
Valdības rīkojumi uo pavēles.
Rīkojums.

Pamatojoties uz Noteikumu par kara
stāvokli 17. panta a un b punktu, uz-
lieku laikrakstam ,,Hajnt", Rīgā, vien-
reizēju naudas sodu Ls 100,— par iepriek-
šējas cenzūras noteikumu neievērošanu.

Rīgā, 1934. g. 4. augustā. .Ns 147317.
Iekšlietu ministra b. A. Bērziņš.

Administratīvā departamenta
direktorsAnšmits.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Pazinniutns.

Saskaņā ar papildinājumu likumā par
biedrību, savienību un politisku organi-
zāciju slēgšanas, likvidācijas un reģistrē-
šanas kārtību izņēmuma stāvokļa laikā
(„V. V." 1934. g. 163. num.) ar iekšlietu
ministra š. g. 30. jūlija lēmumu ir likts
priekšā likvidēties biedrībām:

1) Latvijas izpostīto apgabalu kongresa
padomei un

2) Latvijas vācu strādnieku un darbi-
nieku arodbiedrībai.

Likvidācijas. jāizved minēto biedrību
valdēm līdz 1935. g. 1. janvārim.

Rīgā, 1934. g. 6. augustā. JNs 147320.

Administratīvā departamenta
direktorsAnšmits.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs P. Dardzāns.

Dzelzceļu ziņas.
Ar š. g. 7. augustu uz Rīgas -Valkas

līnijas posmā Sigulda - Līgatne atvērts
pieturas punkts ,,Vildoga ", kurā pieturēs
uz i/2 minūti vilcieni Ne 22, 21, 33, 12,
20, 23, 32 un 11, pie kam „Vildogā"
vilc. JN2 22 pienāks 1.00, aizies 1.00,5;
„ Ne 21 „ 6.13,5, „ 6.14;
„ Ka 33 „ 7.06, „ 7.06,5;
„ N° 12 „ 9.32,5, „ 9.33;
„ N° 20 „ 12.47, „ 12.47,5;
., JVo 23 „ 16.01, „ 16.01,5;
„ No 32 „ 16.59,5, „ 17,00;
„ ' Ns 11 „ 19.59,5, „ 20.00.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vadītāja v. i. J.Švarcs.

Mājlopu sērgas
konstatētas 1934. g. jūnijā sekošās

saimniecībās.
I. Trakuma sērga (Lyssa).

1. Cēsu apr. Lizuma pag. 2 vietās:
,,Taurēs" un ,,Pūdējumos" un Rankas
pag. „Ķēžos".

2. Madonas apr. Stāmerienas pag.
3 vietās: „Vārgaļos", „Namsados" un
,,Putrānos".

3. Valkas apr. Mālupes pagasta ,,Sebež-
niekos".

4. Rēzeknes apr. Rēznas pag. Storož-
čiku ciemā, Varakļānu pag. Zeltkalna
mājās, Stirnienas pag. Apmaļu mājās,
Maltas pag. Skrjadeļu sādžā un Viļēnu
pag. Ornicanu ciemā.

5. Jaunlatgales apr. Rugāju pagastā
Ķirsona mājā.
II. Kumeļu ienāši (Adenitis eguorum).

1. Rīgas apr. pagastos: 1) Krimuldas —
1 vietā un 2) Ķeipenes — 1 vietā.

2. Cēsu apr. Launkalnes pag. 1 v.
3. Valmieras apr. Limbažu pag. 1 vietā

un Tūjas pag. 1 v.
4. Valkas apr. Smiltenes pag. 1 vietā.
5. Jelgavas apr. Vecauces pagastā

1 vietā.
6. Tukuma apr.: Tukumā — 2 vietās

un pagastos: 1) Tumes — 1 v., 2) Grenču —
2, 3) Irlavas — 2 un 4) Lestenes — 1 vieta.

7. Aizputes apr. Nīkrāces pag. 1 vietā.

8. Kuldīgas apr. pagastos: Kabiles —
1 v., 2) Zvārdes — 1 v. un 3) Skrundas —
2 v.

9. Talsu apr. Pastendes pag. 2 vietās.
10. Ventspils apr. pagastos: 1) Vārves

— 1 v. un 2) Zīru — 1 v.
11. Jaunlatgales apr. Purmales pag.

1 vietā.
III. Ļaunais galvas karsonis(Corvza

gangraenosa bovum).
1. Rīgas apr. pagastos: 1) Siguldas —

1 v., 2) Pļaviņu — 1 v., 3) Birzgales — 1 v.
un 4) Pabažu — 1 v.

2. Cēsu apr. pagastos: 1) Skujenes —
1 v., 2) Vecpiebalgas — 1 v., 3) Taurenes —
1 v. un 4) Ērgļu — 1 v.

3. Madonas apr. pagastos: 1) Viesienas
— I v., 2) Kārzdabas — 1 v., 3) Cesvaines
— 1 v. un 4) Sausnējas — I v.

4. Valmieras apr. pagastos: 1) Alojas —
1 v., 2) Dikļu — 1 v. un 3) Salacas — 1 v.

5. Valkas apr. pagastos: 1) Blomes —
1 v., 2) Ērģemes — 1 v. un 3) Jaunlaicenes
— 1 v.

6. Jelgavas apr. Zaļenieku pagastā
1 vietā.

7. Tukuma apr. Praviņu pag. 1 vietā.
8. Bauskas apr. pagastos: 1) Iecavas

— 1 v. un 2) Bauskas — 1 v.
9. Jēkabpils apr. Saukas pagastā 1 vie-

tā.
10. Ilūkstes apr. Prodes pagastā

1 vietā.
11. Liepājas apr. Liepājā — 1 v. un

pagastos: 1) Rucavas — 1 v. un 2) Vai-
ņodes — 1 v.

12. Aizputes apr. Rudbāržu pagastā
1 vietā.

13. Kuldīgas apr. pagastos: 1) Snēpeles
— 1 v., 2) Padures — 1 v. un 3) Raņķu
— 1 vietā.

14. Talsu apr. pagastos: 1) Stendes
— 1 v. un 2) Kandavas — 1 v.

15. Ventspils apr. pagastos: 1) Zūru
— 2 v. un 2) Ugāles — 1 v.

16. Daugavpils apr. Līksnas pag.
1 vietā.

17. Rēzeknes apr. Vidsmuižas pag. 1 v.
18, Jaunlatgales apr. Tilzas pag. 1 v.

IV. Cūku roze. (Ervsipelas suis).
1. Rīgas apr. Siguldā — 1 v. un pagast-

tos: 1) Baldones — 2 v., 2) Daugmales —
1 v., 3) Ropažu — 3 v., 4) Ikšķiles — 1 v.,

5) Dreilinu — 1 v., 6) Turaidas — 1 v.,
7) Siguldas — 2 v., 8) Kastrānes — 1 v.,
9) Mālpils — 1 v., 10) Ādažu — 1 v.,
11) Allažu — 1 v., 12) Krimuldas — 3 v.,
13) Vildogas — 2 v., 14) Sidgundas — 1 v.,
15) Līgatnes — 1 v., 16) Madlienas — 1 v.,
17) Lauberes — 1 v., 18) Kokneses — 2 v.,
19) Pļaviņu — 2 v., 20) Aizkraukles — 3 v.,
21) Lielvārdes — 1 v., 22) Birzgales — 2 v.,
23) Skrīveru — 1 v., 24) Zaubes — 2 v.,
25) Mores —lv. un 26) Nītaures — 1 v.

2. Cēsu apr. Cēsīs — 1 v. un pagastos:
I) Raiskuma — 1 v., 2) Drabešu — 2 v„
3) Kārļu — 1 v., 4) Priekuļu — 3 v.,
5) Lielstraupes — 1 v., 6) Līvu — 1 v.,
7) Lenču — 1 v., 8) Vaives — 2 v., 9) Vec-
piebalgas — 3 v., 10) Dzērbenes — 2 v.,
II) Erglu — 1 v., 12) Veselavas — 1 v.,
13) Jaunraunas —2 v., 14) Rankas— 1 v.,
15) Launkalnes — 2 v. un 16) Druvienas
— 1 v.

3. Madonas apr. Madonā — 1 v. un
Gulbenē — 1 v. un pagastos: 1) Meirānu
— 1 v., 2) Sarkaņu — 2 v., 3) Praulienas
— 2 v., 4) Kusas — 1 v., 5) Grostonas —
1 v., 6) Lazdonas — 1 v., 7) Stāmerienas

— 1 v., 8) Jaungulbenes — 1 v., 9) Cesvai-
nes _ i v., 10) Ļaudonas —4 v., 11) Mēt-
rienas — 2 p.,' 12) Mēdzūlas — 1 v.,
13) Sāvienas — 6 v., 14) Saikavas — 1 v.
un 15) Pērses — 1 v.

4. Valmieras apr. pilsētās: 1) Valmierā
— 1 v., 2) Rūjienā — 1 v., 3) Mazsalacā
— 1 v. un 4) Salacgrīvā— 1 v. un pagastos:
1) Kokmuižas — 3 v., 2) Kauguru — I v.,

3) Umurgas — 1 v., 4) Naukšēnu — 3 v.,
5) Mazsalacas — 2 v., 6) Alojas — 3 v.,
7) Burtnieku — 2 p., 8) Ozolu — 1 v.,
9) Bauņu — 1 v., 10) Salacas — I v. un
11) Svētciema — 1 v.

5. Valkas apr. pilsētās: 1) Alūksnē —
1 p., 2) Smiltenē — 6 v., 3) Valkā — 2 v.
un 4) Strenčos — 1 v. un pagastos: 1) Alūk-
snes — 1 v., 2) Bejas — 1 v., 3) Mēra —
1 v., 4) Plāņu — 3 v., 5) Bilskas — 3 v.,
6) Smiltenes — 3 v., 7) Lugažu — 1 v.,
8) Ērģemes — 1 p., 9) Kārķu — 3 v.,
10) Vijciema — 1 v., 11) Trikātas — 2 v.,
12) Karvas — 1 v. un 13) Palsmanes — 1 v.

6. Jelgavas apr. pilsētās: 1) Jelgavā —
1 v., 2 Dobelē — 3 v. un 3) Aucē — 2 v.
un pagastos: 1) Ozolnieku 1 v., 2) Vecsvir-
laukas — 3 v., 3) Līvbērzes — 1 v., 4) Te-
teles — 1 v., 5) Kalnciema — 1 v., 6) Val-
gundes — I v., 7) Vecauces — 3 v., 8) Jaun-
auces — 1 v., 9) Lielauces — 3 v., 10) Ele-
jas — 1 v., 11) Lielvircavas — 1 v.,
12) Vilces—lv., 13) Bēnes —2. v., 14) Īles
— 2 v., 15) Džūkstes — 1 v., 16) Mež-
muižas — 1 v. un 17) Tērvetes — 2 v.

7. Tukuma apr. Tukumā — 6 v. un
pagastos: 1) Smārdes — 3 v., 2) Sēmes —
2 v., 3) Engures — 1 v., 4) Praviņu — 1 v.,
5) Irlavas — 1 v. un 6) Aizupes — 1 v.

8. Bauskas apr. pagastos: 1) Iecavas
— 3 v., 2) Zālītes — 2 p., 3) Bauskas — 1 v.,
4) Mežotnes — 2 v. un 5) Taurkalnes — 2 v.

9. Jēkabpils apr. Viesītē — 1 v. un
pagastos: 1) Saukas — 4 v.,.2) Sunākstes
— 1 v., 3) Neretas — 3 v., 4) Biržu — 1 v.,
un 5) Dignājas — 1 v.

10. Ilūkstes apr. Grīvā — 2 v. un pa-
gastos: H Bebrenes — 1 v.. 2) Prodes —

3 v., 3) Susējas — 2 v., 4) Aknistes — 2 v..
5) Asares — 1 v., 6) Laucesas — 1 v. un
7) Pilskalnes — 1 v.

11. Liepājas apr. Liepājā — 1 v.,
Priekulē — 2 v. un pagastos: 1) Pērkones
— 2 v., 2) Bunkas — 1 v., 3) Virgas — 1 v.,
4) Tāšu — 1 v., 5) Asītes — 2 v., 6) Nī-
grandes — 1 v.. 7) Gramzdas — 2 v. un
8) Rucavas — 4 v.

12. Aizputes apr. pagastos: 1) Sakas —
1 v. un 2) Valtaiķu — 1 v.

13. Kuldīgas apr. Kuldīgā — 3 v.,
Skrundā — 2 v. un pagastos: 1) Kuldīgas
— 2 v., 2) Rendas — 1 v., 3) Vārmes — lv.,
4) Gaiķu — 1 v., 5) Lutriņu — 2 v., 6) Kur-
sīšu — 1 v., 7) Sātiņu — 1 p., 8) Skrundas
— 4 v., 9) Ivandes — 1 v. un 10) Planicas
— 3 v.

14. Talsu apr. Talsos — 2 v., Valde-
mārpilī — 1 v. un pagastos: 1) Ārlavas
— I v., 2) Laidzes — 1 v., 3) Virbu — 1 v.
un 4) Cēres — 3 v.

15. Ventspjls apr. Ventspilī — 2 v. un
pagastos: 1) Ēdoles — 2 v., 2) Sarkanmui-
žas — 1 v., 3) Zūru — 2 v., 4) Ugāles —
7 v. un 5) Puzes — 3 v.

16. Daugavpils apr. Daugavpilī — 2 v.,
Krustpilī — lv. un pagastos: 1) Kapiņu
— 3 v., 2) Līksnas — 4 v., 3) Naujienes —
1 v., 4) Pustiņas — 1 v., 5) Piedrujas —
1 v-, 6) Krustpils — 6 v., 7) Līvānu —

4 v., 8) Rudzātu — 1 v. un 9) Aiviekstes
— 2 v.

17. Rēzeknes apr. Rēzeknes — 2 v.
un pagastos: 1) Bērzgales — 2 v., 2) Rēz-
nas — I v. un 3) Maltas — 1 v.

18. Ludzas apr. Kārsavā — 1 v. un
Kārsavas pag. 1 vietā.

19. Jaunlatgales apr. Balvos — 1 v.
un Rugāju pagastā 4 vietās.

V. Lipīgā izmešanās.
(Abortus enzooticus).

1. Rīgas apr. pagastos: 1) Allažu — 1 v.
2) Pļaviņu — 1 v. un 3) Vidrižu 1 v.

2. Cēsu apr. pagastos: 1) Vecpiebalgas
— 1 v. un 2) Drustu — 1 v.

3. Madonas apr. pagastos: 1) Praulie-
nas — 4 v., 2) Kusas — 4 p., 3)Vestienas
— 1 v., 4) Dzelzavas — 1 v., 5) Jaungul-
benes — 1 v., 6) Saikavas — 3 v.. 7) Ļau-
donas — 1 v., 8) Kalsnavas — 2 v.,
9) Odzienas — 1 v. un 10) Vējavas — 4 v.

4. Valmieras apr. pagastos: 1) Tūjas
— 1 v., 2) Sēļu — 1 v. un 3) Mazsalacas
— 1 v.

5. Valkas apr. Ēveles pagastā 2 vietās.
6. Jelgavas apr. Jelgavas — 1 vietā.
7. Tukuma apr. pagastos: 1) Aizputes

— 1 v. un 2) Zemītes — 1 v.
8. Bauskas apr. pagastos: 1) Mežotnes

— 2 p., 2) īslīcas — 1 v. un 3) Bauskas
— 1 v.

9. Liepājas apr. Liepājā — 1 v. un
Grobiņas pag. 1 vietā.

10. Kuldīgas apr. Kuldīgas pag. 1 v.
11. Talsu apr. pagastos: 1) Vandzenes

— 1 p., 2) Stendes — 1 v., 3) Ārlavas —
1 v. un 4) Kandavas — 2 v.

12. Rēzeknes apr. Viļēnu pag. 4 v.
13. Ludzas apr. pagastos: 1) Kārsavas

— 1 v. un 2) Mērdzenes — 1 v.
14. Jaunlatgales apr. Balvu pagastā

— 1 vietā.
VI. Asins mīšana. (Piroplasmosis).

1. Rīgas apr. Krimuldas pagastā 1 v.
2. Valmieras apr. pagastos: 1) Kat-

varu — 1 p., 2) Limbažu — 2 p., 3) Viļķe-
nes — 1 v., 4) Umurgas — 3 v., 5) Alojas
— 1 v. un 6) Jaunburtnieku — 1 v.

3. Valkas apr. Strenčos — 2 v . un
Alsviķu pag. 1 vietā.

4. Jelgavas apr. pagastos: 1) Sniķeres
— 1 v., 2) Bērsmuižas — 1 v., 3) Platones
— 1 v. un 4) Zaļenieku — 1 v.

5. Tukuma apr. pagastos: 1) Sēmes
— 2 v., 2) Smārdes — 1 v., 3) Milzkalnes
— 1 v. un 4) Lestenes — 2 v.

6. Kuldīgas apr. pagastos: 1) Kuldīgas
— 3 p., 2) Planicas — 1 v. un 3) Lutriņu
— 1 v.

7. Talsu apr. Valdemārpilī — 1 v. un
pagastos: 1) Pastendes — 1 v., 2) Laidzes
— 4 v., 3) Ārlavas — 3 v., 4) Kandavas
— 3 v., 5) Zemītes — 2 v. un 6) Strazdes
— 1 v.

8. Ventspils apr. Dundagas pag. 8 v.

9. Daugavpils apr. Piedrujas pag. 2 v.
10. Rēzeknes apr. pagastos: 1) Sak-

stagalas — 1 v., 2) Dricēnu — 1 v., 3) Ma-
kašēnu — 1 v., 4) Ozolmuižas — 1 v. un
5) Rēznas — 2 v.,

VII. Kašķis. (Scabies).
1. Tukuma apr. Tukumā — 1 v. un

Milzkalnes — 1 vietā.
2. Liepājas apr. Liepājā 1 vietā.

3. Kuldīgas apr. Saldū — 1 vietā.

4. Daugavpils apr. Līksnas — 1 vietā.

Veterinārpārvaldes priekšnieks.
veterinārārsts Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas meliorācijas de-

partaments paziņo, ka zemkopības ministrs
ar š. g. 5. jūlija lēmumu ir apstiprinājis
Latvijas lauksaimnieku centrālbiedrības
zemes kultūras biroja sastādīto un Alūk-
snes-Alsviķu meliorācijas sabiedrības da-
lībnieku pilnā sapulcē pieņemto Pullanu
un Nēķenu grupu novadgrāvju projektu

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmē-
jiem uzlikts par pienākumu piedalīties
Alūksnes-Alsviķu meliorācijas i-abiedrībā,
minēto projektā paredzēto meliorācijas
darbu izvešanā, ar to saistīto izdevumu
segšanā un izvesto darbu kārtibā uztu-
rēšanā.

Rīgā, 1934. g. 26 jūlijā.

Meliorācijas departamenta techniskās
dajas vadītājs M. Šļachtovičs.

Vec. sev. uzdevumu ierēdnis T. Erlachs

Maksa par „Valdibas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu: bez piesūtīšanas:

Par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par Ls
i/„ padu .... 1?.— eadu 18,
.? > rv.ei o,— gadu ....lu[—
? „ 2,— 3 rrien 5;—
Piesūtot pa pastu 1 , 1;70

un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem. . . .—,13 numuru. . . .—,10

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

Latvijas valdības jgl^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru drenu, izņemot ^^fe^^Ht^^ .svētdienas un svētku dienas

Redakcija: C^^^S^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī JsTs2. Tālrunis 20032 ^^^^fcffi^mPR̂īgā, pilī Xs 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^§87 Atvērts no pulksten 9—3



Patentu ziņas.
Patentu valde paziņo, ka zemāk minē-

tiem pieteicējiem izsniegti uz izgudroju-
miem sekosi patenti un aizsardzības aplie-
cības. Pievestais laiks apzīmē patenta vai
apliecības izsniegšanas dienu.

Patenti.
JNa 1915. Herberts Kringels, Rīgā —

Centrālapkurināšanas katli. 20. VI 34.
Ni 1916. Jānis Gārnis, Rīgā —• Aiz-

dedzināšanas strāvas sadalītājs iekšdegu
motoriem. 20. VI 34.

Ns 1917. Oskars Čakars, Rīgā — Ilg-
viļņu matu sprēgāšanasaparāts. 20. VI 34.

No 1918. Jēkabs Terepings, Rīgā —
Pamata kārta ksilolita (dilola) grīdai.
20. VI 34.

Ni 1919. Jēkabs Bērziņš, Rīgā —
Augļu noņemšanas rīks. 20. VI 34.

Ni 1920. Sergeis Kiršbaums, Aegviidu,
Igaunijā — Piestiprināšanas skava un
gaismasaizsargs elektriskām spuldzēm.
20. VI 34.

Ni 1921. Firma „Fichtel & Sachs",
A/S, Šveinfurtē, Vācijā — Brīvi ritoša
bremzes rumba. 20. VI 34.

Ni 1922. Pēteris Dzalbe, Rīgā — Akus-
tiska un optiska signālierīce ar pašizslē-
dzēju, it sevišķi ilgviļņu aparātiem.
20. VI 34.

Ni 1923. Voldemārs Blumbergs, Rīgā
— Uz vietas stāvoša tekstu filma ar dzesē-
šanas ierīcēm apgādātiem kino aparātiem.
20. VI 34.

Ni 1924. Gustavs Patbergs, Rīgā —
Slīpēšanas rīks. 20. VI 34.

Ni 1925. Aleksandrs Jakobsons, Rīgā
— Ierīce apavu krēma uznešanai uz
apaviem. 20. VI 34.

Ni 1926. Simons Heimansons, Rīgā —
Mizošanas mašīna kartupeļiem, burkāniem,
ķiplokiem, āboliem un tml. 20. VI 34.

Ni 1927. Lasmanis un Leinasaris, mēch.
darbn., Rīgā — Naftas pārtvaikotājs
automobiļos. 20. VI 34.

Ni 1928. Aleksandrs Goldbergs, Lonē
?—Sastādāma audumu,veļas un citu izstrā-
dājumu mazgājamā ierīce. 20. VI 34.

Ni 1929. Inž. Hermans Honnef, Ber-
līnē, Vācijā — Spēksaimniecība ar lielām
vējspēkietaisēm. 20. VI 34.

Aizsardzības apliecība.
Ns 96. Herberts Kringelis, Rīgā —

Centrālapkures radiators. 19. IV 34.
Ns 97. Hilelis Plotniks, Rīgā — Paņē-

miens tīro tabaku atvietojošās smēķējamās
vielas pagatavošanai. 30. IV 34.

