru 27,25—27,65
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,40
100 Norvēģijas kronu 137,60—138,30
100 Dānijas kronu 138,45—139,15
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu 208,00—209,05
100 Vācijas marku 123,20—124,10
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% 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 M. O k m i a n s.

Redaktors: M. Ārons.
v

Sim numuram 8 lapas puses.

LotuMas bankas nedēļas atrskats
uz 1928. g. 22. februāri.

AKTlVĀ. Lati. S. PASĪVĀ. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudaszīmes apgrozībā. . 37,138,440 —

pie ārzemju emisijas bankām. . 23,687,544 83 Pamata kapitāls 14,385,27642
Ārzemju valūta

^'nļA'^oRezerves kapitāls 2,612,127 —
Sudraba nauda _ • - 3,920,862 - , 2,500,000 -Va sts kases zīmes un sīka metāla ^ ,'..',, ._

nauda -. . 9,931,961 88 Noguldījumi 10,780,367 57
Isa termina vekse|i 79,627,303 16 Tekoši rēķini 53,413,996 73
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 46,792,676 59 Valsts rēķini un depozīti 99,347,567 83
Citi aktīvi . 6,108,270 90 Citi pasīvi . 9,102,196 03

229,279,971 58 229,279,971 58

Rīgā, 1928. g. 22. februārī. Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
29592 Galvenais direktors K. Vanags.
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&iesu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 1. civīlnodaļa,
uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata uz
finanču ministrijas nodokļu depar-
tamenta lūgumu viņa prasības
lietā pret Zaulu Karelicu un cit.
summā Ls 1104,— par ķīlu tie-
sībām uz kustamu mantu, uz-
aicina Ābramu Neušuli, kura
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ieiasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
eēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara,
ieķīlāšanas akts, tiesu pristava
aprakstīšanas žurnāla noraksts
un noraksti atbildētājam.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesās sēde
lietas klausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1928. g. 18. februāri.
29255z L. JVs 1762

Priekšsēd. b. P. Leitans.
Sekretārs J. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
25. janv. Natālijas Makara m.
Staņislavov, dzini. Afanasjev,
prasības lietā pret Ivanu Gera-
sima d. Staņislavov par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas slēgta 1913. g.
3'. novembrī Rīgas Grebeņščikova
vecticībnieku draudzē starp Jāni

Staņislavovu un Natāliju Staņi-
slavov. dzim. Afonasjev, atjaujot
prasītājai iestāties jaunā laulībā
tūlīņ pēc šī sprieduma spēkā
nākšanas.

Ja atbildētājs civ. proc. K.k.
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. JVs431472.
29433b L. JVe 667.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. febr. izklausīja Friča Jāņa d.
Liepiņa lūgumu dēļ hipotēkarisko
parācfu dzēšanas un nolēma:
atzīt par samaksātu obligāciju
par 11.600 rbļ., apstiprinātu
1910. g. 22. novembrī JVs 2710
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, 1. hip. iec, ar zemes
grām. reģ. JVs 833 par labu
Galinai Ivana m. ļakovlevai.

Rīgā, 1928.g. 14. febr. JVs2381.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
28657b Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. febr. izklausīja Roberta Mār-
tiņa d. Kārkliņa lūgumu dēļ
hipotēkarisko parādu dzēšanas
un nolēma : atzīt par samaksātu
obligāciju par 1200 rbļ., ap-
stiprinātu 1914. g. 19. martā
JVe 257 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Lielās muižas Vec-
Spruku JVs-2-a mājām, ar zemes
grāmatu reģ. JVe 1280 par labu
Marijai Mārtiņa m. Kārkliņ,
dzim. Kārklin. * JVs 2156.

Rīgā, 1928. g. 14. februārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
28658b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. febr. izklausīja Miķeļa Jāņa d.
Voitnieka hipotēkarisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: at-
zīt par samaksātām 2 obligācijas,
apstiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā, II hipotēku
iec, ar zemes grām. reģ. JVs 798,
ingrosētas: a) .1899. g. 22. janv.
JVs 152 par 5000 rbļ. par labu
Marijai lljam. Kalve unb) 1913. g
28. febr. JVs 505 par 6500- rbļ.
par labu Volfgangam Leo d.
Kiienam, kas šo obligāciju ir
cedējis blanko un kuras abas
obligācijas ar Rīgas apgabal-
tiesas 1921. g. 1. marta nolēmumu
ir atzītas par iznīcinātām un
to vietā 1921. g. 18. augustā
izgatavoti jauni zemes grāmatu
dokumenti ar JVs 7381 un 7382
un izsniegti zv. adv. pal. V. Pus-
sulim priekš Morica Gernsdorfa.

Rīgā, 1928.g. 14. febr. JVe2489.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
28659b Sekretārs A. Kalve.

Rļgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
24. janvārī izklausījusi Jāņa
Kārja d. Ķiploka lūgumu dēļ
hipotēkarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par iznīcinātām 2
obligācijas, apstiprinātas uz ne-
kustamu īpašumu Daibes muižas
zemnieku zemes Cēsnieku mājām,

Valmieras apr., ar zemes gram.

reģ. JVs 82 ingrosētas: a) 1879. g.
18. aprilī ar JVs 344 par 900 rbļ.
par labu Johanam Grūnbergam,
kas šo obligāciju ir cedējis blanko
un kura obligācija pārgājusi uz
Valmieras krāj-aizdevu kasi un
b) 1902. g. 7. maijā ar JVs 198, par
3904,74 rbļ. atlikumā par labu
Hugo Andreja d. fon Klotam,
kas šo obligāciju cedējis blanko
un kura pārgājusi uz Valmieras
krāj-aizdevu kasi.

Rīgā, 1928. g. 20. febr. JVs 402
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29260z Sekretārs A. Ka 1 ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
20)9. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. g. (diena un mēnesis no
lietas nav redzami), Nītaures
pag. mirušā Jāņa Kārļa dēla
Izona(Isona) 'ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mnatiniekiem, lega-
tārijiein, fideikomisārijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā terminā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 3226

Rīgā, 1928. g. 21. februārī.
' Priekšsēd. v. A. Veidners.
294797 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa lik. 1958.p
paziņo, ka 1928. g. 6. martā mi-
nētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
tiks nolasīts 1927. g. 24. jūnijā
Lēdmaņu pag. ,,Jaun-Gavēņos"
mirušā ' Jāņa Andreja d. Snie-
dzes testaments. L. JVs 1842

Rīgā, 1928. g. 22. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners,

29646z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. febr. izklausīja Jēkaba Jana d.
Širona lūgumu dēļ hipotēkarisko
parāsdu dzēšanas un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 6000 ibļ., apstiprinātu 19I2.g.
15. novembrī JVe 3518 uz neku-
stamo īpašumu Rīgas pilsētā,
V hip. iec, ar zemes grām. reģ.
JVs 1159 par labu Kārlim An-
dreja d. Šitcam, kas viņu cedējis
blanko. JVe 1919.

Rīga, 1928. g. 14. februāri.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
28660b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3 civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. febr. izklausīja Miķeļa Brenča
dēla Saliņa lūgumu dēj hipo-
tēkarisko * parādu dzēšanas un
nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 900 rbļ. apstipri-
nātu 1909. g. 30. novembrī
JVe 1391 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Lodes muižas
Kaunes JVe 7 un 8 mājām, ar
zemes grām. reģ. JVs 2346, par
labu Jēkabam Andreja d. Kapar-
kalējām. JVe 2245.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
28656b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.'p., ar šo paziņo, ka 1928.g.
28. februārī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1927. g. 8. martā Svētciema pag.
,,Lielkuikuļos" mirušā Miķeļa
Brenča d. Ozola 1926. g. 22.janv.
pie Rīgas notāra J. Purgaļa no-
slēgtais mantojuma līgums.

Rīgā, 1928. g. 22. februārī.
29647z L. JVe 2206.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1927. g.
26. o'ktobra lēmumu pārreģistrēta
,,Rīgas pilsētas krievu vidusskolas
trūcīgu skolēnu palīdzības biedrī-
ba" zem jauna nosaukuma „Rīgas
pilsētas krievu vidusskolas trū-
cīgo skolēnu palīdzības biedrība
Fjedora Aleksandra d. Erna
vārdā", kā arī reģistrēti biedrības
biedru pilnā sapulcē 1927. g,
13. martā pieņemtie statūtu
grozljujumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
28586o Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. febr. izklausīja Kārļa Kārļa d.
Celmiņa lūgumu dēļ hipotēkarisko
parādu dzēšanas un nolēma:
atzīt par samaksātām mantojuma
daļas, apstiprinātas 1912. g. 7. aug
JVe 579 uz Valkas apr., Vijciema
muižas Alliešu JVs 60 mājām,
ar zemes grām. reģ. JVs 1975
par labu Līnei (Lienei) Dāvā m.
Šiliņ, dzim. Grigoi, un Marijai
Dāvā m. Janson, atiaitnei Radziņ
dzim. Grigor, summā 650 rbļ.
katrai un Minnai Dāvā m. Draviņ,
dzim. Grigor, summā 770 rbļ.

Rīgā, 1928. g. 14. febr. JVs 2192.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
28655b Sekrtārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. febr. izklausīja Antona Kārļa
d. Jemša lūgumu dēļ hipotēk.
parādu dzēšanas un nolēma:
atzīt par samaksātu obligāciju
par 900 rbļ., apstiprinātu 1887. g.
20. janvārī JVs 14 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Jaunpiebalgas
muižas Lejas-Migļu JVe 70 māju,
ar zemes grām. reģ. JVs 3813
par labu Hesem Grundzāle,
kura obligācija apgrūtina zoli-
dārā atbildībā arī no Lejas-
Migļu JVs 70 mājām atdalītās
Gaujas-Migļu JVe 70-A mājas,
reģ. JVe 5602 un Tīrum-Migļu
mājas ar reģ. JVe 5703. JVe 2248.

Rīgā, 1928. g. 14. februārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
28653b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
14. febr. izklausīja Pētera Andreja
dēla Feizaka lūgumu dēļ hipo-
tēkarisko -parādu dzēšanas un
nolēma: atzīt par iznīcinātām
obligācijas par 1500 rbļ. un
10.000 rbļ., apstiprinātas a) 1903g
19. martā JVe 70 un b) 1911. g.
30. jūnijā JVe 241 uz nekustamo
īpašumu Bilderliņu valsts muižas
muižu zemes dzimtsrentes grunts-
gabalu JVe 6 pēc agrārās reformas
JVe 1115 F Bilderliņos Rīgas apr.,
ar zemes grām. reģ. JVe 1696
par labu pirmā Pēterim Dāvā d.
Bindem un otrā — Krišam
Jāņa d. Liepiņām, kas viņas
cedējis blanko un kuras abas
obligācijas dzēstas uz agrārās
reformas likuma pamata.

Rīgā, 1928. g. 14. febr. JVs2261.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
28654b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g,
1. febr. Ģederta Augusta Jēkaba
dēla Zariņa prasības lietā oret
Emiliju Karolini Minnu Ģederta
meitu Zariņ, dzim. Nertevič,
par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta 1907 * .g. 30. sept.
(v. st.) Rīgas sv. Jāņa draudzē,
starp Ģedertu Jēkaba d. Zariņu
un Emiliju Karolini Minnu Zariņ,
dzim. Nertevič, piedzenot no
atbildētājas par labu prasītājam
četrpadsmit (14) latu 20 sant.
tiesas un trīspadsmit (13) latus
lietas vešanas izdevumus.

Ja atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. JVs431473,
29434b L. JVs 689.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
1. febr. Natālijas Josifa m. Lapiņ
dzim. Bike, prasības lietā pret
Nikolaju Kirila d. Lapiņu par
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas slēgta
1909. g. 16* augustā Rīgas pa-
reizticīgo baznīcā starp Nikolaju
Lapiņu un Natāliju Lapiņ, dzim.
Bike, atļaujot prasītājai iedoties
jaunā laulībā tūliņ pēc šī sprie-
duma spēkā stāšanās.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. JVs431474.

Rīgā, 1928. g. 20. februārī.
29435b L. JVs 712.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
1. febr. Annas Jura m. Krūmiņš
dzini. Bērziņš, prasības lietā pret
Jāni Indriķa d. Krūmiņš par
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas slēg-
ta Katrinas ' ev. - lut. draudzē
1916. g. 11. sept. (v. st.) starp
atbildētāju Jāni Indriķa d. Krū-
miņu un prasītāju Annu Jura m.
Krūmiņš, dzim. Bērziņš, pie-
šķirot pēdējai viņas pirms-laulības
uzvārdu ,,Bērziņš", kā arī dodot
viņai tiesību iestāties jaunā lau-
lībā ' jau tūliņ pēc šī sprieduma
spēkā stāšanās.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. JVe 431475.

Rīgā, 1928. g. 20. februārī.
29436b L. JVe 713.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
1. febr. Līnas Friča m. Dauzis
(Dausis), dzim. Roms, prasības
lietā pret Ernstu Kārļa d. Dau-
zis (Dausis) par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: =ķirt lau-
lību, kas noslēgta 1905.g. 15.maijā
Jaunpilī starp Ernestu Dauzi
(Dausis) un Līnu Dauzis (Dausis),
dzim. Roms; atļaut prasītājai
turpmāk saukties viņas pirms-
laulības uzvārdā ,,Roms "; pie-
dzīt no atbildētāja par labu
prasītājai divdesmit deviņus
(29) Ls 03 sant. tiesas un lietas
vešanas izdevumus.

Ja atbildētājs civ, proc lik.
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. JVe431470

Rīgā, 1928. g. 20. februārī.
29431b L. JVs 526.

Priekšsēdētājs b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
309., 311. p. p. pamata, uz
Dominika Jēzupa d. Zavadski
lūgumu viņa prasības lietā pret
Teofili Jāņa fn. Zavadski, dzim.
ŠlaķeviC, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no
šī sludinājuma publicēšanas diena

Pie lūguma pielikti, laulības
apliecība un noraksti.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski JVs 431471.

Rīgā, 1928. g. 20. februārī.
29432b L. JVe 882.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.,
2011.—2014., 2079. un priv. lik.
2451. p. pamata, uzaicina visas
personas, kurām būtu kādi strīdi
vai ierunas pret 1926. g. 31. ok-
tobrī mirušā Eduarda-Gotharda
Kārļa d. Dannenberga 1926. g.
28. oktobrī mājas kārtībā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nāju na iespiešanas dienas .,Vald
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1928. g. 15. februārī
L. JVs 1100/28. g

Priekšsēd. v. P. Stērste.
.'8979? Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2011.
2014 un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1918. g
19. decembrī mirušā Talsu nam-
īpašnieka Jankeļa Hesselberga
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai desmit mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiedu-
ma dienas ,,Vald. Vēstn.". Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudēhjušām.

Jelgavā, 1928. g. 17. februāri.
29112o L. JVs 1468/28.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1920.g.
19. decembrī mirušās Emīlijas
Sproģis, dzim. Ābelīte, atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, Iegatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t..
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iepsieduma dienas
,,Vald. Vēstn.". Termiņā nepie-
teiktas tiesības ieskatīs par spēku
zaudējušām. L. JVs 1627/28.

Jelgavā, 1928. g. 17. februārī.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

29110o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz sava
š.g.13. februāra nolēmuma un civ.
proc. lik. 2081. p. 2. pkt., kā arī
1923. g. 17. marta lik. 3. p., uz-
aicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1885. g.
16. maijā ar JVs 285 uz Talsu apr.
Lubezeres pag. un muižas ,,Smilk-
sti" mājām ar hip. JVs 168, no-
drošinot pirkšanas summas at-
likumu 2100 kr. rbļ. ar ķīlu tie-
sībām uz minētām mājām, kā arī
personas, kurām būtu kādas tie-
sības uz minēto aktu, iesniegt
aktu un pieteikt savas tiesības
šaī tiesai sešu ,mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā aktu ne-
iesniegs vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 21. februārī.
29630z L. JVs 906/28. g.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz sava
š. g. 13 februāra nolēmuma un
civ. proc lik. 2081. p. 2. pkt., kā
arī 1923. g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas piikšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1884. g.
21. maijā ar JVs 297 uz Ilūkstes
apriņķa Raudas pag. Raudu-
muižas ,,Zelenku" mājām ar hip.
JVe 2069, nodrošinot pirkšanas
summas atlikumu 2300 kr. rbļ.
ar ķīlu tiesībām uz minētām mā-
jām, kā arī personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, iesniegt aktu un pieteikt
savas tiesības šaī tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Ja minētā termiņā aktu ne-
iesniegs vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iznī-
cinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 21. februāri.
29629z L. JVe 905/28. g.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz sava
š. g. 13. februāra nolēmuma un
civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt., kā
arī 1923. g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1892. g. 27.
nov. ar JVe 878 uz Bauskas apr.
Iecavas pag. Liel- Iecavas muižas
,,Zel!e" mājām ar hip. JVe 2358,
nodrošināt pirkšanas summas at-
likumu 2200 kr. rbļ. ar ķīlu tie-
sībām uz minētām māiām, kā arī
personas, kurām būtu kādas tie-
sības uz minēto aktu, — iesniegt
aktu un pieteikt savas tiesības
šaī tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētā termiņā aktu ne-
iesniegs vai. tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā. 1928. g. 21. februārī.
29616z L. JVs 30/28.
Priekšsēd. v. E. Feldmanis.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz sava
š. g. 13. februāfa nolēmuma un
civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt., kā
arī 1923. g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1882. g.
18. maijā ar JVs 214 uz Ilūkstes
apriņķa Silenes pag. Kumbuļu
muižu ,,Trikopču" mājām ar hip.
JVe 999, nodrošinot pirkšanas
summas atlikumu 4500 kr. rbļ.
ar ķīlu tiesībām uz minētām mā-
jām', kā arī personas, kurām būtu
kādas tiesības uz minēto aktu —
iesniegt aktu un pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Valdības Vēst-
nesī".

Ja minētā termiņā aktu ne-
iesniegs vai tiesības nepieteiks
tiesa atzīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 21. februāri.
29628z L. JVs 908/28.g.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz sava
š. g. 13. februāja nolēmuma un
civ. proc lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā arī 1923. g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1915. g.
3. martā ar JVe 196 uz Jēkabpils
apriņķa, Rites pag. Ilzenberg-
muiza' s ,,Kupaku" mājām ar hip.
JVs 893, nodrošinot pirkšanas
summas atlikumu 3000 kr. rbļ.,
ar ķīlu tiesībām uz minētām mā-
jām, kā arī personas, kurām būtu
kādas tiesības uz minēto aktu, —
iesniegt aktu un pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Ja minētā termiņā aktu ne-
iesniegs^ vai tiesības nepieteiks,
tiesa aftīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 21. februārī.
29632z L. JVs 907/28. g.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
29632z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2 11.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1914. g.
4. jūlijā mirušā Kārļa Ludviga d.
Buša atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, Iega-
tāriem, fideikommisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 17. februāri.
L. Xe 1640/28.g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
29114ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uzciv. proc.lik.1967.,2011.—2014,
2079. un priv. lik. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1924. g. 31. decembri
mirušā Jāņa Jāņa d. Lazdiņa
1923. g. 28 * janvārī mājas kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt sa-
vus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skait t no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesi".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs pai
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 15. februārī
L. JVs595/28. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
2872flē Sekr. Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kārla Zvaigznes lūgumu un
pamatojoties uz 1923. g. 17.marta
likumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un savu š. g. 25. janv.
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas 2162 rbļ. liela obli-
gācija uz Anša Friča d. Šmidt-
maņa vārdu un 1914. g. 22. janv.
nostiprināta uz Kārlim Zvaigzne
piederošas nekustamas mantas
Ventspils apriņķī, Dundagas pag.
i,Biķķenieku" mājām ar krep.
Ns 1*63/1178, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto obligāciju dēļ ie-
maksāto Ls 43,24, t. i. parādu
par procentēm saņemšanas. Pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām. JVs 303 28.

