Maksa par . Valdības Vēstnesi":
bez piesūtīšanas
par:
? (saņemot eksped.) par:
gadu . .
. Ls 22,—
. Ls 18,—
gicu . .
F, gadu
V» gadu . .
. . 12,—
. 10 —
6,—
3 men. . .
,
.
5,—
3 mēn. .
... 21
...
1,70
I
.
.
Par atsevišķu
pie «tkalparnumuru
devējiem .
. —,12
. —,10

Latvijas valdības

ir piesūtīšanu

par
atlīdzību
olu
eksporta
Rīkojums
kontroles izdevumu segšanai.
prefektiem,
priekšapriņķu
Rīkojums
niekiem un dzelzsceļu policijas priekš
niekam policijas aresta telpās ievietoto
arestēto lietā.
Rīkojums apriņķu

pašvaldības likvidācijas,

pilsētu un miestu valdēm sējumu un
mājlopu reģistrācijas

lietā.

Rīkojums
visām pagastu
pašvaldības likvidācijas

un
apriņķu
valdēm.

pie instrukcijas karavīru
aptaujas izvešanai.

Papildinājums

Pārgrozījumi
.Pagaidu noteikumos
tarifā preču pārvadāšanai".

un

iznāk katru dienu, izņemot

-ftaļļ

Redakcijai

svētdie

if^Pv^

Rīgā, pilī Ne 2. Tel. Jfe 20032 «^ SPJJSSsJP^ &&
TT«fc"
-Tr
Runas

Pilsētu

stundas

un

no

miestu

ļ^d"

11—12

valdes

Paziņojot par augšējo, pašvaldības departaments
liek
priekšā
gādāt par šīs
reģistrācijas
kārtīgu un savlaicīgu izvešanu, saskaņā ar augšminētiem noteikumiem un instrukciju par sējumu un mājlopu reģistrāciju,
kura būs iespiesta uz
katras
reģistrācijas
loksnes
un
ir ari
iespiesta 1926. g.
.Iekšlietu Ministrijas
Vēstneša" 17. numurā un .Valdības Vēstneša" 1926. g. 122. numurā.
Departamenta

pilī

Atvērts

N> 1.
no

Tel.

Rigā,

1927 g.

21. maijā.

Rīkojums

Nr.

1927. g.

Iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta direktors
1. Zankevics.
Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.
Nodaļas vadītājs P. K 1 i n k 1 a v s.
Ar ministru kabineta piekrišanu apstiprinu.
1927. g. 20. maijā.
Satiksmes ministris

direktors

K. Krievs.

valdības

Šo atlīdzību
olu
eksporta
kontroes
izdevumu segšanai olu izvedēji iemaksā
veidā uz

priekšu

Latvijas

bankā

uz zemkopības
ministrijas
lauksaimniecības pārvaldes tekoša rēķina — 262
un katra mēneša beigās izdara norēķināšanos ar lauksaimniecības pārvaldi.
Zemkopības ministra biedrs
A. Fridbergs.

Finansu ministra biedrs
J.Bokalders.
Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks J. Ķ e ņ ģ i s.

Prefektiem, apriņķu priekšniekiem un dzelzsceļu
policijas
priekšniekam.
Administrativam

departamentam

nācis

zināms, ka policijas amata personas no-

likvidācijas

valdēm.

Sakarā
ar
likuma ierosinājumu par
naudas
sumas
izsniegšanu kareivjiem,
'kuri nav dabūjuši zemi no valsts zemes
fonda, ir nepieciešami ievākt statistiskus
datus kā par tiem kareivjiem, kuri zemi
ir dabūjuši, tā ari par
tiem, kuri
nav
dabūjuši. Par bez zemes palikušiem tiks
ievāktas ziņas ar sevišķām aptaujas kartiņām, bet par tiem, kuri
to dabūjuši,
ziņas var ievākt caur zemes piešķiršanas
iestādēm.
Tā kā pagastu valdēs ir saraksti par valsts zemes fonda sadalīšanu
un par personām, kam sadalītie zemes
gabali piešķirti, tad pašvaldības departaments uzaicina pagastu
valdes
sastādīt
i z š. g 15. m a i j u sarakstu par visiem
jaem kareivjiem un viņiem tiesībās pielīdzinātiem, kuriem uz minēto dienu pagasta

robežās

piešķirta

zeme;

Visām apriņķu
pašvaldības
likvidācij as, pilsētu un miestu
valdēm.
Valsts statistiskā pārvalde tekošā ga^a
no 25. jūnija
līdz 2. juiiizvedīs sējumu un mājlopu reģistraReģistracija jāizdara pagastu, pjli»n miestu valdēm saskaņā ar „>*>•
*etu
teikumiem par sējumu-mājlopu
reģisuS-

v'a»ara, laikā

(1926.

Vēstneša"
izvešana paredzaa
tekošā kārtībā : Valsts statistiskā pārvalde
^Hptīs caur apriņķu
pašvaldības likvi jļcijas valdēm visām pagastu
pašvaldtvajadzīgos reģistrācijas
formuk
v1) līdz ar instrukciju, aizrādot, ka
Pagastu valdēm pēc reģistrācijas izvešabet ne vēlāk kā š. g. 5. jūlijā, visi
'^pildītie materiāli jānosūta apriņķa patvaldības likvidācijas valdei, kura tos pēc
p'īgas pārbaudīšanas
un
sakārtošanas
ēlāk kā š.g. 10 jūlijā) piesūta valsts
Mistiskai pārvaldei.

"2. numurā).

g.

.Valdības

To

un tarifā

Nr, 217

preču pārvadāšanai'

cijas līdz saldētavai Andreju salā nosaku
maksu 4 santimu
apmēra
par katriem

10 kilogramiem.
Sakarā ar to . Pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai" 793 . <j 1. daļas
C nodalījumā
minētā maksa .6,5 sant."
izlabojama uz ,4 sant."
Rīkojums

spēkā ar

1927. g. 15. maiju.

f

pie

instrukcijas karavīru
aptaujas izvešanai.

(.ValdibasVēstneša" 1927. g. 111.numurā.)
Instrukciju
karavīru aptaujas izvešanai
papildināt
ar sekošo piezīmi un tās papie
„a", „e" un
»d"
pildinājumiem
punktiem:

Piezīme
pie _ „a"
punkta.
.piektā gada laikmeta*
Par visiem
brīvības
cīņās cietušiem cīnītājiem
kritušo cīnītāju ģivai šajās cīņās
menes locekļiem izpildāma
sevišķa
anketē: .Piektā
gada laikmeta brīvības cīņu dalībnieku aptaujas liste*.
(Sīkākus norādījumus
par šīs listes
izpildīšanu skat. listē nodrukātos paskaidrojumos).
papildinājums
pie
,d* punkta.
.Piektā
un
gada
laikmeta'
brīvības
cīnītāju
sniegto ziņu pareizību, dokumentu
trūkuma
divi
gadījumā, apliecina
liecinieki (ari .piektā gada laikmeta"

Piezīmes

,e"

Rīgā

4554

stājas
spēkā
ar
viņa
„ Valdības Vēstnesi".

dienu

v. E. Loske.

pas. pienāks

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Paziņojums.
Dzelzsceļu eksploatacijas direkcija paziņo, ka ledus vagons eksportsviesta pārvadāšanai noVentspils-Tukuma II iecirkņa
stacijām uz Rīgas Krasta staciju, sākot
ar 27. maiju apgrozīsies 2 reizes nedēļā — otrdienās un piektdienās vilcienā
N? 232 2082.

Dzelzsceļu

preču

uz pagaidu
pārvadāšanai

J. Kļaviņš.

Mājlopu

un

sērgas

1927. g.

konstatētas

aprija

mēnesī

Trakuma

1.

Rīgas

sērga

apriņķī:

(Lyssa).

Ikšķiles

pagasta

noteikumu
6.

eksportsviestu

2.
Cēsu
apriņķī: Rankas
pagssta
Jāneļos
3
Madonas apriņķī: a) Saikavaspag.
Indaņos,
b) Vecgulbenes pag. Vecgulbenes
miestā
un
c) Beļavas pag. Beļavas muižā
4.
Valkas , apriņķī: Zeltiņu pagasta
Lūšos,
5
Jēkabpils
apriņķī: Sērenes pag.:
Pāvulanos un Strautos.
6.
Ilūkstes
apriņķī : Pilskalnes pag.
Vec-Ragulišķos.
7Rēzeknes
apriņķī : a)
Rēzeknē
1 punktā, b) Bērzgales pag. Ilzenbergas
muižā
un
c) Maltas
pag. Borovojas
ciemā.
8

Jaunlatgales

Barausu

Ļaunie

III.

un

paragrāfa

no

apriņķī:

Augšpilspag.

ciemā.
ienāši

(Malleus)
Sventas pagasta
Osinovkās un b) Asaras pag Dimperanos.

3. pantu, Dzelzsceļu
eksploatacijas direkcija, grozot š. g. .Valdības Vēstnesī"
No 76 publicēto rīkojumu ,Y° 141 un paziņojumu, kas iespiests .Valdības Vēstnesī" No 103, paziņo: lai atvieglotu pasažieru vilcienu
Ns 11/12 un N? 13
gaitu, sākot ar 25. maiju starp ValkuRīgu pas. un atpakaļ tiks norīkoti
ikdienas
pastāvīgā apgrozībā paātrinātie
savācamie preča
vilcieni ,\1 2021 un
2020. Ar šiem vilcieniem pārvadās pasažieru ātruma sūtījumus visā ValkasRīgas iecirknī

eksploatacijas direktora v.

Rīcības nodaļas vadītājs
E d. Š t a n k e v i č s.

Ilūkstes

Paziņojums.
tarifa

pulksten 6.10.

Dzelzsceļu eksploatacijas direktora v.
J. K ļ a v i ņ š.

II.

Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Atsaucoties

—,80

Sēlekās

Rīkojums.

Direktora

—.25

sekošās saimniecībās.

Finansu ministrijas
nodokļu departaments dara atklātībai
zināmu, ka rīkojuma par zīmognodokli 74. p. kārtībā atjauts apsargāšanas sabiedrības .Sargs"
nodaļām : Cēsīs Ne 302, Rūjienā Ne 303,
Mazsalacē N° 304. Limbažos Ns 305,
Alūksnē Ne 306, Ainažos JVs 307, Madonā No 308, Jaunjelgavā Ne 309 nomaksāt
zīmognodokli
Latvijas
bankā
naudā par izdodamiem rēķiniem, kvītēm
un noslēdzamiem līgumiem, pie kam ņemami vērā 1926. g. 19. janvāra .Valdības Vēstneša" 14. numurā publicētie noteikumi par atļauju
micētai
sabiedrībai
Rīgā nomaksāt zimognodokli naudā.
Šis rīkojums

—,20
vīensl. rindiņu

Vilciens M» 2020 no Rīgas pas. aties
pulksten 21.20, AI. Vārtos pienāks pulksten 21.30, aties pulksten 21.44, Krūzesmuižā 21.50 — 22.26, Juglā 22.38 —
22.41, Baltezerā 22.56 — 22.57, Ropažos
23.10 — 23.45, Vangažos 0,12 — 0,14,
Inčukalnā 0.35 — 0 43, Silciemā 1.03 —
1.05, Siguldā 1.31 — 1.40, Līgatnē 2.11 —
2.20, Ierīkos 2.47 — 3.25, Araižos 3.57 —
4.12, Cēsīs 4.35 — 5.50, Lodē 6.24 —
6.40, Valmierā 7.12 — 8.00, Strenčos
8.38- 9.00, Saulē 9.29 — 9.40 un
Valka pienāks pulksten 10.10.

I.

J. Bokalders.

publicēšanas

katru

3.30 — 3.45, Vangažos 4.01 — 4.06,
Ropažos 4.30 — 4.35, Baltezerā 4.50
4.51, Juglā 5.06 — 5.11, Krūzesmuižā
5.21 _ — 5.36, AI. Vārtos 5.42 — 6.00 un

1927. g. 14. maijā.
Finansu ministj-a b.

l) N° pēc kārtas,

par

(par obligat. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas

Apstiprinu.

uzrādīt:

2) uzvārds, vārds un tēva vārds.
3) kādas kategorijas kareivja tiesības,
resp. vai strēlnieks,
zaļās armijas,
partizāns, karā
kritušā
ģimenes
loceklis,
4) piešķirtas saimniecības numurs,
5) piešķirtas
saimniecības
lielums
hektāros,
6) .Zemes Ierīcības Vēstneša" numurs,

vienslejigu rindiņu
c) no privātiem par katru

direktors Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojami.

—.15

par katru tālāku rindiņu
b) citu
iestāžu sludinājumi

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas'izpildītājs K. Spriņģis.
Finansu

maksa :

a) ttesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām .
Ls 4.—

Par
eksportsviesta
sīksūtījumu
piegādāšanu vagonos no Rīgas Krasta sta-

sarakstā

darbina
pie
dažādiem
saimnieciskiem
darbiem ārpus aresta telpām
īstermiņa
G
aresta soda izciešanai ievietotos
arestēkurā piešķiršana publicēta
tos pie policijas aresta telpām.
Policijas
Saraksts izgatavojams 1 mēneša laikā,
aresta telpās ievietoto arestēto nodarbi'skaitot no 15 maija un
līdz
15. jūnināšanai
nav
likumīga
pamata, kādēļ
un caur apriņķa
pašvaldības likvijam,
administratīvais departaments
uzdod šo
dācijas valdi iesūtāms pašvaldības deparparādību
nekavējoties
novērst un turptamentam. — Apriņķu pašvaldības likvimāk nepielaist
arestēto
nodarbināšanu
dācijas valdēm jāseko par sarakstu iesūpie dažādiem darbiem vai ari izlaist aptīšanu.
cietinātos ārpus aresta telpām.
Ns 103149.
Rīgā, 1927. g. 13. maijā.
N> 1142.
Rīgā, 1927. g. 20. maijā.
Pašvaldības departamenta direktors
Administratīvā departamenta
J. Zankevics.
direktors Šlosbergs.
Nodaļas vadītājs P. K 1 i n k 1 a v s.
Iekšējās apsardzības nodaļas
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.
Papildinājums

°I

Rīkojums

par pārgrozībām .Pagaidu noteikumos

Visam pagastu un apriņķu paš-

14463

Pamatojoties uz olu eksporta kontroles
likuma
8. pantu
(.Valdības Vēstnesī"
1924. g. N? 122), atlīdzības
lielumu
laikā
no 1. apriļa
līdz
1. oktobrim
1927. gadā nosaku
12 santimus
no
katrām
kontrolei
pieteiktām
un kontrolētām 120 olām.

avansa

Nodaļas vadītājs P. K 1 i n k 1 a v s.

14. maijā.

9—3

N° 103354.

J-.Z a n k e v i c s.

Valdības rīkojami un pavēles.

Ns 20031

pulksten

cīņu
dalībnieki
vai aculiecinieki),
kuru parakstus
aptaujas
listē
apstiprina vietējā
pagasta
valde vai
policijas iestāde

reģistrācijai

vajadzīgos
formulārus (F N° 2) saņems
tieši no valsts statistiskās
pārvaldes un
tie pēc izpildīšanas instrukcijā paredzētā
laikā- piesūtāmi pārvaldei.

un svetkudienas

Kantoris un ekspedīcija:

feļļžfrl

J5M?$"§ii

Sludinājumu

nas laikraksts
oficiāls

jg*&~

Val-

kas līdz Cēsīm ieskaitot.
Tāpat ar vilcienu
21 pārvadās pienu, kuru piedāvā uz vilcieniem N? 1, 3 un 13.
Vilciens .Vs 2021 no Valkas aties pulksten 18.20. Saulē pienāks pulksten 1S.48,
aties pulksten 19.00, Strenčos 19.27 —
19.50, Valmierā 20.28 — 2100, Lodē
?'-, — 23.
21.46 — 22.00, Cē>
Araižos 0.05 — 0.20, Ieriķos 0.45 —
1.35, Līgatnē 2.01—2.28. Siguldā 2.42.58, Silciemā 3.10 — 3.13, Inčukalnā

apriņķī

:

a)

Kumeļu
ienāši
(Adenitis equorum).

1. Rīgas apriņķī: Pļaviņu pag. Sepšas un Tiltsalas.
2. Cēsu apriņķī: Ērgļu pag. Rausenos
un Lauskās.
3.
Valmieras
apriņķī: Alojas pag.

Mežurgās.
4.
Jelgavas apriņķī: a) Zebrenes pag.
Stūros un b) Auru pag. Ziņģēs.
Tukuma apriņķī: a) Smārdes pag.
Irlavas
Repiņās. b)
pag. Zomec) Milzkalna pag Klāpkalnos, d) Tukumā
1 punkta un dz) Sabilē 1 punktā.
6.
Talsu un
aprjņķī.
a) Lībagu pagasta
bj
Arlavas pagasta Ošu
Buļn^ekos
muižā.

Bauskas apriņķī: Jaunsaules pag.
Ramiķenos.
8
Ventspils apriņķī:
a) Ventspilī 1
punkta un b) Dundagas pag. Andži:
9.
Kuldīgas apriņķī: a) Kuldīgas pag.
Dveišos, b) Ivandes pag. Apšniekos un
c) Skrundas pag. Lastenieku būdā.
10. Jēkabpils apriņķī; a) Sērenes p
Rūķos un b) Jaunjelgavā 2 punktos.

11. Ilūkstes apriņķī: a) Lašu pagasta
Ombergas un Sofijas, b) Pilskalnes pag.
Plikiškos, c) Skrundalienes pag. Daugaviešos un d) Susejas pag. Dupjos.
12.

Daugavpilī: 1 punktā.

13

Meklējamo personu saraksts JVs 314.
23615. Āboliņš, Kārlis Jāņa d., dzimis 1881. g.,
piederīgs pie Olavas pagasta. — Paziņot dzives
vietu Rigas I iecirkņa miertiesnesim uz N? 946
no 1927. g. 28. februāra (II-V-27.) Apvainots
uz s. 1. 574. p. 1. d.
23616. Bramans, Jēkabs Anša d., 58 g. vecs,

Daugavpils apriņķī: a) Kalupes
pag. Kalupes ciemā, b) Līvānu miestā
1 punkta
un c) Piedrujas pag. Gorbačevas ciemā.
14. Rēzeknes apriņķī: a) Dricānu pagasta: Smutu
un Broku ciemos un b)
Andrupenes pag. Grobovas ciemā.
15. Jaunlatgales apriņķī: a) Rugāju
pag. Medņu ciemā un b) Balvu pagasta
Verpeļevas ciemā.

578. p. 1. d.

IV.

piederīga pie Degales pagasta. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 2. iecirkņa miertiesnesim uz Ne 822

Ļaunais
galvas karsonis
(Coryza gangraenoza bovum).
1.

Cēsu apriņķī:

a) Ērgļu pag. Aizpūros; b) Jaunpiebalgas pag. Lejas-Celmos un b) Dzērbenes pag. Stādiņos.
2. Madonas apriņķī: Virānes pagasta
Treičos.
3. Valmieras apriņķī: a) Pociema pag.
Lišķos un b) Valmieras pag. Krācēs.

4. Valkas apriņķī: Jaunlaicienes pag.
Vārnās.
5.

Tukuma apriņķī:

Zemītes pagasta

Purviņos.
6.

Talsu

apriņķī:

Zantupos un

a) Vandzenes

b) Kandavas pag

pag.

Kikuļu-

Vagaros.

7.