Ns 98. Burger Eisemverke, G. m. b. H.,
Burgerhuette, Vācijā — Krāsns malkas
un kūdras kurināšanai — 30. IV 34.

Ns 99. Junkers & Co, G. m. b. H.,
Desavā, Vācijā — Maisāma armatūra šķid-
rumu karsētājiem. 30. IV 34.

Ns 100. Eduards Hercenbergs, Rīgā—
Veiklības spēle ar lodītēm un caurulēm.
30. IV 34.

Ns 101. Fricis Dišlers, Frejās caur En-
guri — Koka ašu ratu caurules škiene.
7. V 34.

Ns 102. E. Aže un J. Purens, Rīgā —
Apvienota papirosu vai cigarešu un sēr-
kociņu kastīte. 7. V 34.

No 103. E. Erbe un J. Sivertzen,
Trontheimā, Norvēģijā — Ierīce krāsas,
piegriezuma un mustura izvēlei. 7. V 34.

N° 104. Valsts elektriskā fabrika, Rīgā
— Paņēmiens skābju izturīgu apvalku pa-
gatavošanai uz sauso elementu unbateriju
cinka poliem. 7. V 34.

Ns 105. Ženija Purics, Rīgā —? Noslēg-
šanas veids piena pudelēm.

Ns 106. Izaks Ritovs un Jēkabs Feigel-
sons, Rīgā — Bultas šaušanas spēle. 15.V.34

Ns 107. Zellstoffabrik Waldhof und
Eigen Bush, Manheimā, Vācijā — Dubult-
tvērējs. 15. V 34.

Ns 108. Kārlis Leja, Valmierā — Ro-
kas govju slaucamā mašīna.

Ns 109. Oto Mauntis, Rīgā — Dzesē-
tājs. 15. V 34.

Ns 110. Brick — Trust, Limited, Lon-
donā, Anglijā — Pārlabojumi attiecībāuz
dažādu materiālu apstrādāšanu, nolūkā tos
padarīt necaurlaidošus un ugunsizturīgus.

Ns 111. Viscker — Armstrong, Limited
Londonā, Anglijā — Pārlabojumi pie lož-
metēja jeb attiecošies uz to.

Ns 112. Jūlijs Kaldovskis, Rīgā — Bil-
jards — Automāts. 24. V 34.

Ns 113. Bombrini Parodi Delfino, Ro-
mā, Itālijā — Paņēmiens trinitrotrimetilol-
metona, kā arī citu alkoholisku homologu
pagatavošanai. 24. V 34.

Ns 114. ,,I. G. Farbenindustrie Aktien-
gesellschaft", Frankfurtē pie Mainas, Vācijā
— Līme. 24. V 34.

Ns 115. Jēkabs Bērziņš, Rīgā — Zirga
darbināms celmlauzis.

Ns 116. Pauls Šenfelds, Chemnicā, Vā-
cijā — Paņēmiens bezgala gumijas lentas
iestrādāšanai zeķēs vai taml. plakanās adā-
mās mašīnās.

N° 117. Jānis Bērziņš, Jēkabpils apr.
Seces pag. Ukiņu mājās — Cukurbiešu
griezējs un vācējs. 5. VI 34.

Ne 118. Oskars Neimans, Rīgā — Paš-
krāsojošs spiedoga spilvens. 5. VI 34.

Ne 119. Ludvigs Ratfelders, Rīgā, —
Pavarda klape. 5. VI 34.

Ni 120. J. Vegrins, Rīgā — Franču
biljards. 6. VI 34.

Ne 121. A/S Liepājas ādu fabrika,,Ko-
rona", Liepājā — Paņēmiens ādu izstrādā-
šanai. 7. VI 34.

Ne 122. Linus Johans Reinholds Has-
selbergs, Zviedrijā — Aparāts piena dzesi-
nāšanai kannās. 7. VI 34.

Ne 123. A. Bļaus, Rīgā — Ūdens rezer-
vuārs virs ūdens klozeta ar vienu noslē-
dzēju. 12. VI 34.

Ne 124. Rūdolfs Lorencsons, Rīgā —
papirosu iesaiņojums. 12. VI 34.

Ne 125. Usines de Melle (sociēte ano-
nyme) unFirmin Boinot, Melle, Francijā —
Pārlabojums raudzēšanas izvešanā nolūkā
pacelt alkohola guvumu.

Ne 126. The Singer Manufacturing Co
Elizabeth'ā, New-Jersey'ā USA — Paņē-
miens koka finiera un taml. krāsošanai.

Ne 127. D. Veiss & M. Grinfelds,
Rīgā — Automātu aparātu drošības kase.
14. VI 34.

Ne 128. Kārlis Ploks, Rīgā — Sveces
veidojums dažādu priekšmetu atdarinā-
jumā. 20. VI 34.

(Turpmāk beigas.)

Departamenta vicedirektors J. Vāgels.
Patentu valdes priekšnieks J.Purics.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 27. jūlija lēmumu, meklē
pēc Sodu lik. 12. p., 183. p. II d. 2. pkt. notie-
sāto bij. Krievijas pavalstnieku Izaku Mende|a d.
Šapiro, dzim. 1905. g. 12. martā, agrāk dzīv.
Rīgā, 13. janvāra ielā 9, dz. 18.

Visām iestādēm un personām, kam būtu
zināma meklējamā Izaka Šapiro vai viņa mantas
atrašanās vieta, nekavējoties ziņot Rīgas apgabal-
tiesai un tuvākai policijai. Atrašanas gadījumā
pieprasīt no Izaka Šapiro drošības naudu
Ls 1000,—, kuru iemaksāt Latvijas bankā vietējā
nodaļā, ieskaitot Rīgas apgabaltiesas depozitā
(dep. rēķ. Ns 8), bet drošības naudas neiemaksā-
šanas gadījumā Izaku Šapiro apcietināt un
ieskaitīt šīs tiesas rīcībā, jo kā drošības līdzeklis
pret Izaka Šapiro izvairīšanos no tiesas, saskaņā
ar tiesas 1934. g. 27. jūlija lēmumu, noteikta
drošības nauda Ls 1000,—, līdz kūpas iesniegšanai
apcietinājums.

Rīgā, 1934. g. 3. augustā. Ns 100750.
Priekšsēdētāja biedra v. Ap salons.

Sekretāra pal. J. Lazdenieks.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras telegrammas.)
Rīgā, 6. augustā. Valsts Prezidents

A. Kviesis uzdevis Latvijas sūtnim Berlīnē
E. Krieviņam reprezentēt viņu mirušā
Vācijas prezidenta _ ģenerālfe'ldmaršala
fon Hindenburga bērēs.

KURSI.
Rīgas biržā 1934. gada 7. augustā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 3,04—3,17
1 Anglijas mārciņa 15*39—15,69

100 Francijas franku 20,21—20 41
100 Beļģijas beigu 72*

05—72
*
80

100 Šveices franku 99,90—100,90
100 Itālijas liru 26,50—27,00
100 Zviedrijas kronu 80,25 82 25
100 Norvēģijas kronu 78*25—80*25
100 Dānijas kronu 69,75—71 75
100 Austrijas šiliņu 61,00—6300
100 Cechoslovakijas kronu . . 12,70 1310
100 Holandes guldeņu .... 208 *00—210 00
100 Vācijas marku 123,05— 123*85
100 Somijas marku 6,80 7 10
100 Igaunijas kronu 87*00—89 00
100 Polijas zlotu 57,80—59

* 00
100 Lietavas litu 5L45_5i §5
100 Dancigas guldeņu .... 101.00—103,00

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . .
6% Zemes bankas Ķīlu zīmes . 99 100
8% Hipotēku banku ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas komisijas
priekšsēdētājs P. Role.

Zvērināts biržas mākleris H. Kiršteins.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

shdieanoaNekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem nav viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 5. jūlija lēmuma ir jāpiedalās Alūksnes-Alsviķu ra«ioracyas ,

jāņem dalība Pullanu un Nēķenu grupu novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā, ar to saistīto izdevumu kārtošana un izvesto darbu kartība uzturēšana.

Darbu Dalīb-

5 Dalībniekam Māju NŠNŠ izmaksa pēc nieku

£ Dalībnieka n,PHprn«n vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta, balsu
Dalībnieka īpašumu ^^tošanā

pēc pēc
un

pie
kādas agrākās muižas -pr£*£&

Piezīmes

o. vārds un uzvārds tiesību es0ŠQ māju mērnie- zemes piederēja dalībnieku ar
9 apzīmējums nosanknm* clbas g<"amatu balsu skaitu mel.sab.nosaukums pļāniem reģjstra

^
statūtiem

1. 2. 3. 4. ļ 5. 1 6. | 7. 8- 9- I £ļ

Pullanu grupa. Šinī dalībnieku sarakstā uz-
1 Minna Skuia Iesuvēia Purmali 16F — Alūksnes pag. Alūksnes mācītāj- 290,— 2 rādītās darbu izmaksas sum-

? ?'?? & j i muižas mas uzskatāmas par pamatu
._„ i-* oin 9 dalībnieku maksājumu no-

2. Alūksnes ev.-lut. igauņu draudze . „ Igauņu draudzes 17F — 1as pats ziu,— e teikšanai un nokārtošanai kā
zeme pie darbu pirmreizējas izve-

3. Aleksandrs Jaunslavītis „ Jaunslavites 18F — „ „ 40— 1 šanas, tā arī pie izvesto
4. Arnolds Pētera d. Strads īpašnieks Apses 95F 15141 Alūksnes pag. Alūksnes muižas 10,- 1

^jSļSUJ/S
5. Pēteris Jāņa d. Sīpols „ Ozolkalm 291-a 15138 „ ,, ,, ,, ^<o , - faktisko izmaksu, kura var
6. Emils Augusta d. Akmentiņš ... „ Lāčkakti 94F 11125 ,, „ „ ,, 435,— 4 būt lielāka vai mazāka.
7. 1) Elizabete-Emma-Franciska Fents

(Ventd), 2) Anna - Marija - Lidija-
Katrīne Fents (Vendt), 3) Katrīne-
Vilhelmīne - Emīlija Fents (Vendt),
4) Johans-Valters-Freibergs, 5) Mar-
grieta - Marija - Elizabete Bukels,
6) Hanna-Elizabete Freibergs . . īpašnieki Dores muižas ne- 1 15549 Alūksnes pag. Dores muižas 270,— 2

atsav. daļa
8. Marianna Lejasīsaks-Isaks .... „ Līgotņi 38Fa 12241 Alūksnes pag. Alūksnes muižas 224,— 2
9. Reinholds Egle un Andreja Egles man-

tojuma masa „ Katrīnas 34Fa 16096 ,, „ „ „ 245,— 2
10. Augusts un Aleksandrs Reča d. Čer-

bikovs „ Paideri 35Fa 17077 „ „ „ „ 90— 1
11. Cietumu departaments Ieguvējs — 42F 17077 ,, „ „ „ 280,— 2
12. Arnolds Reinholda d. Rullītis . . . īpašnieks Silenieki 23F 14029 „ „ „ „ 470— 4
13. Augusts Jura d. Cīrulis Ieguvējs — 24F — „ „ „ „ 308,— 3
14. Konstantīns_Aleksandra d. Odinskis īpašnieks Ezeriņi 25F 10658 „ ,, ,, „ 140,— 1
15. Aleksandrs Ādama d. Pamiljēns . . „ Ķesteri 1, 2 819 ,, ,, „ ,, 170,— 1
16. Leo Ikers Ieguvējs — 47Fa — „ ,, ,, ,, 317,— 3
17. Jānis Pētera d. Liepinš „ Dzintarkalni 22F — ,, „ ,, ,, 75,— 1
18. Pēteris Ru 'ņģis I Melleņkalni 139F 15254 „ „ „ 60,— 1

Kopā | 3910,— | 35

Nēķenu grupa.
1. Jānis Lienes d. Jurs īpašnieks Atmiņas 43F 8844 Alsviķu pag. Nēķenes muižas 320,— 3
2. Augusts Pētera d. Bērziņš ,, Bērzciems 16F 8103 „ ,, „ ,, 325,— 3
3. Johans-Roberts Kārļa d.' Mišķis . . „ Ievulejas 14F 9472 „ „ ,, „ 306,— 3
4. Kārlis Ādama d. Lāviņš „ Ozolkalni 13F 10815 ,, ,, „ „ 30,— 1

Kopā 981— 10
Par abām grupām kopā 4891,— 45

Rīgā, 1934. g. 26. jūlijā. Meliorācijas departamenta techniskās daļas vadītājs M. Šļachtovičs.

Archīva N? 2737. Mel. sab. reģ. Ns 43. Vec. sev. uzdevumu ierēdnis T. Erlachs.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ar 1934. g. 11. iūlija lēmumu ir
atzinusi Gitu Levitas, dzīv.
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 38.,
par maksātnespējīgu parādnieci
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm
un priekšniecībām vajadzīgs lab-
prātīgi: I) uzlikt aizliegumu
parādnieces nekustamiem īpašu-
miem, apķīlāt viņas kus-
tamo mantu, ja tād'a atrastos
viņu iestāžu robežās, un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieci, tāpat ari
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieces, ari
par summām, kādas parādniecei
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai arī to
termiņš gaidāms nākamība,
arī par maksātnespējīgās nekus-
tamiem īpašumiem, kuri atrastos
viņas pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem *.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi 2 mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,ValdībasVēstnesī ".

Par zvēr. aizgādni ir iecelts
zvēr. adv. Italo Forgačs, dzīv.
Rīgā, Šķūņu ielā Ns 28, dz. 3.

Rīgā, 1934. g. 26. jūlijā.
L. N2 3128. 11135
Priekšsēdētāja b. v. J. Drande.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.
līdz 1631. un 1710. p. un Civīllik.
2451. p. pamata, uz Helenes
Brūvelis lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret šai
tiesā 1934. g. 18. jūlijā publicēto
1934. g. 5. aprīlī Bulduros mir.
Pētera Andreja d. Feizaka 1933. g.
3. novembrī pie Rīgas notāra
J. Graudiņa publiskā kārtībā
taisīto testamentu, un visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz mir. Pētera Andreja d. Feizaka
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
Iegātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai triju mē-
nešu laikā, skaitot no šā sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 4166/34. 10757o
Priekšsēdēt. b. v. V. Salmiņš.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civīlproc. nolik. 1628., 1631. un
1636. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 29. aug. Gaujienas pag.
mir. Jāņa Andreja d. Borauča
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to tiesības kā mantnie-
kiem, Iegātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai 3
mēnešu laikā, skaitot no šā slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņa
nepieteiks, viņas atzīs par šīs
tiesības zaudējušam.

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 4124/34 10759

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civīlproc. nolik. 1628., 1631.
un 1636. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1934. g. 23. februārī Sinoles
pag. mir. Augusta Jēkaba d.
Klinča ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, Iegātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 3944/34. 10760

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Civīlprjoc.nolik. 1628., 1631. un
1636. p. pamata, paziņo, ka pēc
1920. g. 13. septembrī mirušā
Pētera Jāņa dēla Plikauša ir
atklāts mantojums, un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to tiesības kā mantnie-

kiem Iegātāriem, fideikomisā-
riem, 'kreditoriem u. 1.1., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai 3
mēnešu laikā, skaitot no šā sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņa ne-
pieteiks, tad viņas atzīs ka šis
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1934. g. 23. JAUJ*-
L. NŠ 4189/34. g. 10761

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.līdz
1631. un 1710. p. un Civīllik.
2451. p. pamata, uz Roberta
Dāvida d. Cerbuļa lūgumu, uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 1934.g. 18. jūlijā
publicēto 1934. g. 26. februārī
Alūksnē mir. Dāvida Jāna d
Cerbuļa 1932. g. 28. septembrī
Alūksnes pilsētā mājas kārtībā
taisīto testamentu , un visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz mir. Dāvida Jāņa d. Cerbuļa
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu , kā mantniekiem, le-
gātāriem, fideikomisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai triju mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 4167/34. 10756o
Priekšsēdēt. b. v. V. Salmiņš.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

/ : *(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. ci vīlnodaļa
uz Civīlproc. nolik. 1628., 1631. un
1636. p. pamata, paziņo, ka pēc
1917. g. 17. aprīlī Rīgā mir.
Dāvida (Dāvā) Jāņa dēla
Knospes ir atklāts mantojums,un
uzaicina kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to tiesības
kā mantniekiem, Iegātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, viņas atzīs par
šīs tiesības zaudējušam.

Rīgā, 1934. g. 21. jūlijā.
L. Nš 413/34. 10685

Priekšsēd. b. v. V Salmiņš.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz Civīlproc. nolik.
1693. un 1695. p., ievērojot
Dzīvokļu kooperatīva „Savs Stū-
rītis" lūgumu un savu 1934. g.
11. jūlija lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Dzīvokļu kooperatīvs
„Savs Stūrītis" parādu pēc obli-
gācijām par: 1) 5000,— rbj. at-
likumā, 2) 3000,— rbļ. un 3)
30000,— rbļ., apstiprinātas
1899. g. 26. martā, 27. oktobri
1904. un 1915. g. 17. janvārī ai
NšNs269, 427 un 17 uz nekustamu
mantu Rīgas apr. atrod, no
Sprēstiņu muižas atdalītām ,,Vec-
Nejautu Nš 21" māju ar zemes
grāmatu reģ. Ns 2245,izdotas I un
II no Jāņa Berga un III no Mar-
tas Lindbergs par labu I Alek-
sandrai Grundts, II Staņislavam
Buchanenko un III Latviešu
?savstarpējai kreditbiedrībai, ir
samaksājis, bet augšā minētās
obligācijas nevar izsniegt atpakaļ
parādniekam dzēšanai zemes grā-
matās, tamdēļ ka tās ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa, uzaicina visas personas,
kurām ,būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām,pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests Valdības Vēstnesī, un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1934. g. 21. jūlijā.
L. Ns 3760

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš.
10691 Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Civīlproc. nolik. 1628., 1631. un
1636. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 2. aprīlī Rīgā mirušā
Jāņa Jāņa d. Beča ir atklāts
mantojums, un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu vai sakarā arto
tiesības kā mantniekiem, Iegā-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. 1.1., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, viņas atzīs par šīs
tiesības zaudējušam.

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 4176/34 10758

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz Civīlproc. nolik.
1693. un 1695. p., ievērojot Masas
Meieršteins un Meras Zilbermanis
pilnv. zv. adv. pal. M. Krona lū-
gumu un savu 1934. g. 4. jūlija
lēmumu, paziņo, ka parādnieki
Masa Meieršteins un Mēra Zil-
bermanis parādu pēc 3 obligā-
cijām par: 1) 8000,— rbļ. at-
likumā; 2) par 5000,— rbļ. un
3) par 20000— rbļ., apstipri-
nātām 1901. g. 13. apr.; 1911. g.
5. nov. un 1911. g. 8. nov. ar
Ns 738, 3921 un 3962 uz ne-
kustamu mantu Rīgā, II hip.
iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
Nš 374, izdotas: I) no Ernesta
Muncigera, 2) un 3) no Vilhelma
Lēmaņa par labu: 1) Maksim
Heflingeram, 2) Izakam-Abelam
Nurokam un 3) Jānim Balode-
maņam ir samaksājis, bet augšā
minētās obligācijas nevar iz-
sniegt atpakaļ parādniekam dzē-
šanai zemes grāmatās, tamdēļ ka
tās ir gājušas zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām,pieteikties
tiesā viena mēneša laikā , skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām , un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1934. g. 21. jūlijā.
10690r L. Ns 4065

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civīlproc. nolik. 1628., 1631.
un 1636. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1934. g. 14. martā mir.
Mārtiņa Laura dēla Donava
(Donaus) ir atklāts mantojums,
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu vai sakarā ar to
tiesības kā mantniekiem, Iegā-
tāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai 3 mē-
nešu laikā, skaitot no šā sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns4140/34. g. 10762

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1934. g.
18. jūlijā izklausīja Elizes Treilibs,
dzim. Vīde, akciju mortifikācijas
lietu, nolēma: atzīt par iznīcinā-
tām 44 akcijas par 250 rbļ. katru
ar Ns 683 līdz 722 ieskaitot un
Ns 729—732 ieskaitot, izdotas
no Rīgas ķīmiskās fabrikas akciju
sabiedrības ,,Glover".

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 2527. 10763o
Priekšsēdēt. b. v. V. Salmiņš.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1934. g.
18. jūlijā izklausīja Kārļa Jāņa d.
Traulina unAleksandra Mārtiņa d.
Rotberga hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu, nolēma: atzīt par
samaksātām obligācijas, apstipri-
nātas 1909. g. 12. okt. un 1914. g.
8. jūl. ar Ns 1935 un 1638 par
4000 un 5000 rbļ. ar 60/ 0 gadā
uz nekustamo mantu Rīgas IV hi-
potēku iecirkni ar zemes grāmatu
reģ. Ns 313 par labu pirmā
Paulim Jāņa d. Sakranovičam un
otrā — Kārlim Frīdricha d. Lē-
manim, pie kam abas obligācijas
cedētas blanko.

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 3370. 10764o
Priekšsēdēt. b. v. V. Salmiņš

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1934. g.
18. jūlijā izklausīja Kārļa Jēkaba
d. Šeinuka hipotēk. parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par
samaksātām obligācijas, apstipri-
nātas: 1) 1914. g. 11. janv.,
2) 1914. g. 13. janv., 3) 1915. g.
25. febr. ar Nš 98, 121, 252 par:
1) 4000 r., 2) 1500 r., 3) 1000 r.
uz nekustamo mantu Rīgas IV hi-
potēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1324 un kuras obligācijas
1933. g. 9. dec. ir pārvestas ar
solidāru atbildību uz nekustamo
mantu IV hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģ. Ns 2638 par
labu: 1) Heinricham Kārļa d.
Zengbušam cedētu blanko, 2) Te-
nim Vilhelma d. Brožam un
3) Tomasam Teodora d. Kaufma-
nim, kas to cedējis blanko.

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 3543. 10765o
Priekšsēdēt. b. v. V. Salmiņš.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Civīlproc. lik. 1628., 1631. un
1636. p. pamata, paziņo, ka pēc
1934. g. 22. martā, Rīgā, mirušās
Aliņas Kristapa m. Koldorfs
(Kohldorff), arī Goldbergs, dzim.
Vancs (Wantz) ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, Iegātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīstiesības
minētai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, viņas atzīs par šīs
tiesības zaudējušām.