Liepājā, 1928. g. 13. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīneustams.

28709z Sekretārs A. (ansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Evelīnes-Adeles Cīrul lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p., š. g. 25. janv.
nolēma: 1) atzīt par samaksātām
un iznīcinātām sekošas hipotē-
kariskas obligācijas, kuras ap-
grūtina Evelīnei-Adelei Cīrul,
dzim. Siksne piederošu nekustamu
mantu Liepājā, ar krep. JVs 2044.
un nostiprinātas: 1) 1902. g,
6. aprilī uz Hugo Gotlība d.
Meiera v. 500 rbļ. lielumā un
2) 1904. g. 4. februārī uz tā paša
Hugo Meiera vārdu 1500 rbļ.
lielumā; 2) atvēlēt lūdzējai pie-
prasīt zemesgrāmatu nodaļā mi-
nēto hipotēkarisko obligāciju iz-
dzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1928. g. 13. februārī.
287 lOz " JVs 89/28.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2 14. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1868. g
20. februārī/3, martā mirušā
Talsu namīpašnieka Anša Pēter-
sona atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, Iega-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,VaId.Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 17. februārī.
L. JVs 1503/28.g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
29113ē . Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava š. g. 13. febr. nolēmuma un
civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā ari 1923. g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1913. g.
18. dec ar JVe 1943 uz Ilūkstes
apriņķa Bebrenes pag. Rode-
bran 'dsrue ,,01ehovku" mājām
ar hip. JVs 3078, nodrošinot pirk-
šanas summas atlikumu 950 kr.
rbļ. ar ķīlu tiesībām uz minētām
mājām,' kā arī personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, — iesniegt aktu un pieteikt
savas tiesības šaī tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī".

Ja minētā termiņā aktu ne-
iesniegs vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā. 1928. g. 21. februārī.
29631z L. Ne 909/1928. g.

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926. g.
12. novembrī mirušās Šarlotes
Bušs atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, Iega-
tāriem, fideikomisāriem, "kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiedu-
ma dienas ,,Vald. Vēstn.". Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 16. februārī.
28981o L. JVe 1641 28.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1925. g.
1. maijā mirušā Paula Pūriņa
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, Iegatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u. t.t.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,VaId. Vēstn.". Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīts par
spēku zaudējušām. L. JVe 1633/28.

Jelgavā, 1928. g. 17. februārī.
Priekšsēdētāja v. (paraksts

29111o Sekretārs Mittelhofs.



Jelgavas apgabaltiesa,
i amatodamās uz savu š. g.
30. janvāra nolēmuma, uzaicina
personas, kuru rokās atrodas
sekosi parādu akti:

1) obligācija par 500 rbļ., kor.
1911. g. 4. nov. ar žurn. JVs 3365
uz Kalnciema muižas ,,Skudre"
mājām, hip Ne 6016, izd. uz Jel-
gavas lauksaimniecības biedrības
krāšanas un aizdošanas sabiedr.
vārdu;

2) obligācija par 300 rbļ.,
korob. 1907. g. 9. janv. ar žurn.
JVe 58 uz Ozolmuižas ,,Zos,ēnu"
mājām, hip. JVs 2045, izd. uz Jel-
gavas lauksaimniec biedrības,
krāšanas un aizdošanas sabiedr

vardu;
3) obligācija par 700 kr. rbļ.,

korob. 1911. g. 30. jūnijā ar žurn.
JVs 2241 uz Ozolmuižas ,,Zoslēnu"
mājām, hip. JVe 2045, izd. uz
Jelgavas lauksaimniec. biedrības
krāšanas un aizdošanas sabiedr.
vārdu;

4) obligācija par 3000 kr. rbļ.,
korob. 1912. g. 13. nov. ar žurn.
JVe 293b uz Jelgavas pilsētas ne-
kustamu īpašumu 3. hip. iec.
JVs205, izd. uz Jāņa Banisa vārdu,
blanko cedēta;

5) obligācija par 1000 rbļ.,
korob. 1913. g. 26. jūnijā ar žurn.
JVe 1631 uz Mežotnes muižas
,,Salputru" mājām, hip. JVe 1109,
izd. uz Jāņa Banisa vardu,
blanko cedēta;

6) obligācija par 2800 rbļ.,
korob. 1915. g. 3. janv. ar žurn.
JVs 5 uz Mežotnes muižas ,,Sal-
putru" mājām, hip. JVs 1109, izd.
uz Pētera Baumanovska vārdu,
blanko cedēta;

7) obligācija par 1000 rbļ.,
korob. 1906. g. 21. febr. ar žurn.
JVs 1324 uz Falcgrāves muižas
,,Tilen - Alksne" mājšm, hip.
JVs 4077, izd. uz Aleksandra
Petersona vārdu, blanko cedēta;

8) obligācija par 300 rbļ.,
korob. 1914. g. 27. febr. ar žurn.
JVe 473 uz Garozes muižas zemes
gabala Gros, hip JVe 5791, izd.
uz Pētera Baumanovska vārdu,
blanko cedēta;

9) ob.igācija par 1000 rbļ.,
korob. 1909. g. 15. aprilī ar
žurn. JVe 935 uz Mēmeles muižas
„Vekman" mājām, hip. JVe 4870,
izd. uz Jelgavas lauksaimniec.
biedrības krāšanas un aizdošanas
sabiedrības vārdu;

10) obligācija par 1000 rbļ.,
korob. 1910. g. 15. jūlijā ar žurn.
JVe 2255 uz Misas muižas „Klaš-
kinu" mājām, hip. JVe 5433,
izd. uz Jelgavas lauksaimniec
biedrības krāšanas un aizdošanas
sabiedrības vārdu;

11) obligācija par 6000 rbļ. ',
korob 1899. g. 14. jūnijā ar
žurn. JVs617 uz bij. kroņa fermas
„Peterfeld", hip. JVs 175, izd. uz
Lauretes Šmidt vārdu;

12) obligācija par 10.000 rbļ.,
korob. 1909. g. 23. janv. ar žurn.
JVe 160 uz Bauskas pilsmuižas
„Stabul-Kuive" mājām hip.
JVe 2561, izd. uz Jāņa Banisa
vārdu blanko cedēta;

13) obligācija par 200 rbļ.,
korob. 1912. g. 26. nov. ar žurn.
JVe 3039 uz Vircavas muižas ze-
mes gabala ,,Briedē", hip. JVe5585,
izd uz Jāņa Banisa vārdu,
blanko cedēta:

14) obligācija par" 500 rbļ. -,
korob. 1912. g. 27. sept. ar žurn.
JVs 2533 uz Emburgas muižas
,,Dumpīši" mājām, hip. JVs 4725,
izd. uz Jelgavas lauksaimniec.
biedrības krāšanas un aizdošanas
sabiedrības vārdu;

15) obligācija par 600 rbļ.,
korob. 1910. g. 25. febr. ar žurn,
JVe 518 uz Emburgas muižas
,,Dumpīšu" mājām, hip. JVs 4725,
izd. uz Jelgavas lauksaimniec.
biedrības krāšanas un aizdošanas
sabiedrības vārdu;

16) obligācija par 1000 rbļ.,
korob. 1906. g. 13. nov. ar žurn.
JVe 4184 uz Emburgas muižas
,,Dumpīšu" mājām JVs 4725.
izd. uz Jelgavas lauksaimniec.
biedrības krāšanas un aizdošanas
sabiedrības vārdu;

17) obligācija par 7500 rbļ..
korob. 1904. g. 17. febr. ar žurn.
JVs 240 uz Uziņu muižas ,,Pukste-,
Zamel" mājām, hip. JVs 3507
izd. uz Paula Kundziņa vārdu,
blanko cedēta;

18) obligācija par 4000 rbļ.,
korob. 1911. g. 30. jūnijā ar žurn,
JVs 2224 uz Kalnamuižas „Maz-
Skadiņ" mājām, hip. JVs 279, izd.
uz Jāņa Bisenieka vārdu, blanko
cedēta:

19) obligācija par 600 rbļ.,
korob. 1912. g. 24. aug. ar žurn.
JVs2225 uz Meijmuižas zemes gab.,
,,Banne", hip. JVs 6100, izd
uz Jelgavas lauksaimniec. biedr.
krāšanas un aizdošanas sabiedr.
vārdu;

20) obligācija par 4000 rbļ.,
korob. 1904.-g. 3 maija ar žurn
JVs 533 uz Jelgavas pilsētas ne-
kust. īpaš. 2. hip. iec. JVs 155 A un
JVe 156 A, izd. uz Paula Kundziņa
vārdu,

21) obligācija par 1500 rbļ.,
korob. 1900. g. 26. jūl. ar žurn.
JVe 724 uz Je lgavas pilsētas ne-
kust, īpaš. 2. hip. iec. JVs 155A un

156A, izd. uz Jāņa Biseniek
vārdu;

22) obligācija par 900 rbļ.
korob. 1900. g. 29. sept. ar žurn.
JVe 905 uz Jelgavas pilsētas
nekust. īpaš. 2. hip. iec. JVe 155A
un 156A, izd. uz Jāņa Bisenieka
vārdu;

23) obligācija par 1000 rbļ.,
korob. 1907. g. 1. jūn. ar žurn.
JVe 486 uz Ozolmuižas ,,Graben-
Liekniek" mājām, hip. JVe 3308,
izd. uz Jelgavas lauksaimniec.
biedrības krāšanas un aizdošanas
sabiedrības vārdu, blanko ce-
dēta;

24) obligācija par 1000 rbļ.,
korob. 1909. g. 5. maijā ar žurn.
JVe 511 uz Ozolmuižas ,,Graben-
Liekniek" mājām, hip. JVe 3308,
izd. uz Jelgavas lauksaimniec.
biedrības krāšanas un aizdošanas
sabiedrības vārdu, blanko ce-
dēta:

25) obligācija par 1000 rbļ.,
korob. 1912. g. 17. aprilī ar žurn.
JVe 552 uz Ozolmuižas ,,Graben-
Liekniek" mājām, hip. JVe 3308,
izd. uz Jelgavas lauksaimniec.
biedrības krāšanas un aizdošanas
sabiedrības vārdu;

26) dalīšanas akts par 990 rbļ.,
korob. 1905. g. 27. janv. ar žurn.
JVa 58 uz Ciemaldes muižas
,,Kakuž-Salgal" mājām, hip.
JVe 1786 iesniegt tos šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Ja noteiktā laikā parādu aktus
neiesniegs, tiesa tos atzīs par
iznīcinātiem " un lūdz. lauksaim-
nieku centrālbankai, kas sevi
uzdod par uzskaitīto aktu li-
kumīgo īpašnieci, izsniegs jau-
nus aktu norakstus, kup stāsies
nozudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1928. g. 20. febr.
29426r L. JVe757/28

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 2. februāra lēmuma
pamata uzaicina 1924. g. 18. dec.
Kalētu pag. mirušā Pāvila Jāņa d.
Gulba mantiniekus, kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un vi-
sas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētālaikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVe 484m./28

Liepājā, 1928. g. 16. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

29007z Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 1927. g. 30. decembra
lēmuma pamata uzaicina 1927.g.
20. maijā Zūru pag. mirušā
Hermaņa Kārļa Anša d. Berg-
maņa mantiniekus, kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un vi-
sas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētālaikā;
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVe I131m./27.

Liepājā, 1928. g. 16. februāri.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams,

29009z Sekretārs A. Jansons,

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kriša Jakobsona lūgumu un
pamatojoties uz 1923. g. 17.marta
likumu un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p., 1927. g. 8. decembri
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
sekošu hipotēkarisku obligāciju ,
kura apgrūtina Krišam Jākobso-
nam piederošu nekustamu mantu
Kuldīgas pag. ,,Lemzeru JVe 20"
mājas ar krep. JVe 1972 un 1910.g.
27. jūlijā 3500 rbļ. lielumā, no-
stiprināta uz Jēkaba Jura d.
Salmiņa v., blanko cedēta; 2) at-
vēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minētās hipotē-
kariskās obligācijas izdzēšanu iz
zemesgrāmatām un 3) iemaksāto
naudu glabāt tiesas depozītā līdz
kreditora ierašanai, kuram tādu
izmaksātpret prasības dokumenta
iesniegšanu.

Liepājā, 1928. g. 13. februāri
28705z JVe 769/27

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Friča Tarvica lūguma un
pamatojoties uz 1923. g. 17.
marta likumu, civ. proc. lik.
2083. un 2084. p. un savu 1928. g.
19. janvāra lēmumu, uzaicina
personu, kūjas rokās atrodas
1050 rbļ. lielu obligācija uz
Jēkaba Āboliņa vārdu un 1905. g.
19. okt. nostiprināta uz Fricim
un Marijai Tarvitčiem piederošas
nekustamas mantas Aizputes apr.
Langsežu ,,Driepe" māju ar krep.
JVe 643-11 reģ. — viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā
iīdzņemot minēto obligāciju dēļ
iemaksāto Ls 14,—, t. i. parāda
ai procentiem saņemšanas. Pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligā-
cijas turētāja neierašanās gadī-
jumā, parādu atzīs par samak-
sātu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām. JVe 285/28.

Liepājā, 1928. g. ,15. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
28948v Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jēkaba Liepas lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. un savu š. g.
19. janvāra lēmumu, uzaicina
personas, kuru rokās atrodas:
1) 2000 rbļ. un 2) 2000 rbļ. lielas
obligācijas uz 1) Miķeļa Kalniņa
un 2) Pētera Tubeniekā vārdiem,
abas blanko cedētas un nostipri-
nātas 1) 1910. g. 30. jūnijā un
2) 1910. g.4. decembri uz Jēkaba
Liepām piederošas nekustamas
mantas Kuldīgas apr.,. Saldus
pag. ,,Mazbitte" JVs 37 mājām,
ar krep. JVe 2821, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ierasties tiesā
Iīdzņemot minētās obligācijas,
Pēc minētā termiņa notecēšanas
arī obligāciju turētāju neieraša-
nās gadījumā, parādus atzīs pai
samaksātiem un obligācijas pat
iznīcinātām, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 15. februārī 1928. g.
28949v JVe 236/28.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz Ēvalda Šenbruna lūgumu un
pamatojoties uz 1923. g. 17,
marta likumu un civ. proc. lik,
2081.—2086. p., š. g. 19. janvāri
nolēma :1) atzīt par samaksātām
sekošas hipotēkariskas obligāci-
jas, kuras apgrūtina Ēvaldam
Šenbrunam piederošu nekustamu
mantu Kuldīgas apr., Kursīšu
pag. .,Urbante JVe 66" māju ar
krep. JVe 3748, un nostiprinātas
— 1) 1911. g. 26. maijā par
500 rbļ. uz Friča Briedē vārdu,
blanko cedēta un 2) 1914. g.
30. janvārī par 15000 rbļ, uz
Johana-Teodora Šenbruna vārdu,
blanko cedēta; 2) atvēlēt lūdzē-
jam pieprasīt zemes gi amatu
nodaļā minēto hipotēkarisko ob
ligāciju izdzēšanu iz zemes grā-
matām un 3) iemaksāto naudu
glabāt tiesas depozītā līdz kiedī-
tora ierašanai, kuram tādu iz-
maksāt pret prasības dokumentu
iesniegšanu. JVe 124/28.

Liepājā, 1928. g. 15. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
28946v Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 1928. g.
9. februāra pamata uzaicina
1923. g. 24. septembrī mirušās
Karlīnes Lēle mantiniekus, kre-
ditorus, legatārus, fideikomisā-
rus, un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētālaikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVs 513-M/ 28.

Liepājā, 1928. g. 16. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

29005z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 2. februāra lēmuma
pamata uzaicina 1927. g. 23. sept.
mirušā Miķeļa Samuēla d. Tifen-
bacha mantiniekus, kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām
nebūspaziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVs 488m./28.

Liepājā, 1928. g. 16. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

29006z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kristapa Micheisona lūgumu
un pamatojoties uz 1923. g.
17. maita likumu, civ. proc. lik.
2083. un 2084. p. un savu š. g.
19. janvāra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
2176 rbļ. liela obligācija no
pirkuma līgumauz ltciga (lsaaka)
Markuze un Ābrama- Jankeļa
Švarsa vārdiem, blanko cedēta un
1912. g. 18. augustā ar žurn.
JVs 1310, nostiprināta uz Krista-
pam un Annai Michelsoniem pie-
derošas nekustamas mantas Lie-
pājā ar krep. JVe 371L, viena
mēneša laikā, skaitot no'sludinā-
juma iespiešanas dienas ierasties
tiesā, Iīdzņemot minēto obligā-
ciju dēļ iemaksāto Ls 47,29, t. i.
parāda ar procent. saņemšanas
Pēc minētā termiņa notecēšanas,
ari obligācijas turētāja neiera-
šanās gadījumā, parādu atzīs par
samaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 15. februārī.
28950v JVs 246/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 2. februāra lēmuma
pamata uzaicina 1926. g. 22. dec.
Rudbāržu pag. mirušā Jāņa Dār-
tas d.Elerta mantiniekus, kredi-
torus, legatārus, fideikomisārus
un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasī-
bas uz atstāto mantoj., pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņotstiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVs 456m./28.

Liepājā, 1928. g. 16. februārī.
LPriekšsēd. v.V.Bīnenstams.

29008z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kristapa Oša lūgumu un pam-
matojoties uz civ. proc lik.
2081.-2086. p., š. g. 19. janvārī
nolēma : 1) atzīt par samaksātu
hipotēkarisku obligāciju, kura
apgrūtina Kristapam Osim pie-
derošu nekustamu mantu Kul-
dīgas apr., Kursīšu pag. ,,Grie-
ten JVe33" mājas ai krep. JVe 3234,
un 1901. g. 1. jūnijā 3000 rbļ.
lielumā nostiprināta uz Jēkaba
Leitisa vārdu, blanko cedēta;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskas obligācijas izdzē-
šanu iz zemes grāmatām un
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozītā līdz kreditora ierašanai,
kuram tad naudu izmaksāt pret
prasības dokumenta iesniegšanu.

Liepājā, 1928. g. J5. februārī.
28947v ' JVe 142/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Miķeļa Vālodzes lūgumu un
pamatojoties uz 1923. g. 17.
marta likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. š. g. 19. janvārī
nolēma: 1) atzīt par samaksā-
tām sekošas hipotēkariskas obli-
gācijas, kuras apgrūtina Miķelim
Vālodze piederošu nekustamu
mantu Kuldīgas apr., Pauru
muižas „Damnieku JVe 7" mājas
ar krep. JVe2968, un nostiprinātas
1) 1910. g. 12. augustā par 100C
rbl. uz Augusta Cielau vārdu,
blanko cedēta un 2) 1912. g. 26.
aprilī par 2000 rbļ. uz Marta
Vērpe vārdu, blanko cedēta;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētc
hipotēkarisko obligāciju izdzē-
šanu iz zemes grāmatām; 3) ie-
maksāto naudu glabāt .tiesas
depozītā līdz kreditora ierašanai,
kuram tādu izmaksāt pret prasī-
bas dokumenta iesniegšanu.