Bauskas apriņķī:

a)

Zālītes pag.

Bučos un b) Vecmuižas pag. Lauksargos.
8. Ventspils apriņķī: Zūras pagasta
Gu Ibisos.
9. Liepājas apriņķī: a) Bunkas pag.
Upeniekos un b) Tadaiķu pag. Kušķos.
10. Kuldīgas apriņķī: Skrundas pag.

Diž-Vēžos.
11. Ilūkstes

a) Lašu pag.
Tomaņos un b) Dvietes pag. Aizpuriškos.
12. Daugavpils apriņķī: a) Liksnas
pag. Klocku ciemā un b) Asūnes pagasta

apriņķī:

Muraniški ciemā.
13.

Ludzas apriņķī: Škaunas pagasta

Poleščinas ciemā.
14.

Jaunlatgales apriņķī:

Balvu pag.

Salmiņa saimniecībā.

piederīgs pie Milzkalnes
pagasta. — Paziņot
dzīves vietu Jelgavas apgabaltiesas izmeklēšanas
tiesnesim par Talsu apriņķi, uz Jfe 743 no
1927. g. 7. maija. (12-V-27.)'Apvainots uz s. i.k.
23617. Berglunds, Herberts Kārļa d., dzimis
1889Ļ g. 19. jūnijā, Zviedrijas pavalstnieks. —
Rigas 8. iecirkņa

miertiesneša

raksts

Ne

535

no 1927. g. 22. aprīļa. (9-V-27.) Apvainots uz
s. I. 574. p. 1. d. — Apcietināt.
23618. Buš. Marija Miķeļa m., 26 g. veca,
no 26. marta 1927. g. (12-V-27.) Apvainota uz
uz akc. s. I. 36. p.
23619
Birulins. Denis Semjona d., dzimis
1904. g., piederīgs pie Makašānu pagasta.
—
Rēzeknes apriņķa I iecirkņa miertiesneša raksts
"
'
Ne 29 no 29. septembra 1927. g. (ll-V-27.)
Pieprasīt ķīlu
Ls 50,— apmērā, līdz kuras
iemaksai turēt apcietinājumā Rēzeknes cietumā.
23620.
Ciemit, Emilija Gustava m., dzimusi
27. jūnijā 1906. g.. piederīga pie Rīgas —

Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka
raksts no 1927. g. 9. maijā. (I3-V-27.) Apvainota
zādzībā. — Apcietināt.
23621.
Cvetkovs, Feodors Kuzma d., dzim.
1905. g., pied. pie Viļēnu pag. — 8. Daugavp.
kājn. pulka komand. raksts Ne 3663 no 4. maija
1927. g. (7-1V-27).
23622.

Ceitlins, Leizers Hirša d., dzim.

rīlī 1885. g., Latv. pils. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 4. iec. miert. uz Ne 24 no 5. rr aijā 1927. g.
(ll-V-27).
Apv. uz s_. 1. 607. p. 2. d.
23623. Fridmans, Ābrams Jūdeja d., 34 g. v.,
bij. Krievijas pav. — Rigas 4. iec. izmekl. tiesn.
raksts JSq 823 no 2. maija
1927. g. (12-V-27).
Apv. uz s. 1. 600. p. 1. d. — Apcietināt.
23624.
Glass, Orieis (Ariels) Leiba d, ap
SO g. v. — Pazinot
dzīv. vietu
Rīgas
1. iec.
miert. uz Ne 429 no 5. maija 1927. g. (13 V-27).
Apv. uz s. I. 531. p.

23625. Culbovs, Erefejs Timoteja d., 48 g. v.,
Lietavas pav., pied. pie Šmolvenska pag. —
Rēzeknes 1. iec. miert. raksts Ne 9/k/27 no
5. maija 1927. g. (13-V-27). Apv. uz s. 1.149. p.
1. d. — Ņemt parakstu par dzīves vietas nemainīšanu.
23626.
Dāvā m.. dz. Kazak,
Goris, Emma
40 g. veca. —
Valmieras apr. 1. iec. miert.
raksts Ne 182 no 21. aprīļa 1927. g. (9-V-27).
Apv. uz sod. lik. 581. p. V d. — Apcietināt.
23627. Goris, dzim. Kazak, Emma Dāvā m.,
dzim. 25. novembrī

1889. g. — Rīgas apr. 2. iec.

(13-V-27).

Rīgas apriņķī: a) Kokneses pag.:
1) Krastiņos, 2) Balbieros un 3) Kriškalnos, b) Bebru pag. Vecbebros un
Margas-Plepjos uu c) Lauberes pagasta
1.

3.

Madonas

apriņķī: a) Sarkanu pag.

b) Beļavas pag. Kuzmas
c) Vestienas pag. Šlakanos.

Svincos,

un

4. Valmieras apriņķī: a) Mazsalacas
pag. Mācītājmuižā, b) Naukšēnu pagasta
Tiltgaļos, c) Ainažu pag. Merniekdzirnavās, d) Viļķenes pag. Kimeros, dz) Katvares pagasta Priedes un e) Limbažos
1 punktā.
5. Valkas apriņķī: a) Valka 1 punkta,
b) Strenču miestā 1 punkta, c) Smiltenes
pag. Cērtenē un Āpšos, d) Blomes pag.
Dzirnavās, dz) Bilskas pag. Raibačos un
e) Launkalnes pag. Muižniekos.

6. Jelgavas apriņķī: a) Dobeles pag.
Nareikās, b) Garozes pag. Lausmaņos,
c) Vecsvirlaukas pag. Vantčos, d) Vircavas pag. Kaulbarzdās, dz) Zalgales
pag. Vec-Pudžu-Erbeģos, e) Lielsesavas
pag. Judeikās, i) Elejas pagKlīvenu
muižā un

7.

h) Vecauces pag. Teraudos.

Tukuma

apriņķī:

a) Tumespag.:

1) Grinberģos, 2) Silinkas un 3) Mācītājmuižā un b) Zemītes pag. Lauka-Rugajos.
punkta.
8. Talsu apriņķi: Kandava _ 1
apriņķī:
a)
Snēpeles
pag.
Kuldīgas
9.
Brūveros, b) Vārmas pag. Briežos, c) Kulpag. Saldus
pagastnamā un Dīcmaņos un dz) Lutriņu
pag. Siljurģos un Deņos.
10 Jēkabpils apriņķī: a) Jēkabpilī
un b) Biržu pag. Repiņos.
punktos
2
apriņķī: a) Lašu pagasta
Ilūkstes
11
b) Bebrenes pagasta
Gruntmaņos un
Kalnmačulanos.
katars
VI Lipīgai s maksta
dīgā 1 punktā,

d) Saldus

(Vaginitis iniectiosa.)
Jelgavas apriņķī: Jaunauces pagasta
Dēkšeniekos.
VII. Kašķis (Scabies).
apriņķī: 2 punktos.
Jelgavas
1
apriņķī:
3 punktos.
Tukuma
2
' Kuldīgas apriņķī: 2 punktos.
3'
apriņķī: 1 punktā.
4 Jēkabp ils
apriņķī: 2 punktos.
5, Rēzeknes
Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts C ī r u 1 s.
Darbvedis Graudiņš

23630.

Apv. uz akc. sod. lik. 36. p.
Jaugiets,

Kārlis

Zarnueļa

d.,

pag. — Rīgas apgt.

(Turpmāk beigas.)
Kriminālās pārv. priekšn. G. Tlfentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

Iekšzeme.

dzim.

25. decembrī 1903. g., pied. pie Liepājas. —
Rīgas pils. komand. raksts Ne 2190 no 5. maija
1927. g. (ll-V-27).
Dezertējis. — Apcietināt.
23631.
Jansons, Ernests Juj-a d.,
dzimis
1893. g., pied.
pie Ikšķiles pag. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 3. iec. miert. r. JVs 657 no
6. maija 1927. g. (10-V-27).
Apv. uz sod. lik.
274. p. 1. d., 139. p. 1. d. 2. pkt.
d , dzim.
23632. Kroegers,
Johans Reiņa
25. jūnijā 1896. g. pied. pie Rīgas. — Krimin.
pārv. Rīgas nod. pr-ka r. no 6. maija 1927. g.
(I0-V-27.)
Apvainots krāpšanā. — Apcietināt.
23633. Kregers, Jānis Reiņa d., dz. 25. .jun.
1896. g. pied.
pie Aderkašu pag. — Paziņot
dzīves vietu krim. pāiv. Rīgas nod. priekšniekam
uz r. no 10. maija 1927. g. (13-V-27.) Apvainots

Meliorācijas kursu

sākums, kurus lauksaimniecības pārvalde
sarīko pie Jaungulbenes laukkopības izmēģinājumu

stacijas

drenāžas

darbu
uzraugu
(meistaru) sagatavošanai, laika un citu apstākļu dēļ
tiek atlikts uz š. g. 1. jūniju,

dabūjamas

591. p.
23635.

Nikifors
Agurjana d., dz.
19C6. g. pied. pie Naujienes pag. — 2 Ventspils kājn. pulka kom. r. Ne 3603/8 no 2. maija
1927. g. (10-V-27.) Dezertējis. — Apcietināt.
Ernsta d., dzimis
23636. Ķiploks, Zigfrīds
14 jūnijā 1901. g. Latvijas pilsonis. — Paziņot
dzīves vietu krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz
r. no 2. maija 1927. g. (10-V-27.) Apv. zādzībā.
Kuzmins,

23637. Labans, Jānis Mārtiņa d„ 42 g. v.,
pied pie
Limbažu
pag. — Rīgas apr. 3. iec.
miert. r. Ne 414/krim. no 2. maija 1927. g.
(7-V-27.) Apv. uz sodu lik. 49., 581. p. 1. d. —
Lepa,

Antoniņa Staņislava

m.,

7. maija

1927.

g. (ll-V-27.)

Apv.

līdzdalību

par

krāpšanā.
23640. Lasmans, Alberts Ādama d., 18g.v,
pied. pie Kroņa-Susejas pag. — Paziņot dzīves
vietu
Daugavpils 3. iec. miert. uz .\' 132 no
26. aprīļa 1927. g. (7-V-27.) Apv. uz sodu lik.
581. p. 1. d.
23641.
Morozovs, Jānis Archipa d., 33 g. v.,
pied
pie Sakstigales pag. — Rēzeknes 1. iec.
miert. raksts .V 558 27 k. no 5. maija 1927. g.
(12-V-27.) Apv. uz sodu lik. 181. p. 2. d. 1. p.
— Ņemt parakstu par dzīves vietas nemainīšanu.
23642. Melbārds, Kārlis Kārļa
d., dzimis
1906. g. pied. pie Krustpils. — Paziņot dzīves
vietu krim. pārv. Daugavpils
nod. pr-ka r.
Ne 57,1 no 4. maija 1927. g. (12-V-27.) Apv.
krāpšanā.

nijam.

'

T27-

k
n' o
O, P,
R, S — no
lijām.

iunija

lidz 3 iuliiam

4. jūlija līdz 16 ju.

- un visi tie kuri vēl nebūtu
iepriekšējās dienās no
17. jūlija līdz 1. augustam.
Pļe reģistrēšanās jāuzrāda viena no sekošam personas apliecībām: pase, pēC
baznīcas grāmatām sastādīta un garīdznieka izdota krustamzīme, dzimtssarakstu
nodaļas apliecība, izraksts no ģimeņu saT, U, V

reģistrējušies

grāmatām.

Vidus

uzrāda

un

augstskolu

mācības

beigušiem

jā-

iestādes

apliecības oriģināls, pieliekot vēl klāt vienu šīs apliecības apstiprinātu norakstu.
Pilsoņiem, kuri bijuši zem tiesas vai
notiesāti, jāpienes tiesas lēmuma noraksts.
Pie

reģistrācijas

jāuzdod ari ģimenes

locekļu dzimšanas gads un diena.
Šī uzaicinājuma

neizpildītajiem

draud

likumā paredzētais sods.
Pilsētas galVa A. Andersons.

Ārzemes.

Māksla.

Anglija un Krievija.

Londonā, 21. maijā. Pēc laikrakstu
kabiziņām Anglijas ministru
nets tagad vienbalsīgi atzinis,
ka diplomātiskie sakari ar Padomju Krieviju
jāpārtrauc. Pat-

laban notiek vēl dažādas

lietpratēju ap-

spriedes par sakaru pārtraukšanas iespējamām sekām. Starp citu, vakar sanāca
uz sēdi angļu
impērijas
aizsardzības
komiteja
ministru
prezidenta Baldvina vadībā.
Politiskās aprindās runā, ka ,Arkosa" kratīšanas materiāli esot skaidrs pierādījums, ka padomju valdības pārstāvji Londonā pilnīgi uzturējuši plašu revolucionāru organizāciju. Tālāk esot atrasti angļu kaj-a
ministrijas slepeni dokumenti, kaut ari
ne tie, kuru pazušana bij par iemeslu

Londonas policijas solim.
Anglijas neatkarīgā strādnieku partija
publicē protestu pret angļu valdības po-

litiku

Krievijas

varbūtējai

jautājumā, aizrādot, ka

sakaru

pārtraukšanai

starp

Angliju un SSSR varot būt kļūmīgas sekas angļu rūpniecībā un tirdzniecībā.

LTA.

Nacionālā opera. Pirmdien, 23. maijā, slimajam komponistam Jāzepam Mediņampar
labu ,,Lakmē".
Izrāde ir par ļoti lētām
cenām (parketā un I balkonā Ls 2,—, II un
111 balkonā Ls 1,—, stāvvietas 50 sant.); gaidāma sabiedrības visdzīvākā atsaucība. — Otrdien, 24. maijā, kareivjiem un privātai puhlikai
,,Karmen ". — TreSdien, 25. maijā, Verdi lieti
opera ,,0 t e 11 o".

Nacionālais teātris. Pirmdien, 23. maijā, pulksten 7.30 vakara, Lopes
de Vegas drāma
„Fuente Ovechuna' (,,Avju avots") Skolotāju arodbiedrībai
par
labu.
— Otrdien,
24. maijā, pulksten
7.30 vakarā, lētā izradi;
A. Gulbja drāma „A v a n t u r i s t e". — Trešdien, 25. maijā, pulksten 7.30 vakarā, Zeltmata
komēdija ,,V i 1 t u s mērnieki
Čangalē".
Dailes teātris. Otrdien, 24. maijā, pulksten
6 vak., kareivju izrādē ,,Edenes dārzs'. —
Trešdien, 25. maijā, pulksten 7.30 vakara Ēdenes dārzs". — Ceturtdien, 26. maijā, pulk-

..

sten

2

dīšot bijušā vahtssekretara Jūza kandivēlēšanās,
datūru
nākošās piezidenta

.lūzs vakar isteicies:

„Esmu pārāk vecs,

lai cīnītos pēc prezidenta

amata un ne-

piekritīšu manas kandidatūras uzstādīšanai.

Es vienmēr esmu bijis par Kulidžu

un domāju, ka ari

šoreiz viņš tiks ievēlēts par Savienoto Valsts prezidentu".
I.TA.

Rīga.
Karaklausībā iesaucamo personu
- reģistrācija Rīsā.

Rīgas pilsētas valde uzaicina reģistrēties laikā no š. g. 1. jūnija līdz 31. jūlijam pilsētas valdes darba nodaļā. Torņa
dzimuma perielā N? 4, visas vīriešu
sonas :
1) Kas

dzimušas

1906. g. līdz

laikā no 1. oktobra

1. jūlijam

1907. g. un kuru

pastāvīgā dzīves vieta ir Rīgā.
2) Kas pieņēmušas Latvijas pavalstniecību
vai atgriezušās Latvijā pēc š. g.
15. marta un pavalstniecības pieņemšanas

laikā vai atbraukšanas dienā bijušas jaunākas par 30 gadiem.
3) Vidus un
augstskolu audzēkņus,
kuriem iesaukšana atlikta un kufi šogad

23643. Marcinkevičs, Pēteris Ādama d.. dz.
1872. g., pied. pie Jaunjelgavas pils. — Cēsu I beiguši skolu.

dierā,

par

strādnieku

Izrādes

cenām

„Salmu sievas" un pulksten
7.30 vakarā
,, Karaliene
Kofetua
un
nabag a i s". — Piektdien, 27. maijā, pulksten 7.30
vakarā, strādnieku izrādē pēdējo reizi V. Orēviņa dēku drāma „Q rafs Montē Kristo".
Teātra viesu izrādes Daugavpili: 28. maijā,
F. Arnolda un E. Baciia komēdija „Spanlešu
dejotāja". — 29. maijā, svētdien. Tristana
Bernara
„ldeala
ķēkša". — 30. maija,
pirmdien, Suttona Wane spēle „Uz nezināmo

Sasaldamas prezidenta vēlēšanas
Amerikā.
Sakarā ar
Ņujorkā, 21. maijā.
partija uzstābaumām, ka republikāņu

apm.

19 g. v., pied. pie Pilskalnes pag. -Paziņot
dzīv. vietu Daugavpils 2. iec. miert. uz JVs 500 kr.
no 29. aprīļa 1927. g. (7-V-27.) Apv. uz sodu
lik. 581. p. 1. d.
23639. Lūkins, Maksis Heīnricha d . dzim.
26. februārī 1888. g pied. pie Rīgas. — Paziņot
dzīves vietu krun. pārv. Rigas nod. pr-kam
uz
r. no

Pilsoņiem, kuru nzvārdi sākas ar burtuA, B,7
C (Z), D no 1. jūnija līdz
i'
nijam.
E, F. G no 8. jūnija līdz 15. jūnijam
H, I, J, K — no 16. jūnija līdz 26 j
' u.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Apcietināt.
23638.

s e"
nes apstākļu dēļ.
Reģistrācija notiks no pulksten 9 rj
līdz pulksten I pec pusdienas, sestdienātā
po pulksten 9 rītā līdz pulksten 12 dieni
ena
sekošā kārtībā:

ari sīkākas ziņas par kursiem.

piesavināšanā.
23634. Karpovies, Aleksandrs

Aleksandra d.,
11 g. v. pied. pie
Ludzas. — Paziņot
dzives
vietu Ludzas l.iec. miert. uz Na200 no 3. maija
1927. g. (10-V-27.) Apv. uz sodu lik. 51. un

ar ko sa-

karā
pieteikšanās
termiņš pagarināts
līdz 28. maijam.
Pieteikšanos pieņem lauksaimniecības
pārvaldē Rīgā, Kalpaka bulv. 6. Turpat

°

(Erysipelas suis).

Ādažu

4) Vidusskolu audzēkņus, kurie™ ;„
saukšana atlikta
un kuri nav beia, -*
skolu karaklausības likumā (35 n ) «=,
V} pare
dzētā laikā.
'
5) Jāreģistrējas ari tiem, kuriem iesauV
šana uz laiku atlikta slimības vai £>m

raksta

pag. Mācītājmuižā.

roze

1898. g., pied. pie

prokurora raksts Ne 10969 no 3. maija 1927. g
(9-V-27). Uz sod. lik. 682. p. 2. d. un k s. 1.
166. p. pamata, ievietojams
uz 2 mēnešiem
cietumā.
23648.
Raģis, Nikolajs Paula d., dzimis
1899. g. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 9. iec.
miert. Ne 860 no
12. apr. 1927. g. (12-V-27).
Apv. uz sod. lik. 574. p. 1. d.

