
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Ministru kabineta sēde š. g. 15. janvāri.
Pastāvošās preču izcelšanās apliecību

iesniegšanas kārtības pagarināšana līdz
1929. g. 15. februārim.

Instrukcija ostu valdēm un
^
ūdensceļu

rajonu pārziņiem par statistisku ziņu
sniegšanu.

Rīkojums par pārgrozībām „Noteikumos
par preču pārvadāšanu pa dzelz-
ceļiem N° 342".

Finanču ministrijas nodokļu departamenta
rīkojumi par zīmognodevu nomaksu
naudā.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. g. 15. janvārī

Nr. 358.
Paaugstinu par izdienu Virsnieku kursu

kapteini Otto Ūdentiņu pulkveža-
leitnanta dienesta pakāpē, skaitot no šīs
dienas.

Valsts Prezidents G. Zem gals.
Kara ministris A. Ozols.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JV2 24
1929. g. 15. janvārī.

Pastāvošās preču izcelšanās apliecību
iesniegšanas kārtības pagarināšana

līdz 1929. g. 15. februārim.
Sakarā ar 1928. g. „Valdības Vēstneša"

296. numurā publicētiem ,pārgrozījumiem
un papildinājumiem muitas tarifos" pa-
ziņoju, ka pastāvošie noteikumi par preču
izcelšanās apliecībām resp. 1928. g. 4. ap-
rīļa rīkojuma N° 82 p. 13. (,,Valdības
Vēstneša" 1928. g. 80. numurā) paliek
spēkā attiecībā uz visām tām precēm, par
kurām kravas dokumenti tiks iesniegti
muitas iestādēs līdz š. g. 15. februārim
(ieskaitot).

Pamats. Muitas tar.visp. not.4. pants.
Finanču ministris A. Petrevics.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Apstiprinu.
1928. g. 21. decembrī.

Finanču ministra b. ļ. Bokalders.

Rīkojums.
Finanču ministrijas nodokļu departa-

ments paziņo, ka ar finanču ministra
1927. g. 3. * marta lēmumu A/S ,,Augļu
eksports" un K/S „Kimmel" Rīgā, dotā
atļauja nomaksāt zīmognodevu naudā par
izdodamiem rēķiniem rīkojumā par zīmog-
nodevu 74. p. kārtībā, kas publicēta
„Valdības Vēstneša" 1927. g. 63. numurā,
atcelta.

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

Direktora v. E. Loske.
24273 Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Apstiprinu.
1928. g. 21. decembri.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Rīkojums.
Finanču ministrijas nodokļu departa-

ments paziņo, ka ar finanču ministra
1923. g. 29*. jūnija lēmumu, centrālai
savienībai „Konzums" Rīgā, dotā atļauja
nomaksāt zīmognodevu naudā par izdo-
damiem dokumentiem rīkojumā par zī-
mognodevu 74. p. kārtībā, kas publicēta..Valdības Vēstneša" 1923. g. 142. nu-
murā, atcelta.

Sis rīkojums stājas spēkā ar viņa publi-
cēšanas dienu „Valdības Vēstnesī".

Direktora v. E. Loske.
24274 Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Valdības iestāžu paziņojumi
Rīgas apgabaltiesas 3. kriminālnodaļa,

saskaņā ar savu š. g. 4. janvāra lēmumu, ar šo
dara 'zināmu, ka 1928. g. 13. jūlijā, Rīgas ap-
riņķī, Krimuldas pagasta, Austriņu mājas pļavas
šķūnī atrasts vīrieša līķis, ģērbts: 1) tumši zilā
audekla darba blūzē, 'pelēkā adītā vilnas
kreklā-kamzolī; 3) pletkreklā ar zaļām strīpām;
4) ap kaklu audekla saitīte ar baltu metāla
krustiņu; 5) stipri apvalkātās tumši pelēkās
virsbiksēs; 6) baltās apakšbiksēs; 7) autos no
zilgani strīpotas drēbes un caurās pastalās.

Ari šķūnī līķa tuvumā atradās tumši pelēkas
drēbes, žokeja cepure un puskažociņš no aitu
ādām. Minētais vīrietis ir bijis spēcīga baro-
juma, 173 cm garš ar tumši blondiem matiem,
plakanu pieri, īsu resnu kaklu un viņa seja bija
sadragāta. Pēc ārsta atzinuma, minētais vīrietis
ir bijis ap 30—40 gadus vecs un viņa nāves
cēlonis ir bijis galvas kausa un smadzeņu
dragājums.

Rīgas apgabaltiesas 3. kriminālnodaļa lūdz
visus, kas varētu sniegt kaut kādas ziņas par
minēto atrasto vīrieša līķi, paziņot Rīgas apriņķa
1. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim, Rīga, Andreja
Pumpura ielā JN'a 1, istaba 7.

Priekšsēdētāja biedrs V. D a u k ša.
Sekretārs J. S uslovs.

Madonas apriņķa 1. iecirkņa miertiesnesis
izpildot savu 1928. g. 22. decembra lēmumu,
paziņo, ka meklēšana pēc apsūdzētās uz sodu
l'k. 581. p. 2. d. Antonijas Lapacinskis,
kura uzsākta uz Cēsu apriņķa 4. iec. mier-
tiesneša 1923. g. 27. aprīļa 'lēmuma pamata,
izbeidzama.

Norāde. „Valdības Vēstneša" 1923. gada
109. numurā.

Madonā, 1929. g. 12. janvāri. JVs 392/22.
Miertiesnesis J. C i m d i ņ š.

Sekretārs Prūsis.

Madonas apriņķa 1. iecirkņa miertiesnesis
izpildot savu 1928. g. 11. decembra lēmumu,
paziņo, ka meklēšana pēc apsūdzētā uz sod. lik.
581. p. II d. Jāņa Pērkona, kura uzsākta
uz Cēsu apriņķa ' IV iec. miertiesneša 1921. g.
28 februāra lēmuma pamata, izbeidzama.

Norāde. ,.Valdības Vēstneša" 1921. gada
89. numurā.

Madonā, 1929. g. 12. janvārī. JVs 392/22.
Miertiesnesis J. C i m d i ņ š.

Sekretārs Prūsis.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis
izbeidz sekošu personu meklēšanu : Jāņa-
Eduarda Uldriķa d. Bamberga un Miķeļa
Miķeļa d. Šte'rna, sludinātu „Vald. Vēsfn."
192'8. g. 11. septembra 205. numurā.

Liepājā, 1929. g. 14. janvārī. Na 459,28. g.
Miertiesnesis T. Vegners.

Sekretārs M. Krēsliņš.

Meklējamo personu saraksts JV° 399.
27626. Ābols, Jānis Jāņa d., agrāk dzīv.

Skrīveros, Jaunzemitanos. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. uz N° 1104 no
2. XI 28. (8. I 29.).

27627. Arens, Aleksandrs Teodora d., dz.
10. IV 1886. g. Latvijas pav. — Paziņot dzīves
vietu krimn. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz r. no
31. XII 28. (8. I 29.).

27628. Bezmenovs, Ivans Pāvela d., dzim.
28. II 1890. g., bij. Krievijas pav. — Rīgas.
8. iec. miert. r. Xs 1369 no 28. XII 28. (10. I 29),
apv. uz s. I. 574. p. 1. d. — Apcietināt.

27629 Biernis, Elfrīde Jūlija m., dzim.
Cīrul. dzim. 11. VIII 1906. g., pied. pie Valkas. —
Rīgas apr. 4. iec. miert. r. X° 2038 no 31. XII 28.
(8. I 29.), apv. uz s. 1. 581. p. 2. d — Apcie-
tināt.

27630. Barons, Ernests Ernesta d., dzim.
1889. g., pied. pie Miizukalna pagasta. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 7. iec. izm. tiesn. r. jVs4916
no 30. XI 28. (9. I 29.)

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez pasūtīšanas

gadu Ls 22.— .
i/2 gadu ...» 12,— (sanem<>t eksped.) par:
3 mēn , 6,— gadu Ls 18,—
1 „....„ 2,— Va gadu . . . „ 10—
Piesūtot pa J rnen ,, 5,—
pastu un pie 1 „ . . . . ,, 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ...» —,12 numuru . . „ —,10

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pili Nē 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilīNs 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) '. . ,, —,25

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

Instrukcija
ostu valdēm un ūdensceļu rajonu pārziņiem par statistisku

zinu sniegšanu.
1. Ostu valdes un ūdensceļu rajonu pārziņi šinī instrukcijā paredzētā kārtībā

sastāda un iesūta Valsts statistiskai pārvaldei un Jūrniecības departamentam ziņas
par pārvadātiem pasažierieim, precēm un pienākušiem plostiem.

2. Ziņas nav jāiesūta par sekošiem pārvadājumiem:
a) par pasažieriem un visām precēm, kuras pārvadā ostu rajonos (piem.

Rīga—Daugavgrīva);
b) par koku materiāliem un plostiem, kurus pludina no Rīgas uz vietām

ārpus ostas rajona, ja sie materiāli tiek pludināti ar Rīgas ostas valdes
izdotām pavadzīmēm (piem. Rīga—Dubulti);

c) par koku materiāliem, kuri tiek pārvadāti plostos, pa jūru (sk. instruk-
cijas 4, c pkt.).

3. Instrukcijas 1. pkt. paredzētās ziņas sastāda un iesūta tikai tās ostu
valdes resp. ūdensceļu rajonu pārziņi, kuru rajonā ir preču vai pasažieru
pārvadāšanas gala punkts.

Piezīme. Gala punktos, kuros atrodas ostu valdes, reģistrāciju izdara ostu
valdes, turpretim pārējos punktos — attiecīgais ūdensceļa rajona pārzinis.

4. Izņēmumi no instrukcijas 3. pkt. paredzētās kārtības:
a) Gaujas ūdensceļa rajona pārzinim jāreģistrē arī tās preces, kuras pār-

vadātas pa Gaujas ūdensceļu, bet kuru pārvadāšanas gala punkts atrodas
Lielupes ūdensceļa pārziņa vai Rīgas ostas valdes rajonā (piem. Dubultos,
Rīgā);

b) Lielupes ūdensceļa rajona pārzinim jāreģistrē arī tās preces un pasažieri,
kuri pārvadāti pa Lielupi, bet kuru pārvadāšanas gala punkts atrodas
Rīgas ostas valdes rajonā;

c) preces, kuras no upes ietekas tiek vestas tālāk pa jūru, jāreģistrē tām
ostu valdēm resp. ūdensceļu pārziņiem, kūpi rajonā atrodas upe (piem.
Salaces ūdensceļa uzraugs reģistrē arī tās preces, kuras pienākušas pa upi
Salacgrīvā un no šejienes tiek vestas pa jūru uz Rīgu, uzdodot par gala
punktu nevis Rīgu, bet Salacgrīvu).

5. Ziņas par pārvadātiem pasažieriem un precēm jāiesūta uz speciālām veid-
lapām pēc sekoša parauga:

STATISTIS KAS ZIŅAS

par ostu valdes rajonā nopludinātiem koku materiāliem un
ūdensceļu pārziņa

pārvadātām precēm 19 g mēnesī.
N°

19 g. „ "

daudzums Pārvadāšanas p
k̂uģos

c 5l/"i i rri 5ļ cf T liļ \7s\ 1

Preces nosaukums Mēra Ūdensceļa nosaukums punkts p °nkts liellaivās
Skaits preces

vienība . , pār-
apnņķis vai pilsēta vadātas?

(paraksts)

6. Šinī pārskatā savilkuma veidā jāuzdod ziņas par visiem pārvadājumiem
pagājušā mēnesī.

7. Vajadzīgie dati jāizraksta no plostu pavadzīmēm vai jāievāc kuģu kantoros.

8. Pārskati jāsastāda 2 eksemplāros, no kuriem viens jāiesūta Valsts stati-
stiskai pārvaldei, bet otrs—jūrniecības departamentam. Pārskati jāiesūta ne vēlāk
kā nākošā mēneša 10. dienā.

9. Uz veidlapā uzstādītiem jautājumiem jāatbild sekošā kārtā:
,,preces nosaukums" — sīkas preces ir jāapvieno zem kopīga nosaukuma,

piem. koloniālpreces, aptieku un drogu preces u. t. t., ja ziņas attiecas
uz pasažieriem, ailē jāieraksta ,,pasažieri";

,.preces daudzums un mēra vienība" — preces daudzums jāuzdod tanī
mēra vienībā, kādā prece apgrozās vietējā tirgū; piem. kub. asīm jā-
atzīmē vai daudzums uzdots 6x6x6 vai 7x7x7 kub. asīs;

,,ūdensceļa nosaukums" — jāmin visas upes, pietekas un kanāli, pa kuriem

pasažieri vai preces pārvadātas, sākot ar pārvadāšanas sākuma punktu

līdz pienākšanai gala punktā (piem. Malta—Lubānas ezers—Aiviekste—
Daugava);

,,pārvadāšanas sākuma punkts" — jāuzdod apriņķis, kura robežās prece
sākta pārvadāt; pārvadāšanas sākuma punkts ir pilsēta, tad tā jāmin
o + cpVTlCK'ļ *

pārvadāšanas gala punkts" — jāuzdod apriņķis, kura robežās prece

izkrauta krastā, ja gala punkts ir pilsēta, tad tā jāmin atsevišķi;

pārējās ziņas jāuzdod saskaņā ar uzstādītiem jautājumiem.

10. Par vajadzīgo veidlapu izgatavošanu un izsūtīšanu rūpējas Jūrniecības

departaments.

1928. gada decembrī.

Valsts statistiskās pārvaldes direktors M. Skujenieks.
Jūrniecības departamenta direktors A. Ozols.

Apstiprinu.
1929. g. 12. janvārī.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JV° 25
par pārgrozībām „Noteikumos par preču

pārvadāšanu pa dzelzceļiem JVs 342".
Uzdodu ,,Noteikumu par preču pār-

vadāšanu pa dzelzceļiem N° 342" (publi-
cēti 1928. g. „Valdības Vēstneša" 196.
numurā) 1. nodalījuma 6. punkta pirmā
un otrā rindā no augšas dzēst vārdu
„starpstacijās", ierakstot tā vietā vārdus
,,visās stacijās, izņemot 7. punktā sevišķi
minētās".

Rīkojums spēkā ar 1929. g. 20. janvāri
Dzelzceļu galvenā dir. pal. K. Spriņģis.

Finanču direktora v. i. I. Leitis.



Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts JNTs 117*).
(134. turpinājums.)

j§ Zemes grā- , . . . .
«S matnnnrialas Nekustamas mantas Agrāka īpašnieka
> w matu nodalās Atrašanās vieta
ž; nosaukums nosaukums nosaukums

'g. un reģ. JVfoNs

Rīgas- RīValmieras 5 F

7913. — Katlakalna un Katlakalna mācītāja Katlakalna un Olaines
Olaines pag. muiža ev.-lut. draudze.

7914. — Babītes pag. Piņķu mācītāja muiža Piņķu ev.-lut. draudze.
7915. — Salas pag. Salas mācītāja muiža Salas ev.-lut. draudze.

(Turpmāk vēl.)
1929. g. 14. janvārī.

Zemkopības ministris A. Alberings.
Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.

*) Skat. „Valdibas Vēstneša" 1928. g. 279. numurā.

27631. Cēruzs, Vladimirs Nikolaja d., dzim.
1902. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 4. iec. miert. uz N° 1458' no 12. XII 28.
(7. I 29.).

27632. Cēruzs, Vladimirs Nikolaja d., dzim.
1902. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 4. iec. miert uz Ns 384 'no 13. XII 28.
(7. 1 29.).

27633. Dzilna, Anna, 74 g. veca, pied. pie
Pinku pag. — Rīgas 13. iec. miert. r. Ns 1428
no '29. XII 28. (9. I 29,), apv. uz s. I. 276. p. —
Apcietināt.

27634. Daškevičs, Staņislavs Osipa d., 25 g.
v., pied. pie Kalkūnes pag. — Paziņot dzīves
vietu Talsu iec. miert. uz No 718 no 19. XII 28

(7. I 29.).
27635. Feodorovs, Kalistrats, dzim. 1907. g.,

Latvijas pav. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
15. iec. miert. uz Xs 1546/28. no 28. XII 28.)
(8. I 29.).

27636. Gurvičs, Abrams-Beinašs Izraeļa-
Haima d., dzim. 28. I 1891. g., pied. pie Rīgas. —
Rīgas 1. iec. miert. r. Ns 1893 no 29. XII 28.
(8. I 29.), apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Ap-
cietināt.

27637. Goslers, Alfrēds Heinricha d., dzim.
19. III 1905. g., pied. pie Jelgavas — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 1. iec. miert. uz Ns 1945 no
4. I 29. (9. I 29.).

27638. Grigorjevs, Leons Lukijana d., dzim.
1905. g., pied. pie Reznas pagasta. — Rēzeknes
3. iec. miert. r. J\° 2199 no 31. XII 28. (9. I 29.),
ņemt parakstu par dzīves vietas nemain.

27639. Hamrichs, Aleksandrs Hermaņa d.,
dzim. 25 VIII 1910. g., Latvijas pav. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 9. iec. miert. uz JVs 1854'no
29. XII 28. (10. 1 29.).

27640. Jostiņš, Andrejs Kārļa d., dzim.
1864. g., Latvijas pav. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nod. pr-ka r. no 29. XII 28. (5. I 29.),
apv. zādzībā. — Apcietināt.

27641. Jonaitis, Gertrūde, 61 g. v., Latvijas
pils. — Rīgas 3. iec. miert. r. Ns 507 no 28. XII 29.
(5. I 29.), sod. ar ieslodz. cietumā uz 1 mēnesi. —
Izpildīt spriedumu.

27642. Kārkliņš, Alfrēds-Eduards Jēkaba d.,
dzim. 25. I 1875. g., pied. pie Rikteres pag. —
Paziņot dzīves vietu krimn. pārv. Rīgas nod.
pr-kam uz r. no 4. I 29. (9. I 29.).

27643. Kikans, Eduards Kārļa d., dzim. 8. IV.
1909. g., Latvijas pils. — Krim. pārv. Rīgas nod.
pr-ka r. no 29. XII 28. (5. I 29.), apv. zādzībā. —
Apcietināt.

27644. Kalačkovs—Kulačkovs, Antons dzim.
1895. g., pied. pie Ludzas pilsētas. — Rīgas
apgabaltiesas 2. krim. nod. r. — 23779 no
21. XII 28. (10. 1 29.), sod. ar ieslodz. cietumā uz
1 mēnesi. — Izpildīt spriedumu.

27645. Koppe, Johans Heinricha d., dzim.
1903. g., 17. febr. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
15. iec miert. uz Ns 1789/28. no 24. XII. 28.
(7. I 29.).

27646. Lundbergs, Kārlis-Fridrichs-Oskars, dz.
1890. g., Zviedrijas pav. — Rīgas 5. iec. izm.
tiesn. r. Ns 6 no 4. I 29. (7. I 29.), apv. uz s. 1.
51. un 591. p. 3. d. — Apcietināt.

27647. Lovčinskis, Jānis Gabrieļa d., 29 g. v.,
pied. pie Daudzevas apg. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas apr. 3. iec. miert. uz Ns 980 no 10. X 28
(8. I 29.).

27648. Markovs, Voldemārs Brenča d., 16 g.
v., pied. pie Madlienes pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. uz Ne 1212 no
3. I 29. (9. I 29.).

27649. Muižarājs, Matīss-Roberts Jāņa d.,
dzim. 18. XII 1903. g., pied. pie Vecauces pag. —
Auces iec. miert. r. JN° 595 no 2. I 29. (9. I 29.),
pieprasīt droš. naudu Ls 100; nauda iemāks.
Latv. bankā Jelgavas nod. mekl. depoz. rēķ. D.
Ns 85, bet neiemaks. gad. apcietināt.

27650. Močs, Pēters Antona d., dzim. 1904. g.,
pied. pie Nautrēnu pag. — Pazinot dzīves vietu
Nod. depart. akcīzes nod. r. X° 1021/28. no 3. I 29.
(9. I 29.).

27651. Orlovs, Konstantīns Potapa d , 42 g. v.,
pied. pie Sakstigales pag. — Viļēnu iec. miert.
r. Ns 6310 no 21. XII 28. (7. I 29.), apv. uz s. 1.
581. p. 1. d. — Apcietināt.

27652. Osipovs, Grigorijs Vasiļa d., 26 g. v.,
pied. pie Maļinovas pag. — Auces iec. miert. r.
Ns 825 no 22. XII 28. (10. I 29.), ņemt parakstu
par dzīves vietas nemain.

27653. Ozoliņš, Antons, dzjm. 8. XII 1909. g.,
Bērzpils pag. — Cēsu apr. 2. iec. miert. r. Ns 725
no 31 XII 28. (9. I 29.), apv. uz s. 1.581. p. l.d.—
Apcietināt.

27654. Reinis, Norberts Teofila d., dzim.
1881. g., bij. Krievijas pav. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. uz Ns 1424 no
4. I 29. (10. I 29.).

27655. Rezgals, Ernests Jāņa d., dzim. 1895. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu Rīgas 1. iec.
miert. uz Ns 1868 no 3. I 29. (8.I29.).27656. Ratnieks, Antons Zuzannas d., dzim.
1903. g., pied. pie Makašēnu pag. — Rēzeknes
3. iec. miert. r. Ns 2198 no 31. XII 28. (9. I 29.),
ņemt parakstu apr dzīv. vietas nemain.

