
SAEIMA.
Sēdes 18. maija.

Vakar priekšpusdienas sēdi atklāja
priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš pulk-
stenioŠaisēdenacasnobalsotpariesniegtam
pārejas formulām pie pieņemtā
budžeta. Bez ierunām pieņem budžeta
komisijas iesniegtās formulas; svarīgākās
starp tām: uzdot izglītības ministrijai,
nacionālās operas un nacionālā teātra
uzturēšanā saistīt pašvaldības un sabie-
drības līdzekļus, samazinot valsts
pabalstus; uzdot valdībai, nākt Sa-
eimā ar likumprojektu par kinoteātru
aplikšanu ar valsts nodokli 2% apmērā
par labu nacionālai operai un nacional-
teatrim; uzdot valdībai noskaidrot jau-
tājumu par Bolvu komercskolas pārcel-
šanu uz Rēzekni un vispārējas vidus-
skolas atvēršanu Jaunlalgales apriņķī;
uzdot valdībai, izglītības un zemko-
pības ministriju kursos kara inva-
lidus uzņemt par brivu; uzdot val-
dībai, nākt Saeimā ar likumprojektu par
tuberkulozes apkarošanu; uzdot valdībai sā-
kot arl928./29. budžeta gadu privātām kul-
turelam organizācijām pabalstus valsts
budžetā neuzņemt, bet izsniegt tos vie-
nīgi no kultūras fonda līdzekļiem sa-
skaņā ar likumu prasībām; uzdot val-
dībai reorganizēt valsts nodokļu sistēmu
un nākt ar likumu par progresivā ienā-
kuma nodokļa atcelšanu uz laukiem un
tā atviesošanu ar nodokli no nekustamas

mantas; uzdot valdībai ar 1928 /29. budžeta
gadu atcelt maksu par valsts tiltu un šoseju
Netošanu; uzdot valdībai, pieņemot dar-
biniekus, priekšroku dot tiem darbinie-
kiem, kuri atlaisti štatu samazināšanas
«ēļ u. c.

Bez tam iesniegta vesela rinda pārejas
formulu no atsevišķiem deputātiem, bet
lielāko daļu no tām noraida, starp citām
' Celmiņa iesniegto par valsts pie-

maksu samazināšanu slimo kasēm no
Jo uz 1%, A. Bļ od nieka — par
?920. g is marta likuma gro-
sisanu/ lai pirmskara noguldītājiem
Pjc iespējas atmaksātu pilnu vērtību,

D u b i n a — Latvijas bankas pa-
ļtornē iecelt ari minoritatu pārstāvjus
(Pret šo pārejas formulu izsakās budžeta
Komisijas referents J. Celms un finansu
ļļiinistris V. B a s t j ā n i s); P. Z e _ i-
folta ierēdņu algu jautājuma nokār-
tošana u. c.

Starp atsevišķu deputātu iesniegtām
jļo pieņemtām pārejas formulām minamas:

? Rozentala — izsniedzot neatmaksā-
tus pabalstus karā nopostītām saim-
*ībam , dot priekšroku maz- un

'«saimniecībām : J. Rudža — gādāt par
^?'eJfu skaita palielināšanu Latgalē

auzu šņoru zemju sadalīšanai viensētās;
j,E g 1 ī ša — uzdot valdībai, atprasīt
.fonda sumas līdz 1. jūnijam no

1 organizācijām, kas saņemto naudu
jj?izlietojušas sēklas vajadzībām ļ

Rozentala — izstrādāt un
niegt Saeimai jau rudens sesijā

likumprojektu par graudnieku un nom-
nieku tiesiskā stāvokļa nokārtošanu;
G. Mīlberga — uzdot valdībai rau-
dzīties, lai zemkopības ministris pie-
grieztu vērību : ka tiktu pasteidzināta
piešķirto jaunsaimniecību, amatniecību
un apbūves gabalu koroborēšana ; jaun-
saimniecībās ietilpstošo mežu izciršanu
paātrinātu un dotu iespēju pašiem zemes
ieguvējiem mežus atpirkt bez platības
ierobežošanas; neatmaksājumus pa-
balstus izsniedzot, lai tiktu ņemts vērā
ari celmāju, krūmāju, akmenāju un pur-
vāju daudzu.-ns; K. Bachmaņa —
uzdot valdībai, uzņemt 1928./29. budžeta
gada darba plānā zvejnieku ostas izbūvi
Papes jūrmalā, Liepājas apriņķī;
K. Bachmaņa — izsniegt tekošā
gadā Latvijas glābšanas biedrībai uz
ūdeņiem 10.000 latu glābšanas staciju
ierīkošanai u. c.

Sēdi slēdza pulksten 12,35.
Pēcpusdienas sēde vakar nenotika.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5 pēc

pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos par muitas dar-

binieku dienesta apģērbu.
Pārgrozot un papildinot 1925. gada

23. decembra noteikumus par muitas
darbinieku dienesta apģērbu (Lik. kr. 209),
izteikt minēto noteikumu 1. un 3. pantu
šādi:

1. Muitas uzraugi, uzraudzes, šveicari,
kurjeri, izpildot dienesta pienā-
kumus, obligatoriski valkā dienesta
apģērbu.

3. Dienesta apģērbu muitas uzraugiem,
uzraudzēm, šveicariem un kurjeriem

izsniedz par brīvu uz instrukcijas pamata,
kuru izdod finansu ministris.

Rīgā, 1927. g. 10. maijā.

Ministru prezidents M. Skujenieks.
Finansu ministris V. Bastjānis.

Rīkojums.
Grozot manu 1924. g. 10. decembra

rīkojumu .Ne 2048/Go (.Valdības Vēst-
neša" 1924. g. 285. numura), paziņoju
zināšanai, ka ar š. g. 1. aprili pievienoju :
Ziemupes pagastu Liepājas kara ap-
riņķa 1. iesaukšanas iecirknim Liepājā,
bet Ezeres un Nīgrandas pagastu
tā paša "kara apriņķa II iesaukšanas
iecirknim Priekulē.

Pamats: 1926. g. 21. decembra
likums par dažu apriņķu robežu
grozīšanu (.Valdības Vēstn." 1926. g.
288. numurā).

Rīgā, 1927. g. 18. maijā. Ne 1368/Go
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.
Galvenā štāba priekšnieks,

ģenerālis P e n i ķ i s.
Organizācijas-mobilizācijas daļas
priekšnieks, pulkvedis - leitnants

Ga i 1 i t s.

Visām policijas un pašvaldības
iestādēm.

Saskaņā ar ministru kabineta š. g.
17. maija lēmumu sava š. g. 14. maija
rīkojuma (sk. „Va!dības Vēstneša"
107. numurā) „a" pantu papildinu ar
sekošo:

.Tāpat aptaujas ceļā ievācamas ziņas
par visiem 1905.— 1906. gada stipri cie-
tušiem brīvības cīnītajiem un kritušo
brīvības cīnītāju ģimenes locekļiem, kuriem
ar agrarlikuma II daļas 44. pantu dotas
priekšrocības valsts fonda zemes iegū-
šanai.

Rīgā, 1927. g. 18. maijā.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.
Valsts statistiskās pārvaldes

direktora vietā A. M a 1d u p s.

Apstiprinu
1927. gada 18. maijā.

Izglītības ministris
J.Rainis.

Rīkojums
par pilnas pamatskolas kursa
beigšanas kārtību 1927. gadā

Uz 1925. g. 23. aprija Ns 1618
rīkojuma pamata.

Šogad papildu pārbaudījumi pilnas
pamatskolas kursa beidzējiem jātur:
Rīgā, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē —
ģeogralijā, Latgalē — dabas zinībās.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktors J. D o b u 1 i s.

Apstiprinu.
1927. g. 13. maijā.

Satiksmes ministris
K. Krievs.

Rīkojums Nr. 208
par pārgrozībām noteikumos Nr. 234

Sakarā ar š. g. .Valdības Vēstneša"
73. numurā un .Dzelzsceļu Vēstneša"
13. numurā publicēto rīkojumu N? 137,
uzdodu noteikumus N° 234 par vagonu
padošanu preču ie- un izkraušanai Rīgas
Krasta, Liepājas, Ventspils, Rīgas Preču,
Torņkalna, Mangalu un Jelgavas stacijās
(skat. .Valdības Vēstneša" 1923. g.
204., „Dz. virsv. rīk. krāj." 37. numura
un .pag. not. un tarifa preču pārvadā-
šanai" 1926. g. izdevumu) grozīt sekosi:

1) 6. § 8. rindkopā strīpot vārdus
.Liepājas un" ;

2) 8. § pirmā rindkopā .Liepājas un"
un turpat pēc vārda .Jelgavas" vārdam
.stacijas" beidzamo burtu „s" — strīpot,
bet tā paša § piezīmē pēc vārda .Man-
galu" ierakstīt .Liepājas" ;

3) 9. § pirmā teikumā pirms vārda
.Jelgavas" vārdus .Liepājas un" strīpot,
ierakstot turpat pēc vārda .Mangaļu"
vārdu .Liepājas", tāpat ari strīpot šā §
beidzamā teikumā vārdus .Liepājas un"
un turpat pēc vārdā .Jelgavas" vārdam
.stacijas" beidzamo burtu „s";

4) 18. § pirmā rindkopā vārdus .Lie-
pājas un" un turpat pēc vārda .Jelgavas"
vārdam .stacijas" beidzamo burtu „s" —
strīpot, bet tā paša § piezīmē pēc
vārda .Mangaļos" ierakstīt .Liepājā".

Rīkojums spēkā ar 1927. g. 25. maiju.
Dzelzsceļu galvenā direktora

vietas izpildītājs K. Spriņģis.
Eksploatacijas direktora

vietas izpildītājs J. K ļ a v i ņ š
Finansu direktors Mazkalniņš

Apstiprinu.
1927. g. 14. maijā.

Satiksmes ministris
K.Krievs.

Rīkojums Nr. 210.

Par dzelzsceļu Daugavas un
Bulduru tiltu lietošanas notei-

kumu papildināšanu
Uz kara resora ierosinājuma pamata

lieku priekšā .Delzsceļu virsvaldes rīko-
juma krājuma" 1922. g. 21. numurā
iespiesto noteikumu N? 187 un tā paša
gada .Valdības Vēstneša" 198. numurā
un .Dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krā-
juma" 34. numurā iespiesto noteikumu
JVs 198 8. paragrāfus papildināt ar se-
košām piezīmēm:

1. piezīme. Karaspēka daļas, viņu
pajūgi, zirgi, lielgabali, jātnieki,
automobiļi, motocikleti un divriteņi,
sekojot kā kopīgā vienībā, tā at-
sevišķi, pārlaižami pa tiltu bez
maksas.

2. piezīme. Militārpersonas, kuras
brauc privātos pajūgos vai lieto
vispārējos satiksmes līdzekļus, pa-
dotas maksas ziņā vispārējiem no-
teikumiem.

Šis rīkojums stājas speķa ar 1927. g.
15. maiju.

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs K- Springi s.

Eksploatacijas direktora
vietas izpildītājs J. K ļ a v i ņ š.

Finansu direktors Mazkalniņš.
Techniskais direktors K. T i m u šk a.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums Nr. 119.

Saskaņā ar 1923. g. 23. aprija likuma
10. pantu zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vie-
tējo zemes vērtēšanas komisiju lēmumus
sekošo muižu saimniecību un apbūves
gabalu novērtēšanas lietās:

1927. g. 16. jūnijā, pulkst. 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā N° 31, dz. 2.

1037) Ilūkstes apriņķa Kurcuma pagasta
Girvišku, Laukēžu, Dervanišku un
Kurcuma muižās;

1038) Ilūkstes apriņķa Grīvas pilsētas
apbūves gabalus, kas novērtēti
vietējā zemes vērtēšanas komisijā
no š. g. 26. aprīļa līdz 5. maijam;

1039) Rīgas apriņķa Rīgas Jūrmalas pil-
sētas apbūves gabalus, kas no-
vērtēti vietējā zemes vērtēšanas
komisijā no š. g. 7. līdz 9. maijam;

1040) Liepājas apriņķa Gramzdas pa-
gasta Dizgramzdas un Trek nu
muižās;

1041) Liepājas apriņķa Kalētu pagasta
Kalētu muižā;

1042) Liepājas apriņķa Priekules miesta
apbūves gab.;

1043) Jelgavas apriņķa Tetelmindes pa-
gasta Anes, Tetelmindes un Langer-
valdēs muižās;

1044) Bauskas apriņķa Stelpes pagasta
Nizeres un Stelpes muižās un Sa-
kas pusmuižā;

1046) Tukuma apriņķa Grenču pagasta
Grenču m. ar Mazventuļu, Bērzu
krogu un Kraucmaņu rentes mājām;

1047) Tukuma apriņķa Irlavas pagasta
Degoles, Dārtes, Snapju, Irlavas
muižās, Lieleglīšu, Siligrantu, Ir-
lavas baznīcas krogu un Kārtiņu
kroga rentes māja;

1048) Tukuma apriņķa Struteles pagasta
Struteles muižā un Melkaļu pus-
muižā.

Rīgā, 1927. g. 16. uiaijā.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekietara vietā Fr. Ši r a k s - G r u z ī t s.

Paziņojums
Liepājā dzīvojošiemvalsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas sociālās
apgādības departaments paziņo, ka
pa Dr. Falka atvaļinājuma laiku līdz
I. jūlijam viņa pienākumus izpildīs
Dr. H. M i r b a c h s , dzīvo Liepājā,
Toma ielā JVs 19.

Departamenta direktors O. Sīlis.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Meklē mantiniekus.
Ārlietu ministrija paziņo, ka 1926 g

6 augustā Čikāgā, Amerikā, miris kāds
Pēteris Lapans, atstādams mantojumu.
Piederīgi tiek uzaicināti, pieteikties ārlietu
ministrijas jurikonsultacijā.

Rīgas apr. 3. lec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu, meklē Augustu
Brezovski, apv. uz sodu lik. 138. p., čigānu,
piederīgu pie Cēsīm, dzīvojis Akenstakas ap-
kārtnē un ari Jēkabpili. Tēva vārds un vecum»
nav zināmi.

Visas iestādes un personas, kurām zināma
minētā Brezovska dzīves vieta, tiek lūgtas par
to paziņot miertiesnesim Rīgā, Andreja Pumpura
ielā 1 vai tuvākā policijas iecirknī

Rīgā. 1927. g. 12. maijā. M i
Miertiesnesis (paraks;

Saeima.
Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos

par muitas darbinieku dienesta ap
ģērbu.

Rikojums par dažu kara apriņķu gro-
zīšanu.

Rīkojums visām policijas un pašvaldības
iestādēm.