7 ap-

Zemturos.
2. Cēsu apriņķī: a) Cēsīs 2 punktos,
b) Vaives pag. Veismaņos un c) Līvu

Cūku

23646. Ozols,
Jānis Jāņa d., dz. 23. maijā
1905. g., pied. pie Ungurpils pag.— 11. Dobeles
kājn. pulka kom. raksts Ne 3949/T no 27. apr.
1927. g. (Il-V-27). Dezertējis — Apcietināt.
23647. Osis, Jēkabs Jēkaba d.. dz. 13. jūlijā

Dezertējis. — Apcietināt.

miert. raksts
Ns 278 no 27. apr. 1927. g.
(9-V-27). Apv. uz sod. lik. 581. p. 1. d. —
Apcietināt.
23628. Hedegaards, Arturs Pētera d., dzim.
1888. g. Dānijas pav. — Liepājas apgt. izmekl.
tiesn. par svarīgām lietām
un Liepājas 1. iec.
raksts Ns 940 no 30. a-r. 1927. g. (12-V-27).
Apv. uz sod. lik. 574. p. 2. d. — Apcietināt.
23629. Jurkenis, Jāzeps Jāņa d., 25 g. v.
— Paziņot
dzīves vietu
Bauskas apr. 2, iec,
miert. raksts Ne 122 no 5. maija 1927. g.

V.

apr. 1. iec. izmekl. tiesn. raksts Ne 339 no
3. maija 1927. g. (ll-V-27). Apv. uz sod. lik.
51. p. un 581. p. 2. d. — Apcietināt.
23644. Mastalerz, Dāvids
Artemejeva dēls.
38 g. v., pied. pie
Rīgas. — Paziņot dzīves
vietu Talsu iec. miert. X» 45 no 19. marta
1927. g. (12-V-27). Apvainots uz sod. lik.
574. p. 1. d.
23645.
Obolevičs, Jānis Antona d., 25 g. v.,
Polijas pav. — Krim. pārv.
Daugavp. nod.
pr-ka raksts Ne 110/ 1 no 4. maija 1927. gada
(12-V-27). Apv. uz sod. lik. 581. p. — Apcietināt.

ost u"

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 23. maijā.
Devizes
I Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku
100 Beigas
100 Švekes franku
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu

5,184—5,
25,16— ~
20,10—20

71,75—72

99,30—100,30

28.».
138,30—139. 3U

133,55—134,60

100 Dānijas kronu

,

100 Čechoslovakijas kronu
100 Holandes guldeņu
*
100 Vācijas marku .
100 Somijas marku

. 137,90—138,95

. . .

15,25—15,55

206,9"—2 08,4o

122,35—123,»
12,97—1
1,37—1,3»

100 Igaunijas marku

58
50.

100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

— — ~

Dārgmateli:
3425- 3445

Zelts 1 kg
Sudrabs 1kg

-»

Včrtspapiri;

neatkarības aizņēmums.

.

.

Valsts aizņēmums prem.

.

.

6°/0 Zemes bankas ķīlu zīmes. .
8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes

96—-

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skuje
s
Zvērināts biržas māklers M. Okmiati
Redaktors: M. Aron».

Šim numuram

8 lapas puse

ff
tesu
sludinājumi.
—

U.

'

1. civilnod.,

Rīgas apgabalt.

296., 298.,
u civ. proc. lik. 293.,
301., 308- 311. p P- pamata, uz
1 k o v s k i, Antonijas
' rnmas Ša
un citu lūgumu viņu
giezbārd
prasī bas lietā pret Lidiju Jadvigu

Fridiichu

un

fcirricri
Hofierui

Robertu

par īpašuma tiesībām

uz

gruntsgabalu , uzaicina Fiidrichu
kura
Jdzīves
Robertu Hollertu,
vieta prasītājiem nav zināma, ietiisā
četru mēnešu laikā
no šī Jsludinājuma publ cešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

tasties

Pie lūguma pielikti noraksti no

iesiīdzīoas, pilnvaras
kumiem.
Ja atbildētājs

un

nolikta

iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un
ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un lū-

nodaļa uzaicina visas perkurām būtu
tiesības uz augšā
aprādīto
obligāciju,
pieteikties

dzējam dos tiesību prasīt parāda
nu zemes grāmatā.

šu mēnešu laikā, skaitot
dienas, kad šīs sludinājums

aizrāda,

5 pielilaika

ne-

J. g. 30. aprīlī.

St 3752.

Priekšsēd. v. A Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar 1027. g. 26. aprīļa lēmumu ir
atzinusi
Eduardu
Ozoliņu
par

maksātnespējīgu parādnieku,kam
dēj iestādēm un priekšniecībām
vajadzīgs

labprātīgi:

aizliegumu
kustamiem

1)

uzlikt

uz
parādnieka
īpašumiem, kā

neari

apķīlāt
viņa nekustamo mantu,
ja tāda
atrastos
viņu
iestāžu
robežās un 2) pazinot Rīgas apgabaltiesai par visām prasībām
pret maksātnespējīgo parādnieku,

ka

ari

Stirnas,

pienākas

kas

ie-

ieradīsies personīgi vai caur piln-

stādēm.

varnieku,

Privātpersonām
jāpaziņo apgabaltiesai par savu parādu praparādnieka, kā
sībām
no
ari
par suniām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksājumi nogecejuši vai ari viņu ter-

tiks nolikta tiesas sēde

izklausīšanai

aizmuguriski.

lietas
Rīgā 5. maijā 1927. g. J* 413373
Priekšs. b. P. L e i t a n s
3738

Sekretārs

J. S m e i 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.

atklātā tiesas sēdē 1027. g. 26. apmirušā
Kārļa
rīlī, izklausījusi
ļāņa d. Ousara mantošanas lietu,
nolēma: par bezvēsts prombūtnē
d. Gusara
.:
Jāņa
Kārla
mantu iecelt aizgādniecību, par
ko paziņot Jaungulbenes pagasta
L. Ne 2726.
1927. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

A. Kalve.

miņš gaidāms nākamībā, kā ari
par maksāt nespējīga nekustamiem

īpašumiem, kuri
atrastos
viņa
pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem.
Augšā minētie paziņojumi izdarāmi četru mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma iespiešanas

..

dienas
Valdības Vēstnesī".
1927. g. 2. maijā.
L. .V» 557.

Priekšsēd.
2028a

v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ipriļa 3. maija
1927. g.
atklātā tiesas sēdē 1027. g. 20. apLēibu Zalēmumu ir atzinusi
rīlī izklausījusi Augusta Pētera d.
muela d. Michelsonu par maksāt- (iriihe
lūgumu dēļ hipotekarisko
nespējīgu parādnieku tirdzniecībā
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
kamdēļ iestādēm un priekšniecīpar
samaksātu
obligāciju
par
bām vajadzīgs labprātīgi: I) uzlooo rbļ., apstiprinātu 0. 'oktobrī
likt
aizliegumu
uz parādnieka
looi). g. ar JM°370 uz nekustamo
nekustamiem īpašumiem, kā ari
īpašumu Valkas apr., Jaunlaiceapķīlāt viņa kustamo mantu, ja
nes muižas zemn. zemes ..Melder
tāda atrastos
viņu iestāžu romājām ar zemes grāmatu
bežās un 2) paziņot Rīgas ap181 par labu Voldemāram
,:i par visām prasībām
Jāna d. Krievaiiam.
pret maksātnespējīgo parādnieku,
1927. g. 3. maijā. Nb 2347.
kā ari siiinas. kas pienākas iePriekšsēd.

lētn.
Privātpersonām

jāpaziņo

ap-

gabaltiesai par savu parādu prauli no parādnieka, kā ari par
suiiiam. kādas parādniekam pienākas, neskatoties, vai maksājumi
notecējuši
vai ari viņu termiņš
dānis

nākamībā,

kā

ari

par

maksātnespējīgā nekustam. īpašumiem,kup atrastos viņa pārziņā
n/ atse\ išķiem
noteikumiem.
Augšā minētie
paziņojumi

iz-

darāmi četru mēnešu laikā, skaito
iespiešanas
no šī
sludinājuma
dienas ..Valdības Vēstnesī".
0. maijā

1927. g.

L. M' 605.

Spkrptnrs

A

ar zemes
par labu

grāmato reg.

-V' 481,
Antonijai
Cekul, dzim.
1027. g. 3. maijā. V
Priekšsēd.

Kulo

v.

Grube.
I

1927

lēmumu

ir

atzinusi

akciju sabiedrību ,.V. M.
/iv" par
maksātnespējīgu
paInieci tirdzniecībā, kamdēļ ledeni un priekšniecībām vajaus labprātīgi: I) uzlikt aizlie'.ui uz parādnieces
nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
viņas kustamo mantu, ja tāda ainu iestāžu
robežās un
paziņot Rīgas apgabaltiesai par
mi prasībām
pret
maksāt-

parādnieci, kā arisumas
pienākas iestādēm.
Privātpersonām
jāpaziņo

appra-

ii par savu parādu
parādnieces
kā
; stirnām, kādas parādniekam
pienākas, ne-1
ai maksāim

no

li ari
'

par

viņu

idams nākamībā, kā ari
maksātnespējīgā
nekustam.
m,

kuri

atrastos
ķiem

?

ter-

viņa

noteikii-

iii.

ā mīnētie paziņojumi izirami četru mēnešu laikā, skai-

is

-i sludinājuma iespiešanas

..Valdības

Vēstni

i. maijā.

I.. N

Sekretārs .\. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.
pamatojoties uz 1927. g. 10.jumja
; un civ. proc. lik. 2060. un
p. p.. ievērojot
Mārtiņa
tņa lūgumu un savu r'i
lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Mārtiņš Baumans parādu pēc obligācijas par 2340 rbļ..
s

uz nekustamo īpašumu
?malapgabalā, Olai-

Sekretārs

A. Kalve.

pamatojoties u/. 1927. g. 10.junija
likumu un civ. proc. lik. 2060. mi
2o02. p. p. pamata, ievērojot
Jēkaba

Jēkaba

lūgumu

un

d.

savu

Brikniana

lēmumu

no

26. apriļa
1927. g., paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc divām
obligācijām, apstiprinātām uz Valmieras apriņķa Pučurgas muižas
zemnieku zemes. ,,Dibbinu

jām. ar zemes grām.
izdotas

a)

no

Jēkaba

Brikmana:

13. jūniji

mētā

obligācija
nevar
atpakaļ parādnie-

Tāp"

civii-

rsonas,
būtu

tiesības

uz augšā
pieteil

obligāciju,
sā viena mēneša laikā, skaitot
dienas,

kad

šis sludinājums

un

ka ja šis personas nolaikā nepieteiksies, obli-

teiktā

sniegtas atpakaļ

izpildīs oriģināla vietu.
1027. g. 30. aprilī. V 3810.
PrieK
\. Veidi:

pei

kurām būtu
tiesības uz
aprādītām obligācijām, pieteik-

28.mar-

tā 1011. g.jtr Ns 055 uz nekustamo
īpašumu Ērgļu pilsmuižas zemn.
zēnus Kalna-Sīmaņn

jām. ar zemes grāmatu reģistra
-V? 5374 par labu Ērgļu krājsabiedrībai, kas
aizdevu
viņu
cedējis blanku.
Rīgā. 30.aprilī
2022.
Priekšsēd. v. A. Veidni
2710a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā
tiesas
sēdē
1027. g. izklausījusi

20. aprilī
Aleksandra

Kārļa
d. Steinīta
lūgumu
dēļ
hipotekarisko
parādu
dzēšanas,
nolēma:
atzīt
par
samaksātu

obligāciju
stiprinātu

par
1000 rbļ.,
23. februārī I'-

.V? 1167.

ap-

ar Ne 58 uz nekustamo īpašumu
Bilderljņu
valsts muižas zemn.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

C.

lik.

apriļa lēmumu, paziņo, ka lūdzējam Alek(jo'
ešeļam lielinieku valsandram

gājusi

par 31

zudumā
kap.,

Borisa d. Legzdiņam, kas minēto
obligāciju ir cedējis Hlank".
Rīgā, 30.aprilī 1027. g. N
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2720a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā
tiesas
sēdē
1927. g. izklausījusi
driķa

d.

Kallina

26. aprilī
InKārļa
lūgumu

dēļ

Rīgā, 30. aprilī

I927.g. X? 2682.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
2721a

m.

Gabrielei

Bergengrun.

RozaliiaiAdolfa

dzim.

p. un Balt. privatties.
kop. 2451. p. pamata. Rīgas uz
Jakovič pilnv. zv. adv.
Reinfelda

lūgumu

Lūkas.

uzaicina

:as
kurām ir kaut
pretenzijas, strīdi vai iepret

šaī

Sekretārs

A.

!

I

-

maijā

Andreja

Kriša

d.

Jekoviča

II.

par

iznīcinātu

februārī

kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Andreja Jekoviča (Jakoviča)

urnu vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem. fideikomisarijiem, parāddevējiem
u. t. t.. pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas

minētai

tieai

sešu

mēnešu

laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas.
nebūs
Ja tas minētā termiņā
Izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu

pasludinās

mīga

gājušu.

spēkā

Griķi

par

rādnieku
iestādēm

jadzīgs

par

liku-

maksātnespējīgu patirdzniecībā,
kamdēļ

un

priekšniecībām

labprātīgi:

mo īpašumu
ipr., Lieljumpravas muižas
Bricen-jān mājām,
ar
zemes
grāmatu

reģistra

Nš

1718

par

labu Mārtiņam Jāņa d. Āboliņam,
kas minēto
obligāciju
blanko

un

kura

pārgājusi

uz

dzēšanas,

nolēma:

atzīt

u
3000 rbļ..

par

apstiprināti
nekustamo

grāmatu

hipot.

atrastos
2)

viņu iestāžu

paziņot

Rīgas

1 I. p. p. un Balt. privatties.
j>. pamata, uz Bertas
Pīpiņ pilnv. zv. adv.

B. Zemgaļa

lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai
3.
maijā

i

? \ šai tiesā
P>27.

g.
-.

publicēto

Rīgā

mirušā

Krmana Jāņa d. Pīniņa 1
Iri. ok:
.ira G. Zem-

ramentu,
naš.

kurām

kā
ir

ari
kaut

savas tiesības,

pretenzijas

runas minētai tu

aiz-

skaitot no ši sludinājuma iespiešanas dīc
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet

sībām
no parādnieka,
kā
ari
par sumām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties,
vai maksājumi
notecējuši
va
ari
viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā

ari par maksātnespējīgā nekustamiem īpašumiem, kuri atrastos
viņa

pārziņā

uz

?m

no-

teikumiem.
Augšā minētie paziņojumi izdarāmi četru mēnešu laikā, skaiiespiešanas

Vēstnesi".

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

1027. g.
d.

<ēdē

26.

izklausījusi
Gončarova

aprilī

Aleksandra
lūgumu

dēļ

hipotekarisko parādu
dzēšanas,
nolēma: atzīt par samak
5 obligācijas, apstiprināt
hipotēku
sētā. III
iecirknī, ar
zēnus
grāmatu
reģ.
Nj 943,
l) 10. augi,
1400 rbļ.

atlikumā

no

obli-

gācijas par 4000 rbļ. pirmatnējā
lielumā par labu Romānam Baeoblijļ
gājusi
ram. kura
uz Kārli Cimmermani, kā blanko
cesionaru, kas
viņu
ir cedējis
atkal
blanko, b)
00 rbļ.
par labu Marijai pēc vīra
Augustei
p
Blumenāu

i

un Antoniņai

niem Bēr.
gājusi
uz
kā blanko

māsām

kupt obligacij
Kārli
Cimmermani,
cesionaru, kas viņu

ir cedējis atkal blanko
labu

Izraelim

A. Kalve.

uz civ. ties. lik. 1007., 2011
un 2079. p. p. un Balt. privatties.
kop. 2451. p. pamazta, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut

kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 3. maijā
1927. g. publicēto 1020. g. 9.sept.
Rīgā
mirušā
Praulienas
pag.
,,1.ulaku" mājas īpašnieka
Jāna
Zeltiņa,
Pētera
d.
1926. g.
23. sept. mājas kārtībā
taisīto

tr 5000 rbļ.
Rafaila
d.

mentu, kā ari visas personas, kufām ir kaut kādas tiesības uz mir.
Jāņa Legzdiņa mantojumu vai
sakarā ar
šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem. fidei-

komisarijiem,

kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir.
Jāņa
Zeltiņa
mantojumu

parāddevējiem

u.

t. t.. pieteikt savas tiesības, pretenzijas un ierunas mīnētai tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.
a

tas minētā

termiņā

nebūs

J
'
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu

pasludinās

Mīgā spēkā

gājušu.

par

liku-

g. 3. maijā.
L. .V? 2889.
Priekšsēd. v. Ā. Veidners.
2909a
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas

apgabaltiesas 3. civilnodaļa.

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2010. p. pamata, paziņo, ka pēc
I.) apfilī Slokas
1916. g
iēkaba Jēkaba d.
Pavula ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā
mantiniekiem, legatarijiem.
fideikomisarijiem.
kreditoriem
un

t.

t.,

pieteikt

šīs

tiesības

minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā. 5. maijā 1927. g.L.'

testamentu, kā ari visas personas,

Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
mantiniekiem, legatarijiem, fideiu. pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
komisarijiem. parāddevējiem
tiesības, likumu un civ. proc. lik. 2060. un
t. t.. pieteikt
savas
pretenzijas un ierunas minētai 2062. p. p., ievērojot Jāņa Jāņa d.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot Eglīša
pilnvarnieka
zv.
adv.
no
šī
sludinājuma
iespiešanas Borisa
PetkoviOa
lūgumu
un
dienas.

3120a

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās
personas
atzīs kā _ atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet

savu 26. apriļa 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jānis Jāņa
d. Eglīts parādu pēc obligācijas
par
loiHMi
rbļ.,
aprstiprinātas
iirilī
1012. g. ar .V 1031 uz

testamentu
mīgā spēkā

nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā, III
hipotēku iecirknī, ar

pasliudnās par likugājušu.
L. ,\» 2741.

1927. g. .'I. maijā.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā

tiesas sēdē 1027. g. 26. ap-

rilī izklausījusi Augusta Pētefa d.
Grube lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu
dzēšanas,
nolēma: atzīt
par samaksātu hipotēku par 50

rbļ..

20. novembrī
apstiprinātu
1906. g. ar ,\° 450 uz nekustamo
īpašumu Valkas apr., Jaulaicenes

muižas Melderi j\9 85 mājām, ar
zemes

grāmatu

reģ.

Na

481

par

labu Annai Grube.
1027. g. 3. maijā.

Priekšsēd. v.
2032a

.M> II

A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

tiesas sēdē 1027. g. 12. ap-

rilī izklausījusi

Kapzem

Bertas Ctcer, dzim.

lūgumu

lecelšanas
prombūtnē
esošā

dēļ

aizgādnie-

par
bezvēsts
Eduarda
Pē-

zemes

par
bezvēsts
prombūtnē
Eduarda Pētera d. Cicera (Cikala)
atstāto mantu
iecelt aizgādnie-

cību, par ko paziņot Kārķu

Šeiining,

1027. g. 5. maijā.

I..