Rīgā, 1934. g. 24. jūlijā.
L. Ns 4188/34. g. 11025ē

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Civīlproc. lik. 1628., 1631. un
1636. p. pamata, paziņo, ka pēc
1934. g. 23. maijā Rīgā mir.
Franciskas Kizerickis (Kiseritzkv)
dzim. Felzers, ir atklāts manto-
jums, un uzaicina sakarā ar Rīgas
apgabaltiesas 1905. g. 29. sept.
publicēto testamentu, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar te
tiesības kā mantniekiem, Iegātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, viņas atzīs par šīs tie-
sības zaudējušām.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Nš 4080/34. g. 11027z

Priekšsēdēt. b. v. V. Salmiņš.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz Civīlproc. nol.
1693. un 1695. p., ievērojot
Valsts zemes bankas lūgumu un
savu 1934. g. 18. jūlija lēmumu
paziņo, ka parādnieki Kārlis un
Jūlijs Apsīši parādu pēc obligā-
cijas par 815 rbļ. ar 5% gadā
apstiprinātas 1876. g. 24. martā
ar Ns 538 uz nekustamo mantu
Madonas apr. no Ļaudonas mui-
žas atdalīto ,,Jaun-AncīšuNs 126"
māju ar zemes grāmatu reģ.
Ns 2215, izdotas no Andreja
Apsīša par labu Heinricham
Pētersonam-Rušmanim, ir sa-
maksājis, bet augšā minēto obli-
gāciju nevar izsniegt atpakaļ
parādniekam dzēšanai zemes grā-
matās, tamdēļ ka tā ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn.", un aizrāda, ka
ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, — obligāciju atzīs
par iznīcinātu un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Nš 4183. 11033o
Priekšsēdētāja b. v. V. Salmiņš.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1934. g.
18. jūlijā izklausījusi Hansa
Pētera maksātnespējas lietu, par
ko sludinājums iespiests ,,Vald.
Vēstn." 1933. g. 72. nurn.,
nolēma: atzīt Heinricha Hansa
Pētera maksātnespēju tirdznie-
cībā par vienkāršu bankrotu un
viņa konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Ns 713-1/34. 11031o
Priekšsēdētāja b. v. V. Salmiņš.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz Civīlproc. nolik.
1693. un 1695. p., ievērojot
Jāņa Jāņa d. Melzupa lūgumu
un savu 1934. g. 18. jūlija lēmumu
paziņo, ka parādnieks Jānis
Melz 'ups parādu pēc obligācijas
par 300 rbļ. ar 5% gadā (nedzēsta
summa), apstiprinātas 1886. g.
28. aug. ar Ns 519 uz nekustamu
mantu Valkas apr. no Rauzas
muižas atdalīto ,,Gubeņu Ns 6"
māju ar zemes grāmatu reģ.
Ns2008, izdotas no Kārļa Kļaviņa
un Jāņa Melzupa par labu Alisei
Cekels un Aleksandram Cekelim,
ir samaksājis, bet augšā minēto
obligāciju nevar izsniegt atpakaļ
parādniekam dzēšanai zemes grā-
matās, tamdēļ ka tā ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vaid. Vēstn.", un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, — obligāciju atzīs
par samaksātu un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Ns 4186. 11032o
Priekšsēdētāja b. v. V. Salmiņš.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civīlproc. lik. 1628., 1631.,
1636. p. pamata, paziņo, ka pēc
1923. g. 4. jūnijā Praulienes pag.
mir. ,,Akmeņsalu Ns 90" mājas
īpašnieka Kārļa Pētera d. Grun-
duļa ir atklāts mantojums, un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to tiesības kā mant-
niekiem, Iegātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai 3
mēnešu laikā, skaitot no šā slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, viņas atzīs par šīs tiesības
zaudējušām.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Ns 4354/34. g. 11026z

Priekšsēdēt. b. v. V. Salmiņš
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1934. g. 18. jū-
lijā izklausījusi Roberta Gora
maksātnespējas lietu, par ko
sludinājums iespiests ,,Valdības
Vēstnesī" 1933. g. 119. num. no-
lēma: atzīt Roberta Gora mak-
sātnespēju par vienkāršu bank-
rotu un viņa konkursu par slēgtu
atstājot likvidatoru zvēr. adv
V. Rešanska personā.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Ns 503 11030z
Priekšsēdēt. b. v. V. Salmiņš

Sekretāra v. E. Lasmanis

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz Civīlproc. nolik.
1693. un 1695. p., ievērojot
Valsts zemes bankas lūgumu un
savu 1934. g. 18. jūlija lēmumu
paziņo, ka parādniece Zelma-
Marija Ābrams parādu pēc obli-
gācijas par 170 rbļ. ar 5% gadā,
apstiprinātas 1883. g. 11. martā
ar Ns 375 uz nekustamo mantu
Cēsu apr. no Vecpiebalgas muižas
atdalītā ,,Lejas-Zēmiņu" mājas
ar zemes grāmatu reģ. Ns 3430,
izdotas no Spriča Vītola par labu
Sergejam Dmitrija d. Šeremetje-
vam, ir samaksājusi, bet augšā
minēto obligāciju nevar izsniegt
atpakaļ parādniecei dzēšanai
zemes grāmatās, tamdēļ ka tā ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald. Vēstn.", un aiz-
rāda, ka ja šis personas noteiktā
laikā nepieteiksies, — obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējai
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Ns 4185. 11035o

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz Civīlproc. nolik.
1693. un 1695. p., ievērojot
Jāņa Jāņa d. Vībanta lūgumu un
savu 1934. g. 18. jūlija lēmumu
paziņo, ka parādnieks Jānis
Vībants parādu pēc obligācijām
par 1840 rbļ. un 163,20 r. ar 5%
gadā, apstiprinātas 1893. g.
6. aprīlī un 1893. g. 6. aprīlī ar
Ns 215 un 216 uz nekustamo
mantu Cēsu apr. no Jaunpiebal-
gas muižas atdalīto Lielskubiņu
Ns 295 māju ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1001, izdotas no Jāņa
Vībanta par labu Sergejam Dmit-
rija d. Šeremetjevam, ir samak-
sājis, bet augšā minētās obligāci-
jas nevar izsniegt atpakaļ parād-
niekam dzēšanai zemes grāmatās,
tamdēļ ka tās ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vaid. Vēstn.", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, — obligācijas
atzīs par samaksātām un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
Ns 4174. 11036o

Priekšsēd. b. v. V. Salmiņš.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.
līdz 1631. un 1700. p. un Civīllik
2451. p. pamata, uz Dzelzavas
pagasta tiesas iesniegumu uz-
aicina visas personas, kam ii
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1934. g.
11. jūlijā publicēto, 1934. g.
8. aprīlī Dzelzavas pagastā mii
Jāņa Jāņa d. Liepiņa, 1934. g.
31. martā' mājas kārtībā taisīte
testamentu, un visas personas,
kam ir kādas tiesības uz mir.
Jāņa Jāņa d. Liepiņa manto-
jumu vai' sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantniekiem, Iegātā-
riem, fideikomisāriem, parād-

tt

aevejtem u. . ., pieteiKt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai triju mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, minētās personas atzīs
kā atteikušās no irunām un zau-
dējušas savas tiesības, bet testa-
mentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 1934. g. 26. jūlijā.
L. Nš 3752 34. 11134b

Priekšsēd. b. v. J. Drande.
Sekretāra v. E. Lasmanis

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz Civīlproc. nolik.
1693. un 1695. p., ievērojot
Valsts zemes bankas lūgumu un
savu 1934. g. 18. jūlija lēmumu
paziņo, ka parādnieks Antons
Jāņa d. Gūts parādu pēc obligā-
cijas par 170 rbļ. ar 5°/0 gadā,
apstiprinātas 1884. g. 12. martā

ar .Ns 470 uz nekustamo mantu
Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag.
,,Kalna-Mauragu" .Ns 200 māju
ar zemes grāmatu reģ. Ns 3943,
izdotas no Jāņa Timmermaņa
par labu Sergejam Dmitrija d.
Šeremetjevam, ir samaksājis, bet
augšā minēto obligāciju nevar
izsniegt atpakaļ parādniekam
dzēšanai zemes grāmatās, tamdēļ
ka tā ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald. Vēstn.", un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, — obligāciju
atzīs par iznīcinātu, un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Ns 4184. 11034o
Priekšsēdētāja b. v. V. Salmiņš.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar 1934. gada 18. jūlija lēmumu
ir atzinusi Ērģemes pag. esošo
Ērģemes patērētāju biedrību
„Dzimtene" par maksātnespējīgu
parādnieci tirdzniecībā, kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām va-
jadzīgs labprātīgi: 1) uzlikt
aizliegumu uz parādnieces ne-
kustamiem īpašumiem, apķīlāt
viņas kustamo mantu, ja tāda
atrastos viņu iestāžu robežās,
un 2) paziņot Rīgas apgabaltie-
sai par visām prasībām pret
maksātnespējīgo parādnieci . tāpat
arī summas, kas pienākas iestā-
dēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieces, ari par
summām, kādas parādniecei pie-
nākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai ari to ter-
miņš gaidāms nākamībā, un
par maksātnespējīgās nekusta-
miem īpašumiem, kas atrastos
viņas pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi 2 mēnešu laikā, skaitot
no šā sludinājuma iespiešanas
dienas „Valdības Vēstnesī".

Par zvēr. aizgādni ir iecelts
zvēr. adv. pal. L. Meike, dzīv.
Rīgā, Z. Meierovica bulv. Nš 2.

Rīgā, 1934. g. 26. jūlijā.
L. Ns 876. 11139

Priekšsēdētāja b. v. J. Drande.
Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1934. g.
II. jūlijā izklausījusi Rubeņa
Mironoviča maksātnespējas lietu,
par ko sludinājums iespiests
„Valdības Vēstneša" 1932. g.
216.numurā nolēma: atzīt Rubeņa
Mironoviča maksātnespēju tirdz-
niecībā par ļaunprātīgu bankrotu
un viņa konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1934. g. 26. jūlijā.
L. Ns 383. 11143o
Priekšsēdētāja b. v. J. Drande.

Sekretāra v. E. Lasmanis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar 1934. gada 11. jūlija lēmumu
atzinusi mir. Artura Mārtiņa d.
Tormaņa mantojuma masu, kuras
aizgādnis ir Fricis Bērziņš, dzīv.
Rīgā Rūpniecības ielā 1-a dz. 8
par maksātnespējīgu parādnieci
ārpus tirdzniecības, kamdēļ iestā-
dēm un priekšniecībām vaja-
dzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aiz-
liegumu uz parādnieces nekust,
īpašumiem, un apķīlāt viņas
kustamo mantu, ja" tāda at-
rastos viņu iestāžu robežās, un
2) paziņot Rīgas apgabaltiesai
par visām prasībām pret mak-
sātnespējīgo parādnieci, tāpat ar!
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieces, ari
par summām, kādas parādnie-
cei pienākas, neskatoties, vat
maksājumi notecējuši vai ari
to termiņš gaidāms nākamībā,
arī par maksātnespējīgās ne-
kustamiem īpašumiem, kuri at-
rastos viņas pārziņā uz atseviš-
ķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi divu mēnešu laikā, skaitot
no šā sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".

Par zvērinātu aizgādni ir ie-
celts zvēr. adv. pal. Jānis Kal-
niņš, dzīv. Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 7, dzīv. 4.

Rīgā 1934. g. 26. jūlijā.
L. Nš 1312 11140

Priekšsēd. b. v. J. Drande.
Sekretāra v. E. Lasmanis.



Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1933. g.
8. janvārī mirušā Jāņa (Johana)-
Pētera-Leonharda Gangnusa at-
stāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, Iegātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u. t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. I. Ns 1942/34. 10769o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sektetārs M. Devi ne tēls.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-

aicina visus, kam būtu uz 1934. g.
13. janvārī mirušā Friča-Alberta
Friča dēla Štraupa-Štraufa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, Iegātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1947/34. 10770o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1930. g.
10. aprīlī mirušā Jāņa Zālīša
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, Iegātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vaid.
Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

ļelgavā. 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1943/34. 10771o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas

nodaļas sludinājumā, kas iespiests
„Vald. Vēstn." š. g. 25. jūlija nu-
murā iespiests: pārreģistrēta
ar jaunu nosaukumu: ,,Pasta-
tēlegrafa darbinieku kredītbied-
rība" u. t. t, kas nepareizi, bet
jābūt: .... ar jaunu nosaukumu
j.Pasta-tēlegrafa darbinieku kre-
dītsabiedrība". 11762z

Rīgā, 1934. g. 2. augustā.
Nodaļas pārziņa v. B. Staegers.

Sekretārs K. Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1934. g.
23. martā miruš. Grietas Augst-
kājs atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, Iegā-
tāriem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiseai 3 mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1950/34. 10768o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz Lik. par laul. 77. p. pamata,
paziņo, ka tiesa 1934. g.24. jūlijā,
Annas Geibels prasības lietā pret
Nikolausu-Johanu Geibeli par
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: ' šķirt laulību, kas
slēgta 1918. g' . 24. oktobrī Krie-
vijā Kalugā starp Nikolaju Gei-
beli un Annu Geibels, dzim.
Veinbergs.

Ja atbildētājs Civīlproc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, spriedums stā-
sies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1934. g. 30. jūlijā.
Ns 778. 11586ē

Priekšsēd. v. L. Bruemmers.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz Civīlproc. lik. 293., 295., 298..
301., 309., 311. p. pamata, uz
Adelines Jāņa m. Bankovskis,
dzim. Vipuls, lūgumu viņas pra-
sības lietā pret Antonu Jēkaba d.
Bankovski par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā 2 mēnešu laikā ne
šī sludinājuma publicēšanas die-
nas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klāt pieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai ne-
atsūtīs pilnvarnieku, noliks tie-
sas sēdi lietas aizmuguriskai iz-
klausīšanai.

Rīgā, 1934. g. 31. jūlijā.
L. Ns 1533. 11585ē

Priekšsēd. v. L. Bruemmers.
Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1934. g.
17. martā mirušā Krišjāņa Kriš-
jāņa d. Lindenberga atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, Iegātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vaid.
Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. Ns 1939/34. 10773o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1934. g
13. martā mirušā Jāņa Krišjāņa
dēla Spertala atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
Iegātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1929/34. 10776o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. un Priv. lik.
2451. p. pamata, uzaicina visas
personas, kam būtu kādas ierunas
pret 1934. g. 23. februārī mirušā
Jāņa Pētera dēla Jansona 1933. g.
20. decembrī mājas kārtībā sastā-
dīto testamentu vai prasījumi
pret testātora mantojumu, pieteik
savus strīdus un prasījumus šai
tiesai 6 mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1945/34. 10778o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1934. g.
23. martā mirušā Indriķa Grund-
maņa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, Iegātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
iesktīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1946/34. 10779o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1933. g.
2. jūnijā mirušā Nikolaja Viktora
dēla Magena atstāto matojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
Iegātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 4 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1847/34. 10780o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1934.g.
6. februārī mirušās Annas Jēkaba
meitas Šneiders, dzim. Kalniņš,
atraitnes Kaņepējs, atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, Iegātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai 3 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesība
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1941/34. 10781o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1934. g.
18. martā mirušā Jāņa Buka
(Buķis) atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, Iegātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1948,34. 10782o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. un Priv. lik.
2451. p. pamata, uzaicina visas
personas, kam būtu kādas ierunas
pret 1933. g. 6. jūnijā mirušā
Pētera Pētera d. Ķuzana 1933. g.
1. maijā mājas kārtībā sastādīto
testamentu vai prasījumi pret
testātora mantojumu, pieteikt
savus strīdus un prasījumus šai
tiesai 4 mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas tiesa nekādas ierunas nepie-
ņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
M. 1. Ns 1880. 107910

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada
19. jūlija nolēmumu, paziņo, ka
3000 kr. rbļ. obligācija, korrob.
1904. g. 16. jūnijā ar Ns 74 uz
Ventspils pilsētas I kvartāla
immobilu ar zemes grām. Ns 68,
atzīta par anullētu un lūdzējam
Borisam Rudbachatn dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 432 34. 10801o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 19. jūlija
nolēmumu, paziņo, ka laulātie
Gustavs Gustava d. Rīsbergs un
Aleksandra Daniela m. Rīsbergs,
dzim. Mustafs, 1934. g. 20. jūnijā
noslēguši laulības līgumu, kurš
tanī pašā dienā apliecināts pie
Ventspils notāra Aleksandra Su-
leks-Freimaņa ar reģ. Ns 1639,
ar kuru viņi atceļ Civīllik. 41. līdz
66. p. aprādītās tiesības uz laulāto
kopējo mantu un šo attiecību
vietā ieved atsevišķas mantas
tiesības pēc Civīllik. 27. un 28. p.
noteikumiem.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 856 . 34. 10805o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1933. g.
27. decembrī mirušā Matīsa Lie-
piņa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, Iegātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
iesktaīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. I. Ns 1934/34. 10793o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631., 1710. p. un Priv. lik.
2451. p. pamata, uzaicina visas
personas, kam būtu kādas ierunas
pret 1932. g. 26. jūnijā mirušā
Jāņa Auziņa 1932. g. 29. maijā
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu vai prasījumi pret testā-
tora mantojumu, pieteikt savus
strīdus un prasījumus šai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
M. 1.Ns662. 10790o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visu, kam būtu uz 1925. g.
18.februārī mirušā Krista Andreja
dēla Blāzes atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
Iegātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iesieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1773/34. 10777o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
.uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1934. g.
3. martā mirušā Augusta Ulma
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, Iegātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u. t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 21. jūlijā.
M. 1. Ns 1940/34. 10792o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 19. jūlija
lēmumu paziņo, ka promesošās
Mildas Ronis mantībai nodibināta
aizgādnība.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Nš 719-obl./34. 10800o

Priekšsēdētāja b. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgrvas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 19. jūlija
nolēmumu, paziņo, ka laulātie
Ludvigs-Jānis-Emils Kriša d.
Stumbris un Marijanna Jāņa m.
Stumbris, dzim. Trušinskis, 1934.
g. 119. jūnijā nolsēguši laulības
līgumu, kurš tanī pašā dienā
apliecināts pie Bauskas notāra
Jura Varenais ar reģ. Ns 1341,
ar kuru viņi atceļ Civīllik. 41.
līdz 66. p. aprādītās tiesības uz
laulāto kopējo mantu un šo
attiecību vietā ieved atsevišķas
mantas tiesības pēc Civīllik. 27.
un 28. p. noteikumiem.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns854/34. 10802o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nol . 397. un 414. p.
pamata, uzaicina Augustu un
Ludvigu Dārzniekus, kuru dzīves
vietas nezināmas, 2 mēnešu laikā
ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no iesūdzības raksta un
pielikumiem par Bērsmuižas pag.
Bērzes muižas „DārzniekuNs 122"
māju (hip. Ns 6706) sadali un
uzdot savas dzīves vietas Jelgavas
pilsētā. Ja minētā laikā aicināmie
neierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņu klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savas
dzīves vietas Jelgavā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā un skaitīs par izsnieg-
tiem.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 893-obl./34. 10803o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 19. jūlija
lēmumu paziņo, ka laulātie Kārlis
Krista (Kriša) dēls Freimanis
un Heiene-Vera Jāņa m. Freima-
nis, dzim. Podnieks, 1934. g.
25. jūnijā noslēguši laulības lī-
gumu, kurš tanī pašā dienā
apliecināts pie Bauskas notāra
Jura Varenais ar reģistra Ns 1362
un ar kuru viņi atceļ Civīllik.
41.—66. p. aprādītās tiesības uz
laulāto kopējo mantu un šo
attiecību vietā ieved atsevišķas
mantas tiesības pēc Civīllik.
27. un 28. p. noteikumiem.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 860-obl./34. 10804o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels,

Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 4. jūnija
nolēmumu, uzaicina kopš 1915. g.
bezvēsts promesošo no Vilces pag.
Krišjāni Lūsvēru, dzim. 1842. g.
ierasties tiesā vai dot tiesai par
sevi ticamas ziņas viena gada
laikā no šā sldinājuma iespieša-
nas ,,Vald. Vēstn." un līdz ar šo
uzaicina arī katru citu personu,
kam ir drošas ziņas par minētā
Krišjāņa Lūsvēra atrašanās vietu
vai nāvi, pieteikt tās šai tiesā,
ar brīdinājumu, ka noliktā laikā
nesaņēmusi drošas ziņas par to,
ka minētais Krišjānis Lūsvērs ir
dzīvs, tiesa uz ieinteresēto per-
sonu lūgumu, sakaņā ar Civīlproc.
nol. 1562.p., atzīs viņu par mirušu

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
0. 1. Nš 520/34. 10806o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 19. jūlija
nolēmumu uzaicina kopš 1914. g.
bezvēsts promesošo Ansi Ernesta
dēlu Apenu (Apiņu), dzim. 1883. g.
ierasties tiesā vai dot tiesai par
sevi ticamas ziņas viena gada
laikā no šā sludinājuma iespie-
šanas „Vald. Vēstn." un līdz ar
šouzaicina arī katru citu personu,
kam ir drošas ziņas par minētā
Anša Apena (Apiņa) atrašanās
vietu vai nāvi, pieteikt tās šai
tiesā, ar brīdinājumu, ka noliktā
laikā nesaņēmusi drošas ziņas par
to, ka minētais Ansis Apens
(Apiņš) ir dzīvs, tiesa uz ieinte-
resēto personu lūgumu , saskaņā
ar Civīlproc. nol. 1569. p., atz' is
viņu par mirušu.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Nš 72-obl./34. 10807o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 4. jūnija
lēmumu, paziņo, ka 1881. g.
15. janvāri dzimušais un no
1915. g. bezvēsts promesošais
Jānis Lūsis atzīts par mirušu.

Jelgavā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Nš 12434. 108900

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,

1631., 1710. un Priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kam būtu kādas ierunas pret
1933. g. 19. augustā miruša
Friča Krišjāņa (Kriša) d. Vīksnas
ai. Vikse, 1933. g. 10. augusta
Oktes Lauksargos, mājas kārtībā
sastādīto testamentu vai prasī-
jumi pret testātora mantojumu,
pieteikt savus strīdus un prasī-
jumus šai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1934. g. 24. jūlijā.
M. 1. Ns 1908/34. g. 10883ē
Priekšsēd. v. A. Mūhlenbachs.

Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631., 1710. un Priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kam būtu kādas ierunas pret
1934. g. 19. martā mirušā Jāņa
Vindeļa 1933. g. 20. oktobrī,
mājas' kārtībā sastādīto testa-
mentu vai prasījumi pret testā-
tora mantojumu, pieteikt savus
strīdus un prasījumus šai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,VaId.
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1934. g. 24. jūlijā.
M. I. Ns 1952/34. g. 10884ē
Priekšsēd. v. A. Mūhlenbachs.

Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631., 1710. un Priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kam būtu kādas ierunas pret
1934. g. 20. martā mirušā Friča
Jakubaitisa, 1934. g. 13. martā
pie Jelgavas notāra F. Braun-
felda, notariālā kārtībā sastādīto
testamentu vai prasījumi pret
testātora mantojumu, pieteikt
savus strīdus un prasījumus šai
tiesai 3 mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1934. g. 24. jūlijā.
M. 1. Ns 1909/34. g 10885ē
Priekšsēd. v. A. Mūhlenbachs.

Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631., 1710. un Priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kam būtu kādas ierunas pret
1933. g. 18. oktobrī mirušās
Emiliias Jāna m. Birzulis, dzim.
Birgefis, 1933. g. 7. oktobri
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu vai prasījumi pret testā-
tora mantojumu, pieteikt savus
strīdus un prasījumus šai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1934. g. 24. jūlijā.
M. 1. Ns 1932/34. g. !0886ē
Priekšsēd. v. A. Mūhlenbachs.

Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631., 1710. un Priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kam būtu kādas ierunas pret
1934. g. 23. janvārī mirušā
Jāņa Anša d. Bika 1931. g.
1. maijā, Jelgavā, mājas kārtībā
sastādīto testamentu vai prasī-
jumi pret testātora mantojumu,
pieteikt savus strīdus un prasī-
jumus šai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,VaId. Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1934. g. 24. jūlijā.
M. i. Ns 1913/34.V 10887ē
Priekšsēd. v. A. Mūhlenbachs.

Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631., 1710. p. un Privātlik.
2451. p. pamata , uzaicina visas
personas, kam būtu kādas ierunas
pret 1933. g. 29. aprīlī mirušā
Kristapa Ernesta dēla Birkmaņa
1924. g. 15. jūnijā mājas kārtībā
sastādīto testamentu vai prasī-
jumi pret testātora mantojumu,
pieteikt savus strīdus un prasīju-
mus šai tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas „Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņā notecēša-
nas tiesa nekādas ierunas nepie-
ņems un nepieteiktās tiesības atzīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 26. jūlijā.
M. I. Ns 161334. 11243o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nol. 1584., 1628
1631. un 1710. p. pamata , uz-
aicina visus , kam būtu uz 1934. g.
26. februārī mirušā Pētera Indriķa
dēla Ļūļa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem ,Iegātāriem , fideikomisāriem , kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 3 mēnešu laikā,,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas „Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības,
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 26. jūlijā.
M. 1. Ns 1841/34. 11239o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nol. 1584., 1628
1631. un 1710. p. pamata , uz-
aicina visus, kam būtu uz 1911. g.
2. martā v. st. Jaunjelgavā
miruša Viļā Bērziņa atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, Iegātāriem , fideikomisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai 3 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 26. jūlijā.
M. I. Ns 1031/34. 11242o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1932. g.
22. septembri mirušā Pētera
Jāņa d. Rozenberga atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, Iegātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai 3 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1934. g. 25. jūlijā.
M. 1. Ns 1936/34. 11040o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels..
Jelgavas apgabaltiesa,

uz Civīlproc. nol. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. pamata , uzaicina
visus, kam būtu uz 1932. g.
10. martā mirušās Līzes Kussinš,
dzim. Karzāns (Karzons) atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem , Iegātāriem , fidei-
komisāriem , kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai.
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „VaId.
Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām..

Jelgavā, 1934. g. 26. jūlijā.
M. 1. Ns 1762/34. 11238o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 19. jūlija
lēmumu, paziņo vispārībai, ka
Anna Gintēns un Jānis Mārtiņa d.
Brachmanis 1934. g. 27. aprīlī
noslēguši laulības līgumu, kurš
tanī pašā dienā apliecināts pie
Jelgavas notāra Aleksandra Ļū-
ļes ar reģistra Ns 1968 un ar
kuru viņi atceļ Civīllik. 41.—66.p

^aprādītās tiesības uz laulāto ko- *^

pējo mantu un šo attiecību vietā
ieved atsevišķas mantas tiesības
pec Civīllik. *27. un 28. p. no-
teikumiem. L. Ns 858 obl./34. g.

Jelgavā, 1934. g. 24. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Mūhlenbachs.
10889ē Sekr. M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,
1631. un 1710. p. un Priv. lik.
2451. p. pamata, uzaicina visas
personas, kam būtu kādas ierunas
pret 1934. g. 22. februārī mirušā
Ernesta Strādera 1932. g. 2. no-
vembrī mājas kārtībā sastādīto
mantnieku iecēluma līgumu vai
prasījumi pret testātora manto-
jumu, pieteikt savus strīdus un
prasījumus šai tiesai 3 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn."..

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

Jelgavā, 1934. g. 25. jūlijā.
M. I. Ns 1854/34. 11039o

Priekšsēdētāja v. A. Klingo.
Sekretārs M. Devingtels.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civīlproc. nolik. 1584., 1628.,.
1631., 1710. un Priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kam būtu kādas ierunas pret
1934. g. 5. aprīlī mirušā Jāņa
Zankevica 1934. g. 9. martā
pie Jelgavas notāra A. Ļūļe
notariālā kārtībā sastādīto testa-
mentu vai prasījumi pret testā-
tora mantojumu, pieteikt savus
strīdus un prasījumus šai tiesai
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1934. g. 24. jūlijā.
M. 1. Ns 1907/34. g. 10888ē
Priekšsēd. v. A. Mūhlenbachs.

Sekretārs M. Devingtels.



Daugavpils apgabalt. 3. civīlnodaļa

paziņo, ka 1932. g. 25. oktobrī
mirušā Jura Voicika d. Loga-
novska 1932. g. 3. aprīlī sastādī-
tais privāttestāments ar apgabal-
tiesas 1934. g. 6. aprīļa lēmumu
apstiprināts.

Daugavpilī, 1934. g. 24. jūlijā.
Lieta Ns 563a 34. 10914o

Priekšsēdētāja b. J. Dāvis.
Sekretāra v. J. Bormanis.

Daugavpils apgabalt. 3. civīlnodaļa

paziņo, ka viņas atklātā tiesas
sēdē 1934. g. 4.'maijā uz šīs tiesas
prokurora lūgumu Bernards
Ostrovskis atzīts par atrodošos
bezvēsts prombūtnē un uzdots
Pildas pagasta tiesai iecelt aiz-
bildnību par Bernarda Ostrovski
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1934. g. 24. jūlijā.
L. Ns 1277a/34. 10915o

Priekšsēdētāja b. J. Dāvis.
Sekretāra v. J. Bormanis.

Daugavpils apgabalt. 3. civīlnodaļa
paziņo, ka 1932. g. 30. decembrī
mirušā Ignata Ignata d. Bezdeļa
1932. g. 22. decembrī sastādītais
privāttestāments ar apgabaltiesas
1933. g. 16. novembra lēmumu
apstiprināts.

Daugavpilī, 1934. g. 25. jūlijā.
Lieta Ns 1563a/33. 11050o

Priekšsēdētāja b. J. Dāvis.
Sekretāra v. ). Bormanis.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jēkaba Poļuleita
lūgumu, š. g. 12. jūlijā nolēma:
1) atzīt par samaksātu hipotē-
kārisku obligāciju, kura apgrūtina
Jēkabam Poļuleitim ' piederošu
nekustamo mantu Skrundas pa-
gasta „Branke Ns 147" mājas ai
krep. Ns 3862 un nostiprināta
1908. g. 5. februārī pēc pirkšanas
kontrakta, pēc kura pienākas
saņemt: a) Marijai Poļuleitis
400 rbļ., b) Krišim Poļuleitim
100 rbļ. un c) Latei Frīdrichsons
100 rbļ.; 2) atvēlēt lūdzējam pie-
prasīt zemes grāmatu nodaļā
minētās hipotekāriskās obligācijas
dzēšanu no zemes grāmatām, un
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozitā un izmaksāt augstāk
minētā prasības dokumenta ie-
sniedzējam.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 416/34. 10900o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis,

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Marta Dakša
lūgumu, š. g. 12. jūlijā nolēma:
1) atzīt parsamaksātunnanullētu
hipotēkārisku obligāciju, kura
apgrūtina Martam Dakšām pie-
derošu nekustamo mantu Kuldī-
gas apriņķa valsts Saldus muižas
„Novadniek Ns 41" mājas ar
krep. Ns 3852 un nostiprināta
1907. g. 20. decembrī ar žurn.
Ns 1173 uz Saldus krāj-aizdevu
kases vārdu 1000 rbļ. lielumā;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotekāriskās obligācijas dzēšanu
no zemes grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 272/34. 10901o
Priekšsēdētāja b. v. 0. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Paula Pucēna
lūgumu un savu š. g. 12. jūlija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Aizputes apriņķa
Boju „Kalna-Rinkus" mājām ar
krep. Ns 498-11 reģ. nostiprinātas
obligācijas: 1) 1909. g. 5. maijā
ar žurn. Ns 529 uz Vilhelmines
Kārklinš vārdu 45 rbļ. lielumā,
2) 1909. g. 5. maijā ar žurn.
Ns 531 uz Amālijas Leimanis

vārdu 200 rbļ.lielumā un 3) 1909.g.
5. maijā ar žurn. Ns 532 uz Pāvila
Pucēna vārdu 200 rbļ. lielumā,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
iesniegt minētās obligācijas tiesā
iemaksāto Ls 16,90 saņemšanai
kā kapitālparāda ar procentiem
pilnīgu samaksu. Obligāciju ne-
iesniegšanas gadījumā parādus
atzīs par samaksātiem un dzēša-
miem no zemes grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
No 560/34. 10904o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Lik. par laul. 77. p. pamata

paziņo, ka š. g. 11. maijā aiz-

muguriski nospriests: starp Er-

nestu Krūmiņu un Annu-Betnu
Krūmiņš, dz. ' Vidneris, 1929. g.
22 jūnijā Liepājas Sv. Annas

draudzesmācītājanoslegto laulību

Sķ
Liepājā, 1934. g. 24. jūlijā.

Akts Ns 72-L .34. 10913o

Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.
Sekretāra V. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūgumu un savu š. g.
12. jūlija lēmumu, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Aizputes apriņķa Briņķu ..Alpe "
mājām ar krep. Ns 1029-11 reģ.
nostiprināta 1885. g. 4. maijā ar
Ns 719 uz barona Aleksandra fon
Simolin-Vetberga vārdu 2972 rbļ.
62 kap. liela obligācija, pirm-
vērtībā, tagad atlikumā 1772 rbļ.
62 kap., viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, iesniegt minēto obli-
gāciju tiesā. Obligācijas neiesnieg-
šanas gadījumā parādu atzīs par
samaksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 561/34. 10902o

Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūgumu un savu š. g.
12. jūlija lēmumu, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Līzei Jansons piederošo Sakas
„Spannenieku" mājām ar krep.
Ns 908-11 reģ.nostiprināta 1884. g,
23. martā ar Ns 9823 uz Otto fon
Lilienfelda vārdu 330 rbļ. liela
obligācija, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, iesniegt minēto.obli-
gāciju tiesā. Obligācijas neiesnieg-
šanas gadījumā parādu atzīs pai
samaksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 562/34. 10903o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters

Sekretāra v. E. Speķis

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Johanas Jasin-
skenes lūgumu un savu š. g.
12. jūlija lēmumu, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Liepājas nekustamas mantas ai
krep. Ns 3325 nostiprinātas šādas
obligācijas: 1) 1902. g. 6. aprīli
ar žurn. Ns 345 uz Hermaņa
Šeffeļa vārdu 420 rbļ. lielumā
un 2) 1903. g. 21. maijā ar žurn.
Ns 552 uz Jāņa Nīmanda vārdu
100 rbļ. lielumā, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt minē-
tās obligācijas tiesā, iemaksāto
Ls 11,70 saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentiem pilnīgu
samaksu. Obligāciju neiesniegša-
nas gadījumā parādus atzīs par
samaksātiem un dzēšamiem no
zemes grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 571/34. 10896o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Ideja Zaksa
lūgumu, š. g. 12. jūlijā nolēma
atzīt par iznīcinātu kā nozaudētu
obligāciju, kura nostiprināta uz
Kārlim Žilinskim piederošām Em-
būtes pagasta „Grāvmalas Ns39F"
mājām ar krep. Ns 3601-111 reģ.
1933. g. 5. janv. ar žurn. Ns 70

uz Ideļa Joseļa-Bera d. Zaksa
^Zachs) vārdu 400 latu lielumā,
piešķirot Muzejam Idelim Zak-
sam' tiesību lūgt zemes grāmatu
nodaļu izsniegt minētās obligāci-
jas vietā viņas norakstu ar oiīģi-
nāldokumenta spēku un nozīmi.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Akts Ns 397/34. 10897o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Annas Kubils
lūgumu, š. g. 12. jūlijā nelēma
atzīt par iznīcinātu kā nozaudētu
zemes grāmatu aktu, nostiprinātu
uz Gaviezes pagasta „Makel-
Rucau" mājām ar krep. Ns 1245-11
reģ. Ns 1930. g. 14. janvāri ar
žurn. Ns 94, pēc kura lūdzējai
pienākas saņemt mūža alimentus,
piešķirot lūdzējai Annai Kubils
tiesību lūgt zemes grāmatu no-
daļu izsniegt minētā zemes grā-
mata akts vietā viņa norakstu
ar oriģināldokumenta spēku un
nozīmi.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Akts Ns 201/34. 10898o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Edgara Rēdera,
Gerdas Pīlemanis un Margaritas
Cepurits lūgumu, š. g. 12. jūlijā
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
un anullētu hipotēkārisko obligā-
ciju, kura apgrūtina Edgaram
Rēderim, Gerdai Pīlemanis un
Margaritai Cepurits piederošu ne-
kustamo mantu Liepājā ar krep.
Ns 2153 un nostiprināta 1900. g.
23. decembrī ar žurn. Ns 1542
uz Frīdricha Christofora d. Eke
vārdu 1100 rbļ. lielumā; 2) atvēlēt
lūdzējiem pieprasīt zemesgrāmatu
nodaļā minētās hipotekāriskās
obligācijas dzēšanu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
No 383 34. 108990
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jēkaba Līmeža
lūgumu un savu š. g. 12. jūlija
lēmumu uzaicina, personu, kuras
rokās atrodas uz Dzērves pagasta
„Līmešu" mājām ar krep.
Nš 564-11 reģ. nostiprināta 1905. g.
13. jūlijā ar žurn. Ns 313 uz
Jēkaba Līmeša vārdu 500 rbļ.
liela obligācija, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt minēto
obligāciju tiesā, iemaksāto Ls 6,67
saņemšanai kā kapitālparāda ar
procentiem pilnīgu samaksu.
Obligācijas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Nš 526/34. 10894o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Pētera un Grietas
Saulīšu lūgumu un savu š. g.
12. jūlija lēmumu, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz ne-
kustamas mantas Kuldīgas pilsētā
ar krep. Ns 623 nostiprināta
1882. g. 10. maijā uz Ābrama
un Benjamiņa Beierfeldu vārdiem
225 rbļ. liela obligācija, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls 5,40 saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentiem pilnīgu
samaksu. Obligācijas neiesnieg-
šanas gadījumā parādu atzīs par
samaksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Nš 577/34. 10895o
Priekšsēdētāja b. v.O. Dzinters.

-Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz lizes Zariņš
lūgumu un savu š. g. 12. jūlija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Liepājas apriņķa
Ziemupes zemes gabalu >& 1 ar
krep. Ns 571-111 reģ. nostiprināta
1905. g. 13. jūlijā ar žurn. Ns 301
uz Elizabetes Kronenbergs vārdu
180 rbļ. liela obligācija, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls 3,60 saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentiem pilnīgu sa-
maksu. Obligācijas neiesniegša-
nas gadījumā parādu atzīs par
samaksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 563-34. 10905o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Mārtiņa Kristap-
sona lūgumu un savus, g.l2. jūlija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Aizputes apriņķa
Ulmales „Jaunarāju" mājām ar
krep. Ns 359-11 reģ. nostiprinātas
obligācijas: 1) 1892. g. 28. febr.
ar žurn. Ns 115 uz Mades Kristap-
sons vārdu 150 rbļ. lielumā un
2) 1892. g. 28. febr. ar žurn.
Ns 115 uz Jāņa Kristapsona
vārdu 60 rbļ. lielumā, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minētās obligācijas tiesā. Obli-
gāciju neiesniegšanas gadījumā
parādus atzīs par samaksātiem
un dzēšamiem no zemes grāma-
tām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 569/34. 10906o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa.

pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūgumu un savu š. g.
12. jūlija lēmumu, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Kārlim Feldmanim piederošu Lie-
pājas apriņķa Dinsdurbes „Alks-
nienu" māju ar krep. Ns 1124-11
reģ. nostiprināta 1882. g.21 .aprīli
ar žurn. Ns 8192 uz barona
Hermaņa Bagge of Boo vārdu
150 rbļ. liela obligācija, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju tiesā. Obligā-
cijas neiesniegšanas gadījumā pa-
rādu atzīs par samaksātu un
dzēšamu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 572/34. 10907o
Priekšsēdētāja b. v. 0. Dzinters

Sekretāra v. E. Speķis

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūgumu un savu š. g.
12. jūlija lēmumu, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Rūdolfam ' Brumbergam piederošu
Aizputes apriņķa Sakas ,,Būde "
mājām ar krep. Ns 878-11 reģ.
nostiprinātas: 1) 1884. g.23.martā
ar Ns 9761 uz Otto fon Lilien-
felda vārdu 310 rbļ. lielumā un
2) 1884. g. 23. martā ar Ns 9762
uz Otto fon Lilienfelda vārdu
1690 rbļ. lielumā, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt minē-
tās obligācijas tiesā. Obligāciju
neiesniegšanas gadījumā parādus
atzīs par samaksātiem un dzēša-
miem no zemes grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 573/34. 10908o
Priekšsēdētāja b.v.O. Dzinters.

Sekretāra vESpeķisi\iviciii
. . ,Ot ,« v . _. u("-','"j'

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Žaņa Kloķa
lūgumu' un savu š. g. 12. jūlija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamas
mantas Grobiņā ar krep. Ns 120

nostiprināta 1910. g. 21. jūlijā
ar žurn. Ns 958 uz Liepājas
aizdevu-krājkases vārdu 200 rbļ.
liela obligācija, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt minēto

obligāciju tiesā, iemaksāto Ls 4,91
saņemšanai kā kapitālparāda ar
procentiem pilnīgu samaksu. Obli-
gācijas neiesniegšanas gadījumā

parādu atzīs par samaksātu un

dzēšamu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
No 612/34. 10909o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Jēkaba Līmeža

lūgumu un savu š. g. 12. jūlija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Dzērves pagasta
„Līmešu" mājām ar krep.
N"564-11 reģ. nostiprināta 1880.g.
30. jūnijā ar Ns 7347 uz barona

Nikolaja fon Manteifeļa vardu

1340 rbļ. liela obligācija, pie kam
kā prasības dokuments skaitās
izraksts no zemes grāmatām, kas

izdots 1907. g. 18. jūlijā ar žurn.
Ns 538 Nikolajam Manteifelim
nozaudētās obligācijas pirm-
raksta vietā, viena mēneša laikā,

«kaitot no sludinājuma iespieša-

nas dienas, iesniegt minēto obli-

Liepajas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 7. jūnija
lēmumu, uzaicina 1926. g. 27. aug.
mirušā Jura Jāņa d. Radomiška
mantnieku 's, kreditorus, legātā-
rus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam būtu kādas
tiesības un prasības uz atstāto
mantojumu vai kas vēlētos
apstrīdēt viņa mājas kārtībā
sastādīto līgumu, pieteikt tādas
tiesības un prasības tiesai 3
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Laikā nepieteiktās tiesības un
prasības atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un līgumu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1934. g. 26. jūlijā.
Nš 609m/34. g. 11043

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 14. jūnija
lēmumu, uzaicina 1925. gada
8. oktobrī Liepājā mirušā Ernesta
Andreja dēla Sedola mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam būtu kādas tiesības
un prasības uz atstāto manto-
jumu, vai kas vēlētos apstrīdēt
viņa notariālā kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt tādas tie-
sības un prasības tiesai 3 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vaid.Vēstn.".

Laikā nepieteiktās tiesības un
prasības atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 624m/34. g. 11044

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters,
Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 14. jūnija
lēmumu, uzaicina 1934. g. 3. janv.
Rīgā mirušā Ludviga Jēkaba d.
Dumfa (Dumpf) mantniekus
kreditorus, legātārus, fideikomi-

sārus un visas citas personas,

kam būtu kādas tiesības un pra-
sības uz atstāto mantojumu
vai kas vēlētos apstrīdēt viņa
notariālā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt tādas tiesības
un prasības tiesai 3 mēnešu

laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Laikā nepieteiktās tiesības un
prasības atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 620m,34. 11046

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters,
Sekretāra v. (paraksts)

gāciju tiesā. Obligācijas ne-
iesniegšanas gadījumā parādu at-
zīs par samaksātu un dzēšamu
no zemes grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 526 34. 10911o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Miķeļa Kurše
lūgumu un savu š. g. 12. jūlija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Liepājas apriņķa
Meirišķu„Baltšenu Ns 37" mājām
ar krep. Ns 3112-11 reģ. nostipri-
nātas obligācijas: 1) 1912. g.
9. jūnijā ar žurn. Ns 1036 uz
Friča Mazura vārdu 500 rbļ.
lielumā, blanko cedēta un 1913,
2) 1913. g. 12. janvārī ar žurn,
Ns 64 uz Richarda Lēpe vārdu
500 rbļ. lielumā, blanko cedēta,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
iesniegt minētās obligācijas tiesā,
iemaksāto Ls 22,68 saņemšanai
kā kapitālparāda ar procentiem
pilnīgu samaksu. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādu
atzīs par samaksātu un dzēšamu
no zemes grāmatām. >

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 607 34. 10912o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis,

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 14. jūnija
lēmumu, uzaicina 1933. g. 15.dec.
Sakas pagastā mirušā Mārtiņa
Krista d. Skudra-Skudrīša mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam būtu kādas tiesības
un prasības uz atstāto manto-
jumu, vai kas vēlētos apstrīdēt
viņa notariālā kārtībā sastādīto
līgumu, pieteikt tādas tie-
sības un prasības tiesai 3 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vaid.Vēstn.".

