
Visām policijas un pašvaldības iestādēm.

Noteikumi par valsts civiliestāžu darbi-
nieku un vigu ģimenes locekļu
balneoloģisku ārstēšanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Visām policijas un pašvaldības

iestādēm.

a) Saskaņā ar ministru kabineta š. g.
3. maija lēmumu valsts statistiskā pār-
valde aptaujas ceļā ievāks ziņas par pil-
soņiem, kuriem kā Latvijas_ atbrīvošanas
cīņu dalībniekiem vai šajās cīņās kri-
tušo karavīru ģimenes locekļiem ar agrār-
reformas likuma II daļas 44. pantu do-
tas priekšrocības valsts fonda zemes
iegūšanai, bet kuriem līdz š. g. 15. mai-
jam no centrālās zemes ierīcības komi-
tejas zeme vēl nav piešķirta.

b) Aptauja jāizved laikā no š. g.
1. ju n i j a 1 i d z 20. j u n i j a m,

a) pagastos vietējām pašvaldībām, bet
b) pilsētās un miestos policijas iestādēm.
c) Sīkāku instrukciju par aptaujas tech-

niskā darba izvešanu pagastos, pilsētās
un miestos izdod pašvaldības un admi-
nistratīvais departaments,saziņā ar valsts
statistisko pārvaldi.

Rīgā, 1927. g. 14. maijā.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Valsts statistiskās pārvaldes
direktora vietā A. Maldups.

Apstiprinu-
1927. gada 11. maijā.

Tautas labklājības ministris
A. Rudevics.

Noteikumi
par valsts civiliestāžu darbi-
nieku un viņu ģimenes locekļu

balneoloģisku ārstēšanu.
I". Ārstēšanos Ķemeros, Baldonē un

cilās peldvietās vaiiestādēs piešķir valsts
darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
tikai tautas labklājības ministrijas ārstu
komisijas, kuras, ņemot vērā indikācijas
un pretindikacijas, izvēl tos slimniekus,
kuriem ārstēšana dod vēlamus rezul-
tātus

Piezīme. Ārstu komisijas darbojas
Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Vents-
pilī

2. Noteikšana par vannu sadalījumu
un ārstēšanās veidu piekrīt sēravotos
piaktizējošam valsts darbinieku ārstam,
kuram ārstējot valsts darbiniekus un
v'iju ģļmenes locekļus jāievēro sekošais:

a) sēra un šķidro kūdrāju (dūņu)
vannu kopskaits nedrīkst pārsniegt
trīsdesmit un var parakstīt ne vairāk
kā 1 vannu dienā;

u) gadījumos, kur vajadzīga eksudatu
uzsūkšana, pie uztūkušām locītavām,
vai locītavu kustību ierobežojumiem,
var parakstīt ari sausas dūņu
kompreses, pārmaiņus ar vispā-
rējām šķidrām sēra un dūņu van-
nām, bet ne vienā un tai paša
dienā, pie kam 1 komprese skaitās
līdzīgi 1 vannai;

c) vajadzības gadījumos var parakstīt
ogļskābes vannas;

d) kur tas nepieciešams, var parakstīt
ari vispārējo un vietējo masāžu ;

3. Ārstēšanās laikā slimniekiem pa-
stāvīgi jādzīvo uz vietas sēravotos.

4. Lai ārstēšanai būtu panākumi, pēc
ārstēšanās kursa nepieciešama atpūta no
5—10 dienām, kuru piešķir vietējais
sēravotos praktizējošais ārsts.

5. Izdevumus par ārstēšanos Ķemeros,
Baldonē, Kandavā un Liepājas pilsētas
dziedniecības un peldu iestādē, tāpat ari
par brāgas vannām Volfšmidta dziednie-
cības iestādē, tautas labklājības mini-
strija sedz pilnā apmērā pēc zemākās
klases tarifa.

6. Par siltām jūras, skuju, ekstrakta
un sāls vannām, dušām un tamlīdzīgi
tautas labklājības ministrija nemaksā.

7. Par balneoloģisko ārstēšanos citās
peldvietās vai iestādēs valsts atmaksā
pēc Ķemeru peldiestādes tarifa.

8. Izdevumus par masāžām, kuras
izdarītas pie valsts darbinieku ārstnie-
cības nodaļas nozīmētiem masieriem,
tautas labklājības ministrija sedz pilnā
apmērā.

9. slimniekiem braucot uz sēravotiem
jāņem līdz jauna slimības zīme un ārstu
komisijas protokola izraksts.

10. Sie noteikumi neattiecas uz
dzelzsceļu virsvaldes darbiniekiem, kuru
ārstēšana piekrīt dzelzsceļu virsvaldes
veselības nodaļai.

11. Šie noteikumi attiecas uz tekoša
gada peldu sezonu.

Rīgā, 1927. g. 10. maijā. JVs 1865/Ar.
Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. R D r i b b a.

Valdības iestāžu paziņojami.
Paziņojums

visiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka
valsts darbinieku ambulance, Skolas
ielā N° 28, sākot ar š. g. 14. maiju līdz
turpmākam rīkojumam sestdienās dar-
bosies tikai līdz pulksten 15.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Paziņojums
Salacgrīvā un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka
provizora J. Liepiņa aptieka Salac-
grīvā uzņemta tautas labklājības mini-
strijas aptieku sarakstā, kuras izsniedz
zāles pret valsts darbinieku ārstu pa-
rakstītām receptēm.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

rīkojums.

Sakarā ar Bauskas apriņķi parādīju-
šos trakuma sērgu,pamatojoties uz obliga-
toriskiem noteikumiem par trakumsērgas
apkarošanu, public. 1927. g .Valdības
Vēstneša* 7. numurā, 3. pantu, izsludinu
Bārbeles, Skaistkalnes, Bruknas, Stelpes,
Vecmuižas un Taurkalnes pagastu par
trakumsērgas apdraudētu rajonu.

Izdodu pagastu valdēm steidzami pa-
sludināt iedzīvotājiem šinī nolūkā izdoto
obligatorisko noteikumu par trakum-
sērgas apkarošanu 1 . 2., 4., 5., 6., 7., 8.,
9., 10. un 12. pantu (.Valdības Vēstneša*
1927. g 7. numurā), kuri iedzīvotājiem
stingri jāievēro.

Ātrākai sērgas apkarošanai, uzdodu po-
licijai spert visus no viņas atkarīgos
soļus un attiecīgu rīkojumu un noteikumu
neievērotājus saukt pie atbildības.

Bauskā, 1927. g. 13. maijā. J*887 I.
Bauskas apriņķa priekšnieks Grebers.

Sekretārs A. S t ā 1 s.

Izlabojums

.Valdības Vēstnesī" iespiestā valsts zemes fonda ieskaitīto nekustamu īpa-
*mu sarakstā N» 5 ieviesušās sekošas nepareizības:
'sludināts
?Valdības Tek. iP«.iPsts Jābūt

-a" XoVo iespiests
>ējfe

'923. g.
110 371 Kuzņecova, Kristine Jūlija m. Kuzņecova, Kristine Pētera m
»10 330 Pavlovič, Oskars Alekseja d. Pavlov.c Oskara Aleksandra d.
110 386 Luknicas muiža (no Krasnopoles Krasnopoles muiža - Sokolov-

muižas) -Sokolovskijs, Bro- skts, Jozefs Ludviga d.
ņislavs Juliāna d.

Zemkopības ministra biedrs P. K o t a n s,

Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maciņš.

Latgales zemes ierīcības daļas vadītājs J E r t e I s.

Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlīdzību
par sērsu dēļ nogalinātiem un
sērgās kritušiem lopiem 1927. g.

aprīļa mēnesi.
(Lik. kr. 1920. g. 175. un 1922. g. 22.)

1. Madonas apriņķī, Galgau- Ls
skas pagasta mācītājmuižā
Jūlijam Kikasam par tra-
kuma sērgas (Lyssa) dēļ
nogalināto govi .... 112,50

2. Daugavpils apriņķī, Dagdas
pagasta Michališķi ialvarkā
Ignatijam Margevičam —
par trakuma sērgā (Lyssa)
kritušām četrām govīm . . 420,—

3. Madonas apr., Kalsnavas
pagasta Šņorēs Jānim Glaz-
niekam—par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ nogalināto un
iznīcināto govi 72,o0

4. Cēsu apriņķī, Kosas pag.
Bedrukalna jaunsaimniecībā
Augustam Kļaviņām — par
liellopu ļaunā karsonī kri-
tušo govi 87,50

5. Liepājas apriņķī, Aisteres
pagasta Mežvagaros Jānim
Eriņam par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļa nokauto
govi 55,50

6. Daugavpils apr., Asūnes
pagasta Kalipovo sādžā Jā-
nim Vilgertam — par liel-
lopu ļaunā karsonī kritušo
govi 87,50

7. Madonas apriņķī, Stāmerie-
nes pagasta Vārgajos An-
tonijai Landman — par tra-
kuma sērgas (Lyssa) dēļ no-
galināto un iznīcināto govi 97,50

8. Daugavpils apriņķī, Asūnes
pagasta Veķerovcu sādžā
Donatam Pilipinkam — par
trakuma sērgā (Lyssa) kri-
tušo govi 105,

9. Ludzas apr., Nautrēnu pag.
Zaļmuižas ciemā Jānim Bēr-
ziņam — par trakuma sērgā
(Lyssa) kritušo cūku . . . 22,50

10. Aizputes apr., Kazdangas
pagasta Kazdangas zivkopī-
bas un lauksaimniecības
skolas fermai — par ļauno
galvas ienāšu (malleus) dēļ
nogalināto zirgu .... 300,—

11. Cēsu apriņķī, Drustu pag.
Zvirgzdiņos Jānim Ivano-
vam - par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 56,30

12. Rīgas apr., Bebru pagasta
Beiteļos Pēterim Alksnim —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto ciltsgrā-
matā ierakstīto govi . . . 241,—

13. Cēsu apr., Mārsnēnu pag.
Startu skolā Jūlijam Kaln-
bērzam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 56,32

14. Daugavpils apr., Piedrujas
pagasta Bērnišķi sādžā An-
tonam Levčinovskam — par
trakuma sērgā kritušo govi 105,—

15. Jaunlatgales apr., Baltino-
vas pag. Brižusolas ciemā
Monikai Ločmels — par
trakuma sērgā kritušo zirgu-
ķēvi 300 —

16. Cēsu apr_ , Liepas pag. Jaun-
zemjos Kārlim Jaunzemam—-
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ nokauto sugas govi-
teli 108,50

17. Cēsu apr., Drustu pagasta
Sileniekos Nikolajam Ri-
blam — par liellopu ļauna
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi-jaunlopu 30,—

18 Cēsu apr., Liepas pag. L'z- Ls
tupos Jānim Stukmauim —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto ciltsgrā-
matā ierakstīto govi-teli 101,20

19. Rīgas apr., Inčukalna pa-
gasta Sviļos Eduardam Bēr-
ziņam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi ........67,50

20. Talsu apr., Kandavas pag.
Kikuļu-Vagaru mājā Fricim
Leitertam — par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 42.5C

21. Daugavpils apr., Asūnes
pag. Murakiški sādžā Bo-
ļeslavam Auzenam — par
liellopu ļaunā karsonī kri-
tušo vērsi 95,—

22. Bauskas apr., Zālītes pag.
Bučos Rūdolfam Kleinho-
pam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi . 162,—

23 Cēsu apr., Jaunpiebalgas
pag. Lejas-Celmu jaunsaim-
niecībā Konstantīnam Jan-
sonam — par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi 63,50

24. Jaunlatgales apr., Balvu pa-
gasta Meiraņu fermā Jānim
Salmiņam — par liellopu
ļaunā karsonī kritušo govi 85,50

25. Liepājas apr., Bunkas pag.
L'peniekos Līzei Strēle —
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 44,40

Kopā 2919,22
Rīgā, 1927. g. 14. maijā.

Veterinarvaldes priekšniekavietā,
veterinārārsts K. A t r e n s.

Darbvedis Graudiņš.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šis dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē 11. Dobeles kājnieku pulka virsdienesta
seržantu Jāni K3r|a d. S i 1u p u , apvainotu
noziegumos kādi paredzēti k. s. 1. 128. p. l.d.,
133. p., 162. p. 1. d, 163i. p., 232. p. 3. d.
1. pkt.. 232. p. 3. d. 1. pkt., sodu lik. 581. p.
1. d., 581. p. 1. d.

Silups dzimis 1905. g.. Madenas apr. Ļaudonas
pagasta piederīgs, latvietis.

Personām, kurām būtu zināma viņa uzturē-
šanās vieta, nekavējoties ziņot kara ' tiesai un
tuvākai policijai, kurai to apcietināt, ievietojot
tuvākā ieslodzījuma vietā un ieskaitīt 5. iecirkņa
kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā, paziņojot
pēdējam un tiesai.

1927. g. 14. maija.
Kara tiesas priekšsēdētājs, kapteinis

H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ierēdnis A. R u m p e.

Maksa par .Valdības Vēstnesi":

ir piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

. . Ls 22— gadu . . . Ls 18 —
rTtfdn ? • 12'~ V* gadu . . . 10,-

3 oTēn. ...«.— 3 mēn. . 5-
ļ , ... 2— 1 . .. . 1,70
Pie gtkalpār- Par atsevišķu

devējiem . . —,12 numuru . —.10

Latvijas valdības je^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JfcļH m^0^ svētdienasun svetkudienas

Redakcija: J,'?*^! Sfe^il» Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī No 2. Tel. Jfc 20032 *Sraļ|S|8§ip*^ R! S» P°Tel- ^ 20031
Runas stundas no 11—12 lT**««^MnU Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4.—
par katru tālākurindiņu—.b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgurindiņu—.c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.).—.d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80



Rīga.
Rīgas pilsētas domes

kārtēja sēde
notiks š. g. 19. maija", pulksten 7 va-
karā, Rīgas pilsētas sēžu zālē, 1. Ķēniņa
ielā N° 5.

Dienas kartība:

1. īres valdes loeekļu ievēlēšana va-
kantās vietās.

2. Papildu bndžeta pieņemšana.
3. Divu pilsētas pamatskolu piebūvju

pabeigšana.
4. Nekustamu īpašumu atdošana dzimts-

nomā
5. Nekustamu īpašumu pārdošana,
6. Dažu pilsētai piederošu nekustamu

īpašumu ieķīlāšana Latvijas Hipo-
tēku bankā.

7. Zemes . strēmeļu iegūšana ielu pa-
plašināšanai.

7a. Nekustamu īpašumu iegūšana.
8. Papildu līguma noslēgšana ar cen-

trālo savienību „Konzums".
9. Rīgas pilsētas slimnīcu takse.
10. Papildinājuma ievešana saistošos

noteikumos par klozetu ūdeņu pa-
gaidu pieslēgšanu pie pastāvošiem
drenāžu vadiem.

11. Gāzes tarifa noteikumu papildinā-
šana.

12. Papildinājumu ievešana saistošos
noteikumos par ēdamu vielu un
dzērienu izgatavošanu un pārdo-
šanu.

13. Saistoši noteikumi par traktieru
iekārtu Rīgas pilsētā.

14. Noteikumi par Rīgas pilsētas paš-
valdības žūpības apkarošanas orga-
nizāciju.

15. Pilsētas valdes ziņojumi.
15a. Domnieka L. Ausēja iesniegums.
16. Lūgumi un sūdzības:

a) J. VItoļiņa,
b) H. Kaufmans & biedri,
c) IV rajona īres valdes priekšsē-

dētāja sūdzība.

17. Pieprasījumi un priekšlikumi.

Pilsētas domes priekšsēdētājs
K. D ē ķ e n s.

Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Pie ārlietu ministra Cielena
bija sestdien pēcpusdienā ielūgti uz tēju
mūsu valdības, parlamentariskās, sabie-
driskās un preses aprindas. Sanākušie
pavadīja omulīgi laiku dažādās sarunās
un apspriedēs savā starpā, jaunākie ari
dejās.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas
biedrības valde

izsaka sirsnīgāko pateicību visiem, visiem,
kas piedalījās „baltās puķes dienas"
darbā,_ vai ari citādi sekmēja līdzekļu
apgādāšanu cīņai pret tuberkulozi.