27657. Reika, Alfrēds Jēkaba d., 35 g., v.,
pied. pie Skujienes pag. — Rīgas 13. iec. miert.
r. Ns 1453 no 28. XII 28. (7. I 29.), sod. ar

Ls 10 jeb 2 dien. aresta. — soda nauda iemāks.
Latv. bankā T. M. E. Ns 12 § 57. — Izpildīt
spriedumu.

27658. Romāns, Jānis-Roberts Amālijas d.,
dzim. 1911. g. Lejasciema pag. — Cēsu apr. 2. iec.
miert. r. Ns 842 no 24. XII 28. (7. I 29.), apv. uz
s. I. 49. p. un 581. p. 2. d. — Apcietināt.

27659. Ripa, Artūrs, dzim. 1897. g. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 9. iec. miert. uz JVs 1740 no
22. XII 28. (7. I 29.).

27660. Semjonovs, Jemeljans, 34 g. v., pied.
pie Naujenes pag. — Paziņot dzīves vietu Jaun-
jelgavas iec. miert. uz Ns 8 no 2. I 29. (9. I 29.).

27661. Sidorovs, Marija-Fevronija Nikiforova
m., dzim. 1908. g., Latvijas pilsone. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 10. iec. miert. uz Ns 1971 no
3. I 29. (1. I 29.).

27662. Sinjakovs, Grigorijs, dzim. 1901. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10. iec.
miert. uz Ns 1083 no 12. XII 28. (7. I 29.).

27663. Sīmanis, Jānis-Eduards Līzes d., dz.
10. IX 1903. g., pied. pie Cēsu pilsētas. — 8. Dau-
gavpils kājn. pulka kom. r. Ns 16182 no 29. XII 28.
(5. I 29.), no atvaļinājuma pulka nav atgriezies. —
Apcietināt.

27664. Sasonova, Marija, dzim. 1905. g.,
pied. pie Krievijas. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
1. iec. miert. r. Ns 1746 no 12. XII 28. (7. I 29.).

27665. Sedvaiks, Olga Pētera m., dzim.
27. I 1910. g. — Ropažu meiteņu kol. dir. r.
Ns 295 no 28. XII 28. (7.. I 29.), izbēgusi no
kolonijas. — Apcietināt.

27666. Strazds, Alfrēds Bernharda d., dzim.
19. V 1904. g. — Rīgas XI iec. miert. r. Ns 252'.
no 3. I 29. (8. I 29.), apv. uz s. 1. 591. p. 1. d. —
Apcietināt.

27667. Sulainis, Jāzeps Antona d., dzim.
16. IX 1906. g., Latvijas pilsonis. — Krim. pārv.
Rīgas nod. priekšn. r. no 29. XII 29. (5. I 29.),
apv. zādzībā. — Apcietināt.

27668. Spreigis, Andrējs-Heinrichs Indriķa d.,
27 g. v., Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu
Jelgavas pils. iec. miert. uz Ns 1511 no 31. XII 28.
(10: I 29.).

27669. Sīmanis, Minna Kārļa m., 19 g. veca,
Latvijas pilsone. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
10. iec. miert. uz Ns 173l'no 2. I 29. (7. I 29.).

27670. Šapiro, Dāvids Icika d., dz. 1912. g.,
Latvijas pils. -r— Paziņot dzīv. vietu Krim. pārv.
Rīgas nod. priekšn. uz r. no 5. I 29. (9. I 29.).

27671. Šnurs, Vilhelms, dzim. 1884. g. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10. iec. miert. uz
Ns 1220 no 12. XII 28. (1. I 29.).

27672. Šnure, Vilhelms, dzim .. 1884. g., Latvi-
jas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10. iec.
miert. uz Ns 1131 'no 12. XII 28. (9. I 29.).

27673. Žilinska, Magdalēna Osipa m., dzim.
1868. g., pied. pie Kapiņu pag. — Dagdas iec.
miert. r. Ns 330/27. no 5. XI 28. g. (4. I 29.),
sod. ar ieslodz. cietumā uz 1 men. un uzlikt naudas
maksājumu Ls 100,— apmērā, kuru maksāt
nesp. gad. ar 1 mēn. aresta. — '/a naudas iemāks.
Latvijas bankā Ns 590,/, T. M. E. rēķ. Ns 12. —
Izpildīt spriedumu.

27674. Tanbaums, Mārtiņš, dzim. 1901. g.,
Igaunijas pav. — Paziņot dzīv. vietu Krim.
pārv. Rīgas nod. priekšn. uz r. no 29. XII 28.
(5. I 29.).

27675. Ūdrīts, Kārlis Pētera d., 45 g. v.,
pied. pie Salacgrīvas miesta. — Jaunjelgavas
iec. miert. r. Ns 5580 no 24. XII 28. (5. I 29.),
sod. ar ieslodz. ciet. uz 3 mēn. — Izpildīt spried.

27676. Veisbergs, Vilis Dāvida d., dzim.
15. II 1895. g., bij. Krievijas pav. — Krim. pārv.
Rīgas nod. priekšn. r. no 31. XII 28. (8. I 29.),
apv. piesavin. — Apcietināt.

27677. Vanags, Antons Mārtiņa d., dzim.
1885. g., pied. pie Daugavpils. — Daugavpils
2. iec. miert. r. Ns 1716/28. no 31. XII 28. (9. I 29.),
piepras. ķīlas naudu Ls 100,— apmērā, bet
neiemaks. gad. apc.

27678. Veisbergs, Vilis Dāvida d., dzim.
15. II 1895. g., bij. Krievijas pav. — Krim. pārv.
Rīgas nod. priekšn. r. no 31. XII 28. (8. I 29.),
apv. piesavin. — Apcietināt.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

Valdības darbība
Ministru kabineta sēde

1929. g. 15. janvārī.
1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas

Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:
1) pārgrozījumu likumā par alkoholu

saturošu vielu ražošanu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu,

2) pārgrozījumus Ziemeļ-Latvijas dzelz-
ceļu sabiedrības statūtos,

3) papildinājumu likumā par nodokļu
un neapstrīdamu baudas summu pie-
dzīšanu,

4) pārgrozījumus un papildinājumus
likumā par izrādēm un izrīkojumiem.

2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā
150 personas; noraida 8 lūgumus dēļ uz-
ņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Valmieras pilsētas valde

uzaicina Valmieras pilsētas territorijā
esošos namu īpašniekus vai to viet-
niekus iesniegt līdz 1929. gada 1. febru-
ārim pilsētas valdē, uz turpat saņemamām
veidlapām, sarakstus par visām telpām,
īrniekiem u. t. t.

Par sarakstu neiesniegšanu vai par ne-
pareizu ziņu sniegšanu vainīgam draud
not. par pils. ienāk. u. t. t. 30. p. pare-
dzētais sods.

Valmierā, 1929. g. 14. janvārī. N° 168.

Pilsētas galva J. Līgats.
24326 Sekretārs Ed. Radziņš.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Lietava.

Kaunā, 15. janvārī. Šodien svinīgā
audiencē jaunais Latvijas sūtnis Lietavā
Liepiņš iesniedza Valsts prezidentam
savus akreditēšanās dokumentus. Uz
valsts prezidenta pili sūtni pavadīja ār-
lietu un apsardzības ministriju pārstāvji
un huzaru eskorts. Sūtnis, iesniegdams
akreditēšanās dokumentus, savā runā
starp citu ar prieku konstatēja, ka abas
valstis savas pastāvēšanaspirmos desmit
gados veikušas lielu kopīgu darbu, ra-
dīdamas stiprus pamatus ciešām attie-
cībām abu tautu starpā, bet pastāvīgi
progresējošā dzīve izvirza jaunas vaja-
dzības un jaunus uzdevumus un prasa
šo attiecību padziļināšanu par labu ko-
pējam darbam politiskā, kulturēlā un
saimnieciskā laukā. Sūtnis izteica cerību
ka šie uzdevumi tiks laimīgi veikti, ka
kopējo darbu vaiņagos cerētie panākumi.
Tādu pārliecību dod no pagātnes smeltais
uzskats, ka spēks var būt tikai vienībā.
No šī uzskata izriet nepieciešamais pie-
nākums un vēlēšanās, turēties kopā un
iet roku rokā.

Valsts prezidents Smetona, atbil-
dēdams konstatēja, ka pirmos 10 gados
abu tautu cenšanās pēc tuvākām un cie-
šākāmattiecībām nav apstājusies. Lietavieši
un latvieši ir sapratuši, ka viņiem,atdzimu-
šiem pateicoties brīvības un tautu mierīgas
kopdzīves lozungiem, visiem spēkiem jā-
izved šie lozungi dzīvē. Lietava un Lat-
vija, tiekdamās pēc šī ideāla, tomēr
nav aizmirsušas, ka viņām ir tuvākas
un ciešākas saites, kādas tām uzliek
kopējais liktenis un tuvā radniecība.
Lietava desmit gadu laikā ir katrā ga-
dījumā centusēs sadzīvot ciešāk kopā ar
saviem tuvākiem kaimiņiem un it sevišķi
ar Latviju, izvirzot visur Baltijas klau-
sūlas lozungu. Viņa to atcerējušās arī
tagad, kad tika izteikts priekšlikums,
likt miera paktam stāties spēkā šinī
Eiropas stūrī, kur tik vajadzīgs ir miers,
un uzskatīja par savu pienākumu griezties
pie saviem tuvajiem kaimiņiem. Valsts
prezidents runas beigās izteica savu vēlē-
šanos, lai Lietava un Latvija vienmēr kā
īstas māsas dzīvotu labā saticībā un strā-
dātu kopā.

Māksla.
Nacionālais teātris. Trešdien, 16. janvārī , pulk-

sten 7.30 vakarā, A. Amtmaņa-Briedīša saslim-
šanas dēļ ,,Prezidenta" vietā par tautas izrāžu
cenām Blaumaņa ,,Ugunī" (ar J. Ģērmarii un
Jūliju Skaidrīti). — Ceturtdien, 17. janvāri
pulksten 7.30 vakarā, Bataiļa ,,Kailā" ar
Liliju Štengeli. — Piektdien, 18. janvārī , pulk-
sten 7.30 vakarā, pirmo reizi Moljēra komēdija
,,D o n s Ž u a n s" E. Feldmaņa režijā un
A. Cimermaņa dekoratīvā inscenējumā. Piedalās:Lilija Ērika, Milda Riekstiņš, Milda Bērzi ņa
Ernsts Feldmanis, Jānis Ģermānis, Konrāds
Kvēps, Jānis Zariņš, Augusts Kronbergs, Reinis
Parņickis, Mārtiņš Gailis, Teodors Podnieks,
Žanis Katlaps, V. Avotiņš, E. Hofmanis|
K. Paeglītis, M. Grīviņš.

Dailes teātris. Trešdien, 16. janvāri, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē Žaķa Devala
komēdija ,,S e p t e m b r a roz e". — Ceturtdien,
17. janvāri, pulksten 7.30 vakarā, J. Hašeka

romāna dramatizējuma I da|a 30. un pēdējo reizi,
tautas izrādē ,,Š v e fk s dzīvo sveiks".-
Piektdien, 18. janvāri, pulksten 7.30 vakarā
„Svētki Skan galē". — Sestdien, 19. jan-
vārī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē „Skro-
derdienas Sil mačos".

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 16. janvārī.

Devīzes

I Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,18—25,23

!00 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,70—100,4!
100 Itālijas liru ....... 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,4
100 Norvēģijas kronu .... 138,30—139,0
100 Dānijas kronu 138,40—139,10
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakij 'as kronu . . 15,32—15, 47
100 Holandes guldeņu .... 208,00—209,05
100 Vācijas marku '. 123,25—123,90
100 Somijas marku 12,9!*—13,11
100 Igaunijas kronu 138,30—139,»
100 Polijas zlotu 57,55—58, 75
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červonecs

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445 J
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4°/0 Valsts prēm. aizņēmums . 98—100

6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevic^

Zvērināts biržas maklers Th. Šummet*

Ārzemes.
Notikumi Afganistānā.

Londonā, 14. janvārī. Afgāņu sūt-
niecība Londonā izdevusi oficiālu zi-
ņojumu par karaļa Amanullas at-
teikšanos no troņa par labu viņa
vecākam brālim Inajatullam. Karalis
to esot darījis labprātīgi un aiz patrio-
tiskiem motīviem, lai izbeigtu Afgani-
stānas pilsoņu karu. Pēc ziņām no cita
avota Amanulla aizbēdzis lidmašīnā no
Kabulas uz valsts dienvidiem.

Karalis Amanulla ir tikai 36 gadus vecs
un valdījis kopš 1919. gada. Pēc atgrie-
šanās no ceļojuma pa Eiropu pagājušā
gada februāri un martā viņš stājās pie
daudzu reformu izvešanas, kuru nolūks
bija Afganistānu ātri padarīt ,,eiropejisku ".
Šīs reformas izsauca konservatīvo aprindu
un muchamedaniskās garīdzniecības sa-
celšanos, kam pievienojās sevišķi gar
Indijas robežām dzīvojošās fanatiskāsciltis.
Bij izplatītas baumas, ka dumpiniekus

slepeni pabalstot Anglija. Amanulla no-
slēdzis draudzīgus līgumus ar Persiju
Turciju un Ēģipti.

Lielu vērību viņš piegriezis labām at-
tiecībām starp Afganistānu un SPRS.

Londonā, 14. janvāri. No Kabulas
ziņo, ka jaunais Afganistānas karalis
Inajatulla jau pārņēmis augstāko varu
savās rokās. Viņš ir 41 gadu vecs un ap.
precējis līdzšinējāskaralienesSurajas māsu
Runā, ka Inajatulla pēdējā laikā esot
uzturējis sakarus ar dumpinieku vadoni
Bača-Sakao.

Londonā, 15. janvārī. Jaunais Af-
ganistānas karalis Inajatulla vakar pj e.
ņēma afgāņu cilšu pārstāvjus un sniedza
tiem paskaidrojumus par jaunās valdības
politisko programmu. Visi vecās valdības
locekļi atkāpušies no saviem amatiem.
Līdzšinējais Afganistānas karaspēka virs-
pavēlnieks, kas vadīja kara operācijai
pret dumpiniekiem, atcelts no amata un
apcietināts. Kabulo valdot pilnīga kārtība,
Par jauno karali tiek ziņots, ka tas esot
ticīgs muhamedānis. Pret Angliju tas esot
noskaņots draudzīgi un tāpēc varot pa.
redzēt, ka ar Indijas valdību tas centīsies
uzturēt labas attiecības. LTA.

Literatūra.
Ekonomists. Ns 1. — 1929.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.]

Kaunā, 15. janvāri. Ministru pre-
zidents, profesors Voldemārs, šo
dien, pulksten 5, ieradās Latvijas sūt-
niecībā, lai nodotu oficiālu pretvizīti
sūtnim Liepiņām.

Redaktors M. Arons.

Šim numuram 8 lapas puses.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,
pamatojoties uz civ. proc. lik
2060. un 2062. p. p. pamata,
ievērojot Kārļa Kārļa d. Freitag-
Loringhovena lūgumu un savu
1928. g. 4. decembra lēmumu ,
paziņo, ka lūdzējam ir gājušas
zudumā sekošas obligācijas:
1) par 5000 rbļ., apstipr. 1914. g.
15. martā Ns 696 uz nekust,
īpašumu Rīgas pils. 1. hip. iec,
ar zemes grām. reģ. Ns 514
par labu Alfrēdam Kazakam,
kas to cedējis blanko; 2) par
20.000 rbļ., apstipr. 1904. g.
3. janv. ar Ns5 uz nekust. īpaš.
Rīgas pils. 1. hip. iec, ar zemes
grara. reģ. Ns 713 par labu Frid-
richam Georgam Blaze un kurā
pārgājuse uz Robertu Štauve,
ka blanko cesionāru, kas to
cedējis atkal blanko; 3) par
6000 rbļ., apstipr. 1913. g. 26. jūn.
Ne 1766 uz nekust. īpaš. Rīgas
pils. 1. hip. iec, ar zemes grām?
reģ. Ns 787 par labu Ignatijam
Jankovskim, kas to cedējis blanko

4) par 20.000 rbļ. atdal. no
. obligācijas par 50.000 rbļ.,apst' p \

1910.,g. 21. jūl. Ns J587 uz nek.
īpaš. Rīgas pils. II hip. iec, ar
zemes grām. reģ. Ns 25 par labu
Vidzemes savsf. kredītbiedrībai,
kuru daļu Kārlis Freitags-Loring-
hovens, kā visas obligācij. blanko
cesionārs, ir cedējis Jiiliusam
Pagastam, par ko 1911. g. 19. jūl.
ir izgatavots atsev. zemes grām.
dokuments Ns 9165; 5) par

113.600 rbļ., apstipr. 1911. g.
14. okt. Ns 3476 uz nekust. īpaš.
Rīgas pils. II hip. iec, ar zemes

. grām. reģ. Ne 88 par labu Emīlijai
Maidels un kura pārgājuse uz
Kārli Freitagu-Loringhovenu, kā
blanko cesionāru, kas to cedējis
atkal blanko; 6) par 10.000 rbļ.,

. atdalītu no obligācijas par 40.000r
pirmatnējā lielumā apstipr.
1911. g. 15. okt. Ns 3518 uz to
pašu augšmin. nek. īpaš. par
labu Kārlim Freitagam-Loring-
hovenam, kas to cedējis blanko,
kuru daļu Berka Ābrams, kā
visas obligāc, blanko cesionārs,
ir cedējis Hackelim Ābramam,
par ko 1912. g. 30. apr. ir izgatav.
atsev. zemes grām. "dokumets
Ne 6585; 7) par 10.000 rbļ. atdal.
no augšmin. obligāc. par 40.000 r.,
kuru daļu tas pats Berka Ābrams,
kā visas obligāc. blanko cesionārs
cedējis Hackelim Ābramam, par
ko 30. apr. 1912. g. izgat. atsev.
zemes grām. dok. Ne 6586; 8) par
8000 rbļ., apstipr. 1907. g.27. sept
Ns 1095 uz nek. īpaš., Rīgas pils.
II hip. iec, ar zemes grām. reģ.

.Ns 184 par labu Haraldam Ru-
? stādam, kas to cedējis blanko;
'9) par 3000 rbļ., apstipr. uz Rīgas
pils. II hip. iec, ar zemes grām.
reģ. Ns 271 nek. īpaš. 1906. g.