Sekretārs

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

ar

1927.

atzinusi

g. 3. maija
Ernestu

gājusi

ir
dēlu

Indriķa

un

priekšniecībām

par visām prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku,
kā
ari

kas

pienākas

Privartpesonām

uz

iestādēm.

jāpaziņo

ap-

Baumām, kas viņu ir cedējis gabaltiesai par savu parādu prasībām no parādnieka, kā ari par
blanko
un kura
pārgāji
Kārli Cimmermani. kā
blanko sumām. kādas parādniekam pieai maksāir cedējis nākas, nesk
cesionaru. kas viņu
jumi notecējuši vai ari viņu teratkal blanko. d) 7. aprilī 1
r labu miņš gaidāms nākamībā, kā ari
Icikam-Mendeļam
Dāvida
d. par maksātnespēiigānekustamiem
Īpašumiem, kuri atrastos viņa
Hutneram (rvTnepi). kas viņu
pārziņā
uz
atsevišķiem
noteicedējis blanku un lur

vai

Ženūi,

Hermani

Kārļa

d.

samaksājis, bet šī augšā mi:
obligācija
nevar
tikt
izsniegl

i

atpakaļ

parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ,
kā ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uzaicina

visas personas,

būtu
tiesības uz augšā
kurām
aprādīto
obligāciju,
pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, k.id šis sludinājums
iespiests ..Valdibas Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas nolaikā

nepieteiksies,

atzīs

par

lūdzējam

rāda

dos

obli-

iznīcinātu

tiesību

un

prasīt

pa-

dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 3n. aprīlī

1027.g. .V 3327.

Priekšsēd. v. A. Veidu
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1020. g.
likumu

2.

un civ. proc. lik. 2060. un
Nikolaja
p. p., ievērojot

Zablocki

II.

pilnvarnieka

Kiršfelda

paziņo,

dzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka m
miem īpašumiem, kā ari apķīlāt
viņa
kustamo mantu, ja tāda
- viņu iestāžu robežās un
2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai

Šenin

Kampe ,kā blanko cesionaru, kas
viņu ir atkal cedējis blanki

lēmumu

Eglīti par maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm

ari

.V' 3592.

A. Kalve.

Ne

Seiiinngaiii, ari Šenin, vai Ženin,
Alvinei-l. uizei
Jēkaba m. Jozep.
dzini.
Ženning
un
RozalijaiPaulinai Jēkaba m. Simson, dzim.
Šenning, kāda obligācija ir pār-

pag.

Priekšsēd. v. A. Veidners.

reģistra

im-Ottomaram Jēkaba dēlam

izpildīšanai.

3125a

grāmatu

izdota par labu Annai Pētera m.

nolēma: teiktā
gāciju

tera d. Cioera mantu.

nekus!

par

A. Veidners.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā

Sekretārs A. Kalve.

atklāt-

v.

Sekretārs

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Priekšsēd. v. A. Veidners.

2717a

Priekšsēd.
2905a

robežās un

par visām prasībām pret maksātnespējīgo parādnieku, kā ari
sumas, kas pienākas iestādēm.
Privātpersonām
jāpaziņo apgabaltiesai par savu parādu pra-

par

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

minētai tiesai sešu mēnešu laikā,

apgabaltiesai

v

par labu Augustam I

va-

1) uzlikt

liegumu uv. parādnieka nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt
ja tāda
viņa kustamo mantu,

Tita

190

tarijiem. fideikomisarijiem. parād
devējiem u. t. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas

(ļa-

koviča)
niāja>
kārtībā
taisīto
testamentu, kā ari visas personas,

Rīgā, 30.apr. It

atzīt
p

mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, lega-

1908. g. (mē- testamentu pasludinās par likudiena no lietas
mīgā spēkā gājušu.
Litenes
pag. mirušā
1927. g. 3. maijā.
1. J* ;i805

atklātā
tiesas
sēdē 20. aprilī
1027. g. izklausījusi
Trim
ķeļa m. Freiberg, pēc pirmā vīra
Šiliņ. dzim. Mise. lūgumu dēļ
hipotekarisko
parādu
dzēšanas,
nolēma

1927. g. publi-

il. martā Ādažu
pag. ,.Titkanu" mājās
mirušā
Mārtiņa Pētera d. Jākobs<
okt. pie
(Jēkabsona) 192
Rīgas notāra A. Meike taisīto
?nentu .
kā ari visas per-

1927. g. publicēto

nesis un
redzami)

dienas ..Valdības

obligāciju
stiprinātu

šaī tiesā 3. maijā

sonas, kurām ir kaut kādas tieL. I* 3885. sības uz mir. Mārtiņa Jakobsona

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

Rīgas apgabaltiesas. 3. civilnodaļa,

1914. g.
iz mir. Ermana
apstiprināta 22. febr.
?'i4 uz nekustamo īpašumu Pīpiņa mantojumu vai sakarā ar
hipot. iecirknī, šo mantojumu, kā mantiniekiem,
ar zemes grām. reģ. .N? 454, izd.
deikomisarijiem.
no
Erhardta
Apela par
labu
lem u. t. t.. r
Agatei

liku-

io27. g. 3. maijā.
L. M 3280.
gruntsgabalu
ar zemes
Priekšsēd. v. A. Veidners.
grāmatu reģistra
.V' 4074. atSekretārs A. Kalve.
dalīto no tās pašas muižas zemn.
zemes ,.Diitcc" mājām ,\'q 17 22, Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar zemes grāmatu reģistra NŠ4319,
aprīļa P>27. g. lēmumu
Rīgas apriņķī, par labu Jēkabam
ir atzinusi
Arvedu
Jēkaba d.

182

ir

par

zemes

ties. lik. I967.,2011

v Veidni

dīšanas laikā

pasludinās

mīgā spēkā gājušu.
Ī927: g. 3. maijā.

runas

parādu dzēšanas nolēma:
par iznīcinātu
obligāciju

ties tiesā viena mēneša laikā. d. Leberam, kas viņu ir ?
skaitot no dienas, kad šis sludiblanko
un kura
pārgājusi
uz
nājums iespiests ..Valdības VēstJekaterinu Vilhelma m. Eltceri .
nesī" un aizrāda, ka
iņu ir
sonas noteiktā laikā
nepieteikcedējusi atkal blanl
sies, obligācijas atzīs par iznīci1027. g. 3o. aprīlī
nātām un lūdzējam dos tiesību
Priekšsēd. v. A. Veidi
prasīt
par
anu
zemes
ars A. Kalve.

savu

testamentu

risko
atzit

īpašumu Rīgas pilsētā, VI

un

atteikušās no ierunām
jibas, bet
un zaudē

J.

nodaļa uzaicina

PriekS

atzīs kā

tiesas sēdē 20. aprilī
1927. g. izklausījusi Pētera Jāņa
d. Bērziņa lūgumu dēļ hipoteka-

atklātā

par 500 rbļ.. apstiprinātu

nebūs
mas

ies. Iīk. 1967.,2011.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

parādu

grāmatā.
1027. g. 30. aprīlī.

Ja tas minētā termiņā
mir."
izdarīts,
tad

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Sekretārs A. Kalve.

parādniekam dēļ
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas
3. civil-

? mes

visas

laikā, skaitot no šī sludinājuma
i dienas.

gāciju atzīs par
iznīcinātu
un
lūdzējam izdos dublikātu, kurš

nāru
par labu, b) 30. oktobrī 1886. g.
ar V I
I tinam
Priekšsēd. v. A. Veidners.
švede. ka- viņu ir cedējis blanko,
2722a
Sekretārs A. Kalve.
kuras abas
pārgāuz Vilhelmu
Ivana dēlu Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
fon Sroderu, kā blanku cesionaru, atklātā tiesas sēdē 1027. g.
ir samaksājis, bel šīs augšā miAugusta Vasilrilī. izklausījusi
ibligacijas nevar tikt izūgumti
dēļ
hipotekarisko

obligācija

zudumā.

,,Valdības Vēstnesī"

Lielais, kā blanko
kas viņu ir cedējis b
aprīli 1927

2060. un 2002. p. p.. ic\
mājām, ar zemes Aleksandra Goeēe|a pilnvarnieka
zv. adv. Ericiia Paosta lūgumu

- ir samaksājis. I

civil-

i Šroderam Mārtiņu

mnieku zemesBaudc

Baumana par labuRīgas

iespiests
aizrāda,

3.

tot no ši sludinājuma

A. Veidu

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar

no

apgabaltiesas

hipotekarisko
parādu
dzēšanas,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, nolēma: atzīt par samaksātām
obligācijas par 15(NI un 2000 rbļ.,
atklātā tiesas sēdē 1027. g. 26. apapstiprinātas 5. 1Y. 1896. g. un
riti izklausījusi Augusta Pētera d.
3. okt. 1903. g. ar N"<> 8 un 41 uz
Grube lūgumu dēļ hipotekarisko
īpašumu
nekustamu
diakonata
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
.A'eidenhof" dzimtsrentes grunts
pai samaksātu hipotēku par 150
gabalu Valmieras pilsētā,, ar zerbļ.. apstiprinātu 20. novembrī
mes
grāmatu reģistra
Ne 178
ar .V' 450 uz nekustamo
par labu Jānim Jāņa d. Kūlieni,
īpašumu Valkas apriņķī, Jaunkas minētās obligācijas ir cedējis
zemes
laicenes
muižas
zemn.
blanko.
Melder .V H5 mājām,

f'iekšsēd. v. A. Veidners.
3240

v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Tāpēc

ka

zv.

lūgumu

adv.

un savu
lēmumu,

g.
parādnieks

Nikolajs

Zablockis parādu pēc obligai
par 7000 rbļ., apstiprinātas 24. februāri 1911. g. ar Ns 463 uz ne-

kustamo īpašumu Rīgas pilsētā,
III hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu
156, izdotas no
laja Zablocki par labu EleoMārtiņa m. Fičen ir
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija

nevar

tikt

izsni

atpakaļ
parādniekam
šanas zemes grām
kā

ir gājusi zudumā.
Tāpēc

dēļ

dzēdēļ,

'

apgabaltiesas

3.

civil-

pērs.
kurām
būtu tiesības
uz ai;
obligāciju,
aprādīto
pieteik
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinajuirs
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" in
kumiem.
uz Icika-Mendeli Dāvida d. Hutlaziņojumi aizrāda, ka ja šis per>
neru, Massu Movša m. Suchovlaikā nepieteiksies, obliizdarāmi
četru
mēnešu laikā. teiktā
dzim. Lev
gācija atzīs par iznīcinātu
un
no ši sludinājuma iespīe- īchovsku un it
tiesību prasīt
dienas ..Valci . Vēstnesī".
Beili
lcika
m. l.evit. dzim.
rāda dzēšanu zemes grār.
Minc. kā bfank
ru un
maijā.
I
'
Rīgā,.«1. aprili
PrielV Veidi
Priekšsēd. v. A. Veidi:
par 4OO0 rbļ. par labi
3239a
Sekretārs A. K
sona m. Pi
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.
Rīgā, 30.apr. I
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa,
Priekšsēd. v. A. Veid:

2718a

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz

p. un Balt. privatties.
imata, uz Jāņa

Sekretārs A. Kalve.

i

un

Legzdiņa

lūgumu

irām

Kēmaņa

Dūce mājā mir. ļāņ.i

un ie-

ienešu preo

kurām

ir

kaut

k'

īdi vai ierunas pret

kādas

pretenzijas, strīdi vai ierur
šaī tiesā 3. maiiā
cēto
1

uzaicina

uzaicina

visas

uz
likuma
par biedrībām,
vienībām un politiskām

uzaicina

ir kaut

p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Jūlija
Krūmiņa pilnv. zlura

lūgumu

nodaļa

1927. g. publi-

I viņas I!
lēmumu reģistrēta

l

drība: ,.Studentu biedriga .. !?

ciia Vendi

I

dckli
martā pie

pamata, paziņo.
'
r iļa

Rīgā.

iļas pār/

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

.

tatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc ' lik '. 2060. un

2. p. pamata, ievērojot Dāvā
Pētera
d. Cielena
lūgumu
un
savu
lēmumu
n
iprija
1927.
g 1(
paziņo, ka
lūdzējs
Dāvis Pētera d. Cielens parādu
pēc hipotēkas par 4oOo rbļ. un

130

rbļ.

79

kap.

izdevumu .

apstiprinātas 20. decembrī 19
ar .\« 858 uz Rīgas apgabali

17. novembra Ī904. g. izpildu
raksta .V? 5506 pamata uz Cēsu
apriņķa, Startu muižas Ennenu
.V» 18 mājām ar zemes grāmatu
reģ.
JV° 2774 par labu
Dāvim
Pētera d. Cielenam, ir samaksājis, bet šī augšā minētā obligācija nevar
tikt
izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ, kā ir
gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas
3. civil-

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,

Rīgas apgabalt. 3. civilnod., kam ir uz šo mantojumu, vai sa- Pētera Zuzana mantojumu vai sešu mēnešu laik
karā ar to tiesības kā mantiniekiem, sakara ar šo mantojumu, kā mansludina
uz civ. prec. lik. 2011., 2014. un
legatarijiem, fideikomisarijiem, kretiniekiem, legatarijiem, tideikomi
paziņo, ka
2019. p. p. pamata
ditoriem
u. t
t.,
pieteikt šīs sarijiem,
parāddevējiem
un
t.
t.
pēc 1925. _g. 2. decembri Lirrbažos
'lītā term.,tiesības
minētai
tiesai
sešu pieteikt savas tiesības, pretenzijas
mirušā Karļa-Eduarda
Bernharda
d viņas
mēnešu laika, skaitot no šī sluun ierunas minētai tiesai sešu
tiesības zaudēji
dēla N e i j a ir atklāts mantojums
dinājuma iespiešanas dienas .Valmēnešu laikā, skaitot no šī sludun uzaicina, kam ir uz šo manmaijā. L. V
dības Vēstnesī*.
najuma
iespiešanas
dienas
.Vaid.
tojumu, vai sakarā ar to. tiesības
PrieS
Ja
minētās
personas
savas Vēstnesī*.
kā mantiniekiem, legatarijiem, liJa tas minētā termiņā nebūs
tiesības
sugšā uzrādītā termiņā
ditoriem un t. t.. pieteikt šīs tiedeikomisaiijiem, kreditoriem
un
nepieteiks,
tad
viņas atzīs kā izdarīts, tad minētās personas atzīs Rīgas apgabaltiesas 3.
sības minētai tiesai sešu mēnešu t. t , pieteikt šis tiesības minētai
civilncdaļa
šis tiesības zaudējušas.
kā atteikušās no ierunām un zauuz civilpi
laika, skaitot no šī sludinājuma tiesai
sešu
mēnešu
laikā,
dējušas
savas
tiesības,
bet
testa
Rīgā! 1927.g. 3. maijā. L.J63877
iespiešanas dienas. Valdības \ ēst- skaitot no ii sludinājuma iespiementu pasludinās par
likumīgā
Priekšsēdētāja
nesl" .
šanas dienas,
v. A. Veidners.
Ja minētās
personas
savas
Ja minētās personas savas tie2914
Sekretāra A. Kalve. spēkā gājušu.
Rīgā, 3. maijā 1927. g. L. MŠ3819 Friča d. Linde
tiesības augšā uzrādītā
termiņā sības augšā
uzrādītā
ir atl
termiņā
Priekšsēd. v. A Veidners
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis nep'eteiks, tad viņas atzīs kā šīs Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
juma ui-, uzaicina, i
uz

civ. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka
pec
1918. g. 5. augustā RIgā_mirušās
Annas Zariņ,
dzim. Ldris, ir
atklāts mantoj i rns un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to tiesības kā mantiniekiem, legatari iem,
fideikomisarijiem, kre-

tiesības zaudējušas.

tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927. g. 3. maijā.

Rīgā, 1927. g. 3. maijā. L.NŠ3874
Priekšsēd. v. A. Veidners
2915
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas

apgabalt.

3. civilnod.,

2917

Sekretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabalties. 3- civilnod.

nodaļa

uzaicina

uz civ. proc. lik. 2011., 2014.

kurām

būtu

2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
1917. g. 13. apiili Valmieras draudzē
mimšā
Jāņa Dāvā
d. Bebra

piezīmes pamata paziņo

ir

Vilhelms

visas personas,
tiesības
uz augšā

aprādīto
obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot

no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par
iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-

rāda

dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 30. aprilī 1927)g. Ne 3709.
Priekšsēd. v. O. Veidners.

2736a

Sekretārs

A. Kalve.

Ri&fls upsūbnltles J.civīinod.

mantojums

un

uzai-

mantojumu,
/ai
tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, iideikoisariem,
kreditoriem
u.
t.
t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai

kam ir uz šo
sakarā ar
to,

uz Latvijas

civillik.

kop. 36.

p.

piezīmes pamata paziņo
vispārībai,
ka laulātie draugi Luijs
Nikolaja dēls
B r a u d e
un

Fannija Miķeļa iMendeļa) meita
B r a u d e ,
dzimusi
Sutin,
noslēguši
savstarpīgo
laulības

līgumu

pie

Rīgas

notāra

V. Līvena 27. aprilī
1927. g.
reģistra JVs 24/9122, ar kuru viņi,
attiecībā

lību, ir

uz

viņu

noslēgto

atcēluši vietējo

lau-

civillik.

79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 10. maijā

1927. g.

L.JVs 3986.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
3550

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. clvilnod.,
uz Latvijas civillik.

kop. 36. p.

piezīmes pamata paziņo vispālaulātie
draugi Mārrībai, ka

tiņš Mlķeļa d. L a p p i ņ š un
AĪīse Jāņa m.Lappiņ, dz. Herman
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra J. Krūklanda 21. aprīlī
1927. g., reģistra
JVs 54/ 9950,ar kuru viņi, attiecībā
ir
noslēgto laulību,
uz viņu
atcēluši vietējo civillik. 79. un

turpm. p. p. paredzēto
kopību.

laulāto

mantas

Rīgā, 10. maijā 1927. g.
L. Ne 3909.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs

3551

A. Kalve.

Rīgas apgabalties.S.civilnod.
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispārībai, ka Andrējs-Eduards Jāņa
dēls Āboliņš un Anna Pētera
meita Reveliņ, noslēguši priekšJaulibas līgumu pie Rīgas notāra
aprilī 1927. g.
ļ. Krūklanda 22.
reg. Ne 55 10145, ar kuru viņi,

bai,

ka

Eiženija
Kurcigs,

Ja

minētās

personas

savas

civillik.

kop. 36. p.
vispārī-

laulātie draugi Pēters
Jēkaba
d. Gailis un
Gailis, dzim.
Jāņa m.
noslēguši
savstarpīgo

paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 6. maijā

tiesības

mgšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
Rīgā, 1927. g 3

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

maijā.

2916

1927. g.

L. JVa 3911.

tiesības zaudējušas.

3548

L. /* 3322

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

Reppen, noslēguši
savstarpīgo Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
Latvijas
civillikumu
kop.
laulības līgumu pie Rīgas notāra uz
R. Voigta 21. aprilī
1927. g. 36. p. piejimes pamata, paziņo
reģistra Ne 45/4110, ar
kuru vispārībai, ka laulātie draugi —
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto Vasils Jēkaba d. Meijers un Gabriela Pētera
m. Meijer, dzim.
laulību, ir atcēluši vietējo civilTišler noslēguši savstarpīgo laulikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas kopību. lības līgumu
pie Rīgas notāra
J. Kiūklanda
8. aprilī 1927. g.
Rīgā, 10. maijā 1927. g.
reģutrg
Ws 49/8990,
ar kuru
L. Ne 3906.
viņi, attiecībā _ uz viņu noslēgto
Priekšsēdētāja v. A.Veidners. laulību,
ir atcēluši vietējo civillik.
3549
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties.S.civilnod.

uz Latvijas

laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Graudiņa 12.
aprilī ar
1927. g.
reģistra
Ne (13/5219
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēsludinājuma
iespiešanas
dienas dzamo laulību, ir atcēluši vietējo
.Valdības Vēstnesi*.
civillikumu 79. un turpm. p. p.

uz Latvijas civillikumu kop.36.p.

piezīmes pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi Kārlis
Gustava d. Tepsers
un Lūcija
(Luciei Makša m. Tepser, dzim.

atklāts

cina,

un

L. Ne 3832
Priekšsēd. v. A. Veidners.

79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgā, 3. maijā 1927. g.
L. Jtt 3e29.