Savākts 8. maijā Rīgā — Ls 13960.42.
Kādas sumas savāktas provincē, ziņo-

sim vēlāk.

Māksla.
Divi novitātes gāja sestdien pār mūsu

mākslas iestāžu skatuvēm : Nacionālā
operā Verdi opera „Masku balle"
un Nacionālā teātrī Zeltmata sa-
rakstītā laikmeta tipu un raksturu ko-
mēdija „Viltus mērnieki Čan-
galē" . Kaut gan divu jaunuzvedumu

'sagadīšanās reizē vienā dienā saskaldīja
mūsu mākslas cienītāju publiku uz divām
daļām, tomēr ar prieku jāatzīmē, ka abi
izrīkojumi bija ļoti bagātīgi apmeklēti,
kas ir liecība, ka tādu mākslas cienītāju
pie mums ir diezgan daudz Verdi
operā bija ļoti patīkami noklausīties
visai melodisko muziķu, daudzās maigās
ārijas un kora dziesmas. Operu diriģēja
Teodors Reiters un kā galvenie
izpildītāji uzstājās Ad. Kaktiņš Re-
nato lomā, Brechmane-Štengele
(Amālija), V a s i ļ j e v s (Richards) un
E. Žubīte (Ulrika). Publika operu
uzņēma visai silti. — Ari Nacionālā
teātra izrādi uzņēma daļa publikas ai
siltu labpatiku. Piekrišanu te tomēr
vairāk izpelnījās izpildītāji aktieri ar
daudziem labi izvestiem (kauču ari
vietām pārspīlētiem) zemnieku, resp.
piebaldzenu tipiem, kā piem. Ķencis
(Teodors Podnieks) , Pietūku
Krustiņš (Michelsons), Prātnieks
(L e j i ņ š), nekā pats komēdijas saturs
ar savu raibo un stipri saraustīto un
dažādi lāpīto saturu. Uz skatuves te
norisinājās jo plašā un daudzpusīgā
kārtā mūsu dzīves negativā un postīgā

puse — blēdības, šmaukšana, dzeršana,
kaušanās un muļķība, kas viss nevar
darīt uz skatītājiem patīkamu un audzi-
nošu iespaidu Zeltmatis tā iemīļojies
„Mērnieku laiku" vielā, ka to jau pa
otram lāgam ņēmies dramatizēt. Kā
zināms, pirmo viņa dramatizējumu iz-
rādīja starp citu ari Kaudzītes Matīsa
75 - jubilejas svinību gadījumā, tepat
Nacionālā teātrī, kuru tad ar interesi
noskatījās ari pats romāna autors. Sest-
dienas izrāde gan nebūtu iepriecinājusi
viņu, ja viņš vēl būtu dzīvs un to būtu
redzēiis.

Nacionālā opera. Otrdien, 17. maijā, operā
,,Židiete" galvenās lomās uzstāsies slavenākie
lietuvju operdziedātāji Kiprs Petrausks
un V. G r i g a 11 i e n e. K. Petrausks pie mums
sen jau ir visiemīļotākais dziedonis-viesis ; V. Gri-
gaitieni, ievērojamo lietuvju dziedoni, dzirdēsim
mušu operā pirmo reiz!. — Trešdien, 18. maijā,
atkārtos pirmo reizi ,,M a s k u b a 11 i". — Ce-
turtdien. 19. maijā, K. Petrauska viesiz-
rāde „Karmen'. — Piektdien, 20. maijā
,,L a k m ē".

Nacionālais teātris. Pirmdien, 16. maijā, pulk-
sten 7.30 vakarā, kara vīriem Kārļa Ieviņa
komēdija ,,P u t r a s Dauka precības". —
Otrdien, 17. maijā, pulksten 7 30 vakarā, tautas
izrādē M. Lengieļa komēdija ..Nakts sere-
nāde" . — Trešdien, 18. maijā, pulksten 7.30
vakarā, tautas Izrādē Zeltmata „V i 11u s mēr-
nieki Čangal ē". — Sagatavošanā : šīs sezo-
nas pēdējā novitāte: Pāvila Gruznas
traģikomēdija ,.Vecpuišu nodoklis" Ernsta
Feldmaņa režijā.

Dailes teātris. Otrdien, 17. maijā, pulksten
7.30 vakarā, strādnieku izrādē komēdija „S a I m u
sievas". — Trešdien, 18. maijā, pulksten 7.30
vakarā ., Ideāla ķēkša'. — Ceturtdien,
19. maijā, pulksten 7.30 vakarā, pirmo, reizi
R. Bernauera un R. Oesterreichera 3 cēlienu
komēdija Dr. Orientācija tulkojumā „Edenes
dārzs". Šī komēdija ar savu jautro saturu
ir guvusi plašus panākumus Vācijā. — Piektdien,
20. maijā, pulksten 7.30 vakarā „Edenes
d ā rz s".

(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc, lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Alfrēda
Gustava d. Garsela lūgumu un
savu 12. apriļī 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Alfrēds
Garselis parādu pēc 2 obligā-
cijām par 870 rbj. atlikumā un
340 rbļ-, apstiprinātas 31. okt.
1895. g- ar JVa 403 un 404 uz
nekustamo īpašumu Valmieras
apriņķī, Rūjienas-Lielās muižas
zemnieku zemes „Saksonu" mā-
jām, ar zemes grāmatu reģ.
JMa 39, izdotas no Lenes Andreja
m. Garsel, dzim. Beldau par labu
Kārlim Andreja d. Beldavam,
obligācijas atlikuma par 870 rbļ.
ir cedēta Marijai Andreja m.
Feldman, dzini. Beldau, ir sa-
maksājis, bet šīs augšā minētas
obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ " parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc ' apgabaltiesas 3. civ.
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augša
aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mcncsa laika,

ad sis suiui

skaitot no dienas. K -

nājutns iespiests „Valdības Vēst-
nesī- un aizrāda, ka ja sis per-

sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
Obligācijas atzīs par iznicinātam

un lūdzējam dos ties.bu prasīt

n.rāda dzēšanu zemes grāmata.
P Rfea,13.aprilU 927.g.JŅ

ļ>riekšsčdēt.v.A. Veidners
1483a Sekretārs A. K

Rfffas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.

pSofoties uz 10. jūlija 1^.g.
Hkumu undv. proc.iik 20W un
7062 P P-> ievērojot Ādama

Īdama d. Auniņa lūgumu un

favu 12- aprila ,5V-K, 1T"'
J ka parādnieks Ādams

Sš Parādu pēc nācijas
^mņ 3000 rnl.. apstiprinātas

£? iaitvarī 1909. g. ar te 50 iu

skarts «s
:,r zeffle*f Ā dama Ādama d.
izd0taS nar Žhu Mārtiņam Pē-
Autl "?c "muS ?« ^maksāj is,

L? /aug ā minētā obligācija
"^izsniegta atpakaļ pa-

rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, 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-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 13. aprilī 1927. g. JVs3669.
Priekšsēd. v. A. Veidnei s.

1484a Sekretārs A. Kalve.

Literatūra.
Latvju Raksti. XXVI. Rīgā, Valstspapiru

spiestuves izdevums. Saturs: Piebalga (vē-
sturisks-kritisks apraksts). — Rucavas pagasta
sievas tautas uzvalks un krekla raksts. — Slates
pagasta vaiņagu raksti. — Piltenes pagasta
dubultas vilnaines raksts. — Varakļānu pagasta
cimdu raksti. — Vecpiebalgas pagasta tīnis. —
Jaunauces pagasta pūra lāde. — Viļānu pagasta
krēsli un viengabala laiva. — Vecpiebalgas pa-
gasta kūts un rija ar dzīvokli. — Baldones
pagasta durvju spiežamie un zābaku skrāpis.

Tirdzniecība un rūpniecība
KURSI.

Rīgas biržā, 1927. gada'16. maijā.

Devizes

1 Amerikas dollars 5.184 5 lai1 Anglijas mārciņa 25,166—25m100 Francijas franku 20 10— 9nšn
100 Beigas 71J5-7Ž4S100 Šveices franku 99*30 Iflnu
!00 Itālijas liru 27:85-28 47100 Zviedrijas kronu 138 25—1392-
100 Norvēģijas kronu 133,40 134«100 Dānijas kronu 137.90-138 q*100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15*25 15 55100 Holandes guldeņu 20635—20840100 Vācijas marku 122,35—123'55100 Somijas marku '2,97—13.17
100 Igaunijas marku 1,37—lins
100 Polijas zlotu SsioO—64()o
100 Lietavas litu 50,70—51 '?n
1 SSSR červoņecs L '

D ā r gm a t e I i :

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. R u p n e r 5,

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramai.

B e r 1 i n ē, 15. maijā. Latvijas krastu
apsardzības eskadras komandieris kāpt.
Keizerlings telegrafē no Ķiles, ka La-
tvijas karakuģi „ V i r s a i t i s",
„Ronis" un „Spīdola u šodien
ieradušies Ķiles ostā. Tie, cik
paredzams, 18 maija pēcpusdienā iz-
brauks no turienes uz Latviju. Sūtnis
Dr. O. Voits nosūtījis eskadrai telegrāfisku
apsveikumu.

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 6 lapas puses

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Ādama
Andreja d. Rittenberga lūgumu
un savu 12.apriļa 1927. g. lēmumu
paziņo, ka parādnieks Ādams
Rittenbergs parādu pēc obligā-
cijas par 3000 rbļ., apstiprinātas
7. augustā 1913. g. ar JVa 355 uz
nekustamo īpašumu Valmieras
apr., Rūjienas-Ternejas muižas
muižas zemes dzimtsrentes
gruntsgabalu JVa 100a Rūjienā,
ar zemes grāmatu reģ. Na 2684,
izdotas no Ādama Andreja d.
Rittenberga par labu. Rūjienas
krāj-aizdevu sabiedrībai ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēj dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
kā ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Valdības Vēstu
aizrāda, ka ja šīs persona- no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 13. aprilī 1927. g. Ns.3663.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1485a Sekretārs A. Ka!\ e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija :
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p- P-, ievērojot Jāņa Edu-
arda Kārļa d. Pelēkais lūgumu un
savu 5. aprīļa 1927. g. lēmumu.
paziņo, ka parādnieks Jānis Edu-
ards Kārļa d. Pelēkais parādu
pēc obligācijas par !(> > rbļ.. ap-

apstiprinātas 1. nov. 1904. g. ar
JVa 415 uz nekustamo īpašumu
Valkas apriņķi. Smiltenes pils-
muižas dzimtsobroka zemes ga-
balu pēc kartes JVa 74, ar zemes
grāmatu reģ. N° 1327, izdotas
par labu Pēterim Upitim, ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina vuisas personas,
kurām būtu tiesības iiz augšā
aprādīto obligāciju, 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-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāde
dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 11. aprilī. .V? 3489.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1325a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Zelmas Rik-
man, dzim. Buil lūgumu un savu
5. aprīļa 1927. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādniece Zelma Rik-
man parādu pēc obligācijas par
4500 rbļ., apstiprinātas 3. maijā
1910. g. ar .Na 169 uz nekustamo
īpašumu Valmieras apr., Rūjie-
nas-Ternejas muižas muižas ze-
mes dzimtsrentes gruntsgabalu
Ns 135, Rūjienā, ar zemes grām.
reģ. te 2220, izdotas n'o Jāņa
Dāvā d. Vāvera par labu Mār-
tiņam Pētera d. Mucha, ir sa-
maksājis, bet ši augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniecei dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, 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-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 11. aprilī. .Vņ 3536.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1327a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Johana-
Artura Georga_ d. Grinima lū-
gumu un savu 5. apriļa 1927. g<
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Johans-Arttirs Georga d. Grimma
parādu pēc hipotēkas par 1500 r.,
kura pārvesta 13. maijā 1917. g.
uz nekustamo īpašumu Valmieras
apriņķī, Rūjienas mācītājmuižas
muižas zemes dzimtsrentes grunts
gabalu JMa 18-a, ar zemes grām.
reģ. N° 3041, izdotas no Richarda
Gustava d. Lippes par labu
Kārlim Jura d. Rožkalnam,bIanko
cedeta, kura hipotēka bija visu-
pirms 1908. g. 29. novembrī ar
JVa 267, apstiprināta uz tās pašas
muižas dzimtsrentes gruntsgabalu
JVs 18 ar zemes grāmatu reģistra
JVs 1975, bet no pēdējā dzēsta
1917. g. 13. maijā, ir samaksājis,
bet šī augšā minētā hipotēka ne-
var tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto hipotēku, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, hipo-
tēku atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 11. aprilī. JVa 3529.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1326a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926 g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
'2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
5. aprīļa 1927. g. lēmumu, paziņo.
ka parādnieks Jēkabs Zariņš
parādu pēc obligācijas par 459',
459' un 459'rbļ., apstiprinātas
13. novembrī 1885. g. ar JVa
ffe 1920—1922 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apriņķī, Pulkarnes
muižas zemnieku zemes Maz-
Ennu mājām, ar zemes grāmatu
reģ- JNš 3485, izdota par labu
Aleksandram fon Lovisam. kuras
obligācijas ir pārgājušas kopā ar
Pulkarnes muižu mantošanas
ceļā uz Sofiju Voldemāra m.
f. Lovis of Menar pēc vīra fon
Lilienfeld un proti uz Voldemāra
Aleksandra d. fon Lovis of

Menara testamenta pamata, sa-
skaņā ar bij. Rīgas apgabaltiesas
lēmumu no 5. maija 1903. g. un
no bij. Rīgas Valmieras Muiž-
nieku bāriņu tiesas lēmumu no
26. marta 1903. g. JVs 291, ap-
stiprināto mantojumu sarakstu,
ir samaksājis, bet šīs augšā
minētās obligācijas nevar tikt
izsniegtas atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ kā ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iz-
nīcinātām un lūdzējam dos tie-
sību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 21. aprilī 1927. g. JV°3523.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1319a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu-un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 5. apriļa
1927. g. lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Mārtiņš Pētera d.
Jansons parādu pēc 4 obligā-
cijām par 738, 738, 738 un 739 r..
apstiprinātas 27. februārī 1885. g.
ar JVs 269—272 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apriņķī. Kipsalas
muižas zemnieku zemes Veģu
mājām, ar zemes grāmatu reģ.
JVa 3266, izdotas no Miķeja
Rozenberga par labu firstenei
Natālijai Līven par labu. ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēl dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājuši zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaja uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties

viena mēneša laikā, skaitot
no dienas ,kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī' un
aizrāda, ka ia šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 11. apriļī 1927. g. V? 3517.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

11320a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija I926.g.
likumu un civ. proc. lik. 206(1 un
2062; p. p., ievērojot Jēkaba
Jāna d. Springa lūgumu un
savu 12. apriļa 1927. g. lēmuma,
paziņo, ka parādnieks Jēkabs
Snrinģis parādu pēc obligācijas
par 520 rbļ. 84. kap. atlikumā,
apstiprinātas 15. dec. 1908. g. ar
JVs 413 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apriņķī, Jē ru muiža)
zemnieku zemes Poļbrenču mi-
jām, ar zemes grāmatu reģistra
JVs 355, izdotas no Jēkabajāņa i.
Sprinģis par labu Kārlim Pē-
tera ' d. Poddinam, kura obligā-
cija ir pārgājusi uz zemnieku ze-
mes Bankas Rīgas nodaļu ka
blanku cesionaru, — ir samaksā-
jis, bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir
zudumā. . ..

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz aug»
aprādīto obligāciju , pil
tiesā viena mēneša laika, skaiti"
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi '' un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies. oDU-

gaciju atzīs par iznicinātu ui
lūdzējam dos tiesību prasīt pa

rāda ' dzēšanu zemes gram*a.
1027. g. 13. aprilī.