Laikā nepieteiktās tiesības un
prasības atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 604m/34. g. 11042

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Annas Rūja
lūgumu un savu š. g. 12. jūlija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Nīgrandes pa-
gasta Meldzeres Upes-Pūteļu mā-
jām ar krep. Ns 692-11 reģ.
nostiprināta 1913. g. 4. maijā ar
žurn. Ns 581 uz Gusta Koķis
vārdu 1500 rbļ. liela obligācija,
blanko cedēta, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, iesniegt minēto obli-
gāciju tiesā. Obligācijas neiesnieg-
šanas gadījumā parādu atzīs pai
samaksātu, obligāciju par iznīci-
nātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1934. g. 23. jūlijā.
Ns 606 34. 10910o
Priekšsēdētāja b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 14. jūnija
lēmumu, uzaicina 1933. g. 26. dec.
Liepājā mir. Marijas Gotharda m.
Genavs mantniekus, kreditorus
legātārus, fideikomisārus un
visas citas personas, kam būtu
kādas tiesības un prasības uz
atstāto mantojumu vai kas vē-
lētos apstrīdēt viņa mājas kār-
tībā sastādīto testamentu,
pieteikt tādas tiesības un pra-
sības tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Laikā nepieteiktās tiesības uti
prasības atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 542m/34. g. 11045

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters
Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 14. jūnija
lēmumu, uzaicina 1933. gada
26. dec. Rīgā mirušās Lības
Ēvalda m. Jukševics mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam būtu kādas tiesības un
prasības uz atstāto mantojumu
vai kas vēlētos apstrīdēt viņa
notariālā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt tādas tiesības un
prasības tiesai 3 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Laikā nepieteiktās tiesības un
prasības atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīga spēkā
stājušos.

Liepājā 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 593m/34. g. 11047

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 14. jūnija
lēmumu, uzaicina 1934.g.l9. aprili
Liepājā mirušā Oto-Kristapa-
Frīdricha Kristapa d. Neimaņa
mantniekus, kreditorus, legā-
tārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam būtu kādas
tiesības un prasības uz atstāto
mantojumu, vai kas vēlētos ap-
strīdēt viņa mājas kārtība sa-
stādīto testamentu, pieteikt tādas
tiesības un prasības tiesai 3 mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald
Vēstnesī".

Laikā nepieteiktās tiesības un
prasības atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem, un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 621m 34. g. 11048
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 14. jūnija
lēmumu, uzaicina 1932. gada
30. martā Rucavā mirušā Jura
Miķeļa dēla Ektes mant-
niekus, kreditorus, legātārus fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam būtu kādas tiesības
un prasības uz atstāto manto-
jumu, vai kas vēlētos apstrīdēt
viņa mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt tādas tie-
sības un prasības tiesai 3 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Laikā nepieteiktās tiesības un
prasības atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem, un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 608m/34. g. 11049

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. (paraksts).

Daugavpils apgabalt. 1. civīlnodaļa

paziņo, ka 1930. g. 27. decembrī
mirušā Jāņa Turna d. Lazdāna
1930. g. 24*. decembrī sastādītais
privāttestāments ar apgabaltiesas
1932. g. 22. marta lēmumu
apstiprināts izpildīšanai.

Daugavpilī. 1934. g. jūlijā.
Lieta Ns 974a 32. 11144o

Priekšsēdētāja b. J. Dāvis.
retārs K. Kangurs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
komisija,

uz Gotliba Reiņa d. Palma
lūgumu par Jaunlatgales apriņķa
Kacēnu pagasta Batvinas pūsto-
šas 2 zemes gabalu, 39,741 ha
platībā, ierakstīšanu zemes grā-
matu reģistrā, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas „Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ierakstīts attiecīgā
zemes grāmatu reģistrā par norā-
dītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdoša-
nas un hipotēkārisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 476 4498. 11145o

Komisijas priekšs. p. i. A. Bergs.
Sekretārs-darbvedis B. Vembris.

Rīgas pils. 16. iec. miertiesnesis
paziņo, ka saskaņā ar Civīlproc.
lik. 1575. p. šis tiesas atklātā sēdē
š. g. 17. augustā, pīkst. 10 nolasīs
mir. Mārtiņa Birškopa notariālo
testamentu.

Rīga, 1934. g. 1. augustā.
L. \s 1325 34. g. I1769z

Miertiesneša v. (paraksts).

Zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Antona Jāzepa dēla Boginska
un Miķeļa un Vladislava Jāzepa
dēlu Boginsku kā Jāzepa Bo-
ginska mantnieku lūgumu par
Daugavpils apriņķa Jāsmuižas
pagasta Solkas viensētas zemes
gabala 15,30 ha platībā ierakstī-
šanu zemes grāmatu reģistrā, —
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu,iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot* no izsludināšanas
dienas „Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām, un
minētie lūdzēji varētu tikt ierak-
stīti attiecīgā zemes grāmatu
reģistrā par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1934. g. 24. jūlijā.
Ns 611 / 4464. 10916o
Komisijas priekšs. p. i. A. Bergs.
Sekretārs-darbvedis B. Vembris.

Zemes grāmatu atjaunošanas
komisija

uz Donata Pētera d. Kupča
lūgumu par Rēzeknes apriņķa
Gaigalavas pagasta Lozdovniku
sādžas zemes gabaliem Ns 4 un
38 — kopplatībā 13 desetīnas
11 kv. asis, ierakstīšanu zemes
grāmatu reģistrā, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to
paz iņojumu 4 mēnešu laikā, skai-
tot no izsludināšanas dienas
,,Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ierakstīts attiecīgā
zemes grāmatu reģistrā par norā-
dītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdoša-
nas un hipotēkārisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 1934. g. 24. jūlijā.
Ns 613/4456. 10917o

Komisijas priekšs. p. i. A. Bergs.
Sekretārs-darbvedis B. Vembris.



Daugavpils apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
Civīlproc. lik 1401. p. un Lik.
kop. X sēj. 1. d. 1239. p. un
pamatojoties uz savu 1934. g.
26. jūlija lēmumu, paziņo, ka
pēc 1934. g. 5. maijā mirušā
Kazmera Jēzupa d. Vincana
Maltas pag. Biržgeļu sādžā ir
palicis mantojums, uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības pieteikt tās pēc piekritī-
bas 3 mēnešu laikā no šā sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Maltas pag. Borovajā,
1934. g. 26. jūlijā.

C. I. Ns 751/34. 11150o
Miertiesneša p. i. Petzals.

Daugavpils apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1934. g. 26. jūlija lēmumu
un pamatodamies uz Civīlproc.
nolik. 1725. un 1727. p. un
Latgales civīllik. 1239. p., uz-
aicina 1932. g. 31. janvārī mirušā
Jura Pētera d. Cakula mantnie-
kus pieteikt savas mantošanas
tiesības augšminētam miertiesne-
sim uz nelaiķa atstāto īpašumu,
kas atrodas Rēzeknes apriņķī
Varakļānu pagastā Repšu-Cakuļu
sādžā 3 mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības nepieņems.

Varakļānos, 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 446 civ. 11159o

Miertiesneša v. i. Eiklons.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs J. Pētersoris
(kanceleja: Rīgā, Bruņinieku ielā
Nš 8a, dz. 1) paziņo, ka 1934. g.
14. augustā, pulksten 11,50
Rīgā, Kaļķu ielā Ns 1 pārdos
Pētera Eichenbauma obligāciju,
kura aprakstītā kā Rīgas un
Pārdaugavas ravstarp. kredīt-
biedrības rokas ķīla un novēr-
tēta par Ls 3000,—.

Iepazīties ar mantu sarakstu
un novērtējumu un apskatīt
pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1934. g. 3. augustā.
L. Ns 3199. 11986

Tiesu izpild. J. Pētersons.

Daugavpils apgabaltiesas Grīvas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
Civīlproc. nol. 1584., 1628.' 1635.
un 1710. p., uzaicina visus, kam
būtu uz 1915. g. mirušās Amieļas
Podgajska, dzim. Vangrevičs, at-
stāto mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem u. t. t., pieteikt
tās miertiesnesim triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās prasības
uzskatīs par spēku zaudētām.

Daugavpilī, 1934. g. jūlijā.
C. 1. Ns 675 34. 10922o

Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apgabaltiesas Kārsa-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1934. g. 26. jūlija lēmumu
un pamatodamies uz Civīlproc.
nolik. 1725. p. un Civīllik. X sēj,
1239. p., paziņo, ka pēc 1933. g.
9. augustā mirušā Domenika
Matīsad. Ludborža-Rancana ir pa-
licis mantojums, kas atrodas
Ludzas apr. Nautrēnu pag. Ran-
cānu s. viensētā un sastāv no
kustamas un nekustamas mantas,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu vai sakarā ar to
kādas tiesības, pieteikt tās augš-
minētam miertiesnesim 3 mēnešu
laikā skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Krāslavā, 1934. g. 26. jūlijā.
Ns 389k 34. 11056o
Miertiesneša p. i. A. Legzdiņš.

Daugavpils apgabalties. Daugav-
pils 5. iec. miertiesnesis, pamato-
joties uz Civīllik. (X sēj. 1. d.)
1239 p. un Civīlproc. nolik.
1725. p. un saskaņā ar savu
š. g. 25. jūlija lēmumu, uzaicina
1907. g. 22. augustā mirušā
Elja Berka d. Lazdana mantnie-
kus pieteikt minētam miertiesne-
sim savas mantošanas tiesības
uz mirušā atstāto mantu.

Mantošanas tiesības jāpieteic
3 mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma iespiešanas dienas.

Daugavpilī, 1934. g. 25. jūlijā.
Ns 104-bl. 11053o

Miertiesneša p. i. R. Purgals.

Daugavpils apgabalties. Daugav-
pils 5. iec. miertiesnesis, pamato-
joties uz Civīllik. (X sēj. 1. d.)
1239. p. un Civīlproc. nolik.
1725. p. un saskaņā ar savu
š. g. 25. jūlija lēmumu, uzaicina
1914. g. 15. februārī mirušās
Hajas-Nechas Jankeļa m. Lazdans
mantniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz mirušā atstāto mantu.

Mantošanas tiesības jāpieteic
3 mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma iespiešanas dienas.

Daugavpilī, 1934. g. 25. jūlijā.
Ne 105-bl. 11054o

Miertiesneša p. i. R. Purgals.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014.,
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
mirušā Šabses Jakobsona ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to tiesības kā mantnie-
kiem, Iegātāriem, fideikomisāriem
kreditoriem u. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai 3 mē-
nešu laikā no šā sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšminētā termiņā ne-
pieteiks, viņas atzīs par šīs tiesības
zaudējušām.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Ns 1242/34. 11149o

Miertiesnesis E. Maurers.

Jelgavas pils. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz Sodu lik. 218. p.,
izsludina, ka ar 1934. g. 12. jū-
nija spriedumu, kas stājies liku-
mīgā spēkā, Arons Abramsons
pēc Sodu lik. 156. p. I d. un 235. p.
sodīts par pienācīgas tīrības neie-
vērošanu savā pārtikas preču vei-
kalā ar Ls 50,—, vai maksāt
nespējas gadījumā ar 14 dienām
aresta.

Piezīme. Aronam Abramsonam
Jelgavā, I Vaļņu ielā 24 ir pār-
tikas preču veikals. I1772z

Jelgavā, 1934. g. 3. augustā,
Miertiesnesis T. Vismans.

Daugavpils apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1934. g. 19. jūlija lēmumu
un pamatojoties uz Civīlproc.
nolik. 1725. p. un Civīllik. 10. sēj.
1. d. 1239. p., paziņo, ka pēc
1933. g. 24. novembrī mir.
Frīdricha Christiana d. Ikkerta
(Ueckert) ir palicis mantojums,
kas sastāv no rentes tiesībām
par apm. 19 ha zemes Balvu
muižas centra ķieģeļceplī, Jaun-
latgales apr., un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar to kādas tiesības kā mantnie-
kiem, pieteikt tās minētam mier-

; tiesnesim viņa kamerā Balvos
Alejas ielā 3 mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 1934. g. 23. jūlijā.
Bl. I. NŠ214 34. 107110

Miertiesneša p. i. Kampe.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014.,
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
mirušā Mārtiņa Salmiņa ir atklāts
mantojums, un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu vai sakarā
ar to tiesības kā mantniekiem,
Iegātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai 3 mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšminētā termiņā ne-
pieteks, viņas atzīs par šīs tie-
sības zaudējušām.

Rīgā, 1934. g. 24. jūlijā.
L. Ns 1284/34. g. ' 11335S

Miertiesnesis E. Maurers.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014.,
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
mirušā Jēkaba-Voldemāra Niedras
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to tiesības kā mantnie-
kiem, Iegātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai 3 mē-
nešu laikā no šā sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšminētā termiņā ne-
pieteiks, viņas atzīs par šīs tie-
sības zaudējušām.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
L. Nš 1291/34. 11148o

Miertiesnesis E. Maurers.

Rīgas pils. 10. iec. miertiesnesis
uz Civīiproc. iik. 74., 75., 397.
līdz 401., 405. p., 406., 413. iīdz
416. p. un Valsts elektrotechniskās
fabrikas iūgumu viņas prasības
lietā pret Valdi Šļakanu par
Ls 171,52 uzaicina atbildētāju
Valdi Šļakanu, kiņa dzīves vieta
prasītājam nav zināma, 2 mēnešu
laikā no šā sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn." paziņot
miertiesnesim savu Rīgā izvēlēto
dzīves vietu vai uzdot kādu
Rīgā dzīvojošu personu, kuru
atbildētājs pilnvaro saņemt viņa
vietā no miertiesneša piesūtāmos
rakstus.

Ja atbildētājs Valdis Šļakans
noliktā laikā augšminētos pazi-
ņojumus neiesniegs, visas pavēstes
un rakstus uz atbildētāja vārdu
atstās miertiesas kancelejā un
atbildētājam nebūs tiesības aiz-
bildināties ar šo pavēstu un
rakstu nezināšanu.

Rīgā, 1934. g. 25. jūlijā.
11051o Miertiesnesis Lūkins.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
aiz Civīlproc. lik. 2011., 2014.,
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
mirušās Jūlas Puravs ir atklāts
mantojums,un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu vai sakarā ar to
tiesības kā mantniekiem, Iegātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai 3 mēnešu laikā no
šā sludinājuma iespiešanas die-
nas. Ja minētās personas savas
tiesības augšminētā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs par šīs
tiesības zaudējušām.

Rīgā, 1934. g. 23. jūlijā.
L. Ns 1282/34. g. 'll602z

Miertiesnesis E. Maurers

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 25. jūlija
lēmumu un pamatodamies uz
Civīlproc. lik. 1725. un 1727. p.
un Xsēj. 'l. d. 1239. p., uzaicina
1925. g. 4. augustā mirušā Donata
Indriķa d. Veigura mantniekus
pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz mantojumu, kas palicis
Daugavpils apr. Līvānu pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 3 mēnešu sludinā-
juma laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.
11160o Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 24. jūlija
lēmumu un pamatodamies uz
Civīlproc. lik. 1725. un 1727. p.
un X sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1932. g. 16. aprīlī mirušā Augusta
Antona d. Mundura mantniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu, kas palicis Dau-
gavpils apr. Līvānu pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 3 mēnešu sludinā-
juma laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.
11161o Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils apgabalt. Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatojoties
uz Civīlproc. nolik. 1725. p.,
Civīllik. 1239. p. un saskaņā ar
savu 1934. g. 25. jūlija lēmumu
paziņo, ka pēc 1933. g. 22. sept.
mirušā Antona Jāzepa d. Pontaga
ir palicis mantojums, kas atrodas
Rēzeknes apriņķī Bukmuižas pa-
gastā, kamdēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu
vai sakarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās minētam miertiesne-
sim viņa kamerā Dagdā, triju
mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Dagdā, 1934. g. 25. jūlijā.
Bl. 1. NŠ178. 11057o

Miertiesnesis J. Sūcis.

Krāslavas 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1934. g. 25. jūlija
lēmumu un pamatojoties uz Civīl-
proc. nolik. 1725. un 1727. p. un
Latgales civīllik. 1239. un 1241. p.
paziņo, ka pēc 1927. g. 10. maijā
mirušās Magdalēnas Beniga m.
Dzalba ir palicis mantojums Au-
lejas pagastā Aulejas sādžā un
uzaicina visus, kam uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, pieteikt tādas
miertiesneša kamerā Krāslavā,
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald .
Vēstn.".

Krāslavā, 1934. g. 25. jūlijā.
Ns 532. 11060o

Miertiesnesis K. Velmē

Daugavpils apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
Civīlproc. lik. 1401. p. un Lik.
kop. X sēj. 1. d. 1239. p., un
pamatojoties uz savu 1934. g.
24. jūlija lēmumu, paziņo, ka
pēc 1934. g.5. aprīlī mirušā Jāņa
Jakova d. Šalajeva, Rēzeknes
apr., Andrupenes pagastā, ir pa-
licis mantojums, un uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības, pieteikt tās pēc piekri-
tības 3 mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Maltas pag. Borovajā,
1934. g. 24. jūlijā.
C. 1. Ns 747/34. g. 11055ē

Miertiesn. n. i. Petzals.

Krāslavas 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1934. g. 25. jūlija
lēmumu un pamatojoties uz Civīl-
proc. nolik. 1725. un 1727. p.
un Latgales civīllik. 1239. un
1241. p., paziņo, ka pēc 1931. g.

26. februārī mirušās Agates Jāņa
meitas Murans ir palicis manto-
jums Izvaltas pagasta Žmuidiņu
sādžā un uzaicina, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, pieteikt tādas
miertiesneša kamerā Krāslavā,
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Krāslavā, 1934. g. 25. jūlijā.
Ns 528. 11058o

Miertiesnesis Ķ. Velmē.
Krāslavas 2. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1934. g. 25. jūlija
lēmumu un pamatojoties uz Civīl-
proc. nolik. 1725. un 1727. p.
un Latgales civīllik. 1239. un
1241. p. paziņo, ka pēc 1925. g.
27. septembrī mirušā Staņislava
Ignata d. Dzalba ir palicis manto-
jums Aulejas pagastā Aulejas
sādžā un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, pieteikt
tādas miertiesneša kamerā Krās-
lavā, 3 mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Krāslavā, 1934. g. 25. jūlijā.
Ns 533. 11059o

Miertiesnesis K. Velmē.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs H. Birkhāns
(kanceleja: Cēsīs Gaujas ielā 11),
saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1283.
līdz 1290. p., paziņo, ka:

1) Raunas krāj-aizdevu sa-
biedrības, maksātnesp. parādnie-
ces Latviešu lauksaimnieku eko-
nomiskās sabiedr. un Jāņa Stra-
duļa pras. pret Jāni Robergu par
Ls 2.573,— ar proc. un izdev.,
1935. g. 12. janvārī, pīkst. 10,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodajas
sēžu zālē pārdos otrā punbliskā
izsolē Jāņa Roberga nekustamo
mantu pilnā sastāvā, kas atrodas
Cēsu apr., Baižkalna pag. un ie-
rakstīta zemes grāmatu reģistra
10034. num. un sastāv no Avotiņu
Ns 19F mājām, aptverošām 9,77
ha;

2) nekustamās mantas izsoles
vērtība Ls 2340.— :

3) nekustamai mantai ir hi-
potēku parādi Ls 3937,81;

_ 4) solītājiem jāiemaksā drošī-
bas nauda—novērtējuma desmitā
daļa — un jāuzrāda tieslietu
ministra atļauja pārdodamās ne-
kustamās mantas iegūšanai tanīs
gadījumos, kad tāda pēc likuma
ir vajadzīga;

5) šās nekustamās mantas
zemes grāmatas ved Cēsu-
Valkas zemes grāmatu nodaļā.