Rigas apgabalt

12. maijā

1927. g.

L. Ne 3930.

A. Veidners.
Prie kšsēdētāja v.
Sekretārs A. K a I v e.

3552

3553

ierunas

pret

šai

Uesā

1927. g. pubicēto 1926.
vārī Rīgas 1. pilsētas
nvrušas Minnas Jēkaba

I o v i č,

dzim. Trom,

4. janvārī mājas
kārtībā
taisito
testamentu, ka ari visas personas,
kuram
ir kaut
kādas tiesība»
uz
mirušas
Minnas
Karlovič
mantoj. vai sakarā ar šo mantoj., kā

mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem u 1.1.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.*.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas atzaudējušas
savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par likumīgā spēkā gājušu.

miruša Kārļa Kārļa d. Bērziņa

Rīgā, 3. maijā 1927. g.
L. J* 3621.

ir

Priekšsēd. v. A. Veidners.

pieteikt

šīs tiesības minētai

tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma
iespiešanas dienas.
minētās
personas
Ja
savas
tiesības

augšā

nepieteiks,
šīs tiesības

uzrādītā

termiņā
kā

tad viņas atzis
zaudējušas.

Rīgā, 5.tnaijāl927.g. L..V> 25i">8.
3124a

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc.
1915. g. 3. novembri, Skujenes
pagastā mirušā Pētera Jāņa d.
Zūzana (Zūzena) ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakatā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-

mantojumu,

vai saK
tiesības kā mantiniek
rij iem
toriem .,. t. r. t.. pieteikt
sihas minētai ti,
laika, skaitot

no šī sludi,

iespiešanas diei
mgšā uzrādītā
pieteiks, tad viii
!iesl)as zaudēji

terīne

1927. u 3. maijā.
I
Priekšsēd. v. A. Veidni
2920a
etars A. K

Rigas
uz

apgabalt

lik.

par

4. civilnod.,

laul.

77. p. pamata

dara zināmu, ka tiesa 1927 o
12. aprilī, Annas Petrov, dzim
Tigul
prasības lietā pret Fedo-u
Petrovu
par
laulības
šķiršanu
aizguriski nosprieda: šķirt laulību
.
kas noslēgta
Krieviļa, Novočerkaska, Aleksandra Nevska baznīcā
1911. g. 9 oktobrī starp Teodoru
(Fjodoru) Teodora d. Pelrovu un
prasītāju Annu Jāna m. Pettov
dzim. Tiggul, piešķirot
prāvnieku
nepilngadīgos beraus: meitu Tatjanu, dzim. 1912. g. 10. janvan
un dēlu Adtianu, dzim. 1915. g.
30. maijā, audzināšanai
māteiprasītajai un dodot pēdējai tiesību
iestāties jauna laulībā jiu
tūliņ

tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
un
t. t., pieteikt
šīs
minētai tiesai sešu mē- pec ša spriedumi stāšanās
Rigas apgabalt. 3. civilnod., tiesības
spēkā:
nešu laikā, skaitot
no šī sludiuzlikt atbildētajam prasītājai par
pieteikt šis tiesības minētai tiesai uz civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
nājuma
iespiešanas dienas.
labu
Ls
18
30
lietas
ui
Ls
13,32
sešu mēnešu laikā, skaitot no šl 2014. un 2079. p. p. un Bslt.
minētās
personas
Ja
lietas vešanas izdevumus.
sludinājuma _ iespiešanas dienas privāttiesību kop. 2451. p. pamata,
tiesības augšā uzrādītā termiņā
uz Emmas Zvirgzds pilnvarnieka
Ja
atbildētājs civ. proc. lik.
.Valdības Vēstnesi* .
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
zv. adv Ž. Freudenfelda
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
lūgumu

Ja

minētās

personas

tiesības augšā
nepieteiks,
tad

savas

uzrādītā termiņā
viņas
atzīs kā

šis tiesības zaudējušas.

2900

uzaiena

ir

kaut

Sekretārs A. Kalve.

visas

kādas

personas, kurām
pretenzijas, strīdi

vai ierunas pret šai tiesā 3 maijā

tiesības

zaudējušas.

laikā neiesniegs

tiesai

atsauksmi

Rīgā, 5.maijā 1927.g. L. NŠ3S20 vai
pārsūdzību, tad
spriedums
stāsies likumīgā spēkā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
g. 3121a
publicēto
1926.
Rīgā, 1927. g. 30. aprilī. X» 1956 1927. g.
Rīgā, 28. aprīlī 1927. g. J*6!3
19. novembrī Sējas _ pag, .Varžu
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēdētāja b. E g 1i t s.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
kiogā"
2923
Sekretārs A. Kalve.
mirušā Pēlēja
Jāņa d
2716
Sekretārs A. Kalve
2740
Sekretāra v. Stūre
Zvirgzda, 1926. g. 1. augustā uz civ. proc. lik. 2011., 2014. uti
Rīgas apgabalt. 3. clvilnod., Rīgas apgabalt. 3. civilnod., Sejas pagasta tiesā taisīto testa- 2019. p. pamata, paziņo, ka pēc Rigas apgabalt 4. civilnod.,
kā
ari visas personas, 1924. g. ii. anrilī, Vecgulbencs uz lik. par laul. 77. p. pamata,
uz
Latvijas
civillikumu
kop. uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un mentu,
Kārla
d.
36. p. piezīmes pamata, paziņo 2019. p. p. pamata paziņo, ka pec kuram ir kaut kādas tiesības uz pag. mirušā Kārļa
dara zināmu, ka tiesa 1927. gada
ir atklāts mantojums un
miruša Pētera Jāņa d. Z.irgzde Ķīna
vispārībai, ka laulātie draugi — 1919. g. 14. martā mirušā Sprē12. aprilī Jēkaba Antena prasības
kam
ir
uz
šo
mantojumu
uzaicilia,
Izaks Hirla
d. Etins un Frutna stiņu muižai .Kutce* mājas īpaš- mantojumu vai sakarā ar šo manlietā pret Annu Anten, dzim. Biott,
vai
sakarā
ar
tiesfbas
kā
to,
Izraēla meita Etins, dz. Tavievs nieka Mārliņa Jura d. V e 1d e s ir tojumu, ka mantiniekiem, legatapar laulības šķiršanu aizmuguriski
mantiniekiem, legatarijiem. fideiparādnosieguši
savstarpīgo
laulības atklāts
mantojums un uzaicina rijiem, fideikomisarijiem,
nosprieda: slēgto 1907. g. 12. jūnijā,
kreditoriem
un
t.
(.,
komisarijiem,
līgumu
pie
Rīgas notāra R. kam ir uz šo mantojumu, vai sa- devējiem un t. t, pieteikt savas
Krievijā, Sarātovas guD., laulību
pieteikt
šīs
tiesības
minētai
tiesai
tiesības,
pretenzijas
un
ierunas
Voigta
8.
aprilī
1927.
g. karā ar to, tiesības kā mantinieun Annu
Starp Jēkabu Antenu
minētai
tiesai
sešu
mēnešu sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
reģistra
Ne 42/3776,
ar kuru kiem, legatarijiem, fideikomisariAnten, dzim. Brott, šķirt, alsUļOt
viņi, attiecība uz viņu noslēgto jiem, kreditoriem un t. t., pieteikt laikā, skaitot no šī sludinājuma sludinājuma iespiešanas dienas. prāvnieku nepilngadīgos bērnus,
personas
savas
Ja minētās
dienas
.Valdības
laulību, ir atcēluši vietējo civilsīs tiesības minētai tiesai sešu iespiešanas
meitas Kmiliju Bertu un Leontini
tiesības augšā uzrādītā termiņā
Vēstnesī*.
likumu
79.
un
turpm.
p. p. mēnešu laikā, skaitot no šī sluditēva audzināšanā.
nepieteiks, tad \ i
kā sīs
Ja
tas
minēta
termiņa
nebūs
paredzēto laulāto mantas kopību. nājuma iespiešanas dienas .ValJa
atbildētāja
civ. proc. lik.
izdarīts, tad
minētās personas tiesības zaudējušas.
dības Vēstnesī*.
728., 731 un 748. p. p. paredzētā
Rīgā, 3. maijā 1927. g.
atzīs
kā
atteikušās
no
Ierunām
Rīgā,
5.maijai927.g.
I..
JMš
3106
L. Ne 3824.
laikā neiesniegs liesai atsauksmi
Ja minētās personas savas tieun
zaudējušas
savas
tiesības,
Priekšsēd. v. A. Veidners. vai
tad spriedums
pārsūdzību,
sības augšā uzrādītā termiņā nePriekšsēd. v. A. Veidners.
sekretārs A. Kalve.
testamentu pasludinās pat
pieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs bet
stāsies likumīgā spēkā.
2924
Sekretārs A. Kalve.
likumīgā spēkā gājušu.
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1927. g. 28. aprilī. Ne Rīgas apgabalt., 3. civilnod.,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgā, 3. maijā 1927. g.
Rīgā, 1927. g. 3. maijā. L.J* 3861
Priekšsēd. b. E glīts.
L. Ne 3858 uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2741
Sekretāra v. Stūre.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s. 2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
piezīmes pamata, paziņo vispārībai, 2911
Sekretārs A. Kalve.
2901
Sekretārs A. Kalve.
Ka
laulātie draugi Eižens Kārļa d.
1919. g. l'i. jūnijā, Kosas pagastā
Rīgas apgabalt. 4. cvilnod.,
un Emma
Ādama meita Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
Vine^rs
miruša Pētera Pētera d. Vanaga
Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
Vinegr, ozim.
Siktar noslēguši uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
ir atklāts mantojums un uzaicina
zināmu, ka tiesa
uz civ. ties. lik.
1967., 2011. līdz
ar šo
dara
savstarpīgo
laulības līgumu
pie 2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
kam ir uz šo mantojumu, vai
12. aprilī 1927. g. Annas Teņa m.
2014. un 2079.
p p. un Balt.
to,
Rigas
notāra
K.
Sumberga 1912. g. 15. oktobrī Bilskas pagastā
sakarā ar
tiesības kā mantiE g 1ī t, dzim. Rozenberg, prasība»
privāttiesību kop. 2451
p. pa16.apr. 1927. g. reģistra _ Ne 15/1527,
niekiem, legatarijiem. fideikomimir. Jāņa Pētera d. S k u j i ņ a ir mata.a, uz Kārļa Vika
lūgumu
lietā piet rimstu Jāņa d. Eglīt par
ar kuru viņi, attiecība uz viņu atklāts mant. un uzaicina, kam ir uz
sarijiem, kreditoriem
un t. t..
aizmuguriski
uzaicina visas personas, kurām
laulības
šķiršanu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo šo mantojumu,
pieteikt šīs I
vai sakarā ar to Ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
laulību, kas nonosprieda: šķirt
civillikumu 79.
un turpm. p. p.
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
tiesības kā mantiniekiem, legatarivai ierunas pret šai tiesā 3 maijā
slēgta 1914. g. 7. _ aprilī lv. st)
paiedzeto laulāto mantas Kopību. jiem,
Sludinājuma iespiešanas dienas.
fideikomisarijiem, kredito1927. g.
publicēto
1920.
g.
Rigas Miera draudze starp Ernstu
Ja mini I
Rīgā, 3.maijā 1927. g. L. .1*3875 riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
dzim. Rozen-

__

11. oktobrī

Annas pag.

.Btfulāč

PēUrs Andtēja d. Lans un Anna
Zelma Hermaņa m. Lān,
dzim.

termiņā
mēnešu Ns 8* mājās mirušā Toma l'riča tiesības augšā uzrādītā
šī sludinājuma d. Vik a, 1918 g. 31. oktobri nepieteiks, tad viņas atzī>
is zaudējušas.
iespiešanas
dienas
.Valdības mājas
kattība taisīto testamentu,
5.maijāl927.g.L Ne 3635.
Vēstnesī*.
personas,
kūpam
kā
ari
visas
Ja
minētās
personas savas ir kaut kādas tiesības uz mir. Toma
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. K alve.
tiesības augšā uzrādītā
termiņā Vika mantojumu vai sakarā ar šo
tad viņas atzīs kā mantojumu kā mantiniekiem, leganepieteiks,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
šīs tiesības zaudējušas.
tarijiem, fideikomisarijiem, parādRīgā, 1927. g. 3. maijā. L. Ns 3S59 devējiem u. t. t, pieteikt savas uz civilproc. lik. 2011., 2U14. un

Saime,
nosit guši
savstarpīgo
tauub.līgumu pie Rīgas not.K. Sum-

2912

tiesai
Priekšsēdētāji v. A. V e i d n e r s. minētai
laikā, skaitot no
2*25
Sekretārs A. Kalve.

Ki£as apgabalt.
uz

Latvijas

36. p. piezīmes

vispārībai,

3. civilnod.,

civillikumu

kop.

pamata,

paziņo

ka laulātie

draugi —

sešu

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

A. Kalve.

paredzēto laulāto mantas kopību
Kiga, 3. maija 1927. g.
L. jvS3830.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1913. g. 23. februārī

Veļķu

pag

mirušā Jāņa Andža d. A 1 b a t a ,
ir
atklāts mantojums un uzai-

2926

cina, kam

ir

uz šo

mantojumu,

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgadaitīes. 3.clvilnod.

L *a 3910.

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
:.. Krievijā, kaujā kritušā
Jevgeņija Nikolaja d. Kovaļeva
3. maijā
ir atklāts mantojums un uzaicina,
g. 3. jankam ir uz šo mantojumu, vai
slimnīcā
sakarā ar tu, tiesības kā mantim. Karniekiem, legatarijiem, fideikomi1926. g.
sarijiem, kreditoriem
un
i.
t,,

uzaicina visas personas, kurām it
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai

uz dv. ties. lik. 2011., 2014. no
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 21. oktobrī Tirzas pag

vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikoapgabalties.S.civilnod.
Rīgas
u. t. t.,
misarijiem, kreditoriem
kop.
36.
p.
civ. lik.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
uz Latvijas
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p,
vispāriniezīmes pamata paziņo
sešu mēnešu laikā, skaitot no
piezīmes
pamata,
paziņo
vispārīdraugi Viktors
na! ka laulātie
ka Jānis-Roberts Jāņa d. šī sludinājuma iespiešanas dienas
un
viņa bai,
d. Beļjajevs
An dreja
. Vaid. Vēstnesī".
Sile
un
atraitne Minna MārJāņa m. BeļjaJa
minētās
personas
savas
rieva Marija
tiņa
m.
O
r
e
i
z
i
ņ,
dzim.
dzim. Kaškevic, noslēgusi
!
ev
termiņā
noslēguši
priekšlaulības tiesības augšā uzrādītā
līgumu pie Lapa
laulības
atzīs kā šīs
savstarp īgo
pie
Rīgas
notāra nepieteiks, tad viņas
M. Čulkova 8. apr. līgumu
tiesības zaudējušas.
ola ; notāra
1927. g.
J. Krūklanda 28. aprīli
Ne
27/7058,
reģistra
g
Rigā, 1627. g.3. maijā. L. 1*3864
?927
uz viņu reģistra .V? 59,10988, ar kuru viņi
attiecībā
l'nekšs. v. A. Veidners.
ar kuru viņi,
atcēlusi attiecībā uz viņu noslēdzamo lau
ir
laulību,
2913
Sekretārs A. Kalve.
noslēgto
lību, ir atcēluši vietējo civillik.
79.
turpm.
un
5
civ. lik.
mantas 79. un turpm. p. p. paredzēto Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
laulāto
p.p. paredzēto
laulāto mantas kopību.
uz civ. r,roc. lik. 2011., 2014. un
kop ību.
Rīgā, 9. maijā 1927. g.
g.
1927.
mana
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
10.
RIeā
Rg
L. Ne 3993.
1921. g. 8. novembri Ķempu pag.

v.AVeidners.
Priekšsēdētā ja
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

zīs, ka atteikušās no ierunām un

noslēdz.laulību, berga H.apr.i927.g.reģJv6
14/1457
attiecībā uz viņu
Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
vietējo civillik. 79. ar kuru viņi, attiecība uz viņu noir atcēluši
paredzēto
lauuz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
un turpm. p. p.
civillikumu
79. un turpm. p. p. 2019. p. p. pam. paziņo, ka pec
lāto mantas kopību.

Rīgā,

2P03

un 2079 p p. un Balt. privāttiesību
kop.
2451. p. pamata,
uz Aleksandra Karloviča lūgumu

3. civilnod.,

atklāts
mantojums
un
uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t.,

Sekretārs A. Kalve.

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

.5 47

Sekretārs

A. Kal Te.

mirušā Mārča

Jāņa

ir atklāts mantojums

d. L e v i t a,

un

uzaicina,

Eglīt un Annu Eglīt,
Jāni, dzim
dēlu
berg, atstājot
1916. g. 29 maijā, matēs audzi;
nāšanā un atļaujot prasītājai, kura^
pitmslaullbas uzvārds

piešķirams
,Eglifledodoties
tūliņ pēc
šanas.

sprieduma

jaunī ļaulioa
speķa stā.