"30. nov. JNs 1103 par labu Erne-
stam Volframam un kura pār-
.gājusi uz Kārli Freitagu-Loring-
hovenu kā blanko cesionāru, kas
viņu cedējis atkal blanko:
10) 7000 rbļ. apstipr. 1906. g.
2. dec. Ns 1111 zem tiem pašiem
„9" pktā aprādītiem apstākļiem;

11) par 5000 rbļ., apstipr. 1908. g.
2. sept. Ns 1214 uz to pašu nek.
īpaš. par labu Eiženam Iršikam;
12) 5000 rbļ., apstipr. 1909. g.
13. febr. JVs 237 tam pašam un
uz to pašu nek. īpaš.; 13) par
25.000 rbļ., apstipr. 1910. g.
26. apr. Ns 877 par labu Kārlim
Freitagam-Loringhovenam uz to
pašu nek. īpaš.; 14) par 20000 r.,
apstipr. 1910. g. 27. apr. Ns 886
tam pašam par labu uz to pašu
nekust. īpaš. kuras obligācijas
min. Volframs, Iršiks un Freitags-
Loringhovens ir cedējuši blanko
no 9.—14. pkt. min. obligācijas
1921. g. 16. nov. ir dzēstas uz
Rīgas apgabaltiesas 1921. g.
20. sept. lēmumu pamata; 15) par
15.000 rbļ., apstipr. 1910. g.
6._ okt. Ns 2222 uz nek. īpaš.
Rīgas pils. II hip. iec ar zemes
grām. reģ. Ns 420 par labu Kārlim
Freitagam-Loringhovenam, kas to
cedējis blanko; 16) par 10.000 r.,
apstipr. 1902. g. 12. jūn. Ns 1049
par labu Leonardam Zeminskam,
kas to cedējis blanko; 17) par
10.000 rbļ., apstipr. 1904. g.
30. jūl. Ns 1080 par labu Vilhel-
mam Hofmanim. kas to cedējis
blanko; 18) par 10.000 rbļ., apst.
1905. g. 3. maijā Ns 474 par labu
Ādamam Jurketn, kas to cedējis
blanko; "i 9) par 10.000 rbļ.,
apstipr. 1908. g. 12. janv. Na 44
par labu Jēkabam Brauskam,
kas to cedējis blanko; no 16.—
19. pkt. min. obligāc. ingrosētas
uz nekust. īpaš. Rīgas pils. II hip.
iec, ar zemes grām. reģ. Ns 434
un ir pārgājušas uz Robertu
Stauve, kā blanko cesionāru,
las viņas cedējis atkal blanko;
20) par 10.000 rbļ., apstipr.
1908. g. 5. jūn. Ns 750 uz nekust,
īpaš. Rīgas pils. II hip. iec,
ar zemes grām. reģ. Ns 435 par :
labu Ernestam Frīzendorf am;
fjļ ) par 12.000 rb|., apstipr. ļ
'901, g. 7. dec. Ne 2344 par labu I

Emīlijai Aleksandrai Bijai, dzim.
Zizenberg; 22) par 28.000 rbļ.,
apstipr. 1903. g. 24. okt. Ns 1476
par laba Teodoram Pvchlau ģi-
menes legātam; 23) par 15.000 r.
atdal. ni»obligācijas par 50.000 r.,
apstipr. 1911. g. 12. janv. Ns 72
par labu Kārlim Cimermanim
kas to cedējis blanko, kuru daļu
Kārlis Freitags-Loringhovens kā
visas obligācijas blanko cesionārs
ir cedējis Marijai Martinsons,
par ko 1914. g. 31. maijā ir izdots
jauns zemes grām. dokuments
ar Ns 8065; pkt. 21.—23. min.
obligācijas ingrosētas uz nekust,
īpašumu Rīgas pils. II hip. iec,
ar zemes grām. reģ. Ne 962;
24) par 30.000 rbļ., apstipr.
1913. g. 9. jūl. Ne 1895 uz nekust.
īpaš. Rīgas pils. II hip. iec,
ar zemes grām. reģ. Ns 1253 par
labu Kārlim Freitagam-Loring-
hovenam, kas to bij cedējis
blanko, min. obligāc. 1921. g.
14. dec. ir dzēsta uz Rīgas apgab.
1921. g. 25. okt. lēmuma pamata;
25) par 20.000 rbļ. atlikumā
apstipr. 1908. g. 26. aug. Ns 1179
uz nekust. īpaš. Rīgas pils.
II hip. iec ar zemes grām. reģ.
Ns 1548 par labu Vidzemes
savstarp. kredītbiedrībai un kura
bij pārgājusi uz Kārli Freitagu-
Loringhovenu kā blankocesionāru
kas to bij cedējis atkal blanko,
šī obligācija ir dzēsta 1923. g.
12. apr. uz Rīgas apgabaltiesas
1922. g. 12. dec. lēmumu pamata;

26) par 6500 rbļ. atdal. no
obligāc. par 30.000 rbļ. atlikumā,
apstipr. 1909. g. 5. nov. Ne 2178
uz nekust. īpaš. Rīgas pils. 11 hip.
iec, ar zemes grām. reģ. -Ne 1609
par labu Augustam Auzenbergam
kas to cedējis blanko, kuru daļu
Edmunds Iršiks, kā visas obligā-
cijas blanko cesionārs, ir cedējis
Kārlim Freitagam-Loringhove-
nam, par ko 1911. g. 13. janv.
ir izdota jauns zemes grām. nod.
dokuments Ne 331; 27) par
31.900 rbļ., apstipr. 1911. g.
2. jūn. Ns 1681 uz nek. īpaš.
Rīgas pils. II hip. iec, ar zemes
grām. reģ. Ne 1652 par labu
Emīlijai Mavdel, dzim. Pistol-
kors, kas to cedējuse blanko,
min. obligācija 1921. g. 25. janv.
ir dzēsta; 28) par 5000 rbļ., apst.
1914. g. 18. okt. Ns 2289 par
labu Georgam Šrēderam; 29) par
15.000 rbļ., apstipr. 1914. g.
8. dec. Ne 2546 par labu Kārlim
Freitagam-Loringhovenam, l*iras
abas ingrosētas uz nekust. īpaš.
Rīgas pils. II hip. iec, ar zemes
grām. reģ. Ns 1691 un kuras
min. Šrēders un Freitags-Loring-

hovens cedejusi blanko; 30) pat
30.000 rbļ., apstipr. 1907 g.
27. janv. Ns 96, uz nekust,
īpašumu Rīgas pils. III hip.
iec, ar zemes grām. reģ. Ns 16
par labu Johanam Zommeram,
kas to cedējis blanko un kura
pārgājuse uz Hermani Kampe,
kā blanko cesionāru, kas viņu
cedējis blanko; 31) par 10.000 r.,
apstipr. 1901. g 19. martā Ne 550
uz nek. īpaš. Rīgas pils. III hip.
iec, ar zemes grām. reģ. Ne 557
par labu Nikolajam Klotam,
kas to cedējis blanko; 32) par
2000 rbļ. atlikumā no obligāc.
par 5000 rbļ., apstipr. 1903. g.
18. martā Ne 372 uz nek. īpaš.
Rīgas pils. III hip. iec, ar zemes
grām. reģ. Ns 568 par labu
Jūliusam Vinkelmanim, kura
mantošanas ceļā pārgājusi uz
Mariju Helēni Bine, kura min.
atlikumu cedējuši blanko; 33) p; r
2000 rbļ., apstipr. 1892.g. 13. febr.
Ne 107 uz nek. īpaš. Rīgas pils.
III hip. iec, ar zemes grām.
reģ. Ns 840 par labu Marijai
Split, dzim. Greiners, un kura
pārgājuse uz Hermani Kampe,
kā blanko cesionāru, kas viņu
ir cedējis atkal blanko; 34) par
5000 rbļ. atdal. no obligāc. par
10.000 rbl., apstipr. 1902. g.

21. febr. Ne 322 uz nek. īpas.

Rīgas pils. IV hip. iec, ar zemes
grām. reģ. Ne 282 par labu
Nikolajam Klotam, kas to ce-
dējis blanko, šo obligācijas daļu
min. Klots cedējis Maksim Hil-
vegam, par ko 1902. g. 24. maijs
ir izgatavots atsev. zemes grām.
dokuments Ns 4327; 35) par
8000 rbļ., apstipr. 1911. g-29. nov.
Ns 4252 uz nek. īpaš. Rīgas pils.
IV hip. iec, ar zemes grām.
reģ. Ne 2080 par labu Kārlim
Freitagam - Loringhovenam, kas
to cedējis blanko; 36) par 10.000 r.
apstipr. 1899. g. 24. nov. Ne 2547
pārlabu Danielam Cimmermanim
kas to cedējis blanko; 37) par
10.000 rbļ., apstipr. 1899. g.
24. nov. Ne 2548 par labu tam
pašam, kas to cedējis arī blanko,
abas šīs obligācijas ingrosētas
uz nek. īpaš. Rīgas pils. V hip.
iec, ar zemes grām. reģ. Ne 5;
38) par 2500 rbļ., apstipr. 1902. g.
26. apr. Ns 714 uz nek. īpas.
Mazdammes muižas Rīgas pils.
VI hip. iec. ar zemes grām.

reģ. Ne 147 par labu Kārlim
Freitagam-Loringhovenam , kas to
cedējis blanko, un kura 1928. g.

22. febr. dzēsta uz agrāras ref.

likuma pamata pie muižas pār-

rakstīšanas uz valsts vārdu un

39) par 5000 rbļ., apstipr,. 1913. g.

27. febr. JVs 491 uz nekust. īpaš.
| Rīgas pils. VI hip. iec, ar zemes

grām. reģ. .Ve 1744 par labu
Artūram-Hermanim Bergam, kas
to cedējis blanko, jo lūdzējs
min. obligācijas kara laikā zau-
dējis.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
minētām obligācijām, pieteikties
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šās dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, minētās
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam izdos tiesas lēmuma
norakstu, dēļ dublikātu saņem-
šanas, kuri izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
Ne 5903..28. 23890b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiecsību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Augusta Ozoliņa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
11. decembrī publicēto 1928. g.
18. jūlijā Valmieras pagastā mir.
Pētera Indriķa d. Bundža, 1928. g
14 jūlijā pie Valmieras notāra
E. Klingenberga taisīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Pētera Bundža mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvāri.
L. JVs 2740. 23651b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
27. novembrī izklausīja Jāņa
Martinsona hipotekarisko pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obli
par 620 kr. rbļ., apstiprinātu
1893. g. 18. oktobrī Ne 1146
uz nekust. īpašumu Cēsu apr.
Rankas muižas Liepiņu māju,
ar zemes grām. reģ. Ns 4692
par labu baronam Leonam Meien-
dorfam, viņa mantinieku per-
sonā: atraitnei baronesei Annai
Meiendorfs un meitai baronesei
Editei Meiendorfs, kura obligā-
cija cedēta blanko un viņas
blanko īpašnieks Eduards Gras-
manis to cedējis tālāk blanko.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. Ne 5492. 23559b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atk ātā tiesas sēdē 1929. g.
8. janvārī izklausīja Aleksandra
Pētera d. Zuzana hipotekarisko
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 1000 rbļ., apstiprinātu
1907. g. 7. martā Ns 236 uz ne-
kustamuo īpašumu Cēsu apriņķa,
Jaunraunas muižas Liel-Rubenu-
Stumburu māju, ar zemes grām.
reģ. Ns 1478 par labu Aleksan-
dram Pētera d. Zuzanam, kura
cedēta blanko un kuras blanko
īpašnieks Jēkabs Jēkaba d. Dzir-
kals cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1929. g. 8. janvāri.
JVe 2327. 23681b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. p. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Marijas
Slaidiņ lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1929. g. 8. janvārī
publicēto 1928. g. 17. novembrī
Rīgā mir. Pētera Pētera dēla
Slaidiņa, 1926. g. 11. februārī
pie Rīgas notāra A. Meike taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Pētera Slaidiņa manto-
jumu vai sakarā ar so manto-
jumu, kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem, pa-
rāddevējiem un t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
L. Ne 2830. 23650b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
8. janvārī izklausīja Jāņa Grīn-
berga lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, un nolēma:
atzīt par iznīcinātām 2 obligācijas
par 10000 rbļ. katra atlikumā,
apstiprinātas 1910. g. 13. jūlijā
un 1910. g. 9. oktobrī NšJfe 1518
un 2284 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā, II hipotēku iec,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 779
par labu Latviešu Savstarpīgai
Kredītbiedrībai, no kurām pirmā
obligācija pārgājusi uz Ivana
Ivana d. Laursonu kā blanko
cesionāru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko un otra pārgājusi
uz Jāni Jāņa d. Kirsteinu, kā
blanko cesionāru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Ne 1422. 23682b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
8. janvārī izklausīja Edgara Teņa
dēla Zilvestra lūgumu dēļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: atzīt par samaksātām
uz nekustamu īpašumu Rūjienas
Lielās muižas zemnieku zemes
,,Peites" māju, ar zemes grām.
reģ. Ns 4-a 1854. g. 14. maijā
ingrosētu hipotēku par 812 rbļ.
50 kap. par labu baronam Gu-
stavam fon Krideneram, kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums un b) 1854. g 22.apr.
ingrosētas 6 rentes zīmes Ne 114/1
par 500 rbļ., Ns 115/2 par 500 rbļ.,
Ns 116/3 par 500 rbļ., Ns 117 4
par 300rb|., Ne 118/5 par 100 rbļ.
un Ns 119,6 par 50 rbļ. par labu
bij. Vidzemes zemnieku Rentes
bankai.

Rīgā, 1929. g. 8. janvāri.
Ns 1323. 23683b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
8. janvārī izklausīja ŠmueļaDub-
rova hipotekarisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
15.000 rbļ., apstiprinātu 1900. g.

5. maijā Ne 712 uz nekustamo
īpašumu Rīgas pils. III hip. iec,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 579
par labu Arjam Leibam Berko-
vicam un kura pārgājusi uz
Hermani Kampe kā blanko cesio-
nāru, kas to cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Ne 2442. 23680b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Ernests Jāņa d. Jirgensons un
Elizabete Eliasa m. Jirgensons,
dzim. Ribinskis, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Kreicberga 1928. g.
4. decembrī reģ. Ne 15858, ar kuru
viņi. attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civilli-
kumu 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.
23698z L. Ne 2887

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
eispāribai, ka Jānis Anša d.
Ceplītis un Katrīne Andreja m.
Dūdums, noslēguSi priekš laulības
līgumu pie Rīgčsnotāra V.Kanska
1928. g. 30. novembri, reģ. Ne8951
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēdzamo laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm.
p. paredzēto laulāto mantas ko-
pību. L, Ns 2872

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23700z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo, ka
Augusts Neimanis un Alvīne
Eiklons (Eiklon) noslēguši priekš
laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Graudiņa 1928. g. 3. decembri,
reģ. Ns 22653, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēdzamo lau-
lību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
23701z L. Ns 2892

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
II. decembri izklausījuse mir.
Indriķa Jansona mantošanas
lietu '— nolēma: iecelt aiz-
gādnību par prombūtnē esošā
Indriķa Roberta Jansona mantu,
par ko paziņot attiecīgai bāru
tiesai.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. Ns 210. 23556b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Fricis
Jāņa d. Dambergs un Irma Anša
meita Dambergs, dzim. Budevics,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Kreic-
berga 1928. g 30. novembrī reģ.
Ve 15688, ar kūpi viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību.

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
23702z L. Ne 2869

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
8. janvārī izklausīja Mildas Jāņa
meitas Baltgailis lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas,
un nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 3000 rbl., apstipri-
nātu 1910. g. 3. martā Ns 479
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, VI hip. iec, ar zemes
grām. reģ. Afe 435 par labu Kārlim
Jēkaba d. Grunbergam, un kura
obligācija bija pārgājusi uz Her-
mani Kārļa d. Kampe, kā blanko
cesionāru, kas viņu cedējis
atkal blanko un kura
obligācija 1927. g. 29. augustā
ir dzēsta uz agrārās reformas
likuma pamata.

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Ns 1031. 23684b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
8. janvārī izklausīja Kārļa Jāņa d.
Šmita (Šmidt) hipotekarisko pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 35000 rbļ., apstiprinātu
1911. g. 21. jūnijā Ne 1950 uz
nekustamu īpašumu Rīgas pil-
sētā, III hip. iec, ar zemes grām.
reģ Ns 1333 par labu Fricim
Dāvida d. Vedigam, kas viņu
cedējis blanko un kura obligā-
cija ir pārgājusi uz Hermani
Kārļa d. Kampe, kā blanko
cesionāru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko.

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Ne 2380. 23685b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
8. janvāri izklausīja Jēkaba Jē-
kaba d. Pleca lūgumu dēļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 2000 rbļ., apstipri-
nātu 1909. g. 13. febr. Ne 37
uz nekustamo īpašumu Slokas
muižas muižu zemes dzimts-
rentes gruntsgabalu Ns 51, Jaun-
Dubultos, ar zemes grāmatu
reģ. Ne 705 par labu Jēkabam-
Ādolfam Jēkaba d. Pletcim jau-
nākim, kas viņu ir cedējis blanko.

Rīgā, 1929. g. 8 janvāri.
Ns 1396. 23686b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
8. janvāri izklausīja Šeines-Perel
Meirovič, dzim. Ips, lūgumu dēļ
dzīv. apdrošināšanas polišu morti-
fikācijas un nolēma: atzīt par
iznīcinātām 2 apdrošināšanas bie-
drības ,,Rossija" dzīvības ap-
drošināšanas polises, izdotas:
a) 1903. g. 4. jūnijā JVe 185175
summā 5000 rbļ. un b) 1909. g.
22. jūlijā Ne 260850 summā
4000 rbļ.

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Ne 2014. 23687b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
25. septembrī izklausījuse lietu
par Artūra Anša d. Vēmana
atzīšanu par maksātnespējīgu
parādnieku, par ko iespiests slu-
dinājums ,,Valdības Vēstnesī"
1925. g. 31. decembrī Ns 293,
nolēma: atzīt Artūra Anša d.
Vēmaņa maksātnespēju par ļaun-
prātīgu un viņa konkursu par
slēgtu.

Rīgā, 1929. g. 7. janvāri.
L. Ns 40 28. 23557b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
27. novembrī izklausījuse lietu
par Nītaures Mazsaimm' eku Veici-
nāšanas Biedrības atzīšanu par
maksātnespējīgu parādnieci,
par ko iespiests sludinājums
„Valdības Vēstnesī" 1927' . g.
10. jūnijā, nolēma: atzīt Nītau-
res Mazsaimnieku Veicināšanas
biedrības maksātnespēju tirdz-
niecībā par ļaunprātīgu un viņas
konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. JSfe 210 28. 23558b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
23. oktobrī izklausījusi lietu par
Raimunda Kovarčika atzīšanu
par maksātnespējīgu parādnieku,
par ko iespiests sludinājums,,Val-
dības Vēstnesī" 1928. g. 2. martā
50. numurā, nolēma: atzīt Johana
Raimunda Kovarčika (Kowarzyk)
maksātnespēju tirdzniecībā par
ļaunprātīgu bankrotu un viņa
konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
23688z L. Ns 489-1 g. 28. g.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, ar šo pa-
ziņo vispārībai, ka Kārlis Jāņa d.
Bergs un atraitne Anna Jēkaba m.
Auziņš, dzim. Teters, noslēguši
priekslaulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Kreicberga 1928. g.
3. decembrī reģistra Ne 15823,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēdzamo * laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm.
p. paredzēto laulāto mantas ko-
pību. L. JVe 2865

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23689z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop.36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Jānis Zass un Emma Zass, dzim.
Āboltiņš, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Purgala 1928. g. 7. decembrī
reģ. JVe 15106, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ns 2871

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

23694z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop.36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi i
Arnolds-Bernhards-Hubertus Ar-
nolda dēls barons Fītinghofs
(Vietinghoff) un Helene Alek-
sandra meita baroniete Fīting-
hofs (Vietinghoff), dzim. baronese
Fītinghofs - Šēls (Vietinghoff-
Scheel) noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta 1928. g. 6. decembri
reģistra Ns 11735, ar kūpi viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību.
23697z L. Ne 2866

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 6. no-
vembrī izklausījusi lietu par
Maksimiliana Kaspara d. Novicka
(Novitzky) atzīšanu par maksāt
nespējīgu parādnieku, par ko
iespiests sludinājums ,,Vald.
Vēstn." 1928. g. 10. janv. Ns 7
nolēma: atzīt Maksimilianu Kas-
para dēla Novicka maksātne-
spēju par neuzmanīgu un viņa
konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1928. g. 31. dec.
22613r I. Ne474-1 g.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc likumu
1958. p., paziņo, ka 1929. g.
5. februārī, minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 14. decembri, Valmierā
mirušā Bernharda Jēkaba dēla
Mušes testaments. L. Ne 3163.

Rīgā, 1929. g. 14. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24275ē Sekr. A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p. paziņo, ka 1929. g.

5. februārī, minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1926. g. 19. februārī, Saikavas
pagastā mirušā Andža Jāņa d.
Sīkstuļa testaments.

Rīgā, 1929. g. janvār i.
Priekšsēd. v. (paraksts).

24276ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 18. augustā ' Valmierā
mirušā Kārļa Dāvja d. Celma
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 2756.

Rīgā, 1929. g. 4. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
23280o Sekretārs A. Kalve.



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. ljk. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1928. g. 19. apr.
mir. Friča Jāņa d. Lāča 1928. g.
12. aprīlī mājas kārtībā sastā-
dīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
„Valdības Vēstnesī".

Pēc min. termiņa notecējuma,
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L. Ne2406/28

Jelgavā, 1928. g. 29. dec.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

22614r Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz atraitnes Līnas Nam-
nieks, pēc pirmā vīra Līcis lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1928. g. 15. dec publicēto 1910. g.
27. sept. Mazsalacē mir. Gustava
Bērtuļa d. Līča, 1902. g. 19. dec.
pie Mazsalaces pag. tiesas taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Gustava Līča mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikommisārijiem, parādde-
vējiem u. t. t, pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet te-
stamentu pasludinās par likumīga
spēkā gājušu. L. Ne6508

Rīgā, 1928. g. 29. dec.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22512r Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
10. decembra nolēmuma, uz-
aicina to personu, kuras rokās
atrodas šāds Jēkabpils-Ilūkstes
zemes grāmatu nodaļā uz Pau-
līnei Kociņš piederošā nekustamā
īpašuma Jēkabpilī ar zemes
grām. Ne 141 korrob. akts:
pirkuma-pārdevuma līgums, kas
korrob. 1901. g. 5. febr. Ns 101
un noder Heinricham Hilkeram
kā prasījuma dokuments par
810 kr. rbļ. lielu pirkumcenas at-
likumu, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn." un iesniegt min.
aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdz. Paulīnei
Kociņš atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 28. dec.
22520r L. Ns 1124/28

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
10. decembra nolēmuma uzaici-a
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Ventspils zemes grāmatu
nodaļā uz Žanim-Jānim Vītolam
un Līzei Seskis piederošā ne-
kustamā īpašuma Ventspils apr.
Užavas pag. Bezmēru Ns 5
mājām, ar zemes grām. Ns 1346;
4134 korroborēts akts: 1) obligā-
cija izdota 1912. g. 19. decembrī
Ventspils Latviešu krāj-sizdevu
sabiedribai un korroborēta 1913.g
11. februārī Ne 274 par 1000 rbļ.,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .,Valdības
Vēstn." un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par iz-
nīcinātu un lūdzējiem Žanim
Vītolam un Līzei Seskis atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 22. decembri.
L. Ns 1649/28. 22518b

Priekšsēd. v. Veiss.
'Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 201!.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1928. g. 9. septembrī mirušā
Arnolda-Teodora-Leonharda Sta-
venhagena 1927. g. 10. februārī
Ventspilī mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,VaId. Vēstn."