Rīkojums par pilnas pamatskolas kursa
beigšanas kārtību 1927. gadā.

Rīkojums par vagonu padošanu Rīgas
Krasta, Liepājas, Ventspils, Rīgas
Preču, Torņakalna, Mangaļu un Jel-
gavas stacijās.

Rīkojums par dzelzceļu Daugavas un
Bulduru tiltu lietošanas noteikumu
papildināšanu.

Maksa par .Valdības Vēstnesi":

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

.«jn . . Ls 22 — gadu . . . Ls 18 —
?rgadu . . .,- »/ gadu . . 10 —
3 mēri. • 6> — 3 mēn- ? ? 5 >—
1 . ... 2,- 1 . ... 1.70

Pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem . . —,12 numuru . —,10

Latvijas valdības JE*», oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot -flfaPjgH ifciP^

svēt dienas un
svetkudienas

Redakcijai J^%g^gļ| B&ŽžŽfc^. Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Ns 2. Tel. Jfc 20032 ^ŽBBPSIb Sjp*^ RlS> P iH Xe L Tel*- 20031
Runas stundas no 11—12 TT^j^fc^Tr Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vīenslejīgu rindiņu .........—,20

c) no privātiem par katru viens), rindiņu
(par obligat. sludin.) _ —,2ā

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80



Kultūras fonda domes sēde 1927. gadā 9. maijā.
Pārskats par kultūras fonda pabalstiem

laika no 1926. g. 1. aprija līdz 1927. g. 1. aprilim.
Kultūras fonda dome pārskata laikmetā noturējusi 10 sēdes.
Piespriesto pabalstu kopsuma Ls 1.036.978,-.
Pabalsti šķirojami šādās grupās:

I. B i b 1 i o t e k a s. Ls
L 56 tautas bibliotēku sakompļektēšanai 75.000 —
2. 100 I pakāpes un 50 II pakāpes pamatskolu bibliotēku sakomplek-^_šan .ai 40.000 —
o. 2o vidus- un arodskolu bibliotēku sakompļektēšanai 15.000,—

Kopā par I grupu 130.000,-

II. Mācības iestādēm.
1- Latvijas universitātei: Ls Ls

Studējošo stipendijām 70.000,—
Latgales studējošo stipendijām 25.000,—
Latvijas universitātes fizikas laboratorijai 800,—
Latvijas universitātes botānikas laboratorijai .... 1.980,—
Latvijas universitātei rotatora iegādāšanai 1.000,— „„9o./oO,—

2. Latvijas konservatorijai:
Audzēkņu stipendijām 5.000,—

3. Latvijas mākslas akadēmijai:
Audzēkņu stipendijām 5.000,—

4. Vidus- un arodskolām:
Latviešu, leišu un igauņu 15.442,—
Lielkrievu 2.056,—
Žīdu 900,-
Vācu 680,—
Poļu 506,—
BaltkīieVU ' ^—

416 < - 20.000,-
5. Pamatskolām:

Latviešu, leišu un igauņu 38.605,—
Lielkrievu 5.140, —
Žīdu 2.250,—
Vācu 1.700 —
Poļu 1.265,—
Baltkrievu ? 1M0>~ Knnnn _

6. Privātskolām:
Liepājas tautas konservatorijai 5.000,—
Latgales „ „ . . . , 5.000,—

I

Jelgavas „ „ 5.000.—
Valmieras mūzikas skolai 2.000,—
Cēsu „ „ 1.000,—
Jelgavas mūzikas skolai I. Denfer ........ 500,—
E. Vīgnera fonoloģijas institūtam . . 2.500,—
M. Vīgner-Grīnberg dziedāšanas studijai 1.000,—
Latvijas mūzikas veicināšanas biedrības studijai . . . 3.500,—
Latvju dramatiskiem kursiem 1.000,—
Oratoru institūtam 800,—
Latvijas tautas universitātei 6.000,—
Tautas augstskolu b-bai 3.000,—
Franču licejam 1.000,—
Latgales lauksaimniecības skolai Malnavā 650,—
Ramkas mājturības skolai 1.000,—
Liepājas mākslas amatniecības skolai: 1.000,—
Aglunas realģimnazijai . 800,— . „_

7. Bērnu dārziem, patversmēm u. c.
Daugavpils latv. bērnu patversmei 1.000,—
Latv. kult. veic. b-bas Rēzeknes nodaļai bērnu dārzam 500,—
Latv. bērnu draugu b-bas Jelgavas nodaļai bērnu dārzam 1.000,—
Rīgas latg. kult. veic. b-bai bērnu dārzam 1.000,—
Sekcijai „Māte un bērns" pie Latv. sieviešu nac. ligas 2.000,—
Latv. bērnu draugu biedrībai , . . " 4.000,—
Latv. bērnu palīdzības savienībai _. ^ 4.000,— i ^on

1 Kopl~paTIL grupu 233.030,—

III. Teātriem. Ls
1. Provinču teātriem 60 000,—
2. Liepājas operai 20.000,—
3. Ceļojošam teātrim 15.000,—
4. Dailes teātrim 24.000,—
5. Torņakalna teātrim 2.600,—
6. Mīlgrāvja teātrim 1.000,—
7. Krievu teātrim Rīgā. . 1.500,—
8. Tautas teātrim (krievu) Rīga. ... 1.000,—
9. Vācu teātrim Rīga . 1.500,—

Kopā par III grupu 126.000,-

IV. Biedrībām un citam organizācijām.

1. Zinātņu biedrībām: Ls U
Latv. ķimijas biedrībai 1.500,—
Latv. bioloģijas biedrībai 1.000,—
Latv. dabaszinātņu biedrībai 1.500,—
Latv. ģeogrāfijas b-bai 1.000,—
Latv. būvinženieru b-bai 1.000,—
Latv. univers. ķimijas fak. studentu biedrībai ... 500,— _

2 Kultura^ām biedrībām un organiza-
' cijām provincēs.

a) telpām : Ls
Ainažu pagasta valdei 800,—
Ārlavas sadraudzīgai biedrībai .... ].000,—
Alšvangas kultūras biedrībai .... 1.000,—
Alšvangas jaun. biedrībai .Klints" . . 1.000,—
Bārbeles lauksaimn. biedrībai ,Tīrums" 2.500,—
Borkovas lauksaimn. b-bai 1.000,—
Borkovas biškop. uu dārzkop. b-bai

.Liepa" 1.000 —
Bunkas pag. valdei. . ... . . .

J
-ļļOO -

Bramberģes sadr. b-bai .Līgo" . . . 1.000,—
Baltinovas lauksaimn. b-bai .... 1.610,—
Burtnieku lauksaimn. kooperatīvam . . 2.000 —
Baldones bezm . taut. bibl. b-bai . . . 1.000,—
Daugavp ils latv. b-bai 1.000 —

Ls
Daudzevas savies, b bai 1.000,—
Dundagas pag. valdei 1.000,—
Erberģes lauksaimn.kooperatīvam. . . 1.500,'—
Gaviezas bibl. biedrībai 2,500,—
Grazdonas patēr. biedrībai 1.500,
Galgauskas dzied biedrībai .... 1.000,—
Gaujienas pag. valdei 1.500,—
Iecavas dzied biedrībai 1.000,—
Izgl. biedrībai .Gaisma" Rubenes pag. 1.000,—
Ikšķiles lauks, biedrībai .Jugla" . . . 1,000.—
Jaunlatgales lauks. veic. biedrībai . . 1.000,—
Jaunpiebalgas dzied, biedrībai . . . 1.500,—
Jaunpiebalgas kult. biedrībai .... 1.000.—
Jūrkalnes izglītības biedrībai .Gaisma" 1 000,—
Jaungulbenes dzied, biedrībai. . . . 1.500,—
Jūrmalas kult. biedrībai 1.500,—
Jaunpils sadraudz. biedrībai .... 500,—
Jaunjelgavas sadraudz. biedrībai.. . . 1.000,—
Kuldīgas latv. jaun. biedrībai .... 1.000,—
Komandītsabiedrīb. .Matīšutautas nams" 1.000,—
Krāslavas latv biedrībai 800,—
Kursišu izglītības biedrībai 750,—
Kursišu lauks, biedrībai 750,—
Kalsnavas savies, biedrībai 1.500,—
Latg. jaun. biedrībai .Gaisma" Līvānu

pagastā 1.000,—
Latv. jaun. sav. organizācijām:

Lielezeres 400,—
Ikšķiles 1.000,—
Aderkašu 1 000,—
Mazzalves 1.000,—
Strazdes l.iOO —

Latv. kult. veic. biedrības nodaļām:
Rembates 1000,—
Skrudalienas 500,—
Dunalkas 1.000,—
Jaunlatgales 1.000,—
Gostiņu 1 500,—

Latv. katoļu jauti, biedrības Ļudvikovas
nodaļai

* . . . . 1 000,—
Liezeres labdarības biedrībai .... 1 000,—
Laidu izgl. biedrībai 1.000,—
Latg. rom-kat. k. v. b. .Saule" Višķu

nodaļai 1.000,—
Lutriņu kult. veic. biedrībai .... 1000,—
Liepkalnes Ozolu bibl. biedrībai . . . 1.000,—
Lazdones pareizt. draudzes padomei . 1.500,—
Latg kult. veic. biedrības .Jauna

Straume" Liksnas nodaļai .... 1.000,—
Latv. mazsaimn veic. biedrības Nur-

muižas-Dzedru nodaļai 1.000,—
Lielvārdes pag. valdei 400,—
Latv. nac jaun. sav. Liepājas nodaļai 1.000,—
Lašu patēr. biedrībai 1.500,—
Leimaņu izglītības biedrībai .... 1.5C0,—
Milzkalnes pag aizsargu nodaļai. . . 1.000,—
Nurmuižas bibl. biedrībai ...... 1.000,—
Ozolu pag. valdei 1.000, -
Ogres bibl. biedrībai 800,—
Opekalna izglīt. biedrībai .Strauts" . . 1.000,—
Pāles lauksaimn. biedrībai 1.000,—
Pormsātes izglīt. biediībai .Ausma" . 1 000,—
Pļaviņu patērētāju biedrībai. . . . 1.500,—
Rūjienas pag. bibl. biedrībai .Raža" ." 1.000,—
Springu bibl. biedrībai 1.000,—
Sprēstiņu Ogres palīdz biedrībai . . 1.500.—
Suntažu kult. biedrībai 1.500,—
Savienībai .Latvijas Biškopības eentral-

biedrība" 1.000,—
Stāmerienas lauks, biedrībai .... 1.000,—
Saldus vācu vecāku savien. nod. . . . 300,—
Siguldas pag. valdei . . ..... 1.000,—
Skultes lauks, biedrības .Grands" ' ". . 1.000,—
Sunākstes savies, biedrībai 1.000,—
Sausnējas patēr. biedrībai 1.500,—
Stukmaņu kult. biedrībai 1.000,—
Savienībai .Subates un apkārtnes tautas

nams" 1.500,—
Skrīveres kult. biedrībai 1.000,—
Tukuma vācu vecāku sav. nodaļai . , 800,—
Ukru patēr. biedrībai «Atvase" . . . 1.000,—
Valles lauks, biedrībai 800,—
Viestura savienībai Jelgavā 1.000,—
Valles kult. veic. biedrībai 1.000,—
Vārenbrokas piensaimn. sab 1.000,—
Vitrupes pag. valdei 1.000,—
Veismaņu vies. biedrībai 1.000,—
Vecgulbenes garnizonam 1.000,—
Vidzemes Jūrmalas zvejn. biedrībai . . 1.000,— ioi 210

b) skatuvei:
Asūnes pag. Dinkeniešu I pak. pamat-

skolai . 500,—
Biedrības .Laukstradn. sav." Codes nod. 500,—
Domopoles lauks, biedrībai .Nākotne" . 500,—
Drustu vies. biedrībai 700,—
Dzērves bibl. biedrībai 600,—
Ēveles lauks, biedrībai 800,—
Elejas izglīt. biedrībai 500,—
Jaunjelgavas pils. skolu valdei . . . 500,—
Jaunraunas dzied, un muz. biedrībai 700,—
Kastrānes izglīt. biedrībai .Zieds" . . 1 000,—
Kokneses kult. biedrībai 800,—
Kalnciema pag. valdei 190,
Kārsavas latv 6 kl. pamatskolai . . . 400,—
Latvijas kult. veic. biedrības nodalām :

Gavru . 500,—
Nabes 500,—
Cīravas 400,—
Susejas , . . . 500,—



Latvijas jaun. sav. organizācijām: Ls
Ludzas 1.000,—
Trikates 500,—

Latv. nac. jaun. sav. Balvu nod. . . . 600,—
Limbažu savies, biedrībai 1.000,—
Liepas izglīt. biedrībai .Nākotne" . . 600,—
Ļaudonas kult. biedrībai ... . 500,—
Latv. katoļu jaun. biedrības Stiglovas

nodaļai 500,—
Mērdzenes pag. podomei 500,—
Maļinovas kult. veic. biedrībai . . . 500,—
Madonas izglīt. biedrībai . ... 600,—
.Nautrēnu pag. Mežvidu 6-kl. pamatskolai 400,—
Piltenes brīvprāt. ugunsdz. biedrībai . 500,—
Plāteres biedrībai .Austrums" .... 1.000,—
Struteles bibl biedrībai .Ausma" . . 500,—
Skrundas izglīt. biedrībai 500,—
Saldus sadraudz. biedrībai 1.000,—
Slokas sadraudz. biedrībai 600,—
Sērmūkšu izglīt. biedrībai 800,—
Salonajas pag. I pak. pamatskolai . . 500,—
Stoļerovas 6-kl. pamatskolai .... 500,—
Veclaicenes izglīt. biedrībai .Vaiņags" 500,—
Valmieras latv. biedrībai 1.000,—
Valsts darb. arodn. biedrībai Jaunlatgales

nodaļai 300,—
Vecpiebalgas labdarības biedrībai . . 800,—
Vecsalacas bibl. biedrībai 700,—
Vecsaules lauks , biedrībai . . . . . 800,— 26 290

c) mūzikas instrumentiem:

Augstrozes kult. b-bai .Gaisma" . . . 500,—
Adlienas dziedāšanas b-bai 600,—
Asares lauks. raž. un patērēt, b-bai . . 700,—
Jaunburtnieku izgl. b-bai 800,—
Kolupas muz. b bai 500,—
Latv. kult. veic. b-bas Alojas nod. . . 800,—
Latv. nac. jaun. sav. Nigras nod.. . . 500,—
Latg. kult. veic. b-bas .Jauna Straume"

Līvānu nodaļai 500,—
Latv. katoļu jaun. b-bas nodaļām:

Višķu 1.500,—
Rēzeknes 500,—
Bēržgala 500,

Ludzas latv. b-bai 1.000,
Staiceles dram. pulciņam 1.000,—
Valsts darb. b-bas Jelgavas nodaļai . . 1.000,—
Zosnas kult. veic. b-bai .Vilnis" . . . 709,—

d) kursiem un lekcijām:
Balvu židu izglītības b-bai 400,—
Daugavpils pašv. darb. arod. sav. . . 1.000,—
Latv. tautas universitātes Jelgavas nod 1.000,—
Mērdzenes pag. Dzērvu 6-kl. pamatskolai 200,—
Naujenes pag. Tokariešu pamatskolai . 100,—
Smiltenes mājtur. veic. b-bai .... 500,—
Tautas augstskolu biedr. Liepājas nodaļai 1.000,—
Valsts Daugavpils pamatskolai . . . 1.550,—
Valsts Zilupes pamatskolai 250,—
Valsts Ilūkstes pamatskolai 350,—
Ventspils Raiņa klubam 1.000,—
Latg. skolotāju cent. b bai 2.500,— Q fi _

9.oOU,—
e) dažādām vajadzībām:

Latv. jaun. sav. Krustpils org. . . . 500,—
Ebreju kult. b-bai .Kadima" Liepājā 600,—
Jelgavas latv. amatn. b-bai 1.000,—
Ludzas apr. un pils. skolot, arodn. b-bai 500,— 0 ^^ lol.OoO,—

3. Ārpusskolas izglītības centrālam orga-
nizācijām: Ls

Ārpusskolas izglītības kongresa padomei 6 000,—
Centrālai izglītības savienībai 6.000,—
Centr. latv. jaun savienībai 1.000.—
Latv. kultūras veic. biedrībai 6.000,—
Latv. nac. jaunatnes savienībai . 1.000,—
Ludzas latg. kult. veic. b-bai 4.000,—
Latg. rom. kat. kult. veic. b-bai .Saule" Daugavpili . 6.000,—
Latg. kuli. veic. b-bbi .Jauna Straume" Rēzeknē . . 4.000,—
Latv. katoļu jaun. b-bai 2.000,—
Zemgales kult. veic. b-bai 1.000,— 37000

4. Muzejiem:
Kurzemes provincialmuzejam Jelgavā 1.000,—
Viestura savienības muzejam 1.000,—
Latv. vēstures pēt. b-bai muzejam 1.000,—
Valsts vēsturiskam muzejam 2.000,—
Kurzemes muzeja biedrībai Liepājā 2.000,—
Latv. teātra biedrībai muzejam 1.500,—
Rēzeknes pils. skolu valdei skolu muzejam .... 1.000,—
Skolu muzejam 1.000,—
Dabaspētn. biedrībai Rīgā muzejam 1.500

12000
5. Dažādām organizācijām:

Latv. ugunsdzēsēju biedrību org. savienībai .... 300,—
Talsu leprozorijai 100,—
Rīgas leprozorijai 300.—
Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrībai .... 6.000,—
Biedrībai .Latvijas neredzīgo savienība" 2.000, -
Latvijas gaidu centr. organizācijai 600,—
Izglītības kooperatīvam .Kultūras Balss" 1.000,—
Latvijas lauks, centralbiedrībai 1.000,—
Rīgas simfoniskam orķestrim 1.500,—
Vīra dubultkvartetam .Latvija" 400,^—
Latvijas mūzikas veic. biedrībai 750,—
Latvijas bibliotēku biedrībai 400, —
Tautu savienības veicināšanas biedrībai . . 1.000,—
Brāļu kapu komitejai 4.000,—
Latvijas veco strēlnieku biedrībai . 1.000,—
Latvijas sieviešu nacionālai ligai 1.000,—

Latvijas tautas namu biedrībai 4.000,—
Rīgas latviešu biedrības Brīvzemnieka rakstu kom. . . 1.000,—
V. Olava pieminekļa komitejai 1.000,—
L. U. studentu padomei virtuvei 1.000,—
Sabiedrībai .Baltars" 2.000,—
Latvijas katoļu jaun. biedrības Rīgas nodaļai.... 500,—
Latvijas Jaunatnes Sarkanam Krustam 1.000,—
Neatkarīgo mākslinieku vienībai 500,—
Vidusskolu skolotāju biedrībai 600,—
Latvijas grāmatvežu savienībai 1.000,—
Lietuvju katoļu jaun. biedrībai .Šviesa" 500,—
Poļu izglītības biedrībai Latvijā 500,—
Sabiedrībai .Perec klnbs" ? 500,—
Izglītības ministrijai prof. Feiringa dzied, kursiem . . 3500,—
Izglītības ministrijai kinouzņēmuraiem 1.000,— OB .Oj.oOd.—

6. Pretalkohola kustības veicināšanai:
Latvijas pretalkohola biedrības nodaļām:

Jelgavas 500,—
Limbažu 1.000,—
Liepājas 500,—

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrībai .Apziņa" 1.500,—
Latvijas pareiztic. atturības biedrībai 1.000,—
Vācu kopīga darba savienībai 500,— _ _„_

5.UU0.—

Kopā par IV grupu 251.400,—
V. Latvijas pētīšana. Ls

1. Latviešu valodas pētīšanai prof. J. Endzelīna vadībā 1.000,--
2. Etnografiskiem_ pētījumiem prof. šmita vadībā 1.000,—
3. Botāniskiem pētījumiem doc. N. Maltas vadībā 1.000,—
4. Ģeogrāfiskiem pētījumiem doc. R. Putniņa vadībā 1.000,—
5. Ģeoloģiskiem un minerālu pēt. Latvijas minerālvielu pēt. biedrībai 2.000, —
6. Tautas gara mantu vākšanai Kr. Barona biedrībai 1.000,—
7. Kimiskiem pētījumiem Latvijas ķimijas biedrībai 1.500,—
8. folkloras krātuvei ' 3.000,—
9. Doc. N Tranzehe putnu pētīšanai 1.000,—

10. Doc. P. Nomalim purvu pētīšanai 500, —
11. Entomologiem K. Jonam un E. Ozolam Latvijas faunas pētīšanai 500 —

Kopā par V grupu 13.500.
(Turpmāk beigas.)

Kultūras fonda darbvedis J Kauliņš.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

RĪKOJUMS.

Valmieras apriņķī parādījusies tra-
kuma sērga. Pamatojoties uz obligato-
riskiem noteikumiem par trakuma sērgas
apkarošanu, (public. 1927. g .Valdības
Vēstneša" 7. numurā) 3. pantu, izsludinu
Ainažu un Salacas pagastu līdz ar Sa-
lacgrīvas miestu par trakumsērgas ap-
draudētu rajonu.

Uzdodu pagastu un miesta valdēm stei-
dzami pasludināt iedzīvotājiem šinī no-
lūkā izdoto obligatorisko noteikumu par
trakumsērgas apkarošanu 1., 2., 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 10. un 12. pantu (.Valdības
Vēstneša" 1927. g. 7. numura), 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.

Valmierā, 1927. g. 17. maijā.
N° 17145.

Valmieras apriņķa priekšnieks
J.Ķīs e 1 s.

Sekretārs K. Cepurnieks.

RĪKOJUMS.
Ievērojot, ka Valmieras apriņķi Lim-

bažu pilsētā, Pāles, Pociema, Vitrupes,
Viļķenes, Tūjas, Duntes, Katvares, Lim-
bažu, Liepupes, Alojas, Puiķeles un
Vilzenu pagastā trakumsērga izbei-
gusies, saziņā ar Limbažu un Rūjienas
rajonu veterinārārstiem, savu š. g.
4. februāra rīkojumu Ms 17145, publicētu
7. februāra .Valdības Vēstneši" N» 29,
par šī novada izsludināšanu par trakum-
sērgas apdraudētu rajonu ar šo atceļu.
Izdodu Limbažu pilsētas un pagastu
valdēm šo rīkojumu pasludināt iedzīvo-
tājiem. Šis rīkojums stājas spēkā ar
izsludināšanas dienu.

Valmierā, 1927. g. 17.maijā. JV? 17145.
Valmieras apriņķa priekšnieks

J.Ķīsels.
Sekretārs K. Cepurnieks.

Māksla.
Nacionālā opera. K i p r a Perrauska abas

līdzsir.ējās viesizrādes bija izp3rdotas. Šovakar
izcili spoža sastāvā operas ,.Karmen" izrāde,
ar Kipru Petrausku. Amandu Liberti, Ādolfu
Kaktiņu un Natāliju Ūlandi galvenās lomās.
Diriģents Teodors Reiters. — Rītvakar „A He-
ki nade" un ,,šo pe n i a n e". — Sestdien,
21. maijā, Kipra Petrauska IV viesizrāde
„M a s k u b a 11 e". viesis Richarda lomā. Pā-
rejās lomās Brechman-Stengele, Ādolfs Kaktiņš,
l'lande un c. Diriģents Teodors Reiters.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 19. maija,
pulksten 7JO vakara, tautas izrādē Lope de
Vegas drāma ,.Fuente Ovechuna'. —

Piektdien, 20. maijā, pulksten 7.30 vakarā,
pirmo reizi Pavīla Oruznas traģikomēdija
,.Vecpuišu nodoklis" E. Feldmaņa režijā.
Darbība notiek Vislatvijas brīvpuišu klubā, vig-
latvijas brlvmeitu ligas telpās, ministra pieņe-
mamā istabā, divkaujas vieta, kur cīnās brīv-
puišu barvedis ar brīvmeltu priekšniecī-dižvai-
deloti, precību birojā un brīvpuišu vadoņa
mājSs. Viela, kā manāms, akūta un cīnās
,,degošas". — Sestdien, 21. maijā, pulksten 7*30
vakara, lētā izrādē franču komēdija ,,M a n s I
mācītājs pie bagātie m".

Dailes teātris. Ceturtdien, 19. maijā, pulk- i
sten 7.30 vakarā. R. Bernauera un R. Oester-
reichera komēdija 3 cēlienos Dr. Orien-
tācija tulkojumā „Edenes dārz s". šī
komēdija bez lielās piekrišanas Vācija iemanto-
jusi plašu ievērību ari citās zemēs. Piem. Vīne
tā izpārdota tautas teātri jau vairāk kā 100 i
reizes. Pirmizrāde esot bijusi vesels notikums.
Pašlaik ,,Ēdenes dārzu" ar lieliem panākumiem
Izrāda Milānā, kur pazīstamā aktrise Tatjana
Panlora tēlo galveno lomu. Ievērojamais itāļu
teātra žurnāls ,,Comoedia" sniedz vairākus foto-
grāfiskus uzņēmumus no „Edenes dārza" izrā-
dēm un atzīmē, ka šī komēdija ir jautra, vieglas
dzīves-prieciga. Dailes teātrī ta būs īsta pava-
sara izrāde. — Piektdien, 20. maijā, pulksten
7.30 vakarā „E d e n e s d ā r zs". — Sestdien,
21. maijā, pulksten 7.30 vakara ..Karaliene
Kofetua un nabagais".

Dailes teātra viesu izrādes: Valkā, sestdien,
21. maija, F. Arnolda un E. Bacha 3 cēlienu
komēdija Dr. Orientācija pārstrādājumā „Spa-
niešu dejotāja". — 22. maijā, Tristana
Berr.ara komēdija , .Ideāla ķēkš a". — Dau-
gavpilī sestdien, 28. maijā, ,,Spāniešu dejo-
tāja". — 29. maijā „lde ala ķēkša" un
pirmdien, 30. maijā, Suttona Van'c spēle U z
nezināmo ost u".

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 19. maijā.

Devizes
1 Amerikas dollars 5.184—5,194
1 Anglijas mārciņa . . . 25,16—25,229
100 Francijas franku . . 2u.10—20 50
100 Beigas 71,70—72,45

tveices franku . ? 30—(fJO30
100 Itālijas liru 28,05—28,60
100 Zviedrijas kronu 138.30—139,35
100 Norvēģijas kronu 133,30—134,35
100 Dānijas kronu 137,90- !
100 Cechoslovaķijas kronu . ..15.25—15.100 Holandes guldeņu 206,80—2

<s marku . . 122,35—123.55
ias marku 12,97—13,17

100 Igaunijas marku . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu .58,00—<

'..1 SSSR červoņecs . .
g m a t e I i:

Zelts l k|
ibs 1 kg

neatkarības aizņēmums .
Valsts aizņčmums prem. 98—
/.emes bankas ķīlu zīmes
Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96
Rīgas biržas, kotacijas komisijas

priekšsēdētājs J. Sku
Zvērināts biržas māklers P. R u p n e

Redaktors: M. Aroni.

oim numuram 6 lapas puses



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
14. marta nolēmuma, uzaicina
tā-' personas, kuru rokās atrodas
šādas obligācijas: 1) Helenes
Trampedach, d'z.m. Eeck 1888. g.
22. jun. Teodorim Orenctalam
izdota 1700 rbļ. liela obligācija,
korob. 1888. g. 28. jun. Ns 3488
uz Dobeles nekustamu īpašumu
ar hip. Ns 17; 2) Kār|a Rūsas
1009. g. 7. apr. Kārlim Brach-
manim izd. 3000 rbļ. liela obli-
gācija, blanko cedēta un korob.
1909. g. 8. apr. jVs8«4 uz Jel-
gavas apr., Audzu muižas ,,Sitiņ-
Galiņ" mājām ar hip. Nā 4150;
3) Jūlija Barklai 1906. g. 21. jun.
Dobeles krāj-aizdevii sabiedr.
izd. 1000 rb(. liela obligācija,
koroh. 1906. g. 22. jun. Ne .'«04
uz Dobeles nekustamiem īpaš.
ar hip. Ne 2 lit. c un Ne 6 1it. F.;
4) J. Barklaja 1908. g. 22. aprīli
Dobeles krāj-aizdevu sabiedr. iz-
dota 1000 kr. rbl. liela obligācija,
korob. 1908. g. 22. apr. JVs 977 uz
Dobeles nekustamiem īpašumiem
ar hip. Ma 2 lit. c. un Ne 6 lit. F;
5) Emilijas Talberg, Klāras
Miiller, Žaņa Miiller 1911. g.
2i. sept. Jānim Banisam izdota
400 kr. rbļ. liela obligācija,
blanko cedēta uri korob. 1911. g.
21. sept. Ne 3027 uz Jelgavas apr.,
Rumbu muižas „Annus" mājām
ar hip. Ne 664: 0) Teodora Ci-
doviča 1902. g. 13. jun. Kārlim
Baumām izdota 3000 kr. rbj.
lieta obligācija, korob. 1902. g.
13. jun. Ne 607 uz Dobeles ne-
kustamo īpašumu ar hip.
Ne 2 litr. B ; 7) pirkuma-
pārdevuma līgums. noslēgts
starp ifmiliju Birzniek, Matildi
Jakobson, Annu V'eikert un Jāni
Veikertu no vienas puse', un
Ansi Veikertu no otras puses
par 700 kr. rbļ. atlikumu un
korob. 1908. g.2. okt. J* 2085
u/ Dobele- nekustamu īpašumu
ar hip. Ne 30; 8) Dāvida Cerpiņa

7. jul. /.alās muižas
krāj-aizdevu kasei izd. 2000 kr. r.

ibligacija, koroh. 1893. g.
31. jul. m 627 uz Jelgavas ne-
kustamu īpašumu ,.Bendzo!" ar
hip. .v« li: 9) Jāna Auškalna
1912. g. 27. apr. Lutzei Brein-

feldei izd. 700 kr. rb{. lielu obli-
gāciju, blanko cedēta un korob.
1912. g. 28. aprilī Ne 1277 uz
Jelgavas apr.. Naudites muižas
zemes gabalu ,.Perkon" ar hip.

j\fo 5740; 10) pirkuma-pārdevuma
līgums, noslēgts starp Valentīnu
Orenctālu un Jakobu Puteni, par
220ti kr. rbļ. " atlikumu, korob.

g. 22. nov. .Ne 1220 UZ Do-
beles nekustamo īpašumu Nš 6

11) pirkuma-pārdevuma
līgums, noslēgts starp Valentīnu
Grenctalu un Jāni Zandersonu
par 1300kr. ibl. atlikumu , korob.