Ja atbildētājs civ. prec. lj
728., 731. un 748. p.p. paredzēta
p.
p.
pamata
patiesības, pretenzijas
un ierunas
laikā ne.esniegs tiesai atsauksmi
1915. g. 22. okt.. vai pārsūdzību, tad spr iedums
minētai
tiesai
sešu
minēšu ziņo, ka pēc
Vecmuižas
pag.
mirušās
Edes
laikā, skaitot no šī sludinājuma
stāsies likumiga speķa
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstu.*. Jēkaba m. Steinberg. dzim.Valtiņ
Rīgā, 3. maijā 1927. g. ^* "
uzaicina,
ir
atklāts
mantojums
un
Ja tas minētā termiņā
nebūs
Priekšsēd. b. Eglīt*
kam ir uz šo mantojumu, vai saizdarīts,
tad
minētās
personas
3391
Sekretāra v. Stute.
to.
tiesības
kā
mantinieatzīs kā atteikušās no ierunām karā ar
kiem,
legatarijiem. fideikomisaun zaudējušas savas tiesības, bet
Rīgas apgabalt. 4. dvilnodrijiem, kreditoriem un t. t. t.,
testamentu pasludinās par likuuz civ. proc. lik. 293., 235
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
mīgā spēkā gājušu.
309. un 311. p. P- P? ffla"
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši 301.,
s iRīgā, 3. maijā 1927. g.
uz Martas Kristīnes m. L u
L. J* 3856 sludinājuma iespiešanas dienas. dzim. Kīrss lūgumu viņas prasip3 *
Ja minētās personas savas tiePriekšsēd. v. A. Veidners.
Pēteri Annas d. UJ*"
sības
augšā
uzrādītā
termiņā lietā piet
2902
Sekretārs A. Kalve.
šķiršanu, uzaicin»
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs par laulības
pr«'
kura dzives vieta
pēdējo,
Rigas apgabalt.
3. clvilnod., tiesības zaudēju
tiew
lājai nav zināma, ierasties _
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.
1927. g. .. maijā. L, .\« 3833.
studinajtrD^
no
šī
laikā
4 mēnešu
un 2079. p. p. un Balt. privātldi»»
Priekšsēd. v A, Veidners.
dienas
.Va
publicēšanas
tiesību kop. 2451.
p. pamata,
Sekretārs A. Kalve.
.:
Vēstnesī*.
t
uz
Aleksandra
Zuzana
lūgumu
nora»'
Pie
lūguma pielikti
w»
uzaicina visas personas, kuram ir Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
un
raksta
iesūdzības
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai uz civilproc. lik. 2"! I ., 2U14. un no
.pieliktiem dokumentiem.
ierunas pret šaī tiesā 1927. g.
i. p. pamata paziņo, ka pēc
?*»
nolikta
Ja atbildētājs
3. maijā
publicēto
1917. g.
aprilī Valsts slimnīcā
ej»
vai
personīgi
23.
augustā
Jaun-Raunas
pag. Strenčos mirušā Paula Kārļa d. neieradīsies
nolikta ties**
ra ir atklāts mantojums pilnvarnieku, tiks
,Liel-Ruben Stumbur* mājas mir.
izklausīšanai air«™sēde
lietas
1910. un uzaicina, kam ir uz. šo mantoHētera
Pēlēja
Zūzana,
gada
19. novembri
pie Cēsu jumu, vai sakarā ar to. tiesības kā 8U
g. L. ^993
Rfgā. 26. aprilī 1927.
notāra Liozko taisīto testamentu, mantiniekiem, legatarijiem. fideiPriekšsēd. b. Ef 1'"'
kā ari visas personas, kurām ir komisarijiem. kreditoriem u.t.t.,
Stūre.
Sekretāra v.
kaut kādas tiesības uz mirušā pieteikt šīs tiesības minētai tiesai 3489

Rigas apgabalt.

IV civilnod.,

(Z lik. par laul. 77. p. oam., ar šo
diia zināmu, ka tiesa 1927.g.i2. apr.
Marijas Kārļa m. No r i ņ, dzim.
Itķis. prasības lietā pret Jēkabu
d. Noriņ
par
laulības
(rUtiņa

Jelgavas apgabaltiesa,
Ne 957
- šai tiesā viena
uz civ. proc. lik. 1
mēneša laikā, skaitot no sludi2014. un 2079. p. p. pamata uznājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
aicina visus, kam būtu uz 1906. g. Vēstn." un iesniegt minēt'
30. martā v. st. mir. Pētera
Ja noteiktā laikā aktu neieKrasta atstāto mantojumu kā- sniegs, tiesa atzīs aktu par izdas tiesības kā mantiniekiem, lenicinātu
un lūdzējai
Matildei

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 19*57., 2
2014.. 2079. un priv. lik. 2451. pp.

pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g. 14. jūlijā mirušā
Bebrenes
pag.
,,Žagaru" māju

aušanu aizmuguriski nosprieda:
aitt laulību, kas 1912. g. 23 dec. īpašnieka Jup Čamana 1925. g.
14. jūlijā mājas kārtībā sastādīto
lēgta starp
Jēkabu
Noiiņ
Rīg ā s
testamentu, pieteikt savus strīdus
mi Mariju Noriņ, dzim. Zaķis.

ja atbildētājs civ. proc lik
728., 731. un 748. p.p. paredzēt?

iespieduma dienas ,,Vald. Vēstu.'

pārsūdzību, tad
spriedums
stāsies li<umīgā spēkā.

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa nekādas ierunas nepie-

tiesa

vai

R,gā, 3. maija 1927. g.
Priekšsēdētaja b. Eglīts

Sekret

3392

v. Stūre

Rigas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
biedrībām,

sa-

ka ar viņas 1927. g. 27. anriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie..Ģimenes
veicināšanas
drība:
..Cerība ", ar
valdes
biedrība
sēdekli Rīgā.
pārz.
Eglīt s.

3144.1

Sekr. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.

reģistrac.

nodaļa,

par
biedrībām, sauz likuma
vienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar

viņa- 1927. g. 27. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie..Dabas
dziedniecības
drība:
draugu biedrība", ar valdes sēdekli Rīgā.
Mļas pārz. Eglīt s.
314.ā.i

Sekretāra

v. Stūre.

Rigas apgabalt. reģistrac.

ar viņas 1927. g. 27. apriļa lēmumu treģistreta bezpeļņas biedrība: ,,Sporta biedrība ,.Rīts",

ar valdes sēdekli Rīgā.
Nodalās pārzinis Eglīts.
3140,1

Sekretāra v.Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz likuma
par
biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata, paziņo,
ka ar viņas 1927. g. 27. apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-

drība: ..Madonas makšķernieku
un zvejnieku
sportsmeņu biedrība", ar valdes sēdekli Madonā.
Nodaļas pārz. Eglīts.
Sekr. Fridrichsons.

3147a

Jelgavā.

2742a

1967., 2011.—

Jelgavas

Mīt

2743a

skatīs par

lik.

1967., 2011.,

2014. un 2'>7o. p. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1915. g.

uz

zaudējušām.

kaba
Meng 1
kādas tiesī

1-

Miķeļa
d.
mantojumu

11. t.

laikā, skaitot

im.

t.. pieteikt

savas

Priekšsēd.
3152a

3154a

Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz

civ.

proc.

lik.

1967.

2011.,

2914. un 2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1917. g.

Jelgavas apgabaltiesa,

. proc. lik. 1967., 201!.,
un 2079. p. p. pamata uz-

ii

sludinājuma
Termiņā ne-

pieteiktas

ieskati

Priekšsēd. v. P.

tiesības

Priekšsēd.

Efferts.

Mittelhofs.
apgabaltiesa,

1967., 2011.—
"i civ. proc. lik.
2014., 2ii7') . un priv. lik. 2451. p.p
pamata, uzaicina visas personas,
būtu kādi strīdi vai ieru-

Sekretārs

civ.

2014. un

proc.

lik.

v. Vel

15. martā ar Nš 1910 un 2) oblipar 1000 kr. rbļ., kas iz-

19

gācija

uz-

8. g. 1. dcc. Lielsesavas
aicina visus, kam būtu uz 1917 g.
kasei
un k>
6. maijā, Pleskavā, mirušā Jura krāj-aizdevu
308. g. 1. dec. ar N° 2643.
Andreja d. Gulbja atstāto manabas cedētas in bianco, —- ietojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisaiem, kreditoriem u. t. t.. pieteikt
r

rasties
šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-

ties;:
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-

nesi" un

las dienas ..Valdība

savas

juma iespieduma dienas. Termiņā

Ja

nepiteiktas tiesības ieskai;
spēku zaudējušām. I.

iesniegt

minētā

minētos aktus.

laikā

aktus

neie-

tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdzējiem Auun

Jelgavā, 1927. g. 4. maijā.
Priekšsēd. v.
Mittelhofs.

Pēterim

Orinvaldiem

atvēlēs prasīt hipotēku
zemesgrāmatās.

dzēšanu

Jelgavā, 1927. g. 22. aprilī.

Jelgavas apgabaltiesa,

Priekšsēd. v. P. Effc
lik. 1967.. 2011.,
2039
Sekretārs Mi t tel li
ona d.
2014. un 2079. p.-p. pamata uz4. sept. notariālā kārtībā aicina visus, kam būtu uz 1919. g.
Jelgavas apgabaltiesa,
10. febr. mirušā Andreja Jāņa d. pamatodamās uz sava I
estamentu,
pieteikt
- un ierunas šai tiesai Brīvera atstāto mantojumu kā- 25. apriļa nolēmuma, uzaicina
: laikā, skaitot no das tiesības kā mantiniekiem, leto personu, kur
atrodas
pieduma dienas gatariem. fideikomisariem, kredišāds Jelgavas-Bauskas zer
toriem u. t. t.. pieteikt savas tiematu nod. uz Matildei Lavizei
minētā termiņa notecēju;ības šai tie:
1 laikā, Būman, dzim. Birgel, pieder.
kādas ierunas
skaitot no sludi'
anvari mir.
Ostrovska

-ūības

lietā

viņa

ma die
:i

I

L.

iprffi.
Pri
3157a

Sekret

tagad

ihofs.

uz

visiem

N"

laikiem.

Liepājā, 2. maijā 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstai
3a

vai viņam no parādnieka nodotas
uzglabāšanā vai ķīlā.

;a

sludinājuma
iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Liepājā, 29. aprilī
1927. g.

Liepājas apgabaltiesas

civilnodaļa

paziņo, ka ar

1927. g. II. apriļa
lēmumu
Hermans
Landmans
atzīts par maksāt nespējīgu pa-

1) uzlikt aizliegumu

Sekretārs A. jansons.

Liepājas

bet

savu

dzīves

neuzdos,

aicinā-

tu, ja tāda atrastos viņa

iestāžu

robežās;
2) paziņot
Liepājas apgabaltiesai par visām savām prasībām

pret maksāt nespējīgo parādnieku, kā ari par sumām, kuras
pēdējam pienākas no iestādēm.
Privātām

personām

jāpaziņo

Liepājas apgabaltiesai:
1) par savu parādu prasihām
no parādnieka, kā ari par sumām,
kādas parādu ekam pienākas, lai
gan maksājumu termiņ vēl nav
notecējuši;
2) par mantību, kura atdota 110

parādnieka

ardu

Bailis,

kura

dzives

vieta

nezināma, četru
mēnešu laikā
ierasties sai tiesā saņemt norak-

uz

termiņu un

izspriedīs

par

vārdu

bez

klātbūtnes.

tvu
neuzdos,

Ja ieradīsies,
dzīves vietu
Jelgavā
aicinājumu
uz
tiesas

sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesa* kam
ļelgavā, 4. maijā 1927.
3151a
!.. V 291 27. g.
Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekretāra

pal.

privātām

personām,

vai viņām 110 parādnieka nodotas
uzglabāšanā vai ķīlā.
Augšā minētie paziņojumi jā-

izdara četru mēnešu laikā, skai-

apgabaltiesa,

Liepājā, 30. aprilī

1927. g.
2802a
Ns 509-1 26.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. Jansons.

saņemt

norakstu

Annas Araj
viņu laulības

no viņa

sievas

iesūdzības
raksta
šķiršanas lietā un

cinājumu

uz tiesas sēdi

pārējos
papirus
kanclejā.

un

Liepājā, 30. aprilī 1927. g.

b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. Jansons

la

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 21. apr. 1927. g. lē-

uz

Annas

Kricki

lū-

gumu
1111 pamatojoties uz civ.
Jelgavas apgabaltiesa,
proc. lik, 293., 301. un 3 «'. p. p.,
uz civ. proc. lik.
1967., 2011., uzaicina
atbildētāju
Alekseju
p. p. pamata uzKricki.
kufa
dzīves
vieta
neaicina visus, kam būtu uz 1924. g. zināma, četru mēnešu laikā, ie-

IK. dec. mirušā ļčķaba
J
Stādes atstāto mantojumu kāmantiniekiem,
tiesības kā
legatariem, fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.. pieteiktiesības šai tiesai sešu mēnešu

rasties šai tiesā saņemt norakstu
no
\ iņa
sievas Annas Kricki

laikā, skaitot

neierastos,

no sludinājuma

ie-

iesūdzības

šķiršanas

raksta

lietā

viņu

laulības

un

uzdot
dzīves vietu Liepājas pilsētā.
minētā
laikā
aicināmais
Ja
lietu

nolīks

uz

miņu un izspriedīs bez viņa klāt-

zaudējušām.

dzīves

L. N<? 1827. 27
S- 6. maijā.

Jele

Priekšsēd. v. P. Efferts.
telhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik.
1967.. 2011.,
2014. un 2079. p. p. pani
aicina visus, kam būtu uz 1
15. febr. mirušā Mārtiņa Jura d.
Rizgas

(Rizgina)

atstāto

man-

tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem u. t. t.. pieteikt
savas
šu mē-

būtnes,

».

Jele

I bām

Liepājā, 2. maijā

Jansons.

pamata uzaicina 16. febr. 1'
Ventspilī mir. Jēkaba Indriķa

Neimaņa

stamer

lansons.

uz sava

š. g. 7. apriļa

lēmuma

pamata uzaicina 23. nov. 1926. g.
Kazdangas
pag. mir. Krist
Anša d. Gertsona mantiniekus,

kreditorus,

legatarus,

fideiko-

misarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas
tiesības

vai prasības uz viņa atstāto mantojumu, vai kūpas vēlētos apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt
savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības
tiks
atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem
un pēc aizrādītā
termiņa
no-

tecēšanas
pasludinās
kumīgā spēkā stājušos.

par

li-

Liepājā, 2. maijā 1927. g.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2936a
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas

iņa

te-

uz sava š. g. 7. apriļa

lēmuma

iem un

I

pamata uzaicina 23. janv. 192.:

Gaviezes pag. mir. Toma Jāņa d.
matiniekus, kreditorus
legatarus, fideikomisarus un visa< I
citas personas, kam varētu būt I
kādas tiesības vai prasības uz I
viņas atstāto mantojumu, vai ļ
Zikmaņa

kūjas vēlētos apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt
tiesai savas

tiesības un prasības sešu mēnešu
laikā, skaitot
no
sludinājuma
iespiešanas dienas.
Minētā laikā nepieteiktās tiesības un prasības tiks atzītas par
zaudētām uz visiem laikiem
un

pēc aizrādītā termiņa notecēšanas
testamentu pasludinās par likumīgā spēkā stājušos. Ns 660m 27

Liepājas 2. maijā 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2937a

Sekretārs A.

lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 28. aprija lēmuma
pamata uzaicina 10.martāl921.g.
mir.
Kriša
Ernesta
d.
Jana
Lāma mantiniekus, kreditorus,
legatarus. fideikomisarus un vii

kam
kādas

no

tiesības

varētu

būt

prasības uz
to mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, ska;

vai

sludinājuma

iespiešanas die-

nas.
Tiesības un prasības, par kurām

nebūs
paziņots tiesai
minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

te580m 27

Liepājā. 2. maijā 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
?a

Sekretārs

A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz s.f
28. apriļa lēmuma
pamata uzaicina 27. jul. 1925. g.

mir. Kriša Miķeļa d. Hofmaņa
mantiniekus, kreditorus,
legav;
tarus,
fideikomisarus
un
citas

kam

varētu

būt

kādas
tiesības
vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
laikā, skaitot no

pajā, 2. maijā

1927. g.

Priekšsēd. v. V. Bienenstams.

savas
sešu mēnešu
iudinājuma
tie-

ļ

apgabaltiesa,

d. sludinājuma iespiešanas dienas.
-ības un prasības, par kurām
mantiniekus,
kres. fideikomisarus nebūs
paziņots
tiesai
minētā
S, kam varē- laikā, tiks atzītas par zaudē*
rasības uz visiem laikiem.
Ns 579n

-eiktās

zaudēt

Sekretārs A.

Liepājas apgabaltiesa,

nu, vai
kuras

N° 766n
1927. g.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2939a

neuzdos,

apgabaltiesa,
uz sava š. g. 21. apriļa lēmuma

L.

kreditb

Liepājā

Liepājas

aprilī.

paziņo, ka ar 1927. g. 31
lēmumu Zalomons-Izracis

vietu

iā. 30. aprilī 1927.g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Ter-

civilnodaļa

uz visiem laikiem.

bei

kanci'

I. v. E. Feldmans.
M i 11 e I h
Liepājas apgabaltiesas

ieradīsies,

aicinājumu uz
di un
ārējos papīrus atstās tiesas

»ludinājuma iespieduma dienas.
miņā nepieteikt:
peku zaudējušām.

ja

Jože-Verbeļa manti-

nebūs
paziņots
tiesai
minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām

ter-

spieduma dienas. Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par spēku

Jana

sonas, kam varētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atsl
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
s'udinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām

visus

atstās
tiesas
LNel 90/27

lēmuma

š. g. 28. apriļa

niekus, kreditorus, legatarus, fideikomisarus un visas citas per-

tot 110 šī sludinājuma iespiešanas
dienas ..Valdības Vēstnesī".

mumu,

F. Kār

uz sava

uz parād-

jumu uz tiesas sēdi un viņu pārējos papirus atstās tiesas kanclejā.
Liepājas apgabaltiesa
Jelgavā, 4. maijā 1927. g.
3150a
L. Ns 288 27. g. ar 28. apriļa 1927. g. lēmumu, uz
Annas Araj lūgumu un pamaPriekšsēd. v. R, Mullers.
tojoties uz civ. proc. lik. 293.,
Sekretāra pal. F. Kāps.
301. un 309'. p. p., uzaicina atArāju,
Jelgavas apgabaltiesa,
bildētāju
Ēvaldu
kura
uz civ. proc. lik. 293.. 301. un
dzīves
vieta
nezināma, četru
309'. p. pamata, uzaicina Edumēnešu laikā, ierasties šai tiesā

I. aprilī.

L. X? 1574.
Priekšsēd. \

un

klātbūtnes.

uz civ. proc.

: zaudējušām.

Mittelhofs.

šķiršanas

izspriedīs
bez
Ja ieradīsies,
vietu
Jelgavā

viņa

ar zemes
ēti akti: 1) obligācija pat
kr.
rhj.,
kas
iz
1 6. februārī Paulam Kutidziņam un koroborēta
19

Mittelhofs.

2079. p. p. pamata

laulības

rastos, lietu noliks uz. termiņu un

iespieduma dienas. Termiņā nepie

mājām

Jelgavas apgabaltiesa.
uz

viņu

no pielikumiem, un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja
minētā
laikā aicināmais neie-

teiktas tiesības ieskatīs par spēku
zaudējušām.
L. '

šādi Jelgavas-Bauskas zem
matu nodaļā
u/. Augustes ur
Pēterim
Orinvaldiem
pe
nekustama īpašuma Jelgavas apr
avas muižas ,.Eigenu-Juru

spēku zaudējušām. L .V 1325 27
Jelgavā, 1927. g. 4. maijā.
3155a

Mittelhofs.

uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. pamata uzaicina Krišjāni
Leibu. kura dzīves vieta nezināma, četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā saņemt norakstus no

liks

Priekšsēd. v. P. Efferts.
3299a
Sekretārs Mittelhofs.

11,

laikā, skali
iespieduma dienas.

. kam būtu uz I

irozas pag.,
sila zemes gabala īpašnieka
Mārtiņa
Dūšas atstāto
mantojumu
kādas
tiesīb
mantiniekiem, legatariem, fideiiriem, kreditoriem u. t. t..
tiesai
«tšu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma dienas. Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā. 1927. g. 6. maijā.
«98
L. Ne 1808/27. g.

sešu

laikā, tiks atzītas par zaudētām

aicina visus, kam būtu uz 1922. g.
3. martā mirušā Staņislava Jāņa stus no viņa sievas Cecilijas-Mauzdot savu dzīves vietu Liepājas
d. Vuškana atstāto mantojumu rijas Bailis, dzim. Grinfeld. iesū- pilsētā.
dzibas
raksta
viņu
laulības
šķirkādas tiesības kā mantiniekiem,
laikā
aicināmais
Ja minētā
šanas lietā un no pielikumiem, neierastos, lietu
legatariem, fideikomisariem, kronoliks uz ter)..
un
uzdot
savu
dzīves
vietu
!
ni 11. t. t.. pieteikt savas
miņu
un
izspriedīs
bez.
viņa
Ja minētā laikā klātbūtnes, ja ieradīsies, bet sai u
tiesības šai tiesai sešu mēnešu gavas pilsētā.
aicināmais
neierastos,
lietu
nodzīves vietu Liepājā neuzdos, ii
skaitot no sludinājuma

L. Ne 1252 27. g

Sekretārs

Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik.
1967.. 2011.,
21)14. un 2079. p. p. pamata uz-

Jelgavā, 1927. g. 30. aprilī.
v. Veiss.

v. P. Efferts.