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

Jelgavā, 1929. g. 4. janvārī.
23410o L. Ns 1266/29.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc obligācijas par 500 kr. rbļ.,
korrob. 1911. g. 26. aprīlī ar
Ns 736 uz Tukuma apriņķa Pra-
viņu muižas ,,Sille-Pitce" mājām
ar 'zemesgr. Ns 3097, atzīts par
samaksātu un lūdzējai Annai
Andersons dota tiesība prasīt
attiecīgas hipiotēkas dzēšanu
zemesgrāmatās. L. Ne 706/28.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23525o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parādi
pēc 1) pirkuma-pārdev. līguma
par 4300 kr. rbļ., korrob. 1906. g.
27. jūlijā ar Ns 644, 2) Tukuma-
Talsu I iec miertiesneša izpildu
raksta par 19,93 kr. rbļ., korrob »
1906. g. 18. jūlijā ar Ne 618 un
3) obligācijas par 1000 kr. rbļ. ,
korrob. 1914. g. 9. janvārī ar
Ns 42uz Tukuma apriņķa Slampes
pag. ,,Savel-Lāce" mājām ar
zemesgr. Ns 2991, atzīti par sa-
maksātiem un lūdzējai Katrīnei-
Šarlotei Blumbergs dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvāri.
23526o L. Ne'947/28.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa,

uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1928. g. 19. decembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: Biedrība ,,Verein deu-
tscher Journalisten, Rigā", ar
valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārziņa v. (paraksts).
23283o Sekretārs'Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1928. g. 19. decembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drībā: , Jauno rakstnieku'biedrī-
ba", ar valdes sēdekli Rīgā.
Nodaļas pārz.v.i.L.Bruemmers.
23284o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1928. g. 12. decembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: ,,Jaunsaimnieku veicinā-
šanas biedrība ,,Straupe", ar
valdes sēdekli Liel-Straupes pag.
Nod. pārziņa v. i. L. Bruemmers
23285o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 21. marta " lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
„Arakstu jaunatnes biedriba",
ar valdes sēdekli Arakstu pagastā.
Nod. pārzina v. i. L. Bruemmers
23287o Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas

^
apgabalt. reģistr. nodaļa

paziņo," ka ar viņas 1928. g.
19. decembra lēmumu reģistrēti
biedrības ,,Deutsch - Baltische
Arbeitsgemeinschaft in Riga"
biedru pilnā sapulcē 1928. g.
2. novembrī pieņemtie statūtu
grozījumi.
Nodaļas pārzinis L. Bruemmers.
23282o Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451.p.p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1917. g. 12. decembrī
mirušā Jāņa-Andrēja Kārkliņa
1917. g. 7. decembrī mājas
kārtībā sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai 10 mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1928. g. 22. decembrī.
L. Ns 2485/28. 22516b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1928. g.
6. decembra nolēmuma, uz-
aicina tās personas, kuru rokās
atrodas šādi Tukuma-Talsu zemes
grāmatu nodaļā uz Lotei Grīn-
valds un Jūlijai Mikelšteins pie-
derošā nekustamā īpašuma Talsu
apr. Amt-Talsu muižas ,,Cem-
klabbe" mājām ar zemes grām.
Ns 3286 korrob. akti — obligā-
cijas par 1200 un 500 kr. rbļ.,
izd. 1907. g. 20. nov. un 1908. g.
8. dec uz Andreja Krastkalna
vārdu un korrob. 1907. g.28. nov.
Ns997 un 1908. g. 8. dec Ne 1190,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald . Vēstn."
un iesniegt minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus neie-
sniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdz. Lotei
Grīnvalds un Jūlijai Mikelšteins
atvēlēs prasīt hipotēku "dzēšanu
zemes grāmatās. L. Ne 1933/28

Jelgavā 1928. g. 28. dec.
Priekšsēd. v. Veiss.

22521r Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
10. decembra nolēmuma, uz-
aicina to personu, kuras rokās
atrodas obligācija par 4000 c. rbļ.,
izd. no Jūles Sakranovičs uz
Paula Sakranoviča vārdu, blanko
cedēta un korrob. 1915. g. 9. jūn.
Ne 393 uz nekustama īpašuma
Jelgavā zem hip. Ne 23, — ie-
sniegt to šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
ar brīdinājumu, ka ja obligāciju
noteiktā termiņā neiesniegs, to
atzīs par iznīcinātu un lūdz.
Hermanim Elperam, kas sevi
uzdod par šā akta likumīgu īpaš-
nieku- izsniegs aktu izrakstu,
kurš stāsies nozudušā oriģināla
vietā. L. Ne 31/28

Jelgavā, 1928. g. 28. dec.
Priekšsēd. v. Veiss.

22522i- Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011. —
2014., 2079. un priv. Hk. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1927. g. 10. dec.
mir. Roberta - Augusta - Ferdi-
nanda Mellenberga 1916. g.
5. sept. pie Rīgas notāra, Roberta
Fogta sastādītu kodicilu un
1895. g. 28. dec. pie Rīgas notāra
Vilhelma Teve savstarpējo Ro-
berta un Idas Mellenbergu
notarielā kārtībā sastādīto te-
stamentu, pieteikt savus strīdus
un ' ierunas šai tiesai deviņu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L.Ns2673/28

Jelgavā, 1928. g. 28. dec.
Priekšsēd. v. Veiss.

22514r Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., civ. proc. lik.
339., 366, 693., 711. un 788.
pantu pamata, dara zināmu Līnai
Briģis, dzim. Klēgers, ka tiesa
š. g. 12. novembri aizmuguras
nosprieda viņas laulību ar Jāni
Briģis šķirt. ' L. Ns 166/28.

Jelgavā, 1928. g. 24. decembrī.
Priekšs. v. (paraksts).

22313ē Sekr. pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., civ. proc. lik.
339., 366., 693., 711. un 718.
pantu pamata, dara zināmu Ma-
rijai Stambergs, dzim. Ligačin-
skis, ka tiesa š. g. 12. novembri
aizmuguriski nosprieda viņas
laulību ar Kārli Stambergu šķirt.

Jelgavā, 1928. g. 24. decembrī.
L. Ns 151/28. g.

Priekšsēd. v. (paraksts).
22314ē Sekr. pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1928. g. 12. maijā
mir. Antonijas Karolīnes Ernsta
m. Plecis 1907. g. 18. oktobrī
pie Ventspils notāra Munde-
ciema notariālā kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strī-
dus un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs " par
spēku zaudējušām. L. Ns2322/28

Jelgavā, 1928. g. 31. dec
Priekšsēd. v. P. Stērste.

22976r Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1910. g.
13./26. febr. mir. Jēkaba Pīka
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, legatā-
riem, fideikommisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Vaid. Vēst-
nesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 29. dec.
22617r L. Ne 2790/28

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
10. decembra nolēmuma, uz-
aicina tās personas, kuru rokās
atrodas šādi Tukuma-Talsu ze-
mes grāmatu nodaļā uz Otto
Braueram piederošā nekustamā
īpašuma Talsu apr. Nurmuižas
,,Maz-Kuģenieku" mājām zem
zemes grām. Ns 1597 korroborēti
akti: 1) obligācija par 600 kr. r.
izstādīta 1888. g. 29. novembri
uz Zāmueļa-Jankeļa Kallmeijeia
vārdu un korroborēts 1888. g.
5. decembrī Ns 569 un 2) pirkuma-
pārdevuma līgums ar 2900 kr. r.
lielu pirkumcenas atlikumu, no-
slēgts 1877. g. 16. martā starp
baronu Otto fon Firksu un Kristu
Braueru un korroborēts 1877. g.
1. jūnijā Ne 291, ierasties šai

tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdzējam Otto
Braueram atvēlēs prasīt hipo-
tēku dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 22. decembri.
L. Ne 1948/28. 22517b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1.898. g.
2. janvārī mir. Jāņa Jēkaba d.
Rubeņa atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, ficjeikommisārijiem,
kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Vald. Vēstn."

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs 'par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 29. dec.
22615r L. Ne 2791/28

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1919. g.
20. maijā mir. Ārlavas pag.
,,Egļu" māju līdzīpašnieces
Marijas Grosmans, dzim. Krep-
liņš, atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem lega-
tāriem, fideikommisāriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs 'par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 29. dec
22616r L. Ne 2125/28

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
6. decembra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Anša un Lavīzes
Libergiem (Linbergiem) piederošā
nekustamā īopašuma Volgundes
pag. Volgundes muižas zemes
gabala ar zemes grām Ne 3144
korroborēts akts: 1) pirkuma-
pārdevuma līgums, kurš noslēgts
1900. g. 16. oktobrī starp An-
dreju Žigeli un Ansi un Lavizi
Linbergiem, un korroborēts!900.g
27. oktobrī Ne 958 par 80 c. r.
lielu pirkuma summas atlikuma,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējai Lavīzei
Libergs (Linbergs) atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1928. g. 22. decembrī.
L. Ne 1938/28. 22519b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011 —
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret ,1926. g. 26. martā
mirušā Friča Rušmana notariālā
kārtībā 1926. g. 25. februāri
sastādīto testamentu, pieteikt sa-
vus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

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

lelgavā, 1928. g. 31. decembrī.
23408o L. Ns 1370/28.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parādi
pēc divām obligācijām: 1) pai
800 rbļ., korrob. 1908. g. 28. aug.
ar Ne 764 un 2) par 800 rbļ.,
korrob, 1908. g. 1. septembrī
ar Ne 765 uz Jelgavas apr. Liel-
Auces ,,Gubeņu" mājām ar
zemesgr. Ne 229, atzīti par sa-
maksātiem un lūdzējam Kārlim
Grīnbergam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās. L. Ne 617/28.

Jelgavā, 1929. g. 4. janvārī.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
23411o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 1000 rbļ., korrob. 1909. g.
27. aprīlī ar Ns 457 uz Tukuma
apriņķa Tumes muižas ,,Skrebe"
mājām ar zemesgr. Ns 3460,
atzīta par samaksātu un lūdzējam
Ernestam Skrebe dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 4. janvārī.
23412o L. Ne 1191/28.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1925. g.
8. martā mirušā Laidzes pagasta
,,Lapsu" māju īpašnieka Jāņa
Alkšņa atstāto manotjumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikommisāriem, kredito-
riem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai atsoņu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiedu-
ma dienas. Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zau-
dējušām. L. Ne 1147/29.

Jelgavā, 1929. g. 4. janvārī.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
23409o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc obligācijas par 800 rbļ.,
korrob. 1914. g. 16. janvārī ar
Ns 70 uz Tukuma apriņķa Stūru
muižas ,,Lejas-Sermel" mājām
ar zemesgr. Ns 1244, atzīts par
samaksātu un lūdzējam Ernestam
Duševicam dota tisesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās. L. Ns972/28.

Jelgavā, 1929. g. 4. janvārī.
23413o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1892. g.
28. jūl. mir. Mežmuižas,,Celmu"
māju līdzīpašnieces Antrīnes
Feldmans, dzim. Kreicbergs at-
stāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma die-
nas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 31. dec.
22977r L.Ns2208/28

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka pirkuma-
pārdevuma līgums par 2710 kr.
rbļ., korrob. 1882. g. 31. maijā
uz Ventspils apriņķa Dundagas
pag.,,Titānu" mājām ar zemesgr.
Ns 2112/7421, atzīts par iznīcinātu
un lūdzējai Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemesgrāma-
tās. L. Nsli81/28.

Jelgavā, 1929. g. 4. janvāri.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
23414o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.p
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1927. g. 10. jūlijā
mirušā Jēkabpils namīpašnieka
Hirša Leibes Mālera 1927. g.
8. jūlijā pie Jēkabpils notāra
E. Jagda publiskā kārtībā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai
10 mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1928. g. 22. decembrī.
L. Ns 2778/28. 22513b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.p
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1928. g. 26. oktobrī
mirušā Roberta Kārļa-Fridricha
dēla Rēla (Rehl) 1928. g. 20. okt.
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1928. g. 22. decembrī.
L. Ns 2777/28. 22515b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
20. decembra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 6000 kr. rbļ., izdota 1913. g.
30. aprīlī no Jāņa Dišlera Ivanam
Banisam, blanko cedēta un kor-
roborēta 1913. g. 30. aprīlī
Ns 1033 uz Jelgavas pilsētas.
V kvartālā imobilu ar hip. Ns 128
atzīta par iznīcinātu un lūdzējam
Jānim Dišleram dota tiesība
prasīt jaunu obligācijas norakstu ,
kurs stāsies nozudušā oriģināla
vietā. L. Ns 1276/28.

Jelgavā, 1928. g. 31. decembrī .
Priekšsēdētāja v. P. Stērste
22978ov Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc obligācijas par 500 kr. rbļ.,
korrob. 1911. g. 24. oktobri ar
Ns 1827 uz Tuktmia apriņķa ,
Lamiņu muižas „Gintum" mājam
ar zemesgr. Ns 814 atzīts par
samaksātu un lūdzējam Karlīnei
Fogels dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās. L. Ns 942/28. g.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvāri.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23527ē Sekr. Mittelhofs.

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 1928. g. 19. janvārī mirušās
Annas Jēkabam. Celmiņš, dzim.
Makužs, 1927. g. 26. novembri
Taurkalnes pag. Drtiku-Jēkabu
mājās mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas „Vald. Vēstn.".

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

Jelgavā, 1929. g. 3. janvāri.
23289o L. Ns 2453/28

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

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 1921. g. 17. februārī mirušā
Jāņa Kārļad. Kalnmala 1920.g,
23. decembrī Dundagas pagast-
tiesā sastādīto privāttestamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespieduma
dienas ,,VaId. Vēstn.".

Pēcminētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepietektas tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L. Ns2588/28.

Jelgavā, 1929. g. 3. janvārī.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
23290o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
20. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 10000 kr. c. rbļ., korrobor.
1906. g. 30. janvārī ar Ns364 uz
Jelgavas apriņķa Maz-Mežmuižas
Sile-Grundma'ņ'u mājām ar zemes-
grām. Ns 3815 *atzīta par iznīci-
nātu un lūdzējai Jelgavas sav-
starpīgai kredītbiedrībai dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 3. janvāri.
23291o L. Ns 656/28.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
20. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds pec
dāvināšanas līguma par 1500 rbļ.,
korrob. 1913. g. 29. jūlijā ar
Ns 1091 uz Jelgavas apriņķa
Vec-Auces muižas „Bunge" rņa
jām ar zemesgr. Ns 361, atzīts

par samaksātu un lūdzējiem

Otilijai un Mārtiņam Bīmaņiem
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemesgrāma-
tās L. Ns616/28-

jelgavā, 1929. g. 3. janvāri
Priekšsēdētāja v. P. st fu

rs ,,
232920 Sekretārs -Mittelhors-

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa 1928.g.
12. decembri Annas Augustes
Stepanovs, dzim. Apsens, pra-
sības lietā pret Vjačeslavu Ste-
panovu par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
.lību , kas slēgta 1919. g. 4. jūlijā
Krievijā, Archangeļskā, Uspen-
skas baznīcā starp Vjačeslavu
Stepanovu un Annu Augusti
Stepanovs, dzim. Apsēns; prāv-
nieku laulībā dzimušo meitu
Ireni atstāt mātes audzināšanā
un kopšanā.

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

Rīgā, 1929. g. 2. janvārī.
Ns 4319. L. Ns803/

Priekšsēd. v. i. L. Bruemmers.
23281o Sekretāra v. Stūre.



(
Jelgavas apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ar šīs
I tiesas 1928. g. 22. oktobra no-

lēmumu nodibināta aizgādnība
promesošā Jāņa Anša d. Frei-
Jnaņa mantībai. L. Ns 1247/28.

Jelgavā, 1928. g. 31. decembrī.

priekšsēdētāja v. P. Stērtse.
22975v Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 2000 rbļ., korrob. 1911. g.
22. novembrī ar Ns 2558 uz

Jelgavas apriņķa Apšupes muižas
Strage-Maz" mājām ar zemesgr.

jN"o 4148 atzīta par iznīcinātu un
lūdzējam Kārlim-Robertam Ves-
manim dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās. L.Ns 1003/28. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
23528ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g
20. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas par 1500 kr. rbļ
korrob. 1907. g. 9. novembrī ar
Ns 1589 uz Jēkabpils apriņķa
Holmshofmuižas „Mistre-Balod
Ns 54" mājām ar zemesgr.
Ns 1589 atzīts par samaksātu un
lūdzējiem Ievai un Kārlim Ba-
ložiem dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās. L. Ns 685'28. g

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī. '

Priekšsēdētāja v. Veiss.
23538ē Sekr. Mittelhofs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Entas Kopeļa m. Gaļperins
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no pilsētas dzimts-
lietošanas tiesību gruntsgabala,
platībā 147 kv. asis, ar ēkām,
atrodošās Daugavpilī, 1 pilsētas
iecirknī, 216. kvartālā zem Ne 1,
lit. ,.b", Tirgus ielā ar polic.
Ns 15 17, un Centrālā ielā ar
polic. Ne 6, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustam i
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu čeiru mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minērā lūdzēja varētu tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu
re«istrī par norādītās nekustamās
mantas īpašnieci bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 4. janv.
Ns 40. 23427b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis ļ. Strazds.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
21. decembrī uz Alises Indriķa m.
Vembris lūgumu Ottokars-Niko-
lajs Cerndts atzīts par atrodošos
bezvēsts prombūtnē un uzdots
Višķu pagasta padomei iecelt
aizbildnību par bezvēsts prom-
esošo Ottokaru-Nikolaju Cerndtu
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai L.Q 3410 28

Daugavpilī 1928. g. 31. dec.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
22980o Sekretārs K. Kangu 'rs.

Latgales apgabaltiesas !. civilnod. I
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas '
atklātā tiesas sēdē 1928. ' g.
5. oktobrī uz šīs tiesas prokurora
lūgumu Jāzeps Miķeļa d. Kaleda
atzīts par atrodošos bezvēsts
prombūtnē un uzdots Pustinas
pagasta padomei iecelt aizbild-
nību par bezvēsts promesošo
Jāzepu Miķeļa d. Kaleda viņa
tiesību aizstāvēšanai un mantas
apsargāšanai. L. Ns 2202a 28.

Daugavpilī, 1928. g. 31. dec.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
22982o Sekretārs K. Kaneurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
pamatojoties uz sava 1928. g.
16. novembj-a lēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc obligācijas par 1000 kr. rbļ.
korrob. 1903. g. 17. novembrī
ar .Ve 1020 uz Ilūkstes apr.
Laucesas pag. Medumu muižu
zem hip. Ns 56 un pārvesta pēc
deklarācijas, korroborēt. 1911. g.
14. martā zem hip. Ns 701 uz
Meduma muižas zemes gabala
Kudeniški zem hip. Ns 2912,
atzīts par samaksātu un lūdzējai
Pērerpils - Tulas zemes bankas
likvidācijas kommisijai dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Daugavpilī, 1929. g. 4. janv.
L. Ne 1653a. 28. 23421b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kaneurs.

Je lgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parādi
pēc divām obligācijām 1) par
1500 rbļ., korrob. 1913. g. 15. jan-
vārī ar Ns 66 un 2) par 1500 rbļ.,
korrob. 1914. g. 5. jūlijā ar
Ns 1022 uz Tukuma apr., Stūru
muižas ,,Priežu kroga" mājām
ar zemesgrām. Ns 1264 atzīti
par samaksātiem un lūdzējam
Fricim Grinbergam dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
L. Ns 976/28. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
23529ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
20. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc obligācijas par 1500 rbļ.,
korrob. 1914. g. 30. janvāri ar
Ns 158 uz Talsu apriņķa Vānes
muižas ,,Di!be" mājām ar zemes-
grām. Ne 2312 atzīts par samaksā-
tu un lūdzējiem Teodoram Kiršen-
tālam un Mildai Sprosts dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvāri.
L. Ne 973/29. g.

Priekšsēd. P. Stērste.
23535ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parādi
pēc obligācijas par 1000 kr. rbļ.,
korrob. 1912. g. 25. janvāri ar
Ne 155 uz Jēkabpils apriņķa,
Valles muižas zemesgabala Ns 86,
ar zemesgr. Ns 3607 atzīts par
samaksātu un lūdzējam Ģedertam
Ozolam dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās. L. Ne 717/28. g.

[ , Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

ļ 23536ē Sekr. Mittelhofs. __
Jelgavas apgabaltiesa,

ļ pamatodamās uz savu š. g.
1928. g. 20. decembra nolēmumu,

I dara zināmu vispārībai, ka pa-
I rādi pēc obligācijām, korroborē-
ļ tām uz Jelgavas apr., Ķeveles
I muižas ,,Celmu" mājām ar hip.

Ns 498: 1) obligācijas par 300 kr.
! rbļ., korrob. 1891. g. 4. martā

ar Ns 61, 2) obligācijas par
900 kr. rbļ., korrob. 1894. g.
22. martā ar Ns 163 un 3) obligā-

I cijas par 800 kr. rbļ., korrob.
I 1908. g. 9. jūnijā ar Ns 481 atzīti
l par samaksātiem un lūdzējam
ļ Jānim Pilupam dota tiesība pra-
I sit attiecīgu hipotēku dzēšanu
I zemesgrāmatās. L. Ns 784/28. g.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

I 23537ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.