Liepājā, 1928. g. 16. februāri.
29012v JVs 117/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Edes Vait lūgumu un pamato-
joties uz 1923. g. 17. marta lik.
un civ. proc. lik. 2081.—2086. p.,
š. g. 19. janvārī nolēma: 1) at-
zīt par samaksātu hipotēkarisku
obligāciju, kura apgrūtina Edai
Vait piederošu nekustamu mantu
Kuldīgas apr., Kursīšu pagasta
zemes gabalu ar krep. JVe 3445, un
1914. g. 18. jūnijā par 1500 rbļ.
nostiprināta uz Jāņa Jēkaba d.
Vaita vārdu un blanko cedēta;
2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt ze-
mes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskas obligācijas iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām un
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozīta līdz kreditora ierašanai
kuram tādu izmaksāt pret prasī-
bas dokumenta iesniegšanu.

Liepājā, 1928. g. 16. februārī
29013v JVe 106/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
1927. g. 30. decembrī, uz Annas

fon Grūnwald lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
2092. p. nolēma: obligāciju,
kupa izdotu par 10000 rbļ. uz
Annas Vernera m. fon Grūnvvald
dzim. Bēr vārdu un 1901. g. 31.
janvāri nostiprināta uz baronam
Johanam Vernera d. Bēram pie-
derošu Kuldīgas apr., Striķu
muižu ar krep. JVe 240, kā nozau-
dētu, atzīt par iznīcinātu un pie-
šķirt lūdzējai Annai fon Grūn-
w'ald tiesību lūgt zemes grāmatu
nodaļu izsniegt viņai nozaudētas
obligācijas vietā viņas norakstu
ar oriģināldokumenta spēku un
nozīmi. JVs 436-1/26.

Liepājā, 1928. g. 15. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

29014v Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 12. janvārī aiz-
mugurē nospriests: starp Pēteri
Pakalniški un Aņeļu Žalimas
1911. g. 25. septembrī Liepājas
rom.-kat. draudzes mācītāja no-
slēgto laulību šķirt; viņu laulībā
dzimušās meitas Veroniku un
Moniku atstāt pie mātes.

Liepājā, 1928. g. 16. februāri
2901 lv JVe 47-L28 .
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 1927. g. 30. decembra
lēmuma pamata uzaicina 1926. g.
31. maijā Auces pag. mirušā
Jēkaba-Meiera-Jankeļa Levi d.
Jakobsona mantiniekus, kre-
ditorus, legatārus, fideikomisā-
rus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu ,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētālaikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVe 1130m./27.

Liepājā, 1928. g. 16. februāri,
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

29010z Sekretārs A. Jansons,

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jāņa Rozentālberga lūguma
un pamatojoties uz 1923. gada
17. marta likumu un civ. proc.
lik. 2083. un 2084. p. p. un savu
1928. gada 19. janvāra lēmumu,
uzaicina personu, kuras rokās
atrodas 300 rbļ. liela obligācija
uz Jāņa Sīmaņa d. Kronberga
vārdu un 1895. g. 9. dec. ar žurn.
JVe 766, nostiprināta uz Jānim
Rozentālbergam piederošas ne-
kustamas mantas Aizputes apr.,
Kazdangas-Vec-Drogas-Ķikuru"
mājām ar krep. JVs 1381-11 reģ. —
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, Iīdzņemot minēto
obligāciju dēļ iemaksāto Ls 4,—,
t. i. parāda ar procentiem saņem-
šanas. Pie kam tiek aizrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas,
arī obligācijas turētāja neieraša-
nās gadījumā, parādu atzīs par
samaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām. JVe 263/28.

Liepājā, 1928. g. 14. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28736z Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Annas Vecrumbas lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un savu š. g.
25. janvāra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
600 rbļ. liela obligācija uz Kul-
dīgas sadraudzīgās un Kuldīgas
lauksaimniecības biedrību krāj-
aizdevu sabiedrības vārdu un
1910. g. 21. jūnijā nostiprināta
uz Annai Vecfumba piederošas
nekustamas mantas Kuldīgas apr.
Kuldīgas muižas ,,Mežmārtiņi
JVs44" mājām ar krep. JVs 4606, '—
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā, Iīdzņemot minēto
obligāciju. Pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, pa-
rādu atzīs par samaksātu un
obligāciju par iznīcinātu, piešķi-
rot lūdzējai tiesību pieprasīt pa-
rāda izdzēšanu iz zemesgrāma-
tām. Ns 311/28.

Liepājā, 1928. g. 14. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28735z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Hirša-Zundeļa Brauera lū-
guma un pamatojoties uz 1923.g.
17. marta likumu, civ. proc. lik.
2083. un 2084. p. p. un savu
1928. g. 19. janvāra lēmumu,
uzaicina personu, kuras rokās
atrodas 2500 rbļ. liela obligācija
uz Vulfa Purve vārda, blanko
cedēta, un 1913. g. 23. martā ar
žurnāla Ns 373 nostiprināta uz
Hiršam-Zundelim Braueram pie-
derošas nekustamas mantas Gro-
biņā ar krep. Ns 196 — viena mē-
neša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, Iīdzņemot minēto obligā-
ciju dēļ iemaksāto Ls 56,68, t. i.
parādaar procentiemsaņemšanas
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām. Ns 262/28.

Liepājā, 1928. g. 14. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28734z Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Godes Meier lūgumu un pa-
matojoties uz 1923. g. 17. marta
likumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p., un savu š. g. 19. janvāra
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas 4000 rbļ. liela obli-
gācija uz Michaila Noimiša vārdu
un 1905. g. 12. nov. nostiprināta
uz Šolumam (Žanno) un Godai
Meieriem piederošas nekustamas
mantas Ventspilī, 2. kv., ar kiep.
Ns 106, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, ierasties tiesā Iīdz-
ņemot minēto obligāciju dēļ
iemaksāto Ls 85,36, t. i. parāda
ar procentiem saņemšanas. Pēc
minētā termiņa notecēšanas, arī
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, piešķirot lūdzējai tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām. Ns 247/28.

Liepājā, 1928. g. 15. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
28951 v Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Jāņa Sakša lūgumu un pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 2081. un
sek. p. p. un savu š. g. 25. janv.
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas 1500 rbļ. liela obli-
gācija uz Jelgavas krāj-aizdevu
kases vārda un 1903. g. 20. okt.
nostiprināta uz Jānim Saksam
piederošas nekustamas mantas
Kuldīgas apriņķī, Kursīšu pag.
,,Muižzemnieku Ns 2" mājām, ar
krep. Ns 878, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, ierasties tiesā, Iīdz-
ņemot minēto obligāciju. Pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas, arī
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un obligāciju par iz-
nīcinātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt zemesgrāmatu no-
daļā parāda izdzēšanu iz zemes-
grāmatām. Ns 316 28.

Liepājā, 1928. g. 13. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28707z Sekretārs A. Jansons.

- Liepājas apgabaltiesa,
uz Gustava Jansona lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un savu š. g.
25. janvāra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
10000 rbļ. liela obligācija ? uz
Miķeļa Ermaņa d. Smiļģa vārdu
un1910. g. 12* . jūlijā nostiprināta
uz Gustavam-Johanam Jansonam
piederošas nekustamas mantas
Kuldīgas apr., Saldus ,,Vecva-
ger Ns 61" mājām ar krep. Ns 4347
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas, ie-
rasties tiesā, Iīdzņemot minēto
obligāciju. Pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, pa-
rādu atzīs par samaksātu un
obligāciju par iznīcinātu, pie-
šķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemesgrāma-
tām. Ns 304 28.

Liepājā, 1928. g. 13. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28708z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Atta Birznieka lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas obli-
gācija 1400 rbļ. pirmvērtības
lielumā, tagad atlikumā 1120
rbļ. uz barona Fridricha fon
Firksa vārdu un 1881. g. 6. jūlijā
ar žurn. Ns 7850, nostiprināta uz
Attim Birzniekam un Tiggei
Birzniek piederošas nekustamas
mantas Aizputes apr., Rudbāržu
pag. ,,Kliņķu" mājām, ar krep.
Ns822.-II reģ., sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, ierasties tiesā Iīdz-
ņemot minēto obligāciju. Pēc
minētā termiņa notecēšanas, arī
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un obligāciju par iznī-
cinātu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 1928. g. 13. febr.
28706z . Ne 33228.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Anša Daube-Taube lūguma un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un savu 1928.g.
19. janvāra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
1100 rbļ. liela obligācija uz Kriša
Dobe vārdu, blanko cedēta, un
1910. g. 30. janvāri nostiprināta
uz Ansim Taube piederošas ne-
kustamas mantas Kuldīgas apr.,
Skrundas pag. ,,Junkering Ns 67"
māju ar krep. Ns 4311 — sešu
mēnešu laikā, skaitot ņo sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, Iīdzņemot minēto obligā-
ciju. Pie kam tiek aizrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas
arī obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un obligāciju par iznī-
cinātu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu h
zemesgrāmatām. Ns 273/28.

Liepājā, 1928. g. 14. februāri,
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams,

28738z Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 12. janvārī aiz-
mugurē nospriests: starp Jāni
Darbnieku un Trini Darbniek
(Darbiniek), dzim. Kārkliņ 1910.
gada 27: oktobri Ventspils ev.-
lut. draudzes mācītāja noslēgto
laulību šķirt. Ne 3/28.

Liepāja, 1928. g. 14. februārī.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
28739z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļas

atklātā tiesas sēdē 1928. g. 15.
martā, pīkst. 10 no rīta tiks pa-
sludināts 1927. g. 19. janvārī
mirušā Franciska Augustina d.
Luksa mutisks testaments.

Liepājā, 1928. g. 21. februārī.
29666z Ne 1116m./27.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.



Liepājas apgabaltiesa,
uz Anša Belļera lūguma un pa-
matojoties už 1923. g. 17. marta
likumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un savu 1928. gada
19. janvāra lēmumu, uzaicina
personas, kuru rokās atrodas:
1) 600 rbļ. un 2) 600 rbļ. lielas
obligācijas uz 1) Emīlijas Rolau
un 2) Jēkaba Vāne vārdiem un
nostiprinātas 1) 1899. g. 28.jūnijā
un 2) 1899. g. 28. jūnijā uz Ansim
Bellaram piederošas nekustamas
mantas Ventspils- apr., Sarkan-
muižas zemes gabalu ar krep.
Ne 943/2566 — viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
Iīdzņemot minētās obligācijas dēļ
iemaksāto Ls 24,—, t. i. parāda
ar procentiem saņemšanas. Pie
kam tiek aizrādīts * ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligā-
ciju turētāja neierašanās gadī-
jumā, parādu atzīs par samaksā-
tu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemesgrāmatām. Ne 272 28.

Liepājā, 1928. g. 14.. februāri.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28737z A.Sekretārs ļansons.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1928. g.
10. febr. lēmumu pārreģistrēti
Nīgrandes piensaimn. sabiedrī-
bas statūti, par ko ir ievesti
kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra I daļā. 192 19* 3.
lapā (1924. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Nīgran-
des pagastā.

Liepājā, 1928. g. 15. februārī.
28743b Ns 18-28.

Pārzinis A. Kiršfelds.
Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
22. martā mirušā Domenika
Gedušad. Eriņa 1927.g. 17. martā
sastādītais privāttestaments,
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Sil-
vestram Domenika d. Erenam
ar apgabaltiesas 1927. g. 5. de-
cembra lēmumu apstiprināts un
izdots mantiniekam.

L. Ne 1443a/27.
Daugavpilī, 1928. g. 13. febr.

Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš,
2871 Ik Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ns I,
paziņo:

l)* ka uz Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas pavēles pamata no
1927. g. 16. apr. Ns 311918,

finansu ministrijas kredīta depart.
un Latvijas bankas prasībās pret
Vijumu Krēsliņu par Ls 25950
ar % un izdevumiem 1928. g.
26. aprilī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Viļuma Jura d. Krēsliņa
nekustams īpašums, kurš atrodas
Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 119,
111 hip. iecirknī ar zemes grāmatu

reģistra Ns 1798 (grupa 32, grunts
Ne 111) un sastāv no pilsētas
dzifntsrentes gruntsgabala pla-
tībā 338'/2 kv. asis ar uz viņa
esošām ēkām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 50000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 97000;

4) pēc iesniegtā līguma īpaš-
nieks bez Antona Pāvila d.
Stīpnieka atļaujas nedrīkst dispo-
nēt par imobilu;

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa ne
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu, ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegul
nekustamo īpašumu;

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

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

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

1928. g. 19. februāri. 29719o

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Liepājas apgabaltiesa,
už Elzas Ulich lūgumu un pama-
tojoties uz 1923. g. 17. marta
likumu un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p., š. g. 19. janv. nolēma:

1. atzīt par samaksātu hipo-
tēkarisku obligāciju, kura ap-
grūtina Elzai Ulich piederošu
nekustamu mantu Kuldīgas apr.,
Planeces pag. ,,Lejas-Stoke Ns 7"
mājas, zem krep. Ns 803 un
1896. g. 23. augustā 1000 rbļ.
lielumā nostiprināta par labu
Edgaram Heikingam;

2. atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskas obligācijas izdzē-
šanu iz zemes rāmatārn un

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozītā līdz kreditora
ierašanai, kurām tādu izmaksāt
pret prasības dokumenta ie-
sniegšanu. ' Ne 141/28.

Liepājā, 1928. g. 15. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28942b Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Babas Grantē un Nikolaja
Vidiņa lūgumu un pamatojoties
uz 1*923. g. 17. marta likumu
un civ. proc. lik. 2081 .—2086. p.p.
š. g. 19. janvārī nolēma-.

1. atzīt par samaksātu hipo-
tēkarisku obligāciju, kura ap-
grūtina Babai Grantē un Niko-
lajam Vidiņam piederošu ne-
kustāmu mantu Kuldīgas apr.
Turlavas pag. ,,Kruke (Jaun-
kruķiņ) " mājas zem krep. Ns 5546
un 1862. g. 9. martā nostiprināta
790 rbļ. lielumā uz Līzes Ton-
tegode vārdu;

2. atvēlēt lūdzējiem pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskas obligācijas izdzē-
šanu iz zemesgr mātām un

3. iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozītā līdz kreditora
ierašanai, kuram tādu izmaksāt
pret prasības dokumenta iesnieg-
šanu. Ns 140/28.

Liepājā, 1928. g. 15. februāri.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28943b Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Andreja (Andža) Kiece lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc,
lik. 2801 .—2086. p.p., š. g. 19. jan-
vārī nolēma:

1. atzīt par samaksātu un iz-
nīcinātu hipotēkarisku obligāciju,
kura apgrūtina Andžam (Andre-
jam) Kiece piederošu nekustāmu
mantu Liepājas apr., Tadaiķu
,,Auderu Ns II" mājas zem krep
Ne 2245-1! reģ. un 1907. g. 11. apr.
nostiprināta 500 rbļ. lielums
par labu Andžam Bergam, blankc
cedēta:

2. atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskas obligācijas iz-
dzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1928. g. 15. februāri
28944b Ns 76/28,

Preikšsēd. b. V. Bīnenstams,
Sekrtārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Šoluma Bernica lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un savu
1928. g. 19. janvāra lēmumu,
uzaicina personu, kuras rokās
atrodas 150 rbļ. liela obligācija
uz bar. Vilhelma fon Roenne
vārda un 1839. g. 3. jūl. nostipri-
nāta uz Mariannei (Jache) Bernic
un Šolumam(Aleksandram) Ber-
nicam piederošas nekustam , man-
tas Aizputē zem krep. Ns 107 —
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā Iīdzņemot minēto
obligāciju. Pēc kam tiek aiz-
rādīts, ka pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
parādu par samaksātu, piešķirot
lūdzējam tiesību pieprasīt pa-
rāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām

Liepājā, 1928. g. 15. februārī.
28945b Ns 268'28.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
-Sekretārs A. ļansons.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
4. jūlijā mirušā Pētera Staņis-
lava d. Livmana 1927. g. 30.
aprilī sastādītais notariālais testa-
ments, ar kuru testatora kustama
un nekustama manta novēlēta
Antonam Pētera d. Livmanim,
Barbarai Pētera m. Stelmašuks,
Veronikai Pētera m. Krauklis
un Helēnai Pētera m. Livmanis
ar apgabaltiesas 1927. g. 23.
decembra lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniekiem.

L. Ne 1995a/27.
Daugavpilī, 1928. g. 13. febr.

Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
28712k Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,

uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un polītiskšām organi-
zācijām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1928. g. 10. februāra
lēmumu reģistrēta: Valsts Lie-
pājas Technikuma abzolventu
biedrība ievesta bezpeļņas bie-
drību un viņu savienību reģistra
I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā
Liepājā, 1928. g. 15. februārī.

28741b Ne 19-28.
Reģistr. nod. pārzin.

O. Kiršfelds.
Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1928. g. 10. februāra
lēmumu reģistrētā: Kalētu lop-
kopības pārraudzības biedrība
,,Ozols" ievesta bezpeļņas bie-
drību un viņu savienību reģistra
I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Kalētu
pagastā.

Liepājā, 1928. g. 15. februārī
28742b ' Ne 21.

Reģistr. nodaļas pārzinis
A. Kiršfelds.

Sekretārs v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
uz Līzes Bernvald lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p., š. g. 19. janv.
nolēma:

1. atzīt par samaksātām un iz-
nīcinātām sekošas hipotēkariskas
obligācijas, kuras apgļ'ūtina Līzei
Bernvald piederošu nekustamu
mantu Ventspilī, IV kvartālā
zem krep. Ne 155/2765 un no-
stiprinātas: 1) 1909. g. 10. aug.
par 1000 rbļ. uz Ventspils latviešu
krāj-aizdevu sabiedrības vārda
un 2) 1911. g. 19. decembrī par
3000 rbļ., tagad atlikumā 500 rbļ.
uz tās pašas sabiedrības vārda un

2. atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minēto
hipotēkarisko obligāciju izdzē-
šanu iz zemesgrātām. Ne 87/28.

Liepājā, 1928. g. 15. fbruārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28939b Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jēkaba Alekša lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un savu š. g.
19. janvāra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
800 rbļ. liela obligācija uz Valta
Vīdnera vārda un 1911. g. 11. jūn.
nostiprināta uz Jēkabam un
Grietai Alekšiem piederošas ne-
kustāmas mantas Ventspils pil-
sētā, IV kv. zem krep. Ne 118/2246
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā Iīdzņemot minēto
obligāciju. . Pēc termiņa notecē-
šanas, ar i obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu un obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām. Ne 248'28.