Tiesības, kas šās nekustamās
mantas pārdošanu nepielaiž, jā-
pieteic iīdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties tiesu izpildītāja kancelejā,
bet 2 nedēļas pirms izsoles
dienas Rīgas apgabaltiesas 3. ci-
vīlnodajas kancelejā. 11787

Cēsīs 1934. g. 3. augustā.
Tiesu izpild. H. Birkhāns.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs H. Birkhāns
(kanceleja: Cēsīs, Gaujas ielā 11),
saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1283.
līdz 1290. p., paziņo, ka:

1) Latvijas bankas prasībā
pret Kārli Ādmini par Ls 50,—
ar proc. un izdev. 1935. g.
12. janvārī pulksten 10 Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē pārdos pirmajā publiskā
izsolē Kārļa Ādmiņa nekustamo
mantu pilnā sastāvā, kas atrodas
Cēsu apr. Raunas pag. un ie-
rakstīta zemes grāmatu reģistra
10337. num. un sastāv no Kalna-
mendes Ns 110F mājām, aptve-
rošām 66,19 ha;

2) nekustamās mantas izsoles
vērtība — Ls 5.361,— ;

3) nekustamai mantai ir hi-
potēku parādi Ls 2.500,—;

4) solītājiem jāiemaksā drošības
nauda — novērtējuma desmitā
daļa — un jāuzrāda tieslietu
ministra atļauja pārdodamās
nekustamās mantas iegūšanai ta-
nīs gadījumos, kad tāda pēc
likuma ir vajadzīga;

5) šās nekustamās mantas ze-
mes grāmatas ved Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Tiesības, kas šās nekustamās
mantas pārdošanu novērš, jā-
pieteic līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekust, man-
tas dokumentos var ieskatīties
tiesu izpildītāja kancelejā, bet
2 nedēļas pirms izsoles dienas
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
dajas kancelejā. 11788

Cēsīs 1934. g. 3. augustā.
Tiesu izpild. H. Birkhāns.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr,
tiesu izpildītājs H. Birkhāns
(kanceleja: Cēsīs Gaujas ielā 11),
saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1283.
līdz 1290. p., paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas, Lat-
vijas bankas, C.S. ,,Konsums",
Baltijas patērētāju biedrības un
Liepas pagasta valdes pras. pret
Jāni Melbārdi par Ls 8.784,36 ar
proc. un izdev., 1935. g. 12. jan-
vārī.plkst. 10, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē pārdos otrā
publiskā izsolē Jāņa Melbārža
nekustamo mantu pilnā sastāvā,
kas atrodas Cēsu apr., Liepas
pag. un ierakstīta zemes grāmatu
reģistra 3138. num. un sastāv
no Rozītes mājām aptverošām
99,83 ha;

2) nekustamās mantas izsoles
vērtība — Ls 19.000;

3) nekustamai mantai ir hipo-
tēku parādi Ls 32.500;

4) solītājiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējuma
desmitā daļa — un jāuzrāda
tieslietu ministra atļauja pārdo-
damās nekustamās mantas iegū-
šanai tanīs gadījumos, kad tāda
pēc likuma ir vajadzīga;

5) šās nekustamās mantas ze-
mes grāmatas ved Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

Tiesības, kas šās nekustamās
mantas pārdošanu nepielaiž, jā-
pieteic līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties tiesu izpildītāja kancelejā,
bet divas nedēļas pirms izsoles
dienas Rīgas apgabalt. 3. civīl-
nodaļas kancelejā. 11786

Cēsīs 1934. g. 4. augustā.
Tiesu izpild. H. Birkhāns.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs H. Birkhāns
(kanceleja: Cēsīs Gaujas ielā 11),
saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1283.
Iīdz 1290. p., paziņo, ka:

1) Emmas Veiss pras. pret
Valentīni Kārliņš par Ls 600 —
ar proc. un izdev. un Latvijas
bankas pras. pret Valentīni Kārk-
linš un Kristīni Mazpolis par
Ls 618,50 ar proc. un izdev.,
1935. g. 12. janvārī, pīkst. 10, Rī-
gasapgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē pārdos otrā publiskā izsolē
Minnas un Jāņa-Nikolaja Zaicīšu,
Natālijas Dušas, Valentīnes Kārk-
liņš un Kristīnes Mazpolis nekus-
tamas mantas, pēdējo divu, t. i.
Valentīnes Kārkliņš Cm Kristīnes
Mazpolis divas ide'ālās piektdaļas
(s ) kas atrodas Cēsu apr. Kosas
pag. un ierakstīta zemes grāmatu
reģistra 5021. num. un sastāv
no Lejas-Anskinu Ne20 mājām,
aptverošām 26,15 deset.;

2) nekustamās mantas izsoles
vērtība pilnā sastāvā Ls 3.240,—;

3) nekustamai mantai ir hipo-
tēku parādi 1500,— cara rbļ., bet
uz Kristīnes Mazpolis id. daļu ari
vēl Ls 2000,—, uz Valentīnes
Kārkliņš id. daļu Ls 2000,— un
uz Natālijas Dušas id. daļu ari
Ls 2000,—;

4) solītājiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējuma
desmitā daļa — un jāuzrāda
tieslietu ministra atļauja pārdo-
damās nekustamās mantas ie-
gūšanai tanīs gadījumos, kad
tāda pēc likuma -ir vajadzīga;

5) šās nekustamās mantas
zemes grāmatas ved Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Tiesības, kas šās nekustamās
mantas pārdošanu nepielaiž, jā-
pieteic līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties tiesu izpildītāja kancelejā,
bet 2 nedēļas pirms izsoles
dienas Rīgas apgabaltiesas 3.civīl-
nodaļas kancelejā. 11789

Cēsīs 1934. g. 3. augustā.
Tiesu izpildīt. H. Birkhāns.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs H. Birkhāns
(kanceleja: Cēsīs Gaujas ielā 11),
saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1283.
līdz 1*290. p., paziņo, ka:

1) Latvijas bankas prasībā pret
Vilmu Jansons par Ls 250,— ar
proc. un izdev., 1935. g. 12. janv.,
pīkst. 10, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē pārdos pir-
majā publiskā izsolē Vilmas Jan-
sons, dzim. Sīiis nekustamo mantu
pilnā sastāvā, kas atrodas Cēsu
apr., Kūduma pag. un ierakstīta
zemes grāmatu reģ. 4586. num.
un sastāv no Kaibu Ne8 mājām,
aptverošām 40,24 deset., kurās
atr. Marijai Sīlis ir tiesības U2
dzīvokli un alimentiem;

2) nekustamās mantas izsoles
vērtība Ls 7885—:

3) nekustamai mantai ir hipo-
tēku parādi Ls 4000,—;

4) solītājiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējuma
desmitā daļa — un jāuzrāda
tieslietu ministra atļauja pār-
dodamās nekustamās mantas ie-
gūšanai tanīs gadījumos, kad
tāda pēc likuma ir vajadzīga;

5) šās nekustamās mantas ze-
me sgrāmatas ved Rīgas-Valmie-
ras zemes grāmatu nodaļā.

Tiesības, kas šās nekustamās
mantas pārdošanu nepielaiž, jā-
pieteic līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieska-
tīties tiesu izpildītāja kancelejā,
bet 2 nedēļas pirms izsoles
dienas Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 11790

Cēsīs, 1934. g. 3. augustā.
Tiesu izpild. H. Birkhāns.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs H. Birkhāns
(kanceleja: Cēsīs Gaujas ielā 11),
saskaņā ar Civīlproc. nolik. 1283.
līdz 1290. p., paziņo, ka:

1) C./s. ,,Konzums" un Vec-
piebalgas krāj-aizdevu sabiedr.
prasībā pret Jāni Plaudi par
Ls 535,— ar proc. un izdevum.
1935. g. 16. februārī pulkst. 10
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē pārdos pirmajā publiskā
izsolē Jāņa Plauža nekustamo
mantu pilnā sastāvā, kas atrodas
Cēsu apriņķa Ērgļu pag. un ie-
rakstīta zemes grāmatu reģistra
8527. num. un sastāv no Jaun-
sētas Ns 77F mājām, aptverošām
19,49 ha;

2) nekustamās mantas izsoles
vērtība Ls 2950,— ;

3) nekustamai mantai ir hipo-
tēku parādi Ls 2800,—;

4) solītājiem jāiemaksā drošī-
bas nauda — novērtējuma des-
mitā daļa — un jāuzrāda ties-
lietu ministra atļauja pārdo-
damās nekustamās mantas iegū-
šanai tanīs gadījumos, kad tāda
pēc likuma ir vajadzīga;

5) šās nekustamās mantas
zemes grāmatas ved Cēsu-
Valkas zemes grāmatu nodaļā.

Tiesības, kas šās nekustamās
mantas pārdošanu novērš, jā-
pieteic līdz izsoles dienai.

ļ Visos pārdodamās nekust, man-
! tas dokumentos var ieskatīties

tiesu izpildītāja kancelejā, bet
divas nedēļas pirms izsoles dienas
Rīgas apgabalties. 3. civīlnodaļas
kancelejā. 11785

Cēsīs 1934. g. 3. augustā.
Tiesu izpild. H. Birkhāns.

Jelgavas apgabaltiesas Bauskas
apr. tiesu izp. Arvīds Vīgants
(kanceleja: Bauskā Kalna ielā 16)
paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas Jelga-
vas nodaļas prasības apmierinā-
jumam 1935. g. 8. maijā, pīkst.
10, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmajā publiskā iz-
solē Otilijai-Verai Lauva, dzim.
Strauss piederošo nekustamo man-
tu, Bauskas apr., Rundāles pag.
Rundāles muižas ,,Pūtei 66" mā-
jas ar zemes grāmatu reģistra
Ne 66, pilnā sastāvā, kādā skaitās
pēc zemes grāmatām kopā ar
ēkām;

2) nekustamā manta novērtēta
publiskai izsolei par Ls 12.300,—
no kādas summas arī sāksies izsole
piemērojot tomēr Civīlproc. nol.
1293. pantu;

3) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādiem par
Ls 6800,— ar proc;

4) nosolītajiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējuma des-
mitā daļa— un jāiesniedz tieslietu
ministrijas apliecība, ar kuru
atļauts iegūt nekustamo mantu;

5) šīs nekustamās mantas ze-
mes grāmatas ved Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam uz pārdodamo
nekustamo mantu ir tiesības, kas
novērš tās publisko pārdošanu,
tās jāpieteic līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties Bauskas apr. tiesu izpildītāja
kancelejā, bet divas nedēļas pirms
izsoles Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļa. 11851

Bauskā, 1934. g. 4. augustā.
Tiesu izp. A. Vīgants.

Daugavpils apr. pol. 2. iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto Latv. iekšz. pasiser.BL
Ne 010557, ko Daugavpils prēf.
1928. g. 22. martā izdevusi Jānim-
Vaientīnam - Eduardam Veigu-
ram. 10489o

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa 2. iec. tiesu izpildītājs
A. Šterns (kanceleja Valkā Se-
mināra ielā 11) paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas
Ls 549,96 prasībasarnokavējuma
rentēm piedzīšanai, 1935. gada
30. martā, pīkst. 10, Rīgas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
pārdos pirmajā publiskā izsolē
pilnā sastāvā Kārļa Jāņa d. Le-
diņa nekustamo īpašumu, kas at-
rodas Valmieras apr., Jēru pag.
un sastāv no Oleru muižas muižu
zemes atdalītā zemes gabala
,,Oļaskrogs Ne 41F", ar zemes
grāmatu reģ. Ns 4982, aptver
6.80 ha:

2) īpašums apgrūtināts hipo-
tēku parādiem par Ls 4800,—;

3) īpašums novērtēts pilnā
sastāvā par Ls 2500,— ;

4) solītāj. jāiemaksā Ls 250,—
kā nodrošinājums un jāiesniedz
tieslietu ministra atļauja šā
nekustamā īpašuma iegūšanai;

5) šā īpašuma zemes grāmatas
ved Rīgas-Valmieras zem. grām.
nodaļā;

6) visām personām, kurām
ir tiesības, kas novērš šā
īpašuma publisku pārdošanu, šīs
tiesības jāpieteic līdz izsoles
dienai. 11783

Valkā, 1934. g. 2. augustā.
Tiesu izpildītājs A. Šterns.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apr. 2. iec. tiesu izpildītājs
A. Šterns (kanceleja: Valkā ,
Semināra ielā 11) paziņo, ka:

1)Valsts zemes bankas Ls 429,01
prasības ar nokavējuma rentēm
piedzīšanai, 1935. g. 30. martā,
pīkst. 10, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē pārdos
pirmajā publiskā izsolē pilnā sa-
stāvā Jāņa Toma d. Žeņķa ne-
kustamo ' īpašumu, kas atrodas
Valmieras apr., Naukšēnu pag.
un sastāv no Naukšēnu muižas
zemes atdalītā zemes gabala
„Tājlīdumi Ns 98F", ar zemes
grāmatu reģistra Ns 6690, aptver
17,10 ha;

2) īpašums apgrūtināts hipo-
tēku parādiem par Ls 5700,—;

3) īpašums novērtēts pilnā sa-
stāvā par Ls 1786,—;

4) solītāj. jāiemaksā Ls 178,60
kā nodrošinājums un jāiesniedz
tieslietu ministra atļauja šā ne-
kustamā īpašuma iegūšanai;

5) šā īpašuma zemes grāmatas
ved Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā;

6) visām personām, kurām
ir tiesības, kas novērš šā īpa-
šuma publisku pārdošanu, sīs
tiesības jāpieteic līdz izsoles
dienai. 11782

Valkā, 1934. g. 2. augustā.
Tiesu izoild. A. Šterns.



Jelgavas apgabaltiesas Bauskas
apriņķa tiesu izpildītājs Arvīds
Vīgants (kanceleja: Bauskā
Kalna ielā 16) paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas Jelga-
vas nodaļss un Jankeļa Feldhūna
prasību apmierinājumam 1935. g.
8. maijā, pīkst. 10, Jelgavas ap-
gabaltiesas sēžu zālē pārdos pir-
majā publiskā izsolē Luizei-Kat-
rinei-Marijai Spriņģis, dzim.Grīn-
bergs, piederošo nekustamo man-
tu, Bauskas apr., Svitenes pag.,

"Svitenes pag. Svitenes muižas
,,Zaru" mājas, ar zemes grāmatu
reģ. Ne 1374, pilnā sastāvā , kopš
ar ēkām;

2) nekustamā manta novēr-
tēta publiskai izsolei par Ls 12000
no kādas summas arī sāksies iz-
sole, piemērojot tomēr Civīlproc
nolik. 1293. pantu;

3) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādiem pai
Ls 23300,— ar proc;

4) solītājiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējumu des-
mitā daļa — un jāiesniedz ties-
lietu ministrijas apliecība ar kuru
atļauts iegūt nekustamo mantu;

5) šās nekustamās mantas ze-
mes grāmatas ved Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam- uz pārdo-
damo nekustamo mantu ir tiesī-
bas, kas novērš tās publisko pār-
došanu, tās jāpieteic līdz izsoles
dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties Bauskas apriņķa tiesu izpildī-
tāja kancelejā , bet divas nedēļas
pirms izsoles Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļa. 11852

Bauskā 1934. g. 4. augustā.
Tiesu izpild. A. Vīgants.

Jelgavas apgabaltiesas Bauskas
apr. tiesu izpildītājs Arvids Vī-
gants (kanceleja: Bauskā Kalna
ielā 16) paziņo, ka:

1) Latvijas bankas un Peses
Notolovičs prasību apmierinā-
jumam, 1935. g. 8. maijā, pīkst.
10, Jelgavas apgabaltiesas sēžu

zālē pārdos pirmajā publiskā iz-
solē Robertam Stalgevicam pie-
derošo nekustamo mantu,, Baus-
kas apr., īslīcas pag. Kaucmindes
muižas ,,Naķenu" mājas, ar ze-
mes grāmatu reģ. Ne 364, pilns
sastāvā, kuru zemes platība ii
apm. 54,62 hekt. ar ēkām;

2) nekustamā manta novērtēta
publiskai izsolei par Ls 18394,—
no kādas summas arī sāksies iz>
sole, piemērojot tomēr Civīlproc
nolik. 1293. pantu;

3) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādiem pai
Ls 30529,40 ar proc;

4) solītājiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējuma des-
mitā daļa — un jāiesniedz ties-
lietu ministrijas apliecība, ar kuru
atļauts iegūt nekustamo mantu;

5) šās nekustamās mantas
zemes grāmatas ved Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā,

Personām, kam uz pārdodamo
nekustamo mantu ir tiesības, kas
novērš tās publisko pārdošanu,
tās jāpieteic līdz izsoles dienai'.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties Bauskas apr. tiesu izpildītāja
kancelejā, bet divās nedēļas pirms
izsoles Jelgavas apgabaltiesas
-civīlnodaļa. 11853

Bauskā 1934. g. 4. augustā.
Tiesu izpild. A. Vīgants.

Jelgavas apgabaltiesas Bauskas
apr. tiesu izpild. Arvids Vīgants
(kanceleja: Bauskā Kalna ielā 16)
paziņo, ka:

i) Mārtiņa Austruma, Jāņa
Pleiera, Ābrama un Hone Rozen-
bergu un Ņoacha Marisonaprasību
apmierinājumam, 1935. g.8.maijā
pīkst. 10, Jelgavas apgabaltiesas
sēžu zālē pārdos pirmajā publiskā
izsolē Vilhelmam-Ludvigam Mār-
tiņa d. Dūmiņam piederošo neku-
tamo mantu, Bauskas apr. Run-
dāles pag. Rundāles muižas
,,Strauting 13" mājas, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 13, pilnā sastāvā,
kādā skaitās pēc zemes grāmatām,
un ar ēkām;

2) nekustamā manta novērtēt;)
publiskai izsolei, pilnā sastāvi
par Ls 11951,—, no kādas summas

arī sāksies izsole, piemērojot to-
mēr Civīlproc nolik. 1293. pantu;

3) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādiem par
Ls 9772,85 ar proc. un 1500 cara
rbļ. ar proc;

4) solītājiem jāiemaksā drošības
nauda — novērtējuma desmitā
daļa—un jāiesniedz tieslietu minis-
trijas apliecība, ar kuru atļauts
iegūt nekustamo mantu;

5) šās nekustamās mantas ze-
mes grāmatas ved Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam uz pārdodamo
nekustamo mantu ir tādas tie-
sības, kas novērš tās publisko
pārdošanu, jāpieteic savas tiesī-
bas līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties Bauskas apr. tiesu izpildītāja
kancelejā, bet 2 nedēļas pirms
izsoles Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļa. 11858

Bauskā 1934. g. 4. augustā.
Tiesu izpild. A. Vīgants.

7) visos pārdodamās nekusta-
mās mantas dokumentos var
ieskatīties tiesu izpildītāja kan-
celejā, bet 2 nedēļas pirms
izsoles dienas Daugavpils ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā. 11794

Tiesu izpildītājs A. Lazdiņš.

Jelgavas apgabaltiesas Bauskas
apr. tiesu izpildītājs Arvids Vī-
gants (kanceleja: Bauskā Kalna
ielā 16) paziņo, ka:

1) Viļā Ošenieka, Vaclava Mala-
chovska un Mozusa Feldmaņa
prasības apmierinājumam, 1935.
gada 8. maijā, pīkst. 10,. Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē pārdos
pirmajā publiskā izsolē Annai

Miķeļa m. Kronbergs, dzim. Ilziņš,
piederošo nekustamo mantu, Baus
kas apr. Bauskas pag. Bauskas
pilsmuižas „Stabul-Ilziņ" mājas
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2667,
pilnā sastāvā, kuru zemes platība

ir 54,68 deset. ar ēkām;
2) nekustamā manta novērtēta

publiskai izsolei pilnā sastāvā par

Ls 24712,—, no kādas summas ari
sāksies izsole, piemērojot tomēr
Civīlproc. nolik. 1293. pantu; _

3) nekustamā manta apgrūti-

nāta ar hipotēku parādiem par
Ls 18605,48 ar proc. un mūza

uzturu Annai Ilziņš, dzim. Šlos-
bcrfis•

4) solītājiem jāiemaksā drošības

nauda — novērtējuma desmitā

daļa un jāiesniedz tieslietu minis-
trijas apliecība, ar kuru atļauts
iegūt nekustamo mantu;

5) šās nekustamās mantas
zemes grāmatas ved Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļa.

Personām, kam uz pārdo-
damo nekustamo mantu ir tādas

tiesības, kas novērstās publisko
pārdošanu, jāpieteic savas tie-

sības līdz izsoles dienai.
Visos pārdodamās nekustamas

mantas dokumentos var ieskatī-

to Bauskas .apr tiesu rzp.kh-

tāja kancele a, bet 2 nedēļas

pirms izsoles Jelgavas apgabal-

tiesas civīlnodaļa. l £»'
Bauskā 1934. g. 4 augusta.

Tiesu izpild. A. Vīgants.

Jelgavas apgabaltiesas Bauskas
apriņķa tiesu izpildītājs Arvids
Vīgants (kanceleja: Bauskā
Kalna ielā 16) paziņo, ka:

1) Vecmuižas krāj-aizdevu sa-
biedrības un Beinesa Hiršmaņa
prasību apmierinājumam, 1935. g.
8. maijā, pīkst. 10, Jelgavas ap-
gabaltiesas sēžu zālē pārdos pir-
majā publiskā izsolē Kārlim Jē-
kaba d. Azauckim piederošo ne-
kustamo mantu, Bauskas apr.,
Zālītes pag. Granteles muižas
,,Lejas-Azeļu" mājas, ar zemes
grām. reģ. Ns 4256, pilnā sastāvā,
kuru zemes platība ir 50 des. ar
ēkām;

2) nekustamā manta novērtēta
publiskai izsolei par Ls 15400,—,
no kādas summas arī sāksies iz-
solē, piemērojot tomēr Civīlproc.
nolik. 1293. pantu;

3) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādiem par
Ls 80C0— ar proc;

4) solītājiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējuma des-
mitā daļa un jāiesniedz Tieslietu

ministrijas apliecība ar kuru
atļauts iegūt nekustamo mantu;

5) šās nekustamās mantas ze-

mes grāmatas ved Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam uz pārdodamo
nekustamo mantu ir tiesības, kas
novērš tās publisko pārdošanu,
tās jāpieteic līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamas
mantas dokumentos var ieskatī-
ties Bauskas apr. tiesu izpildī-
tāja kancelejā, bet divas nedēļas
pirms izsoles Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļa. 11854

Bauskā 1934. g. 4. augustā.
Tiesu izpild. A. Vīgants.

Jelgavas apgabaltiesas Bauskas '
apr. tiesu izpild. Arvids Vīgants'
(kanceleja: Bauskā, Kalna ielā
16) paziņo, ka:

1) Grienvaldes-Iecavas krāj-
aizdevu sabiedrības prasības ap-
mierinājumam, J935. g. 8. maijā,
pīkst. 10, Jelgavas apgabaltiesas
sēžu zālē pārdos pirmajā publiskā
izsolē Ludvigam Jāņa d. Nagle
piederošo nekustamo mantu, Baus
kas apr., Mežotnes pag. Mežotnes
muižas ,SaIak-Liel" mājas, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1121,
pilnā sastāvā, kopā ar ēkām;

2) nekustamā manta novērtēta
publiskai izsolei par Ls13329,—no kādas summas arī sāksies iz-
sole, piemērojot tomēr Civīlproc.
nolik. 1293. pantu;

3) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādiem par
Ls 20143,— ar proc, 400 car.
rbļ. ar proc. un mūža uzturu
Līzei Jāņa m. Nagle;

4) solītājiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējuma des-
mitā daļa un jāiesniedz tieslietu
ministrijas apliecība ar kuru
atļauts iegūt nekustamo mantu;

5) šās nekustamās mantas ze-
mes grāmatas ved Jelgavas-Baus-
kas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam uz pārdodamo
nekustamo mantu ir viesības, kas
novērš tās publisko pārdošanu,
tās jāpieteic līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties Bauskasapr. tiesu izpildītāja
kancelejā, bet divas nedēļas pirms
izsolesjelgavas apgabaltiesas civīl-
nodaļa. 11855

Bauskā 1934. g. 4. augusjā.
Tiesu izpildītājs A. Vīgants.

Jelgavas apgabaltiesas Bauskas
apr. tiesu izpild. Arvīds Vīgants,
kanceleja: Bauskā, Kaslna ielā 16)
paziņo, ka:

1) Latvijas bankas prasības
apmierinājumam, 1935. gada 8.
maijā, pīkst. 10, Jelgavas apga-
baltiesas sēžu zālē pārdos pirmajā
publiskā izsolē Līnai Jēkaba m.
Taumans piederošo nekustamo
mantu, Bauskas apr., Ceraukstes
pag. Ceraukstes muižas „Anduļu-
Taumaņu" mājas, ar zemes grā-
matu reģ. Ns 4807, pilnā sastāvā,
kuru zemes platība ir 40,64 des.
ar ēkām;

2) nekustamā manta novērtēta
publiskai izsolei par Ls 11517,—,
no kādas summas arī sāksies izsole
piemērojot tomēr Civīlproc. nolik.
1293. pantu;

3) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādiem par
Ls 5700,— ar proc;

4) solītājiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējuma des-
mitā daļa un jāiesniedz tieslietu
ministrijas apliecība ar kuru
atļauts iegūt nekustamo mantu;

5) šās nekustamās mantas
zemes grāmatas ved Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļa.

Personām, kam uz pārdodamo
nekustamo mantu ir tiesības kas
novērš tās publisko pārdošanu,
tās jāpieteic līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties Bauskas apr. tiesu izpildītāja
kancelejā, bet divas nedēļas pirms
izsoles, Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļa. 11856

Bauskā, 1934. g. 4. augustā.
Tiesu izp. A. Vīgants.