I 20. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka pirkuma-

j pārdevuma līgums par 800 rbļ.
I lielu atlikumu, korrob. 1911. g.
I 11. jūnijā ar Ns 1012 uz Ventspils
I pilsētas IV kv. ar zemesgrām.
\ Ns 118/2246 imobila atzīts par

iznīcinātu un lūdzējam Jēkabam
l Aleksim dota tiesība prasit hipo-
ļ tekas dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā , 1929. g. 5. janvāri.
L. Ns 1177/28. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
. 23539ē Sekr. Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
17. decembrī uz Antona Pētera d.

Čobļa lūgumu Jānis Pētera d.

Čobļis atzīts par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Maltas
pagasta padomei iecelt par bez-
vēsts promesošo Jāni Pētera d.
Čobli viņa tiesību aizstāvēšanai
un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1928. g. 31. dec.
229810 L. Ne980c/28.

Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
Sekretārs Ķ. Kangurs.

Latgales apgabali. 1. civīlnodaļa,

paziņo vispārībai, ka 1928. g.
27. apr., mir. Donata Andreja d.

Ļaksa 1928. g. 12. apr. sastādītais
notariālais testaments ar ap-

gabaltiesas 1928. g. 31. oktobra

lēmumu apstiprināts.
DaugavpiUV-1929. g. 3. janv.

L. Ns 2357a. 28. 23422b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretārs A. Kangurs.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1928. g. 20. decembra
lēmumu' reģistrētā: savienība
,,Pampāļu tautas nams" ievesta
bezpeļņas biedrību un viņu sa-
vienību reģistra II daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Pam-
pāļu pagastā. Ns 109/28.

Liepājā, 1929. g. 2. janvārī.

Reģ. nod. pārz. A.Kiršf elds.
22979ē Sekr. v. (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa

paziņo vispārībai, ka 1923. g.
5. oktobrī mir. Marfas Jefima m.
Vasiļkovs 1922. g. 9. februārī
sastādītais privāttestaments ar
apgabaltiesas 1925. g. 20. febr.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1928. g. 24. dec.
L. Ns 81-a/25. 22376b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K- Kangurs.

• Liepājas apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka 1928. g. 13. decembrī
aizmugurē nospriests: starp
Aleksandru Butkusu un Annu
Butkuss 1912. g. 2. decembrī
caur Kuldīgas latviešu draudzes
mācītāju noslēgto laulību šķirt;
prāvnieku laulībā dzimušo mei-
tiņu Lizetti, 15 g. v., atstāt pie
mātes; šķirtai sievai atvēlēt sauk-
ties turpmāk viņas agrākā uz-
vārdā „Cīrulis". ' Ns 234-L/28.

Liepājā, 1928. g. 29. decembrī.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršf elds.
22618v Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka 1928. g. 13. decembri
aizmugurē nospriests: starp Pē-
teri Timmermani un Annu Tim-
mermans, dzim. Jonas, 1923. g.
23. decembrī caur Jaun-Liepājas
draudzes mācītāju noslēgto lau-
lību šķirt; prāvnieku laulībā
dzimušo bērnu — Pēteri, 4 g. v.,
atstāt pie mātes; prasības pārējo
daļu atraidīt. Ns 242-L/28.

Liepājā, 1928. g. 29. decembrī.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.
22619v Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nodaļa,
pamatodamās uz civ. proc. likuma
146071 . panta paziņo, ka minētā
tiesa civilnodaļas 1928. g. 20. de-
cembrī atklātā sēdē nolēma:
reģistrēt Zemgales kooperatīvu
revīzijas savienību, ievedot viņu
kooperatīvu savienību reģistra
otrā daļā. Biedrības valdes sē-
deklis atrodas Jelgavā.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
23415o L.Ns 200/28.
Reģistr. nod. pārzinis Veiss.

Sekretāra v. M. Helmanis.

Jelgavas apgabalt. reģistr. nodaļa,
pamatodamās uz civ. proc. lik.
146071 . p. paziņo, ka minētā
tiesa civilnodaļas' 1928. g. 20. de-
cembrī atklātā sēdē nolēma:
reģistrēt krāj-aizdevu sabiedrību
pie Latvijas pasta, telegrāfa un
telefona darbinieku arodu biedrī-
bas Jelgavas nodaļas, ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību re-
ģistra pirmajā daļā. Biedrības
valdes sēdeklis atrodas Jelgavā.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
23416o L.Ns 199/28.

Reģistr. nod. pārzinis Veiss.
Sekretāra v. M. Helmanis.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
ar šopaziņo vispārībai, ka 1928.g.
11. janvārī mirušā Antona Va-
siļjeva, viņš arī Antonovs,
1927. g. 28. novembrī sastādītais
notariālias testaments ar apgabal-
tiesas 1928. g. 29. oktobra lēmu-
mu apstiprnāts. L.Ns 2071a '28

Daugavpilī, 1929. g. 3. janvārī.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
23295o Sekretārs Ķ. Kangurs.
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa

ar šo paziņo vispārībai, ka
1927. g. 14* februārī mirušās
Basjas-FreidasMicheļa m. Izrai-
levičs 1922. g. 5. jūlijā sastādī-
tais notariālais testaments ar
apgabaltiesas 1928. g. 6. februāra
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 3. janvārī.
23296o L. Ns 730a/28.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz sava 1928. g.
4. oktobra lēmumu dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas par 2600 kr. rbļ. korrob.
1912. g. 4. jūlijā ar zemes grām.

reģ. Ns 1434 uz Ilūkstes apr.
Kalkūnes pag. Meduma muižas
māju Baziliški Ns 11 zem hip.
Ns 1894 un atdalīto no minētās
muižas zemes gabala zem no-
saukuma ,,Meža kvartāls Ns 1" ar
šosejas mežsarga mājiņu pie fol-
varka Egipten zem hip. Ns 2705,
atzīts par samaksātu un lūdzējai
Donas zemes ba nkas likvidācijas
kommisijai dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās.

Daugavpilī, 1929. g. 4. janv.
L. Ns 1661a./28. 23417b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangu 'rs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz sava 1928. g.
8. oktobra lēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc pirk-
šanas-pārdošanas aktiem par 856
un 988 kr. rbļ. korrob. 1881. g.
14. oktobrī ar zemes grām. reģ.
Ns 486 un 495 uz Ilūkstes apr.
Prodes pag. Kazimirsvales muižas
Voidigenišku 1 un II mājām
hip. NsNe 542 un 543, atzīts
par samaksātu un lūdzējai Valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās.

Daugavpilī, 1929. g. 4. janv.
L. Ne 1660a./28. 23418b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs Ķ. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz sava 1928. g.
16. novembra lēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 750 kr. rbļ. korrob. 1874. g.
2. janvāri ar zemes grām. reģ.
Ne 8 uz Ilūkstes apr. Pilskalnes
pag. Kazimirišku muižas Garbu-
novka Ns 6 mājām ar hip. Ns 119,
atzīts par samaksātu un lūdzējai
Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Daugavpilī, 1929. g. 4. janv.
L. Ne I659a./28. 23419b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,

pamatojoties uz sava 1928. g.
4. oktobra lēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc pirk-
šanas-pārdošanas akta par 550
kr. rbļ. korrob. 1873. g. 7. febr.
ar zemes grām. reģ. Ne 24 uz
Ilūkstes apr. Rubeņu pag. Du-
najas muižas Saikišku mājām
ar hip. Ne 578, atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai Valsts zemes

bankai dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.

Daugavpilī, 1929. g. 4. janv.
L N" 1658a. 28. 23420b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K- Kangurs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Ādama Jāzepa (Osipa) dēla
Šimanoviča lūgumu par neku-
stamās mantas, sastāvošas no
zemes gabala ar nosaukumu
,,zastenoka Bucaleiduma" , pla-
tība 40 des., un esošās Daugav-
pils apr. Līvānu (senāk Vārkavas)
pagastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu četru mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas

,.Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tissības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievests Lat-
gales zemes grāmatu reģistri

par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkārisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpilī. 1928. g. 22. dec.
Ne 7434. 22386b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2(H4. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata uz Antona Malinovska
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret 1926. g.
4. novembrī mir. Agatas Staņi-
slava m. Jassāns 1926. g. 12. okt.
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Agatas Staņislava m.
Jassāns mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
misārijiem, parāddevējiem un t.t.
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Daugavpilī. 1929. g. 4. janv.
2792a./28. 23423b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangurs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Kārļa Toma (Fomus) dēla
Gaitona-lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no Miku-
lišku ciema zemes gabala, pla-
tībā 86,76 desetīnas, un esošās
Rēzeknes apr. Viļēnu pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģ., —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā,skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Vaid. Vēstn.", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar nepstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisko ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 22. dec.
Ne 7418. 22384b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jāņa-Jāzepa (Ivana-Josifa)
Jāņa d. Reinholda, arī Almaņa,
mantības aizgādņa Jāņa Jāņa d.
Seska lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Ukru
muižas atdalītā zemes gabala
pēc kopējā muižas plāna Ns 18,
platībā 9 des. 1872 kv. asis un
esošās Jelgavas (senāk Šauļu)
apriņķa, Ukru (senāk Žagares)
pagastā, ievešanu zemes grāmatu
regii trī. — uzaicina visas personas
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais Reinholds varētu
tikt ievests attiecīgā zemes grām.
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipoteakrisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 1928. g. 22. dec.
Priekšsēd. E. Helvichs.

Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Mārtiņa Filipa d. Balaka
(Balakasa) lūgumu par nekusta-
mās mantas, sastāvošas no Ukru
muižas atdalītā zemes gabala,
pēc kopējā muižas plāna Ne 24,
platībā 1 des. 1032 kv. asis un
esošās Jelgavas (senāk Šauļu)
apriņķa, Ukru (senāk Žagares)
pagastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt
kommisijai par to paziņojumu
?t mēnešu laikā, skaitot no izsludi-
nāšanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī", pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā ze-
mes grāmatu reģistri par norādī-
tās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potēkārisku apgrūtinājumu tie-
sībām. JŠs 7469.

Daugavpilī, 1928. g. 22. dec.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
22389v Sekr -darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Abo-Zelika Jevchona (ari
Honona) dēla Kisina lūgumu
par nekustamās mantas, sastāvo-
šas no dzimtslietošanas tiesību
pilsētas gruntsgabala Daugav-
pilī I pilsētas iecirknī 17. kvartālā
ar Ne 5 lit. ,,A" un „V", Šosejas
un Trešā Janvāra ielu stūrī ar
policijas Ns 7 2 ar ēkām, platībā
110,5 kv. asis, un no šim grunts-
gabalam blakus esošā dzimts-
īpašuma gruntsgabala ar ēkām
platībā 122.8 kv. asis, kuri
kopā sastāda vienu gruntsgabalu
kopplatībā 233,30 kv. asis. ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kuārām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtinājumu ticībām

DaugavpilT, 1929. g. 4. janv.
Priekšsēd. E. Helvichs.

Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Rigas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa (928. g.
14. decembra spriedumu Izāks
Gelmanis viņa apsūdzībā pēc
sodu lik. 909. p. . par pienācīgas
tīrības neievērošanu, izgatavojot
mīklu maizes ceptuvē, atzits par
vainīgu un sodīts ar Ls 50 vai
maksātnespējas gadījumā ar are-
stu uz 2 nedēļām, kā arī piedzīt
no viņa par labu Rīgas pilsētas
veselības nodaļai Ls 3 izmeklē-
šanas izdevumus.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Izāks Gelmanis ir maizes cep-
tuves īpašnieks Rīgā. I. Maskavas
ielā Ne 21 23. Ne 1898 28.

Rīgā, 1929. g. 10. janvāri.
2429So Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 31. dec.
lēmumu un pamatojoties uz dv.
proc. lik. 146CH . un turpmākiem
pantiem, paziņo vispārībai, ka
1928. g. februāra mēnesī no
Jāņa Andreja d. Šakina savam
dēlam. Staņislavam Jāņa d. Ša-
kinam izdota un pie Jaunlatgales
notāra Rubuļa apliecin. ģenerāl-

ļ pilnvara anulēta un atzīta par
nederīgu.

lauulatgalē. 1929. g. 4. janv.
1 Aps. I. .V 7628. 23424b
ļ Miertiesnesis J. Gūtmans.

Zzmes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jāņa Jāņa d. Lasmaņa lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Ukru muižas at-
dalītas zemes gabala, pēc kopējā
muižas plāna Ns 19, platībā
8 der. 2016 kv. asis un esošās
Jelgavas (senāk Šauļu) apriņķa,
Ukru (senāk Žagares) pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uzminēto
nekustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu 4
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludinājanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās ticības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā ze-
mes grāmatu reģistri par no-
rāt ītās nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkārisku apgrū-
tinājumu tiesībām. Ne 7480.

Daugavpilī, 1928. g. 22. dec
Konnn. priekšs. R. Helvichs.

22390ē Sekr.-darbv. J. St r

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 192H . g.
19. oktobra spriedumu ^ānis
Goldhaus viņa apsūdzībā pēc
sodu lik. 211. p. 4. pkt. par tirgo-
šanos ar gaļu, kura sālīta ar
konservu sāli, atzīts par vainīgu
un sodīts par Ls 20 vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
5 dienām

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Jānis Goldhaus ir gaļas galda
īpašnieks Rīgā, Daugavas Krasta
tirgū Ne 92 Ne 1191,28.
24296o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
20. jūnija spriedumu Rachils
Goldmanis viņa apsūdzībā pēc
sodu lik. 210'. p. par tirgošanos
ar bojātiem ēšanai nederīgiem
taukiem, atzīts par vainīgu un
sodīts ar Ls 50 vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
7 dienām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Rachils Goldmanis ir gaļas
galda īpašnieks Rīgā, Daugav-
malas tirgū Ns 18. Ne 913.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
24297o Miertiesnesis (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parādi
pēc pirkuma-pārdevuma līgu-
miem 1) par 800 rbļ., korrob.
1881. g. 7. decembrī ar Ne 1411 un
2) par 470 rbļ., korrob. 1883. g.

ļ 28. decembrī uz Talsu apr.,

!

i Carienes muižas ,,Druving" mā-
jām ar zemesgr. Ne 1368 atzīti
par samaksātiem un lūdzējam

I Kārlim Ābelim dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās. L. Ne 1005/28. g.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvāri.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

I 23530ē Sekr. Mittelffofs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Franča Pētera d. Sondora
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Trizelnieku sādžas
zemniekiem piešķirtās zemts vien-
sētas Ne 3, platībā 6 des. 72 kv.
asis. un esošās Rēzeknes apriņķa
Barkavas pagastā, ievešar.u ze-
mes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas persobas, kurām ir kādas
kurām ir kādas tiesības uz ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no izsludi-
nāšanas dienas ,,Vald. Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemesgrāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku-bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotelkarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 22. dec.
Ne 7450. 22387b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Avdotjas Antonova, tagad
pēc pases Jevdokijas Antona m.
Je fimovs, lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no Punderu-
Zeļču vienības (dačas) zemes
gabala Ne 54, platībā 4,26 des.,
vairāk vai mazāk, un esošās
Jaunlatgales (senāk Ostrovas) ap-
riņķa Gauru (senāk Augšpils)
pagastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu četru mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētā
lūdzēja varētu tikt ievesta Lat-
gales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās man-
tas īpašnieci bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 22. dec.
Ne 7435. 22385b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekretārs-darbevdis J. Strazds.



Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
7. septembra spriedumu Anna
Golochova viņas apsūdzībā
pēc sodu lik. 211. p. I. pkt. par
pārdošanai neatļautu gaļas atkri-
tumu turēšanu gaļas galdā, atzīta
par vainigu un sodīta ar Ls 10
vai maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz 3 dienām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Anna Golochova ir gaļas galda
īpašniece Rīgā, Daugavmalas
tirgū Ne 330. Ne 1092.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
24307o Miertiesnesis (paraksts).

^^^^^ ^^
Dobeles pagasta tiesa,

pamatojoties uz sava lēmuma un
pag. tiesu lik. 108. un 109. p.
dara zināmu, ka laulāts pāris
Kārlis Steinbergs un vi ņa sieva
Līzete, dzīv. Dobeles pagastā
,,Mežmalu" mājās, pieņem bērna
vietā (adoptē) turpat dzīvojošu
Mariju Johannu Kaufmanis'
dzim. 1909. g. 20 septembrī ar
visām likumīgām bērna tiesī-
bām un dodot uzvārdu ,,Stein-
bergs".

Personas, kurām pret šo adop-
tāciju būtu ierunas tiek uzaici-
nātas pieteikt pagasta tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas trešo reizi
,,Vald. Vēstn.". Vēlāk celtas
ierunas netiks ievērotas un adop-
tācija tiks apstiprināta. 2

Dobelē, 1928. g. 8. novembrī.
Priekšsēdei. J. Neimanis.

18642o Darbvedis Freiberes "

Rīgas pils. I. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
7. decembra spriedumu Zālamans
Curevičs viņa apsūdzībā pēc
sodu lik. 910'. p. par tirgošanos
ar sabojātām desām, atzīts par
vainīgu un sodīts ar Ls 50 vai
maksātnespējas gadījumā ar are-
stu uz 2 nedēļām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Zālmans Gurevičs ir pārtikas
preču veikala īpašnieks Rīgā,
1. Maskavas ielā Ns 106 Ns 1849/28

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
24299o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
19. oktobra spriedumu Vasilijs
Gusevs viņa apsūdzībā pēc soda
lik. 210'. p! par saldējuma vilto-
šanu, atzīts par vainīgu un sodīts
ar Ls 50 vai maksātnespējas
gadījumā ar arestu uz 2 nedēļām,
kā arī piedzīt no viņa par labu
Rīgas pilsētas veselības nodaļai
Ls 3 izmeklēšanas izdevumus.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Vasilijs Gusevs ir darbnīcas
īpašnieks Rīgā, Katoļu ielā Ns 34.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
24306o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu ļ
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc lik. 1401. panta un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. dec.
lēmumu, uzaicina 1921. g. marta
mēnesī mir. Jēzupa Jāņa dēla
Kupča mantiniekus pieteikt savas
mantošanas tiesības miertiesneša
kamerā, Viļēnos, uz nekustamo
īpašumu, sastāv, no zemes, ēkām
un atrodošos Rēzeknes apriņķī
Gaigolovas pagastā Losdovnieku
ciemā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Viļēnos, 1929. g. 2. janvārī.
Bl. 1. Ns 256 23301b

Miertiesnesis K- Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. dec. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. 10. sēj.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1928. g. 5. janvāri ' mir. Jāņa
Ādama d. Kantāna ir palicis
nekustams mantojums, kurš at-
rodas Jaunlatgales apr. Balvu
pilsētā, apbūves gabals Ne 378F,
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētām
miertiesnesim viņa kamerā Bal-
vos, Alejas ielā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Balvos, 1929. g. 5. janvārī.
Ns 292/28. 23719b

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
7. decembra spriedumu Juris
Ģermānis viņa apsūdzībā pēc
sodu lik. 910. p. par sabojājušos
miltu turēšanu pārdošanai, atzīts
par vainīgu unsodits ar Ls 30
vai maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz 10 dienām, kā arī pie-
dzīt no viņa par labu Rīgas pilsē-
tas veselības nodaļai Ls 3 izme-
klēšanas izdevumus.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Juris Ģermānis ir pārtikas preču
veikala īpašnieks Rīgā, Akmeņu
ielā Ns 12. Ns 1850/28.

Rīgā, 1929. g. 10. janvāri.
24300o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
30. oktobra spriedumu Nechams
Goldštiks viņa apsūdzībā pēc
sodu lik. 210'. p. par sabojājušās
gaļas glabāšanu tirgotavā, atzīts
par vainīgu un sodīts ar Ls 30 vai-
rnaksātnespējas gadījumā ar are-
stu uz 10 dienām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Nechams Goldštiks ir gaļas
tirgotavas īpašnieks Rīgā, Lāč-
plēša ielā Ne 110. Ns 1651/28.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
24301o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
29. oktobra spriedumu Jānis
Grīnbergs viņa apsūdzībā pēc
sodu lik. 210 1. p. par to, ka lietojis
desu izgatavošanai sabojājušs
un netīras zarnas, atzīts apr vai-
nīgu un sodīts ar Ls40 vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
10 dienām, kā arī piedzīt no viņa
par labu Rīgas pilsētas veselības
nodaļai Ls 9 izmeklēšanas izde-
vumus.
f* Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Jānis Grīnbergs ir desu darb-
nīcas īpašnieks Rīgā, Rumpmui-
žas ielā Ne 18 Ns 1631/28.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
24302o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
3. septembra spriedumu Anna
Gubins viņas apsūdzībā pēc sodu
lik. 209. p. par tīrības neievēro-
šanu konditorejā, atzīta par vai-
nīgu un sodīta ar Ls 20 vai
maksātnespējas gadījumā ar are-
stu uz 5 dienām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Anna Gubins ir konditorejas
īpašniece Rīgā, Brīvības ielā
Ns 64/66. Ne 1364/28.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
24303o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
28. novembra spriedumu Jānis
Galindons viņa apsūdzībā pēc
sodu lik. 210. p. par tirgošanos
ar maltu gaļu, kurai piejaukta
konservu sāls, atzīts par vainīgu
un sodīts ar Ls 20 vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
5 dienām, kā arī piedzīt no viņa
par labu Rīgas pilsētas veselības
nodaļai Ls 3 izmeklēšanas izde-
vumus.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Jānis Galindons ir gaļas galda
īpašnieks Rīgā, Vidzemes tirgū
Ne 106. Ne 1253/28.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
24304o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032 . p.
uzaicina kreditorus un viņu tie-
siskos pēcnācējus ierasties viņa
kamerā Bulduros, Rēzeknes prošp
Ne- 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozitā iemaksāk-
naudu ar *

°/0 pēc hipotēkārisku
parādu dzēšanas pēc prasību do-
kumentiem, nostiprinātiem uz
Rīgas apriņķa Ķemeru pilsētas
zemes gabalu Ne 143, hip. Ns 347;
nostiprinātas obligācijas no 1905.
gadā 16. nov. Ns 641 par 1500 kr.
rbļ. + o/Q = 2400 kr. rbļ. =
Ls 32,—. Ns 872.