Liepājā, 1928. g. 15. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

28940b Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Zamueļa Ekšteina lūgumu
un pamatojoties uz 1923 g.
17. marta likumu un civ. proc.
lik. 2083. u 2084. p. p., un savu
š. g. 19. janvāra lēmumu, uz-
aicina personu, kuras rokās atrod.
I) 377 rbļ., 2) 377 rbļ. un 3) 220 r.
70 kap. lielas obligācijas uz
1) Ievas Salt, 2) Katrīnes Salt
un 3) Nēzes Malkolm vārdiem
un nostiprinātas — 1) 1871. g.
18. okt. Ne 5109, 2) 1871. g. 18. okt

Ne 5110 un 3) 1871. g. 18. okt.
Ne 5111 uz Andrejam Avotam
piederošas nekustamas mantas
Liepājas apr. Tāšu ,,Ratu|u"
mājām zem krep. Ne 43.-11 reģ.,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā Iīdzņemot minētās
obligācijas dēļ iemaksāto Ls 20,84
t. i. parāda ar procentiem sa-
ņemšanas. Pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligāciju turē-
tāja neierašanās gadījumā, pa-
rādus atzīs par samaksātiem,
piešķirot lūdzējam tiesību pie-
prasīt parādu izdzēšanu iz zemes-
grāmatām Ne 249/28,

Liepājā, 1928. g. 15. februārī.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams

28941b Sekretārs A. ļansons

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
6. februāri mirušā Vinca Mārtiņa
d. Poļakova, 1926. g. 16. decemb.
sastādītais notāriāl. testaments,
ar kuru tetstatora kustama
un nekustama manta novēlēta
Eleonorai Sīmaņa m. Poļakovs
ar apgabaltiesas! 927. g. 7. oktob.
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniecei Eleonorai Sīmaņa
m. Poļakovs.

Daugavpilī, 1928. g. 15. febr.
28953k L. Ne 1547a/27.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
ar šo paziņo vispārībai, ka 1927.
g. 19. febr. mirušā Lūka
Aleksja-Jāņa d. Čehoviča 1927. g.
13. janvārī sastādītais privāt-
testaments, ar kuru testatora
kustamā uu nekustamā manta
novēlēta Fedoram Kuzmas d.
Čehovičam ar apgabaltiesas
1927. g. 5. decembra lēmumu
apstiprināts un izdots mantinie-
kam. L Ne 1401a/27.

Daugavpilī, 1928. g. 16. febr.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

29015k Sekrēt. v. (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Jāņa Andreja d.
Bērziņa lūgumu, civ. proc. lik
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1239. p.
ar šo uzaicina visus mirušā An-
dreja Jāņa d. Bērziņa mantinie-
kus pieteikt minētam miertiesne-
sim savas tiesības uz nelaiķa
astāto mantojumu atrodošos Dau-
gavpils apr. Krustpils pag. un
sastāvošu no viena ha zemes un
ēkām, sešu mēnešu laikā no šī
sludinājuma iesDiešanas dienas
,.Vald. Vēstn.". ' Ne 14.

Krustpilī, 1928.'g. 18. februārī.
29122o Miertiesnesis (paraksts).

Valkas apr. 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.—
2014. un 2019. p. pamata paziņo,
ka pēc 1924. g. 25. sept. Mālupes
pag., Skaistasila mājā mirušās
Alīdes Pētera m. Zivert, dzim.
Brakš, ir atklājies mantojums un
uzaicina visus, kam uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, ir kādas
tiesības, kā mantiniekiem, kre-
ditoriem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem u. t. t., pieteikt šīs tiesī-
bas miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas fiienas ,,Valdības Vēst-
nesī".

Ja minētās personas augšminet
termiņā savas tiesības nepieteiks,
viņas 'tiks atzītas, kā šīs tiesības
zaudējušas. Ne 300c

Alūksnē, 1928. g. 14. februārī.
Miertiesnesis (paraksts).

29200z Sekretārs V. Laivinš.

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 17. februāra
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1239. pl l.d.
pamata paziņo, ka pēc 1900. g.
28. amijā mirušā Tomasa Radke
ir palicis nekustams īpašums
Daugavpilī, Skrindas ielā Ne 40,
kādēļ uzaicina visas personas
kam uz šo īpašumu, vai sakarā
ar to, būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības
pēc piekritibas sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 1928. g. 17. febr.
29131o CL. Ne 203.

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Krās-
lavas 2. iec. mfertiesnesis, kura
kamera atrodas Krāslavā, sa-
skaņā ar savu lēmumu no 1928. g.
16. febr. un pamatodamies uz
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
civ. proc. lik. 1401., 1402. un
1408. p., uzaicina 1927. g.
13. apr. mir. Marijas Olechno
likumīgus mantiniekus, pieteikt
pie min. miertiesneša savas li-
kumīgas tiesības uz palikušo
pēc tās Izvolta pag. mantu,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī".
29024r Miertiesu, (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommisija,

uz Spiridona Lukina, pēc uz-
vārda tagad Spiridona Lūka d.
Krupinskija lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no
Zaicevo sādžas zemniekiem pie-
šķirtās zemes viensētas pēc plāna
Ne 13, platībā 7,72 desetīnas
līdz ar tiesībām uz 6 daļām no
60 daļām tās pat sādžas koplie-
tošanā esošā zemes gabalā pēc
plāna Ne 22, platībā 0,34 desetī-
nas, atrodošās Valkas (bij. Ples-
kavas) apriņķa Pededzes (senāk
Paņikovas) pagastā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
„Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potēkarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ne 1045.

Daugavpilī, 1928. g. 15. febr.

Kommis. priekšsēd. E.Helvichs.
28747o Sekret.-darbv. J.Strazds.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu lēmumu no!928g.
7. februāra uzaicina mantiniekus,
pieteikt savas mantošanas tiesības
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma ievietošanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī", uz palikušo
pēc notiesātā ar Latvijas kara
tiesas 1923. g. 24. oktobra sprie-
dumu uz 5 gadiem spaidu darbos,
ar sekām pēc Sod. lik. 25.—35. p.,
Onufrija Pāvela d. Cvetkova
mantojumu, atrodošos Rēzeknes
apriņķa, Atašienes muižas jaun-
saimniecību Ne 27F, kopplatībā
17,43 ha.

Pēc sešu mēnešu pieteikšanās
termiņa izbeigšanās nekādas pra-
sības vairs netiks pieņemtas.

1928. g. 7. februāri* . Ne 909.
28067o Miertiesn. v.i. A.Vilks.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
3. iec. miertiesnesis uzaicina
mirušā 1925. g. 14. augustā
Dricēnu pag. Kakarvišu sādžā
Joņa Isidora d. Starostits man-
tiniekus pieteikt viņam savas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tojumu ti mēnešu laikā no šī
uzaicinājuma iespiešanas d'enas
,.Vaļd. Vēstn.".

Rēzeknē, 19.8. g. 18. februārī.
29120o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. janv. lēmumu
un pamatodamies uz civ. lik. kr.
X sēj. 1. d. 1239. p. un civ. proc.
lik. 1401. p. paziņo, ka pēc
1920, g. 7. martā mi'. Jana
Pētera d. Dārziņa, arī Dārzing'a,
ir palicis nekustams mantojums,
kurš atrodas Jaunlatgales apr.,
Rugāju pag., uročiščē Opesniek
pēc plāna Ne 7 un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu vai
sakarā ar viņu būtu kādas tie-
sības, ka mantiniekiem, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā Balvos, Alejas ielā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstn.". BI. Ne 25

Balvos, 1928. g. februārī.
29026i- Miert. v. i. A.Martinaitis

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. janv. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. X sēj.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1926. g. 27. martā mir. Lukaša
Zacharenka ir palicis nekust,
mantojums, kurš atrodas Jaun-
latgales apr., Balvu pag., ferma
Vanki Ns 3 un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu vai sa-
karā ar viņu būtu kādas tiesības
ka mantiniekiem, pieteikt tās
min. miertiesnesim viņa kamerā
Balvos, Alejas ielā, sešu mēnešu
laikā skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Vald. Vēstn.".

Balvos, 1928. g. febr. Bl. Ne 39
29027r Miert. v.;. A.Martinaitis

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š. g. 11. febr. lēmumu
un saskaņā ar X sēj. 1. d. 1239. p.
un civ. proc lik. 1401. un 1402. p.
aicina mir. 1918. g. 26. martā
Antona (Ontona) Andreja (And-
rieva) d. Bula mantiniekus, pie-
teikt savas mantošanas tiesības
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn.", uz nel. palikušo
mantojumu, atrodošos Nirzas pag
Greču ciemā un sastāvošu no
nekustama īpašuma — vien-
sētas zemes gabala.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. Bl. I. Ns 35

Ludzā, 1926. g. 14. febr.
28959r Miert. ļ. Konrāds.

Preiļu iec. miertiesnesis, pama.
todamies uz c I. X sēj. 1239. p-
un c p. 1. 1401. p. uzaicina
1927. g. 24. septembrī mirušā
Pētera Jāņa d. Dzeņa mantinie-
kus pieteikt sajvas mantošanas
tiesības uz atstāto no nelaiķa
Varkovas pag. Dzeņa ciemā man-
tojumu augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,VaId. Vēstn."
28435o Miertiesnesis Skromans

Dundagas pag. tiesa, Ventspils
apr., pamatodamās uz savu š. g.
15. februāra lēmumu un pagast-

tiesu likuma 108. un 109. p. p.,
izsludina, ka laulātais pāris Kār-
lis-Voldemārs un Olga Seveļi,
dzīvojoši šī pagasta Kubeļu skolā
adoptē par savu meitu un manti-
nieci Gaidu-Zentu Alvīnes meitu
Priska, dzim. 1927. g. 25. jūlijā,
piešķirot adoptētai visas miesīga
bērna tiesības un uzvārdu ,,Se-
vels".

Personas, kuram būtu pret so

adopciju kādi iebildumi, tiek
uzaicinātas pieteikties šaī tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc mihnētā termiņa notecē-
šanas nekādi 'iebildumi 'netiks pie-
ņemti un adopcija no šīs tiesas
tiks apstiprināta. Ns 7/606.

Dundagā, 1928. g. 16. februārī.
Priekšsēd. E. Blumbergs.

28961 z Darbvedis (paraksls).

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas kommisija,

uz Gustava Krišjāņa (Kristjana
dēla Pichlis (Pichl) lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas
no Kļeskovo arī Pļeskovo pūsto-
šas viena zemes gabala zem
vietējā nosaukuma ,Krustakmen',
platībā 15 desetinas, atrodošās
Valkas (senāk Pleskavas) apriņķa
Pededzes (senāk Paņikovas) pa-
gastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Vaid.Vēst-
nesī", pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkarisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1928. g. 15. febr.
28748o- Ns 1053.
Kommis. priekšsēd. E.Helvichs.
Sekrptārs-dafhvedis I. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
6. martā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Strēlnieku ielā Ne 11, dz. 3,
pārdos Emmas KiIevies kust.
mantu, sastāvošu no pianino un
bufetes un novērtētu par Ls 1600.

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

Rīgā, 1928. g. 16. februārī.
2971 Oo Tiesu izpild. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
2. martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Baznīcas ielā Ne 9/11, dz. 4,
pārdos Maksimiliana Bertca ku-
stamu mantu, sastāvošu no mē-
belēm un novērtētu par Ls 450.

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

Rīgā, 1928. g. II. februārī.
29711o Tiesu izpild. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 2. martā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Meža
ielā J* 4, II ūtrupe pārdos
Jāņa Pavāra kustamo mantu, sa-
stāvošu _ no veikala iekārtas u. c.
un novērtētu par Ls 460.

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

Rīgā, 1928. g. 24. februārī.
29731 Tiesu izp. L. J ākstinš

Rīgas apgabaltiesas 7. Iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 2. martā
pulkst. 11 dienā, R/gā, 1. Pils
ielā Ns25, I un II ūtrupē, pārdos
Augusta un Marijas Svešņikovu
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, traukiem u. c. un no-
vērtētu par Ls 11.413.

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

Rīgā, 1928. g ?3. iebraāiī.
29732 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
27. februāri, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ne 86, dz. 4, Agafi-
jas Namvīr u. c. piasībās tiks
pārdota Vasilija Šeudela kusta-
ma manta, sastāvoša no mēbelēm,
traukiem, decimālsvariem, 13 vei-
kala galdiem u. c. un novērtēta
par Ls 259.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā aī apskatīt pārdodamo mantu
nrēs pārdošanas dienā uz vietas.e

Rīgā, 1928. g. 13. februārī.
29718o Ties. izp. [.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
2. martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Blaumaņa ielā Ne 30 32, ceptuvē,
Kristapa Boronovska un citu
prasībās tiks pārdota Bruno
Balloda un Emila Elerta
kustama manta, sastāvoša no
mēbelēm, maizes ceptuves iekār-
tas un piederumiem, zirgiem,
ratiem un citu un novērtēta par
Ls 2613,40.

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

Rīgā, 1928. g. 22. februāri.
29717o Ties. izp. J.K a z u b i e r n s.

Rīgas apgabaltiesas 4 iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ns 1,
paziņo, ka 1928. g. 8. martā,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Kaļķu ielā
Ns 1, dz. 7, tiks pārdota Otto
Bērtiņ-Bērziņa kustama man-
ta, sastāvoša no rakstāmgalda
un krēsla un novērtēta par Ls 340.

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

Rīgā, 1928. g. 22. febr. Ns 431.
29712o Ties. izp V.Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ns 1,
paziņo, ka 1928. g. 7. martā,
pīkst* . 10 rītā, Rīgā, Dzirnavu ielā
JVs 135, tiks pārdota Eduarda
Remy kustama manta, sastāvoša
no mēbelēm un c un novērtēta
par Ls 410.

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

Rīgā, 1928. g. 22. febr. Ns 668.

29713o Ties.izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
2. martā, pīkst. 1 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Ns 10, Alfrēda
Sprott.es lietā tiks pārdota Oskara
Stroka kustama manta, sastā-
voša no grāmatām un novērtēta
par Ls 320.

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

Rīgā, 1928. g. 16. februārī.

29715o Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
2. martā, pīkst. ' '/22 dienā, Rīgā,
Blaumaņa ielā Ne 6, dz. 8, Rīgas
pilsētas krāj-aizdevu kases lietā
tiks pārdotaEliasaKace lnoviča
kustama manta, sastāvoša no
bufetes un novērtēta par Ls 220.

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

Rīgā, 1928. g. 16. februārī.
29714o Tiesu iznild. ļ. Zirģels.



Rigas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 1. martā,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Artilēri-
jas iela'Ne40, pārdos a/s „kon-
zervu fabr. _ S. K- F.? kustamo
mantu, sastāvošu no 3500 gab.
skārda bundžām un novērtētu
par Ls 700

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

Rīgā, 1928. g. 13. februārī.
29728 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesas izpildītājs, kura kanc-
leja atrodas Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā Ne 1, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā pret Artūru-Johanu-Al-
frēdu Kreišmani par Ls 2161,—
ar%, 1928. g. 26. aprilī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem tiks pārdots Artūra-Jo-
hana- Alfrēda Kreišmaņa ne-
kustams īpašums, kurš atrodas
Rīgas apr. Lēdurgas pag., zemes-
grāmatu reģ. Ne 1954 un sastāv
no Lenču un Lībiešu mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 2500,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 14.200,—
un 6000 cara rbļ.;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desm'ītā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegul
nekustamo īpašumu; un

i ) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestasRīgas-Valmie-
ras zemesgrāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 928. g. 22. februārī.
29673z Tiesas izp. E. Liepiņš

I
'Citu iestāšu
sludinājumi.

Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi:
1) Jānis Duksis, arī Dūks at

sievu Emiliju, dēliem: Kārli
Eduardu un Edgaru Gotfrīdu,
dzīvojoši Valmieras apriņķī,
Svētciema pagasta Jaundam-
jos, kup vēlas saukties uz-
vārdā ,,Ošleja ",

2) Jānis Mauceklis ar sievu Annu
un meitu Mirdzu Mariju,
dzīvojoši Rīgā, Emmas ielā
Ne 7, dz I, kup vēlās sauk-
ties uzvārdā ,,Graudiņš",

3) Žanis Alfrēds Pauts, 11 Vents-
pils kājnieku pulka dižkarei-
vis, kurš vēlas saukties uz-
vārdā ,.Vilnis ",

4) Fricis Vēzīts, arī Viesiņš (lau-
lība šķirta) ar meitām: Olgu
Zentu,' Irēnu un dēlu Leonu
Edgaru, dzīvojoši Liepājas-
Aizputes apriņķī, Ezeres pa-
gastā, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,Viesiņš",

5) Teodors Pigors, dzīvojošs Rīgā
Rēveles ielā Ne 32, dz. 28.
kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Liepa ",

6) Pēteris Zemespīslis ar sievu
Minnu, dēliem: Arvīdu un
Edgaru Valti īdu, dzīvojoši
Rīgā, Avotu ielā Ne 73, dz. 19.
kup vēlas saukties uzvārds
..Zemīte".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, ie-
sniedzami iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma iespiešanas die-
nas; pretējā gadījumā, pēc minētā
termina notecēšanas, lūgumus
izpildī 's. N§ 26913. V

Rīgā, 1928. g. 7. februārī.
Administratīvā departamenta

29547b vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītāja v. '

P. Kurzemnieks.
Zemkopība min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības miništris
š. g. 12. janvārī ir apstiprinājis
Preiļu pagasta meliorācijas sa-
biedrības ,,Novads" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra II daļas
370. 1. p. ar Ne 520.

Sabiedrības valdes s'deklis:
Daugavpils ap. Preiļu pag. Ans-
poku folv. c. Preiļiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelcis.
29363o Darbvedis Briedis.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu miništris ai
savus. g. 15. februāra rezolūciju
pamatojoties uz likuma par
nosaukumu noteikšanu un pārgro-
zīšanu 14. p. 2. daļu, atļāvis pār-
dēvēt Rīgas apr. Siguldas pag.
,,Dzilnu" mājas vārda ,.Vec-
Anneni" . Ne 86323

Rīgā, 1928. g. 23. februārī.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics
Nodaļas vad. P. Klinklavs.

Rīgas prēektūras 11. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
6. martā, pīkst. 10 dienā, L. Kul-
dīgas ielā Ns 4-a, dz. 2, pārdos
vairāksolīšanā Oskaram Karto-
felam piederošas dažādas dzī-
vokļa iekārtas mantas, novērt,
kopsummā par Ls 403,—, īres
maksas parāda un tiesāšanās izd.
piedzīšanai pēc 2. rat. īres valdes
izoildu raksta Ns 95. 29704z

Rīgas preču stacijā
pārdos ūtrupē

S. g. 27. un 28. februārī, pīkst. 10,
sekošus no saņēmējiem neizpirk-
tus sūtījumus:

1) 1 kst. konservi zivju, 30 kg,
pēc sūt. Jelgava-Rīga-Preču JVs
219659, nosūt. Frank, saņ. dub.
uzrād.;

2) 1 kst. stikli neslīpēti, sv.
7 kg, pēc sūt. Rīga-Valmiera
JVs 348702, nosūt. Leopold Idel-
zak, saņ. Kari Brandt;

3) 1 ms kaulu milti, sv. 110 kg,
pēc sūt. Daugavpils I pr., Rīga-
Preču Ns 231406, nosūt.Transp.
kant. Kurjers, saņ. dublik. uzr.;

4) 2 kp. lupatas izņemot zīda,
sv. 344 kg, pēc sūt. Rēzekne I
Rīga-Preču Ns 241445, nosūt.
A. Bobrovs, san. dubl. uzrād.;

5) 7 kst. koka lietotas, sv. 271
kg, pēc sūt. Pļaviņas Rīga-Preču
Ns 235978, nosūt. Golda Meilach,
saņ. dubl. uzr.; . .