ļ. 22. nov. No 1225 uz Do-
beles nekustamu īpašumu Ne 15
g. e.; 12) Kārla Holcmaņa

g. 6. dec. Dobeles krāj-
aizdevu sabiedrībai izdota
5(X) kr. rbļ. liela obligācija, korob.

g. 7. dec. Ne 1078 uz Jel-
gavas pilsētas nekustamu īpašu-
mu 3. hip. iec.Ne 139: 13) J. Pri-
verta 1906. g. 20. febr. Jelgavas
lauksaimnieku sabiedrības krāj-
aizdevu kasei izd. 2000 kr. lielu
obligāciju. korob. 1906. g.
8. martā J* 1800uz Je lgavas apr.,
Kreiļu muižas ,.Daujat Kalne"
vai Kristap mājām ārzemes grām.
Ne 4307: 14) Jāņa Priverta

19. aprilī Maksimfl-
ianam Valdmanim izd. 1000 kr. r.

obligācija, blanko cedēta,
korob. 21. apr.
uz lelgavas apr.. Kreiļu muižas
Daūjat Kalne vai Kristap mā-

jām ar zemes grām. Ne 4307;
15) J. Priverta «910. g. 25. febr.

Jānim Banisam izd. 2000 kr. rbļ.
liela obligācija, blanko cedēta,

25. febr. .V 547
uz Jelgavas apr.. Kreiju muižas
Danjat Kaine vai Kristap mā-
; ām ai zemes grām. V 4307;
" 16) J. Priverta 1912. g. 17. ianv.
Jānim Banisam izd. 3000 kr. r.
liela obligācija, bla
korob. 1912. g. 17. janv.
uz Jelgavas apr., Kreiju muižas
Daujat-Kalne vai Kristap mā-
jām ar zemes grām. .V
17) J. Priverta 1913. g. 15. nov.
Jānim Banisam izd. 2000 kr. r.

blanko cedēta,
korob. 1913. g. 15. nov. N
UZ Jelgavas apr. Kreiju muižas
Daujat-Kalne vai Kristap mā-
jām ar zemes grām. .V
" 18) J. Skulte 1908. g. 17. martā
Dobeles krāj-aizdevu kasei

kr. rbļ. liela obligācija,
korob. 1908. g. 17. martā
UZ Jelgavas apr.. Auces muižas
„Roame-Skult" mājām ar zemes
grām. Na 4701 ; 19) .). Skulte
1910. g. 14. janv. Dobeles krāj-
aizdevu kasei izd. 1000 kr. rbļ.
liela obligācija, korob. 1910. g.
14. janv. -V« 93 uz Jelgavas apr..
Auces muižas „Roame-Skult"
mājām ar zemes grām. Ne 4791 ;
20) Jāņa Veilanda 1908. g.
27. aug. Jānim Banisam izd.
2000 kr. 'rbļ. liela obligācija,
korob. 1908. g. 27. aug. Ne 1837
uz Jelgavas apr.. Petkaiz.es mui-
žas ,,Meske" mājām ar zemes
grām. Ne 912; 21) Zamuela Berga
ī 912. g. 9. okt. Kārlim Stre-
lertam izdota 2000 kr. rbļ. liela
obligācija, blanko cedēta, korob.
1912. g. 9. okt. JVs 2632 uz Jel-
gavas apr., Dobeles muižas
„Undup-Liel" vai „Evard" mā-
jām ar zemes grām. Ne 4156;
22) J. Mfillera 1914. g. 13. maijā
Pēterim Baumanovskirtl izd.
2000 kr. rbļ. liela obligācija,
blanko cedēta. korob. 1914. g.
30. maijā JVs 1409 uz Jelgavas apr.
Rumbu muižas „Audze-Lejas"
mājām ar zemes grām. JVs 666;
23) J. Millera 1907. g. 9. martā
Dobeles krāj-aizdevu kasei izd.
1000 kr. rbļ. liela obligācija, korob
1907. g. 9. martā JVs 558 uz Jel-
gavas apr.. Rumbu muižas
,.Audze-Leias" mājām ar zemes

grām. JVs 666; 24) Jāņa Treiera
1910. g. 19. martā Jānim Banisam
izd. 2000 kr. rbļ. liela obligācija,
blanko cedēta, korob. 1910. g.
19.martā JVs859 uz Jelgavas apr.,
Dobeles muižas ,,Pokain" mā-
jām ai zemes grām. JVs 4522;
25) Anša Treiera 1906. g. 4. jul.
Maksimiljanam Valdmanim izd.
1000 kr. rbl- liela obligācija,
blanko cedēta. korob 1906. g.
4. jul. Nš 3386 uz Jelgavas apr..
Dobeles muižas Pokain mājām
ar zemes grām. JVe 4522; 26)
Augusta Pētersona 1903._ g.
15. dec. Aleksandram Pētersoham
izd. 500 kr. rbļ. liela obligācija,
blanko cedēta, korob. 1903. g.
22. dec. Ne 1249 uz Jelgavas apr.,
Potkaizes muižas Legzdāiņu mā-
jām ar zemes grām. Ns 911;
27) pirkuma-pārdevuma līgums
noslēgts starp Filipu (ierieu un
Kristapu Legzdiņu par 900 kr. r.
atlikumu, ko I g. 2. aug.
Ne 918 uz Dobeles nekustamu
īpašumu ar hip. Ne 15 lit. ,.C" un
Ne 15 lit. ,,H": 28) Kristapa
Legzdina 1904. g. 15. sept. izd.
1000 kr. rbļ. liela obliļ
korob. 1901. g. 20. sept. Ne 1004
uz Dobeles nekustamiem īpa-
šumiem ar hip. Ne 15 lit. ,,C*
un Ne 15 lit. „T" : 29) K. Legzdiņa
1912. g. 20. nov. Dobeles krāj-
aizdevu kasei izdota 2000 kr. rbļ.
liela obligācija, korob. 1912. g.
20. nov. Ns 2007 uz Dobeles ne-
kustamu īpašumu ar hip. V? 15

C" \u\ Ne 15 litr. ..II":
30) i. Vazdiķa 1908. g. 29. febr.
Maksimiljanim Valdmanim izd.
2000 kr! rb[. liela obligācija,
blanko cedēta, korob. 1908. g.

uz Je lgavas apr..
Pieliju muižas ,.Plēpne" mājām
ar zemes grām. Nā 4308; .'-II) Na-
tālijas llotman 13. aprilī 1912. g.
Dobeles krāj-aizd. kasei 400kr. rbj.
liela obligācija, korob. 1912. g.
13. aprilī Ne III'.uz. Jelgavas apr.,
Dobeles muižas zemes gab.
Ne XVI ar zemes grām. Ns 5155:
32) Anša Steinerta 1894. g.
1. dec. Bukaišu krāj-aizdevu
kasei izd 900 kr. rb|. liela obli-
gācija, korob. 1*94. g. 1. dec.
JVe 1313 uz Dobeles nekust,
īpašumu ar hip. ' I) Anša
Steinerta 1912. g. 17. maijā

v krāj-aizdevu kasei izdota
3000 liela obligācija, korob.
1912. g. 17. maijā JVe 1395 uz
Dobeles nekustamu īpašumu ar
hip. Ne 21 : 34) ļohana Briņķa
1911. e. 31. aug. " Dobeles krāj-
aizdevu kasei izd. 1500 kr. rbj.
liela obligācija, korob. 1911. g.
31. aug. Xa 2824 uz Jelgav,
Jelgavas nekustamu īp
,,Dorupensudmalas" ar zemes

V« 16; 35) Johana Briņķa
Ī913. g. 7. martā " Dobeles
aizdevu sabiedrībai, izd. 2
rbļ. lielu obligāciju, korob. 1913.g.
7. ms-' uz Jelgavas apr.,
pie Jelgavas nekust. īpašumu
„Dorupensudmalas" ar zemes gr.

Ns 16; 36) pirkuma-pārdevum*
līgums noslēgts starp Idu i
dzim. Siman un ļo'hanu ^^Hpar 210(3 kr. rbļ. atlikumu j^H1895. g. 28. martā
Jelgavas apr..
kust. īpašuma
sudmalas ar zen
37) D. Rozenberg
Maksimiljanam Valdmanim ir*rbl. liela ob!igac£
hlanko cedt iggg 3ļ-
25. feh
Lipstu muižas Silded;
zemes grām
zenbe,.

es krāj-aizdevu kas.
kr. rbl. liela obligācija "
1912. g. i ^7UZ'

.lelgavas anr.. Lipstu mmias
Stldedz mātām ar zemes 2r5m
* :<r' nherg1913. g. 18. sept. Kri
zenbergam izd. 500Ģ kr. rbļ
liela obligācija, blanko cedēta"
koroh. 10J3. ģ. ;
uz Jelgavas apr.. Li pstu i
,,Sildedz" mājām- 40) K. Feld-
maņa 1912 pr. Dobefct
krāj-aizdevu sabiedrībai izd
2000 kr. rbļ. liela obligācija "
korob. 1912. g. 16. apr. Ne 1134 uz*
Čuču (Ebelgundes) muižas
abe" mājām ar zemes arām
Ne 4030: 41) A. Eichvalda
1907. g. 30. janv. Zaļenieku
krāj-aizdevu kasei izd. 150
rbļ. liela obligācija, korob. 1907. g.
30. janv. Ne 217 uz Jelgavas apr..
Zaļās muižas ,.Juke-Maz" mā-
jām ar zemes grām. N« 1731i-
42) (i. Saukas 1882. g. 23. janv.'
Ernestam Aronietim, Arnoldam
Aronietim un Rūdolfam Aronie-
tim izd. 1300 kr. rbļ. liela obli-
gācija, kuras atlikums 840 kr
rbļ., koroh. 1882. g. ,S. febr.
Ne 556 uz Jelgavas apr.. Liel-
Maz-Abguldes muižas ,.Līce" mā-
jām ar zemes grān
43) J. Sauke 1897. g. 12. febr.
Dobeles krāj-aizdevu kasei izd.
300 kr. rbl. lielu obligāciju,
korob. 1897. g. 13. febr. Ne 12»
uz Jelgavas apr.. Liel-Maz
guldes muižas Līce mājām ar
zemes grām. Ne 759: 44) A. Pin-
tera 1907. g. 29. nov. Augustam
Neilandam izdota 500 kr. liela
obligācija, blanko cedēta, korob.
1907. g. 29. nov. Ns 213S uz
Bērzmuižas ,,Pinteru" mājām ar
zemes grām. Ne 2563: 45) Kārļa
Pintera 1911, g. 7. nov. Jānim
Banisam izd. 2000 kr. rbļ. liela
obligācija, blanko cedēta. korob.
191 ī. g. 9. nov. Ne 3304 uz Jel-
gavas apr.. Bērzmuižas ,.Pinter"
mājām ar zemes grām. .v
iesniegt tās šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .. Vaid. Vēstn.".

Ja noteiktā laikā obligācijas
neiesniegs, tiesa tās atzīs p
nīcinātām un lūdzējai Dfl
krāj-aizdevu sabiedrībai k.i
uzdod par minēto aktu likumīgo
īpašnieci, izsniegs jaunus aktus
norakstus, kuri stāsies nozudušo
oriģinā lu vietā. I...V744 27

ļelgavā, 1927. g. 26. aprilī.
Priekšsēd. v. \

231 la Sekretārs Mit telhofs-

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Olgas Voskre-senskas piln-
varnieka zv. adv. Valtera Morr
lūgumu un savu lēmumu no
26. apr. 1927. g. ar šo paziņo, ka
parādniece Olga Voskresenska
parādu pēc obligācijām, apstipr.
uz nekustamu īpašumu Bulduru
muižas muižu zemes gruntsgab.
JVe 16-b Vec-Dubultos, Rīgas apr.,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 875,
1) par 5000 rbj. atlikuma no
29. sept. 1887. g. JVs 639 izdota
no Kristapa Berga par labu
Mārtiņam Balodim, kura obli-
gācija ir pārgājusi uz Jāni Kārļa
d.Einbergu kā blanko cesionaru,
kas viņu ir atkal cedējis blanko
un 2) par 3500 rbļ. no 4. jūlija
1907. g. JVs 124 izdota no josifa
Dmitrija d. Voskresenska par
labu Vidzemes savstarpīgai kre-
dītbiedrībai, ir samaksājis, bet
šīs augšā minētās obligācijas ne-
var tikt izsniegtas atpakaļ pa-
rādniecei dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nouaļa uzaicina visas personas,
kur ām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstu." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligācijas at-
zīs par iznīcinātām un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Rīgā, 26. apr. 1027. g. JVe.3641
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2271a Sekretārs A. Kalve.