Rīgā, 1928. g. 29. decembrī.
22986v Miertiesn. (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesn.,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032.p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozītā, pēc hipo-
tekarisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar %, pēc
prasību dokumentiem, nostip-
rinātiem uz Rīgas apr., Slokas
muižas zemes gab. Ns 16, hip.
Ns 2656, 1913. g. 24. jūl. Ns 339
nostipr. obligācijas par 15.000 kr.
rbļ. + o/ 0 25.500 kr. rbļ.
= Ls 340.

Rīgā, 1928. g. 29. dec. Ns871
22987i- Miert. (paraksts).

Rīgas apriņķa 1. iec. mierties-
nesis, saskaņā ar civ. proc. lik.
146032. p., uzaicina kreditorus un
viņu tiesiskos pēcnācējus ierasties
viņa kamerā Bulduros, Rēzeknes
prosp. Ne 6, saņemt no Valsts
zemes bankas viņa depozitā ie-
maksāto naudu ar % pēc hipo-
tēkārisku parādu dzēšanas pēc
prasību dokumentiem, nostipri-
nātiem uz Rīgas apriņķa Slokas
muižas zemes gabalu ' Ne 165,
hip. Ne 21, nostiprinātas obligā-
cijas no 1912. g. 24. aug. Ns 2271
par 8000 kr. rbļ. + o/(ļ = ]3600
kr. rbļ. = Ls 181,34. Ns 858.

Rīgā, 1928. g. 29. decembri.
22984v Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
7. septembra spriedumu Bruno
G re pērs viņa apsūdzības lietā
pēc sodu iik. 209. p. par netīrību
konditorejā, atzīts par vainīgu
un sodīts ar Ls 20 vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
5 dienām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Bruno Grepers ir konditorejas
īpašnieks Rīgā, Valdemāra ielā
Ns 16. Ns 1220/28.

Rīgā, 1929. g. 10. janvāri.
24305o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc lik. 1460<2 . p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozitā, pēc hipo-
tekarisko parādu dzēšanas iemak-
sāto naudu līdz ar %, pēc prasību
dokumentiem, nostiprinātiem uz
Rīgas apriņķa Ķemeru pilsētas
zemes gabalu Ns —, hip. Ns 12:
1) 1905. g. 1. aug. Ns 720 nostip-
rinātas obligācijas par 2000 kr.
rbļ. + o/Q = 3200 kr. rbļ. =
Ls 42,67; 2) 1905. g. 16. sept.
Ne 875, nostiprinātas obligācijas
par 2000 kr. rbļ. + % = 3400 kr.
rbļ. = Ls 45,34; 3) 1915. g. 30.
maijā Ne 368 prasību nodrošinā-
jumu atzīmes par 2447,03 kr.
rbļ. + % = 3915,25 kr. rbl.
= Ls 52,21. 861. '

Rīgā, 1928. g. 29. decembrī.
22983v Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņas 1928. g.
21. septembra spriedumu Got-
hards Amoliņš viņa apsūdzībā
pēc sodu lik. 210. p. par tirgošanos
ar maltu gaļu, kurai piejaukta
konservu sāls, atzīts par vainīgu
un sodīts ar Ls 10 vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
3 dienāmn, kā arī piedzīt no viņa
par labu Rīgas pilsētas veselības
nodaļai Ls 3 izmeklēšanas izde-
vumus.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Gothards Amoliņš ir gaļas
tirgotavas īpašnieks Rīgā, Gogoļa
ielā Ne 13. . Ne 989/28.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.
24308o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 7. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar s. 1. 218. p. izsludina
atklātībai, ka ar viņa 1928. g.
7. decembra tiesas pavēli Andrejs
Markitants, viņa apsūdzībā pēc
s. 1. 209. p. par tirgošanos Rīgā
ar netīru pienu, saturošu kūts
mēslus, atzīts par vainīgu un
sodīts ar Ls 10 naudas soda
vai maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz trim dienām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Andrejs Markitants ir zemkopis
Rīgas apr. Dreilinu pagastā.

Rīgā, 1929. g. 12. janvārī.
24294o Miertiesn. V. Zeminskis.

Rīgas 12. iec. miertiesnesis,
ar šo paziņo atklātībai, ka Ņina
Andrejenko, par viņas piena
tirgotavā Rīgā, Matīsa ielā Ns 40,
1928. g. 14. novembrī pienāktu
netīrību, ar tā paša gada 17. nov.
tiesas pavēli, pēc sodu lik. 209. p.,
sodīta ar Ls 15 vai maksāt-
nespējas gadījumā, ar arestu uz
4 dienām. Ns 1731/28.

Rīgā, 1929. g. 11. janvāri.
24295o Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 1. iec. miertiesn:
uzaicina atbildētāju Klausu
Hanzenu četru mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
paziņot miertiesn. savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā vai uzrādīt
tur dzīvojošu personu, kuru viņš
pilnvaro saņemt no tiesas pie-
sūtītos papīrus Leizera Faktora
prasības lietā par Ls 162,42 pa-
rāda. Dzīves vietas nepaziņo-
šanas, vai pilnvarnieka neuzrā-
dīšanas gadījumā, pēc augšmin.
termiņa notecēšanas visas pa-
vēstes un citi papīri uz Hanzena
vārdu šinī lietā atstāti tiesas kan-
celejā un atbildētājs nevarēs at-
runāties ar nezināšanu par šiem
papīriem un pavēstēm. Ns 1248

Liepājā, 1928. g. 31. dec
22989r Miertiesn. J. Ziemelis.

Krustpils iecirkņa miertiesnesis,
pamatojoties uz Mīles.Jāņa m.
Biūms, Ievas Jāņa m. Lej 'iņ un
Alvīnes Jāņa m. Saliņ .lūgumu,
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1239. p. ar šo uzaicina
visus mirušā Jāņa Miķeļa d.
Lejiņa mantniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas tiesī-
bas uz nelaiķa atstāto mantoj.,
atrodošos Aiviekstes pag. un
sastāvošu no zemes, ēkām un
kustama īpašuma, sešu mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespieša-
nas „Vald. Vēstn.". Ns 788.

Krustpilī, 1928. g. 31. decembrī.
24164o Miertiesn. v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. pantu
un saskaņā ar savu 1928. g.
31. dec. lēmumu, uzaicina 1926. g.
5. martā mir. Eduarda Jēzupa d.
Zimeļa mantiniekus pieteikt savas
mantošanas tiesības miertiesneša
kamerā, Viļēnos, uz nekustamo
īpašumu, sastāvošo no zemes
un ēkām, atrodošāmies Rēzeknes
apriņķī Viļēnu pagastā, sešu
mēnešu laikā, no sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn."

Viļēnos, 1929. g. 2. janvārī.
Bl. 1. Ns 273/28. 22997b

Miertiesnesis Ķ. Kalniņš,.
Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis

uzaicina mir. 1927. g. 20. martā
Antona Staņislava d. Gudeļa
mantiniekus, pieteikt viņam sa-
vas mantošanas tiesības 'uz nel.
atstāto mantojumu sešu mēnešu
laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn."

1928. g. 31. decembri. '
22990r Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu p. g. 20. decembra lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401. p. paziņo, ka
pēc 1927. g. 9. martā mirušā
Jāņa Vasilijad. Kotova ir palicis
mantojums sastāvošs no viensētas
NsNs43 un 43a ar zemes koppla-
tību 10,700 ha, saimniecības ēkas
un mājlopi, kas atrodas Ludzas
apr., Briģu pagastā, Reiku ciemā,
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu būtu kādas tiesības,
pieteikt man šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī". Ns 207bl.

Zilupē, 1928. g.22. decembri.
22621ē Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta
un saskaņā ar savu 1928. g.
31. decembra lēmumu, uzaicina
1928. g. 5. apr. mir. Jāņa Mor-
tuža d. Seiļa mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības
miertiesneša kamerā Viļēnos, uz
nekustamo un kustamo mantu,
kā arī lauksaimniecības inven-
tāru, atrodošo Rēzeknes apr.
Gaigalovas pag. Seiļu ciemā,
sešu mēnešu laikā no sludinā-
juma iespiešaanas dienas ,,Va!d.
Vēstn."

Viļēnos, 1929. g. 2. janvārī.
22992b Miertiesnesis Ķ. Kalniņš

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta
un saskaņā ar savu 1928. g.
31. decembra lēmumu, uzaicina
1922. g. 24. dec. mir. Fadeja
Feodosija d. Golubeva manti-
niekus pieteikt savas manto-
šanas tiesības miertiesneša ka-
merā, Viļēnos, uz nekustamo,
kustamo mantu un dažādu saim-
niecības inventāru, atrodošos Rē-
zeknes apr. Viļēnu pagastā Rogo-
viku ciemā, sešu mēnešu laikā
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļēnos, 1929. g. 2. janvārī.
B.l 1. 281/28. 22993b

Miertiesnesis K. Kalniņš.
Maltas iecirkņa miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1928. g. 21. de-
cembra lēmumu un pamatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1928. g. 10. jūlijā
mirušā Eduarda Jura d. Prinča
ir palicis mantojums, sastāvošs
no nekustama īpašuma Ružinas
pagasta, Pustinku ciemā, un
uzaicina visus kam uz šo manto-
jumu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt šīs tie-
sības augstāk minētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn."

1928. g. 22. decembri.
22291ē Miertiesn. (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina 1923. gadā 29. oktobrī
mirušā Makara Vasilijad. Maksi-
mova mantniekus pieteikt mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu, skaitot no
šī uzaicinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".
23297o Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
uz mirušā Aleksandra Andreja d.
Korženevska mantas un mazgadī-
gās meitas Veras Korženevskas
aizbildnes Michalinas Korženev-
skas, kā arī personīgi viņas,
Michalinas Korženevskas, piln-
varnieka pr. adv. Ruvina Cvi
lūguma pamata uzaicina Pēteri
Andreja d. Koržeņevsku, kura
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, četru mēnešu laikā no ši
sludinājuma ieplēšanas dienas
,,Vald. Vēstn.". paziņot mierties-
nesim savu dzīves vietu Daugav-
pilī, vai uzrādīt tur dzīvojošu
personu, kuru viņš pilnvaro sa-
ņemt no viņam miertiesneša pie-
sūtāmās pavēstes un papīrus,
pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas tiks nolikta
uz tiesas sēdi Ruvina Cvi pilnvar-
devēju prasības lieta pret Pēteri
Andreja d. Koržeņevsku par
īpašuma tiesību atzīšanu aiz
valdīšanas noilguma uz zemi,
atrodošos Naujenes pagastā,
Grustanišku sādžā, un visas
Petrim Korženevskam piesūtā-
mās pavēstes un papīri tiks atstāti
miertiesneša kancelejā un viņam
nebūs tiesības aizbildināties * ar
nezināšanu par šīm pavēstēm un
papīriem. L. Ns 28.

Daugavpilī, 1929. g. 3. janvārī.
23299o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta
un saskaņā ar savu 1928. g.
31. dec. lēmumu, uzaicina 1925. g.
4. janvārī mir. Andriva Vosela d.
Puduļa mantiniekus pieteikt sa-
vas mantošanas tiesības mier-
tiesneša kamerā, Viļēnos, uz
nekustamo īpašumu, atrodošos
Rēzeknes apr. Vidsmuižas pag.,
sešu mēnešu laikā no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Viļēnos, 1929. g. 2. janvārī.
Bl. 1. Ns 292/28. 22996b

Miertiesnesis K- Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g
22. janvārī, pīkst. 10 dienā,'Rīgā, Marijas ielā Ns 55, veikalā',
pārdos Morducha Gurviča ku-
stamu mantu, sastāvošu no kungu
un dāmu dažādām kurpēm un
novērtētu par Ls 780.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvāri.
24271o Tiesu izp. J.Ķazubierns

Izlabojums.
Š. g. „V. V." Ns 10 ievietotā

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītāja sludinājumā par. Viļā
Rešcevska kustamas mantas pār-
došanu ieviesusies kļūda, iespiests
,,no sūcgāzes piederuma daļām",
kas nepareizi, jābūt: ,,no sūcgāzes
motora piederuma daļām".
24272o Tiesu izp. J. Ķazubierns!

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
23. janvārī, pīkst. 10 dienā, Rigā,
Karlīnes ielā Ns 15, pārdos Jāņa
Tālmaņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. 29. decembrī.
24339 Tiesu izp. Stellmachers

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. janvārī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Elizabetes ielā Ne 73,
pārdos Emmas un Voldemāra
Vītoliņa kustamu mantu, sa-
stāvošu no zirga un novērtēta par
Ls 300.

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

Rīgā, 1929. g 12. janvāri.
24262o Tiesu izpild J. Grimos.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo ka 1929. g.
25. janvārī, pirlkst. 10 dienā,
Rīgā, Mangaļu pagasta Zariņu
mājās, Bolderajā, pārdos akciju
sabiedr. „A. Balodis" kustamo
mantu, sastāvošu no dažādām
koku zāģētavas mašīnām u. c,
novērtētu par Ls 7750.

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

Rīgā, 1929. g. 14. janvārī.
24342 Tiesu izp. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. janvārī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, I. Maskavas ielā Ne 150,
pārdos a/s ,,Rīgas krāsu fabrika"
kustamu mantu, sastāvošu ne
krāsu fabrikas iekārtas un novēr-
tētu par Ls 1398,70.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
24258o Tiesu izpild. V. Strauss.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1928. g. 21. decembra un pama-
todamies uz civ. proc lik. 1401.
un 1402. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. uzaicina 1922. g. 13. jū-
nijā mir. Augusta Jāņa d. Soma
mantiniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz nel. atstāto
mantojumu, kas palicis Daugav-
pils apr., Kalupes pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas,,Valdības Vēstnesī".
22391Č Miertiesn. Ķ. Avens.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1928. g. 21. decembra un pa-
matodamies uz civ. proc. lik.
1401. un 1402. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. uzaicina
1924. g. 26. maijā mir. Staņislava
Jura Jankovskis mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības uz
nel. atstāto mantojumu Daugav-
pils apr., Liksnas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Valdības Vēstn."
22392ē Miert. K- Avens.

Rēzeknes 1. iec. miertiesnesis,
kura kamera atrodas Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā Ns 23, saskaņā
ar savu 1928. g. 31. decembra
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1401., 1042. un 1408. p.
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
uzaicina 1928. g. 10. februārī,
Rēzeknē, mirušā Miroņa Radiona
dēla Lukašenkova likumīgos
mantniekius, pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz palikušo pēc nelaiķa
mantu, sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešan. dienas
„Vald. Vēstnesī". Ns 1071/28/c

Rēzeknē, 1928.g. 31. decembri.
23425o Miertiesn. (paraksts).

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar 1928. g. 31. decembra
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1907. g.
16. janvārī mirušā Kusieļa Meera
dēla Ulmešika ir palicis ne-
kustams īpašums Daugavpilī,
Šosejas un Grodņas ielu stūrī,
kādēļ uzaicina visas personas
kam uz šomantojumu, vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības kā mant-
niekiem pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,VaId.
Vēstnesī". C. 1. 1035.

Daugavpilī, 1928. g. 31. dec.
23298o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpidītājs, paziņo, ka 1929. g-
30. janvārī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 94, medī.
darbnīcā, pārdos Zaula Ginsburga ,
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvāri.
24255o Tiesu izpild. V. SJrausS;

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tlesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. i-
1. februārī, pīkst. 10,30 diena,
Rīgā, Marijas ielā Ns 4, veikala ,
pārdos Annas un Rūdolfa LieĶ'
maņu kustamu mantu, sastāvošu
no dāmu apaviem u. c.un"vērtētu par Ls 470.

Izzināt sarakstu, novērtējurm
kā arī apskatīt pārdodamo man™
varēs pārdošanas dienā uz vietas-

Rīgā, 1929. g. 8. janvāri.
24257o Tiesu izpild: _VStrausj;

Rīgas prēf. 4. iec. priel-
izsludina par ned. nozauae
karaklausības apl. Ns 4.t<
no 6. Rīgas kājn. p. _ k-fl ''
1920. g. 12. maijā (nederīgs m.
dienestam) ar Zālamans
vārdu.

Rīgas apriņķa 1. iec. mierties-
nesis, saskaņā ar civ. proc. lik.
146032. p. uzaicina kreditorus
vai viņu tiesību ņēmējus ierasties
viņa kamerā Bulduros, Rēzeknes
prosp. Ns 6, saņemt no Valsts
zemes bankas viņa depozitā ie-
maksāto naudu ar% pēc hipotē-
kārisku parādu dzēšanas pēc
prasību dokumentiem, nostipri-
nātiem uz Rīgas apriņķa Bulduru
muižas zemes gabalu Ns 38, hip.
Ne 111: 1) 1910. g. 20. jūlijā ar
Ne 243 nostiprinātas obligācijas
par 15000 kr. rbļ. + % = 24000
kr. rbļ. = Ls 320; 2) 1910. g.
20. okt. ar Ne 10 ievestas prasību
nodrošinājuma atzīmes par
114,73 kr. rbļ. -ļ-% = 183,57 kr.
rbļ. = 2,45 Ls. Ne 860.

Bulduros, 1928. g. 29. dec.
22985v Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesn.,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032. p.
uzaicina kreditorus vai viņu
tiesību ņēmējus ierasties viņa
kamerā Bulduros, Rēzeknes
prosp. Ns 6 saņemt no Valsts
zemes bankas viņa depozītā, pēc
hipotekarisko parādu dzēšanas
iemaksāto naudu līdz ar °/0,
pēc parādu dokumentiem , no-
stipr. uz Rīgas apr., Slokas
muižas zemes gabalu Ns 33 hip.
Ns 1566 no 1904. g. 20. jūl.
Ne 183 nostipr. obligācijas par
12000 kr. rbļ. + o/0 = ig200 kr.
rbļ. = Ls 256.

Rīgā, 1928. g. 29. dec.
22988r Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta
un saskaņā ar_ savu 1928. g.
31. decembra lēmumu, uzaicina
1927. g. 3. augustā mir. Fedota
Ivana d. Ivanova mantinieks
pieteikt savas mantošanas tie-
sības miertiesneša kamerā, Vi-
ļēnos, uz nekustamo īpašumu,
sastāvošo no zemes un ēkām, at-
rodošāmies Rēzeknes apr. Vids-
muižas pagastā Makarovkas cie-
mā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļēnos, 1929. g. 2. janvārī.
Bl. 1. Ne 268. 23302b

Miertiesnesis K- Kalniņš.



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 23. janvārī, pulkst. i/ 22
dienā, Asaros, Zemgales ielā
Ns 26, pārdos Kārļa Ritmaņa
kustamo mantu, sastāvošu no
skapja, dīvāna, spoguļa, galdiem,
zofā. krēsliem un novērtētu par
Ls 350.

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

Rīgā, 1929. g. 9. janvārī.
24341 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) kreditoru Ls 10547,44 pra-
sību ar °/0 un piedzīšanas izde-
vumu segšanai 1929. g. 21. martā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskā izsolē
pārdos Kārlim Mežsētam pie-
derošos nekustamos īpašumus,
kuri ierakstīti Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļas zemnieku
zemes gruntsgabalu zemes grā-
matu reģistra 3270, 3271 nodaļās
un sastāv no Rīgas apriņķī,
Kokneses draudzē atrodošām
no Kokneses pilsmuižas zemnieku
zemes atdalītām ,,Liel un Maz-
Aizkārkļu" mājām, minēto māju
zemes platiba iz zemes grām.
reģ. nav redzama, bet Maz-
Aizkārkļu" mājas vērtība iztaisa
11 dald.45 graši un Liel-Aizkārkļu
15 dald. 45 graši, kopā 26 dald.
90 graši;

2) īpašumi priekš publiskas
pārdošanas novērtēti: Liel-Aiz-
kārkļu mājas uz Ls 3200 un Maz-
AizTcārkļu uz Ls 3300 , kopā uz
Ls 6500;

3) uz īpašumiem guļ hipotēku
parādi kopīgi par Ls 6600 un
par 1200 c. rbļ. uz Maz-Aizkārkļu
māju;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no Tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tiesī-
bām;

5) zemes grāmatas uz šiem
īpašumiem tiek vestas Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamiem īpašu-
miem, kas pārdošanu nepielaiž,
jāuzrāda tādas līdz ūtrupes dienai

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamiem ne-
kustamiem īpašumiem ir atvērti
publiskai apskatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civilnodaļas kance-
lejā.