6) 30 kst. koka lietotas, sv.
382 kg, pēc sūt. Smiltene Rīga
Preču Ns Ns 190277, nosūt.
J. Tankelovičs, saņ. dubl. uzr.;

7) 2 mc. koka lietotas, sv. 74
kg. pēc sūt. Ikškile-Rīga-Preču
Ne 212180, nosūt. J. Zobens, saņ.
dubl. uzr.:

8) 4 mc. koka lietotas, sv. 155
kg, pēc sūt. Tukums I Rīga-Preču
Ne 172895, nosūt. Irlavas rajona
Kooperatīvs, saņ.M. S. Hiršmans;

9) 6 mc. koka lietotas nekrāso-
tas, sv. 83 kg., pēc sūt. Smiltene
Rīga-Preču Ne 190287, nosūt.
A. Russels, saņ. Brāļi Bērziņi;

10) 3 mc. koka petrolejas, lie-
totas, sv. 114 kg, pēc sūt. Kup-
rava Rīga-Preču Ne 257123, no-
sūt. Aleks. Brilt, saņ. dubl. uzr.;

11) 1 mc. koka lietota, sv.
25 kg, pēc sūt. Rēzekne I Rīga-
Preču Ns 241502, nosūt. Alus nol.
Bērs Šļoma d. Gelds, saņ. dubl.
uzrād.;

12) 2 mc. koka lietotas, sv.
73 kg, pēc sūt. Dzērbene Rīga-
Preču Ne 239574, nosūt. Aug.
Bačkins, saņ. dubl. uzrād.;

13) 1 mc ' koka lietota, sv. 30
kg, pēc sūt. Bolvi Rīga-Preču
Ns 246718, nosūt. Rachil Zilbei-,
saņ. dubl. uzrād.;

14) 3 mc. koka lietotas, sv.
118 kg, pēc sūt. Atašiene Rīga-
Preču Ns 214295, nosūt. J. Kļa-
vinš. san. dubl. uzr. ? 29705z

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 9. martā,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas
apr. priekšn. pārvaldes Bauskā,
Pils ielā Ne 52, pārdos vairāksolī-
šanā vienu velosipēdu, atstātu
Rundāles pilī, kura īpašnieks nav
pieteicies. Ns 1355 1.

Bauskā, 1928. g. 20. februārī.
29679o Priekšn. pal. (paraksts).

Rīgas prefektūras 5. iec. pr-ks
izslud. parned. uozaud. karaklaus
apliec. Ne 4618. izd. no elektro-
techniskā diviziona komandiera
1924. g. 8. jūlijā uz ļūliusa
Svipste vārdu. " 29698z

Jēkabpils apr. priekšn, pal. I.iec.
paziņo, ka saskaņā ar Jēkabpils
iec. miertiesu, izp. r. Ne 880 no
1928. g. 31. dec 1928. g. 9. martā,
pīkst. 10. Zalves pag. Lastkalnu
mājās tiks pārdota Ernestam
Ozoliņam piederoša kustama
manta, 'soda naudas iekasēšanai,
sastāvoša no vienas piena mašīnas
(centrifūga) un novērtēta par
Ls 25.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
29677o Priekšn. pal. (paraksts).

Preiļu iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 7. martā, pīkst.
11 dienā, Preiļu miestā, uz tirgus
laukuma

Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments,

pamatojoties uz 1920. g. 15. sep-
tembra likuma par uzvārdu mai-
ņu p. 10., dara zināmu, ka uz:
1) Jāzepa Klusa, 2) Indriķa
Pauta, 3) Rūdolfa Strimpuļa
viņa sievas Ludmillas un meitas
Aijas, 4) Jāņa Rooka, viņa sievas
Emīlijas, dēla Jāņa un meitas
Klāras-Skaidrītes, 5) Voldemāra
Marovskija, 6) Jūles Bisītes, vai
Bizītes, arī Bieziņš — attiecīgiem
uzvārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti pag. g. 17. oktobra
,,Valdības Vēstnesī' Ne 233. un
pret kuriem triju mēnešu laikā
iebildumi nav celti, iekšlietu
miništris nolēma:

I. lūdzējam turpmāk saukties:
1) Jāzepam Klusam — uzvārdā

,, Ezeriņš";
2) Indriķim Pautam — uzvārdā

„Tilt ' s";
3) Rūdolfam Strimpulim, viņa

sievai Ludmillai un meitai
Aijai — uzvārdā ,.VeIde ";

4) Jānim Rookam, viņa sievai
Emīlijai, dēlam Jānim un
meitai Klarai-Skaidrītei — uz-
vārdā ,,Roga ";

5) Voldemāram Marovskijam —
uzvārdā ,,Bregžis" un

6) Jūlei Bisītei, vai Bizītei, ari
Bieziņš — uzvārdā ,,Bieziņš"
II. Visi dokumenti, kā: pases

apliecības, pilnvaras, līgumi, kvī-
tes u. t. t., kas izdoti līdz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visā-
dām iestādēm, kā arī valsts
amata un privātām personām.
ir skaitāmi kā izdoti uz lūdzēju
jaunajiem uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spē-
kā š.g. 24. janvārī. Ne 26665.

Rīgā, 1928. g. 14. februārī.
Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītāja v.

28974ē P. Kurzemnieks.

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina š. g. 2. martā, pīkst 11

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 21. maitā, pīkst. 12 dienā,
Zaubes pagasta Uplīču mājā,
2. izsolē tiks pārdota Jāņa
Liepiņlauska kustama manta,
sastāvoša no 2 govīm un ķēves
un novērtēta par Ls 400.

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

1028. g. 8. februārī. 29716o
Tiesu izpild. E. Liepiņš

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka firmas ,,Brāli Popov" un
Latvijas bankas prasībās pai
Ls750un 1000 ar % un izdev.
1928. g. 10. maijā, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
tiks pārdots Juliusa Kārļa d.
Jaunkalnieša nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Alūksnes
pilsētā, Valkas apriņķī, ar zemes-
grāmatu reģ. Ns 8 un sastāv no
Alūksnes pilsmuižas zemes ga-
bala Ns 70F., kurš aptver 2612
kvadrātmetru zemes;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 10000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums nav apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestasRīgas-Valmie-
ras zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kanclejā.

1928. g. 21. februārī. 2967Iz
Tiesas izpildītājs V. Vilkus.
Latgales apgabaltiesas Daugav-

pils I. iec. tiesu izpildītājs, saskaņā
arcivīlproc. lik.1030. un 1031.p.'p.
paziņo, ka 1928. g. 25. februārī,
no pīkst. 10 rītā, Daugavpilī,
Šosejas ielā Ns 49, atklātā izsolē
tiks pārdota Mārtiņa Bachmaņa
kustama manta, sastāvoša no
dzīvokļa iekārtas un novērtēta
par Ls 580,—.

Izzināt mantu sarakstu, no-
vērtējumu un apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā uz
vietas. 29672z

Tiesu izpildītājs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g._ 16. martā,
pulkst. 11 diena.Rīga, Bruņinieku
iela N° 103 pārdos II lorgos
Rīgas stiklrūpniecības a/s kust.
mantu sastāvošu no 2300 gab.
degvīna pudelēm un novērtētu
par Ls _230

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

Rīgā, 1928. g. 21. februāri.
29727 Tiesu izp. J. G r i n i o s..

Rīgas -pgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesas izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Rīgā, Andreja Pum-
pura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas un
A/S ,,Zemkopis" prasībās pret
mir. Jēkabu Likumu par Ls
4643,40 ar % un izdev. 1928. g.
26. aprilī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots mir. Jēkaba Likuma ne-
kuststns īpašums, kurš atrodas
Rīgas apr. Lēdurgas pag., ar
zemesgrāmatu reģ. Ns 1959 un
sastāv no Kazpēdu mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 5000—:

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 17.600,—;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — d srnītā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiekvestasRīgas-Valmie-
ras zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz. pārdodamo īp.šumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kanclejā.

Rīgā, 1928. g. 22. februārī.
29674z Tiesas izp. E. Liepinš.

Mērdzenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ns 4721, izd,
no 5. Cēsu kājn. pulka kom.
1924. g. 13. maijā uz nederīgā
kara dienestam Vladislava . Jē-
zupa d. Patmalnika vārdu, dzim
1903. g. 28117c

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības miništris
š. g* 27. janvārī ir apstiprinājis
Varkovas pag. meliorācijas sa-
biedrības ,,Vilnis" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra II daļas 369. 1.
p. ar Ns 519.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr. Vārkavas pag.
Ksaverinovas viens, c Preiļiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelcis.
29364o Darbvedis Briedis.

Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa

paziņo, ka zemkopības miništris
š. g. 27. janvārī ir apstiprinājis
Dikļu pagasta meliorācijas sa-
biedrības ,,Melnupe" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra II daļas
372. I. p. ar Ns 522.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr. Dikļu pag. Dikļu
ūdens dzirn. c. Dikļiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelcis.
29365o Darbvedis Briedis.

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks

paziņo, ka š. g. 5. martā, pīkst. 10
no līta, Ganību dambī Ns 28,
pārdos vairāksolīšanā ,,Ur '.ov-
skim un Ko" piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no 50 kubik-
asīm šāļu malkas, vērtībā par
Ls 500,— parāda segšanai slimo
kasei. \_ 2£69Qz

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 20. martā, pīkst.
10 no rīta, Ganību dambī JVs 28,
pārdos vairāksolīšanā ,.Utlov-
skim un Ko" piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no viena gatera,
fiimas biāļi Lein-Pima, novērt,
pa, Ls 2400,— parāda segšanai
slimo kasei un vispārējai' apdro-
šināšanas sabiedrībai pret nel i-
mes gadījumiem. 29700z

Jēkabpils apr. priekšn. pal. Liec.
paziņo, ka saskaņā ar mežu
depart. r. Ne 25308* no 1928. g.
23. janv. 1928. g 7. martā,
pīkst. 12, Jaunjelgavā, Jelgavas
ielā Ne 86, tiks pārdota Jānim
Gustavam piederoša kustama
manta valsts parāda iekasēšanai,
sastāvoša no vienas labības pļā-
vējas Verkstāder firmas un no-
vērtēta par Ls 249,46.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
29676o Priekšn. pal. (paraksts).

Jēkabpils apr.priekšn. pal. Liec.
paziņo, ka saskaņā ar Rīgas apr.
3. iec. miertiesn.' izp. r. Ns 1192
no 1927. g. 19. dec. 1928. g.
7. martā, pīkst. 10, Jaunjelgavā,
Jelgavas ielā Ns 8, tiks pārdota
Vasilijam Butkevičam piede-
roša kustama manta, soda naudas
iekasēšanai, sastāvoša no viena
zirga 12 g. veca un vienām raga-
vām un novērtēta par Ls 40.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
29675o Priekšn. pal. (paraksts).

Rīgas pref. 9. iec. priekšnieks
izslud. parned. nozaud. velosipēd.
braukšanas atļauju Ne 157 14521,
izd. no Rīgas pol. 9. iec. pr-ka
1927. g. 3. jūnijā uz Pētera
Teodora d. Orlova v. 29703z

Rīgas apr. priekšnieka palīgs
paziņo, ka š. g. 12. martā,
pīkst. 10 rītā, Katlakalna pag.,
Vālodzes mājās tiks pārdota
publiskā vairāksolīšanā Jānim
Vālodzēm piederoša manta, sa-
stāvoša no :1) vienas gultas,
vērtībā Ls 4; 2) viena skrūvbeņķa
vērt. Ls 5; 3) trīs veciem drēbju
skapjiem un vienas kastes, vērt.
Ls 5; 4) desmit ratu riteņiem,
vērt. Ls 5; 5) desmit riteņu spie-
ķiem, vērt.Ls—.30; 6) vienas tece-
les, vērt. Ls 3; 7) četrām mucām,
vērt. Ls 2; 8) viena rituļa staipīj-
ies un viena zeiļa, vērt. Ls 2;
9) viena guļamā rāmja, vērt.
Ls —,50; 10) viena zirga loka,
vērt. Ls —,50; 11) vienas ozola
blankas, vērt. Ls 1; 12) vienas
ratu ases, vērt. Ls 1; 13) vecām
dzelzīm, vērt. Ls 1; 14) veciem
ratiem, vērt. Ls 5; saskaņā ar
kara prokurora rakstu Ns 210
no š. g. 10. janv. Apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. Ns 1018/1.

Rīgā, 1928. g. 22. februārī.
29680o Priekšn. pal. (paraksts).

PĀRDOS VAIRĀKSOLĪŠANA
zemāk minēto pilsoņu aprakstīto
mantu dažādu valsts nodokļu
un soda naudu piedzīšanai:

1) Antona Džerina ļ govi,
sarkanas- spalvas, vērtībā' Ls 64,
tiesas izdevumu piedzīšanai sa-
skaņā ar Latgales apgabaltiesas
prokurora rakstu JVe 1309 no
1928. g. 20. janv.

2) Antona Puduļa 1 govi,
melnu, 16 gadus vecu, vērtībā
Ls 13,17, ienākuma nodokļa par
1926. g. piedzīšanai saskaņā ar
nodokļu depart. r. Ns 166751
no 1928. g. 5. janv.

3) Kazimira un Vikentija Tar-
vidu 1 zirgu, sirmas spalvas,
4 gadi vecu, vērtībā Ls 80, zīmog-
soda piedzīšanai saskaņā ar Preiļu
iec. miertiesneša r. Ne 962 no
1928. g. 24. dec.

4) Jāņa Solovjeva 1 skapi,
brūnas krāsas, vērtībā Ls 30 un
1 tējmašinu misiņa, vērtībā
Ls 5,50, procentuālā peļņas nod.
par 1927. g. piedzīšanai saskaņā
ar nodokļu depart. r. Ns 64480
no 1927-. g. 14. dec.

5) Kazriela Ragana vīriešu
bikšu lences, 7 pāri, vērtībā Ls 8,
procentuālā peļņas nodokļa par
1927. g. piedzīšanai saskaņā ar
nodokļu depart. r. Ne 63955 no
1927. g. 14. dec.

6).Osifa Sprmgisa 1 cūku,
baltu, vērtībā Ls 6, dzīvokļa
nodokļa par 1927. g. piedzīšanai
saskaņā ar Daugavpils pils. valdes
r. Ns ' 1211 no 1927. g. 7. dec

7) Pētera Rubeņa 1 govi, sar-
kanas spalvas, vērtībā Ls 40,
soda naudas piedzīšanai, saskaņā
ar Preiļu iec. miert. izp. r. Ns 6
no 1928. g. 10. janv.

8) Esteres-Hases Skuteļskij
1 zirgu, astoņi gadi vecu, vērtībā
Ls 30, procentuālā peļņas nod.
piedzīšanai, saskaņā ar nodokļu
depart. r. Ns 6923*1 no 1928. g.
15. janvāra.
29685o Priekšnieks (paraksts).

Latvijas universitāte dara zi-
nāmu vispāribai, ka bijušā Rīgas
politechniskā institūta '1905. g.
13. janvārī ar Ne 151 izdotais
diploms uz Andreja Fandejeva
vārdu pieteikts par pazaudētu un
ar šo tiek izsludināts par ne-
derīgu. 29706z

Liepnas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 461/24, izd. no šīs pag.
valdes 1920. g. 15. okt. uz Jāna
Jura d. Ozoliņa vārdu. 28120o

Rīgas polic. 8. iec. priekšnieks
izslud. par ned. nozaud. karakl.
apliec. Ne 49542, izd. 1927. g.
30. jūlijā no Rīgas kara apr.
pr-ka (nederīgs kara dienestam)
uz Alfrēda Jēkaba d. Rozenblata
vārdu, dzim. 1881. g. 18. aug.,
pied. pie Dzērbenes pag., iedzīv.
Marijas ielā Ne 136, dz. 55. 29701z

Rīgas polic. 8. iec. priekšnieks
izslud. par ned. nozaud. karakl.
apliec. Ns 52651, izd. 1921. g.
19. dec. no Rīgas kara apr. pr-ka
uz Bertmeja Jura d. Cimuška v.,
dzim. 1879. g. 17. dec, pied. pie
Dignājas pag. Jaunjelgavas apr.,
un dzīv. Zaķuielā Ns 3, dz. 15.

Latvijas universitāte ar šo dara
zināmu vispārībai, ka bijušā
Rīgas Politechniskā Institūta
1911. g. 31. martā ar Ne 901 iz-
dotais diploms uz Aleksandra
Viticha vārdu pieteikts par pa-
zaudētu un ar šo tiek izsludināts
par nederīgiu. 29707z

Milzkalnes pag. valde izsludina
parned. sek. nozaud. dokument.:
1) karaklaus. apliec. Ne 7273. izd.
no Tukuma-Talsu kara apr. pr-ka
1925. g. 22. maijā uz Fricis Kriša
dēls Dreimans v.; 2) Latv. iekšz.
pasiNs 164, izd. no Cērkstes pag.
valdes 1920. g. 13. aug. uz Trīne-
Emīlija Anša m. Riekstiņ vārdu;
3) Latv. iekšz. pas> Ne 474, izd.
no Cērkstes pag. v. 1923. g. 20.
aprilī uz Augusta-Voldemāra Jā-
ņa d. Steinbe 'rgs v.; 4) Latvijas
iekšz. pasi Ne 612, izd. no Šio-
kenbekas pag. valdes 1922. g.
6. oktobrī uz Zelmas Mārtiņa m.
Ječkalej, dzim. Neuland vārdu;
5) Latv. iekšz. pasi Ns 442, izd.
no Šlokenbekaspag. valdes 1920.
gadā 15. okt. uz Annas Friča m.
Ječkalej v.; 6) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 15534, 'zd. no Jelgavas
pilsētas policijas 1921. g. 18.janv.
uz Lizetes-Katrīnas Jāņa m.
Bergman vārdu. 2 *9708z Aizputes polīc. iec. priekšnieks

izslud. par ned. nozaudēto kara-
klausības apliec. Ne 10863, izd.
1925. g. 22. aug. no Aizputes-
Kuldīgas kara apr. priekšnieks
uz Vilhelma Andreja d. K'ūķJ
vārdu. 28855z

Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs
par 1. iec. izsludina par ned. sek.
nozaud. dokumentus: 1) iekšz.
pasi Ne 1111, izd. no Madonas iec.
polic. pr-ka 1924. g. 8. martā
uz Lūcijas Jāņa m. Šlessers v.;
2) iekšz. pasi Ne 3106, izd. no
Skrudalīnas pag. valdes 1924. g.
L- okt. uz Jāzepa Jāņa d. Du-

bovska v.; 3) iekšzemes pasi
JVe 3092, izd. no Salonajas pag. v.
1924. g. 15. sept. uz Jāņa lijas d.
Avlasina v.; 4) iekšz. pasi Ne905,
izd. no Kurcuma pag. valdes
1924. g. 7. okt. uz Annas Ignata
meitas Baranovskis v.; 5) iekšz.
pasi Ns 5628, izd. no Kalkūnes
(Laucesas) pag. v. 1925. g.
23. janvāri uz Pāvila Benedikta
dēla Trana v.; 6) iekšzemes pasi
Ne 4870, izd. no Kalkūnes (Lau-
cesas) pag. v. 1924. g. 10. dec.
uz Ignatija Ksavera d. Dauksts-
Dauksta v.; 7) iekšz.pasi Ns4871,
izd. no Kalkūnes (Laucesas) pag.
valdes 1924. g. 10. dec. uz Teklas
Jāņa m. Daukste-Daukšta .'dzim.
RaubiŠka v. un 8) zirga pasi
Ne 1683/47533, izd. no Līksnas
pag. valdes 1926. g. 8. aprilī uz
Domenika ļēzupa d. Teniss v,

28860z

Strenču miesta valde, Valkas
apr., izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentus:

1) Latv. pasi Ns 2463, izd. no
Burtnieku pag. valdes 1924. g.
7. janv. uz Annas Mārča m.
Gūtmanis vārdu.