(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likuniu un civ. proc. lik. 209
2062. p. p., ievērojot Valtera un
Oskara Iršiku pilnvarnieka zv.
adv. R. Kueglera lūgumu un
savu 26. apr. 1927. g. lēmumu.
paziņo, ka lūdz. parādu pēc obli-
gācijas par 5500 rbļ., apstipr.
23. dec. 1911. g. Ne 4587 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgā, 5. hip.
iec, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 1068, izdotas no Valtera un
Oskara Eižena .1. Iršik par labu
Heinricham Kārļa d. fon Zeng-
buš. kura obligācija ir pārgājusi
uz Hermani Kārļa d. Katnpe kā
blanko cesionaru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko, ir samaksājis
bet šī augšā minētā obligācija ne-
var tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina personas, visas
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,VaId. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemesgrāmatās. JVe 3710

Rīgā, 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2270a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz. 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p-, ievērojot Natālijas

Mikeļa m. Upen lūgumu un savu

26 'apr. 1927. g. lēmumu, paziņo.
ka parādniece Natālija Upen

oarādu pēc obligācijas par 4000 r.,
apstipr. 5. febr. 1920. g. Ne 6 uz.
ne kustamo īpašumu Cēsu apr.,

ļutu muižas l.iel-Vaitinu JVs 3

Olājām, ar zemes grāmatu reģ.

No 5007, izdotas par labu Mannai

lāna m. Zebodai , ir iemaksājusi

tiešas depozītā Ls 128,— deļ
kapitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-

nodaļa uzaicina visas personas,

kurām būtu tiesības uz augša

anrādīto obligāciju. piteikties

tiVsā viena mēneša laikā, skaitot

nodimas, kad šis sludinājums
cspiests ,.Vald. Vēstn." un aiz-

rāda ka a šīs personas noteiktā

Snepcteiksies, obligāciju at-

% nar samaksātu un lūdz. dos

tiesmu prasīt parāda d^u,

zemes grāmata.
Rīgā. 26. aprīli 1927. g-
K*

Priekšsēd .v.A.Veidners.

2275a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.

pamato joties uz^^^"im
likumu un o ? P >c- Ik

£F!ft*a &u un savu .26.apr.

umb lēmumu , paziņo , ka
192 j K tīnis Alksnis pa-
parādmeks Jana

rndup
V oru Vapsttpf. 4. apnui-

^r *tSST2£ *t:aP- Radinu ' mājām ar ze-
zemes ,P}*"£4064. izdotas
mēs gqama»u reg. ? -

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 26. apr.
1927. g. lēmumu, paziņo, ka

parādnieks Jānis Pavasaris pa-
rādu pēc obligācijas par 4010 rbļ.,
apstipr. 17. febr. 1911. g. Ne 397
uz nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Dubinskas muižas zemnieku ze-
mes Akmenlaužu JVs 13 mājām,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 5364,
izdotas par labu Hermanim Ni-
kolaja d. fon Brimmerim ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ 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 ,,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 grāmatā. Ne 3695

Rīgā, 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2277a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2o
2062. p. p., ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 26. apr.
1927. g. lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Teodors Jēkaba d.
Šmidts parādu pēc obligācijas
par 450 rbļ. atlikumā, apstipr.
3. aug. 1868. g. uz nekustamo
īpašumu Valmieras apr.. Jēru
muižas zemnieku zemes Vēveru
mājām, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 361, izdotas par labu Karlinei
fon Stern, kura obligācijas it
pārgājusi uz 1) atraitni Zofiiu
fon Stern, dzim. Šeler un viņas
bērniem: 2) Elli, 3) Ēvaldu, 4]
Akseli,5) Rūdolfu, 6) Robertu un
7) Ernstu brāļiem un māsām
Sterniem, — ir samaksājis, bet
ši augšā minētā obligācija nevai
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grā
mātās, tamdēļ kā ir
zudumā.

Tapec apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas per-
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstu." un aiz-
rāda ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteksies. obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatās. .\"e 3699

Rīgā. 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pētera
Dāvā d. Stega lūgumu un savu
12. apr. 1927. g. lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Pēters Stega pa-
rādu pēc hipotēkas 100 rbļ., ap-
stipr. 23. febr. .1909. g. JVs 212 uz
nekustamo īpašumu Valkas apr.,
Smiltenes pilsmuižas Lejas-Stegu
JVe 34 mājām, ar zemes grāmatu
reģ. JVs 736 par labu Pēterim
Jāņa d. S.tegim, kāda hipotēka
apgrūtina zolidara atbildībā ari
tās pašas muižas Irbites mājas,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 3854,
saskaņā ar 20. apr. 1925. g. ie-
rakstu JVs 265, — iemaksājis
tiesas depozitā Ls 134 dēļ ka-
pitāla 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 ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies , hipotēku at-
zīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parādu dzēšanu
zemes grāmatās. JVs 3007

Rīgā, 29. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2624a Sekretārs A. Kalve.

no Jāņa Jāņa d. Alkšņa par labu
Fricim Mangu|a d. Rozitim, kura
obligācija ir pārgājusi uz Kārli
Melka d. Rinmanī, kā blanko
cesionaru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko, ir samaksājis, bet
šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas 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 ,,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. Ne 3151

Rīgā, 26. aprilī 1927. g
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2276a 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
zemes bankas lūgumu un savu
26. apriļa 1927. g. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādniece Matilde Kārļa
m. Ozol parādu pēc obligācijas
par 473 rbļ., apstipr. 27. janv.
1877. g. Ne 152 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apr., Krimuldas
muižas zemnieku zemes Tālenu
mājām, ar zemes grāmatu reģ.
Ne '2278, izdotas no* Kārļa Ozola
par labu P. Līvenam, kur
gacija ir pārgājusi kopā ar Kri-
muldas muižu mantošanas ceļā
uz firstu Paulu I.ivenu un firsteni
Nataliiu Līven. dzini. graf. Pālen
uz firsta Paula Līvena testamenta
pamata, saskaņā ar Kurzemes
Oberhoftiesas lēmumu no !
1882. g., ir samaksājis, be « 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 uzaicina visas pet
kurām 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 dzēšanu
zemes grāmatās. Ne 3698

Rīgai 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2267a Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz II). jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Mārča
d. Bērziņa lūgumu un savu
26. apr. 1927. g. lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Jānis Bērziņš pa-
rādu pēc obligācijas par 3000 rbļ..
apstipr. 2. apr. 1907. g. Ne 333 uz
nekustamo īpašumu Cēsu apr..
Mārsnēnu muižas Vec-Klabes
Ne 38 mājām, ar zemes grāmatu
reģ. Ne 4369, izdotas par labu
Pēterim Dāvā d. Cielenam, — ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta at-
pagaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ kā ir gā-
jusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšu
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 uti lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. 3822

Rīgā, 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2268a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civjlnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060, un
2062. p. p., ievērojot Pēterpils
Tulas zemes bankas lūgumu un
savu 26. apr. 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jēkabs
Kamols parādu pēc obligācijas
par 3400 rbļ., apstipr. 23. aug.
1912. g. Ne 1092 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr.. Liezeres
muižas ,.l.ejas-Blakanu" mājām
ar zemes grāmatu reģ. 1*6 2536,

tas par labu Pēterpils-Tulas
zemes bankai, ir samaksājis, bet
šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ kā ir siāiusi zuduma.

Tāpēc apg as 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 ..Vaid. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdz, dos

tiesibu prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatās. I*fe 3818

Rīgā " 26. aprilī 1927. g.
" Priekšsēd. \. A. Veidners.

2272a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p.. ievērojot Kārla Jāņa
d. Simana lūgumu un savu
lēmumu no 26. apr. 102 ,
ar šo paziņo , ka lūdzējs parādu
pēc divām' (2) obligācijām, ap-
stipr. uz nekustamu īpašumu
Smiltenes pilsmuižas dzimts-
ohoroka zemes gabaliem
un 41 ar zemes grām
Ne 1205: ai 28. aprilī 1903. g.
V 158 par 1000 rbļ. par labu
kņazam Paulim Paula d. Līvenam
b) 27. sept. 1904. g. Ne 357 par
1500 rbļ. par labu kņazam
Paulim Paula d. Līvenam,
ir samaksājis, bet šīs aug šā min.
obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas 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 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 grāmatās.

Rīgā, 26. aprīlī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2273a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g
24. maija minētas nodaļas atklātā
tiesas sēdē attaisīs un nolasi;
1926. g. 9. septembri miruša
Vecpiebalgas pagasta ,Vec-Rein-
kalvu" māju īpašnieka Jēkaba
Jāņa d. Stipra testamentu.

Rīgā, 16 maijā 1927. g. L.Ns2860
Priekšsēd. v. A. Veidners

4197 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p. paziņo, ka 1927. g.

24. maijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1927. g. 6. aprilī
Rīgā mirušā Ferdinanda Augusta
Kārļa d, Z e i d 1 e r a (Seidlei)
notarielo testamentu.

Rīgā, 16.maijā 1927.g. L.NŠ4127

Prekšsēd. v. A. Veidners.
4196 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Mārtiņa Viltera lūguma un
pamatojoties uz 17. m
likuma un civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un sava 1927. g.
7. apriļa lēmuma, uzaicina obli-

gācijas turētāju, kura
par 7oi! rub. uz barona
fon Firksa vārdu un l--;

24. iunijā, nostiprināta uz Marti-

nām forena d. Vilteram piedc-
rošas ' nekustamas mantas l*

apr., Rnlavas Jaun-Struje
māju ar I! reģ. krep. Ns 347 -

viena mēneša laikā, skati
sludinājuma, iespiešan is dienas,

es tiesā līdzņemot minēto

.iciju dēļ iemaksāto Ls l>
t. i. parāda par pro<
ņemšanas. Pie kam tiek aiz-

rādīts, ka pēc minētā termiņa
notecēšana-' , ari ob!
rētfiia neierašanās gadījuma , pa-

rādu atzīs par samaksātu, pa-

šķirot lūdzējam tiesību pieprasīt

parāda izdvešami iz
grāmatām. > -1

Liepājā. 21. aprilī 1927. g-
Priekšs. b. V. Bienenst

Sekretārs A fai

Liepājas apgabaltiesa,

uz (ukuma un Bertas Daffl*

lūguma un pamatojoties
17 marta ma u

n
n

civ. proc. lik. 21 i-P- f:
1927. g. 7. apriļa. no
parādi; pēc oblii
izdotas uz Augusta Kilarl
„n 1912. g. 26. septembri. r£
stiprinātas uz Jukumammi

t"'Uanne p iederošas nel
?^^H

mantas Ventspilī. III ky
^^M

ar krep. Ne 115, atzīt P?P™£
samaksātu līdz ar visiefo P"T
centiem: atvēlēt lūdzējiem PJ
prasīt zemesgrāmatu
nētā parāda izdzēš.'nu :Z

^^Bgrāmatām un iemāk
glabāt tiesas depozīta lw
ditora ierašanai, kuram.^^H
izmaksāt.

Liepājā 16. a;

Priekšs. v. VB i
1761a Sekretārs A. Jaiis



Liepājas apgabaltiesa,

uz Ādolfa Branta lūgumu un
pamatojoties uz 17. marta I923.g.
lik., civ ", proc. lik. 2083. un 2084.
p. p. un savu š. g. 21. apriļa lē-
mumu uzaicina obligācijas turē-
tāju, kura izdota par 3000 rbļ. uz
bij. Krievijas valsts vārdu, tirdz-
niecības un rūpniecības ministri-
jas personā, un 1014. g. 2. jūlijā
nostiprināta uz Ādolfam Mārtiņa
d. Brandtam piederošas nekusta-
mas mantas Liepājas apr., Kap-
sēdas ,,Cāļu krogs" ar 2. reģistra
krep. Ne 52, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ierasties tiesā līdzņe-
mot minēto obligāciju. Pēc minē-
tā termiņa notecēšanas ari obli-
gācijas turētāja neierašanās gadī-
jumā, parādu atzīs par samaksātu
un obligāciju par iznīcinātu, pie-
šķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām. Ns 45o'27.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2431a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

J, M ... Jakobsona lūgumu
un pamatojoties uz 17. marta
|Q23. g. un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p., 1927. g. 21. aprili

:ia:
1) parādus: a) 1500 rbļ. un

i rbļ. pēc obligācijām iz-
uz a) Jāņa Krista d.

Spaile un b) Aleksandra Cemacha
d Dembo vārdiem un a) 1901. g.

2. maijā un b) 1907. g. 31. martā
nostipr. uz Madei Viļā m. Levald,
dzim. Kunkul piederošas nekust,
mantas Liepājā, ar krep. JVš 2085,
atzīt par pilnīgi samaksātiem
līdz ar visām procentēm:

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto
parādu izdzēšami iz zemes grā-
mat

3) iemaksāto naudu glabāt tie-
sas depozītā līdz kreditora ie-
rašanai, kuram tad naudu iz-
maksāt. Ne252 27

Liepājā, 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams
'425a Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,

uz Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz 17. marta
1923 g. likumu un civ. proc. lik.

2086. p.p., 1927. g. 21. apr.
0 o I ē m a:

1) parādus: a) 1000 rbļ.,
t,) 1000 rbļ. un c) 300 rbl. pēc
dāvināšanas akta par labu a)
Annai Jāņa m. Zandberg, b)
Lizei Jāņa m. Zandberg un c)
Jurim Jana d. Zandbergam. no-

stipr. 1912. g. 10. jul. uz Valsts
zemes bankai pieder, nekustamas
mantas Kuldīgas apr., Skrundas
„Jakobiņ Ns 102" mājām ar
krep. Ns ' 4637, atzīt par pilnīgi
samaksātiem līdz ar visām pro-
centēm :

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt ze-
mes grāmatu nodaļā min. pa-
rādu izdzēšam! iz zemes grā-
matām un

3) iemaksāto naudu glabāt tie-
sas depozītā līdz kreditora ie-
rašanai, kuram tad naudu iz-
maksāt. Ne 751 2fi

Liepājā, 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

i Sekretārs A. Jansosns,

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz. civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un savu š. g.
21. apriļa lēmumu, uzaicina obli-
gācijas turētāju, kura i/.d. pat
5000 rbļ. uz Valerijas un Marijas
Līven, Annas Keizerling, Olgas
Heiking un Mēri Vāl vārdiem un

g. 4. febr. nostiprināta uz
Jānim Indriķa d. Rebenim piede-

nekustamas mantas Kuldī-
., Kabiles Kalngalu mājām

ar krep. Ns 4215, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma

-aiias dienas ierasties tiesā
līdzņemot minēto obligāciju. Pēc
minētā termiņa notecēšanas ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā,parādu atzīs par samak-
sātu un obligāciju par iznīcinātu,
piešķirot lūdzējai tiesību piepra-
sīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām. .V" 441 27.