Jelgavas apgabaltiesas Bauskas
apr. tiesu izp. Arvīds Vīgants
(kanceleja: Bauskā, Kalna ielā 16)
paziņo, ka:

1) Jāņa Pleiera prasības apmie-
rinājumam, 1935. g. 8. maijā,
pīkst. 10, Jelgavas apgabaltiesas
sēžu zālē pārdos pirmajā publiskā
izsolē Margrietai Jāņa meitai
Vangals, dzim. Kalējs piederošo
nekustamo mantu, Bauskas apr.
Rundāles pagasta Rundāles mui-
žas ,,Silenu" (Zileņu) mājas, ai
ar zemes grāmatu reģ. Nš 44,
pilnā sastāvā, kādā skaitās pēc
zemes grāmatām ar ēkām;

2) nekustamā manta novērtēta
publiskai izsolei, pilnā sastāvā
par Ls 15966,—, no kādas summas
arī sāksies izsole, piemērojot to-
mēr Civīlproc nolik. 1293. pantu;

3) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādiem pat
Ls 10311,46 ar proc;

4) solītājiem jāiemaksā dro-
šības nauda — novērtējumu des-
mitā daļa—un jāiesniedz tieslietu
ministrijas apliecība, ar kuru
atļauts iegūt nekustamo mantu;

5) šīs nekustamās mantas ze-
mes grāmatas ved Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam uz pārdodamo
nekustamo mantu ir tādas tie-
sības, kas novērš tās publisko
pārdošanu, jāpieteic savas tie-
sības līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamās nekustamās
mantas dokumentos var ieskatī-
ties Bauskas apr. tiesu izpildītāja
kancelejā, bet 2 nedēļas
pirms izsoles Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļa. 11859

Bauskā 1934. g. 4. augustā.
Tiesu izp. A. Vīgants,

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs A. Ļachovičs (kan-
celeja: Kuldīgā, Bērzu ielā 3),
pamatojoties uz Civīlproc. lik,
1283.—1290. p., paziņo, ka
1935. gada 1. martā pīkst. 1C
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmajā publiskā izsolē
Grietas Liņķis, pēc pirmā vīra
Strautman[ ' nekustamu mantu
pilnā sastāvā, kas atrodas Kuldī-
gas apr., Kuldīgas pagastā,
sastāv no kareivja zemes gabala
No XXX ar zemesplatību 5,615 ha
un ierakstīta Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā, ar krep.
Nš 9926.

Šī nekustamā manta ir novēr«
tēta Civīlproc. lik. 1262. p. pa-
redzētā kārtībā par Ls 1310,—
un to pārdod Eduarda Karlsona
un Kuldīgas Latviešu krāj-aizd.
sabiedr. prasību apmierināšanai.
Uz šo nekustamo mantu ir
nostiprināti hipotēku parādi
Ls 700,—.

Solīšana sāksies saskaņa ar

Civīlproc. lik. 1293. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 1310,—
vai no priikšrocīgo prasību sum-

mas skatoties pēc tā, kura

summa būs lielāka pārdošanas
dienā. , - M -u

Solītājiem jāiemaksā drošības
nauda — novērtējuma desmitā

daļa — un pie solīšanas jāiesniedz

likumā par nekustamas mantas
atsavināšanu paredzētā Tieslietu
ministrijas atļauja nekustamās
mantas iegūšanai.

Tiesīoas, kas šās nekustamas
mantas pārdošanu nepielaiž, jā-
pieteic līdz izsoles dienai.

Visos pārdodamā īpašuma do-
*os var ieskatīties tiesu iz-

p Idītāja kancelejā.
Kuldīgā 1934. g. 30. jūlijā.

Ns 329. 11784
Tiesu izpild. A. Ļachovičs.

Daugavpils apgabalt. Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs A. Lazdiņš
(kanceleja: Rēzeknē Pilsoņu ielā
16). saskaņā ar Civīlproc. nol.
1283.—1290. p., paziņo, ka:

1) a) Latvijas bankas Rēzeknes
nodaļas prasības Ls 1200 ar
proc. un tiesas izdevumiem, b) Jē-
kaba Bērziņa Ls 829,78 ar proc.
un tiesas izdevumiem un c) Jūda
Bērziņa Ls 150 ar proc. un tiesas
izdevumiem piedzīšanai 1935. g,
16. februārī pulksten 10 Daugav-
pilī Šosejas ielā Ns 37 Daugavpils
apgabaltiesas sēžu zālē pārdos
pirmajā publiskā izsolē Vasilija
Kondratjeva nekustamo mantu,
kas atrodas Rēzeknes apriņķi
Dricēnu pagastā Kļasicu muižā
un sastāv no tiesībām uz 36 des.
zemes no visas zemes kopplatības
173,52 des. vairāk vai mazāk ar
zemes grāmatu reģistra Ne 1755;

2) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādu Latvijas
bankai: a) Ls 2500 ar proc. uz
Vasilija Kondratjeva un Michaila
Vasiljeva nekustamo mantu —
viņu tiesībām kopā uz 72 des.
zemes, b) Ls 500 ar proc;

3) nekustamā manta publiskai
izsolei, saskaņā ar Civīlproc. nolik.
1262. p., novērtēta par Ls 7648;

4) solītājiem jāiemaksā drošī-
bas nauda Ls 764,80 un jāuzrāda
tieslietu ministrijas atļauja ne-
kustamās mantas iegūšanai;

5) šās nekustamās mantas
zemes grāmatas ved Rēzeknes-
Ludzas-Jaunlatgales zemes grā-
matu nodaļā;

6) tiesības, kas pārdošanu ne-
pielaiž, jāpieteic līdz pārdošanas
dienai;

7) visos pārdodamās nekus-
tamās mantas dokumentos var
ieskatīties tiesu izpildītāja kan-
celejā, bet 2 nedēļas pirms iz-
soles dienas Daugavpils apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.
11793 Tiesu izp. A. Lazdiņš

Daugavpils apgabalt. Rēzeknes
I. iec. tiesu izpildītājs A. Laz-
diņš (kanceleja: Rēzeknē Pil-
soņu ielā 16), saskaņā ar Civīlpr.
noiik. 1283.—1290. p., paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas
Ls 338,50 prasības ar soda naudu
piedzīšanai 1935. g. 16. februārī
pulksten 10 Daugavpilī Šosejas
ielā Nš 37 Daugavpils apgabal-
tiesas sēžu zālē pārdos pirmajā
publiskā izsolē Sobiana Sobiana d.
Kroiča nekustamo mantu pilnā
sastāvā, kas atrodas Rēzeknes
apriņķī Bērzgales pagastā Mei-
rānu * sādžā un sastāv no Meirānu
sādžas viensētas Ne 10 divos
gabalos-Ns 10 un Nš 10a —
8,819 ha kopplatībā ar zemes
grāmatu reģistra Ns 18822;

2) nekustamā manta apgrūti-
nāta ar hipotēku parādu Valsts
zemes bankai Ls 1100;

3) nekustamā manta publiskai
izsolei, saskaņā ar Civīlproc. nolik.
1262. p., novērtēta par Ls 3142;

4) solītājiem jāiemaksā drošības
nauda Ls 314,20 un jāuzrāda
Tieslietu ministrijas atļauja ne-
kustamas mantas iegūšanai;

5) šās nekustam, mantas zemes
grāmatas ved Rēzeknes-Ludzas-
Jaunlatgales zemes grāmatu no-
daļa;

6) tiesības, kas pārdošanu ne-
pielaiž, jāpieteic līdz pārdošanas
dienai;

Daugavpils apgabalt. Krāslavas
iec. tiesu izpildītājs J. Avotnieks
(kanceleja: Krāslavā Kalēju ielā
Ne 51) paziņo, ka:

1) Zemkopības ministrijas prasī-
bas Ls 2143 piedziņai 1934. g.
I, decembrī pulksten 10 Daugav-
pils apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē pārdos otrajā publiskā
izsolē Konstantīna Stalidzana
nekustamo mantu pilnā sastāvā,
kas atrodas Daugavpils apr.
Dagdas pag. ar nosaukumu
,,Birze" ar zemes grāmatu reģistra
Ne 18712 (grunts Ns 24) un
sastāv no 10,072 ha zemes un
ēkām;

2) īpašuma izsoles vērtība —
Ls 200;

3) īpašumam ir hipotēku parāds
Ls 200 Valsts zemes bankai;

4) solītājiem jāiemaksā drošības
nauda — novērtējuma desmitā
dala — Ls 20.— un jāiesniedz

tieslietu ministrijas apliecība, ka
nav iebildumu iegūt pārdodamo
īpašumu;

5) šā īpašuma zemes grāmatas
ved Daugavpils - Ilūkstes zemes
grāmatu nodaļā.

Tiesības, kas pārdošanu nepie-
laiž, jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visos pārdodamā īpašuma do-
kumentos var ieskatīties tiesu
izpildītāja kancelejā, bet 2 ne-
dēļas pirms izsoles Daugavpils ap-
gabaltiesas 1. civīlnod. kancelejā.

Krāslavā, 1934. g. 1. augustā.
11795 Tiesu izo. I. Avotnieks.

Daugavpils apgabalt. Viļēnu
iec. tiesu izpildītājs O. Vilks
(kanceleja: Viļēnos Rēzeknes ielā
Nš 14), paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas Rēzek-
nes nodaļas prasības Ls 2211,32
ar nokavējuma rentēm un jaunu
terminu maksājumiem piedzīša-
nai, 1935. g. 9. februārī, pīkst. 10,
Daugavpilī, Daugavpils apgabal-
tiesas sēžu zālē pārdos pirmajā
publiskā izsolē pilnā sastāvā
Jura Antona d. Pastora nekusta,-
mo mantu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Varakļānu pagastā, Pas-
toru sādžas zemes robežās, ar
zemes grāmatu reģistra Nš 5585
un sastāv no zemniekiem pie-
šķirtās zemes viensētas Ns 18,
15,197 ha platībā;

2) nekustamā manta publiskai
izsolei, saskaņā ar Civīlproc.nolik.
1282. p. novērtēta par Ls 2200,—;

3) nekustamā manta ir apgrū-
tināta ar hipotēku parādu Valsts
zemes bankai par labu Ls 2200,—
apmērā;

4) solītājiem jāiemaksā drošības
nauda — novērtējuma desmitā
daļa — un jāuzrāda tieslietu
ministra atļauja pārdodamās ne-
kustamās mantas iegūšanai ta-
nīs gadījumos, kad tāda pēc
likuma ir vajadzīga;

5) šās nekustamās mantas
zemes grāmatas ved Rēzeknes-
Ludzas-Jaunlatgales zemes grā-
matu nodaļā;

6) tiesības, kas šās nekustamās
mantas pārdošanu nepielaiž, jā-
pieteic līdz izsoles dienai;

7) visos pārdodamās nekusta-
mās mantas dokumentos var ie-
skatīties tiesu izpildītāja kance-
lejā, bet 2 nedēļas pirms izsoles
dienas Daugavpils apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Viļēnos, 1934. g. 2. augustā.
11791 Tiesu izpildītājs O. Vilks.
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Nodokļu departamenta nodokļu
piedzinējs paziņo, ka 1934. g,
14. augustā pulksten 11, Rīgā
Marijas ielā 4-a dz. 1, pārdos
vairāksolīšanā Honona Majofes
ieķīlātas dažādas mantas, novēr-
tētas par Ls 1400,—, viņa dažādu
nodokļu parāda segšanai. 11983

Rīsā. 1934. e. 7. augustā.

Nodokļu departamenta nodokļu
piedzinējs paziņo, ka 1934. g.
14. augustā pulksten 13. Rīgā,
Brīvības ielā 129/133, pārdos
vairāksolīšanā Šoloma Rabinoviča
šketējamo mašīnu, novērtētu par
Ls 1347,— viņa 1933. g. ienāk,
nodokļu parāda segšanai. 11981

Rīgā, 1934. g. 31. jūlijā.

Rigas pilsētas darba nodaļa
izsludina par nederīgu nozaudēto
darba grāmatiņu Ne 42400, ko
Dobeles pils. * valde 1932. g.
15. jūn. izdevusi Teklai-Lizetei
Smetāns. 11863o

Daugavpils apgabalt. Viļēnu
iec. tiesu izpildītājs 0. Vilks
(kanceleja: Viļēnos, Rēzeknes ielā
Ns 14) paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas Rēzek-
nes nodaļas prasības Ls 2662,57
ar nokavējuma rentēm un jaunu
terminu maksājumiem piedzīša-
nai, 1935. g. 9. februārī, pīkst. 10,
Daugavpilī, Daugavpils apgabal-
tiesas sēžu zālē pārdos pirmajā
publiskā izsolē pilnā sastāvā
Viktora Antona d. Bikses nekus-
tamo mantu, kas'atrodas Rē-
zeknes apr., Varakļānu pagastā,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 19748
un sastāv nozemes gabala Ne 137F
ar nosaukumu ,,Jašubova "pla-
tībā 17,72 ha;

2) nekustamā manta publiskai
izsolei, saskaņā ar Civīlproc. nol.
1282. p. novērt, par Ls 2600,—;

3) nekustamā manta ir ap-
grūtināta ar hipotēku parādu
Valsts zemes bankai par labu
Ls 2500,— apmērā;

4)solītājiem, jāiemaksā drošības
nauda — novērtējuma desmitā
daļa — un jāuzrāda tieslietu
ministra atļauja pārdodamās ne-
kustamās mantas iegūšanai tanīs
gadījumos, kad tāda pēc likuma
vajadzīga;

5) šās nekustamās mantas ze-
mes grāmatas ved Rēzeknes-Lu-
dzas-Jaunlatgales zemes grāmatu
nodaļā.

6) tiesības, kas sas nekustamas
mantas pārdošanu nepielaižjāpie-
teic līdz izsoles dienai;

7) visos pārdodamās nekusta-
mās mantas dokumentos var ie-
skatīties tiesu izpildītāja kan-
celejā, bet 2 nedēļas pirms izsoles
dienas Daugavpils apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Viļēnos, 1934. g. 2. augustā.
11792 Tiesu izpild. O. Vilks.

Nodokļu departamenta nodokļu
piedzinējs paziņo, ka 1934. gada
15. augustā, pulksten 12, Rīgā,

Oskara ielā 1-a, pārdos otrreizējā
vairāksolīšanā a/s. „Troika" da-
žādas mašīnas, novērtētas par
Ls 10.000,— viņa dažādu nodokļu
parāda segšanai. 11982

Rīgā 1934. g. 2. augustā.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1934. g. 15. augustā
pulksten 10 Rīgā Kungu ielā 2
Ellenei Agthe un Katrīnei Berne-
vics pienāk. īres naudas un
Rīgas centr. kop. slimo kases
prasības piedziņai pārdos atklātā
vairāksolīšanā As ,,Oehlrich .un
Co" administrācijas kantora ie-
kārtu: rakstāmgaldus, rakstām-
mašīnas, krēslus, aktu skapjus
u. c, kas novērtēti par Ls 3625.
Pārdodamās mantas apskatāmas
izsoles dienā un laikā uz vietas.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1934. g. 16. augustā
pulksten 10 Rīgā I. Ķēniņu ielā .
Ns 21 eksprešu nol. Visp. adroš.
sab. nel. gad. un Rīgas pils.
valdes prasības piedziņai pārdos
atklātā vairāksolīšanā Benjamiņa
Golodeca 3 lampas, 1 gleznu un
1 tepiķi, kas novērtēti par Ls 265.
Pārdodamās mantas apskatāmas
izsoles dienā un laikā uz vietas.

Rigas prēf. 12. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 14. augustā
pulksten 12 Ķeguma ielā Ns 13
dz. 1 Krišjāņa Valdmaņa prasības
lietā pārdos vairāksolīšanā Teo-
dora Rozenbacha dažādas mēbe-
les, novērtētas pār Ls 848.
Izzināt sarakstu, novērtējumu un
apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 11866

Nodokļu departamenta akcīzes
nodaļa paziņo, ka Teodoram
Laķim tabakas preču pārdošanai
tabakas tirgotavā Rīgā Marijas
ielā Ns 13 1934. g. 15. janvārī
izdotais patents Ns 2053 pieteikts
par zudušu un uzskatāms par
nederīgu. Patenta vietā izdota
apliecība Ns 6794. 11742o

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu kara kļaus,
apliecību Xs 23573, ko Rigas
kara apr. priekšu. 1921. g. 1. nov.
izdevis Pēterim-Arvīdam Pētera
dēlam Baueram, dzim. 1899. g.
8. maijā. 11864o

Valsts Bulduru
dārzkopības skola
izdod izsolē apm. 60 kub. asis
bērza un jauktas malkas pie-

gādi skolai.
Ar zīmognodevu apmaksāti

rakstveida piedāvājumi iesnie-
dzami līdz š. g. 11. augustam
skolas kancelejā, Bulduros. 11861

Šoseju un zemesceļu dep-ta
4. rajona inženieris Liepājā
izdos š. g. 15. augustā pīkst. 12
Ulicha ielā Ns 44 jauktā izsolē
30,90 m gara dzirnavu brīvslūžu
tilta pārbūvi pār Zaņas upi, pie
Zaņas dzirnavām Ezeres pagastā.

Drošības nauda pie izsoles
Ls 270,—.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties kancelejā parastā darba
laikā. 11850

Bilskas pagasta 6-klasīgai
pamatskolai

(Valkas apr.) vajadzīgs

sKolotājs-tūjn
muzikāls un sabiedrisks darbi-
nieks. Jāpasniedz lauksaimnie-
cība, dabas zin., rokdarbi un
vingrošana.

Kandidātus izraudzīs padomes
sēdē š.g. 20. augustā pulksten 14
Bilskas pagasta namā.

Kandidātus uzaicina iesūtīt lū-
gumus līdz ar dokumentiem par
skolotāju tiesībām, veselību un
biogrāfijām pagasta valdei ne
vēlāk par š. g. 16. augustu.

Vēlama personīga ierašanās.
Tuvākā dzelzceļa stacija Smil-

tene 4 km no pagasta nama.
11844o Pagasta valde.

Dzelzceļu virsvaldes
mašīnu un materiālu

direkcija
izsludina š.g.16.augustā, pīkst 12

rakstveida sacensību
kurināmo vielu padošanai uz
lokomotīvēm, iekraušanai,
izkraušanai un pārkraušanai
no vagoniem vagonos un
citiem tamlīdzīgiem darbiem
ii mašīnu (Daugavpils) iec.
(izņemot līniju Sita-Rēzekne).

Sacensības dalībniekiem jāie-
maksā Ls 3000,— drošības naudas.
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzceļu
virsvaldes 117. istabā.
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Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām pases un
personas apliecības, kuras pie-
teiktas par zudušām: 1) Latv.
pasi ser. AJ 015010/24)669, ko
Rīgas prēfekt. 1927. g. 20. sept.
izdevusi Emmai Eislers; 2) Latv.
pasi ser. AV 016105/206177, ko
Rīgas prēf. 11. iec. priekšn. 1928.
g. 6. martā izdevis Oļģertam
Ļitvinovičam; 3) Latv. pasi ser.
MJ 022334/321106, ko Rīgas
prēfekt. 1931. g. 16. martā izd.
Eiženam-Hugo Pfeifam; 4) Latv.
pasi ser. CL 011977/1377, ko
Raunas pag. valde 1928. g. 27.
janv. izd.Arturam Rausim; 5)Lat.
pasi ser. MA 005461/323549, ko
Rīgas prēf. 1931. g. 7. septembrī
izdev. Rūdolfam Fogelam; 6)Latv
pasi ser. MJ 002748/235109, ko
Rīgas prēfekt. 1929. g. 8. okt.
izdev. Mārtiņam' Zvirbulim; 7)
Latv. pasi ser. CK 009830/1130,
ko Mežotnes pag. valde 1928. g.
17. martā izdev. Krišjānim Imer-
freijam; 8) Latv. pasi ser. AA
008218/215015,ko Rīgas prēf. 12.
iec. priekšn. 1927. g. 2. sept. izd.
Martai Josts; 9) Latv. pasi ser.
JV 022134/7934, ko Līksnas pag.
valde 1932. g. 1. sept. izdevusi
Leonam Kuzminam; 10) Latv.
pasi ser. JL 023626, ko Bauņu
pag. valde 1929. g. 3. janvārī
izdevusi Jānim Baumanim; 11)
Latv. pasi ser. AK 023555/55063,
ko Rīgas prēf. 7. iec. priekšn.
1927. g. 21. okt. izdevis Elizabetei
Volujēvičs; 12) Latv. pasi ser.
BK 001860/ 120714, ko Rīgas
prēfekt. 1928. g. 15. jūnijā izde-
vusi Augustam Raišmanim; 13)
Latv. pasi ser. MK 001831/7615,
ko Rēzeknes pils. polic. priekšn.
1928. g. 17. sept. izdevis Nikola-
jam Gržibovskim; 14) Latv. pasi
ser. AL 014055/16171, ko Rīgas
prēf. 2. iec. priekšn. 1927. gada
29. okt. izdevis Augustei Zīvarts;
15) Latv. pasi ser. AL 003352
Ns 231285, ko Rīgas prēf. Jūrm.
iec. priekšn. 1927. g. 4. nov.
izdevis Jānitn-Kārlim Pēterso-
nam: 16) Latv. pasi ser. BK
001227 95963, ko Rigas prēf.