2) Kara klausības apliecību
Ns 3123, izd. no Valkas kara apr.
priekšn. 1921. g. 15. jūl. uz Pētera
Jāņa d. Staiduļa vārdu. 28112o

Bauskas apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ns 1172, izd. no
Dobeles pag. valdes 1920. g.
16. sept. uz Annas-Marijas Pē-
tera m. Auniņ vārdu. 28111o

Ropažu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ns864, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 18. febr. uz Marijas
Jāņa m. Zandbergs, dzim. Nus-
baums vārdu. 28121c

Zemītes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ns 11068, izd. no Liksnas
pag. valdes 1921. g. 9. aug. in
Jonana Franča Jēzupa d. vārdu.

6) Latv. pasi Ne 9175,3271,
izd. 1921. g. uz Zigmonda Ādama
d. Kaļiana vārdu.

7) Latv. pasi Ns 6474, izd. no
Viļakas pag. valdes uz Tadeuša
Aloiza d. Dubļinska vārdu.

8) Latv. pasi Ns 2990, izd. no
Tolkovas (tagad Linovas) pag.
valdes 1922. g. 8. maijā uz
Marijas Nikadima m. Lukaševičs
vārdu. 28125o

Stendes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Ļatv. pasi
Ns 112, izd. no Laidzes (agrāk
Valdegales) pag. valdes 1920. g.
19. jūnijā uz Minnas Jāņa m.
Treimans vārdu. 28246o

Gavru pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. pasi
Ns 2245, izd. no šīs pag. valdes
1922. g. 21. aug. uz Nikita Vasi-
lija d. Košnakova vārdu. 28242o

rakstiska izsoli
līdz 10.000 tntr. tonnu ogļu ie-
kraušanu vagonos no kuģa borta
cii Mangaļi līdz s. g. 1. jūlijam.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
Ls 25ū\— drošības naudas.

Piedāvājumi, apmaksāti ar
Ls 0,80 lielu zīmognodokli,
slēgtās un aizzīmogotās ap-
loksnēs ar uzrakstu: .Uz 1928. g.
2. marta ogli izkraušanas izsoli",
ļāiesniedz materiālu apgādes 120.
istabā līdz š. g. 2. martam,
pulkst. 11,00. L 91q

Tuvākas ziņas dzelzceļu virs-
valdes 120. istabā no pulkst. 10
līdz 12. 29723

Viļakas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus:

1) LatV. pasi Ns 10590/4357,
izd. no Balvu iec. pol. priekšn.
1921. g. uz Izabetes Antona m.
Mednis vārdu.

2) Latv. pasi Ns 9090/3154,
izd. no 1921. g. uz Paula Staņi-
slava d. Žeigura vārdu.

3) Latv. pasi — 9724/3988,
izd. no 1921. g. uz lija Bernarda
dēla Kokoreviča vārdu.

4) Latv. pasi Ns 12693/4877,
izd. 1921. g. uz Voičika Antona d.
Bukovska vārdu.

5) Latv. pasi Ns 9292/3559,
izd. no 1921. g. uz Gelenas Jēzupa
meitas Čigurs vārdu.



Rīgas prefektūra

izsludina par nederīgām sekošas
nozaudētas pases un personas
apliecības: 1) Latv. pasi Ns 167671
izd. no Rīgas prēf. 1925. g.
17. aug. uz Vitolda Jāņa d.
Aramoviča v.; 2) Latv. ' pasi
Ne 79157 ser. AZ Ne 20321, izd.
no V iec. 1927. g. 4. nov. uz
Nanijas Otto m. Andersons v.;
3) Latv. pasi Ne 143345, izd. no
Rīgas prēf. 1920. g. 16. maijā
uz Ingrīdas Jāņa m. Dzirne v.;
4) Latv. pasi JVe 98185, izd. no
III pol. iec. 1920. g. 18. febr. uz
Aleksandras Freimanis vārdu;
5) personas apl. Ne 9921, izd. no
Rīgas prēf. 1922. g. 30. martā uz
Elizabetes Bolmanis v.; 6) Latv.
pasi Ns 17598 ser. AL JVs 3647,
izd. no X iec. uz Austras Kaln-
ozols v.; 7) Latv. pasi Ns 130060
ser. AA Ns 16358, izd. no
VIII iec. 1927. g. 8. septembri
uz Gotfrīda Mucenieka v.:
8) Latv. pasi Ne 1735, izd. no
Makašēnu pag. valdes 1924. g.
4. jūlijā uz Lukerijas Čubaevs v.;
9) Latv. pasi Ne 29, izd. no
Rencēnu pag. valdes 1923. g.
24. maijā uz Viļā Builis v.;
10) Latv. pasi Ns 110027, izd. no
XI iec. 1920. g. 1. martā uz
Mariannas Ferbers v.; 11) Latv.
pasi Ns 328, izd. no Jēkabpils
apr. priekšn. pal. 1. iec. 1924. g.
21. apr. uz Ellas Krigers v.;
12) Latv. pasi Ns251529, izd. no
Rīgas prēf. 1925. g. 9. febr. uz
Roberta Jura d. Grīnberga v.;
13) Latv. pasi Ne 25895, izd. no
III iec. 1920. g. 27. nov. uz Jāņa
Jāņa d. Karuss v.; 14) Latv. pasi

Ns 12438. 6, izd. no Rīgas prēf.
1921. g. 10. sept. uz Jāna Pein-
berga v.; 15) Latv. pasi JVs71863,
izd. no VIII iec. 1920. g. 19. janv.
uz Emilijas Kristapa m. Jake v.;
16) Latv. pasi Ns 257227, izd. no
Rīgas prēf. 1925. g. 11. jūt. uz
Olgas Troics v.; 17) Latv. pasi
Ns 385, izd. no Sērmūkšu pag.
valdes uz Ernestīnes Pētera m.
Maizitis v.; 18) Latv. pasi
Ne 145658, izd. no Rīgas pref.
1920. g. 11. nov. uz Olgas Pētera

m. Kibers v.; 19) Latv. pasi
Ne 233684, izd. no Rīgas prēf.
1923. g. uz Marijas Romāna m.

Škaribo v.; 20) Latv. pasi
Ns 225664, izd. no Rīgas prēf.
1923. g. 19. martā uz Friča Kauf-

maņa v.; 21) Latv. pasi Ns 24,
izd. no Višķu pag. valdes uz
Veras Kišs v.; 22) Latv. pasi
Ns 253320, izd. no Rīgas prēf.
1925. g. 30. martā uz Elīnes
Pētera m. Kļavinš v.; 23) Latv.
pasi Ns 215060, izd. no XII iec.
1927.g. 6. okt. uz Bertas Puiga v.;

24) Latv. pasi Ns 139981, izd. no
Rīgas prēf. 1920. g. 2. nov. uz
Zelmas Friča m. Veijde v.;
25) Latv. pasi Ne 179157, izd. no
Rīgas prēf. 1921. g. 1. sept. uz
Voldemāra Ādolfa d. Bitofta v.:

26) Latv. pasi , izd. no Skaistas
pag. valdes uz Antona Narovska
vārdu; 27) Latv. pasi Ne 178863,
izd. no X iec. 1927. g._25. dec. uz
Michalinas Kārļa m. Žilinskis v.;
28) Latv. pasi ,izd. no Tūjas
pag. valdes uz Zelmas Cepurnieks
vārdu; 29) Latv. pasi Ne 107875,
ser. AP Ne 8283, izd. no VII iec.
1927. g. 28. dec uz Karlīnes Anša

m. Redlichs v.; 30) Latv. pasi
Ne 61707, izd. no VIII iec. 1920.g.
5. janv. uz Matildes Hermaņa m.
Leimanis v.; 31) Latv. pasi
Ne 127934 ser. AN Ne 11302,
izd. no VIII iec. 1927. g. uz Leo-
polda Plonska v.; 32) Latv. pasi
Ne 267194, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 7. dec. uz Lazara Ignat-
jeva v.; 33) Latv. pasi JVs234415,
izd. no Rīgas prēf. 1924. g.
31. dec. uz Ar-veda Jāņa d.
Dobris v.; 34) Latv. pasi
Ns 241699 ser. AJ Ns 15040, izd.
no Rīgas prēf. 1927. g. 20. sept.
uz Gertržūdes Pētera m.šiliņš v.;
35) Latv. pasi Ns 261482, izd. no
Rīgas prēf. 1925. g. 19. febr. uz
Jekuba Heimansona v.; 36) Latv.
pasi Ns 1658, izd. no XIII iec.
1927. g. 4. marta uz Jāņa Mārtiņa
d. Millera v.; 37) Latv. pasi
Ns 3974, zid. no Naujenes pag.
valdes 1924. g. 15. martā uz
Vasilija Simona d. Krivoja v.;
38) Latv. pasi Ns 232584, izd.
no Rīgas pref. 1925. g. 17. jun.
uz Aleksandra Antona d. Jerc-
manis v.;39) Latv. pasi Ns 157144
izd. no Rīgas prēf. 1922. g. 9. nov.
uz NikolajaMārtina d.Birkhana v.
40) Latv. pasi Ns ' 197996, izd. no
Rīgas pref. 1922. g. uz Roberta
Gustava d. Plasis v.; 41) Latv.
pasi Ne 314, izd. no Makašēnu
pag. valdes 1922. g. 19. janv. uz
Irenes Kuzņecovas v.; 42) Latv.
pasi Ns 168596, izd. noRīgas
prēf. 1921. g. 1. jun. uz Voldemāra
Andža d. Ranza v.; 43) Latv.
pasi Ns 48680, izd. no IV iec.
1921. g. uz Annas Mežjānis v.;
44) Latv. pasi Ns 202353, izd. no
Rīgas prēf. 1922. g. 24. apr. uz
Augusta Mārča d. Stūrītis v.;
45) Latv. pasi Ns 116532, izd. no
XI iec. 1920. g. 16. martā uz
Annas Jāna m. Kaminskis v.;
46) Latv. pasi Ns 89196, izd. no
III iec. 1920. g. 4. febr. uz Elzas
ļēkaba m. Evers v.: 47) Latv.

pasi Ns84195, izd. no Rīgas prēf.
1926. g. 20. apr. uz Mārtiņa
Jāņa d. Lanemanis v.; 48) Latv.
pasi Ne 170071, izd. no Rīgas
pref. 1921. g. 28. maijā uz
Aleksandra Jāņa d. Šulte vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras š. g.
L, 2., 3., 4., 6. un 7. februāra
raksts Ne 870. 28091o
Sev. uzd. ierēdņa v. (paraksts).

Madonas apr. priekšn. 2. iec.
palīgs izsludina par ned. nozaud.
Latv. iekšz. pasi Ne 1700, izd.
1922. g. 6. okt. no Stāmerienes
pag. valdes uz Marijas Jāna m.
Ruberts vārdu. 2* 8862z

Daugavpils apr. Aglonas iec.
polīc. pr-ks izsludina par nederīgu
Latvijas iekšzemes pasi Ne 5537,
izd. no Kapiņu pag. valdes
1922. g. 12. sept! uz Jāņa Donata
d\ Meženieks vārdu. 28859r

Preiļu miesta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ne 3114, izd.
1921. g. no Preiļu pag. valdes
dzīv. Preiļu miestā Ester-Chesai
Solomona m. Skotelskai. 28865r

Līvānu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliec. Ne 4/238, izd.
no Daugavpils kara apr. pr-ka
1927. g. 2. febr. uz Donata An-
tona d. Driksna vārdu. 28872r

Jaunpiebalgas pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 2132, izd. no šīs
pag. valdes 1921. g. 29. okt. uz
Jāņa Jāņa d. Sietiņa v. 29175o

Līvānu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ns 1033, izd. no šīs pag.valdes
1921. g. 21. febr. uz Ērmaņa
Bērtula d. Mucenieka v. 29055o

Madonas apr. priekšn. 2. iec.pal.
izsludina par ned. nozaud. Latv.
iekšz. pasi Ns 2183, izd. 1920. g.
29. dec. no Vecgulbenes pag. v. uz
Otto Jāņa d. Vanuškis v. 28861 z

Strenču miesta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 644, izd.' no šīs miesta
valdes 1920. g. 17. jūl. uz Elzas
Augusta m. Stucis v. 28113o

Madlienas pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Lietavas ārzemes pasiNe6645/3208
derīga līdz 1928. g. 10. jūl. ', izd.
uz Veslavas Simanskas v. 28225o

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

1) Latv. pasi Ne 486, izd. no
šīs pag. vadies 1927. g. 28. nov.
uz Jāņa Parfenov vārdu.

2) Latv. pasi Ne 587, izd. no
šīs pag. valdes 1921. g. 30. apr.
uz Annas Jēkaba m. Valkašs,
dzim. Doninš vārdu.

3) Latv. pasi Ne 40707, izd. no
Liepājas prēf. 1922. g. 14. jūn.
uz Ilzes Anša m. Zvirbuls, dzim.
Vecbaštiks vārdu.

4) Latv. pasi Ne 20, izd. no
Cīravas pag. valdes 1920. g.
7. apr. uz Jāņa Jēkaba d. Enkūs
vārdu.

5) Kara klausības apliecību
Ne 2944, izd. no Aizputes-Kuldī-
gas kafa apr. pārv. 1924. g.
31.martā uz Jāņa Jēkaba d.
Enkūzens vārdu. 29051o

Kuldīgas apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klans, apliecību Ne 14419,
izd. no Aizputes-Kuldīgas kara
apr. priekšn. 1921. g. uz Kriša
Friča d. Kristāla vārdu. 28221o

Jaunpiebalgas pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 1699, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 15. nov. uz
Jāņa Andža d. Zariņa v. 29171o

Vitrupes pag. valde izsludina
par nederīgiem kā nozaudētus
sekošus dokumentus, izdotus uz
Ottomara Eduarda d. Lielmeža
vārdu: 1) Latv. pasi Ne 59, izd.
no Salacgrīvas miesta valdes
1922. g. 4. okt. un 2) kara kļaus,
apliecību Nē 9336, izd. no Valm.
kara apr. priekšn. 1925. g. 23.jūl.

29123o

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

1) Latv. pasi Ns 2260, izd. no
šīs pag. valdes 1922. g. 6. okt.
uz Kristīnes Jēkaba m. Grīslis v.

2) Latv. pasi Ne 1969, izd. no
šīs pag. valdes 1922. g. 4. apr. uz
Roberta Augusta d. Kazaka v.

Rīgas apr. Skrīveru iec. policijas
priekšnieks izsludina par ned.
sekošas nozaudētas Latvijas iekšz.
pases:

1) Ne 5223, izd. 1925. g. 15.
martāno Asūnes pag. valdes uz
Pāvila Albina d. Oraube vārdu;

2) Ns 4462, izd. 1922. g.
1. sept. no Madlienas iec. polic.
priekšnieka uz Voldemāra Jāņa d.
Dumpe vārdu. 28857z

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ne 21819,
izd. 1923. g. 27. martā no Dau-
gavpils pils. prēf. uz Elzas Vil-
helma m. Oraumans v. 28856z

Makašēnu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 1364, izd. no šīs pag.
valdes 1923. g. uz Jāņa Konstan-
tīna d. Tumaševiča vārdu. 29163o

Baldones pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ne 1594. izd.
no Jelgavas-Bauskas kara apr.
priekšn. 1920. g. 23. febr. uz
Viļā Viļā d. Ozola v. 29168o

Jaunpiebalg s pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ne 109,
izd. no Cēsu apr. apsardz. priekšn,
919. g. 27. nov. uz Pētera

Kārļa d. Mūrnieka vārdu. 29170o

Jaunpiebalgas pag. valde izslzu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 1004, izd. no šīs
pag. valdes 1920.g. 29.martā uz
Martas Pidriķa m. Miesniek v.

Jaunpiebalgas pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 2070, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 5. sept. uz
Karlīnes Jāņa m. Mīļais v. 29172o

Līvānu pag. valde izsludina
par nederīhgu nozaudēto kara
klausīnbas apliecību Ne 2720,izd.
no Daugavpils kara apr. priekšn.
1926. g. 19. janv. uz Jura Sta-
ņislava d. Vucena vārdu. 29056o

Klosteres pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto vecā
par. Latv. pasi Ne 745, izd. no
šīs pag. valdes 1926. g. 9. dec.
uz Jāzepa Jāzepa d. Ķārkiina
vārdu. 29052s

Līgatnes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 256, izd. no šis pag. valdes
(agr. Paltmales) 1920. g. 18. febr.
uz Hermīnes Pētera m. Jansons
vārdu. 29313o

Jaunpiebalgas pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
kafa klausības apliecību Ne 687,
par nederīgumu kara dienestam,
izd. no Cēsu apr. apsardz. priekšn.
1919. g. 12. nov. uz Eduarda-
Jāņa Pidriķa d. Ruskis vārdu.

Valkas apr. priekšn. pal. 2. iec.
izslud. par ned. nozaud. apliecību
par ned. kara dienestam Ne 3869,
izd. 1925. g. 19. martā no Valkas
kāja apr. priekšn. uz Kārļa
Jāņa d. Ķelpa v. 28864z

Jēkabpils apr. priekšn. pal.2.iec.
izslud. par ned. nozaud. Lietavas
iekšzemes pasi ,izd. no Juodupes
pag. valdes 1925. g. 22. aprilī uz
Annas (Onas) Kučinskaites v.

Līvānu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes personas pasi Ne 76,
izd. no Līvānu pag. valdes
1923. g. 20. martā uz Monikas
Jura m. Kūka vārdu. 28873r

Līvānu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes personas pasi Ne 384,
izd. no Līvānu pag. valdes
1926. g. 19. martā uz Jāzepa
Ādama d. Rūsiņa vārdu. 28870r

Ozolmuižas pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem zemāk
minētos nozaudētos dokumentus:

1) Latvijasjpasi, izd. no Rē-
zeknes apr. pr-ka 1. iec. pal.
1920. g. 21. okt. Ns 4796 uz Emī-
lijas Andreja m. Kaupers vārdu;

2) Latvijas pasi, izd. no Rē-
zeknes apr. pr-ka 1. iec. pal.
1920. g. 15. janv. Ne 11525 uz
Matrenasļ,Vasilija m. Černovas
vārdu ;$ "

3) Latvijas pasi, izd. no Rē-
zeknes'fapr. pr-ka 1. iec. pal.
1920. g. 27. nov. Ne 12237 uz
Jevgarfa Jevdokima d. Klimova
vārdu

^
28875r

Ozolmuižas pag. valde izsludina
par nedeiīgu nozaudēto iekšzemes
pasi, izd. no Rēzeknes apr. pr-ka
1. iec. pal. 6. nov. Ne 6487 uz
Irinas Toma m. Ovozdevas
vārdu. 28877r

Līvānu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes personas pasi Ne 675,
izd. no Līvānu pag. valdes
1924. g. 25. sept. uz Gabra Jura
d. Arsmenieks vārdu. 28871i

Krustpils pagasta valde Daugav-
pils apr., izsludina par nede-
rīgiem sekošusjdokumentus, kup
pieteikti parTnozaudētiem:

1) zirgu pasi, izd. no šīs valdes
1920. g. 15. okt. Ne 742 uz Pētera
Vītola vārdu; P*

2) karaklausības apliec, vec.
formas, izd. no 4. Valmieras
kājn. pulka k-ra 1922. g.20. martā
Ne 3513 uz Staņislava Ikšteina
vārdu.