.jā, 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. V. Bienenstams
2427a Sekretārs A. lansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūguma
-.iii pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un savu š. g.
21. apr. lēmumu, uzaicina obligā-
cijas turētāju, kura izd. par 3500
rbļ. iz. pirkuma kontrakta uz
Baltazara Kampenhauzena vārdu
un 1897. g. 20. sept. nostiprināta
uz Fricim Jāņa d. Farnastam
(Pārnests) piederošas nekustamas
mantas Kuldīgas apr., Lutriņu
pagasta ..Dreiman" māju ar
krep. Ne 2214, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ierasties tiesā,
līdzņemot minēto obligāciju. Pēc
minētā termiņa notecēšanas ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un obligāciju par iznī-
cinātu, piešķifot lūdzējai tiesību

-it minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām. L Ne 442 27

Liepājā. 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. v. V. Bienestams.
2428a Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Ernesta Šlaga lūgumu un pa-
matojoties uz 17. marta 1923. g.
Hk. un civ. proc. lik. 2081.—2086.
P- p.. 1927. g. 21. apr. nolēma:
1)parādu 2500 rbļ. pēc obligācijas
izd. uz. Konrāda Medema vārdu
un 1913. g. 28. nov. nostiprinātas
izpirkuma liguma uz Ernestam
Slagam piederošas nekustamas
mantas Kuldīgas apr.,Vikstrautes
muižas zemes gabalu „Ķi-
krep. Ne 5512, atzit par pilnīgi
samaksātu līdz ar visiem procen-
tiem : 2) atvēlēt lūdzējam piepra-
sīt zemes grāmatu nodaļā minētā
parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām un 3) iemaksāto naudu
glabāt tiesas depozītā līdz kredi-

rašanai, kuram tad naudu
'zmak- 565 26.

tprjli 1927. g.
d. b. V. Bienenstams.

242ya >ekretars A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa

21. aprilī 1927. g., uz Krista
Miķelsona lūgumu un pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:

1) parādu 2000 rbļ. pēc obli-
gācijas, izd. uz Krista Jāņa d.
Sica vārdu un 1914. g. 19. jul.
nostipr. uz Kristam Miķelsonam
piederošas nekustamas mantas
Aizputes apr., Basses ,,Kal-
tenieku Ns 12" māju ar krep.
Ns 1219 11 reģ. atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procen-
tēm un obligāciju par iznicinātu:

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt ze-
mes grāmatu nodaļā minētā pa-
rāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām. NŠ540-J 2€

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2423a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Pāvila un Fridas Ļaudamu,
viņi ari Ļaudupi, lūgumu un
pamatojoties uz piezīmi pie priv.
lik. 36. p. un 2. piezīmi pie notar.
nolik. 280. p. un savu š. g. 21. apr.
lēmumu, izsludina, ka Pavils Jāņa
d. Ļaudams, viņš ari Ļaudups
un Frīda Sāmeļa m. Ļaudup, dz.
Dobelis noslēguši pie Liepājas
notāra G. Stengrevica 1927. g.
2. apr. ar reģ. Ns 3462 līgumu, ar
kuru viņi atcēluši viet. priv. iik.
79. un šek. p. p. paredzēto lau-
lāto ļaužu mantas kopību, pēc
kura Pāvils Ļaudams, ari Ļaud-
ups, iedodot ies 1924. g. 3. febr.
likumīgā laulībā ar Frīdu Sā-
niela m. Ļaudup, dzim. Dobei,
saņēmis no pēdējās dažādu ku-
stamu mantu Ls 1400,— kop-
vērtībā, kura skaitās par Frīdas
Sāniela m. Ļaudup, dzim. Dobei
atsevišķu īpašumu. Ns 447 27

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2422a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Anša Bērza lūgumu un pama-
tojoties uz 17. marta 1923. g. lik.
civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.
un savu š. g. 21. apriļa lēmumu,
uzaicina obligāciju turētām, ku-
ras izdotas 1) par 1000 rbj. un
2) par 1000 rbļ. uz Jelgavas lauk-
saimniecības biedrības krāj-aiz-
devu sabiedrības vārdu un I)
1906. g. 18 apr. un 2) 1
8. nov. nostiprinātas uz Ansim
Bērze piederos, nekustamas man-
tas Kuldīgas apr., Žvardes pag.
Jaunserd Ne 24" māju ar krep.
Nš 3431, viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas ierasties tiesā līdzņemot
minētās obligācijas dēļ iemaksāto
Ls 48,—, t. i. parāda ar procen-
tiem saņemšanas. Pēc minētā
termina notecēšanas, ari obligā-
ciju turētāja neierašanās gadīju-
mā parādus atzīs par samaksā-
tiem piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parādu izdzēšanu iz
zemes grāmatām. Ne 451 27

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2430a Sekretārs A. lansons.

Krustpils lec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Michlas Sepa m.
Spunginas lūgumu, kā ari civ.
lik. X sēj. 1239. p. un civ. proc.
lik. 1401. p., uzaicina mirušā
1927. g. 5. aprili Meiera Spungina
mantiniekus, pieteikt minētam
miertiesnesim savas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu
Krustpilī Krasta ielā Ns 94,
sastāvošu no koka vienstāvu
mājas un gruntsgabala Ne 319.
F.—3360 kvadrat metru platībā,
sešu mēnešu laikā . no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Va!d.
Vēstnesī". 271.

Krustpilī, 27. aprilī 1927. g.
2553a .Miertiesu, (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Edes Mārtiņa m.
Puzuk, dzim. Šiliņ, lūgumu,
kā ari civ. lik. X sēj. " 1239. p. un
civ. proc. lik. 1401. p., uzaicina
mirušā 1925. g. 8. maijā Jāņa
Pētera d. Puzuka mantiniekus.
pieteikt minētam miertiesnesim
savas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu Aiviekstes pag., sa-
stāvošu no nekustama īpašuma,
sešu mēnešu laikā, no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī". ,V 211.

Krustpilī. 27. aprilī 1927. g.
2554a Miertiesu, (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iecirkņa miertiesnesis, pa-
matodamies uz civ. proc. '.ik.
1401. p. civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. un saskaņā ar savu
1927. g. 9. apriļa lēmumu, uz-
aicina 1922. g. 13. martā mirušā
Staņislava Jāņa d. Piziča un
1923. g. 5. decembrī mirušā
Antona Jāņa d. Piziča man-
tiniekus, pieteikt savas manto-
šanas tiesības augšminētam mier-
tiesnesim uz. nelaiķa atstāto ne-
kustamo īpašumu atrodošos Va-
rakļānu pagastā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Valdības
Vēstneša".

Pēc šī termiņa izbeigšanas,
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas.
1623a Miert. I. Berkis.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iecirkņa miertiesnesis, pamato-
damies uz civil-procesa likumu
1401. p. un saskaņā ar savu
1927. g. 25. apriļa lēmumu,
uzaicina 1926. g. 13. februārī
mirušā Donata Jēkaba d. Peckas
mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības miertiesneša ka-
merā Viļēnos, uz kustamo un
nekustamu īpašumu atrod. Rē-
zeknes apr., Viļēnu pag., Brikuļu
ciemā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesi".

Pēc minētā termiņa notecēšana
nekādas prasības netikt pie-
ņemtas.
2119a Miert. v. i. (parakstsL

Liepājas apgabaltiesa,
uz Mārtiņa Kraule lūgumu un
pamatojoties uz 17.marta 1923.g.
likumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un savu š. g. 21. apr.
lēmumu, uzaicina obligāciju tu-
rētājus, kuras izdotas par I)
1000 rbļ. un 2) 600 rbļ. uz 1)
Mārtiņa Masa d. Kraule un 2) tā
paša Kraule vārdiem un 1)
1896. g. 17. apr. un 2) 1913. g.
7. aug. nostipr. uz Mārtiņam Kri-
stapa d. Kraule (Kraulis) pie-
derošus nekustamas mantas Aiz-
putes apr.Jaun-Lažas ,.Brūveru '
māju ar II reģ. krep. Ne 655.
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
ierasties tiesā, līdzņemot min.
obligācijas dēļ iemaksāto Ls 32,—
t. iT parāda līdz ar procentēm
saņemšanas.

Pēc minēta termiņa notecē-

šanas, ari obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaksātiem, piešķirot
lūdzējpm tiesihu pieprasīt pa-
rādu izdzēšanu iz zemes grā-
matām. 126 27

Liepājā. 26. aprilī 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2424a Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iecirkņa miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. likuma
1401. p. un saskaņā ar savu
25. apriļa 1927. ģ. lēmumu,
uzaicina 1913. g. 5. septembri
mirušā Antona Ādama d. Degtera
un 1924. g. 12. martā mirušā
Jāņa Ādama d. Degtera manti-
niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā Vi-
ļēnos. uz nekustamo īpašumu,
palikušo Rēzeknes apriņķī. Vi-
ļēnu pagastā. Lauzenieku ciemā
un sastāvošu no zemes un ēkām.
sešu mēnešu laikā, no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstu."

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādas prasības netiks
pieņemtas.
2320a Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iecirkņa miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un saskaņā ar savu 25. apriļa
1927. g. lēmumu, uzaicina 1918. g.
25. oktobri mirušā Ignata Vladi-
slava d. Briška mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tie-
sības miertiesneša kamerā, Vi-
ļēnos. uz nekustamo īpašumu,
atrodošos Vidsmuižas pag.. Ram-
panu ciemā un sastāvošu no
zemes un ēkām, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas .nekādas prasības netiks
pieņemtas.
2318a Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iecirkņa miertiesnesis, pamato-

damies ' uz civ. proc. likuma
1401. p. un saskaņā ar savu
25. apriļa š. g. lēmumu, uzaicina
1920. g. 28. februārī mirušā
Ignata Ādama d. Ludžinieka
mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības miertiesneša ka-
merā, Viļēnos, uz nekustamo
īpašumu, sastāvošo no zemes un
ēkām un atrod. Rēzeknes apr.,
Vidsmuižas pag., Markotu ciemā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādas prasības netiks
pieņemtas.
2322a Miert. v. i. (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1927. g. 12. apriļa un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. un
1 102. p. p. un civ. lik. X s. 1. d.
1239. p. uzaicina 23. aprilī
1922. g. mirušā pilsoņa Mateuša
Jāņa d. Rokana, ari Rokiana,
mantiniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz mantojumu,
kas palicijs Daugavpils apriņķī.
Liksnas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnešu".

Miertiesu. K. Avens.
Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu lēmumu no
12. apriļa un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401., 1402. p. p.
un civ. lik. X s. 1. d. 1239. p.,
uzaicina 27. novembrī 1924. g.
mirušā pilsoņa Andreja Andreja
dēla Daubura mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības
uz. mantojumu, kas palicis Dau-
gavpils Spr. .Liksnas pagastā.

Mantojuma tiesibas jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Va!d. Vēstnesī".
1670a Miertiesn. K. Avens.

Kandavas iec. miertiesnesis,

pamat, uz c. p. !. 14604fi. p. un
saskaņā ar savu 1927. g. 11. apriļa
lēmumu, atzina par nederīgu un
atceltu pilnvaru, izdotu no Hed-
vigas Grinblat Aleksandram
Zēbergam un apliecinātu pie
Kandavas miertiesneša Bru-
zinska 11. jūnijā 1923. g.

Kandavā, 11. aprilī 1927. g.
Miert. K. Fichtenbergs

Kandavas iec. miertiesnesis,
pamat, uz c. p. 1. 1460* . p. un
saskaņā ar savu 1927. g. 11. apriļa
lēmumu, atzina par nederīgu un
atceltu pilnvaru, izdotu no Valdas
Dumpf Aleksandram Zēbergam
un apliecinātu pie Kanda\
miertiesneša Bruzinska 11. jūnijā
1923. g.

Kandavā. 11. aprili 1927. g.
» . K. Fichtenbergs.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 23. apriļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. krāj. X sēj.
1. d. 1239. p., uzaicina 1923. g.
25. maijā mirušā Osipa Poļikarpa
d. Buriļina mantniekus pie-
teikt minētam miertiesnesim sa-
vas mantošanas tiesības uz ne-
laiķa atstāto mantojumu, sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,.Vald.

'454.
Viļakā. 23. aprili 1927. g.

2442a Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu š. g. apriļa mēneša 24. d.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ.

. sēj. 1239. p., uzaicina
1925. g. 8. martā mirušā Jāņa
Pētera d. Kuzmanova mant-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
..Valdības Vēstnesī". Ne 1452.

Viļakā, 24. aprilī 1927. g.
2441a Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar

savu š. g. 23. apriļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p.. uzaicina 1925. g.
9. martā mirušā Artemija Bi-
strova mantniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas man-
tošanas tiesibas uz nelaiķa at-
stāto mantojumu, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstn."

Viļakā, 23.apr.l927.g.Nsl456.
2443a Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iecirkņa miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. likuma
1401, p. un saskaņā ar savu
26. apriļa š. g. lēmumu uzaicina
1927. g. 0. martā mirušā Andriva
Staņislava cl. Osfrovska man-
tiniekus pieteikt savas manto-
šanas tiesības mietriesneša ka-
merā, Viļēnos, uz palikušo man-
tojumu, atrodošos Rēzeknes apr.,
Viļēnu pagastā, Tezenanu ciemā
un Viļēnu muižā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ..Valdības
Vēstnesi" .

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, nekādas prasības netiks
pieņemtas.
232 'la Miert. v. i. (paraksts).

Limbažu pagasta tiesa,
pamatojoties uz 1927. g. 3. maija
ēmumu un pagastu tiesu likuma
108. un 109. p. p, dara zināmu,

ka laulātie draugi Andrejs un
Karlina Friedenfeldi v?las
pieņemt bērna vietā — adoptēt
Martas Kalniņ dēlu Edgaru-Laim-
ziedu, dzim. 1925. g. 17. decembri,
piešķirot adoptējamam visas liku-
mīga bērna tiesības un dodot
viņam vārdu .Edgats-Laimzieds
Andtēja d Friedenields.*

Per-onas, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādas ierunas tiek uz-
aicinātas pieteikt tādas šai tiesai
sešu mēnešu laikā no ši sludinā-
juma iespiešanas ,Va!d Vēstn.'
trešo reizi.

Vēlāk pieteiktie iebildumi ne-
tiks vērā ņemti un adopcija skai-
tīsies par likumīgā siekā gājušu

Priekšsēd. J Krās t i nš
4143 2 Rakstvedis E Zvinis

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz ļekaterinas Vasilija m. Daņi-
lovas lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Malnovo
muižas atdalītā zemes gabala ar
nosaukumu ,,ferma Kuzoļņiki",
platībā 30,61 desetinas, atrod
Ludzas apr. Kārsavas pag. ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt komi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas dienas
,.Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētā
lūdzēja varētu tikt ievesta Lat-
gales zemes grāmatu reģ. par
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieci bez kādiem aprobežoju-
jumīem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927. g. 23. aprilī.
2314a 7147.
Komis.priekšsēd. F.. Hellvichs.

Sekretars-darbv. J. Strads.

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. maļjā 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Avotu ielā
Ne 33, dz. 3, krāj aizdevu sab.
.Jonatas* prasībā, pārdos
Felicitas Z e i t c kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un ne-
vērtētu par Ls 372.