. Priekšsēd. v. A. Veidi
1503a Sekretārs A. KJ'*

Jelgavas apgabaltie>

pamatodamās uz sava šā gaļ*
7. apriļa nolēmuma. uzaK*"
to personu, kuras rokas
obligācija par 1250 kr. ne-
izstādīta 1804. g. 17. aueus»
Bernhardta.r, v. Oett.ngenarn un

korob. 1894. g. 15. <*«*"£
No 779 uz Ilūkstes apnnj»

Medum muižas ,.TafeIber?
mājām ar zemes grāmatu
ierasties šai tiesā viena «**£
laikā, skaitot no slmhaag»,
iespiešanas dienas
Vēstnes" uniesniegt",,

Ja noteikta laika aktu
iesniegs, tiesa atzīs para<" l-
samaksātu un lūdzējai .
Protasevič atvēlēs pras"
tekas dzēšami zemesgramaw

Jelgavā. 12. aprīlī

Priekšsēd. v. I
1342a Sekretārs (pāra»



- «ogabaltiesas 3. civilnodaļa,
**at„joties uz 10. jūnija 1926. g.
STun civ. proc. lik. 2060. un
;'*U, p. p., ievērojot Pētera
"wt7 d Boša lucumu "n savu

9 apriļa 1927. g. lēmumu, pa-
{"
\3 parādnieks Pēteris Bosa

J^u p ēc obligācijas pai

M apstiprinātas 16. septembri
v i "V2 uz nekustamo

Lfrmu Valmieras apr.. Rūjie-
? nejās muižas muižas ze-

me* dzimtsrentes gruntsgabalu

V-133' RūJienā- ;,r zemes grām.
1842, izdotas no Luīzes
„i. Heinrichson, dzim.

Hcrmau, par labu Inai Fridricha
... Peterson, ir samaksājis,

augšā minētā obligācija

nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes

pamātās, tamdēļ ka ir gājusi

zudumā.
iec apgabaltiesas .3. civil-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties

iena mēneša iaika, skaitot
» dienas, kad šis sludinājums

iespiests ..Vaid. Vēstnesi" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-

teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
iiidzēiam dos tiesību prasīt pa-

rada dzēšanu zemes grāmatā.
: g. 13. aprilī. JVa 3666.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1500a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 206<\ un

p. p., ievēroju! Jāņa Kārļa
telsuna lūgumu un savu

12, apriļa 1927. g. lēmumu, pa-
ziņu, ka parādnieks Jānis Mi-
ķelsons parādu pēc obligācijas
par3000 rbļ, apstiprinātas 9.janv.

;. ar JVe 3 uz nekustamo

iii Valmieras apr.. Konu
muižas zemnieku zemes Roste
mājām ar zemes grāmatu reģ.

. izdotas no Kārļa Jāņa d.
ma nar labu Jānim Kārļa

d. Miķelsonam, kufa obligācija
ir pārgājusi uz Augustu Davidad.

: ,1 blanku cesionaru, kas
viņu ir cedējis blanko, — ir sa-
maksājis, bet ši augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. c.vil
uzaicina visas personas,

kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties

iena mēneša laikā, skaitot
ēnas, kad šis sludinājums
>ts ..Valdības Vēstnesi" un
a, ka ja šīs personas no-

teiktā laikā nepieteiksies, obli-
sacijti atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rada dzēšanu zemes grāmatā.

17. g. 13. aprilī. JVa 307:>.
V Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

ojoties uz 10. juniia 1926. g,
likumu un civ. proc. lik. 2060. un

p. p., ievērojot Grebenšči-
Biedrības valdes nabadzīgu

bērnu audzināšanai Rīgā lūgumu
>m savu 12. apriļa 1927. g. lē-
numu, paziņo, ka lūdz:"

pa kara laiku zudumā
obligācija par 15000 rbļ., ap-

1912. g 16. oktobri
3133 uz nekustamo īpa-

Rīgā, IV hipotēku iecirknī,
amatu reģ. te 2192.

no Jāņa Feldmana par
iii ja tu. Zaicevai

Tapēi iltiesas 3. civil-
isas personas.

būtu tiesības uz augšā
bligacija, pieteikties

inēnešu laikā,
; no dienas, kad šis sludi-

A'ald. Vēstnesī"
rāda, ka ja ~īs personas

laikā nepieteiksies, obli-
itzīs par iznīcinātu un

" izdos tiesas lēmuma
iēļ tiesas depozītā

anemšanas.
K, g«. 21. aprilī 1927.g. JNb 3265.

sēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

'Pgabaltiesas 3. civilnodaļa
ies uz 10. jun. 1920, g

^?
un

c iv. proc. lik. 2060.
P- 'evērojot Annas Jāņa
nrad lūgumu un savu

7 . g. lēmumu, paziņo,
iradniece Anna Konrād

t/non ^ obligācijas pai
rbļ. . apstipr. 23. okt.

534 uz nekustamo
«uniu Rigas apr.. Slokas

muižu zemes dzimts-
^?Eriintseahaiu .V? 92

ļatm-
zemes grāmatu reģ.

tas no Annas Jāņa m.
n. Drešman par labu
i d. Gulbim un Annai
lāto daļu. ir samak-

{JJJ- oet šī augšā minētā obli-

^
la nevar tikt izsniegta at-

JJļl Parādniekam dēļ dzēšanas
* grāmatās, tamdēļ kā ir

i^zudumā.
H^ec apgabaltiesas 3.

civil-
fcj? " uzaicina visas personas.
^^F

būtu
tiesības uz augšā

iciju. pieteikties

tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatās. te 3602

Rīgā, 21. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1843a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. ci-ilnodaļa
pamatojoties uz 10. jūnija I
likumu un civ. proc. lik. 2060. tu
2002. p. p., ievērojot Jura Kārļi
d. Meijera p ilnvarnieka zv
adv. Egona Knoppa lūgumu ut
savu 12. apriļa 1927. g. lēmumu
paziņo, ka lūdz. Juris Kārļa d
Meijers parādu pēc obligācija;
par 3000 rbļ.. apstipr. 10. dec
191H. a. Nt 903 uz nek
īpašumu Valmieras
ciena muižas zemnieku zemes
Kaddaku mājām, ar .
reg. V 1383, izdotas no Reinholda
ļekaba d. Mežciema par labu
Eduardam Jāņa d. Argalim, kas
viņu cedējis blanko, kur
gacija apgrūtina ari tās
muižas zemnieku zemes ,,Liel-
Kadaku" mājas, ar zemnieku
zemes grāmatu reģ. .V: 0213
,.lpes-Kadaku' mājas, ar zemes
grāmatu reģ. te 0214
Kadaku mājas, ar zemes grāmatu

6215 un ,.Briežkalnu "
mājas, ar zemes grāmatu reģ.

:b, ir samaksājis. '
minētās obligācijas nevar

tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ " dzēšana: zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Ta pēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,

kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto onligaciju. pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteikta

laikā nepieteiksies, obligāciju at-

zīs par iznicinātu un luci
? prasīt parāda dzēšanu

zemesgrāmatā. Ne 35."
Priekšsēd. \ A. Veidners

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jun. 1
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Meras Movša m. Lif ši te pilnv.
zv. adv. Volfganga Ķīna lū-
gumu un savu lēmumu no 12. apr.
1927. g. ar šo paziņo, ka pa-
rādniece Lifšitc parādu pēc
divām i,2) obligācijām, apstipr.
uz nekustamu īpašumu Rīgā,
3. hip. lec, ar zemes grāmatu
reg. -V: 401, 2) 24. nov. 1901. g.
X» 2255 par 8000 rbļ. par labu
Hiršam Ševela d. Feiginam. kas
viņu ir cedējis blanko un b)
21. aprilī 1909. g. JVe 638 par
50000 rbļ. par labu Mārtiņam
Laura d. Stātam, kas viņu * ce-
dējis blanko, kuras abas obligā-
cijas ir pārgājušas uz Hermani
Kārļa d. Kampe, kā blanko
cesionaru, kas viņas ir atkal ce-
dējis blanko, — ir samaksājusi
bet šīs augša minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, t.inidēļ ka ir gājušas
zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām. pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis slu-
dinājums iespiests ,.Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdz. dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā. .\"307."i

Rīgā, 1927. g. 21. aprilī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1842a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jun. 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2002. p. p., ievērojot Ferdinanda
Vilhelma d. M a rks hauzena lū-
gumu un savu 12. apriļa 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Ferdinands Markshauzens pa-
rādu pēc obligācijas par 10.000 i.
apstipr. 1914. g. 12. aug. JVe 1880
uz nekustamo īpašumu Rīgā,
5. hip. iec. ar zemes grāmatu
reģ. JVs740 izdotas no Ferdinanda
Markshauzena par labu Kon-
stantīnam fon Grevingkam ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta at-
pakaļ parādniekam, dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ kā ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-

nodaļa uzaicina visas personas,
kufām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dj
zemes grāmatā.

Rīgā '. 21. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1844a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jun. 1920. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p.. pamata. _ ievērojot
Pētera Mārča d. (īrišla lūgumu
un savu lēmumu no 12. apriļa
1927. g. ar šo paziņo, ka lūdzējs
parādu pēc 3 obligācijām, ap-
stipr. uz nekustamu īpašumu
Rīgas apr., Bilderliņu valsts
muižas muižas zemes dzimts-
rentes gruntsgabalu JVa 3 Ril-
derlinos. ar zemes grāmatu reģ.
JVa 1988, I) par ' 10.000 rbļ.
no 18. janv. 1908. g. .Ve 17 par
labu Mārtiņam Andreja d. Brū-
zim, blanko cedēta, 2) par
6009 rbļ. no 15. janv. 1911. g.
.Va 9 par labu Vidzemes sav-
starpigai kredītbiedrībai, un 3)
par 5000 rbļ. no 31. okt. 1911. g.
JVa 427 par labu Jānim Anša d.
Salin-Talbergam blanko cedēta.
ir samaksājis, bet šīs augšā min.
obligaci°as nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
kā ir gājušas zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,.Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs persona: noteiktā
laikā nepieteiksies, obligācijas
atzīs par iznīcinātām un lūdz.
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. te 3030

Rīgā. 2'. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

!K47a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likun. iu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Kārļa-
Aruolda Andreja d. Lēmaņa
lūgumu un savu 5. apriļa 1927. g.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Kārlrs Arnolds Lēmanis parādu
pēc obligācijas par 5000 rbļ.,
apstiprinātas 31. jūlijā 1912. g.
ar JVa 358 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apriņķī, Valtenbergu
muižas muižas zemes grunts-
gabalu -Va 23 mājām, ar zemes
grām. reģ. JVa 077, izdotas no
Kārļa Arnolda Andreja d. Lē-
maņa par labu Kārlim Kristiānam
Jāņa d. Pētersonam. ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā cviena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā. I 1. aprilī 1927. g. Ne3538.
Priekšsēd. v. A. Veidners-

1321a .Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1920. g.
likumu un ci\ - proc. lik. 2060. un

p. pamala, ievērojot Kārļa
Vijuma d. Pētersona lūgumu
un savu lēmumu no 12. apriļa
1927. g. paziņo, ka lūdzējs parādu

pēc divām (2) obligācijām, ap-
stiprinātām uz nekustamu īpa-
šumu Rencēnu muižas zemnieku
zemes Jaun-Starastanc mājām,
Valmieras apr., ar zemes grā-
matu reģ. JVa 510. izd" -
lēkab'a Cībamt-

1) par 20411 rbļ. no 18. janvāra

. pārlabu Emīlijai Matildei
Krigsman. dzim. fon Šroder,
kura obligācija ir pārgājusi uz
Jēkabu Mārča dēlu Cibandtu
kā blanko cesionaru. kas viņu
ir atkal cedējis blanko. un

2) par 3000 rbļ. no 3. jūnija
g. ar .V° 214 par labu

Pāvilam Pētera d. Brandtam.
kas viņu cedējis blanko. ir sa-
maksājis, bet šīs augšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ,
ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nosaļa 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. 13. aprilī 1927. g.
Priekšēd. v. A. Veidners.

1496a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1920.g.
likumu un civ. proc. lik. 200u. un
2002. p. p. pamata, ievērojot
Vasilija Maslova pilnvarnieka zv.
adv. Jēkaba Eljaševa lūgumu un
savu lēmumu no 12. apriļa
1927. g.. paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu pēc četrām obligācijām, ap-
stiprinātām uz nekustamu īpa-
šumu Rīgā. VI dipot, iecirknī, ar
zemes grāmatu reģ. JVa- 249:
1) par 8000 rbļ. atlikumā no
23. augusta 1911. g. ar JVa 2697,
izdoto no barona RudolfaKārļad.
Grottisa par labu Heinricham
Kārlim Ernesta d. Grinbergam
blanku cedēta. kura obligācija ir
pārgājusi uz Hermani Kampe kā
blanko cesionaru, kas viņu li
ir atkal cedējis blanko. ie ie-
maksājis tiesas depozītā Ls 170,70
dēl kapitāla un ",, dzēšanas;
2) par 20.000 rh|. no 13. februāra
1913. g. ar JVs 407. izdota nti
Arvida Andreja d. Baloža par
labu Movšam Arona d. Hauch-
manam; 3) par 30.000 rbl. no
3. septembra 1914. g. ar jte2028,

izdota no tā paša Arvida Ba-
loža par labu Ābramam Jossela d.
Kovnatam un 4) par 30.000 rbļ.
no J. sept. 1914. g. ar JVe 2038.
izdota no ta paša Arvida Baloža
par labu Ābramam Jossela d.
Kovnartam. Visas tīs pēdējās
obligācijas blanko cedētas.
ir samaksājis, bet šīs augšā mi-
nēt ā< obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās tamdēļ
ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas nersonas
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā 1 mēneša laikā, skai-
tu! no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnei
aizrāda., ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznicinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 21. aprilī. .Va 3571.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1838a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 19
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Jēkaba Jāna d. Ga lauska lū-
gumu un savu lēmumu no 12. ap-
riļa 1927. g.. paziņo, ka lūdzējs

parādu pēc 4 obligācijām, ap-
stiprinātām uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas apr.. Rembates mui-
žas kvotes zemes Kruklanu mā-
jām ar zemes grām. i
izdotas no Jāņa Krūklis par labu
Heinricham Berensam frm Rau-
tenfelda mantiniekiem, blanko
cēdētas: I) no 27. maija I8H7. g.

rbļ. ; i') no
27. maija 1H87. g. ar JVs 410 par
300 rb!.: 3) no 27. maija 18N7.g.

II I par 400 rbļ. un 4) no
27. maija 1887. g. ar .Va 412 par
100 r tiesa*

itā 1.* 2ii .- dēļ kapitāla
?izēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-

nodaļa uzaicina isas pei
kurā'" būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,

no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests „Valdibas
nēsī" un aizrāda, ka j
nas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācija atzīs par iznīcinātām
un lūdzēiam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā,

g. 21. aprilī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1839a Sekretārs A. Kilvr.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija I
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Eduarda Kārļa d. Nille lūgumu
un savu lēmumu no 12. apriļa

azino, ka lūdzējs pa-
rādu pēc 3 obligaciīā
nātām uz nekustamu īpašumu
Jēru muižas zemnieku zemes
Vec-Ummalu mājām, Valmieras
apriņķī, ar zemes grām

JS'a 353. izdotas no Eduarda
Kārla d. Nilles: 1) par 243 rbļ,
94 kap. atlikuma no 21. janv.
1897. g. ar te 31 par labu Na-
tālijai Kārļa m. Nille. kura obli-
gācija ir pārgājusi uz zemnieku
zemes bankas Rīgas nodaļu kā
blanko cesionari: 2) par 1000 rbļ.
no 21. janvāra 1897. g. ar JVe32
par labu Alidei un Robertam
Nille, kura obligācija ir pārgājusi
uz Zemnieku zemes bankas Rīgas
nodaļu kā blanko cesionari un
3) par 2000 rbļ. no 27. februāra
1914. g. ar Na 174 par labu Pē-
terim Pētera d. Martinsonam, kas
viņu cedējis blanko,— ir samaksā-
jis, bet šīs augšā minētās obligā-
cijas nevar tikt izsniegtas at-
pakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstn.'
un aizrāda, ka ja šis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas a'zīs par iznīcinātām un

am dos tiesību prasīt pa-
rādi dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 13. aprilī. te 3668.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1502a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija !
likumu un civ. proc. lik. 2060. un

p. p., ievērojot Jāņa Kas-
para d. Timbora (Tambora) lū-
gumu un savu 12. apriļa I
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Jānis Timbors (Tambors) parādu
pēc obligācijas par 6000 rbļ.,
apstiprinātas 17. februārī 1911. g.

ar Na 57 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apriņķī. Bilderliņu valsts
muižas muižas zemes dzimts-
rentes gruntsgabalu .Nē 19 Edin-
burgā, ar zemes grāmatu reģ.
Nš 2291. izdotas no Jāņa Kas-
para d. Tambora (Timbora) pat
labu Džūkstes-Pienavas krāj-
aizdevu kasei, ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ, ka ir gājusi
zzdumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, (neteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 13. aprilī 1927. g. .V 3572.
Priekšsēd. v. -\. Veidners.