9. iec. priekšn. .1928. g. 20. jūnijā
izdevis EtTuljjāi-Almai Struņķis;
17) Latv. pasi ser. AA 010815
Ns 48419, ko Rīgas prēf. 4. iec.
priekšn. 1927. g. .31. augustā
izdevis Zentai Biumbergs; 18)
Latv. pasi ser. NM 008770/337,
ko Viļēnu pag. val.de 1928. g.
31. jūlijā izdevusi Ģertrūdei
Mankovskis; 19) Latv. pasi ser.
AL 015852/256418, ko Rīgas
prēfekt. 1927. g. 27. oktobrī
izd. Haimam Veinbergam; 20)
Latv. pasi ser. NT 022550/947,
ko Meņģeles pag. valde izdevusi
1929. g. 26. jūnijā Robertam
Litkem; 21) Latv. pasi ser. AL
003342/231233, ko Rīgas prēf.
1927. g. 4. novembrī izdevusi
Marijai Orjnbergs; 22) Latv. pasi
ser. BP 024271/21069, ko Liepājas
polic. 2. iec. priekšn. 1928. g.
11. februārī izdevis Annai Rudzī-
tis; 23) Latv. pasi ser. BJ
023747/152243, ko Rīgas prēfekt.
1928. g. 14. jūnijā izdevusi Zelmai
Fenhaus; 24) Latv. pasi ser.
AV 016937/206243, ko Rīgas prēf.
II. iec. priekšn. 1928. g. 13. martā
izdevis Vilim Ziemelim; 25) Latv.
pasi ser. MJ 017153/315357, ko
Rīgas prēfekt. 1930. g. 25. okt.
izdevusi Katrīnei Munkēvičs;
26) Latv. pasi ser. BA 005705/
291722, ko Rīgas prēfekt.
1928. g. 13. aprīlī izdevusi Kārlim
Irbītim; 27) Latv. pasi ser. MA
012903/333042, ko Rīgas prēfekt.
1932. g. 21. jūnijā izdevusi Lonijai
Barons; 28) Latv. pasi ser, MA
021243/340522, ko Rīgas prēfekt.
1933. g. 7. aprīlī izdevusi Afa-
nasijai Švjakinai; 29) Latv, pasi
ser. BJ 012981 ,/l 15494, ko Rīgas
prēfekt. 1928. g. 10. maijā izdev.
Almai Gornuškins; 30) Latv. pasi
ser. MA 004564/325603, ko Rīgas
prēfekt. 1931. g. 2. oktobrī izdev.
Malkai Šochets; 31) Latv. pasi
ser. BJ 012897/116278, ko Rīgas
prēfekt. 7. iec. priekšn. 1928. g.
10. maijā izdevis OsvaldamVaker-
manim; 32) Latv. pasi ser. KV
003274,74, ko Jēkabpils, apr.
priekšn. pal. 1. iec. 1927. gada
15. nov. izdevis Kazimirai Male-

cis; 33) Latv. pasi ser. MA 012268
Ns 332733, ko Rīgas prēfekt.
1932. g. 6. jūnijā izdevusi Zig-
frīdam Pfeifam; 34) Latv. pasi
ser. AK 019338 178452, ko Rīgas
prēfekt. 10. iec. priekšn. 1927. g.
15. oktobrī izdevis Marijai Arājs;
35) Latv. pasi ser. BA 022193
Ns 68396, ko Rīgas prēfekt.
1928. g. 7. maijā izdevusi Jevge-
ņijai Raicis; 36) Latv. pasi ser.
MA 01 i 140/332515, ko Rīgas
prēfekt. 1932. g. 27. aprīlī izdev.
Jānim Grabim; 37) Latv. pasi ser.
MA 012821/333032, ko Rīgas
prēfekt. 1932. g. 18. jūnijā izdev.
Melānijai Neimanis; 38) Latv.pasi
ser. BJ 013667/39808, ko Liepājas
prēfekt. 1928. g. 15. jūnijā izdev.
Karlīnei Dagevskis; 39) Latv.
pasi ser. AJ 015509/49644, ko
Rīgas prēfekt. 4. iec. priekšn.
1927. g. 23. sept. izdevis Marijai
Zāms; 40) pasi ser. BK 001234
Ns 168163, ko Rīgas prēfekt.
9. iec. priekšn. 1928. g. 20. jūnijā
izdevis Pēterim Krauklim; 41)
Latv. pasi ser. MA 001613/325011,
ko Rīgas prēfekt. 1931. g. 20. jū-
lijā izdevusi Minnai Klavens;

42) Latv. pasi ser. AV 018948
Ns 140621, ko Rīgas prēfekt. 8. iec
priekšn. 1928. g. 15. martā izdevis
Juliannai Lejai; 43) Latv. pasi
ser. MA 006198/327082, ko Rīgas
prēfekt. 1931. g. 12. novembrī
izdevis Marijai Zaļenieks; 44) Lat.
pasi ser. AL 022216/216740, ko
Rīgas prēfekt. 12. iec. priekšn.
1927. g. 4. novembrī izdevis
Jānim Liepiņām; 45) Latv. pasi
ser. TA 009926/352720, ko Rīgas
prēfekt. 1934. g. 23. maijā izdev.
Janīnai Ķīselis; 46) Latv. pasi
ser. AK 010667/233118, ko Rīgas
Jūrm. iec. priekšn. 1927. gada
11.' oktobrī izdevis Jēkabam
Pildinam; 47) Latv. pasi ser. MA
011974/329745, ko Rīgas prēfekt.
1932. g.30. maijā izdevusi Elfrīdei
Elzinš; 48) Latv. pasi ser. AV
022534/144448, ko Rīgas prēfekt.
8. iec. priekšn. 1928. g. 21. martā
izdevis Jānim Veidem; 49) Latv.
pasi ser. AJ 017724/86635, ko
Rīgas prēfekt. 6. iec. priekšnieks
1927. g. 1. oktobrī izdevis Merai-
Šlotnai Naišulis; 50) Latv. pasi
ser. BJ 015325/180993, ko Rīgas
prēfekt. 10. iec. priekšnieks 1928.
gada 6. jūnijā izdevis Otomāram
Neilandam; 51) Latv. pasi ser.
MA 005547/323954, ko Rīgas

prēfekt. 1931. g. 26. oktobrī izdev.
Michailam Magidsonam; 52) Latv
pasi ser. BK 005915/1522526, ko
Rīgas prēfekt. 1928. g. 27. jūlijā
izdevis Sergejam Astafjevam;
53) Latv. pasi ser. NT 014334
Ns 1034, ko Lejas pagasta valde
1929. g. 28. februārī izdevusi
Mikelim-Alfrēdam Liepiņām; 54)
Latv. pasi ser. AV 005330/202758,
ko Rīgas prēfekt. 1928.g. '27. febr.
izdevusi Jānim Peness; 55) Latv.
pasi ser. BK 006591/68803, ko
Rīgas prēfekt. 1928. g. 13. aug.
izdevusi Simai-Lejai Orkins; 56)
Latv. pasi ser. AP 003608/111193,
ko Rīgas prēfekt. 7. iec. priekšn.
1927. g. 19. decembrī izdevis
Staņislavam Pečkum; 57) Latv.
pasi ser. TA 002672/347315, ko
Rīgas prēfekt. 1933. g. 9. oktobrī
izdevusi Emilijai Hausmanis;
58) Latv. pasi " ser. BJ 000050
Ne 70348, ko Rīgas prēfekt.
1928. g. 8. maijā izdevusi Kārlim
Birzgalim; 59) Latv. pasi ser. MJ
010229/308043, ko Rigas prēfekt.
1930. g. 28. aprīlī izdevusi Ludvi-
gam Burnovskim; 60) Latv.
pasi ser. AV 004973/35548, ko
Rīgas prēfekt. .3, iec. priekšnieks
1928. g. 25. februārī izdevis
Helēnai Brakovskis; 61) Latv.
pasi ser. AK 016114/ 162764, ko
Rīgas prēfekt. 9. iec. priekšnieks
1927. g. 11. oktobrī izdevis
Jānim lesalniekam un 62) Latv.
pasi ser. MJ 001705/222219, ko
Rīgas prēfekt. 1929. g. 23. sept.
izd. Vilhelmam Ūdritim. 11563z

Aulejas pag. valde izsludina
par nederīgām nozaudētās šīs pag.
valdes izdotās pases: 1) Latv.
iekšz. pasi ser. JT Ns 004060,
no 1928. g. 26. maija un 2) zirga
pasi Ns 251/22551 no 1926. g.
14. febr., kas izd. Jāzepam

Matveja d. Stepeņam. 10521o

Krotes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi ser. LT Ns 012896,
ko šī pag. valde 1928. g. 23. janv.
ar Ns 396 izdevusi Jānim Hūnam.

Rīgas pilsētas darba nodaļa
izsludina par nederīgu nozaudēto
darba grām. R Ns 144516/ 146104,
ko šī nodaļa 1932. g. 12. dec.
izdevusi Kārlim Ziediņam. 11862o

Rīgas pilsētas darba nodaļa
izsludina par nederīgu nozaudēto
darba grām. R Ns 52105/59965,
ko šī nodaļa 1932. g. 15. jūn.
izdevusi Pēterim Skeberdim.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
motocikla numuru 884,6 kas
1934. g. 14. jūn. izdots Kārlim
Krastiņam. 11738o

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliecību Ns 4724,
ko Zemgales artil. pulka kom.
1930. g. 30. aug. izdevis Anfimam
Kudravcevam. 11865o

Radiofons izslud. par nederīgu
nozaudēto radiofona lietās.atļauju
Ns 39459.kas izd. 1930.g. 3. martā
Nosonam Meierovicam L 2180

i

». Daugavpils aizsargu pulka

komandieris izsludinaparnederīga
aizsarga dienesta personas aplie-
cību Ns 825, kas izdota 1933. g.
7. dec. Aleksandram Donata d.
Vasilcvskim. 11797o

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Radiofons izslud. par nederīgu
nozaudēto radiof. lietās, atļauju
Ns 54667, kas izd. 1931.g. 12.oktr.
Lībai Ozoliņš. L 2179.

Radiofons izsludina par nede-
rīgu nozaudēto radiofona Mētā-
šanas atļauju Ns48838, kas izdota
1931. g. 12. janvārī Heinricham
Muethelam. L2178 11909

Alojas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi ser. CL Ns 017027,
ko Stalbes pag. valde 1927. g.
14. sept. izdevusi Augustam
Prūsis. 10341o

Blomes vaiae izsiuuina

Tukuma-Talsu apr. pol. 3. iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto Latv. iekšz. pasi ser.PL
Ns 013709/7107, ko viņš 1930. g.
20. maijā izdevis Honem-Volfam
Zalkinders. 10339o

Ventspils pils. valde izsludina
par nederīgu darba grāmatiņu
Ns R 79579, ko Agripinei Vandfšs
Rīgas pils. valdes darba nodaļa
izdevusi 1932. g. 21. jūn. ar
Ns 85546. 11810o

Višķu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi ser. JZ Ns 001101/4901, ko
Naujenes pag. valde 1928. g.
23. jūn. izdevusi Aleksejam Ste-
panovam. 10272o

Višķu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi ser. BN Ns 007039, kārt.
Ns 31762, ko Daugavpils prēf.
1933. g. 11. martā izdevusi
Konstantīnam Petrovs-Petrovi-
čam. 102730

Zentenes pag. valde .Talsu apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto
kumeļu reģistr. zīmi Ns 207, ko
šī pag. valde 1931. g. 30. maijā
izdevusi Indriķim Voldracham.

Lielvircavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto darba
grāmatiņu R Ns 04881, ko Rīgas
pils. valde 1932. g. 2. jūn. izdev.
Jūlijam Rengem. 11655o

Madonas apr. pol. 2. iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto Latv. iekšz. pasi ser.NJ
Ns 014557, ko Jaungulbenes pag.
valde izdevusi 1931. g. 4. dec. ar
Ns 3757 Konstancei Gulbinskis.

Praulienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistr. apliecību Ns 214, ko šī
pag. valde izdevusi 1931. g.
18. jūnijā Jānim Laimonim piede-
rošam ērzelim. 10345o

Slokas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Eduarda
K'einberga kara kļaus, apliecību
Ns 5699, ko 1925. g. 27. maijā
izdevis 10. Aizputes kājn. pulka
komandieris. 10344o

Spāres pag. valde izsludina
parnederīgu sadegušo Latv. iekšz.
pasi ser. PL Ns 006524, ko šī
pag. valde 1932. g. 21. janv. izd.
Irmai-Vilhelminei-Emmai Brālis,
dzim. Štrombergs. 10522o

Jaunauces pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi ser. LJ Ns 007660,
ko šī pag. valde 1927. g. 8. dec.
ar Ns 260 izdevusi Teodoram
Blumbergam. 10343o

Liepājas telegrāfa kantoris iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
radiofona abonementa atļauju
Ns 2347, kas 1933. g. 18. martā
izdota Ābramam Finkelšteinam.

Lauberes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto darba
grāmatiņu Z Ns 54724, ko 1932. g.
13. jūn. ar Ns 148 Jēkabnieku
pag. valde izdevusi Jānim-Alfrē-
dam Liepiņām. 11654o

Izlabojums.
Jelgavas apr. pol. 1. iec. priekš-

nieka „Vald. Vēstn." 161. num.
sludinājumu lasīt: ... 6) kara
kļaus, apliecību Ns 1456, ko
Bruņoto vilciena pulka kom.
1929*. g. 3. sept. izdevis Jurim
Leizānam. 11798o

Jēkabpils apr. pol. 2. iec. priekš-
nieks izsludina par nozaudētu
Reinholdam Ādamam piederošo
kal. 6,35 ,,Browning" sistēmas
revolveri Ns 826791. 1799

Daugavpils pils. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto darba
grāmatiņu Ns L 03835/2835, ko
šīs pils. valdes darba apgāde
1932. g. 10. jūn. izdevusi Dimitri-
jam Usovam. 11808o

Daugavpils pils. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto darba
grāmatiņu Ns L 18446/6546, kc
šīs pils! valdes darba apgāde
1932. g. 15. jūn. izdevusi Vladi-
miram Petrovskim. 11809o

pag.
par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistr. zīmi Ns 108, ko šī pag.
valde 1931. g. 30. maijā izdevusi
Dāvim Tillerim. 10342o

Daugavpils pils. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto darba
grāmatiņu Nš L 15228/4828, ko
šīs pils. valdes darba apgāde
1932. g. 13. jūn. izdevusi Fradai
Šuels. 11807o

Ar Jelgavas apgabaltiesas
1934. g. 8. marta lēmumu slēgtās
Jaunsvirlaukas lauksaimniecības,
biedrības „Kalns" likvidācijas
komisija uzaicina visus minētās
biedrības kreditorus pieteikt sa-
vas prasības 1 mēneša laikā nošā.
paziņojuma iespiešanas dienas
pēc šādas adreses: Rīgā Dzirnavu;
ielā Ns 68 ist. Ns 4. Pēc minētā,
termiņa notecēšanas pieteiktās
prasības neievēros. 11741o

Sžažilāi
sHi&ināļuinL

Maksātnespējīgā parādnieka
tirdzniecībā

Jēkaba Rabinoviča
otrreizējā

KREDITORU SAPULCE
notiks 1934. g. 15. augustā
pulksten 13 Rīgā Vaļņu ielā Ns 24.

Dienas kārtība:
1) Konkursa valdes ziņojums.
2) Konkursa masas sadalīšana.
3) Konkursa valdes atalgošana.
4) Maksātnespējas rakstura no-

teikšana.
5) Konkursa slēgšana.

11800o Konkursa valde.

Tirdzniecībā maksātnespējīgā
„Valsts ierēdņu un kalpotāju
kooperatīva Liepājā" konkursa
valde sasauc š. g. 17. augustā
pulksten 15 Liepājas apgabal-
tiesas telpās 20. istabā šī koope-
ratīva

kreditoru sapulci

ar šādu dienas kārtību:
1) konkursa valdes ziņojums;
2) konkursa masas sadalīšana;
3) maksātnespējas rakstura no-

teikšana;
4) konkursa slēgšana, un
5) dažādi jautājumi. 11796o

Liepājā, 1934. g. 2. augustā.
Konkursa valdes priekšsēd.,

zvērināts advokāts (paraksts).

Latvijas spedicijas akciju sabiedrības

«Gerhards un Heysbilance 1933. g. 31. decembri.
A. k t ī v s. Ls

Kases konts 15.800,3»
Vekseļu konts 1.000,20.
Debitoru konts 233.396,94
Vērtspapīru konts ? 96,—
Inventāra konts 23.966,25
Nekustama īpašuma konts . .. 50.918,21
Pārejošu summu konts - . 2.801,60'
Pārkārtošanas konts 11.886,56
Pelnās un zaudējumu konts:

atlikums no 1926., 1931. un 1932. gadiem . .. . 59.818,32
399.684,38

Pasīvs. Ls
Pamata kapitāla konts 150.000,.—
Inventāra atjaunošanas konts 1.164,23.
Inventāra amortizācijas konts ? 20.277,92
Nekustama īpašuma amortizācijas konts 20.018,24
Obligācijas konts 5.000,—
Kreditoru konts 199.258,10.
Akceptu konts 3.000,—
Nodaļu norēķināšanas konts '. 236,12:
Peļņas un zaudējumu konts: peļņa par 1933. gadu . . 729,77

399.684,38.
1 . ?'

Peļņas un zaudējumu konts par 1933. g.
Debets. Ls

Tirdzniecības izdevumu konts 62.262,57
Kursu starpības konts 19,04
Nekustama īpašuma amortizācijas konts 660,—
Inventāra amortizācijas konts. .....: 240,—
Procentu konts : 509;88
Peļņa par 1933. gadu 729,77

64.421,26

Kredits. Ls
Spedicījas konts 63.725,88
Atmaksātas šaubīgas prasības 695,38.

64.421,26
11515ē Valde.

~~

Akc. sab. ,.LAFERME",Rīsā
bilance 1934. g. 1. janvārī.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
Inventārs 296 011,50 Pamatkapitāls . . . 150 000,—
Kase 5 934,40 Rezerves kapitāls . . 3 146^65
Tek. rēķ. kreditiestād. 12 667,58 Amortizācija .... 179066, 16.
Saņemšanas vekseļi . 13 817,72 Kreditori 768 04853-
Debitori 294 978,87 Pārejošas summas . 598 *80
Preces 468 579,31
Pārejošas summas. . 4390,25
Zaudējums Ls

par 1932.g. 3373,05
par 1933.g. 1 107,46 4 480.51

Ls 1 100860,14 Ls 1 100 860 ,14

Pelņas un zaudējumu konts.
Zaudējums. Ls Peļņa. Ls

Algas un atalgojumi 98 510,38 Ienākums no preču
Tekoši izdevumi . . 102 350,85 pārdošanas un da-
Nodokļi 3518,53 žādi ienākumi . . 257 474 62
Apdrošināšana . . . 11279,20 Tīrs zaudējums . . . 1 10746Kursu starpība . . . 9,83
Amortizācija .... 18794,45
Dažādi izdevumi un

zaudējums . . . . 24 118,84

Ls 258 582 .08 Ļ258 582.08
11687b Valde.

Kora min. Apgādes pārvalde
(Valdemāra ielā 10 12, Rīgā)

iegfidfis rakstveida izsolēs:
1934. g. 14. augustā pulksten 11:

1) platādas 3850 kg
2) virsādas 8000 ,,
3) starpzoļu ādas 2000 ,,
4) jēlmītādas 580 ,,
5) kažokādas900m6) chromādas:

a) apģērbiem300mb) zirgu lietu 1000 kg
7) pergamentādas 300 ,,

Piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kop-
summas.

Izsole notiks izsoļu telpās, Valdemāra ielā 10/12, dz. 1-a
(ie-eja no Elizabetes ielas).

Izsoles un techniskie nosacījumi — Apgādes pārvaldes
finanču daļā. L 2195 11904b

Zemkopis departamenta Labilas birojs
š. g. 16. augustā, pīkst. 12,

izdos sacensībā,
Kalpaka bulv. Ns 6, 2. dz.,

maizes labības (rudzu, kviešu) kaltēšanu, apm. 20,000 tonn.,
Rīgā un Liepājā.

Piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar Ls 2,— zīmog-
nodevas, iesniedzami Labības birojam līdz sacensības dienai, pīkst. 12
ar uzrakstu: ,,Labības kaltēšanas sacensībai".

Piedalīšanās sacensībā nodrošināma ar Ls 200,—. Tuvākas
ziņas un nosacījumi saņemami Labības birojā. 11868z

Fin. min. Valsts cukura monopola pārvaldes
Liepājas cuHbrilias

kantorī, Kara ostā, 1934. g. 14. augustā pulksten 10 notiks

otrreizēja rakstveida sacensība
apmēram 1115 kv. m lielas vecas skārda jumta
segas noārdīšanas un tādas pat jaunas uzlikšanas

cukura noliktavai JV» 16 darbu izdošanai.
Tuvākas ziņas fabrikas kantorī no pīkst. 9 līdz 15. L 2198 11903

Bērzsīpeles virsmežniecība
1934. g. 17. augustā, pīkst. 12, Jelgavā, Uzvaras ielā 13 (Kurzemes
viesnīcā) izdos jauktā izsolē mazākprasītājiem

dedzināmās malkas transporta darbus,
iedalītus divās vienībās:

I vienība: 350 steri malkas piegādājami Jelgavā no Jukšu
cepļa krautuves uz Bērziņas un Klīves virsmežniecības krautuves uz
Lielupes.

II vienība: apm. 1820 st. malkas piegādājami mežu depart.
laukumiem Rīgā no Jaundobeļu krautuves uz Svētes, Upmalu,
Lūriņu un Klives mežniecības krautuvēm uz Lielupes.

Cena nosakāma atsevišķi par katras vienības 1 steru. Drošības
nauda — I vienībai Ls 50,—; II vienībai — Ls 250,—. Sīkākas
zinas sniedz Bērzsjpele.s virsmežniecība, Jelgavā, Bisenieka ielā 7,
tāir. 580. 11849z

(Ru&as prčjfe&fiira
1934. g. 15. augustā pulksten II izdos rakstveida sacensībā

viena vieglā un viena smagā automobiļa piegādi.
Tuvākas zinas sniedz Rīgas prefektūrā 27. ist. L 2181 11906

Latv. fīrdzD. un rOpn. banka
sasauc

ārkārtēju vispārēju
akcionāru sapulci
1934. g. 30. augustā pulksten 19
bankas telpās Rīgā Smilšu ielā
Ns 15/17 ar šādu

dienas kārtību:

1) sapulces amata personu vēlē-
šanas;

2) 1931. darbības gada pārskatā
zaudējumu rezervē ieskaitīto
Ls 6000 pārskaitīšana uz ban-
kas nekustamo īpašumu amor-
tizācijas rēķina.

Piezīme. Uz uzrādītāju iz-
rakstītas akcijas dod tiesību uz
balsi tanī gadījumā, ja viņas ir
iesniegtas bankas valdei ne vēlāk
kā 10 dienas pirms vispārīgās
sapulces un nav ņemtas atpakaļ
līdz sapulces beigām. Akciju
vietā var iesniegt apliecību no
valsts un valdības apstiprinātām
iekšzemes un ārzemes kredīt-
iestādēm, ka akcijas pieņemtas
glabāšanā vai ieķīlātas; apliecībās
jābūt apzīmētiem akciju numu-
riem. Uz vārdu izrakstītu akciju
īpašnieki bauda vispārējā sapulcē
balsstiesību tikai tanī gadījumā,
ja viņi ierakstīti valdes grāmatās
ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms
vispārējās sapulces, pie kam
netiek prasīts, lai uz vardu
izrakstītās akcijas uzrādītu..

11867o Valde.
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