Iekšzemes pases:
a) izdotas no Krustpils pag.

valdes: 1922. g.: Ne 916 uz Jana
Muke vārdu; Ne 1920 uz Nikolaja
Ozoliņa vārdu; Ne 2480 uz Jāņa
Vīksnes vārdu; Ne 1137 uz Annas
Purmalas^ vārdu.

1923. gadā: Ne 2060 uz Edes
Griezans vārdu; Ne 2163 uz Jāņa
Alberta Ozolina-Batraga vārdu.

1924.gadā: JVe3225 uz Kristapa
Alunana vārdu; Ne 3233 uz Edes
Alunans vārdu; Ns3668 uz Annas
Eglīt vārdu; Ns 4056 uz Karlīnes
Ozols vārdu;

b) izd. no Mežmuižas pag.
valdes 1922. g. 22. febr. Ns 16 uz
Minnes Ozoliņ vārdu.

c) izd. no Silajāņu pag. valdes
1922. g. 26. sept! Ns 3326 uz
M;m-s Šaraks vārdu.

d) izd. no Vecpiebalgas pag.
valdes 1920. g. 15. martā Ne 510
uz Marijas Padeg vārdu.

e) izd. no Daugavpils apr.
pr-ka pal. 2. iec. 1920. g.
29. sept. Ne698 uz Pētera Bērziņa
vārdu un 1923. g. 9. aug. Ne933 uz
Annas Stankevič vārdu. 28883r

Jelgavas pilsētas polic. pr-ks
izsludina par nederīgu Armijas
saimn. pārvaldes Daugavpils no-
liktavas pr-ka 1921. g. 3. febr.
Pēterim Vilhelmam " Jāņa d.
Ogle, izdoto karaklausības apl.
Ne 1021. 28366r

Bauskas apr. pr-ka pal. I. iec.
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu Latvijas pasi,
izd. no Bauskas pils. pol. pr-ka
1920. g. 12. jūl. Ne 1597 uz
Sulas Smuļa m. Hiršovic vārdu.

28346r

Latvijas banka
izdos šī gada 8. martā, pkst. 12

rakstiskā izsolē
1) telpu remontu un
2) centrālapkures ierīces darbus.

Piedāvājumi, par katru darbu atsevišķi, apmaksāti ar zīmog-
nodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstiem ,,Uz rakstisku izsoli 8. martā
1928. g., telpu remonta darbi", ,,Uz rakstisku izsoli 1928. g. 8. martā,
centrālapkures darbi" iesniedzami Latvijas bankas valdei, Rīgā,
Valdemāra ielā Ne 2a, sekretariātā, līdz š. g. 8. martam, pīkst. 12.

Drošības nauda 10% apmērā no iesnieguma summas, par
katru darbu.

Nosacījumi un tuvākas zinas bankas saimiecības daļā, Rīgā,
Valdemāra ielā Ns 2a, darba dienās no 10—14' 2. 29724b

Posto un telegrāfa dep. Solu. darbnīca
izsludina rakstisku izsoli

š. g. 6. martā, uz:
Benzinu 6000 kg.
Miliamperemetriem 2 gab.
Dinamo skārdu 1000 kg.

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

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības naudas 10 % ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas. L 884

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
nodaļā, Slokas ielā Ne 2, darbdienās no nulksten 10—12 un no
12,30—14. H ' ? 29585Č

2. ipla-iēina rajons
izdos

š. £ 2S. feferuārl. vttzst fZ Vir**tis
pag. nama

Salijā mutisko Izsolē
telefona stabu izciršanas un izvešanas darbus no
Gaviezas mežniecības Purviča apg. uz Virgas pag. namu

95 gabalus.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā priekš izsoles sākšanās Ls 10,—

drošības naudas kāda summa pie līguma noslēgšanas jāpapildina
līdz 20" (| no nosolītas summas.

Tuvākas ziņas par noteikumiem dabūjamas 2. tēlegrafa-
tēlefona rajona kanclejā Liepājā, Helenes ielā Ne 4 un pa tēlef. Ne 125.
29721b 2. tēlegrafa-tēlefona rajona pr-ks.

Rakstisku izsoli
1928. g. 12. martā, pulksten 11, sarīko

Artilērijas laboratorija Liepājā,
Ka;a ostā, Laboratorijas ielā Ne 1, uz

dažādu ķīmikāliju un mantu piegādi,
Skā: bārija superoksids — 15 kg, alumīnija pulveris — 30 kg, magnē-
zija pulv.—25 kg, mangāna superoksids — 50 kg, dzelzs trioksids —
50 kg, cinka pulveris — 550 kg, terra chlora ogleklis — 600 kg,
magnēzija karbonāts — 100 kg, zalmiaks pulv. — 250 kg, bertoleta
sāls — 250 kg, riciņeļļa— 10 kg, acetons —5 kg, etileteris —5 kg,
?amonjaks — 5 kg, sērskābe — 10 kg, nātrija hidroksīds — 25 kg,
ikalija fosfids — 5 kg, dzīvsudrabs tīrs— 10 kg, sēra antimons —25kg,
kalcij a karbonāts—25 kg, fosfors sarkanais — 5 kg, amonsalpeters —
25 kg, kaulu ogles — 10 kg, alvas sulfāts — 5 kg, stroncija karbonāts
— 5 kg, svina oksids — 5 kg, stikla pulveris — 10 kg, reaktivi
kimiski — 1 kompl., bankas stikla ar pieslīp. prāpjiem — 50 ccm. —
100 gab. 100 ccm. — 100 gab., 250 ccm. — 100 gab., 500 ccm. —
100 gab., 1 litr. = 20 gab., 2 litr. — 20 gab.,. reaktīvu pudeles stikla
500 ccm. — 30 gab., nosūcamās pudeles 5 litr. — 5 gab., medikamentu
(komplekti — 3 gab., čaulītes stikla pēc Ubbelohde — 6 gab., zal-
fietera skābe techn. — 500 kg, elemi sveķi — 5 kg, alva lietņos —
150 kg, sandaraks — 5 kg, karbids pulv. —10 kg, zivju līme — 5 kgr.,

?korķi 200000 gab. un gumijas maisi — 150 gab.
Drošības nauda: uz izsoli 3% no piedāvājuma summas;

līguma nodrošināšanai 20% no līguma summas.
Piedāvājumi iesūtāmi Artilērijas laboratorijai līdz 1928. g.

12. martam, pulksten 11. Mantu sarakstu, techniskos un izsoles
noteikumus uz pieprasījumu izsūta pa pastu. Paraugus var ap-
skatīt Artilērijas laboratorijā darba dienās pīkst. 9—15; turpat
ari sniedz tuvākus paskaidrojumus. Piegāde 2 mēneši no līguma
noslēgšanas. 2 29035ē

Kara būvniecības pārvaldes
Daugavpils būvju grupa,

Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā Ne 26, grupas kancelejā, izsludina:

jauktu galīgu izsoli
1928. g. 8. martā, pulksten 12, uz

1) jumtu remontu darbu izvešanu cietokšņa ēkām NeNe 49 un
62 par summu Ls 20.000. Drošības nauda Ls 2000 un

2) uz šosejas bruģēšanas darbiem Ziemeļu vārtu uzbērumam
;un citur par summu Ls 860. Drošības nauda Ls 86.

Rakst. piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi piedalīties
mutiskā solīšanā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
grupai līdz pulksten 12 izsoles dienā, klātpielikot vajadzīgo drošību.

Nodrošinājumi uz izsoli tiks pieņemti: 1) naudā, 2) Valsts vai
Valsts garantētos vērtspapīros pēc Fin. min. noteiktā kursa un 3) Lat-
vijas bankas garantijas. 29722ē

Ar techniskiem noteikumiem un darba maksas aprēķiniem
var iepazīties grupas kancelejā darbdienās no pulksten 9 līdz
pulksten 15. 2* L. Ne 907.

Šoseju un zemes teļu departaments
š. g. 3. martā, pulkst. 11, savās telpās, Gogoļa ielā Ne 3,

izdos jauktās (mutiskās un rakstiskās)
izsolēs sekošus darbus:

1) (atkārtotā izsolē) 2380 mgranitakmenu piegādi uz Rīgas—Lim-
bažu šosejas no klm 50,000—52.000. Drošības nauda Ls 3800.

Iszole tiks noturēta ari par mazām vienībām.
2) Ķemeru stacijas—Bigaunciema šosejas kapitālo remontu —

Ķemeru miesta robežās. Drošības nauda Ls 400.
Tuvākas zinas un paskaidrojumi departamentā parastā darba

laikā, istaba 467. 29725Č

Ķemeru sēravotu direkcija

izdos mazāprasltfijiem:
40 kub. asis bērza un alk«ņa malkas piegādāšanu Ķemeros sēravotu

direkcijas sētā.
Rakstiski piedāvājumi apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli slēg-

tās aploksnēs iesūtāmi Ķemeiu sēravotu direkcijai, Ķemeros, ne
vēlāk kā līdz š. g. 9. martam, pīkst. 1 dienā. Ar piegādāšanas no-
teikumiem var iepazīties Ķemeru sēravotu direkcijas kanclejā.
Pie piedāvājumu iesniegšanas jāpieliek drošības nauda 10% apmērā
no iesnieguma uzrādītās kopsummas. . 29720b

Lipnas virsmežniecība
1928. g. 9. martā, pulksten 12 dienā, virsmežniecības kancelejā:

A) izdos mazāksolīšanā jauktā izsolē,
saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
(Vaid." Vēstn." 1927. g. Ne 54.),
sagatavot un piegādāt llsjāņa Ne 31 apg. mežsarga dzīvojamās ēkas

jaunbūvei 93,4 mbaļķu,
no kuriem 27,5 msazāģējami pēc virsmežniecības norādījumiem un

15 steru skaidu malkas, sastrādājamas jumtu skaidās.
Koki materiālu sagatavošanai tiks izsniegti no Katlešu novada
108,134 un 135 kvart. Materiāli piegādājami uz mežsarga dienesta
zemes norādītā vietā. Iemaksājamā drošības nauda Ls 45.

B) Pārdos mutiskā vairāksolīšanā nederīgas ēkas, novešanai:
1) Ne 5 apgaitas, Briežu-dārza novadā — vienu kūtiņu,

novērtētu ? Ls 37
2) Ne 4 apgaitas, Liepnas pag. Sopkā — kūti un pirti,

novērtētu ? ,, 27
3) Ne 11 apgaitas, Liepnas pag. Berjozkos — pirti un pa-

grabu, novērtētus . ,, 2
4) Ne 14 apgaitas, Liepnas pag. Manuchnovā — šķūnīti,

novērtētu ' ...,, 3
5) Ne 13 apgaitas, Liepnas pag. Armeņgrīvā — kūti un pa-

grabu, novērtētus ,, 4
6) Ne 31 apgaitas, Liepnas pag. Rakovā — riju ar piedarbu,

kūti, pagrabu, un pirti, novērtētus ,,35
7) 11 iec. mežziņa, Liepnas pag. Katlešos — dzīvojamo

ēku un pirti, novērtētus ,,202
8) IV iec. mežziņa, Kacēnu pag. Kudrovas muižā — lauku

barības šķūni, novērtētu ,,20
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā pirms izsoles 10% drošības

naudas, bet pēc izsoles nosolītajiem jānomaksā visa pirkšanas
summa.

Tanī pat dienā pārdos 15 gab. sekvestrētus apšu sērkociņu
bluķus, atrodošos Žīguru stacijā uz virsmežniecības krautuves Ne 4,
novērtētus Ls 90. 29726c

Sīkākas ziņas virsmežniecība un pie iecirkņu mežziņiem.
L 903. Lipnas virsmežniecība.



Daugavpils pilsētas prefektūra
izslud. par ned. nozaud. Latvijas
iekšzemes pasi Ne 21801, izdotu
1923. g. 26. martā no Daugavpils
pils. prefektūras uz Marfas Asta-
fija m. ļerkumkov v. 28774z

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi, izd. no Jēkab-
pils pils. pol. pr-ka no 1920. g.
15. okt. Ne 2653 uz Šoras Cittas
Šneijera m. Jakobsons vārdu.

28355i-
Kosas pag. valde izsludina par

nederīgu,kā nozaudētu, izdoto
no Rīgas VII policijas iec. pr-ka
1919. g. 4. decembri ar Ne 35302
Latv. iekšzemes pasi uz Emilījas
Zandera m. Kļavinš, dzim. Škudit
vārdu. ' 28881 ē

Rugāju pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Balvu
pagasta valdes 1927. g. 24. nov.
ar Ne 476, ser. K. P. Ns 006876,
uz Donata Spička-Zacharans
vārdu. 28878ē

Rītes pagasta valde izsludina
par nozaudētu Latvijas iekšzemes
vecā parauga pasi ar Ne 5,
izdotu no Kroņa-Susējas pa-
gasta valdes 1920. g. 6. aprilī
uz Pētera Jaunais vārdu; skaitīt
par nederīgu. 28880ē

Rīgas Baltijas savstarpējās kredīt-
biedrības
gadskārtējā

PILNĀ BIEDRU SAPULCE
nolikta uz sestdienu, š. g.
24. martu, pīkst. 12 dienā,
kredītbiedrības telpās, Rāts lau-
kumā Ne 7, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1927. g.,

padomes un revizijas kommi-
sijas ziņojumi.

3) 1927. g. peļņas izdalīšana.
4) Budžets 1928. g. "
5) Normālstatutu noteikumi:

a) kredītu lieluma noteikšana
biedriem, b) biedru uzņemša-
nas kārtību, c) atlīdzība valdei.

6) Vēlēšanas: a) 2 valdes locekļu,
b) 2 valdes locekļu kandidātu,
c) 3 padomes locekļu, 2 pado-
mes kandidātu, d) 3 revizijas
kommisijas locekļu un 2 kan-
didātu.

7) Pieprasījumi un ziņojumi.
Piezīme. Ja uz šo sapulci

nesanāktu statūtu § 31.
noteiktais biedru skaits, tad
nākošā pilna sapulce notiks
š. g. 21. aprilī, pīkst. 5 p. p.,
Melngalvju zālē, Rāts lau-
kujmā Ne5, ar šo pašu dienas
kārtību un šīs sapiuces lē-
mumi būs saistoši priekš
visiem biedriem.

29691o VALDE.

Ventspils apr. pr-ka pal. iz-
sludina par nederīgu, kā pie-
teiktu par nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi Ns 187927, izd.
no Rīgas pref. 1921. g. 17. dec.
uz Kārļa Kārļa d. Heidens
vārdu. 28382r

Rūpn. akc. sab.
„Ķieģelsun kūdra"
uzaicina akcionārus ierasties uz
ĀRKĀRTĒJU PILNU SAPULCI
1928. g. 17. martā, pīkst. 5 p.p.,

Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 38.
Dienas kārtība.

1) 1926. gada pārskata pieņem-
šana.

2) Rulavas muižas neatsavināmās
daļas un ķieģeļu fabrikas kor-
borēšana uz sabiedrības vārdu
un apgrūtināšana ar parādiem.

3) Nesterova mantinieku ķieģeļu
fabrikas iegūšana Kalnciema
pagastā un apgrūtināšana ar
parādiem.

4) Valdes priekšlikumi.
29695o VALDE.

A/s Hģeciema manufaktūra
kārtēja

vispārēja akcionāru sapulce
notiks 1928. g. 15. martā, pīkst.
10 rītā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā
Ne 51, valdes telpās.

Dienas kārtība.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Revizijas kommisijas un val-

des ziņojumi.
3) Gada 'pārskata par 1927. g.

apstiprināšana.
4) Peļņas sadalīšana.
5) Nekustamu īpašumu iegūšana

un pārdošana.
6) Vēlēšanas.
7) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
29692o VALDE.

A/S Latobūve
ārkārtēja pil a sapulce

notiks š. g. 20 martā, pulksten
6 p. p., Rīgā, Šķūņu ielā Ns 13,
Kom. sab. ,,Nofdeķi" telpās ar
sekošo dienas kārtību:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas;
2) Likvidācijas kommisijas zi-

ņojumi;
3) Valdes ziņojums un atbildības

noņemšana;
4) Likvidācijas komisijas tālākā

rīcība resp. konkursa valdes
ievēlēšana;

5) Likvidācijas kommisijas lo-
cekļu vēlēšanas; .

6) Likvidācijai vajadzīgu līdzekļu
iegūšana;

7) Dažādi jautājumi un priekš-
likumi.
P. S. Sapulce skaitīsies par

pilntiesīgu pie jebkura biedru
skaita. 29686v

Likvidācijas kommisija.

Akc. sab. Rīgas māksi.
minerālūdeņi

„VĒRMAŅA PARKS"
VISPĀRĒJĀ SAPULCE

notiks sestdien, 1928. g.31. martā
pīkst. 6 p. p., iestādes kantora
telpās.

Dienas kārtība.
1) Gada pārskats 1926,27. g.
2) Revizijas kommisijas ziņojums
3) Vēlēšanas.
4) Tekoši jautājumi.

Dēļ balsstiesības iegūšanas ak-
ciju vai arī depoheto akciju kvīšu
īpašnieki tiek uzaicināti priekšā
stādīt savas akcijas vai' arī mi-
nētās kvītes direkcijai līdz š. g.
24. martam.
29694o Direkcija.

Rīgas ziemeļu krāj-aizdevu sa-
drības

kārtēja pilna biedru sapulce
notiks 1928. g. 12. martā, pīkst.
6 vakarā, Rīgas latviešu biedrības
mazajā zālē, Merķeļa ielā Ne 13-

Dienas kārtība.
1) Sapulces amata personu vēlē-

šanas.
2) Pārskats par 1927. g. ,padomes

un revizijas kommisijas at-
sauksmes, pārskata apstipri-
nāšana.

3) Peļņas sadalīšana.
4) Budžets 1928. gadam.
5) Biedru izslēgšana.
6) Valdes un padomes priekšli-

kumi.
7) Vēlēšanas.
29688o VALDE.

Ivandes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 452, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 19. martā uz Trīnes
Friča m. Vinkler vārdu. 28239o

Grundzāles pag. valde izsludini
par nederīgu nozaudēto 3. daļas
rezervista apliecību Ne 19841,
izd. no Valkas kara apr. priekšn.
1925. g. 21. dec. uz Voldemāra
Augusta d. Eglīša vārdu. 28241o

Vandzenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kafa klau-
sības apliecību Ne 3401, izd. no
Tukuma-Talsu kafa apr. priekšn.
1924. g. 31. martā uz Friča
Vīksnas vārdu, par nederīgumu
kara dienestam. 28247o

Alšvangas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaud.
dokumentus

1) Latv. pasi Ne 109, izd. no
šīs pag. valdes 1920. g. 28. febr.
uz Margrietas Jāzepa m. Zavickis
vārdu

2) Latv. pasi Ne 2092, izd. no
šīs pag. valdes 1920. g. 23. dec.
uz Marijas Labrenča m. Valciņš v.

3) Latv. pasi Ne 56, izd. no
šīs pag. valdes 1920. g. 27. febr.
uz ļāna Ādama d. Krūmiņa v.

28235o

Mētrienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ne 2/4059,
izd. no Cēsu apr. apsardz. pjiekšn
1921. g. 7. apr. uz Pētera Āboliņa
vārdu. 28361o

Mētrienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 244, izd. no Sarkaņu pag.
valdes 1927. g. 16. dec. uz
Ermīnes Tropiņš vārdu. 28360o

Vānes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. pasi
Ne 717, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 28. okt. uz Valijas
Kemnics vārdu. 28479o

Pastendes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 623, izd. no Lībagu pag.
valdes 1920. g. 1. jūlijā uz Friča
Jāņa d. Tīfentāla vārdu. 28468o

Kārsavas pag. valde izsludina
par nederīgām sekošas kara klau-
sības apliecības;

1) ar Ns 23782, izd. no Ludzas
kara apr. priekšn. 1924. g.30. okt.
uz Andreva Romāna d. Gailana
vārdu.