1497a Sekreuus A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz '.
likumu un civ. p 'VI. un

Kārla Bērziņu lūgumu un

12. apriļa 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka lūdzēji Lidija un Kārlis
Bērziņi parādu pēc obligācijas
par io.OOO rbļ.. apstiprinātas
9. novembri 1912. g. ar Na 564
uz nekustamo īpašumu Rīgas
apriņķī. Slokas muižas muižas

dzimtsrentes gruntsgabala
Na 20 Jann-Dubultos, ar zemes
grāmatu reģ. -Va 2579. izdotas
no Lillijas un Kārļa Bērziņiem
par labu Žanim Jāņa d. Galve-
niekam, ir samaksājusi, bet šī
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niecei dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ, kā ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uz aicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
apršfīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas ,kad šis sludinājums
iespiests ..Valdības Vēstnesī" un
aizrāda ,ka ja šīs personas no-
teitkā laikā nepietieksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā. 21. aprilī 1927. g.Na 3629.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. on
2062. p. p. pamata, ievērojot
Jēkaba Legzdina un Marijas
Matsori pilnvarnieka zv. adv.
Jāņa Ansberga lūgumu un savu
lēmumu no 5. apriļa 1927. g., pa-
ziņo, ka lūdzēji parādu pēc trīs
obligācijām, apstiprinātām uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā,
VI hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu reģ. JVa 725: a) par
3000 rbļ. no 0. febr. 1899. g. ar
Ne 266, par labu JulianamFeodora
d. Zittenfeldam, kas viņu ir ce-
dējis blanko un kura obligācija
ir pārgājusi uz Hermani Kārļa d.
Kampe kā blanko cesionaru, kas
viņu ir atkal cedējis blanko;
b) ' par 3000 rbl. atlikumā no
obligācijas par 4000 rbļ. oirmat-
nējā lieluma no 7. jūlija 1905. g.
ar JNs 734 par labu Fedoram Alek-
seja d. Nikoļskim, kas viņu ir ce-
dējis blanko, un c) par I min rbļ.
par labu Kārlim Albertam at-
dalīt 25. seni. 1910. g. ar No 11027
no obligācijas pirmatnējā lieluma
4000 rbļ., apstiprinātas 7. jūlijā
1905. g. ar Ne 734, ir samaksājis,
bet šīs augšā minētās obligā-
cijas nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiessa 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša, laikā
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ..Valdības Vēst-

iii aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies.
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasit
parāda dzēšanu zemes grāmatā

1927. g. II. aprilī. N> 30.35.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1324a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
pamatojoties uz 10. jūnija !
likumu un civ. proc. . lik. 21
2H02. p. pamata, ievērojot Jāņr
Anša d- Treilība lūgumu un savi
lēmumu no 12. apriļa 1912. g.
paziņo, ka lūdzējs parādu nēt
divām (2) obligācijām, apstipri-
nātām uz nekustamu īpašumu

apriņķī. Slokas muižas
muižu zemes dzimtsrentes
gruntsgaba un-Du-
bultos, ar zemes grāmatu reģ.

S67, izdotas no Johana
|āna d. Heidemana:

-.{. no 21. jūlija
4 par labu

Pēterim Andreja d. Kļaviņām
blanko cedēta un

2).par 1500 rbļ. no 23. jūlija
: par ' labu

Ansim Friča d. Krūgeram blanku
cedēra, ir samaksājis, bet šis
augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grā-

tamdēļ ka ir g
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītom obligācijām ,
teiksies tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no diena sludi-
nājums iespiest- .Valdības

-ī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par
iznīcinātām un lūdzējam dos
tiesību prasit parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 21. apriti -3181.
Priekšsēd. v. A. Veidners

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1
likumu un civ. proc. lik. 2060 un
2002. p. p„ ievērojot Marijas
un Voldemāra Markovsku lūgumu
un savu 12.apriļa 1927. g. lēmumu
paziņo, ka parādnieki Marija
un Voldemārs Markovski parādu
pēc obligācijas par 30600 rbļ.,
apstiprinātas 18. maijā 1912. g.
ar JVa 1526 uz nekustamo īpa-
šumu Rīgā, Iii hipotēku iecirknī,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 1334,
izdotas no Marijas Pētera m
Markovskij par labu Jēkabam
Friča d. Pētersonam.' blanko
cedēta, kura obligācija ir pār-
gājusi uz Hermani Kārļa d.
Kampe kā blanko cesionaru.
ir samaksājis, bet šī augšā mi-
nētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ, kā ir gājusi zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties

iena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pā-

rēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 21. aprilī 1927. g. JVa 3642

Priekšsēd. v. A. Veidners'
1852a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik,
2060. un 2062. p. pamata, ievē-
rojot IzaJca Judensena pilnvar-
nieka zv. adv. Diedricha Dan-

lūgumii un savu lēmumu
no 12. apriļa 1927. g. .paziņo,
ka lūdzējam Izakam Juden-
sonam ir gājušas zudumā 4 obli-
gācijas, apstiprinātas uz neku-
stamu īpašumu Rīgā. VI hipo-
tēku iec. ar zemes grāmatu
reģ. .V 74: I) par 10.00

novembra 1904. g. ar
60 un 2) par 10.000 rbļ.

no 23. novembra 1904.
Na 1666. Abas Obligacij;
dotas no Jēkaba Borisa d. Sļupera
par labu Moisejam Ošera d.
Magidsonam, blank
2) pai >ļ no 11.
1911. g 372 un 4) par

rbļ. no II. februāra
l'Mi.

..
. ar Ne 373.

Abas obligācijas izdot

Izaka Judensona pai labu Zal-
manim Rachmiela d. Hnke-
vičam. blanko eedetas. kuras

pēdējās obligācija:
Magidsonu.

T kal blanko.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-

nodaļa uzaicina visas pei
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligacijām.piV

mēuešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,V'al
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam izdos dublikātus,
kuri izpildīs oriģinālu vietu.

Rīg.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs \. h

Ventspils pilsētas policijas
priekšnieks izsludina par nede-
rīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi Nē 2564, izdotu no
Sarkanmuiža? pagasta valdes
1920. g. 9. decembrī uz
lura d. Karpienski vārdu.

Ventspils pilsētas pola-
priekšnieks izsludina par r.e
rīgu nozaudēto Latvijas ie
zemes pasi Na 406, izdotu no
Sarkanmuižas pagasta valdes
1920. g. 14. aprilī uz Helet
Martas Jēkaba meitas Svirin
vārdu.



Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija, 192b. g.

likumu un civ. proc. lik. 2060 ,,„

06? p. pamata, ievērojot Kārļa

Ottona d. Upīta lūgumu mi savu

lēmumu no 12. aprīļa 192/. g.,

paziņo, ka lūdzējs paradu pec

divām (2) obligācijām , apstipri-

nātām uz nekustamu īpašumu
Valmieras apr., Konu muižas

«mnieku zemes ..Valge" mājam,

ar zemes grāmatu reg. te ai5,

zdotaTnoJāņa Kārļa d. Sihņ^
n par 900 rbļ. no lb- janvāra

,J,7 g ar Ne 8 par labu Gusta-
u-«nara d. Mežancim.

vam Kaspara
Jilanko cedēta un

2) par 1200 rbļ. no 5. marta
1901. g. ar Ne 137 par labu
Kārlim Jāņa d. Šiliņam, blanko
cedēta. "ir samaksājis .bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ, ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laika, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .. Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 21. aprilī 1927. g.Na 3667.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1848a Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabait. 1. civunoa
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
7. aprilī mitušā Jēkaba Gavrila d
Aļeksejeva, ari Kirilova
privātais testaments, ar kuru
testatoia kustama un nekustama
manta novēlēta Ksenijai Jēkaba
m. Petrovai-Aļeksejevai ar ap-
gabaltiesas 1926. g. 29. oktobra
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniecei Ksenijai Jēkaba m
Petrovai-Alekseje vai.

Daugavpilī, 1927. g. 12. aprilī.
L. JVs 934a 26 g.

Priekšs. b. (paraksts).
1559 Sekretāra (paraksts).

Latgales apgabait. 1 civilnod.
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
27. februārī mirušās Karolinas
Antona m. Šķiro notariālais
testaments, ar kūju testatores
kustama un nekustama manta
novēlēta Jāzepam Andreja d
Slapinām, ar apgabaltiesas 1926. g
8 oktobra lēmumu apstiprināts
un izdo.s mantiniekam Jāzepam
Andtēja d. Slapinām

Daugavpilī, 1927. g. 8. aprilī.
L. Ns 1164a-2o. g.
Priekšsēd. b. (paraksts).

1560 Sekretāra v. tiltiņš.

Zalves pag tiesa,
pamatojo'ies uz savu '»". *
9. aprīta lēmumu un j agasta"**"

lik. 108. un 119. p-P:. da
„i.

namu, ka laulātais pan» JMff-

Jorģa d. Vietnieks un »»£
Pētera m. Vietnieks, dziv. ««£

pagasta Juranu mājās, veļas p«

ņemt-adoptēt Andreja un Aod

Liesmu dēlu Albertu Viu. ™*
13. augustā 1908 g. Pj liKu-
piešķirot adop tējamam visas

migā bērna tiesība» uņ J*
viņam vārdu Alberts V.h» J«8

un Minnas dēls Vietnieks

Personas, kurām pret Jo aw£
ciju būtu kādas ierunas, ue»

aicinātas pieteikties pļe PJ^,
tiesas iešu mēnešu laika,^,
no šīsludinājuma'«>«££trešo reizi .Valdības Vestnei

^
Vēlai pieteiktie ^^JSjļf ģ
ievēroti un adopcija skaiti**J~
likumīgā speķa g»i<«" „

Zalvē, 20. aprīlī 192'_ S_ ,
1872 Priekšsēd. v K- ?=-

Darbvedis J. Zelt'?

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 4. novembra 1926. g.
lēmumu, uz Benediktas Vinogra-
dovas lūgumu un pamatojoties uz
civ. pr. lik. 293 ,301. un 309. p. D.,
uzaicina atbildētāju Aleksandru
Vinogradovu, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā

ierasties šai tiesā saņemt norakstu
no viņa sievas Benediktas Vino-
gKdovas iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot
savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais
neiera tos, lietu noliks uz ter-
miņu un izspriedīs bez viņa
klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuz-
dos, aicinājumu uz tiesas sēdi
un visus pārējos papirus atstās
tiesas kanclejā.

Liepājā, 23. aprīlī 1927. g.
L. J\Ē> 331/27.

Priekšsēd. b. V. Bienenst ams.
2141 Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011,
2014 un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1926. g. 8. novembii Irlavas pa-
gasta .Lošķenu-Atu" m. īpašnieka
Friča Vīnsberga atst. mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, iideikomlsatiem, kre-
ditoriem un t t, pieteikt savas
tiesībai šai tiesai sešu _ mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vestn.'.

Termiņā nepieteiktas _ tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1927. g 27. aprilī.
L. te 1776 27. g.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

2544 Sekretārs M i 11 e 1h o f s.

Latgales apagbalt. I civilnod.
paziņo visparīoai, ka 192ā. g.
24. jūlijā mirušā Antona Jāņa d.
St r u d a privātais testaments, ai
kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Virginai,
Veronikai un Jānim Strudiem un
Teklai Stafeckai ar apgabaltiesas
1926. g. 5. novembra lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantiniekiem
Virginai, Veronikai un Jānim
Sttudiem un Teklai Staieckai.

Daugavpilī, 1927. g. 12. aprilī.
L. Mi 163ai26. g

Priekšs. b. (paraksts).
1558 Sekretāra (paraksts).

Liepājas apgabali,
saskaņa ar 21. apriļa 1927. gada
lēmumu, uz Marijas Matiscn
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 293. 301. un 309.
p.p., uzaicina atbildētāju Kārli M a-
t i s o n, kura dzīves vieta nezi-
nāma, č e t. u mēnešu laikā ie-
rasties šai tiesā saņemt norakstu
noviņa sievas Marijas Matison
iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedis bez viņa klātbūtnes,
ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Liepājas pilsētā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tie-
sas kanclejā

Liepājā, 23. aprilī 1927. g.
te200/27

Priekšsēd. b. V. B i e n e n s t a m s.
2142 Sekretārs A Jansons

Je lgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu šā gada
4. apriļa nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parādi: 1) Eduar-
dam Emtilovam 100 kr. rbļ.
Ls 1,33, 2) Jēkabam Emulovam
100 kr. rbļ. = Ls 1, 33, 3) Verai
Stein, dzini. Emulova 100 kr.
rbl. 1,34, 4) Olgai Šlosberg
1800 kr. rb!. = Ls 24, 5) Georgam
Šlosbergam 809 kr. rbļ. Ls
Ls 10,67 un tīt Jānim Šlos-
bergam 800 kr. rbļ. Ls 10,67,
kas apgrūtina Krišjānim Šlos
bergam piederošo nekustamo
īpašumu Bauskas apr., Bauskas
pilsmuižas ,,Pīrāgu" mājas ar
hip. JVe 2552 pēc testamenta,
koroborēta Jelgavas - Bauskas
zemesgrāmatu nodaļā 1921. g.
13. augustā ar te 2255. atzīti
par pilnīgi samaksātiem un lū-
dzējam «Krišjānim šlosbergam
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu
grāmatās. L. Ae 1888 23.