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

Rīgā, 12. maijā 1927. g. 4303
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas III lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. maijā 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīga, Marijas
ielā Nš 56 58, dz. 14, Jonatāna
krājaizdevu sab. un citu prasībā
pārdos Zaņa Rozentala
kustamo mantu, sastāvošu no
ozolkoka bufetes un novērtētu
par Ls 400.

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

Rigā, 12. maijā 1927. g. 4302
Tiesu izp. J. K a z u b i e r n s.

Katlakalna pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi uz Mārtiņa Indriķa d.
Lamberta vārdu, izd. no Neretas
pag. valdes 10. okt. 1923. g.
Ns 4933. 2168a

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Jēkaba, Jegora un Jāņa Va-
siļjeva (Jarlikovsku), tagad pēc
uzvārda Jarlikovski, lūgumu par
nekustamas mantas, sastāvošas:
1) no zemes gabala pēc plāna
Ns 16, platībā 2 des. 1143 asis,
vairāk vai mazāk un 2) no ,,Ļu
toje" ezera daļas, pēc plāna JS6 3,
platībā 8 desetinas 660 asis vai-
rāk vai mazāk, atrodošās Jaun-
latgales (bij. Ludzas, senāk Ostro-
vas) apriņķa Kacēnu pag., Po-
krovskoje dačā, Rodovoje muižas
daļā, jevešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz.
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, no sludinā-
šanas dtenas ,,V'ald. Vēstnesī".
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji varētu tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu
reģ. par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927. g. 27. aprilī.
2548a Ns 17632.
Komis. priekšsēd. E. Hellvichs.

Sekretārs darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Andreja Kārļa d. Leppurta
(viņš ari Andrejs-Voldemārs
Kārļa dēls Lejpurts) lūgumu
par nekustamas mantas .sastā-
vošas no Aleksandropoles muižas
atdalītā zemes gabala ar no-
saukumu ,,ferma Nedrumala"
A6 7. platībā 39 des. 120 kv. asis,
vairāk vai makāk, atrodošās
Jaunlatgales (bij. Ludzas) apriņķa
Rugāju (senāk Balvu (pagastā,
Ievešanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt ko-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri, par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez. kādiem
aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipote-
karisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpili, 23. aprilī 1927. g.
N« 17139.

Koni. priekšs. E. Hellvichs.
2313a Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija,

uz Jēkaba Grigorija d. Kononova
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Ukru muižas at-
dalītā zemes gabala pēc plāna

. platībā 4 des. 511 kv. asis.
vairāk vai mazāk atrodošās Jel-
gavas apr., Ukru pag. (senāk
Kaunas gub., Šauļu apr., Žagares
pagastā), ievešanu zemes
grāmatu reģ., — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā no izsludi-
nāšanas dienas ,,Valdības Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minēto lūdzēju varētu ievest
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norāditās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1927. g. 27. aprilī.
2547a Nš 17622.
Komis. priekšsēd. E. Hellvichs.

Sekretars-darbv. J. Strads.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu s. g. 25. aprīļa lēmumu un
pamatosdamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p., uzaicina 1926. g. 28. okt.
mirušā Jēzupa (Jāzepa) Ber-
narda d. Logina (Loginova)
mantniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tojumu, sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesi".

Viļakā. 25.aprilīl927.g. Ne 1462
2438a Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 25. apriļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. uzaicina 1926. g. 2. maijā
mirušā Aloiza Ādama d. Aleksana
mantniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tojumu, sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas ..Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 25.apr.l927.g. .Vs 1458.
2439a Miert. v. i. (pāra-

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 25. apriļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. uzaicina 1907. g. mirušā
Vasilija Sergejeva mantiniekus
pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,VaId
Vēstnesī". .V 1460.

Viļakā, 25. aprilī 1927. g.
2440a Miert. v. i. (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1927. g. 12. apriļa un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401.,
1402. p. p. un civ. lik. X s. 1. d.
1239, p. uzaicina 22. jūnijā
1919. g. mirušā pilsoņa Jēzupa
Ignata d. Kucina mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tie-
sibas uz mantojumu, kas palicis
Daugavpils apr., Liksnas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritīnas sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".
1667a Miertiesn. AK. Avens.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1927. g. 12. apriļa un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 140!. un
1402. p. p. un civ. lik. X s.
1. d. 1239. p., uzaicina 3. jūlijā
1908. g. mirušā pilsoņa Jēzupa

Jēzupa d. Kudiņa mantniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu, kas palicis Dau-
gavpils apriņķī. Liksnas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ..Vaid . Vēstnesi".
1668a Miertiesn. K. Avens.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1927. g. 13. apriļa un pamato-
damies uz civ. proc. Jik. 1401. un
1402. p. p. un civ. lik. X s. 1. d.
1239. p., uzaicina 6. novembri
1918. g. mirušā pilsoņa Kazimira

Miķeļa d. (Induļa mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu, kas palicis Dau-
gavpils apriņķī, Kolupes pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Vald. Vēstnesī".
1671a Miertiesn. K. Avens.



Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. maijā 1927. g,pīkst. 10 dienā, Rīgā, Slābu ielāNš 44,_ dz _ 20, Jāņa Vikmaņa
prasība pārdos Kārļa Skriba
kustamo mautu, sastāvošu no
mēbelēm un citu un novērtētu
par Ls 2170.

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

Kiga, 13. maija 1927. g. 4301
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesai VI lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. maija 1927. g.,
pīkst. 2 dienā, Rīgā, Andr. Pum-
pura ielā Nš 1, 6. iec. tiesu izpil-
dītājs Sofijas Janson lietā II torgos
pārdos Voldemāra A 1 p a
kustamo mantu, sastāvošu no
vekseļa un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 11.maijā 1927. g
4329 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI lec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. maijā 1927. g.,
pīkst. 2 dienā, Rīga, Valguma
ielā Nt 26, _ dz. 34, Kārļa Strfta
un citu lietas, pārdos Andreja
Kļaviņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 800.

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

Rīga, 10. maija 1927. g.
4330 Tiesu izpild. .1. Zirģels

Rigas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 31_ maija 1927. g.,
pulksten 10 dienā, R'gā Kr Barona
ielā Ns 13/15, a/s_ .Bjorneborgas
kokvilnas" lietā, p ā r d o s II torgos
AbbesJotfes kustamo mantu,
sastāvošu no vatalina un mēbe-
lēm, gobelēna un novērtētu par
Ls 300.

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

Rīgā, 11. maiā 1927. g
4332 Tiesu izpild. J. Zirģels

Rigas apgabaltiesas VIII lec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 25. mai;a 1927. g..
pulkst. 1 diena Rīgā, Zvaigžņu
ielā Ns 22. pārdos Bernhaida
F i n g e r a kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 340.

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

Rīgā, 7. maijā 1927. g.
4323 Tiesu izp. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25. maijā 1927. g.
pulksten 10 dienā, Rīgā, Rēveles
ielā Nš 79, pārdos Pētera
Gora kustamo mantu, sastāvošu
no 1 kopirmašinas un novērtētu
par Ls 240.

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

Rīgā, 7. maijā 1927. g
4324 Tiesu izp. J O r i n i o s.

Dzelzceļu olrsv. mat. apgāde
pordos rakstisks izsolē
2. jūnija 1927. g. 1 lietotu tvaika

katlu.
Izsoles sākums 11 rīta.
Izsoles dalībniekiem jāiemakfā

lC°,o drošības naudas no piedā-
vājumu vēitibas. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa elā
t& 3, ist. 103 2* NŠ832 4Ī25

Valsts zemes banka,
Latgales nod, atrod. Rēzeknē,
Latgales pr. Nš 26, pamatojoties
uz 1925. g. 29. maija_ likumu par
aizdevuma nodrošināšanu, ieķī-
lājot tiesibas uz lauku nekustamu
mantu, un 1926. g. 14. junvara
papildinājumu pie šī likuma, pa-
ziņo, ka:

1) Daugavpilī, Valdemāra ielā
Ns 12 (Zemes bankas aģentūrā)
1927. g 10. jūnijā, pulksten 10
diena, valsts zemes bankas aiz-
devumu piedzīšanai

Jēkabpils pilsētas valdei
vajadzīgs

kasiers,
drošības spējīgs, pie Ls 12o'iela atalgojuma mēnesī Kā ri',^sība tiks atzīts nekustams ?£"šums kujž aizķīlājams p,^';va, «logs Ls 2C00,- S
Kandidāti kuri vēlētos ieņerni š„vietu, liek uzaicināti iesūtīt ,tstiskuspiedāvājumus , apmaksātaar Ls 0,80 zīmogmarkām līdT^apliecībām par līdzšinējo n-rf, /bošanos. ar"
4242 Pilsētas galva (D«r*k«t,).

Lāčplēša kaa ordeņa dome izsludina par nederīgu kā nozandētu bi,. I Latvijas neatkar",,
jotu kapteinim AleksandramOzoliņam 1921. g. 21 junrizdotu zilo ordeņa apliec. Nš 1793Tas vieta izdots dublikāts. 4285

sludinājumi
-

Akc. sab. „J. HERTEl"
valde uzaicina savus akciort. uz

ttāmtēļo vispārējo

sapulci,
kura notiks piektdien, 27. rmujā
š.g., pulksten Specpusd , Je 'gavāPasta ielā Nš 13.

s

Dienas kārtiba:
1) GadapTska a par 1926. g. caur-

skatīšana, revīzijas komis jas
ziņojums un priekšlikums gada
pārskata p eņemšana un peļņas
sadalīšana

2) Budžets 1927. gadam.
3) Velēšanas.
4) Priekšlikumi un jautājumi.

Gadījuma, ja šī sapulce ne-
noliku statūtos (§ 66) paredzēto
iemeslu dēļ, tad noturēs otrreizēju
vispārēju sapulci piektdien,
10. jūnijā š. g. turpat, tanī pašā
laikā, un ar to pašu dienas kār-
tību. Ši sapulce būs pilntiesīga
un viņas lēmumi galīgi neskatoties
uz ieradušos akcionāru skaitu un
viņu reprezentēto akciju daudzumu.
4296 Valde

Hīta alti. vairāksolīšanā
tiesību uz jaunsaimniecību,
ku^a atrodas Daugavpils apriņķī,
Kapiņu pagastā, un skaitās pie
šķirta Pēterim Miķeļa d. Slīk-
stam ar lēmumu publicētu
.Zemes Ierīcības Vēstnesi" Nš 90
lapas pusē 7. zem kārtas
Nš 47713.

2) Jaunsaimniecība atrodas:
a) zeme kopplatībā 13,05 ha,

b) Dziv. ēka, 6x6 asis ar salmu
jumtu, c) Dziv. ēka 3x3 asis
bez jumta (stāvs), d) Šķūnis
4x3 asis skaidu jumtu.

3) So'išana sāksies no Ls 803.
4) Izsolē vaiēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam valsis zemes bankas pār-
stāvim: a) drošības naudu l/s n0
trešā pantā minētās sumas, t. i.
Ls 160; b) centrālās zemes ierī-
cības komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu jaunsaim-
niecību.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pec
izsoles beigām, jāpapildina iemak-
sāt 1 drošības naudalīdzVno rosolītās sumas. Pārējas 4/5
jāierraksā Valsts zemes ban-
kai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto dro-
šības naudu un ties bu uz jaun-
salmnirc'bu, pie kam t esību pār-
došanai Valsts zemes banka no-
liek otr;ei,ēju izsoli

Rigā, 9 maijā 1927. g.
4/3 7 Valsts zemes banka.

Rigas pils. lombards,
Kaļķu ie'ā Ne 9, 4289

izūtrupēs
1927. gada 23., 24. un 28. maijā,
oulkst. 6 vakarā, zelta un suduba
lietas, apavus, drēbes, tepiķus, veļu,
kažoka priekšmetus, traukus, daž.
metāla un c. neizpirktas un nepa-
garini tas lietas, kas ieķīlāt is no-
1926. g. 25. novembra lidz 8. de-
cembrim

ar NsNs C 466471—470599,
kā ari izūtrupēšanai nodotas
mantas

Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu priekš galīga termiņa' no-
tecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupēja-
mas ķīlas netiks pagarinātas.

Rīgas policijas I iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 30. maijā, pl. 10,
Kaļķu ielā Nš 38 4286

pfirdos oniroksolīšano
Kārlim K n i e r ī m a m piederošas
dažādas eleklrības lampas, no-
taksītas kopā par Ls 14'.4,80,
Richarda Lira prasības segšana

Madonas apr. priekšn.
palīgs I iec

paziņo, ka 1927. g. 25. maija,
pulksten 11, pie Kučuru nrjas,
Viesienas pagastā,

mita loiiiboliiaiā
pilsonim Briežam, Jānim
Pētera d. piederošo kust mantu,
sastāvošu no četrām govīm, no-
cenotu par Ls 400, izpildot Rīgas
apgabaltiesas 2 krimiialnodaļas
rakstu no 27. apriļa 1927. g. ar
Nš 2306/7.

Izzināt sarakstu, atsevišķ mantas
necenojumu, kā ari apskatīt pārdo-
damo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 4250

3. akcīzes valdes
noliktavās,

Liepājā, Vakzalea ielā Nš 63/65,
š. g. 24. maijā, pulkst 10 no tīts,

pildos vairāksolīšanā
konfiscētās stikla pudeles, koka
mucas, skārda kannas u. t t.
4239 Inspektors Vilbrandts.

Akciju sabiedrības

Baltijas stērķeļu fabrikas
valde uzaicina god. akcionārus az

Čadsftārtēio

Vilnu sapulci,
kas notiks 11. jūnija š. g., pulkst
4 pēc pusdienas, fabrikas kantoni

telpās, lielā Maskavas ielā J* 1*>-

Dienas kārtība:

1) Sapulces vadīt ja vēlēšanas.
2) 1926. g. bilances apstiprināšana-
3) Revīzijas komisijas ziņor-nn-
<) 1927. g. budžeia aast pnnasani-

5) Amatpersonu velēšanas
6) Citas ziņas. 4295 Valde

Maksātnespējīga parādnieka

Augusta Kārļa d. Ringa
konkursa valde uzaicina visus
kreūitcrus uz trešo vispārējo

Kreditoru sapulci,
kjfa notiks 27.ma'jāš g.,pulkst.
6V2 vakar?, Rīgas apgabaltiesa»
telpās, istabā I, ar sekošu dienas
kārtību:
l) Pretenziju pārbaudīšana.
2j Augusta Ringa priekšlikums

par miera līguma noslēgšana.
3) Komursa valdes ienākumu un

udevdmu rārskats.
4) Konkursa valdes atalgojums.
5) Konkursa rakstura noteikšana

un konkursa slēgšana.
Konkursa valde ; priekšsēdētājs
4297 zverin adv. v. F. Lackil

Maksātnespējīgā parādnieka
Ernesta Geidman-Bumbiera
zvērināts kurators zvēr. adv. pa-
līgs Vilhelma Mueller uzaicina
riinētā rarādn eka kreditoru ; uz

tīrftlitttriā sapuM.
kura notiks š. g. 27. maija, pl. 19,
Rīgā, Basteja bulv. J* 2, dz 3.