Sekretārs

nenesu
no sludinājuma ie- februārī
mir. Mārtiņa Kriša d.
Jelgavas apgabaltiesa,
Termiņā nepieLapiņa atstāto mantojumu kāpamatodamās
uz
sava
skāris par spēku
das tiesības
kā mantiniekiem,
II.
apriļa
nolēmuma, uzaicina
L. .V 1821 27
riem, fideikomisariem kres. kuru rokās
ditoriem 11. t. t.. pieteikt
g. 30. aprilī.

Priekšsēd. v. Veiss.
rtittelhofs.

Jelgavas

ļelgavā, 1927. g. 5. maijā.

teiktas tiesības ieskatīs par spēku

k 1 mantiniekiem,

iem, fideik imisariem, kreditoriem

iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas
tiesības
ieskatīs
par
spēku zaudējušām. L. N° II

iespienepie-

Priekšsēd.

Sekretārs

Jelgavas apgabaltiesa,
viņa sievas Mīles-Minnas Leiba,
civ. proc. lik. 1967., 2011., dzini. Freiman iesūdzības raksta

jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem,
fideikomisariem. kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma

Sekretārs Mittelhofs.

zaudējušām.

1927. g. 29. aprilī.
L. JVs 1567/27. g.

vasarā mir. Talsu apr., Matkules
,.Grotu" māju
pag.
īpašnieka
Indriķa Zariņa atstāto manto-

Priekšsēd. v. Veiss.

6. okt. mirušā Bauskas apr.. Vecsaules ,.Vaiberg-Strautiņu" mā-

Termiņā neieskatīs par

Jelgavas apgabaltiesa,

2914. un 2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1917. g.

notecēju-

skaitot
no sludinājuma
duma dienas.
Terminā

3163a

zaudējušām.

Sekretārs Mittelhofs.

1927. g. 4. maijā.
L. N'9 1241 27.

3162a

2079. p. p. pamata uz-

iespieduma dienas.
pieteiktas
tiesības

Priekšsēd. v. P. Effer

ma, tiesa nekādas ierunas nepieņems un nepieteiktās tiesības atpar spēku

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs
paziņots
tiesai
minētā

kādas parādniekam pienākas, lai
gan maksājumu termiņi vēl nav
notecējuši :
2) par mantību, kura atdota no
parādnieka privātām personām,

aicina visus, kam būtu uz 1926. g. rādnieku tirdzniecībā, kamdēļ ieun
priekšniecībām
23. dec. mirušā Kazimira Jāzepa stādēm
labprātīgi:
d. Subates atstāto mantojumu vajadzīgs

kādas

spēku

Jelgavā,
2744a

šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas ,.Valdības Vēstnesī".

ļelgavā.

uz

sludinājuma
iespieduma dienas.
Termiņa nepieteiktas tiesības ie-

tība sastādīto testamentu, pieteikt savus strīdus un ierunas

zīs

Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
civ. proc. lik. 1967., 2011..

komisariem, kreditoriem u. t. t., spēku zaudējušām. L. Ns 1820 27
pieteikt savas tiesības sai tiesai
Jelgavā, 1927. g. 30. aprilī.
sešu mēnešu laikā, skaitot no
Priekšsēd. v. Veiss.

1925. g. 27. novembrī
Jāņa d. Brē1925. g. 8. riov. mājas kār-

termiņa

Sekretārs

2014. un

tiesības
kā
mantiniekiem, legatariem, fidei-

kādi strīdi vai ieru-

minētā

3158a

par

Sekretārs Mittelhofs.

mantojumu

mirušā Krišjāņa

Pēc

par

aicina visus, kam būtu uz 1926. g. ditoriem u.
31. okt. mirušā Jāņa Jāņa d.
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
Biezā, alias Biezbārda atstāto laikā, skaitot no sludoinājuma

apgabaltiesa,

pieteikt viņas tiesai sešu mēro
laikā, skaitot nu sludinājuma iespiešanas dienas.

1) par savu parādu prasībām
no parādnieka, kā ar i par sumām,

nieka nekustamiem īpašumiem,
t. t.. pieteikt savas kā ari apķīlāt viņa kustamu man-

nas pret
diķa

ieskatīs

uz civ. proc. lik.
1967., 2011., kādas tiesības kā mantiniekiem,
2014. un 2079. p. p. pamata uzlegatariem, fideikomisariem, kre-

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
2014., 2079. un priv. lik. 2451. pp.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu

tiesības

tiesības

spēku zaudējušām. L. Ns 579 27
Jelgavā, 1927. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. Veiss.

Jelgavas apgabaltiesa,

telhofs.

:11i-

2952a
Ni> 291-1 27.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. Jansons.

pieteiktas

Jelgavā. 1927. g. 29. aprilī.
Priekšsēd. v. Veiss.

Priekšsēd. v. Veiss.

lega'an:-

sarus un visas citas personas, kam
varētu
būt
kādas
tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,

riem, kreditoriem u. t.'t.. pieteikt

dienas

1927. g. 30. aprilī.
Ne 849.

Sekretārs

jāpaziņo
Privātām
personām
Liepājas apgabaltiesai:

kreditorus,

mir.

ieskatīs

ļelgavā,
3161a

kela d. Rabinera atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-

spēku zaudējušām. L. N° 1696 27

ierunas nepie-

apgabal-

Kri-

mantinīek

pamata uzaicina 2. aprilī

Termiņā ne-

ņems uti nepieteiktās
tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Liepājas

i par visām prasībām pret
maksāt nespējīgo parādnieku, kā
ari par sumām, kuras pēdējam

Baloža

no

iespieduma dienas.

,,Valdības Vēstnesī".
Pēc minētā termiņa notecēju-

2) paziņot

d.

Augšā minētie paziņojumi jāizdara Četru mēnešu laikā, skaitot

pieteiktas

savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot
no

stapa

aicina visus, kam būtu uz 1925. g.
riem. kreditoriem u. t. t.. pieteikt
22. jūlijā mir. Johana-Fridricha
savas tiepības šai tiesai sešu mēFridricha d. Hitca atstāto mannešu laikā, skaitot no sludinājuma
tojumu kādas tiesības kā mantiiespieduma dienas. Termiņā neniekiem, legatariem, fideikomisa-

8. un 25. janvārī mājas kārtībā
sastādītiem testamentiem pieteikt

ma, tiesa nekādas

aicina visus, kam būtu uz 1
7. martā mirušā Iciga-Aiziga Hac-

nas pret 1926. g. 25. febr. mirušā
Pētera Vai tke vica
1926. g.

iespieduma

uz civ. proc. lik.
1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-

Mittelhofs.

savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma

Jelgavas apgabaltiesa,
uz likuma par biedrībām, savienībām un politiskām organiuz civ. proc. lik.
1967., 201!.,
zācijām
17. p. pamata, paziņo, 2014. un 2079. p. p. pamata uzka ar viņas 1927, g. 27. apriļa aicina visus, kam būtu uz 1918. g.
28. jūlijā
Caricinā
mir.
Līzes
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie..Pārdaugavas
skatuves Krista
m.
Lielpinka,
dzim.
drība:
teātris", ar Šulce atstāto mantojumu kādas
biedrība ..Jaunais
kli Rīgā.
tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem. kreditoNodaļas pārz. Eglīts.
riem tl. t. t.. pieteikt savas tiesīSekr. Fridrichsons.
bas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
Jelgavas apgabaltiesa,

proc.

Sekretārs

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

aprilī.

robež.

pienākas no iestādēm.

Priekšsēd. v. P. Efferts.

2545a

1762 27. g.

1927. g. 29.

dzim.
Birgel
hipotēkas dzēšanu

L.N"
zemes grāmatās.
Jelg
-1 g. 27. aprīlī.

Jelgavas apgabaltiesa,

2IM4., 2079. un priv. lik. 2451. pp.
pamata, uzaicina visas personas,
kilfām būtu kādi strīdīgai ieru-

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa

uz civ.

L. .V

Būman,
prasīt

uz civ. proc. lik.
1967., 2011.,
2914. un 2079. p. p. pamata uz-

Jelgavas apgabaltiesa,

sludinājuma

Lavizei

Priekšsēd. v. P. Efferts.

Sekretārs Mittelhofs.

nodaļa,

par
biedrībām, sauz likuma
vienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata, paziņo ka

zaudējušām.

Jelgavā. 1927. g. 4. maiiā.
3160a
L. X? 652 27. g.
Priekšsēd. v. E. Feldmans

uz civ. proc. lik.

kre-

spiešanas dienas. Terminā nepieteiktas tiesības ieskatīs par spēku

ņems un nepieteiktās tiesības atzīs par spēku zaudējušām.

Ux likuma par
vienībām un politiskām organizācijām
17. p. pamata, paziņo,

fideikomisariem,

ili u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-

un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma

atsauksmi

jjjjtā neiesniegs

gatariem,

1) uzlikt aizliegumu uz parādLiepājas apgabaltiesa,
nieka nekustamiem īpašumiem, uz sava š. g. 28. apri(a
kā ari apķīlāt viņa kustamu manpamata uzaicina 10.
tu, ja tāda atrastos viņa iestāžu Kalvenes pag. mir. Anša

Liepājas

apgabalties.

ar savu 1927. g. 24. marta
mumu nolēmusi iecelt
niecīi

d.

I
īves

vieta

bija

Liepājas

apgabaltiesa,

uz sava š. g. 28. apriļa lēmuma

pamata uzaicina 27. sept. 1923. g.

Liepājā

mir. Zuzannas

pienākas

Privātām

no iestādēm.
personām jāpaziņo

Antona Liepājas apgabaltiesai:

m. Sadzevič mantiniekus, kre1) par savu parādu prasībām
ditorus, legatarus, fideikomisarus no parādniekiem, kā ari par suun
visas citas personas, kam mām, kādas parādniekiem pienāvarētu būt kādas tiesības vai kas, lai gan maksājumu termiņi
prasības uz atstāto mantojumu, vēl nav notecējuši;
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
2) par mantību, kura atdota no
laikā, skaitot no sludinājuma ieparādniekiem privātām personām
spiešanas dienas.
vai viņām no parādniekiem noTiesības un prasības, par kurām dotas uzglabāšanā vai ķīlā.
nebūs
paziņots
tiesai
minētā
Augšā minētie paziņojumi jālaikā, tiks atzītas par zaudētām izdara četru mēnešu laikā, skaiuz visiem laikiem.
Liepājā, 2. maijā

Ne 765m 27
1927. g.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2940a

Sekretārs A.

Liepājas

lansons.

apgabaltiesa,

uz sava š. g. 28. apriļa lēmuma

tot no šī sludinājuma

dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Liepājā, 30. aprilī 1927. g.
'
2951a
Ns 322-1 27.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. Jansons.

pamata uzaicina 29. aug. 1926. g.

Liepājā
mir. Gertrūdes Elizabetes
Gotfrīda
m. Cveigelt
mantiniekus,
kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un
visas
citas personas, kam verētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

iespiešanas

Latgales

apgabaltiesa

ziņo, ka ar savu 1927.g. 24. marta
lēmumu Krāslavas pils.tirgot.Pinchuss Josifa d. Rozins ir atzīts
par tirdzniecībā maksāt nespējīgu
parādnieku.
Ievērojot to amatu
personām un iestādēm: 1) jāuz-

liek

aizliegumi

nekustamu
uz kustamu

uz

parādnieka

īpašumu
un arests
mantu, ja tādi viņu

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs
paziņots
tiesai
minētā

rīcībā atrastos ; 2) jāpaziņo Latgales apgabaltiesas 1. civilnoda-

laikā, tiks atzītas par

ļai, kādas ir prasības pret

zaudētām

apgabaltiesa,

Liepājas

niekiem, kā ari par sumam, kuras

pēdējiem

Latgales

prasīvas uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai

sešu

vai

pamata uzaicina 31. aug. 1926. g.
Kursīšu pag. mir. Jāņa Jēkaba d.

ar savu 28. apriļa lēmumu un
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ.

mantiniekus, krediCirceņa
fideikomisarus un visas
torus,
citas personas, kam varētu būt

lik. X sēj. 1. d. 1239. p. pamata
paziņo, ka pēc 1913. g. 10. sept.

kādas tiesības va: prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas die-

Jevstignejeva d. Astratova ir
atstāts mantojums, kurš atrodas
Rēzeknes pilsētā, kādēļ uzaicina
visus personas, kam uz šo mantojumu, vai sakarā ar viņu, kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pie-

nas.
Tiesības un prasības, par kurām
nebūs
paziņots
tiesai
minētā

mēnešu

laikā,

skaitot

no

iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām
minētā
tiesai
nebūs
paziņots
laikā, tiks atzītas par zaudētām
Ne 756m 27
uz visiem laikiem.
sludinājuma

Liepājā, 2. maijā

1927. g.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams
2942a

Sekretārs A. lansons.

Liepājas

apgabaltiesa,

uz sava š. g. 21. apriļa lēmuma
pamata uzaicina 21. aprilī 1919. g.
mir. Jāņa Jāņa d. Tīna mantiniekus, legatarus, fideikomisarus
un visas citas personas, kam varēt
būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešana
dienas.
Tiesības un prasības, par kurām
tiesai
minētā
nebūs
pazināts
laikā, tiks atzītas par zaudētām
Ne 751m/27
uz visiem laikiem.
Liepājā, 2. maijā 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2943a
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 17. marta lēmuma
pamata uzaicina 26. aug. 1922. g.
Alšvangas pagastā mir. Pētera
Anša d. Sapala
mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un visas cietas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
"mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
uz
tiks atzītas par zaudētām
Ne 676m 27
visiem laikiem.
Liepājā, 5. maijā 1927. g.

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

3303a

apgabaltiesa,
š. g. 24. marta lēmuma
pamata uzaicina 21. sept. 1925. g.
Ances pagastā mir. Līzes Uldrika m. Berend mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus un visas citas personas,
kādas tiesības
kam varētu būt
atstāto
uz
viņa
prasības
vai
mantojumu, vai kuras vēlētos
viņa testamentu, pieapstrīdēt
teikt savas tiesības un prasības
sešu mēnešu iaikā, skaitot no
Liepājas

uz sava

iespiešanas

s uidinājuma

dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tietiks atzītas
prasības
nu
sības"
laikiem
par zaudētām uz visiem
noteun pēc aizrādītā termiņa
pasludinās
testamentu

cēšanas
likumīgā spēkā Stājušos.
Liepājā, 2. maijā 1927 g.
'

i 10111 li

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
ons.
Sekretārs
2934a
civilnodaļa
Liep ājas apgabaltiesas
apriļa lēmumu
g.
11.
1927.
ar savu
un biedri' .pasfirmas ,. Levinson
un Zamuels
nieki lija Levinsons
atzīti par maksāt neUv iiisons

spējīgiem
iestā dēm

'a

tirdzniecība,

un

kamdēļ
va-

priekšniecībām

n^tuktaUlieģ'umu
nekustamiem

uz pa

īpašumiem,

nieku
manķīlāt viņu kustamu
kā ari ap
atrastos viņu .estazu
tāda
ja
tu

aP^bi"^fpaziņot
„,r Visām savām prasībām
ksāt nespējīg iem parādP

^'r^a

nespējīgā

parādnieka

un otrādi — par īpašumiem, ieķīlātiem pie maksāt ne-

spējīgā parādnieka
viņa glabāšanā.
Šie paziņojumi

vai nodotiem

izdarāmi četru

teikt

pils.

šīs

mirušā

tiesības

sešu

Fedora

mēnešu

laikā, pēc piekritības, skaitot no

uz visiem laikiem.
Liepājā, 2. maijā

šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Ne 643m 27
1927. g.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
2947a
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesas reģistr.

no-

daļa,
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata paziņo, ka ar viņas 1927. g.
30. apriļa lēmumu reģ. Ventspils
un apkārtnes skolotāju kooperatīvs ,.Gaisma" ir ievests kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību reģistra
1. daļā.
Valdes sēdeklis

atrodas Vents-

Ns 47
pilī.
Liepājā, 3. maijā 1927. g.
Pārzinis
2954a

Par

(paraksts).

sek. (paraksts).

īpašumu

bāšanā

Rēzeknes

laikā, tiks atzītas par zaudētām

augšā

pie viņām ieķīlātu vai nodotu gla-

Rēzek-

nes 2. iec. miertiesnesis, saskaņā

Liepājas apgabaltiesas reģistr. nouz visiem laikiem.
Ne 763m 27 minēto maksāt nespējīgo parāddaļa,
Liepājā, 2. maijā 1927. g.
nieku, un kādas naudas sumas uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata
1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
viņam pienākas no iestādēm resp. paziņo, ka ar viņas
30.
apr. lēmumu
pārreģistrēti
2941a
Sekretārs A. Jansons. amata personām.
,,Kooperatīvu krājkase" statūti,
Privātpersonas paziņo apgabalLiepājas apgabaltiesa,
tiesai : 1) kādas parādu prasības par ko ir ievesta kooperatīvu
uz sava š. g. 28. apriļa lēmuma
un
viņu
savienību
ir pret maksāt nespējīgo parād- sabiedrību
pamata uzaicina 20. martā 1925g.
31.
lapā
nieku un kādas naudas sumas re&istra
1.
daļā,
Vārmas
pagastā
mir.
Pētera
pienākas
saņemt
(1920. g.) atzīme.
parādniekam
Ernesta
d. Štamera mantiValdes sēdeklis atrodas Lieno viņa, ja ari kā pirmā tā otrā
niekus, kreditorus, legatarus, fi- gadījumā maksāšanas laiks vēl pājā.
N9 49
deikomisarus
un
visas
cietas
nebūtu pienācis ; 2) par maksāt
Liepājā, 3. maijā 1927. g.
personas, kam varētu būt kādas
Pārzinis (paraksts).
tiesības

apgabaltiesas

uz sava š. g. 28. apriļa lēmuma

Rēzeknē, 28. aprilī
2755a

Miertiesu.

Latgales

1927. g.

E. Kaupiņš.

apgabaltiesas

Ludzas

2. iecirkņa miertiesnesis, pamatodamies uz savu š. g. 30. apriļa

Preiļu

iec.

miert.,

pamatoda-

Latgales apgabaltiesas Jauni,,
mies uz civ. proc. lik. X sēj. 1239. galēs iecirkņa
miertiesneV
p. un civ. proc. lik. 1401. p., skaņā ar savu 1927.
g. 30 a'^7 "
uzaicina mirušā 1900. g. 11.jūnijā
lēmumu
un
pamatodamies !. *
Ādama Ādama d. Slicana manciv. proc. lik. 140l.p. un civ
li?
tiniekus pieteikt savas manto(Xsēj. l.d.)1239. p.. aršo
'
u^i
juma tiesības uz atstāto no mirušā

kustamu

īpašumu Preiļu

un

nekustamu

pag., Lakovsku

sādžā
augšminētam miertiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot

no

ši

sludinājuma

iespiešanas

dienas ,,Valdības Vēstnesī".