Jelgavā, 12. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

1345a Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 206u. un
2062. p. pamata, ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
lēmumu no 5. apriļa 1927. g.,
paziņo, ka parādnieks Brencis
Andreja d. Zvirgzdiņš parādu
pēc hipotēkas par 551 rbļ. 64 kap.
no 4. april.a 1888. g. kā pirkšanas
stirnas atlikuma nodrošinājums
grafam Teodoram Medemam pai
labu un obligācijas par 41 rbl.
no 14. februāra 1890. g. ar V 25
par labu grafam Teodoram Me-
demam, apstiprinātas uz ne-
kustamu īpašumu Rīgas apriņķī,
Stukmaņu muižas zemnieku ze-
mes Kalna-Doktera mājām, ar
zemes grāmatu reģ. JVa 3698
Minētā hipotēka un obligācija
ir pārgājušas mantošanas ceļā
uz grafu Teodoru Fridricha d.
Medenru kā Stukmaņu muižas
ieguvēju un proti uz grafu Teo-
doru Ludviga d. Medema te-
stamenta pamata, saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesas lēmumu no
13. decembra 1921. g., ir sa-
maksājis bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības augšā ap-
rādītām obligācijām un hipotēku,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad
šis sludinājums iespiests ,,Vald.
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies ,obligāciju un hipotēku
atzīs par iznīcinātām un lūdzējai
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā. 11. apriiī 1927. g. JVa3524.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1322a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
7. apriļa nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādas Bauskas lauksaimniecības
un palīdzības biedrības krāj-
aizdevu sabiedrībai izdotas un
uz Bauskas apr., Rundāles muižas
,, Karavīru" mājām ar zemes-
grāmatu JVe 23 koroborētas obli-
gācijas : 1) par 1000 kr. rub.,
korob. 1911. g. 24. janvārī ai
JVa 233 un 2) par 2500 kr. rub.,
korob. 1914. g. 8. maijā ar JVe 1201
ierasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājums
iespiešanas dienas ,,VaId. Vēstn.'
un iesniegt minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus ne-
iesniegs, tiesa atzīs aktus par
iznīcinātiem un lūdzējam Eduar-
dam Akermanim atvēlēs prasīt
hipotēku dzēšanu zemesgrāmatās,

ļelgavā, 12. aprilī 1927. g.
L. JVe 860/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
1344a Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa
Jāņa d. Polaka lūgumu un savu
12. apriļa 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jānis
Polaka parādu pēc obligācijas
par 665 rbļ. atlikumā, apstipri-
nātas 5. aprilī 1888. g. ar JVa478
uz nekustamo īpašumu Valkas
apriņķī ,Angulienas muižas Siles
JVe 2*0 mājām, ar zemes grāmatu
reģ. JVs 2268 par labu Georgam
fon Tranzehe-Rozenekam, kāda
obligācija ir pārgājusi uz mir.
Georga fon Tranzehe-Rozeneka
mantojuma masu un ir blanko
cedēta, ir iemaksājis tiesas de-
pozītā Ls 14,24 dēļ kapitāla un
°/„ dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, 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-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 21. aprilī 1927. g. JVe3607.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1849a Sekretārs A. Kal ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Almas-
Rozalijas Jāņa m. Losse un citu
lūgumu un savu 12. apriļa
1927. g. lēmumu, paziņo, ka
parādnieki parādu pēc obligācijas
par 5000 rbļ., apstiprinātas
2. jūnijā 1906. g. ar JVe 472 uz
nekustamo īpašumu Rīgā, III hi-
potēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģ. JVe 1913. ,izdotas no Faivusa-
Haima Šoloma d. Jevelsona pai
labu Leibam Vulfa d. Henkinam,
blanko cedēta, ir samaksājis, bet
šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ, ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju .pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, sJ<aitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātu uti
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatās

Rīgā, 21. aprilī 1927. g. JVe 3314.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1850a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot Jūlijas
Eduarda m. Borchert pilnvar-
nieka, zv. adv. Jāņa Dreimana
lūgumu un savu lēmumu no
5. apriļa 1927. g. paziņu, ka
parādniece Jūlija Borchert pa-
rādu pēc obligācija par 15000 rbļ.
apstiprināta 1909. g. 7. martā ar
JVe 362 uz lūdzējai piederošo
nekustamo īpašumu Rigas pilsētā
IV hipotēku iecirkni, ar zemes
grāmatu reģ. .Va 364 par labu
Paulim Ernsta dēlam Freder-
kingam, kas minēto obligāciju ir
cedējis blanko un kura pārgājusi
uz III Rīgas savstarpīgo kredīt-
biedrību, kas viņu ir cedējis atkal
blanko, kāda obligācija apgrūtina
arī imobilu Rīgā, IV-2280, ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas .-i. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīti) obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 11. aprilī 1927.' g. .N?2965.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1323a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2002.p. p., ievērojot Zapas Ādama
m. Ermanson lūgumu un savu
12. apriļa 1927. e. lēmumu,
paziņo, ka parādniece Zapa Er-
manson parādu pēc 2 obligācijām
par 950 rbļ un 950 rbļ.. apstipri-
nātas 17. maijā 1860. g. ar .Va 33
un 36 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apriņķī, Arakstes mui-
žas zemnieku zemes Pērkoņu
mājām, ar zemes grāmatu reģ,
.Va 9-1, izdotas no Jāņa Bērziņa
iin Ādama Žagata par labu
H. fon Strykam. kuras obligā-
cijas ir pārgājušas uz Hariju
Heinricha d. fon Strvku, kas
viņas ir cedējis blanko, ir sa-
maksājis, bet šīs augšā minētās
ebligacijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ ' parādniekam dēj dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ,
ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies,
bligacijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšami zemes grāmatā.

Rīgā, 13. aprilī 1927. g. JVe3660.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1498a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas pilsētas 3. iec mier-

tiesnesis, uz civ. proc. lik. 293.,
295., 298., 301., 309. un 311. p. p.
pamata uz Joharinas Holtcer-
maii ūgiiimi viņas prasības lietā
pret Meieru un Faniju Jakob-
soniem par 245 Ls un ņemot
vērā, ka prasītājai Meiera Ja-
kobsona dzīves vieta nav zi-
nāma, uzaicina pēdējo ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja atbildētājs minētā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, t.ks nolikta tiesas
sēdē lietas izklausīšanai aiz-
muguriski.

8. aprilī 1927. g. JVa 55

1184a Miertiesn. Pinkuls.

Rīgas pilsētas 7. iec miertiesn,
izsludina sekošu: atbild. Boriss
Sergejevs. kura dzīves vieta
tiesai nav zināma, tiek aicināts
uz š. g. 5. maiju, pīkst. 12 dien'
uz tiesas sēdi, kura notiks Rīgā
Andreja Pumpura ielā JVe 1
Dmitrija Varikopolusa prasības
lietā pret viņu Borisu Sergejevu
un lvanu un Nikolaju Manko
šiem. 120 latu apmērā. Neie-
rašanās gadījumā lieta tiks iz
klausīta aizmuguriski.

Rīgā. II. apriiī 1927. g.
1185a Miertiesu, (paraksts*.

Rīgas pilsētas 9. iec. mierties-
nesis, uz civ. ties. lik. 2011., 2014.,
2019. un 2079. p. p. pamata pa-
ziņo, ka pēc mir. Jāņa Jāņa d.
Rožkalna ir atklāts mantojums
un uzaicina visus, kam būtu uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības, kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot . no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,VaId. Vēstn.".

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā aprādītā termiņā ne-
pieteiks ,tad viņas tiks atzītas kā
^īs tiesības zaudējušas.
1573a Miertiesnesis (paraksts).

Kārsavas iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 2011.
2014.. 2016. un 2079. p. p. paziņo.
ka pēc 1927. g. 19. febr. mirušā
Jēkaba Saliņa ir palicis manto-
jums, kurš atrodas Jaunlatgales
apr.. Tilzas pag. un sastāv no
fermas ,,Sta!tani" JVe 233, kamdēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu vai saskaņā ar to
kādas tiesības, pieteikt tās augš-
minētām miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī".

Ja minētās personas augšmi-
nētā termiņā savas tiesības ne-
pieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā savas tiesības zaudējušas.

Kārsavā. 9. aprilī 1927. g.
V" 1286. 1351a

Miertiesneša v. i. (paraksts).

Aizputes iec. miertiesne-
civ. proc. lik. 1967 20ti
un 2079. P. p. pama

-
ta yj!4

visus, kam būtu uz iq,ālCl"*
februārī Kaunas nilsētai *i\md*:
mirušā Jāņa Andrej a d R?,?'C:
berga atstāto mantojumu ka?tiesības kā mantiniekiem I*»,,ņem . fideikomisariem krerl,
riemu. t. ,.. pieteikt

^bas sai tiesai sešu mēnešu >?>&-'
skaitot no sludinājuma iesni^nas dienas. Terminā nepieteic
tiesības iesitis par spē;
dējušam. i \» ^-, .„""-

Aizputē, 1927. g. i2. aprii "-
1574a Miertiesn. T. Vegners!

Talsu iec. miertiesnesis ,
proc. lik. 2011., 2012. 201 i
2019. pantu pamata paziņo ' 11
pec 1926. g. augusta mēnesi
dzenes pagastā mirušā Marti,»Pētera d. Biedris . ir atklāļgmantojums un uzaicina
kupern ir uz šo mantojumu vaisakarā ar to tiesības ka mantinickiem, legararijiem, fideikomisa
nem, kreditoriem u. t. t.. p
šīs tiesības minētam miertiesnesim viņa kamerā, Talsos, R;eK
ielā JVe 2, viena gada laikā, skai-tot no-šīs sludināšanas diena» ar
piedraudi, ka noteiktā laikā ne-pieteikušies tiks ieskatīti kā savastiesības zaudējuši. Ne324

Talsos. 12. aprilī 1927. g. "
'349a Miertiesnesis (paraksti)

Valmieras apr. 4. iec. mier-
tiesnesis, saskaņā ar lēmumu no2. apriļa 1927. g. un pamato-
joties uz.civ. proc. lik. 2011. 20M
un 2019. p. p. un viet. civ. lik!
2451. p., uzaicina visus, kam uz1920. g. 20. maijā no kara ie-
vainojumiem mir. Eduarda Vī-
l uma d. Tvana atstāto manto-
jumu, vai sakarā ar to, ir kādas
tiesības vai ierunas, kā manti-
niekus, legatarijus, fideikomi-
sarijus, kreditorus u. t. t. . pie-
teikt šīs savas tiesības vai ie-
runas miertiesnesim sešu (lij
mēnešu laikā, skaitot nu šī >lu-
dinājuma iespiešanas diena*
„Vald. Vēstn.".

Ja min. personas savas tiesihas
vai ierunas augšā uzrādītā ut-
miņā nepieteiks, viņas atzīs par
zaudējušām šīs tiesības un ne-
kādas ierunas netiks pieņemtas.

Rūjienā, 7. apr. 1927. g. JN9538
1004a Miertiesnesis (paraksts).

Kārsavas iec. miertiesnesis, &
skaņā ar civ. proc. lik. 74. un
75. p. p. (1923. g. izd.) un 294.,
295., 298., 301., 309. un 311. p.p.
(1914. g. izd.) uz Kārļa Jēkaba d,
Māla lūgumu uzaicina ķīlu zī-
mes turētāju uz Kārsavas pag.
Malnovas muižas zemes gab.
ar nosaukumu ,,fērmaOzolmuiža'
Ļubovu Aleksandra m. Svie-
činu, kuras dzīves vieta lūdz.
nav zināma, četru mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstu.
ierasties augšmin. miertiesneša
kamerā personīgi vai caur piln-
varnieku un saņemt miertiesneša
depozitā ieskaitītos ķīlu zīmes
uz augšminēto īpašumu dzēšanai
Ls 18,23.

Ja Sviečina noteiktā termiņa
šo ' sludinājmu nebūs ievērojusi
tad viņa skaitīsies kā savas tie-
sības uz min. siiinu zaudējusi.

Kārsavā. 7. apr. 1927. g.

101 la Miert. v. i. (paraksts).

Kārsavas iec. miertiesnesis , sa-

skaņā ar civ. proc. lik 2011-

2014.. 2010. un 2079. p. P- P»'
zino, ka pēc 1924. g. 21. marta
mir. Jāņa Donata d. S
ir palicis mantojums, kurs at-

rodas Ludzas apr.. Mērdzenes
pag., Seipulnieku ciema, kamdei
uzaicina visus, kam būtu uz »

mantojumu vai sakarā ar t"
kādas tiesības, pieteikt tas augf-

minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no si sluffl
nājuma iespiešanas dienas „Vam.
Vēstnesī".

Ja minētās personas sa>
sības augšmin. terminā nepteteira

tad viņas tiks atzītas kai sav»

tiesības zaudējušas. j***
1008a Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas reģistr.
nodaļa dara zmamum, ka saskaņā
ar Latgales apgabaltiesas 1927. g.
5. apriļa lēmumu, uz b'k.par hiedr.
17. panta pamata reģ. Mērdzienes
pag. lopkopības pārraudzības
,.Ausma" statūti un ievesti bez-
peļņas biedrību reģistra pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Pusmuca vā, Mērdzienes
pagastā.

Daugavpilī, II. apr. 1927. g.
Reģistr. nod. pārz. v. (paraksts).
1567a Sek. v. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas reģistr.
nodaļa dara zināmu, ka saskaņā
ar Latgales apgabaltiesas 1927. g.
5. apriļa lēmumu uz civ. proc. lik.
1460""-'". p. p. pamata reģistrēti
Viļakas piensamnieku sabiedr.
statūti un ievesti kooperatīvu
sabiedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Viļakā.

Daugavpilī, 1 I. aprilī 1927. g.
Reģistr. nod. pārz. v. (paraksts).
1508a Sekretārs v. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas reģistr,
nodaļa dara zināmu, ka saskaņā
ar Latgales apgabaltiesas 1927. g.
5. apriļa lēmumu, uz civ. proc.
lik. 146070 -. p. p. pamata reģ.
Zosnas piensaimnieku sabiedr.
..O'uts" statūti un ievesti ko-
operatīvu sabiedrību reģistra
pirmā daļā.

Daugavpilī, 11. aprilī 1927. g.
Reģistr. nod. pārz. v. (paraksts).
1509a Sekretāra V. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas reģistr.
nodaļa dara zināmu, ka saskaņā
ar Latgales apgabaltiesas 1927. g.
5. apriļa lēmumu, uz civ. proc.
lik. 146o™-'. p. p. pamata reg.
Aleksandropoles lauksaimniec
mašinti koplietošanas biedrības
,.Sējējs" statūti un ievesti ko-
operatīvu sabiedrību reģistra
pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Aleksandropolē Vidsmuižas
pagastā.

Daugavpilī. 11. aprilī 1927. g.

Reģistr. nod. pārz. v. (paraksts).
1570a Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabait. I civilnod.
uz lik. pat laulību 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
27. janvārī Helēnas Antona m.
Taraski nas, dzim Cakuls
prasības lietā pret Dmtļriju Tro-
iima d. Taraskinu par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda
šķirt laulību, slēgtu 19l7.g. 26. nov.
starp Helēnu Antona m. Cakuls
un Dimitriju Trotima m. Taraskinu
uz laulības likuma 50. p. pamata;
laulībā dzimušo meitu Jūliju at-
stāt audzināšanā pie mātes.

Ja atbildētājs civ. proc.lik. 727.
un 748. p. p. paredzētā laikā
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā.

Daugavpilī, 1927. g. 27. aprilī.
L. Mi 78a/27. g.
Priekšsēd. b. (paraksts).

2546 Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabait. I civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
lik. un civ. proc. lik. 1460.nnp.p.,
uzaicina to_ personu un iestādi,
kuru rokās atrodas obli-
gācija, kas izdota uz Antoniņas
Maksima m. Kononovas vārdu
par 15.000 Krievijas rubļiem un
nostiprināta 1913._g. 23. septembrī
ar M 139 uz Rēzeknes apriņķa
Koreckoje muižu, ierasties šai
tiesā, lidzņemot minēto obligāciju,
Ls 276,80 kapitālā parada un %%
saņemšanai, kas iemaksāti no
valsts zemes bankas minētās obli-
gācijas dzēšanai.

Daugavpilī, 1927. g. 22. aprilī.
L. te 215b 27. g.

Priekšsēd. b. (paraksts).
2044 Sekretāra v. Tiltiņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Jē-
kaba d. Meldera lūgumu un savu
.12' apriļa 1927. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Jānis Meiders
parādu pēc obligācijas par 1000 t\,
apstiprinātas 20. jūnijā 1901. g.
ar JVa 127 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr.. Rūjienas Ter-
nejas muižas zemes gruntsgabalu
JVe XII ar zemes grām. reģistra
JVe 1532, izdotas no Jāņa Jēkaba
d. Meldera par labu Gustavam
Kaspara d. Mežancim, — ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

I apec apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, 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-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīl pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 13. aprilī. JVe 3664.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1499a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Emilijas-Kristines-Annas Cēs-
niek un citu lūgumu un savu lē-
mumu no 12. apriļa 1927. g.,
paziņo, ka lūdzēji parādu pēc
trim* obligācijām, apstiprinātām
uz nekustamu īpašumu Rīgā,
IV hipotēku iec. ar zemes grām.
reģ. JVe 847, izdotas no Kristapa
Jāņa d. Cēsnieka par labu Jānim
Kristapa d. Pienam: 1) par

10.000 rbl. no 9. augusta 1910. g.
ar JVe 1700, 2) par 50.000 rbļ. no
19. jūnija 1912. g. ar JVe 1862,
3) par 50.000 rbl. no 9. oktobra
1912. g. ar JVe 3035. Visas trīs
obligācijas blanko cedētas un
pārgājušas uz Hermani Kārļa d.
Kampe, kā blanko cesionaru. kas
viņas ir atkal cedējis blanko, —
ir samaksājis, bet šīs augšā mi-
nētās obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 111 civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēst-
iusī" un aizrāda, ka ja šīs per-

sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznici-
nātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā. „

1927. g. 21. aprīli. -Ve 3641.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
1837a Sekretārs A. Kalve.