Dienas kārtība: !) zvēr.
kuratora ziņojums; 2) zvēr kura-
tora atalgojums; 3) parādnieka
priekšlikums par mieta līguma
noslēgšanu; 4) konkursa valdes
vēlēšana, un 5) dažādi jautājumi.

Zvēr kurators V. Mueller,
4095 zv. adv. pat

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 25. maijā 1927. g.,
pulksten 1 dienā, Rīga, 1. Kalēju
ielā Ns 27, veik.,
Dārdos vairāksolīšanā
L u b o c k i j, lija kustamo mantu,
novērtētu par Ls 498 un sastā-
vošu no veikala iekārta?, viņa
1925. g. ienākuma nodokļu pa-
rāda segšanai'.

Rīgā, 18. mājā 1927. g.
4299 Piedzinējs K T r e i 1o n s.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā. nodaļa

paziņo, ka zemkooības ministri."!
š. g. 9 maijā ir apstiprinājis
Vitrupes pagasta meliorācijas sa-
biedr bas .Nākotne' statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
180 1. p. ar Nš 330.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmiras apr, Vitrupes pag.
namā, c. Vitrupi.

Nod. vad v. (paraksts).
43"0 Darbvedis F. Briedis

Zilupes polic. iec priekšn.
ar ši izsludina zināša iai, ka
3. jūnijā 1927. g, pulkst 12
diera, Zilupe uz tirgus laukuma,

Ķēču pagasta valde izsludina
par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kop šai valdei pieteikti
par nozaudētiem:

1) Latvijas iekšz. pasi, izd. no
Taurenes nag. valdes 8. aprilī
1926. g. JVs 1147 uz Oskara
Reinholda d. Luste vārdu;

2) Latvijas iekšz. pasi. izd. no
Skujenes nag. valdes 11. febr.
1920. g. Ne 176 uz Jāņa Jāņa d.
Šiliņa vārdu. 1976a

Mazstraupes pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem nozau-
dētus sekošus dokumentus:

1) zirga pasi, izd. no šīs pag.
valdes 17. jul. 1920. g. Ns 154
uz Matildes Robiņ vārdu;

2) zirga pasi, izd. no šis pag.
valdes 29, jun. 1920. g. Ne 130
uz Alidas Bērziņ vārdu;

3) Lāčplēša kara ordeņa apl.,
izd. no Lāčplēša kara ordeņa
domes 1921. g. 10. nov. Nš 5384
uz bij. atsevišķas studentu rotas
pulkveža leitnanta Pētera Pom-
mera vārdu. 1978a

Mārkalnes pagasta valde Valkas
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto iekšzemes pasi, izd. no
Lāzberģa pag. valdes izpild. koni.
29. okt. 1920. g. Ne 660 uz In-
driķa Jāna d. Puderzeja vārdu.

17-

Sieksātts pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Marijai Valkovskij no Bases pag.
valdes 1920. g. 15. jul. izdoto
vecā parauga zirga pasi -Ne 189,
kura bijusi pārrakstīta uz Er-
nesta Jakobsona vārdu. 1892a

Samos vairāksolīšanā
Mord cham G u s i n s k 1 m pie-
devešo kuramo manlibu, snst?-
vošu no krē l'em, galdiņiem,
spoguļa, šujmašīnas, v r mēteļa,
vestes m biksēm novē.tētu uz
Ls 221, valsts parāda segšanai.

Rīgas apgabaltiesas III iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. maijā 1927. g..
pīkst. 10 diena, Rīga, Marijas iela
Nš 13, veikalā 2C0 iirmas
.E. V. Nagel* prasībās pārdos
Nochurna Somera kustamo mantu,
sastāvošu no 45 kungu uzvalkiem
un novērtētu par Ls 335.

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

Rīga, 12.maijā 1927. g. 4300
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 31. maijā 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
Nš 76, p ā r d o s II torgos Jāņa
Kaktiņa kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
parLs 1150

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

Rīgā, 9. maijā 1927. g.
4306 Tiesa izp. J. O r i n i o s.

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu Izpild.
paziņo, ka 31 maijā 1927. g..
pīkst 11 dienā, Vidrišu pagastā,
Sūrum mājās, pārdos Augusta
Brikšņa un Roberta Gravelsiņa
kustamo mantu, sastāvošu no
automaliskiem iesala svariem un
no^ē tētu par Ls 1000.

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

6. maijā 1927. g.
4308 Trešu izpild. E L i e n i n ?.

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. 2 iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 28. maijā 1927. g.,
pulksten l ļ3 dienā, Ķemeros,
Parka ielā Ns 2, pārdos Adel-
heides Ozoliņ kustamo mantu,
sastāvošu no spundētiem dēļiem,
jūras grants,krāsns pediem, durvju
atslēgām, ķieģeļiem, portlanda
cementa, kaļķiem, logu slenģēm,
malkas, plankām un t t. un no-
vērtētu par Ls 758.

Izzināt sarakstu, novē tejumu,
kā ari apskatīt pčrdodamo mantu
.?ārēs pārdošanas dienā uz vietas.

9. maiļā 1927. g.
4 !07 Tirsu izp. E L i e o i ņ š.

Izlabojums.
Rīgas apriņķa 2. iec. tiesu iz

pildītāja E. Liepiņa sludinājuma
.Vaid. Vēstn.* Nš 1(2 psr P. Ka-
zaka kustamas mantas pārdošanu
?zlaists teikums, ka pārdošana no
iks 1 un Z i%sofē. kādēļ
min. slud. jālasa: .paziņo, ka
9. jūnija 1927. g., pīkst. 12 diena
Kēču pag Asara Pumpos tiks
pārdota 1. un 2. izsolē Pētera
Kazaka kus ama manta u. t. t

Rfgai Jpalai pilsētai notafs
A. Jansons

paziņo, ka Anna Jēkaba m. Puntuš
atceļ un iznicina pilnvaru, izdotu
no viņas Lidijai Jura m. Puntuš
un reģistrētu pie Tukuma notāra
J. Melbārzda 1925. g. 23. aprilī
ar reģ. Ns 728.
4284 Notārs A. Jansons.

Cifii iesttfču
sludinājumi.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministri!
1927. g. 9. maijā ir apstiprinājis
Skaistkalnes un apkā tnes melio-
rācijas sabiedrības .Luksti* sta-
tūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
170. 1. p. ar Nš 320.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ilūkstes apriņķī, Demenes pag
.Pelaunieku" muižā, c. Grivu

Nod. vad. v. (paraksts)
4309 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 9. maijā ir apstiprinājis
Ogresgala un Rembates pagastu
meliorācijas sabiedrības .Lejas
Ranka* statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
174. 1. p. ar Nš 324.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Rīgas spr., Ogresgala .Liepās*
c. Ogri.

Nodaļas vad. v. (paraksts).
4311 Darbvedis F Briedis

Sieksātes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
no Kalvenes pagasta valdes
Miķelim Ericham 11. janv. I
izdoto zirga pasi Ne 105, kufa
bijusi pārrakstīta uz Jana Nei-
maņa vārdu. J893a

Klgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 31. maijā 1927 g.,
pulksten 12 dienā, Rīg?, Kārļa
iela Nš 19. kantori _ unpīkstV2dienā Tērbatas iela 41/43 Rīgas
tirgotāju un rupn savst. kred'tbiedr
un cita lietās pārdos Latvijas
mazsaimnieku ekon. _ sabiedr.
kustamo mantu, sastāvošu no
mašinām, seklām un cita un no-
vērtētu oar Ls 14.449,50.

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

Rigā, 18. maijā 1927. g.
4331 Tiesu izpild J Zirģels.

Rīgas apgabaltiesasVIII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. maija 1927. g.,

pīksi. 10 dienā, Rīgā, Marijas ielā

I* 70, p ā r d o s II torgos Simona

Z a k s a kustamo mantu, sastāvošu
no ēdamistabas bufetes un no-
vē tītu oar Ls 280.

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

Rigā, 9. maija 1927. g

4305 Tiesu izo J. G r i n i o s.

Rigas apgabaltiesas Vili iec.

tiesu izpildītājs
„:.„ ir,. 27. maija 1927. g.,

Sten 1 dienā. Rīgā. Matīsa
?e«Mk40 dz.9,p ārdosOeceela
nimantšteina kust. mantu,

PastāvcšVno ēdamistabas bufetes

nn novērtētu par Ls XW.

Izzināt sarakstu novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs jārdošanas dienauzvetas.

Rii 7. maijā 1927. g-

43C4 Tiesu izp. J. Gr.n.os,

Būvju sab. „Struktor" R'gā-

Pjmatojoties uz mortifikaci)»'

likuma 3. un II. punktiem bu£
sabiedrības .Struktor *l<kv'."*komisija izsludina vispārībai *

nāšanai, ka pretmort.hcmEkciiu, izsludināto .Vaid Vestn

Nš 143, 1926 g. 3. lul.ja P*

zudušu, līdz šim vēl »
bildumi celti, kādēļ P«m»»|0«*
uz min. mortifikacijas
būvju sibiediības .StruW°r

vidacijas komis jas atzīs «<"
nāto akciju par nederīga un
zud-šo akciju vieta izdegs )«»"

a1<fi}J
Būves biedr. jgf

Hkvidac konusu^

Rīgā, 18. maijā 1927- g- *="

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Nodokļu departaments
izsludina uz š. g 30. maiju, pulkst. 10 no rīta,'

rabstisku izsali
6.000.000 gab. ko-ķu 19/19 ttm un

15.OO0.0C0 . . 17/ 17 mm
piegādāšanai valsts spirta un degvīna monopola vajadzībām Korķiem
jābūt pirmā labima.

Rūpnieki, kuri vēlētos minēto piegādi uzņemties, tek lūgti
iesniegt slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz korķu izsoli 30. maijā
1927. g." piedāvājumus ar noteiktu cenas apzīmējumu, nomaksātus
ai 40 sant. zīmognodokli

Piedāvājumi iesniedzami ne vēlāk kā š. g. 33 maijā līdz
pulksten 10 no rita. Izsole notiks Nodokļu departamenta spirta
monopola nodaļā, Rigā, Noliktavas ielā Ns 1, kur var saņemt ari
tuvākus noteikumus un paska drojumus ikdienas no pīkst. 9—15.

Katram izsoles dalībniekam pirms izsolēs piedalīšanās tajā jā-
nodrošina ar Ls 5000 Ielu droš bu Jfc 838 4326

Muitas departaments
izsludina 1927. g. 3. jūnija, pulkst. 12 d enā, 43?2

rakstisku izsoli
uz 1500 ks plombu aukliņu (par Nr. 2)

piegādi.
Piedāvājumi, a, maksāti ar attiecīgo zīmognodokli, slēgtās ap-

loksnes ar uzrakstu .Uz 15(0 kg plombu aukliņu piegādes izsoli,"
iesniedzami 1 dz pulkst. 12 jzso'es diena, Muitas departamenta ap-
gādes darbvedībai, Valdemāra jēlā Ns 1 a (ie eja no Citadeles ielas).

D/cšības nauda 10°,'o apmērā no piedāvājuma sumas.
Tuvākas ziņas par izsoli un piegāde» noteikum em izsniedz

Muitas departamenta appades darbvedība daibdienās im ņ. 9—15.

.liepājas ostos valde
iasdos ļauHtā Issaoiē(miiftofiā ura raiististiā)

2000 kub mtr. laukakmeņu piegādāšanu
Pāvilostas izbūves vajadzībām.

Iz ole notiks Fāvilcstas ostas kanclejas telpās, Dansberga
mājās, 30. maijā 1927. g., pulkst. 12 dienā, Rakstiski piedāvājumi
iesniedzami tuipat slēgta* aploksnēs ar uzrakstu .uz izsoli par lauk-
akmeņu piegādāšanu.* Piedāvājumi apliekami ar 40 sant. zīmog-
nodokli, iemaksājot drošbas naudu 1C% no piedāvājuma kopsumas.

Mutiskas izsoles d-.lībniek em pie izsoles sākšanās jāiesniedz
[uguni dēļ pielaišanas izsole, apmaksājot trs ar 40 sant. zimot-
nodokli un iemaksājot drošibas naudu Ls 1,20 par katru piedāvātu
l kub. mtr. laukakmeņu.

Tuvtkas ziņas dabūjamas Liepfjas ostas valdes kancleji, kā ari
Pāvilostas ostas kanclejā katru darba dienu no pīkst. 9— 13
4241 JLifptiļfās ostos valdf

Apriņķo uļii inzien Us
1927. g. 28. maija, pīkst. 10, Cēsis, 1. Dārza ielā 6

izdos jauktā rakstiskā
un

mutiskā izsolē,
ar iekavas uzradīto drošības naudu latos, sekošus darbus:

1. Dzelzsbetona tilta virsbūves atjaunošanas darbus Vidzemes
šos., km 106,04 (160).

Grants piegādāšanu: 2. a) Dzērbenes-Nēķenu c, km 0—0,92
tp3 147 (40) km 0 92—1,84 m147 (40), b) Dzērbenes-Dzērbenes
st. c, km 0—0,763 m122 (30) un c) Raunas-Dzērbenes c, km
10,801—11,894 m76 (30), km 11,894-12,988 m76 (30), km
12,988—14,082 m76 (30), km 14,082—15,982 m228 (50) un
km 15,982—17,882 m2^8 (50). 3. Aināžu-Staiceles c, km
3,478—4,978 m150 (40) un km 4,978-6 478 m150 (40). 4 Maz-
sa aces-Staiceles c. km 0,85-1.75 m90 (40), km1,75—2,65m90 (40; un km 2,65—3,55 m90 (40) un 5. Salacgrīvas-Jelgav-
kroga c, km 17,06—17,56 m80 (35). km 17 55—18,06 m80 (35),
km 18,06—19 96 m112 (50) un km 19,96—21,86 m112 (50).

6. Ceļa labošanas un uzturēšanas darbus : Ainažu pag 3000 m
(90), Alojas-Puikules st. c, km 0—1 (40).

Tuvākas ziņas apr. ceļu inženiera kanclejā, Cēsīs, 1. Dārza ielā
Ks 6. ikdarbdienas no 9—15. Ns 835 4327
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