Jumpravā, 1929. g. 7. janvāri.
24171o Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celejā atrodas Jumpravā, paziņo:

1) Lielvārdes krāj-aizdevu sa-
biedrības Ls 4656,11 un Latvijas
bankas Ls 1025 prasību ar % un
piedzīšanas izdevumu segšanai
1929. g. 21. martā, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskā izsolē pārdos Valijai
Rudzīts piederošo nekustamo
īpašumu, kurš ierakstīts Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļas
zemnieku zemes gruntsgabalu ze-
mes grāmatu reģistra 6545 nodaļā
un sastāv no Rīgas apr. Lielvārdes
«draudzē atrodošām no Lielvārdes
muižas zenmieku zemes ,,Liel-
Tulku" mājām ar zemes grāmatu
reģ. Ns 2857 atdalītā zemes gabala
„Rankas Kalns", aptverošu
34,15 deset.;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 5000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 9400;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no Tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām ;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, jā-
uzrāda tādas līdz ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti at-
tiecošies uz pārdodamo nekusta-
mo īpašumu ir atvērti publiskai
apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 10. janvārī.
24165o Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

!) kreditoru Ls 3552,81 prasību
ar % un piedzīšanas izdevumu
segšanai 1929. g. 21. martā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskā izsolē
pārdos Jurim Krūmiņam piede-
rošo nekustamo īpašumu, kurš
ierakstīts Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas muižu zemes
gruntsgabalu zemes grāmatu re-
ģistra 6983 nodaļā un sastāv no
Rīgas apriņķī, Rembates bieži
apdzīvotā vietā atrodošā no Rem-
bates muižas muižu zemes atda-
lītā zemesgabala Ns 228F, ap-
tverošu 5782 kv. mtr.;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 3000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 800;

4, pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

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

7) visi papīri un dokumenti at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir atvērti publiskai apskatīšanai
Rīgas apgabaltiesas 3. civilno-
daļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 7. janvārī.
24168o Tiesu ivniM A rWolinš

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Rīgas
ielā Ns 240, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1925. g. 11. sept.
ar žurn. Ns 2878 korrob. ieķīlā-
šanas raksta apmierināšanai
1929. g. 9. februārī, pulksten 10,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas sēžu zālē uz publiskiem
torgiem tiks pārdots A S „Grobiņš
un b-dri" nekustams īpašums,
kurš atrodas Ilūkstes apriņķī,
Laucesas pagastā un sastāv no
Kalkūnes muižas zemes gabala
, Robežnieki" ar ēkām, zem hip.
Ne 3560;

2) ka īpašums priekš publis-

kiem torgiem apvērtēts par
Ls 37,200.

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 37.000;

4) ka personām, kuras veļas

pie torg iem dalību ņemt. jāie-

maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas;

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civilnodaļas kancelejā.

1929. g. 9. janvārī. 24181v
Tiesu izpild. G. Biernis.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) Valsts zemes bankas
Ls 1570,76 prasības ar % un
piedzīšanas izdevumu segšanai
1929. g. 21. martā, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskā izsolē pārdos Jānim
Riekstam piederošo nekustamo
īpašumu, kurš ierakstīts Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļas
muižu zemes gruntsgabalu zemes
grāmatu reģistra 3379. nodaļā un
sastāv no Rīgas apriņķī. Liel-
vārdes pagastā atrodošā 'no Liel-
vārdes muižas atdalītā zemes
gabala ,,Rudzīši Ne 79F", aptve-
rošu 15,36 ha;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērēts uz Ls 1600;
. 3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 3300;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

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

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas apga-
baltiesas 3. civilnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 7. janvārī.
24170o Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Liepājas pilsētas 1. iec, kura
kanceleja atrodas apgabaltiesā,
istabā Ne 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146—
1149. p. paziņo, ka 1929. g.
26. aprīlī, pulksten 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu piederošu
Jāsepam Kārļa d. Jagminam,
kurš atrodas Liepājā, Laivu
ielā Ars 9 un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemesgrāmatu nodaļā
ar krep. Ne 2674.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 20.000 un tiek
pārdots dēļ Michaila Krokovska
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 4500 krievu cara rbļ. un
Ls 3206;

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novērtē-
šanas summas Ls 20.000, vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 2000 drošības naudas.

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

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

Liepājā, 1929. g. 9. janvārī.
Ne 20. 24311

Tiesu izp. A. K&rženeckis.

> >

'Citu iestāžu
sludinājumi.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. ' l. janvārī ir ap-
stiprinājis Puzes mel sabiedrības
,,Dūnuipurvs" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. III daļas 412. I. p.
Ns 1062.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Puzes pag. caur
Ugāli.

Daļas vadītājs A. Kuze.
24001b Darbvedis F. Bri 'edis.

Zemkopibas min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. .g.* 7. janvārī ir ap-
stiprinājis Ugāles mel. sabiedr.
,,Engures pļavas" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. 111 dalās 413.1. p.
Ns 1063.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Ugāles pag. caur
Ugāli.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
24002b Darbvedis F. Bri 'edis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7 janvārī ir ap-
stiprinājis Ugāles mel. sabiedr.
,,Vijgrieze" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas414.1. p.Ns 1064

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Ugāles pag. caur
Ugāli.

Daļas vadītājs A. Kuze.
24003b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janvārī ir ap-
stiprinājis Ugāles mel. sabiedr.
,,Grenču Stradze" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. III daļas 415. 1. p.
Ns 1065.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Ugāles pag. namā
C. Ugāli.

Dalās vadītājs A. Ķuze.
24004b Darbvedis F. Bri'edis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris. š. g. 7. janvārī ir ap-
stiprinājis Ugāles mel. sabiedr.
,,Zirņu leja" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas 416. I. p.
Ns 1066. *

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Ugāles pag. namā
c Ugāli.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
24005b Darbvedis F. Briedis.

Kapiņu pagasta valde
dara zināmu atklātībai, ka ar
1929. g. 1. janvāri

pagastā atvērta dzimtsarakstu
nodaļa,

ar darbības rajonu — Kapiņu
pagasts. Darbības laiks no
pīkst. 9—15 pirmdienās, otrdie-
nās, ceturtdienās un piektdienās,
izņemot svinamas dienas.

Sūtījumi adresējami — Kapiņu
pagasta dzimtsarakstu nodaļai
caur Kapiņiem. 24323z

Rītupes muita
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
6. februārī, pīkst. 10 dienā, šejie-
nes muitā

pārdos atklātā vairāksolīšanā
dažādas manufaktūr preces, kuras
aizturētas 1927./28. b. g. kontra-
bandas lietās NsNs25, 26;I928./29
b. g. kontrabandas lietās NsNs6,
8 un pēc izraksta Ns 123/1928.g.—
kopvērtībā Ls 99,36. Preces ap-
skatāmas izsoles dienā muitā.

Muitas priekšn. E. Šlessers.
24325z Darbvedis V. Gravers.

Rīgas prēf. I. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 28. janvārī,
nīkst. 12 dienā, Rīgā, M. Minste-
rejas ielā Ns 1, pārdos H. Gamse
kustamu mantu, sastāvošu no
veikala iekārtas un dažādiem
traukiem un novērtētu par Ls 825
M. Dvolaicka parāda segšanai.

Valsts Valmieras vidusskola
š. g. 23. janvārī, pīkst. 10 rītā,
izdos mazākprasītājiem 40 kub.
asu 1. labuma
bērza malkas piegādāšanu.
Vienoties varēs vai uz visu mal-
kas daudzumu , vai arī pa daļām.
24324z Direktors J. Priede.

Patkules pag. valde, izsludina
par nederīgu nozaudētu apliecību
Ns 831 ar Jāņa Dreimaņa vārdu
izdotu no šīs pag. valdes 1928. g.
25. augustā. 22499b

Livānu pag. valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšz. pasi
ser. J. P. Ns 008595 ar Jāzepa
Aiduka vārdu, izd. no Līvānu
pag. valdes 1927. g.3. dec. 22647b

Rīgas pilsētas lombards.
Kaļķu ielā Ns 9, ieeja no Zirgu

ielas Ne 10,

izūtrupēs
1929. g. 22. un 23. janvārī,
pīkst. 6 vakarā zelta un sudraba
lietas, apavus, drēbes, tepiķus,
veļu, kažoka priekšmetus, trau-
kus, daž. metāla u. c. neizpirktas
un nepagarinātas lietas, kas
ieķīlātas no 1928. g. 24. jūlija
līdz 6. augustam ar

NsNsC 738540—745447,
kā ari izūtrupēšanai nodotās
mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu priekš galīgā termiņa
notecēšanas. 24340

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo atklātībai, ka š g. 30.janv.,
pīkst. 10 dienā, Pasienes pagastā,
Zilupē, tiks pārdota pils. Fanas
Dobkin Ābrama m. kustama
manta, sastāvoša no dāmu ka-
mašu ševro, dzeltenas ādas, 30
pāru, vērtībā Ls 150 un kungu
šnorkamašu, melnas chromādas,
10 pāri, vērtībā Ls 50 viņa peļņas

nodokļa piedzīšanas ar %, sa-
skaņā ar nodokļu dep. nodokļa
daļas rakstu Ns 66612 no 1928.g.
10. decembra. 24316z

Zilupes iec. policijas priekšnieks
paziņo atklātībai, ka š. g. 1. febr.
Pasienes pag., Zilupē, uz tirgus
laukuma, tiks pārdota Pasienes
pagasta valdes kustama manta,
sastāvoša no 2 skapjiem, novēr-
tētiem par Ls 130, viena grāmatu
plaukta, novērt, par Ls 10, viena
galda — Ls 10 vērtībā un vienas
vecas šapirogr. lentes Ls —,2
vērtībā — dēļ parāda piedzīšanas
saskaņā ar Strenču slimnīcas
rakstu Ns 3463 no 1928. g.
14. novembra. 24317z

Sakas pagastam,
Aizputes apr., vajadzīgs labi ie-
strādājies pagasta valdes un tiesas

darbvedis.
Kandidāti tiek uzaicināti pie-

teikties rakstiski, iesniedzot do-
kumentus par izglītību, amata
spējām un līdzšinējo nodarbo-
šanos, vai uz vēlēšanu ierasties
personīgi pie pag. padomes š. g.
1. februāri, pīkst. 10 rītā. Alga

pēc kategorijas, brīvs dzīvoklis,
apkurināšana, apgaismošana un
dienesta zeme. 24202z

Auto satiksme Liepāja-Saka.
2 Pagasta valde.

Biržu pagastam,
Jēkabpils apriņķi, vajadzīgs 6-kI.
Muižgala pamatskolai

IV skolotājs
ar pilnām pamatskolas skolotāja
tiesībām, iesauktā aktīvā kara
dienestā skolotāja vietā — par
kara dienesta laiku.

Kandidāti tiek lūgti pieteikties
rakstiski Biržu pagasta valdē līdz
š. g. 6. februārim, vai ierasties
personīgi Biržu pagasta namā,
1 km no Jēkabpils-Aknistes šaur-
sliežu dzelzceļa pieturas punkta
. Vidsala", pie pagasta padomes
š. g. 6. februārī, pīkst. 12 dienā
uz vēlēšanām, līdz ņemot doku-
mentus par izglītību, līdzšinējo
nodarbošanos un veselības stā-
vokli. Iesniegtie lūgumi apmak-
sājami ar zīmognodokli par Ls
—,80.

Alga pēc valdības noteikumiem
ar brīvu dzīvokli, apkurināšanu
un apgaismošanu. 24319z

Biržu pagasta namā,
1929. g. 12. janvāri.
Priekšsēd. b. (paraksts).

2* Darbvedis A. Jankevics

Augšpils pag. valde izsludina
par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kā nozaudētus:

1) Latvijas pasi ser. K. T.
Ns 017074 ar Jāņa Sitņikova
vārdu, izd. no Augšpils pag.
valdes 1928. g. 12. jūnijā;

2) Kara klausības apliecību
(kara dienestam nederīgu), izd.
no Ludzas kara apr. pr-ka 1921, g.
7. nov. Ns 14362;

3) Kara klausības apliecību,
izd. no Jaunlatgales kara apr.
pr-ka 1926. g. 8. janvārī ar
Jevdokima Jāņa d. Molčanova
vārdu Ns 454;

4) Kafa klausības apliecību
(nederīgs kara dienestam), izd.
no Ludzas kara apr. pr-ka 1923. g.
5. martā ar Vasilija Filipa d.
Fiļipova vārdu Ns 15232. 22639b

Sunākstes pag. valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Ns2867,
ser. N. M. Ns 008261 ar Pon-
kratija Sorokina vārdu, izd. no
Viļēnu pag. valdes 1928. g.
31. jūlijā un

2) Kara kļaus, apliec. Ns 3390
ar Pētera Kārļa d. Skalbes vārdu,
izd. no 12 Bauskas kājn. pulka
komandiera 1925. g. 30. maijā.

22496b

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
inženierzinātņu fakultātes

dzelzceļu būvniecības nozarē aizvietojama ar nākamo mācības
gada sākumu

profesūra (resp. docentūra)

dzelzceļu būvniecībā.
Lūgumi ar izsmeļošu dzīves aprakstu, praksi dzelzceļu būvnie-

cībā un ekspluatācijā, iespiesto darbu sarakstu u. t. t. iesniedzami
inženierzinātņu fakultātas dekānam līdz 1929. g. 15. aprīlim.

Turpat izsniedz tuvākas ziņas. L 255

Tautas labklājības ministrija
izsludina rakstisku izsoli 700 kub. metr. (72 kub. asis) pirmā labuma
1928.29. g. ziemas cirtuma bērza malkas piegādāšanai Latvijas
neredzīgo institūtam, Strazdmuižā, pie Juglas.

Izsole notiks Tautas labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā
Ns 28, dz. 4, š. g. 25. janvārī, pulkst. 11, Turpat saņemami tuvāki
noteikumi.

Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodevu, iesniedzami
līdz minētam laikam izsoles kommisijai slēgtās aploksnēs ar uzrakstu
„uz malkas izsoli 25. I". Drošības nauda jāiemaksā 5% apmērā
no iesniegumā uzrādītās kopsummas. 24183v

Zemiiopiliūs departaments.
Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 4, otrdien 29. janvāri š. g., pīkst. 10,

izdos jauktā izsolē
valsts zivju mākslīgas audzētavas šķūņa un kūts

ēkas jaunbūves darbus Tomes pagastā.
Rakstiski iesniegumi un lūgumi, pielaist izsolē, nomaksāti

ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 200,—, ie-
sniedzami izsoles dienā līdz pulkst. 10. 1* 23970

Tuvāki paskaidrojumi saņemami būvniecības nod. ist. Ns 14.

Valsts dz-ceļu 6. ceļu iecirkņa priekšnieks
savā kantorī, Daugavpils II preču stacijā, 1929. g. 21. janvārī,
pīkst. 10, izdos

jauktā izsolē ledus piegādāšanas darbu:
Daugavpils I pas. stacijā 300 mun
Daugavpils II preču stacijā500mDrošības nauda Ls Ls 150,—.

Tuvākas zinas iecirkņa kantorī darbdienās no pīkst. 10 līdz
pīkst. 13. 24332z

dlntermulžoi slimnīca, Jelgava,
š. g. 18. janvārī, pulkst. 11, izdos rakstiskā izsolē

sekošu audumu piegādi:
1) Kokvilnas audumu ,,Bjaz" 71 cm. pl. 3000 mtr.
2) „ „ „ 142 „ „ 200 „
3) ,, ,, ,,Heringbone" 71 ,, ,, 500 ,,
4) linu audumu dvieļu nebalin. 43 ,, ,, 1000 ,,
5) „ „ „ balin. 43 „ „ 1000 „
6) ,, „ strīp. somu 71 ,, „ 1000 „
7) ,, „ gultas maisiem 71 ,, ,, 500 ,,
8) brezentu 142 „ „ 500 „
9) Pusvadmalu 142 „ „ 200 ,,

10) Vadmalu 142 „ „ 100 ,,
Piedāvājumi nodrošināmi 10 proc. apmērā no piedāvājumu

summas. Drošības nauda iemaksājama vai nu tieši slimnīcai vai
Latv. bankā uz slimnīcas tekošā rēķina Ns 549 un kvīte par naudas
iemaksu ari pievienojama piedāvājumam, kuru apmaksājot ar Ls 0,80
zīmognodevu, katram sacensim jāiesniedz slimnīcai līdz izsoles
dienai un stundai slēgtā aploksnē ar uzrakstu: ,,Uz audumu izsoli
1929. g. 18. janvārī". Cenas piedāvājumos uzrādāmas franko
Jelgavā, slimnīcas noliktavā. Tuvāki paskaidrojumi dabūjami
slimnīcas kancelejā no pīkst. 9—15. L 81 1 23490o

Jttežu departaments
paziņo, ka 1929. g. 29. janvāra mežu izsoles sludinājums (nodr.
„Vald. Vēstn." Ns 294.) ailē ..Novērtējums latos" grozīts sekosi:

Kādā Izsoles Novērtējums Kādā _ Izsoles Novērtējums
virs-bā vien.Ns latos virs-ba vien.Nsļ latos

Vircavas 9 6400 Bīriņu 14 3000
10 2800 „ 15 4700
11 7100 „ 16 5600
12 8300 „ 17 1400
13 3200 „ 18 2600
14 12200 „ 19 7500
15 11300 „ 20 2000
16 16600 „ 21 13000
17 1700 „ 22 13300
18 10500 ., 23 5800

;, 19 7700 „ 24 6000
Tukuma 3 9000 „ 25 6100

4 1400 Saukas 5 27400
5 19000 „ 6 13600
6 4400 „ 7 13800
7 3500 „ 8 6000
8 1000 9 39400
9 8500 Juglas 5 7500

10 1500 „ 6 8000
11 1600 „ 7 16000
12 4000 „ 10 9000
13 750 Alšvangas 61 3500

" 14 75" „ 62 2950
15 1400 „ 63 6400
16 600 ,. 64 4000
17 1300 65 700
18 820 „ 66 5500
19 1200 „ 67 1900
20 1000 „ 68 17200
21 12000 ! 69 600
22 7000 I 70 3700
23 3400 Strenču 46 ļ 30000

94269

Jtfežu departaments
paziņo, ka 1929. g. 17. janvāra mežu izsoles sludinājums (nodr.
„Val 'd. Vēstn." 287. numurā) kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:

Elkšņu virs-bā, izsoles vienībā Ns30, tekstā nodrukātā „Jaun-
vietu 28. apg." vietā jābūt ,.Jaunvietu 22. apg.": izsoles vienībā
Ns 29, ailē „Atstājamo sēklinieku skaits" pierakstīts 26 gab.