Izlabojums
Latgales apgabaltiesas Krust-

pils iecirkņa miertiesneša sludi
najumā ,V. V." š. g. >* 80
9. aprilī (6. lapp.) p;r Kalniņa
mant uzaicināšanu nepareizi
iespiests: .Jāņa Jāņa d. Kalniņa
lūgumu un Luža-Žagaru mājas*.
Vajaga būt: .Jāņa Indriķa d
Kalniņa lūgumu cn Sušu-Žagaru
mājas kā atstāto mantojumu.'

3944

iii izsolē pārdos
Annas un Eduaidi Kļaviņu
kustamo mantu, sastāvošu no
3 vilnas kaišamām mašinām,
1 vilnas vērpjamās mašinas un
1 vilnas plucināmās mašinas un
novērtētu par Ls 4500.

Izzināt mantu sarakstu, novēr-
'ejumu un apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā uz
vietas. o9i8

Tiesu izpild .1 Stumbergs.

' "Citu iestāžu
sludinājumi.

-?

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 22 aprīli ir apstiprinājis

Ķirumezera un Laukupes melio-
rācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
167. 1. p. ar te 317.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valim ras apr. Vecates pag.,
c. Mazsalacu.

Nod vad. A Ķ u z e.
36£8 Darbvedis F. Briedis.

Latgale* apgabaltiesas Jaunlat-
. . :ec miertiesnesis, saskaņā

S*'avu
'l927. g. 31. marta lē-

,mn un pamatodamies uz civ.
"IT Hk I401" p - un civ ' lik -
fvs'ēi - 1. d-> 12:'-'- P- '"-r š0 uz -

na 19'8- 8- 24 ' feDr ,nir -
Sftera Fedorā d. Maiorova

-int iniekus, pieteikt savas man-
āma tiesības uz mantojumu,
ui palicis Jaunlatgales apr.,
Jauni pac-istā.

Mantojuma tiesības lāpiettic

Jr niekritības sešu mēnešu laikā,
Vaitot 00 sī sludinājuma ie-

liešanas dienas „Vald. Vēstn.)".
«jKStgales ,1927. g. 6. apr.

£433 Miertiesn. J. Outmans.

i at«ales apgabaltiesas Jaunlat-
,i« "iec. miertiesnesis, saskaņā

fSvu 1927.*g. 31. marta lē-

mumu un pamatodamies uz civ.
J™- lik * 1401. p. un civ. lik.

fx sēj l/d.) 1239. p-, ar šo uz-

fcina 1919. g. 10. dec. mir.

Fedora Fedota d. Zemeseva man-

riniekus pieteikt savas manto-

uma tiesības uz mantojumu, kas

palicis Jaunlatgales apr., Purv-
ma les pagastā. ..

Mantojuma tiesības jāpieteic

nēc piekritības sešu mēnešu laika,

Sitot no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas „Vald. Vēstn.".
Jaunlatgalē, 1927. g. 6. apr.

842a Miertiesu. J. (i ii tina ns.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-

gales iec. miertiesnesis, saskaņā
l Savu 1927. g. 31. marta lē-

mum u un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.

[X sēj. 1. d.) 1239. p., ar šo uz-
jicina 1927. g. 9. martā Bārtuša
Vinca d. Circina mantiniekus,
«ieteikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu, kas palicis Jaun-
latgales apr., Baltinovas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
kritības sešu mēnešu laikā,

skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,VaId. Vēstn.".

Jaunlatgalē, 1927. g. 6. apr.

Miertiesn. J. (humāns.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 31. marta lē-
mumu un pmatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p., ar šo uz-
aicina 1908. g. 21. nov. (pēc v. st.)
mir. Nikifora Petrova manti-
niekus, pieteikt savas mantojuma

uz mantojumu, kas pa-
licis Jaunlatgales apr., Augšpils
pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mānešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Jaunlatgalē, 1927. g. 6. aprilī.
848a Miertiesn. J. Outmans.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 31. marta lē-
mumu un pamato'damies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p., ar šo uz-
aicina 1918. g. 19. okt. mir.

a Jevdokima d. Moroza
mantiniekus, pieteikt savas man-

a tiesības uz mantojumu,
kas palicis Jaunlatgales apr.,
Purvmales pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
P& piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Jaunlatgalē, 1927 . g. 6. aprilī.
Miertiesn. J. Outmans.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

"z Vatvaras Jakova meitas 01-
chinas (viņa ari Varvata J a-
kovļeva) lūgumu par nekusta
™as mantas, sas'.āvošas no Orlošl
dema zemniekiem piešķirtās ze-
mes viensētas pēc plāna JVe7, pla-
tlbā ,78 des , atrodošās Valkas
apriņķa Pededzes pagasta (senāk

ivas apr. Paņikovas pag.),
"Tu mantu lūdzēja mantojusi no
«va vīta Fedota Jevdokimova,
ļ eveianu zemes grāmatu reģistri, —
«aicina visas personas, kurām ii
«das tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai

f' to paziņojumu 4 mēnešu
'**ļ no izsludināšanas dienas
?valdības Vēstnesī*, pretējā ga-
r umā nepieteiktās tiesības skai-
ties par iznīcinātam un minētie :

""«ejas mantojuma devējs Fedots
"'Ookimovs un pēc tam ari pate
««eja varētu tikt ievesti attīe-
2* zemes grāmatu reģistri pai

radītās nekustamās mantas
ļ.Pasniek iem bez kādiem aprobē-
'Ķmiem ar neapstrīdamas par
^aaas un hipotekarisku apgrū-
tinu tiesībām.

Daugavpilī, 1927.g. 23. aprilī.
>* 17068.

jIiftKomisijas priekšsē iētājs
E. H e 11 v i c h s

«Kreiar.-darbvedis J S t r a d s

atgalēs zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

?bP,'!°5ntona), viņš ari O.t j-
^olls Ādama dēla Vēvera

^
^aulines Ādama meitas Am

j 'g, dzim. Vēvet, lūgumu pai
Ostāmas mantas, sastāvošas ne

tiesībām : minētam V ē v e r a m
uz 14 des. 1900 kv.-asīm un
Ambergai uz 3 des. zemes
Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk
Ostrovas) apriņķa Kacēnu paga-
sta Batvino pistošā, kuras platība
21 desetiņa 700 kvasis un par
kura īpašuma pārējās ideālās
daļas īpašnieku uzrādīts Otto
Kambers, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina vi-
sas personas, kurām ir kādas tie-
sības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumti _ četru mēnešu laikā
no izsludināšanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
'znicinatam un minēt e lūdzēj va-
rētu likt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās ne-
kustamas mant s (tiesibu) īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdoša-
nas un hipotekarisku apgpjtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927. g. 23. aprilī
te 17060.

Komisijas priekšsēdētājs
2147 E Hellvichs

Sekretars-darbvedis J S t r a d s

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs, paziņo, ka uz 1927. g.
17. febr. apstiprināta pirkšanas-

pārdošanas līguma pamata Onu-
fris Mārtiņa d. Kokoris ieguvis
no Uršulas Antona m. Rudzāt,
pēc pirmā vīra Anspok nekustamu
īpašumu pastāvošu no zemniekiem

p iešķirtās zemes viensētas f* 7.
Daugavpils apriņķa. Vārkavas

pag.. Gavarišku sādžas zemes

robežās. te 15145.
Vec. notāra v., pal. E. Kriķis.

787a Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs, paziņo, ka uz 1927. g.
17. martā apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pamata Jānis
Jura d. Kuzma ieguvis no Ri-
charda Matīsa d. Lielais par Ls
5000,— nekustamu īpašumu
25 3566 ha platībā pastāvošu no
Palacinas fermas atdalītā zemes

gabala ar nosaukumu ..Augstā
sala" Jaunlatgales apriņķa. Ru-

gāju pagastā.
Daugavpilī. 1927. g. 19. martā.

Vec. notāra v. pal. E. Kriķis.

1165a Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija, uz Emmas Te-
nisa m. Salt, dzim: Orūbe un
Jāņa-Aleksandra Ernesta d.
Salta lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no ŠtiIelien
un Orenctāl muižām atdalītā
pļavas gabala 6 des. 1700 kv. asis
platībā, atrodošās Bauskas (senāk
Poņevežas) apriņķa, Paņcimmes
(senāk Podbiržanu) pagastā, kupu
mantu viņi mantojuši no Ernesta
Miķeļa d. Salta, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamu
mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēju
mantojuma devējs Ernests Miķeja
d. Šaltsun pēc tam ari paši lūdzēji
var tikt ievesti attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un
hipotekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. > 15703.

Daugavpilī, 1927. g. 7. aprīli.

Koni. priekšsēd. E. Hellvichs.
896a Sekr.-darbv. J. Strads.

Kārsavas iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 2011.—
2014., 2016. un 2079. p. p. pa-
ziņo, ka pēc 1914. g. 31. jūlijā
mir. Kazmera Zigmāna d. Žūta
ir palicis mantojums, kuj-š at-
rodas Ludzas apr., Nautrēnu
pag., Kejeņu ciemā, kamdēļ
uzaicinq visus, kam būtu uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
kādas tiesības, pieteikt tās augš-
min. miertiesn. sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstu.".

Ja minētās personas savas tie-
sības augšmin. termiņā nepieteiks,
tad viņas tiks atzītas kā savas
tiesības zaudējošas. te 1250

Kārsavā, 7. aprilī 1927. g.
1007a Miert. v. i. (paraksts).

Kārsavas iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar civ proc. lik. 2011.—
2014. un 2016. un 2079. p. p. pa-
ziņo, ka pēc 1925. g. 1. janv.
mir. Stepana Tadeuša d. Novicka
ari Fudana ir palicis mantojums,
kurš atrodas Ludzas apr., Mēr-
dzenes pag., kamdēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šo manto-
jumu vai saskaņā ar to kādas
tiesības, pieteikt tās augšmin.
miertiesu, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn. ".

Ja minētās personas augšmin.
termiņā savas tiesības nepieteiks,
tad viņas tiks atzītas kā savas
tiesības zaudējušas. JVa 1253

Kārsavā, 31. martā 1927. g.
Īdi (Ja Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 11. martā
apstiprini a dāvināšanas līguma
pamata Jevdokija Niko!aja m.
S m i r n o v a ieguvusi no savas
mātes Annas Sergeja m. Smir-
novas tiesibas uz pusi Ls 1.000, -
ve tībā nekustamā īpašuma 17 des.
1874 kv.-asis platībā, pastāvoša
no Ščedrovas dačas zemes gabala
pēc plāna te 3 iaunlatgal s ap-
riņķa Tolkovas pagastā.

Daugavpilī, 1927. g. 23. arr li.
te 16988.

Vec. not. v. pal. E. Kriķis.
2060 Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 6. apriiī
apstipr. dāvināšanas līguma pa-
mata Boleslavs Osipa d. Ma-
reckis ieguvis no Joņa Jupa d.
Marecka ?< nekustamu w īpašumu
400 kr. rbļ. vērtībā pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas te 16 platībā 3 des.
un koplietošanas tiesības zemes
gabalā 1it. a, kura platība 6,48
des. un zemes gabalā lit. b,
kura platībā 0,24 des. Rēzeknes
apr., Vidsmuiias pag., Ludže-
niku-Mareckas sādžas zemes ro-

te16024
I (augavpilī, 1927. g. (i . aprilī.

Vec. notāra v. v. p. E. Kriķis.
1177a Sek. pal. A. Ne i k ene.

Latgales apgabait. vecākais
notārs

paziņo, ka uz 1927. g 5 april
apstiprināta ieķīlāšanas akta pa-
mata Avsjs-Davids un Ābrams
Movšas dd.Kvini ieķīlājuši R-
gas komecbankai par Ls 50.0(0.—
nekustamu īpašumu, pastāvoša no
dzimtslietošanas tiesībām uz pil
sētas gruntsgabalu 1946 I/2/7 kv.-
saž. platībā ar ēkām, Daugavpili,
II iec. 30 kvartālā te 1 Rīgis
ieh ;em policijas te 49

Daugavpilī, 1927. g. 25. aprilī.
te 17136.

Vec not. pal. v. E. Kriķis.
2312 Sekret. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 5. aprili
apstipr. ieķīlāšanas akta pamata
Boruchs Joseļa d. Livšons ie-
ķīlājis Latvijas tirdzniecības un
rūpniecības bankas Ludzas nod.
par Ls 5500,— nekustamu īpaš.
pastāvošu no dzimtsīpašuma
gruntsgabala 277 kv. saž. platībā
ar ēkām Ludzā, XIII_'kv.fJVa 2
Tirgoņu ielā ar polic. JVa 5 un
Latgales ielā ar polic. te 17
Daugavp.l927.g.8.aprMī.J*ie026
Vec. notāra v. v. pal. E. Kriķis.
1178a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz. 1927. g. 7. aprilī
apstipr. ieķīlāšanas akta pamata
Šoloms Movšas d. Tamarkins
ieķīlājis Aleksandram Kazimira
d. Šarkovskim par Ls 5000,—
nekustamu īpašumu, pastāvošu
no dzimtsīpašuma grunts gabala
141 5/ 7 kv. saž. platībā ar ēkām
Daugavpilī, I. iec, 20. kv. .V> 4
lit. ,,V" Virsnieku ielā ar polic.
te 28. te 16028

Daugavpilī. 1927. g. 8. aprilī.
Vec. notāra v. v. pal. E. Kriķis.
1179a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 7. aprilī
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata SJoms Movšas d.
Tam arkins ieguvis no Serafimas
Katrīnas Miķeja m. Polozovskas
par Ls 14500,— dzimtsīpašuma
gruntsgabalu 141 s

7 kv. saž.
platībā ar ēkām. Daugavpili,! iec.
20. kv. ar .Va 4 lit. V Virsnieku
ielā zem pol. te 28. .Ve 16030

Daugavpilī, 1927. g.8. aprilī.

Vec. norara v. v. pal. E. Kriķis.
1180a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
. ka uz 1927. g. 7 aprilī

apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Šlioms Giršs Jūda
d. Niderburgs ieguvis no Lip-
kas Ābrama d. Arša par Ls 3900
dzimtslietošanas tiesības uz pil-
sētas gruntsgabalu 154 kv. asis
platībā, ar ēkām, Daugavpilī.
I. iec. XVII kv. Nā I lit. g Raiņa
ielā ar polic. te 12. 16032

Daugavpilī, 1927. g. 8. aprilī.
Vec. notāra pal. E. Kriķis.

1181a Sek. oal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1 aprilī
apstipr. dāvināšanas līguma pa-
mata Staņislavs Pētera d. Sta-
lidzāns ieguvis no sava brāļa

Jāņa Pētera d. Stalidzana viņam
piederošās tiesības uz pusi Ls 80,
vērtībā nekust. : īpaš. ' 4 des.
1636 kv. saž. platībā, pastāvoša
no zemniekiem piešķirtās zemes
gabaliem N'a.Va 4 un 49 Rēzeknes
apr., Barkavas pag., Zaļmuiž-
nieku sādžas zemes robežās.

16035
Vec. notāra v. v. p. E. Kriķis.

1182a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 31. martā
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Eljašs Šmerka
Vulfa d. Kovaļs ieguvis no
Hajas Eidas Icika m. Mizrok
par Ls 3000,— dzimtslietošanas
tiesības uz pilsētas gruntsgabalu
120 kv. saž. platībā ar 'ēkām,
Daugavpilī III iec, 107. kv.
te 6 lit. b Jelgavas ielā ar polic.
Na 68. Na 16010

Vec. notāra v. v. p. E. Kriķis.
1172a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 6. aprilī
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata VilcheJms Jāna d.
Tauriņš ieguvis no Ludmilas
Fedora m. Kurjavcevas par Ls9O0
nekustamu īpašumu 480 kv. asis
platībā, pastāvošu no Rugeļu
muižas atdalītā zemes gabala te 1
lit. ,,b" Daugavpils apr., Višķu
pagastā. Na 10oIii

Vec. notāra v. v. p. E. Kriķis.
1173a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 2. aprilī
apstipr. ieķīlāšanas akta pamata
Motels Boruchad.Vekslersieķīlāj.
Haimam Joseļa d. Fainštefnam
par Ls 3000,— nekustamu īpa-
šumu, sastāvošu no dzimtslie-
tošanas tiesībām uz pilsētas
gruntsgabalu 52 kv. saž. platībā
ar- ēkām Rēzeknē. Vecā daļā
III Skolas Ielā ar polic. te 4.