2) ar Ns 138, izd. no Ludzas
kafa apr. priekšn. 1926. g.
uz Boleslava Grigora d. Zeiļuka
vārdu;

3) ar Ne 1795, izd. no Ludzas
kara apr. priekšn. 1921. g. marta
mēn. uz Vladislava Vikentija d.
Stuļpana vārdu;

4) ar Ne 2327, izd. no Ludzas
kara apr. priekšn. 1920. g. 1. aug.
uz Donata Pētera d. Nalivaiko
vārdu. 28358o

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

1) Latv. pasi Ne 2366, izd. no
Rēzeknes apr. 4. iec. pol. priekšn.
1920. g. 30. okt. uz Jāņa Augusta
dēla Stafecka vārdu.

2) Latv. pasi Ne 2525, izd. no
Varakļānu pag. valdes 1922. g.
22. dec. uz Pētera Jēzupa d.
Lakovska vārdu.

3) Kara klausības apliecību
Ne 21609, izd. no Cēsu kara apr.
pārv. 1924. g. 3. dec. uz
Pētera Jēzupa d. Lakovska v.

28364o

Priekuļes policijas iec. priekšn.
izslud. par ned. nozaud. Latvijas
iekšzemes pasi Ns 5554, izd. no
Liepājas apr. priekšn. pal. 2. iec.
1920. g. 5. jūnijā uz Sīmaņa
Jāna d. Buivida v. 28778z

Priekuļes policijas iec. priekšn.
izslud. par ned. sekošas nozaud.
Kārļa Jēkaba d. Eidiņa pases:
1) Latvijas iekšzemes pasi Ns3797,
izd. no Priekules policijas priekšn.
1922. g. 27. janv., 2) zirgu pases
NsNe 48/23403; 49/23404, izd.
no Virgas pag. va des 1925. g.
2.dec.un 3) zirga pasiNe291/12315
izd. no Nīcas pag. v. 1926. g.
13. janvārī uz Katrīnes Splite v.,
pārrakstītu 1927. g. 2. februāri uz
Kārļa Eidiņa v. 28777z

Tirzas pag. valde izslud. par
ned. nozaud. iekšzemes pasi Ne
1274, izd. no Tirzas pag. valdes
1925. g. 3. jūlijā uz Annas Ma-
rijas Pētera m. Griķis v. 28781z

Tirzas pag. valde izslud. par
ned. nozaud. Latvijas iekšzemes
pasi Ne 219, izd. no Tirzas pag.
valdes 1920 g. 2. augustā uz
Emīla Anša d. Ķalviša v. 28780z

Alūksnes iec. polīc. priekšnieks
zslud. par ned. nozaud. iekšzemes

pasi Ne 3190, izd. no Valkas apr.
priekšnieka pal. 1. iec. 1922. g.
6. aprilī uz Aleksandra Jāņa d.
Bauera vārdu. 26776z

Ventspils pilsētas polīc. priekšn.
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ne 12564,
izd. no Ventspils apriņķa priekšn.
1925. g. 23. jūlijā uz Teodora-
Harolda Kārļa d. Kammers v.

Blomes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
pasi Ne 119, izd. no Smiltenes
pag. valdes 1920. g. 2. jūn. uz
Jāņa Jāņa d. Pora vārdu. 28237o

Madonas apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 644, izd. no Galgau-
skas pag. valdes 1920. g. 8. jūl.
uz Valijas Augusta m. Otvars v.

^, Jēkapbils apr. priekšn. pal. Liec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ns 9, izd. no Sērenes
pag. valdes 1924. g. 29. febr. uz
Jāzepa Ignata d. Stumbris vārdu.

Valkas apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ns 202, izd. no Vij-
ciema pag. valdes 1920. g. 27.okt.
uz Augusta Jēkaba d. Cera v.

Tukuma-Talsu apr. priekšn. pal.
1. iec. izsludina par nederīgu
Latv. pasi Ns 1678, izd. no
Bauskas pag. valdes 1921. g.
6. febr. uz Alberta Lella v. 28228o

Tukuma-Talsu apr. priekšn. pal.
1. iec. izsludina par nederīgu
Latv. pasi Ns 382, izd. no Milz-
kalnes pag. valdes uz Anša
Preses vārdu. 28227o

Jelgavas pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu kara klau-
sības apliecību Ne 14789, izd. no
Jelgavas-Bauskas kara apr.priekš-
nieka 1927. g. 5. maijā uz Eduar-
da Dāvīda d. Līcis vārdu. 28226o

Priekules pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 11155, izd. no
Liepājas apr. priekšn. pal. 1. iec.
1921. g. 30. jūl. uz Minnas Otto
m. Tapert, dzim. Ozol vārdu.

Ventspils pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kāja klausības apliecību pav nede-
rīgumu kara dienestam Ne 811,
izd.no Ventspils kafa apr. priekšn.
1924. g. 1. febr. uz Jāna Andreja
dēla Hausvalda vārdu. 28223o

Ventspils pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 526, izd. no Puzes
pag. valdes 1920. g. 26. maijā
uz Annas Jāņa m. Gūltner vārdu.

Daugavpils apr. priekšn. pal.
1. iec, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latv. pasi Ne 1289,
izd. no Kalupes pag. valdes
1921. g. 6. maijā uz Monikas
Mateuša m. Vvlk vārdu. 28220o

Madonas apr. priekšn. pal. Liec.
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Latv. pasi Ne 393 ser. MT
Ne 010993, izd. no Saikavas pag.
valdes uz Kārļa Grīnvalda vārdu.

2) Latv. pasi 170 ser. MTN
Ns 004770, izd. no Lazdonas pag.
valdes uz. Artūra Cīruļa vārdu.

3) Latv. pasi Ne 757, izd. no
Lazdonas pag. valdes uz Kristīnes
Andreja m. Markavs vārdu.

4) Latv. pasi Ne 377, izd. no
Kalsnavas pag. valdes uz Lotes
Pētera m. Leitrauts vārdu

5) Latv. pasi — 683, izd. no
Kalsnavas pag. valdes uz Lūcijas
Jēkaba m. Kļaviņš vārdu.

6) Latv. pasi JNe 435, izd. no
Bērzaunes pag. valdes uz Jāņa
Andža d. Zaikova vārdu.

7) Latv. pasi Ne 726, izd. no
Bērzaunes pag. valdes uz Pētera
Pētera d. Pakalnieta vārdu.

8) Latv. pasi Ne 1522, izd. no
Asūnes pag. valdes uz Jēzupa
Augusta d. Gražuļa vārdu.

9) Latv. pasi Ne 505, izd. no
Ļaudonas pag. valdes uz Martas
Jāna m. Markvart vārdu.

10) Latv. pasi Ne 283, izd. no
Saikavas pag. valdes uz Grietas
Edes m. Kargans vārdu.

11) Latv. pasi Ns 525, izd. no
Ļaudonas pag. valdes uz Emmas
Jāņa m. Vimba vārdu.

12) Latv. pasi Ne 606, izd. no
Patkules pag. valdes uz Alek-
sandra Jura d. Svārpstona v.

13) Latv. pasi Ns 36, izd. no
Ružinas pag. valdes uz Jeremina-
des Sīmaņa m. Kapilova vārdu.

Ventspils apr. pr-ka pal. iz-
sludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu Latvijas iekš-
zemes pasi Ne 10365), izd. no
Rīgas pref. 1923. g. 31. jūl. uz
Konstantīna Bērtuļa d. Berks
vārdu. 28384r

Ventspils apr. pr-ka pal. iz-
sludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu Latvijas iekš-
zemes pasi Ns 5312, izd. no Dun-
dagas pag. valdes 1922. g. 9. dec.
uz Arvīda Kārļa d. Helds v. 28383

Pustiņas pagasta valde, Daugav-
pils apr., izsludina par nederīgu
nozaudēto apliecību par ieskaitī-
šanu trešās daļas rezervē Ns35315,
izd. no Daugavpils kara apr.
pārvaldes 1925. g. 14. nov. uz Vid-
česlava Franča d. Nemiro vārdu.

28359v

Lēdurgas pagasta valde izslud-
dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi Ne 1369, izd. no
Rēznas pagasta valdes 1922. g.
7. okt. uz Veronikas Ontona m.
Bindar vārdu. 28469v

?Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ne 25563,
izd. 1924. g. 20. nov. no Daugav-
pils pils. prēf. uz Antona Jāņa d.
Gelmaņa vārdu. 28462v

Blomes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi Ne 1612, izd. 1921. g. 28. jūn.
no Raunas pag. valdes uz Karlī-
nes Dāvā m. Apiņ vārdu. 28466v

Auces pol. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgiem zemāk
uzrādītos, nozaudētos dokument.-

1) Personas apliecību Ne 298,
izd. no Benkavas virsmežniecības
1926. g. 29. jūl. uz Friča Peter-
sona vārdu;

2) Ieroču atļauju Ns 2983, izd.
no mežu departamenta 1923. g.
12. sept. uz tā paša Friča Peter-
sona vārdu;

3) Ciršanas biļeti Ns 11, izd,
no Benkavas virsmežniecības iec.
mežziņa 1926. g. 8. martā uz
mežziņa vārdu;

4) Izvešanas atļauju izd. no
Benkavas virsmežniecības Vilim
Aleksinam pēc meža ciršanas
biļetes Ns 19 Ns 44, 1927. g.
12. martā un

5) Izvešanas atļauju Ns 1,
izd. no Benkavas virsmežniecības
A. Ļidovskim pēc meža ciršanas
biļetes Ne 16, 1927. g. 1. aprilī.

2846 lv .

Jelgavas apr. priekšnieka pal.
2. iec. izsludina par nederīgu no-
zaudētu iekšzemes pasi Ne 73,
izd. no Bramberģes pag. valdes
1920. g. 21. aug. uz Eduarda-Anša
d. Steinberga vārdu. 28460v

Ozolmuižas pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus:

1) karaklausības apliec, izd.
no Rēzeknes kara apr. pr-ka
1923. g. 23. apr. Ne 4389 uz
Miroņa Varfolomeja d. Teo-
dorova vārdu;

2) karaklausības apliec, izd.
no Valmieras kājn. pulka k-ra
1925. g. 8. maijā Ne 5386 uz
Fedota Grigorija d. Malīševa
vārdu. 28876r

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
atsauc savu sludinājumu, ie-
vietotu „V. V." 1927. g. 2. dec.
Ns 271 par Kārļa Medņa pases
Ne 5516 nozaudēšanu, jo pase
atrasta un skaitās par derīgu.

28354r

Ciblas pagasta valde, Ludzas
apr., izsludina zemāk minētos
dokumentus par nederīgiem, kā
nozaudētus

1) Iekšzemes pasi Ns 658, izd.
no Ciblasjpag. valdes 1922. g.
26. septembrī uz Marijas^Ignata
m. Armans vārdu;

2) Iekšzemes pasi Ne 1248, izd
no Ciblas pag. valdes 1923. g,
16. maijā uz Jevgeņija Jēzupa d
Katkeviča vārdu;

3) Iekšzemes'pasi Ne 1978, izd
no Ciblas pag. valdes 1921. g.
3. sept. uz Jakova Teodora d
Loginova vārdu;

4) Iekšzemes pasi Ne 1350, izd.
no Ciblas pag. valdes 1923. g,
22. janvārī uz Aleksandra Ber-
narda d. Klešnika vaidu;

5) Iekšzemes pasi Ne 870, izd,
no Zvirgzdīnes pag. valdes 1921 .g.
18. maitā uz Veras Staņislava m
Štanovas vārdu;

6) Iekšzemes pasi Ne.431, izd
no Ciblas pagasta valdes 1921. g
7. dec. uz Ādama Pētera d. Val-
tera vaidu. 28467v

Latvijas šoferu biedrība
sasauc

otrreizēju pilnu biedru sapulci
svētdien, š. g. 4. martā, pīkst. 10,
Skolas ielā Ne 3a, Latv. pareizu
medību un . šaušan. biedrības
kluba telpās (ieeja no Central
garāžas sētas) ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas.
2) Valdes un reviz, kommisijas

ziņojumi.
3) Biedrības pastāvēšanas jautā-

jums.
4) Dažādi priekšlikumi un ziņo-

jumi.
Piezīme. Uz statūtu § 25.

pamata šī sapulce skaitīsies
pilntiesīga pie katra biedru
skaita.

29693o VALDE.

LiKnD bd ministru kabineta
noteikumu krājums.
1928. g. 3. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pieprasī-

jumiem.
Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu ,, 0,24

Saturs:
32) Likums par piemaksām pie

atlīdzības par valdībai no-
dotiem liniem.

33) Likums par tirdzniecību ar
lopbarības līdzekļiem, lop-
barības preparātiem un lop-
barības kaļķi.

34) Likums par statistisku ziņu
ievākšanu no pašvaldību
iestādēm.

35) Likums par 1919. g. 19. jū-
nijā Francijā iepirkto
Amerikas Savienoto Valstu
preču un uz tām attiecošos
dokumentu un noslēgto lī-
gumu atsvabināšanu no
muitas un zīmognodokļa.

36) Papildinājums, likumā par
apriņķa valdes un revizijas
kommisijas vēlēšanām.

37) Likums par konvenciju par
noziedznieku izdošanu un
tiesisku palīdzību krimināl-
lietās starp Latviju un
Norvēģiju.

38) Papildinājums kara klausī-
bas likumā.

£atvijas tautas bankas
valde paziņo, ka bankas

VIII kārtējā akcionārs sapulce
notiks š. g. 27. martā, pulksten 10 dienā, Rīgā, Merķeļa ielā Ns 13.
Latviešu biedrības telpās.

Dienas kārtība:

1) Sapulces atklāša~a un sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Bankas pārvaldes (padomes, valdes un revizijas kommisijas) ziņo-

jumi par 1927. g. darbību, darbības pārskata apstiprināšana un
peļņas sadalīšana.

3) Darbības plāna un 1928. g. budžeta apstiprināšana.
4) Pārvaldes locekļu un viņu kandidātu vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumu un ierosinājumi. 29074ē

1* Valde.

SJažādi
sludinājumi.

Rīgas amatu Medr.
valde

sasauc sestdien, 1928. g. 10.
martā, pulksten 7 vakarā,

nāvtēju

pilno sapulci
Dienas kārtība:

1) Norēķins par 1927. g. darbību
2) Budžeta uzmetums 1928. g.;
3) Revizijas komrnisijas ziņojums
4) Priekšlikumi;
5) Vēlēšanas.

Priekšlikumi jāiesniedz valdei
rakstiski 8 dienas pirms pilnas
sapulces. 29687v Valde.

Lati» aili banka
sasauc savu

akcionāru

kait. fispor. sapulci
sestdien 1928._ g. 17, maiiā,
pulksten 6 pēc pusd., bankas
telpās, Kaļķu ielā 3, er sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Bankas 1927. g. norēķins.
3) 1927. g. peļņas sadalHana.
4) Valdes atalgojums un
5) Vēlēšanas.

Saskaņā ar statūtu § 61. akcijas
jāpieteic ne vēlāk kā 14 dienas
pirms sapulces, t. i. līdz š. g.
3. martam. 29730 Valde.

Rīgas cementu fabrikas un eļļas
spiestuves sabiedrības ,,C. Ch.

Schmidt" valde,
uz 1920. g. 23. apr. un 1921. g.
20. apr. likuma un uz stāt. 17. p.
pam. uzaicina apakšā minēto
sabiedrības akciju nezināmos
īpašniekus uzrādīt 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas, par pazudušām pie-
teiktas sekošas sabiedrības akcijas

63 gab. NsNe 76—92, 93—100,
1075—1083, 1084—1099, 1833—
1836, 1837—1840, 1841— 1845.

Gadījumā, ja minētās akcijas
sešu mēnešu laikā netiks uzrādī-
tas, viņas skaitīsies par nederī-
gām un personām, kuras ziņo-
jušas par viņu pazušanu, to
vietā tiks izsniegtas citas pienā-
cīgas zīmes. 29696v

Rīgā, 1928. g. 23. februārī.
Direkcija.

Akciīu saliem. Jiiitiir
(Aku. o6iu,. ,,KayiyK")

Milijas kommisifa
1) pārdod atklātā vairāksolī-

šanā minētai sabiedrībai Jelgavas
priekšpilsētā, Slokas ielā Ns 24,
26 un 28 (gr. 63, No.No 122, 123 un
124)dzimtsnomā piederošos un
valsts fondā ieskaitītos grunts-
gabalus, platībā 5726 kv. asis,
1981 kv. asi un 172H/2 kv. asis ar
uz viņiem esošām būvēm. Grunts-
gabali ierakstīti Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļas Rīgas
pilsētas 4. hipotēku iec. zemes
grāmatu režristra 999, 1012 un
998 nodaļās;

2.) pārdodamie īpašumu no-
vērtēti uz Ls 425.530,81, no kādas
summas arī sāksies izsole;

3) personām un iestādēm, kas
vēlas piedalīties atklātā izsolē,
jāiemaksā likvidācijas kommisi-
jai '/jo daļa no novērtētās sum-
mas drošības naudas (zalogs), kā
arī jāiesniedz tieslietu ministrijas
atļauja iegūt šos īpašumus.

4) atklātā izsole notiks š. g.
19. martā Rīgā, 1. Smilšu ielā
Ne 1/3, dz. 8, un sāksies pulksten
12 dienā , līdz kādam laikam jā-
pieteic arī visi tie iebildumi, kup
varētu atvietot izsoli;

5) Tuvākas ziņas sniedz likvi-
dācijas kommisijas priekšsēdē-
tājs E. Brikovskis Rīgā, Antoni-
jas ielā Ne 6, tieslietu ministrijā.

A/S ,,Kaučuk' likvidācijas
kommisijas priekšsēdētājs

29697v Brikovskis.

Krāj-aizdevu sabiedrība
„KOOPCENTRS"

ārkārtēju pilnu
biedru sapulci

sasauc 1928. g. 9. martā, pīkst,
4 p. p., sabiedrības telpās

Dienas kārtība.
1) Sapulces vadītāju vēlēšana.
2) Parādu daļu nornaksas kārtība:
3) Par kredītu piespriešanas kār-

tību un apmēriem.
4) Dažādi priekšlikumi.
29689o VALDE.

Rīgas pilsētai kreflitbiedrllias
61. kārtēja

pilnā sapulce
notiks piektdien, 1928.g. 2.martā,
pīkst. 6. vakarā, kredītbiedrības
telpās, l. Smilšu ielā Ne 27.

Dienas kārtība.
1) 1927. g. pārskata apstiprinā-

šana.
2) No 1928. g. izsniedzamiem

ķīlu zīmju aizdevumiem re-
zerves kapitālam ņemamas
maksas noteikšana.

3) Vēlēšanas.
4) Budžets 1928. gadam.
5)Pensijas statūtu apstiprināšana.

Ja š. g. 2. martā nesanāktu
likumīgais biedru skaits, tad š. g.
16. martā, Doma muzeja zālē

notiks
otra pilna sapulce,

kura būs pilntiesīga pie katra
biedru skaita.

Rīgā, 1928. g. 23. februārī.
29690o Direkcija.
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