Bez tam Mežu departaments paziņo, ka no š. g. 17. janvāra
izsoles noņemtas: Kursīšu virsmežniecības vienība Ne 7. Kandavas
virsmežniecības vienības NsNs 40 un 41. 24331z



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1929.g. 4. februāri, Risa, Kalpaka buU.Ns 6, Mežu departamenta telpās, augošu mežu:

Pārrins Droš. nauda „J>J 3Pārdos ,atos «^
e Kādas virsmežniecības, novada, '-5„ 5-° i^ , „„ .= „« §3 Pierīme«{ —2 .5, Koku suga ;5"g g — p «_g nezīme
> apgaitas un kvartāla S"« E ~ «uts 5n £« «.2

-
Z fi§

Š.3Š
?o5^,iKursīšu virsmežniecībā. 3.^gcL

Zvārdes novadā. c S £ « &' Pārdodamie koki
9 Pikuļa 5. apg., kv. 22, 1921./30. g. pakāp. Sļffi-JS Ē apzīmēti ar

cirsmā (uz fondā nodotās zemes) .... — 238 egle 2700 £ib«.||~ NsNs4751—4988
y p „ ?? > «

Ropažu virsmežniecībā. "° "5 E o «
III iec. mežniecībā. 15 >ii5

Allažu novadā. gļS^ĒS
11 Cerības 12. apg., kv. kv. 20, 23, 32, 38 un '!>»'£ E

74, c. 1927. g — 4017 egle, priede, bērzs 1250 <-nE« —

Mežu pārdos saskaņā ar pastāvošiem meža pārdošanas noteikumiem un Mežu departamenta 1929. g. 4. februāra mežu izsoles
sludinājuma noteikumiem,' publ. „Valdības Vēstn." Ns 2. 24270

Kuldīgas apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī' izsludina par
nederīgiem sekošus dokumen-
tus: 1) Latvijas pasi L. Z.
Ns 002446, izd. 1928. g. 24. febr.
no Kuldīgas apriņķa priekšnieka
palīga par 2. iec* ar Jāņa Lācis
vārdu;

2) Latv. pasi L. Z. Ns 022836,
izd. 1927. g. 27. oktobrī no Ciece-
res pag. valdes ar Andreja Gruzis
vārdu;

3) Karaklaus. apliec. Ns 421,
izd. 1927. g. 12. janv. no Aiz-
putes-Kuldīgas kara apr. pr-ka
ar Jāņa Lācis vārdu;

4) Karaklaus. apliec. Ns 11121,
izd. 1926. g. 27. martā no Jel-
gavas-Bauskas kara apr. pr-ka ar
Teodora Zvejnieka vārdu un

5) Karaklaus. apliec. Ns 431,
izd. 1927. g. 12. janv. no Aizputes-
Kuldīgas kara apr. pr-ka ar
Andreja Gruzis vārdu. 22492ē

Kusas pagasta valde ,Madonas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes pa-
si ser. M. T. Ns 004512, izdotu
no šīs pagasta valdes 1927. g.
1. decembrī ar Pētera Sīlītis
vārdu. 22652ē

Tērvetes pag. valde, Jelgavas
apriņķī, izsludina par nederīgu
kara klausības apliecību, izdotu
no 3. Jelgavas kājn. pulka
komandiera 1925. g. 31. aug.
Ns 8061, un Latvijas pasi izd.
no Kalnamuižas pag. valdes
1921. g. 8. jūn. Ns 782 ar Jāna
Augusta d. Stundiņa v. 22649b

Pastendes pag. valde, Talsu apr.
izsludina par nozaudētu kumeļu
reģistrācijas zīmi Ns 43 ar Anša
Dzirkala vārdu, izd. no Pa-
stendes pag. valdes 1925. g.
28. decembrī. 22497b

Patkules pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. M. V. Ns 009936
ar Jūlija Priednieks vārdu, izd.
no šīs pag. valdes 1927. g.
15. decembri. 22498b

Ļaudonas pag. valde, Madonas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas pasi iekšz.
ser. N. Z. Ns 004083 ar Jāņa-
Aleksandra Kalniņa vardu, izd.
no Ļaudonas pag. valdes 1928. g.
7. jūnijā. 22501b

Cīravas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaud. Latvijas
iekšzemes pasi Ns 36360, izdotu
no Liepājas prefektūras 1921. g.
7. novembrī ar Žaņa-Voldemāra
Kārļa d. Gēdarta vārdu. 22646ē

Ābeļu pag. valde, Jēkabpils
apriķņī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Ābeļu pag. valdes
apliecību Ns 2784, izd. 1928. g.
5. decembrī ar Kārļa Jāņa d.
Kalniņa vārdu. 22640b

Madonas apr. pr-ka 2. iecirkņa
pailgs izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas pasi ser. M.
T. Ns 022474, izdotu no Stā-
merienas pag. valdes 1927. g.
14. decembrī ar Vilhelma Bārda
vārdu. 22635ē

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgām pases un personas
apliecības, kuras pieteiktas par
zudušām:

1) Latvijas pasi ser. A. V.
Ns 8772 ar Lēnes Gailītis vārdu,
izd. no 8 iec. 1928. g. 3. martā;
2) Latvijas pasi ser. B. A. Ns 1747
ar Lūcijas Ozoliņš vārdu, izd.
no 11. iec. 1928. g. 2. apr.;
3) Latvijas pasi ser. A. T. Ns 3148
ar Rūdolfa Marka vārdu, izd.
no 4. iec. 1928. g. 3. februārī;
4 Latvijas pasi ser. A. L.
Ns 22508 ar Klāras Šmits vārdu,
izd. no 7. iec. 1927. g. 3. nov.;
5) Latvijas pasi Ns 58255 ar
Jāņa Gāršnieka vārdu, izd. no
7. 'iec. 1920.g. 2. janv.; 6) Latvijas
pasi ser. A. N. Ns 5784 ar Eleo-
noras Pušnickis vārdu, izd. no
7. iec. 1927. g. 10. okt.; 7) La-
tvijas pasi ser. B. K- Ns 7015
ar Bernata Vāvera vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1928. g.; 8) Latvijas
pasi ser. A. P. Ns 8072 ar Annas
Aulmanis vārdu, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 22. dec; 9) Latvijas
pasi Ns 87897 ar Jāņa Garbena
vārdu, izd. no II. iec. 1920. g.
4. febr.; 10) Latvijas pasi ser. A.J.
Ns7517 ar Alfrēda Timmas vārdu,
izd. no 1. iec. 1927. g. 23. sept.;
111 Latvijas pasi ser. A. T.
Ns22360 ar Zālamana Švalkova

vārdu, izd. no 4. iec. 1928. g.
22. febr.; 12) Latvijas pasi
ser. A. N. Ns 3589 ar Makrinas
Malčanovs vārdu, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 7. nov.; 13) Latvijas
pasi,ser. A. J. Ns 6473 ar Annas
Grunde vārdu, izd. no 10. iec.
1927. g. 15. sept.; 14) Latvijas
pasi ser. A. K. Ns 17551 ar
Ksenijas Fadejevas vārdu, izd!
no 13. iec. 1927. g. 21. okt.;
15) Latvijas pasi ssr. B. K.
Ns 6681 ar Augusta Natriņa
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1927. g.
20. aug.; 16) Person. apl. Ns 1584
ar Emmas Celmiņš vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1928. g. 12. nov.;
17) Latvijas pasi ser. A. K-
Ns 15082 ar Rene-Ervinas Pēter-
sena vārdu, izd. no 3. iec. 1927. g.
11. okt.; 18)Latvijas pasi ser. B.J.
Ns 11829 ar Pētera Guleviča
vārdu, izd. no 11. iec. 1928. g.
22. maijā; 19) Person. apl.
Ns 19078 ar Annas Sadovskis
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1926. g.
24. nov.; 20) Latvijas pasi
Ns 339 ar Alberta Graudiņa
vārdu, izd. no Taurupes pag.
1928. g. ; 21) Latvijas pasi
ser. A. Z. Na 305 ar Kārļa
Vandeļa vārdu, izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 19. janv.; 22) La-
tvijas pasi ser. B. J. Ns 22755
ar Eduarda Sarkanbārdis vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
13. jūn.; 23) Latvijas pasi ser. AV
Ns 13077 ar Mildas Ozoliņš vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
6. martā; 24) Latvijas pasi
ser. A. V. Ns 5799 ar Minnas
Stīpnieks vārdu, izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 24. febr.; 25) La-
tvijas pasi ser. B. J. Ns 14401
ar Alberta Vītola "vārdu, izd.
no Mangaļu pag. 1928. g.;
26) Latvijas pasi ser. B. J.
Na 10495 ar Aleksandra Timmas
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
19. maijā; 27) Latvijas pasi
ser. N. P. Ns 939 ar Rīvas-Līnas
Glēzers vārdu, izd. no Rīgas
apr.pr-kapal.2.iec.l927.g.;28)La-
tvijas pasi ser. B. A. Ns 1653
ar Kārļa Krāga vārdu, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 10. maijā;
29) Latvijas pasi ser. A. P.
Ne 2704 ar Kālina Zacharova
vardu, izd. no 9 iec. 1927. g.
22. dec; 30) Latvijas pasi ser.
A. P. Ns 13773 ar Malvīnes
Ročenkovs vārdu, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 31. dec; 31) La-
tvijas pasi ser. B. A. Ns 2021
ar Ērika Reps vārdu, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 28. jūl.;
32) Latvijas pasi ser. A. V.
Ns 4503 ar Natālijas Kārkliņš
vārdu, izd. no 2. iec. 1928. g.
22. febr.; 33) Latvijas pasi
ser. B. A. Na 16856 ar Kazimira
Burneiko vārdu, izd. no 1. iec.
1928. g. 30. apr.; 34) Latvijas
pasi ser. A. J. N> 3505 ar Vladi-
slava Gutana v., izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 13. sept.; 35) La-
tvijas pasi ser. A. V. Na 23866
ar Viļā Putniņa v., izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 2. maijā; 36) La-
tvijas pasi ser. B. A. Ne 18164
ar Melitas Šulcs v., izd. no
11. iec. 1928. g. 4. maijā; 37) La-
tvijas pasi ser. A. Z. Ne 22622
ar Anlīzes Kalniņš v., izd. no
Rīgas prēf. 1927.' g. 14. dec;
38) Latvijas pasi ser. B. J.
Ne 8320 ar Friča Vītolina vārdu,
izd. no Rīgas prēf. *1928. g.
16. maijā; 39) Latvijas pasi
ser. A. P. Ne 5260, izd. no Rīgas
prēf. 1927.g. 22. dec. ar Matildas
Pirksts vārdu; 40) Latvijas pasi
ser. A. K. Ns 916! ar ' Morica
Albrechta v., izd. no 11. iec.
1927. g. 5. okt.; 41) Latvijas
pasi ser. A. A. Ns 14293 ar
Kristīnes Šķēritis v., izd. no
Rīgas prēf. 1927. g. 3. sept.;
42) Latvijas pasi ser. A. V.
Ne 24332 ar Oto Pajāts vārdu,
izd. no Rīgas prēf! 1928. g.
29. martā; 43) Latvijas pasi

ser. A. Z. Ns 8611 ar Ludviga
Meiera v., izd. no Rīgas prēf
6. iec. 1927. g. 1. nov.; 44j Laļ
tvijas pasi ser. B. J. Ns 24439
ar Valerijas Jakobsons vārdu
izd. no Rīgas prēf. 1928. g"
14. jūn.: 45) Latvijas nāsi s<>r

~
N. L. Ne 17390, izd. no Maltas
pag. 1928.g.4.maijā ar Denisa Ser-
gejeva vārdu,; 46) Latvijas pasī
Ns ar Herberta Pētersona v.
izd. no Allažu pag. 1928. g"
47) Latvijas pasi ser. A. ķ "
Ns 16454 ar Kārļa Antropa v
izd. no 8. iec. 1927. g. 7. okt.''
48) Latvijas pasī ser. A. n"
Ns 815 ar Ērika Stroža v., IzJ
no 4. iec. 1927. g. 7. nov.

Pamats: Rīgas prēf. raksts:
Ns 384 no šā gada, 2., 3 4
5., 7., 8., 9. un 10. janv.

Sevišķu uzdev. ierēdnis
Lagzdi ņš.

Pasu nod. dabvedis /paraksts),.
Ļaudonas pag. valde, Madonas

apriņķī, izsludina par nederīgu,
nozaudēto Latvijas zirgu pasi.
Ns 338 ar Pētera Lasis vārdu,
izd. no Ļaudonas pag. valdes'
1925. g. 30. decembrī. 22500b

Madonas apr. pr-ka 2. iecirkņa
palīgs izsludina par nederīgu,
nozaudēto Latvijas pasi ser, N
J. Ns 018687, izdotu no Stāme-
rienas pag. valdes 1928.g. 28. au-
gustā ar Rūdolfa Lāderis v.22636ē-

Ilzenes pag. valde, Valkaslī prT,.
izsludina p'ar nozudušu zirga
pasi Ns 101 ar Jāņa Poķis vārdu ,
izd. no šās pag. valdes* 1926. g'
19. februārī. 2264ir>

f~—7Z*1S$siM&di
sludinājumi.

?

Latvijas komercbanka»
vispārējā

ārkārtējā akcionāru sapuke
notiks bankas telpās, Rīgā.Škūnm
ielā Ns 15, 1929. g. 17. februārī ,.
pīkst. 12 dienā.

Dienas kārtība:
1) Vispārējas sapulces darbinieku;

vēlēšanas.
2) Akciju kapitāla palielināšana-
3) Statūtu grozīšana.
4) Dažādi jautājumi.

Statūtu § 59. Uz uzrādītāja
izrakstītas akcijas dod tiesību uzT
balsi tanī gadījumā, ja viņas ir
priekšā stādītas sabiedrības valdes,
ne vēlāk, kā 14 dienas pirms vis-
pārējās sapulces un netiek ņemtas.
atpakaļ līdz sapulces beigām.
Pašu akciju vietā var stādit
priekšā apliecību no valsts un
valdības apstiprinātām iekšzemes
un ārzemes kredītiestādēm, ka
akcijas pieņemtas glabāšanā vafc
ieķīlātas; apliecībās jābūt ap-
zīmētiem akciju numuriem. Uz:
vārdu izrakstītu akciju īpašnieki,
bauda vispārējā sapulcē balss-
tiesību tikai tanī gadījumā, ja
viņi ierakstīti valdes grāmatās-
ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms,
vispārējas sapulces, pie kam ne-
tiek prasīts, lai uz vārdu izrakstī-
tās akcijas priekšā stādītu.
24333z Valde.

Nacionālās Latvijas atvaļināto-
karavīru biedrības Liepājas noda-
ļas 1928. g, 29. decembrī mantu
izlozē vinnesti krituši uz sekošiem

numuriem:
3, 8, 13, 51, 56, 303, 312, 316r

377, 439, 479, 481, 557, 583, 602,
629, 678, 686, 760, 762, 807, 811,
847, 850, 858, 908, 914, 943, 962,
979, 987, 988, 1097, 1107, 1113,
1131, 1135, 1286, 1365, 1469,
1619, 1964, 1995, 2086, 2089,
2103, 2195, 2216, 2226, 2232,
2318, 2342, 2378, 2382, 2415,
2462, 2481, 2496, 2555, 2596,
2607, 2610, 2612, 2638, 2653,
2695, 2703, 2716, 2855, 2874,
2941, 2959, 2998, 3025, 3062,
3071, 3080, 3112, 3150, 3363,
3371, 3383, 3390, 3397, 3408,
3414, 3494, 3514, 3547, 3688,
3705, 3727, 3746, 3753, 3757,
3801, 3833, 3896, 3946, 3983.

Vinnestus izsniedz Liepājā,
Pasta ielā Ns 9, katru dienu na
pulksten 6—8 vakarā, viena
mēneša laikā no šī saraksta iz-
sludināšanas dienas „Valdības
Vēstnesī". 23112v

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1929. g. 1. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, M>
arī vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.

Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanasLs0,ar piesūtīšanu „ Oi44

Saturs:
1) Likums par tirdzniecības u>

kuģniecības konvenciju sta'K
Latviju un Turciju.

2) Likums par pagaidu tīru*

niecības vienošanos si* r

Latviju un Bulgāriju-
3) Papildinājums . noWgg

par vienreizēju P"
valsts darbiniekiem.

Rloas prefektūras saimniec. nodalās
glabāšanā atrodas dažādas atrastas,
konfiscētas un no šaubīgām perso-

nām atņemtas mantas, kā:
nauda, naudas maki, kabatas grāmatiņas — kalendāri, dāmu rokas
somiņas, lietus sargi, revolvers, revolvera veidīgs metāla gabals,
kungu un dāmu cepures, rokas pulksteņi, nolietots kungu velosipēds,
skārda kannas ar auto eļļu, dažādi apģērbu gabali, atslēgas, dažādi
mazvērtīgi papīrīši uz Donata Mediņš vārdu, kompass, sirdsveidīgs
vairogs, vekselis leišu valodā par 1000 litiem, 3 maisi ar klijām
kabatas grāmatiņa uz Jānis Zalups vārdu un 2 pudeles ar alko-
holiskiem dzērieniem.

Augšminētās mantas ievestas prefektūras atrasto mantu
grāmatā NsNs 1862—1894 ieskaitot un lietišķo pierādījumu grāmatā
NsNs 10724, 11232 un 11250.

Sīkāks šo mantu sludinājums izlikts prefektūras iecirkņos.
Mantas apskatāmas un saņemamas viena mēneša laikā

no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī", prefek-
tūras saimn. nodaļā, 26. istabā. L. 247. 24334b

Rīgā, 1929. g. 14. janvārī.
Ns 223. Rīgas prefekta v. Kalnozols.

Darbvedis Urjans.

Māra būvniecības pārvalde
izsludina uz 1929. g. 30. janvāri,

Liepājas būvju grupā
jauktu izsoli

1) pīkst. 10 uz signāltorņa pamatremontu darbiem 5. grupas
ekā Ns 2 par summu Ls 2168,16;

2) pīkst. 11 uz pārbūves darbiem 6. grupas ēkā Ns 48 par
summu Ls 2193,88;

3) pīkst. 12 uz kapitālremontu darbiem 6. grupas ēkā Ns 54
par summu Ls 2000,—;

4) pīkst. 13 uz pārbūves darbiem 6. grupas ēkā Ns 56 par
summu Ls 1065,56;

5) pīkst. 14 uz atjaunošanas nobeigšanas darbiem torpēdu
darbnīcās 1. grupas ēkā Ns 67 par summu Ls 3565,49;

6) pīkst. 14,30 uz atjaunošanas darbiem 2. grupas ēkā Ns 62
par summu Ls 3164,38.

Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pie-
dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi s'lēgtās aploksnēs
ar uzrakstu uz kādu izsoli piedāvājumi attiecas, iesniedzami Kara
Būvniecības pārvaldes Liepājas būvju grupai vai izsoles dienā
izsoles kommisijai līdz 1929. g. 30. janvārim attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem mz^^j^^kuinlm^alesme^leprīek
sēja drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 200,— uz 2. p. — Ls 200,—
Uz 3. p. — Ls 200,— uz 4. p. — Ls 100,—, uz 5. p. — Ls 300 —
Un 6. p. Lš 300,—.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida
nodrošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma

i noteikumiem .un darba maksas aprēķiniem var iepazīties Kara
Būvniecības pārvaldes Liepājas būvju grupā, Liepājā, Kara ostā,
Lāčplēša ielā Ns 24 katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās
no pīkst. 9—13). L. 258. 24337b

Burtnieku virsmežniecība
pārdos 1929. g. 31. janvārī, Limbažos, saviesīgās biedrības telpās:

I. Mutiskā izsolē:
Augošu mežu

no Pociema III iec. mežniecības Sāruma un Katvaru novadiem
pēc platības 24 vienības no 0,22—0,75 ha, vērtībā no Ls 17,—
līdz Ls 236,—.

Mežu pārdos uz Zemkopības ministra 1927. g. 19. septembra
apstiprinātiem nosacījumiem.

II. Jauktā izsolē:
A. Saimnieciskā kārtā sagatavotu Liel-Pociema novadā

apšu jumstiņu malku
12 vienības no 9,0 st. līdz 21,0 st., vērtībā no Ls 45,— līdz Ls 105,—.

B. Saimnieciskā kārtā sagatavotu Liel-Pociema un Katvaru
novados

bērzu un apses dedzināmo malku
59 vienības no 9,0 st. līdz 34,5 st., vērtībā no Ls 22,— iīdz Ls 124,—.

Materiāli un malka tiks pārdoti bez šķirošanas un pārmērīšanas
pēc virsmežniecības uzdota mēra un virsmežniecības nosacījumiem.

Solīšana sāksies pulksten 12.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kom-

misijai 10°/0 drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās
vērtības. Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°/0 no
summas, par kuru vienība nosolta.

Slēgtas aploksnes, kurās piedāvājumi nebūs nodrošināti ar
drošības naudu 10% no piedāvātās summas, neatzīs.

Slēgtās aploksnes iesniedzamas līdz mutiskās izsoles sākumam
un viņas iesniedzējiem nav tiesība piedalīties mutiskā izsolē.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes, 2) Latvijas bankas garantijas
un uz augošu mežu ari kredītbiedrību garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā (Dikļi 3) un pie
iecirkņa mežziņa (Pociems 9).

24327z Burtnieku virsmežniecība.

Valsts Rīgas lemnrifi
izsludina rakstisku izsoli I labuma malkas piegādāšanai sekošos
daudzumos: 1) bērza malka 465 kub. mtr. (zaļās, vai 1928./29. g.
ziemas cirtuma), 2) alkšņa vai priedes — 272 kub. mtr. sausas un
3) egles — 87 kub. mtr. sausas.

Izsole notiks Rīgas leprozorijas kantori, Biķernieku mežā
š. g. 30. janv., pīkst. 11 dienā, turrpat saņemami tuvāki noteikumi.

Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodevu, iesniedzami
līdz minētam laikam slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Malkas izosle
1929. g. 30. janv., iestādes kantorī. Drošības nauda jāiemaksā
10% apmērā no iesniegumā uzrādītās kopsummas.

L 253. 24335b Rīgas leprozorijas administrācija.

Lutriņu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 18. februārī, 2. iec. mežziņa pieņemšanas
telpās — Raņķu pag. Saveniekos,

augošu mežu:
Vārmas 1. iec. mežniecībā, Vārmas novadā, pēc platības 3 vie-

nības, no 0,15—0,85 ha, vērtībā no Ls 34,—232, un Griķu novadā,
pēc platības 1. vienību — 4,32 ha, vērtībā Ls 803,—; '

Raņķu 2. iec. mežniecībā, Skrundas novadā, pēc celmu skaita
3 vienības, no.68—122 kokiem, vērt. no Ls 198—333,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. septembra
un 27. septembra apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudu no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas

par kuru vienība nosolīta; izsolē skaidrā naudā iemaksātās drošības
naudas tiks ieskaitītas pēdējā maksājumā.

Kā drošības naudu pieņems arī 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas Hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un "kredītbiedrību
garantijas.

Drošības nauda cirtumu vietu tīrīšanai un meža kultūru- darbu
izvešanai — apvienota vienā sumā, tiks ņemta 20% apmērā no vie-
nības pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu
departamenta rīcībā. Ciršanas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu
resors. Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, šī drošības nauda nav
ņemama.

Operācijas termiņš — 1929. g. 1. maijs.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt

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

mežziņiem. 24187v
1929. g. 11. janvārī. Ns 1594. Lutriņu virsmežniecība.

-
ITniinC š. g. 28. janv., pīkst. 3 p. p. Rīgas

1^1 li^
r

biržas zālē, pārdos l<. Lav. Robin-
^* ? ?^%#B

??? sona uzdevumā, uz firmas E. H. Ben-
tall un Ko. rēķina, atklātā vairāksolīšanā:

h motovus
Tuvākas ziņas un apskate ikdienas no pulkst. 10—12 pie

A. Stanke & Ko. Bremiešu ielā 5.
24338 Zvēr. biržas maklers T. Šummers.
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