Daugavpilī, 1927. g. 8. aprilī.
te 16036

Vec. notāra v. v. p. I£. Kriķis.
1183a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 4. aprili
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Aloizs Oduma d.
Ozišs ieguvis no (ieronima un
Jāņa Aleksandra d. d. Pelniem
par Ls 800,— nekustamu ipaš.
10,036 ha platībā, pastāvošu no
Peļņevkas folvarka atdalītā ze-
mes gabala ar nosaukumu Priežu-
Kalnu mājas Rēzeknes apr.,
Kaunatu pagastā. JVa 16018

Daugavpilī, 1927. g. 5. aprilī.
Vec. norara v. v. p. E. Kriķis.

1174a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 5. aprilī
apstiprināta pirkšanas-pārdoša -
nas līguma pamata Kazmers
Pētera d. Jurgels ieguvis no
Augusta Pētera d. Jurgela par
Ls 400,— nekustamu īpašumu
4 des. 47 kv. saž. platībā, pa-
stāvošu no zemniekiem piešķirtās
zemes gabaliem Na 7 un 12
Rēzeknes apr., Dricānu pagastā,
Novije sādžas robežās. JVal6020

Daugavpilī, 1927. g. 5. aprilī.
Vec notāra v. v. pal. E. Kriķis.
1175a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 6. aprili
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Kazmers Jēzupa d.
Zīmels ieguvis no Jezupata
Franča m. Gudramovič pai
Ls 1600,— nekustamu īpašumu
3.204 ha platībā pastāvošu no
zemniekiem piešķirtās zemes vien-
sētas trijos gabalos NāJVe 27, 27a
un 27b Rēzeknes apr., Makašānu
pag., Krupišu sādžas zemes

'ās. te 16022
Daugavpilī, 1927. g. 6. aprilī.

Vec. notāra v. v. pal. E. Kriķis.
1176a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 30. martā
apstiprināta pirkšanas-pārdoša
nas līguma pamata Jēzups Au-
gusta d. Velkme ieguvis no
Annas Antona m. Georgija, Sta-
ņislava un Justina Pāvela Ge-
orgija d. d. Briciem par Ls 64000,
nekustamu īpašumu 10,160 ha
platībā pastāvošu no Gornojašu
muižas atdalītā zemes gabala
ar nosaukumu ,,Gornojašu ūdens
dzirnavas" Daugavpils apr., Jas-
muižas pagastā. 15998

Daugavpilī, 1927. g. 31. martā.
Vec. notāra v. v. p. E. Kriķis

1166a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 31. 'martā
apstipr. ieķīlāšanas akta pamata
Valentīna Jāņa m. Labunska
ieķīlājusi Kazimira Kārļa d.
Aleksandroviēam par I
dzimtsīpašuma gruntsgabalu 275

ž. platībā ar ēkām. Dau-
gavpilī. I. iec, XVII k\
Raiņa ielā ar polic Na 16. X

Daugavpilī, 1927. g. 8. martā.
notāra pal. E. Kriķis.

1167a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka Beila Boru ha m.
Arnitan ieguva Otupē 1918 g
6 jūnijā pat 460 rbļ. neku tamu
īpašumu, kurš senāk piederēja
Vulfa «i Icika d Pummelim, Ludzā,
Jurizdikas priekšpilsētā 19. kvatt..
Kr Barona ielā ar polic. te 57,
3811 kv. m platībā ar ēkām, uz
1927. g 23 februāri, pie Ludzas
notāra J. Grundmaņa noslēgta
došanas (dannaja) akta pamata,
ievesta Ludzas pilsētas zemes-
grāmatu reģistri te 358, folijā
ilV sēj.).

Daugavpil', 1927. g. 20. apiilī.
te If803

Vecākā not. v. pal A. B e r g s
1867 Sekret pal. v i. V a e b e r s

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 12 aprili
apstipr ināta pirkšanas-pārdošanas
līguma pamata Latvijas bmka
ieguvuži no finansu minis rijas
par Ls 709C0 nekustamu īpašumu,
sastāvošu no dzimtsīoašuma p 1-
sētas gruntsgabalu 584 kv. sāž.
platibi ar ēkām Da-jgavpi i, 1 iec.
XXII kvart. te 2, Valdemāra ielā
at polic. te 12 un Domes ielā ai
polic. te 28.

Daugavpilī, 1927. g. 23. aprilī.
te 16992.

Vecāka notaa pal. E. Kriķis.
2045 Sekr. oal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 12. apr li
apstiprināta pirkšanas-pārdošanrs
līguma pamata Jānis Barluļa d.
P u d i s ieguvis no Augusta Jē-
kaba dēla Bicana par Ls 4C0,—
nekustamu īpašumu 1 des 1930
kvsaž. platībā, pastāvošu no

zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas JV? 16 Daugavpils ap-
riņķa Jasmuižas pagastā Dzalbu
sādžas zemes robežās

Daugavp., 1927. g.23. aprilī.
te 16990.

Vec notāra v. pal. E Kriķis.
2059 Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec.
notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 13. aprili
apstiptināta ieķīlāšanas akta pam
G rs Joseļa d. R i v k i n s ieķīlājis
Efroimam Micheļa d Kacenam
par Ls 1630 nekustamu īpašumu,
saitLVOsu no dzimtslitt š nas iie-
sibām uz pilsētas grun'sgabalu
98ļkv. saž. platība ar ēkām
Daugavpili, I iec. XII kvartai
Nš 2 līt ,A* Domes ielā ar pol. te 6

Daugavpilī, 1927. g. 23. aprili
te 16994.

Vecāka not. v. pal. E Kriķis
2046 Sektet oal A.Neikene

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 31. martā
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Jadviga Ādama m.
Zaļeska ieguvusi no Jurija
Saturnina Vaclava d. Češeiko-
Sochacka, Galinās Friauf, Vandas
Tadeuša, Vaclava bērniem Če-
šeiko-Sochackiem par Ls 2400
dzimtslietošanas tiesības uz pil-
sētas gruntsgabalu 576 kv. saž.
platībā ar ēkām, Daugavpilī,
III iec, 70. kv. JVe 4 lit. ,,b"
Šosejas ielā ar polic. Ne 85 !"w
un Kaunas ielā ar polic. te 31,
33 un 35. te 16006

Daugavpilī, 1927. g. 31. martā.
Vec. notāra v. v. pal. E. Kriķis.
1170a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 31. martā
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Malvina Alek-
.sandra m. Nedzvecka ieguvusi
no Pētera Izidora Valentina d.
Novakovska par Ls 20.000 —
dzimtslietošanas tiesības uz piis.
gruntsgabalu 124 kv. saž. platībā
ar ēkām Daugavpilī, III iec.
64. kv. JVa 5 lit. a Varšavas ielā
ar polic. Ne 30 un Ludzas ielā
ar polic Ne 1. te 16008

Daugavpilī. 1927. g. 31. martā.
Vec. notāra v. v. p. E. Kriķis.

1171a Sek. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 31. martā
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Pēters Kazmera d.
Želtens ieguvis no Andreja
Anča d. Seila par Ls 2000 ne-
kustamu īpašumu 5 des. 941 kv.
asis platībā un koplietošanas
tiesības uz 'koplieto-
jamos objektos, kuru platība
50,01 des., pastāvošu no zem-
niekiem pešķirtās šņoru zemes
Rēzeknes apr., Makašenu pag.,
Jermuļu sādžas zemes robežās.

Daugavpili, 1927. g. 31. martā.
te 16002

Vec. notāra v. v. p. E. Kriķis.
1168a Sekretāra p. A. Neikene

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 31. martā
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Uljans Samuila d.
Micheievs ieguvis no Katerinas
Simana m. Petrovas par Ls 1600
nekustamu īpašumu 10,46 des.
platībā pastāvošu no zemniekiem
piešķirtās zemes viensētas JSā 4b
Daugavpils apr., Skaistas pag.,
Ravdovišku sādžas zemes
robežās. Ne 16004

Vec. notāra v. v. p. E. Kriķis.
II69a Sek. pal. A. Neikene.

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 21 _ maijā 1927 g.,
pulksten 10 diena, Rīgā, 1 Ķēniņu
iela te 47, II ūtrupē krāj-aizdevu
sab. .Spēks' prāsibā pārdos
Andreja S m a 1 c a kust. mantu,
sastāvošu no obligācijas un no-
vērtētu par Ls 21100.

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

Rīgā, 11.maijā 1927. g. 3960
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 23. maijā 1927. g.,
pulksten 1 diena, Rīgā, Kiūzu-
muižas ielā te 2, pārdos Jūlijas
Meldet kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 600.

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

Rgā, 10 maijā 1927 g.
3999 Tiesu izp. L. J a k s t i n š

Latgales apgabalties. 5. iec.
tiesu izpildītājs,

saskaņa at civilproc. lik 1030.
un 1031. p. p. paziņo, ka 1927. g,
27. maijā, no pīkst. 10 tītā Sila-
jāņu pagastā, Silajāņu dzirnavā< - ,

Liepājas notārs
G. Stengrevics,

pamatodamies uz 1916. gada
3. jūlija likumu par tirdzniecības
un līīpnieclbas uzņēmumu atsa-
vināšanu, paziņo, ka barons Ger-
hards Michails Fridrichs Fetdi-
naids Ādams Ferdinanda d!ls
Nolde, ar pirkuma-pārdevuma
līgumu no 1926. g. 22. oktobra
ar reģistra Na 6828, pārdevis
Latvijas pilsonim Hugo Ju iusa
d.E 1 e r t a m savas Liepājas apr,
Bārtas pag. atrodošās .Dižkrūtes
ūdens dzirnavas" ar krep. te2831,
III reģistra, kāds līgums koro-
borets Liepājas-Aizputes zemes-
grāmatu nodaļā 1927. g. 26. maitā.
5947 Notārs G. Stengrevics.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
«ņo , ka 23 maiļā 1927. g., pulkst.
2 dienā, Liepājā, Aleksandra ielā
J* 9,

oārdos vairāksolīšanā
L a n g e Izraēla kustamo mantu,
novērtētu par Ls 90 un sastāvošu
no bufetes viņa 1926. g. ienā-
kima nodokļa parāda segšanai.

Liepājā. 13. maijā 1927. g.
3P65 Piedzinējs (paraks

Rigas policijas I iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 27. maijā, pīkst. 10,
Teātra ielā Nā 10,

pārdos vairāksolīšanā
kinematogrāfa .Mouin-Rouge'
īpašniekiem Margaretei Magnus
un Leopo dam Diamantam
piederoša kinoteātra iekārtu, ro-
taksēta kopā par Ls 2011,40,
Rīgas pilsētas valdes izrīkojumu
nodaļas prasības segšanai. 3956

Ventspils pilsētas policijas
priekšnieks izsludina par nede-
rīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi te 12738, izdotu no
Ventspils apriņķa priekšnieka
1925. g. 23. oktobri uz Ernesta
Ādolfa Otto d. KHestrova vārdu.



Valsts zemes banka
Saskaņa ar likumu par valsts zemes fondā ieskait to zemju

hipotekarisku parādu nolīdzināšanu un dzēšanu (Lik. kr. 1923. g.
J*_ 92) 3. p. Valsts zemes banka uzaicina kreditorus pieteikt viena
mēneša laikā pec ša sludinājuma >espieša as dienas .Vaid. Vēstn.',
savastiesibas un uztadīt prasības dokumentus, kas nodrošināti uz
sekosam uz valsts vārdu pārvestām zemēm :

1) uz Tetelmindes muižu hip. te 38, Jelgavas apr. 1914. g
4. jun. ar Na 1452, nostipr. obligac Kurzemes iedzimto muižnieku
biedr. par labi 8000 kr. rbļ.

2) uz Pržemnļ ciema ar folvatku Pustoški hip. te 5953 Rē-
zeknes apr. pec 1915. g._ 16. marlā ar te 70 Vitebskas apgabait
vecāka notāra J apstiprināta akta Genticham Voinickam par labu
3000 kr. rbļ.

3) uz Kotlešu muižu hip Na 547 Jaunlatgales apr 1905. g.
2. marta te 6 nostipr. oblig. Rīgas biržas bankas 470.000 kr. rbļ.
aizdevuma nodrošināšanai.

4) dz Stoljerovačiznas muižas piimo daļu hip. te 6221 Rēzeknes
apr. 1914. g. 9. dec. ar te 145 nostipr. cbl. par 17.000 kr. rbļ
Ivanam Djubinam pār labu.

5) uz Losišees Nr. V pūstošu zemes gabalu hip. Na 480 atdal.
no Kudepa ciema Jaunlatgales apr. nostipr. obl. a) pec 1913. g.
zemes gram. akts Nā 137 Emīlam Grosvaldam par labu 23.000 kr. r.
b) pec 1913. g. zemes grām. akts te 138 Adolfam-Josifam Lem-
betgam par labu 40.000 kr. rbļ.

3753 Valsts zemes banka.

Rīgas polic. VII iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 30. maijā
pīkst 10, Gertrūdes iela Nā 66,
dz. 4,

pārdos vairāksolīšanā
pils Nadeždai M e i j. dzim Ar-
no'dij piederošas sekošas mantas:
tiimo spoguli, kušeti, 2 galdļņus,
skapi ar stikla durvīm, 7 krēslus
un 2 postanentu?, elektr. stāv-
lampu, kājminamu šujmašin -i
firm. .Pfaff*, 5 taburetes, bruņu
skapi, dāmu raks'amgaldu, gram.
plauktu, bērza koka bufeti, 2 bildes
un brūnu galda segu.

Mantas novērtētas par Ls 431
un apskat? mas pārdošanas dienā
uz vietas.

Pamats: Rigas 2 raj. īres
valdes izp. r te 276 no š g.
17. marta 3957

Rīgas polic. VIII iec. pr-ks
paziņo, ka š. g 20. maijā, pīkst. 11
dienā, Lenes ielā te 15,

pārdos vairāksolīšanā
Arluram Vimbām piederošas
mantas sastāvošas no dažādam
mēbelēm novērtētām par Ls 406
tiesas nodokļa dzēšanai sask. ar
Rigas apgabaltiesas IV civ. no-
daļas š. g. 1. apr. r. Nā 93^4.

Pārdodamās mantas apskatāmas
pārdošanas dienā uz vietas. 3958

Rīgas polic. VIII iec. pr-ks
paziņo, ka š g.20 maijā, pīkst . 1.
diena , Reveles ielā ;v> 79,

Lutera draudzes
1927. g. 7.,8. maija mantu izlozes

vinnesta saraksts.
17. 81. 82, 83, 86. 99.100, 174, 178, 180, 182, 189

194, 197.
204, 220. 221 , 223 , 249, 257.
304, 308. 309, 328 , 331 , 339,343 , 344 , 349, 357, 364, 382,387, 391.
400 , 406. 420, 446 , 474, 486

489, 497,
503, 515 , 519 , 527,' 530, 538,

540, 545 , 553, 558 , 572, 574
579, 589, 598.

621 , 634 , 635 , 671.
729 , 732, 750 ,754,757,758,780
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1104, 08, 21 , 26, 37 , 41 , 54,58, 61 , 66 , 84, 91, 98.
1200, 01, 09, 14. 20 , 27, 40,

61 , 69, 82.
1330, 31 , 39, 46, 47, 49, 93, 99.
1402, 04, 05, 20 , 27, 48, 54,56, 57 , 68, 81, 87.
1500, 20, 40, 52, 68, 81, 88,90.
1610, 27 , 30, :-! 9, 51 , 62, 74.1710, 23 , 34, 41 , 59. 89.
1821 , 37, 38, 47, 79, 90.
1912 , 45, 46, 48, 55, 56, 75, 92.2000 , 04. 10, 20, 20 , 39, 0067, 73 , 78, 89, 92, 94.
2102, 12, 25, 31, 35 , 38, 42 ,

64,66, 67 ,68,73,75, 85, 89, 93, 97
2204 , 12, 66 , 70, 73.
2320, 33, 42, 50, 63, 68, 74,

80, 82.
2405, 15, 32, 44, 80 , 84 , 94,95 , 96 , 99.
250i,03 ,20 ,31,53, 64, 69, 83.
2600, 22, 31 , 45, 55 , 58, 81,

93, 95.
2709, 14, 16, 36, 41 , 48 , 60, 91.
2805, 13, 23, 32, 40 , 42, 53,59, 65, 74, 80, 84, 94, 99.
2901, 02 , 08, 13, 35, 37, 41

51 , 58, 74, 75, 82 , 87, 89, 97.
3009, 18, 25, 30, 47 , 48. 61,

69, 71 , 75 , 82, 87.
3110. 4.3 46 47 60 S4 1

Q
3231 , 37 , 38, 55, 80.
3300 , 04. 11, 18, 43 , 49 54

63, 66 , 75.
3412 , 59, 69, 77, 92 , 95.
3506, 11, 36, 38, 40, 46, 47,

49, 55, 67, 70, 93.
3616 , 19, 26, 32, 41 , 43, 46,

52, 59, 81, 86, 93, 96.
3700, 69, 74 , 80, 96.
3820 , 28, 40, 46 , 48, 55 73.
3918, 46 , 61 , 91.
4004, 10, 35, 42 , 54 , 59, 62,73, 74, 83, 91 .
4105 , 22, 36, 47, 58, 62, 63,74, 77, 78 , 83, 92, 98.
4201 , 05, 07, II , 29, 31, 33

36, 37, 44, 52, 72.
4311 , 14 , 29, 42, 60, 67, 72,88, 96,
4422 , 32, 56, 80, &3,4500, 04, 77 , 78. 87, 97.
4608, 10, 20, 65, 67, 82, 83, 90.
4702 , 13, 20 , 35 , 51 . 52, 53 ,

63, 64, 83, 90.
4807 , 22, 43, 47 , 52 , 62 , 69,95 , 97.
4937 , 40, 49 , 53, 64, 76, 99.
5005 , 17 , 27 , 32 , 44, 52 , 55,

68, 71 , 79.
5118 , 34, 38, 66, 84 , 85, 91 , 96.
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45, 90, 95.
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6706 , 25, 28, 29 , 60, 03, 64,
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11216, 49, 71, 82,
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Vinnesti saņemami mēneša

laikā, Lutera baznīcas mācītāj?

mājā Indriķa ielā .Va8, pīkst. *-

3660a Lutera draudzes pa»»-
komiteja.

Latgales lauksaimn.
vidusskola

izdos š g 25 maijā puikst 10
r ti, Malnavā pie Kersa/fS,

atklātā izsolē
maākprasītājiem skolas internāta
apgādi ar liellopu gaļu

Tuvākas ziņas skolas kantorī.
Malnavā. 396?

Ventspils pilsētas policijas
priekšnieks izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekš
zemes pasi JVs 3264, izdotu no
Sarkanmuižas pagasta valdes
1923. g. 7. decembrī, uz Eliza-
betes Friča m. Amatniek vārdu.

SŽažāāi ļ
sluāinaļutmt.

Tipo-lito- cinkogrāfijas akc.
sabiedrības „RITI" valde

uzaicina akcionārus uz

kārtēju pilnu sapulci,
Rīgā, valdes telpās, Dz'rnavu ielā
Nš 57 (Baznics ielā te 6), 5. j. nijā

1927. g., pīkst. 5 dienā.
Dienas kārtība:

1) valdes un reviz jas komisijas
ziņojumi,

2) 1926. g. pārskata un bilmces
caurskatīšanu un pieņemšana

3) peļņas sadalīšana,
4) 1927. g. izdevumu budžets,
5) vēlēšanas,
6) tekošas darīšanas

Akcionati, kuri vēlas piedalīties
pilnā sapulcē, tiek lūgti iesniegt
savas pagaidu apliecības valdei
(Rīgā, Dzirnavu ielā te 57 —
Baznīcas ielā te 6) saskaņā ar
sabiedrības statūtu 52. § ne vēlāk
par 29. maiju 1927. g.

3757 Valde.

Maksātnespējīgo parādnieki
Oskara Ziediņa un Augusta
Z a m u e ļ a konkursa valde uz-
aicina maksātnespējīgo parādnieki
Oskara Ziediņa un Augusta Za-

mueļa kreditorus uz

pilnu kredit sapulci
uz š _g. 27. maiju, pīkst. 6,30
vakaiā — Rīgā, Kr. Barona ielā
te 4, dz. 4 konkursa vaidēs telpās

Dienas kārtībā: 1) Miera
līguma apspriešana attiecībā uz
Oskaru Ziediņu. 3^4"

Konkursa valdes priekšsēd.
z«ēr. adv. G. L. R u b i n s t e i n s.

Ādu apstrād. un krāsos,
akciju sa-bas „ELEKTRA"

valde uzai.ina akcionāras uz

Vecsataces virsmežniecība
noziņo ka š. s 24. maijā meža pdtdoianas iassofe
gsludināta .Vaid. Vēstnesī' te 99;

tiek atcelta.
oq£4 Vecsafacet rirsmfžniecīDa

Rīgas policijas Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka S.g. 27 maijā, pīkst. 10

ritā, Dubultos, Aleksandra prosp.

te 6, p ārdos 3961

pirmā atklāta vairāksolīšanā
Mii iiai Pilsētu iek piederošos

SOO eab ķieģeļu un 1 kubikasi

faniu akmeņus, novērtētus par

C 53.16 saskaņa _ ar nodokļu

departamenta r. no s g. 1*31481.

Drabežu pag. valde izsludina
atkal par derigu Latvijas iekšz
pasi, izd no Drabežu pag. izpildu
komitejas 2L febr 1920. g. N°433
uz Annas Pētera m Kaņep v,
kura bija nozaudēta un izsludināta
par nederīgu, bet tagad at-asta

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kaitina te 5846 uz Annas
Z a d i ņ a s vārdu pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par ne-
derīgu. 3954

Mjabetisns_
satura rūdītājs
Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumam, 1926. g.,
1. līdz 24. burtnīcai (1. lidz

192. skaitlim).
Saeimas kodilikacijas nodaļa sa-

kārtojumā

Šis satura rādītājs maksā:
Ls (1.20. «r piesūtīšanu Ls0 22

???nniurannBB

pārdos ualrāksolBanfl
Peteram Gorām piederošas
mantas, sastavo'as no 1500 pāru
koka tupeļu un 1000 pāru zan-
daļu liestu novērtētaspar Ls 359
limokases parda dzēšanai sask.

ar daiba insp. slimokašu lietās
š. g. 2. apr. r. te 3448. _

Mantas apskatāmas pārdošanas
diena uz vietas 3959

Slates pagasta valde,
pamatodamies uz š. g. 11. maija pa-
domes lēmumu dara zi.iamu, ka
24. maijā š g, pulksten 12 dienā,
pagasta namā, noturēs otrreizējus

tovfļus,
izdodot mazākprasītājiem jaukta

izsolē
jpa&amta nama jaun-

būves durbus
bez noteiktas solišanas sumas,
zem sekošiem nosacījumiem: pa-
gasta nima stāva uzbūve no kpļķa
javas ar jumta uzbūvi. Darbi
vērtēti apm. uz Ls 3000.

Torga dalībniekiem jāiemaksā
Ls 30O _ drošības naudas, bet būves
uzņēmēj em jāpapildina diošības
nauda lidz 10/o no nosolītās
sumas.

Tuvākus solīšanas un darba
nosacījumus var ieskatīt pagasta
valdes kanclejā un Rīgā, akc sab
.Būve birojā.

Pagasta valde atiodas 1 km
no Jēkabpils-Aknistes šaursliežu
dzelzseļa stacijas .Oeidaņi'.

12 maij i 1927. g.
Priekšsēd tājs P. L e i s k i n s.

3989 Darbvedis (paraksts".

Gaiķu pagastam,
Ki-ldigas apr., c Saldu, vajadzīga

pagasta vecmāte.
Kandidātes, kuras vēlas ieņemt

šo amatu, tiek uzaicinātas pie-
teikties rakstiski lidz š. g. 9. jū-
nijam, iesniedzot attiecīgus do-
kurrentus. vai personīgi ierasties
minētā dierā, t. i. 9 jūnijā š. g.,
puikst 10 no lita, Gajķos, pie
oag padomes uz vēlēšanām.
Alga pēc vienošanās. Sg'M

Tukuma apr. pr-ka palīgs
1. iecirknī

paziņo, ka sa kaņā ar tiesas
spriedumu Leo Perlmana u. c.
prasības piedzīšanai 18 maijā
1927. g, puikst. 10 rītā, Engures
pag, jaunsa mnieclba te 16,
.Gulbja silā"

pārdos vairāksolīšanā
Lszeram Rotām piederošo ku-
.-taao mantu, sastāvo'u ro apm.
184 kubikasim ?'x8'x8' ne-
mizotas stutmalkas un novērtētu
uz Ls 375.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā aii apskaiit pārdodamo malku
varēs ūtrupes dienā uz vietas

Apriņķa ceļu inženiers Jelgavā
izdos 1927, g. 27 maija, pus-t. 11
savā kanclejā, Upes iela te 9,
rakstiskā un mut izsolē mazāk-
prssītājiem grants pievešanas
darbus uz valsts mežu resoīa
ceļiem sekošos pagastos: 1) Blī-
denes pagastā 250 kub. mtr.,
drošības nauda Ls85; 2) Dobeles
pag. 60 kub. mtr. (Ls 20);
3) lies pag. 108 kub. mtr.
(Ls 30); 4) Naudītes pag. 60
kub. mtr (Ls 20). _ te 767

Tuvākas ziņas kanclejā darb
dienās no pīkst. 9-15. 3398

kiitēio lisīĒii iai![i
5. jenijī 1927. g, pīkst. 12_d>ena
sabiedrības kantor, Rigā, Ādmiņa

ielā te 4
Dienas kārtība:

1) Valdes un ievitijas komiijas
ziņojumi; 2) 1926. g. pārskati un
bilances caurskatīšana un pie-
ņemšanā; 3) peļņas sadalšana;
4) 19/7 g. izdevumu budžets;
51 velēšana un 6) tekošas dalī-
šanas.

Akcionārus, kuri vēlētos pieda-
līties pilnā sap;4:ē, lūdz iesniegt
valdei (Rīgā, Ādmiņu ielā te 4)
savas akcijas vai pagaidu aplie-
cības, saskaņa ar sabiedrības
statūtu 52. § ne vēlāk kā lidz
1927. g. 29. maijim.

3952 Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Ventspils pilsētas policijas
priekšnieks izsludina par nede-
rīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi N9 253027, izdotu no
Rīgas prefektūras pasu nodaļas
1925. g. 25. aprilī uz Beilas-
Rozas Levina meitas Haimovič
vārdu. 2457

Makašānu pagasta valde, Rē-
zeknes apriņķī, izsludina par
nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi te 4057, izdotu no Rē-
zeknes apriņķa priekšnieka palīga
1. iecirknī uz pilsoņa Antona
Kazimira d. Turlaja vārdu. 2175

Jūrniecības departaments izslu-
dina par zudušu Latvijas pilsoņa
Sandera Tomad. Birkenberga
tuvbrauceju stūrmaņa uz buru
kuģiem diplomu, izdotu no Man-
gaļu paibiudišanas komisijas
27. aprili 1912. g.te 104/31. 3955

Gostiņu 6-kl. pamatskolas pa-
dome izslud na par nederīgu pa-
zaudēto te 8 bazāra ziedojumu
vākšanas grāmatiņu novembra
rn. 1926g3994

Maksātnespējīgas parādnieces
o./s. ..Zenits "

vīsp.kreditarusanulce
n:tiks š g 23. maija, pl. 7 vakarā,

Kaļķa ielā 39, dz 2.

Dienas kārtība:
1) Pretenziju pārbaudīšaia.

2) Konkursa valdes ziņojumi
3) Konkursa slēgšana.
4) Konkursa rakstura noteikšana.

3951 Konkursa valde.

Paziņojums.
1927. g. 23. maijā, pīkst. 18.J
Rigas apgabaltesas tfPgjgļ
maksātnesp= jiga parādnieka dc

harda Tucha

oHīoā kreditora mmk
ar pirmās, 7. maiji nenotikuši»

sapulces dienas kartību:

1) zvērināta kuratora »?«"**«,
2) zvērināta kuratora ajaigui

3) konkirsa valdes velēšana ,

4) dažādi jautājumi.
^Zvērināts kurators: (

zvēr. adv. pal. M. Grajev*

Fin. min. valsts saimniecības departaments
1927: g. 27. maijā, pulksten 11 diena, Valdemāra iela te 2-a,

tssnomās uas IO gadiem

atklātā muti kā izsolē m mm
nekustamu, mantu,

atrodošos Ikšķiles pag, ar nosaukumu .Papfs fabrika", sastāvošu
no zemes gab. 26,94 ha, 2 km gara kanāla, 75 HP ūdenstuibinas,
mūra divstāvu iabrikas ēkas (degusi), 4 dzīvojamām un 4 saimniec
ēkām, līdz ar lupatu pārstrādāšanas mašinam. Izsole sāksies no
1.500 nomas naudas gadā. Drošības nauda Ls 300

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sakumim jāiesniedz kvīte par
drošibas naudu iemaksu Latvijas banka uz valsts saimniecības de-
partamenta rēķina te 206. 3907

Tuvākus paskaidrojumus sniedz un ar izsoles noteikumiem var
iepazīties departamenta administratīvā nodaļā, darbdienās no 9-13.

Flnaniu min. valsts saimniecības departaments
pārdos š. g, 29. maijā, pulksten 10 rita,

mutisku vairāksolīšana
Jelgava, Uzvaras iela te te 33 un 61,

Zefiscenfra preses. £i*££wmašlzēwes sftdrdorrt

un 2 čuguna ftatfus
Tuvākas ziņas depa:tamenta administratīvā nodaļā, darbdienās

n -> pulksten 9 -13. 3932

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenā darbnīca

izshc'ina š. g. 1. jūnijā

rahstisnu sacensību uz:
1) Rēķinu mašinām 2 gab.
2) Kokvilnas audeklu .... 1000 m
3) Brezenta lentām 200 m te 774
4) Filcripām 40 gab. 3995

Sacensības noteikumi, saraksti saņem imi un paraugi apskatāmi
darbnīcas komercnodaļā Slokas ielā I* 2 darbd. no 10—12. 2̂ ,

Apriņķa ceļu inženiers Daugavpilī,
savā kanclejā, Šosejas ielā te 104, izdos

jauktā, galīgā izsolē,
1627. g. 24. maij' , p'.kst. 10, sekošus darbus:

1) 480 kub. mtr grants piegādāšanu uz valsts pārziņā pārņemtā
Ilūkstes-Jēkabpils ceļa, no klm 21575 līdz klm. 22 884 Drošības
nauda Ls 200.

2) 14,80 mtr. gara mūļa tilta remontu pār Osinovkas upi, uz
Daugavpils—Lukstes ceļa. _ Drošības naida Ls 270.

Tuvākas ziņas kanclejā te 778 3 93

Jlnriritia ceļa inženiera (fti&ā.
š. g 30. maijā, pīkst. 11, savā kanclejā, Lāčplēša ielā te 24, dz. 8,

izdos mazākprasītājiem jauktā izsolē,
28 mtr. gara »Hau" fermas koka tilta būves darbu izvešanu pār
M. Juglu uz Ogres - Kranciema II b. šķ. ceļa.

Drošības nauda Ls 1600.
Tuvākas ziņas kanclejā. te 782 3997

Auces virsmežniecība
14. jūnijā š. g, Lielauces pagastā, Stirnas muižī, Auces virsmežnie-
cības pieņemšanas telpās ixnomSs iauMā ixsofē 6e«

pecizsoles

zveļas tiesības uz 3 &ad.
Lielauces ezerā apm 75 ha plāt, atrod. Jelgavas apr, Lielauces pag.

Solīšana sāksies no Ls 502 gada nomas, izsole sāksies pulksten
12 dienā. Pie izsoles piedalīsies personas, kuras iemaksās izsoles

komisijai drošības naudu viena gada nomas ļ apmērā, kura pie no-
solīšanas jāpapildina līdz pilnai nosolītai sumai.

Tuvākas ziņes virsmežniecības kanclejā.

3953 Jtuces virsmežniecība.
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