1771a

Miertiesnesis

(paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, pamatodamies uz civ. proc. lik. X sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401.p.
uzaicina mirušā 1921. g. 4. maijā

Pētera Jura d. Vjaksa mantiniekus pieteikt
savas mantošanas
tiesības uz atstāto no mirušā ku-

stamu un
nekustamu īpašumu
lēmumu un saskaņā ar civ. proc. Preiļu pag. Lieio-Rumpu sādžā,
lik. 1401. un 1402.* p. p. un X sēj. skaitot
no ļšī sludinājuma
ieI. d. 1239. un 1241. p. p. uzaicina spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
mirušā
Domenika
Tadeuša
d.
1767a "Miertiesnesis (paraksts).
Seņkana
mantiniekus pieteikt
Preiļu
iec. miertiesnesis,
pasavas mantošanas tiesības uz nel.
atstāto mantojumu
laikā, skaitot
no

sešu mēnešu
sludinājuma

iespiešanas dienas.
Pēc minētā termiņa notecēšanas nekādi pieteikumi netiks pie-

1401. p.,

uzaicina mirušā 1907.g.

20. aprilī Pāvela Seimaņa d.
Vaivuda mantiniekus pieteikt sa-

Bl. L. Ns 102. vas mantojuma tiesības uz atMiertiesnesis (paraksts). stāto no mirušā kustamu
un
nekustamu īpašumu Preiļu pag.,

ņemti
3057a

Daugavpils

3. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar š. g. 28. apriļa lēmumu
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. X sēj. 1239. p. pamata paziņo,
ka pēc 1927. g. 31. janvārī mirušās
Stanislavas Stefana m. Čižo ir
palicis nekustams īpašums Daugavpils apr., Višķu pag., kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem

matodamies uz civ. proc. lik.
X sēj. 1239. p. un civ. proc. lik.

pieteikt

šīs tiesības

sešu

Lausku sādžā augšminētam mier-

Alfrēda Andreja

d. Ozoliņa

prasī-

bas lietā pret Matrenu Timoteja
mēnešu laikā, skaitot no šī sludim. Ozoliņu, dzim. lvanovu-Badu,,Valnājuma iespiešanas dienas
novu, par laulības šķiršanu, uzdības Vēstnesī".
aicina Matrenu Timoteja m. OzoDaugavpilī, 1927. g. 30. aprilī.
liņu kuras dzīves vieta prasītājam
2805a
L. Ne 69b./27

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis, skaitot
ieno ,šī sludinājuma
saskaņā ar savu lēmumu no 1927. spiešanas dienas ,,VaId. Vēstn.".
g. 30. apriļa un pamatodamies uz 1766a
Miertiesnesis (paraksts).
civ. proc. lik.

1401.,

Mantojuma
tiesības jāpieteic
pec piekritības sešu mēnešu
laiks
skaitot no šī sludinājuma
iesoie

šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī"
Jaunlatgalē, 1927. g. 30.
apriti "
2823a

Miertiesu.

J. Gutufam

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales iecirkņa miertiesnesis
s
skaņā ar savu 1927. g. 30. aprīļa
lēmumu un pamatodamies uz
civ ?
proc. lik.
14oi. p. un cjv ,..

'
(Xsēj. 1. d.) 1239. p., aršo
uzaicīna 1919. g. 3. aprilī mirušā
Jāna
(Joanna) Gavrilova mantiniekus pieteikt
savas mantojuma
tiesības uz mantojumu, kas
palicis Jaunlatgales apr., Gauru pag"
Mantojuma
tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu iaikā
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"
Jaunlatgalē, 1927. g. 30. aprilī
2825a
Miertiesu. J. Gutmans
Latgales apgabaltiesas

gales

iecirkņa

Jaunlat-

miertiesnesis ,

sa-

tiesnesim
sešu mēnešu
laikā, skaņa ar savu 1927. g. 30. apriļa
skaitot
110 ši sludinājuma ie- lēmumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik.
1401. p. un civ. lik.
spiešanas dienas „Vald. Vēstn.".
(X sēj. 1. d.) 1239. p., ar šo uzai1770a
Miertiesnesis (paraksts).
cina 1924. g. 20. jūnijā miruša
Kuzma
Pētera
d.
Bistrova
Preiļu
iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. X mantiniekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz mantojumu ,
sēj. 1239. p., un civ. proc. lik.
palicis
Jaunlatgales
1401. p., uzaicina mirušā 1892.g. kas
apr.^
20. maijā
Augusta Jegora d. Gauru pagastā.
Mantojuma
tiesības jāpieteic
Čikuta mantiniekus pieteikt sa-

mēnešu laikā, skaitot no sludināvas mantojuma tiesības uz atjuma iespiešanas dienas ..Valdības stāto no mirušā kustama un neLatgales apgabaltiesas 1. civilnod.,
Vēstnesī".
L. Ne 343.
kustamu īpašumu Preiļu pag.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 208.,
Daugavpilī, 28. aprilī 1927. g.
augšminētam
Lakovsku
sādžā
301., 309. un 311. p. p. pamata 2754a Miertiesu. Kreicbergers.
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
2955a Sekretāra v. (paraksts).

Romāna Timofejeva mantinieku,
pieteikt savas mantojuma tiesībai
uz mantojumu, kas palicis i
au;
latgales apr.. Augšpils
pagastj

1402. p. p.

pēc piederības sešu mēnešu laikā,

skaitot 110 šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Jaunlatgalē, 1927. g. 30. aprilī.
2827a
Api. I. Ne 50.
Miertiesnesis J. Gutmans.
Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales iecirkņa miertiesnesis, sa-

skaņā ar savu 1927. g. 30. apriļa
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
Preiļu iec. miertiesnesis, palēmumu un pamatodamies uz civ.
ar šo uzaicina 3. maijā 1908. g. matodamies uz civ. lik. X sēj. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
nav zināma, četru mēnešu laikā
mirušā pils. Ādama Andreja d. ā239. p. un civ. proc. lik. 1401 .p., (X sēj. 1. d.) 1239. p., ar šo uzaiPriekšsēd. b. A. Strazdiņš.
no šī sludinājuma iespiešanas dieAncana mantniekus pieteikt sauzaicina mirušā 1913. g. 28. jū- cina 1925. g. 18. jūnijā mirušā
Sekretraa v. J. Tiltiņš.
nas ,,Valdības Vēstnesī", ierasvas mantojuma tiesības uz mannijā Pētera Seimaņa d. Čikuta
Jefima Dimitrijeva mantiniekus
ties šai tiesā saņemt norakstus no
Liepājas apgabaltiesa,
tojumu, kas palicis Daugavpils mantiniekus pieteikt savas manpieteikt savas mantošjuma tiesīiesūdzības raksta, pieliprasītāja
uz sava š. g. 21. apriļa lēmuma
apr., Līvānu pagastā.
uz atstāto
no bas uz mantojumu, kas palicis
tojuma tiesības
dzīves
kumiem un uzdot
savu
4.
okt.
1915.
g.
uzaicina
pamata
Mantojuma
tiesības
jāpieteic mirušā kustamu un nekustamu
Jaunlatgales apr., Gauru pag.
vietu Daugavpilī.
mir. Jāņa Krista d. Konrāda
pēc piekritības sešu mēnešu laikā īpašumu
Preiļu pag., Lakovsku
Mantojuma tiesības jāpieteic
neielaikā
aicinātā
minētā
Ja
mntiniekus,
kreditorus,
fideiskaitot no šī sludinājuma iespiesādžā augšminētam miertiesnepēc piekritības sešu mēnešu laikā,
radīsies
personīgi
vai
caur
pilnkomisarus un visas citas personas,
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
sim sešu mēnešu laikā, skaitot no skaitot no šī sludinājumā iespielietu noliks uz tiesas
kam barētu būt kādas tiesības varnieku,
3054a
Miertiesnesis K. Avens. Ši sludinājuma iespiešanas dienas
šanas dienas ..Valdības Vēstnesī".
sēdi
izspriedīs
un
bez
viņas
klātvai prasības uz atstāto manto,,Valdības Vēstnesī".
Jaunlatgalē, 1927. g. 30. aprilī.
būtnes.
ieradīsies, bet savu
Daugavpils
4.
iec.
miertiesnesis,
Ja
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu
Api. I. Ne 51.
Miertiesnesis (paraksts). 2828a
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos, saskaņā ar savu lēmumu no 1927. 1769a
mēnešu laikā skaitot no sludiMiertiesnesis J. Gutmans.
aicinājumus
uz tiesas sēdi un g. 30. apriļa un pamatodamies uz
nājuma iespiešanas dienas.
Preiļu
iec. miertiesnesis,
pavisus pārējos papīrus atstās tiesas civ. proc. lik. 1401. un 1402. p. p.
Krustpils iec. miertiesnesis, paTiesības un prasības, par kurām
sēj.
L. Ne 662. p. un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. ar matodamies uz civ. lik. X
Alvīnes
kanclejā.
Jāņa m.
nebūs
paziņots
tiesai
minētā
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p„ matojoties uz.
1927.
g.
30.
aprilī.
šo
uzaicina
1.
februārī
1927.
g.
kā ari
Daugavpilī,
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uzaicina mirušā 1924. g. 29. jūnijā Oībiet, dzim. Gāle lūgumu,
mirušā
pils.
Pētera
Ferdinanda
d.
Priekšsēd. b. (paraksts).
civ. lik. X sēj. 1239. p. un civ.
Ne 749m 27
uz visiem laikiem.
mantiniekus
Bulmeistera
Jura
pieteikt
saBanuš mantiniekus
2806a
Sekr. v. B. Cīrulis.
proc. lik. 1401. p., uzaicina mir.
Liepājā, 2. maijā 1927. g.
savas mantošanas tiepieteikt
Andža Mārtiņa d. Gāle mantiniePriekšsēd. b. V. Bienenstams. Latgales'apgabaltiesas 1. civilnod., vas mantojuma tiesības uz manno mirušā kusības
uz
atstāto
tojumu, kas palicis Daugavpils
kus, pieteikt minētam miertiesuz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
2944a
Sekretārs A. lansons.
stamu
un
nekustamu
īpašustamu
apr., Līvānu pilsētā.
nesim savas tiesības uz nelaiķa
301., 309. un 311. p. p. pamata
Mantojuma
tiesības jāpieteic Rudzītu pag. augšminētam miert. atstāto
Liepājas apgabaltiesa,
mantojumu
Aivi
skaitot no šī
Jāņa Donata d. Pļinta prasības
sešu
mēnešu
laikā,
uz sava š. g. 21. apriļa lēmuma lietā pret Aneli Staņislava m. pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
pag., Aizpurvju salā, sastāvoša
sludinājuma
iespiešanas
dienas
skaitot no šī sludinājuma iespiepamata uzaicina 11. janv. 1927. g.
no 6,2 hekt. zemes ar ēkām 1111
Pļintu, dzim. Evarte, par laulības šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī". ,,Valdības Vēstnesī".
Ventspilī mir. Andreja Kristapa
kustamas mantas, — sešu mēnešķiršanu, uzaicina
Aneli Staņi176Sa
Miertiesnesis (paraksts).
Miertiesnesis K- Avens.
d. Dreijera mantiniekus, kre- slava m. Pļintu kuras dzīves vieta 3055a
šu laikā no šī sludinājuma iespieditorus, legatarus, fideikomisarus prasītājam nav zināma, četru
šanas dienas ,.Vald. Vēstn.
Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
Preiļu iec. miertiesnesis, pakam
personas,
un
visas citas
Krustpilī, 2. maijā 1927
mēnešu laikā no šī sludinājuma
saskaņā ar savu lēmumu no 1927. matodamies uz civ. lik. X sēj.
Miertiesnesis (paraksts).
vai
varētu būt kādas tiesības
,,Valdības g. 30. apriļa un pamatodamies uz 1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p., 'ŽK11 ;>
iespiešanas
dienas
,
prasības uz atstāto mantojumu, Vēstnesī", ierasties šai tiesā saciv. proc. lik. 1401.. 1402. p. p. uzaicina mirušā Jāņa Antona d,
Daugavpils 4. iec. miertiesnesis
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu ņemt norakstus no prasītāja iesū- un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p., ar
saskaņā
arsavu
lēmumu
no
Dolga mantiniekus pieteikt savas
laikā, skaitot no sludinājuma ieun šo uzaicina 6. nov. 1926. g. mir. mantojuma tiesības uz atstāto C 30. apriļa un pamatodamies uz
dzības raksta, pielikumiem
spiešanas dienas.
Daugavpils.
Uljanas
Kondratija
m.
Kino mirušā kustamu un nekustamu civ. proc. lik. 1401., 1402.
uzdot savu dzīves vietu
Tiesības un prasības, par kurām
rilovas, dzim.Timofejevas mantipilī.
īpašumu
Preiļu
pag., Štikānu un civ. lik. X sēj. I. d. 12
minētā
nebūs
paziņots
tiesai
niekus pieteikt savas mantojuma sādžā
augšminētam miertiesnear šo uzaicina 16. maijā 1"
Ja aicinātā minētā laikā neielaikā, tiks atzītas par zaudētām
mirušā pils. ļura (Georga) M
radīsies personīgi vai caur pilntiesības uz mantojumu, kas palisim sešu mēnešu laikā, skaitot
uz visiem laikiem.
Ns 692m 27 varnieku, lietu
maut
noliks uz tiesas cis Daugavpils pilsētā, Raipoles no
šī sludinājuma iespiešanas eļa d. Kroegera
Liepājā, 2. maijā 1927. g.
tieši
ielā Ns 43.
sēdi un izspriedīs bez viņas klātpieteikt savas mantojuma
dienas ,,Vald. Vēstnesi".
palicis
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Mantojuma tiesības jāpieteic
būtnes.
bas uz mantojumu , kas
Ja ieradīsies, bet savu
Miertiesnesis (paraksts).
15753
2945a
Sekretārs A. Jansons. dzīves vietu Daugavpilī neuzdos, pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
Daugavpils apr., Līvānu p
tiesīb.
skaitot no šī sludinājuma iespietiesas
sēdi
un
paMantojuma
aicinājumus
uz
Krustpils
iec.
miertiesnesis,
Liepājas apgabaltiesa,
visus pārējos papīrus atstās tiesas šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī".
pēc piekritības sešu mēnes
dies uz mazgadīgās l.rmiuz sava š. g. 28. apriļa lēmuma
kanclejā.
L. Ne 578. p.
3056a
Miertiesnesis K- Avens. nes Ozoliņ un viņas mirušā tēva skaitot no šī sludinājuma
pamata uzaicina 22. dec. 1919. g.
Daugavpilī, 1927. g. 3. maijā.
šanas dienas ..Valdības \ estnes
Valkas apr. 1. iec. miertiesnesis, Ādama Ozoliņa mantas aizgādņumir. Mārtiņa Jura d. Freiberga
~
Miertiesnesis K. A
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
2*1 oa
legakreditorus,
mantiniekus,
pamatojoties uz sava 2!. aprīļa aizbiīdņu Jāņa Rūtiņa un Jāņa
Sekr. v. B. Cīrulis.
Krūmiņa lūgumu, kā ari civ. lik.
Daugavpils 4. iec. miertie
lēmumu,
uzaicina
tarus, fideikomisarus un visas 2956a
1927. g.
1239. p. un civ. proc. lik. saskaņā ar savu lēmumu 11
citas personas, kam varētu būt
7. martā 1926. g., Valkā mirušā
Latgales apgabaltiesas reģistrāuz
1401. p., uzaicina mirušā 1916. g.
apriļa un pamatodamies
kādas tiesības vai prasības uz cijas nodaļa dara zināmu, ka saPētera Pētera d. Dzeres manti1402. P- Pciv. proc. lik. 1401..
atstāto mantojumu, pieteikt viņas skaņā ar Latgales apgabaltiesas niekus, parāda
devējus un ņē- Ādama Ozoliņa mantiniekus, pieteikt minētam miertiesnesim saun civ. lik. X. sēj 1. d. 12
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
1927. g. 29. apriļa lēmumu, uz mējus, kā ari citas personas,
1
no sludinājuma iespiešanas dienas civ. proc. lik. 1460*>._7i. p. p. kam būtu
kādas
tiesības vai vas tiesības uz nelaiķa atstāto ar šo uzaicina 29. marta
mantojumu Krustpils pag., CatJēzupa Jezitpa ūpilsoņa
mirušā
Tiesības un prasības, par kurām pamata
mantību,
reģistrēti
Demerovas prasības
uz
atstāto
p'ctt""
mantniekus
lakšu m., sastāvošu no 11 des. Kursiša
nebūs
paziņots
tiesai
minētā sādžas, Gavru pagasta patērētāju
I šīs savas tiesības
tiesības
"*
laikā, tiks atzītas par zaudētām biedrības
miertiesai, zemes, — sešu mēnešu laikā no savas mantojuma
laikā
šaī
,,Zemnieks" statūti mēnešu
šī sludinājuma iespiešanas dienas mantojumu, kas palicis Daugavuz visiem laikiem.
Nā 679m 27 un ievesti kooperatīvu sabiedrību skaitot
no sludinājuma
iespieNe 278. pils apr., Līksnas pag.
Liepājā, 2. maijā 1927. g.
šanas dienas ,,Va!d. Vēstnesī". ,.Valdības Vēstnesī".
ra pirmā daļā.
tiesības
Krustpilī, 2. maijā 1927. g.
Mantojuma
Termiņā nepieteiktās
tiesības
Jfļ^H
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Biedrības valdes sēdeklis atrosešu^M
Miertiesnesis (paraksts).
pēc
piekritības
2946a
Sekretārs A. lansons. das Demerovas sādžā. Gavru pag. uzskatīs par spēku zaudējušām. 2810a
no
šī
slud.
laikā, skaitot
Valkā, 22. aprilī 1927
Daugavpilī. 5. maijā 1927. 2.
Latgales apgabaltiesas JaunlatLiepājas apgabaltiesa,
iespiešanas dienas ,.Vald. V
Miert. A. Li
l-īstr. nod. parz. (paraksts).
gales iecirkņa miertiesnesis, sa? š. g. 21. aprīļa lēmuma
a
Miertiesnesis K
3304a ' Sekretārs A. A11
Valkas apr. 1. iec. miertiesnesis, skaņā ar savu 1927. g. 30. apriļa
pamata uzaicina 7. apr. 1922. g.
Daugavptls 4. iec. mierties™
pamatojoties uz sava 21. apriļa lēmumu un pamatodamies uz civ.
Latgales apgabaltiesas
Ludzas
Bunkas pagastā mir. Kristapa
ar savu lēmumu
saskaņā
1401.
p.
un
civ.
lik.
1927.
g.
lēmumu,
uzaicina
25.
noproc.
lik.
miertiesnesis,
pamatoAnša d. Grava mantiniekus, ker1. iecirkņa
n^^^B
'
g. 30. apriļa un pamatodamies
1925. g. mir.
Pētera (X sēj. 1. d.) 1239. p., ar šo uzaiditorus, legatarus, fideikomisarus
damies uz civ. proc. lik. 1401. p. vembrī
P- £*
14t
civ.
proc.
lik.
cina
1920.
g.
16.
aprilī
mirušā
āna
d.
Cicera
mantiniekus,
paun civ. lik. X sēj. 1239. p.. uzai3S citas personas, kam vaJ
d. 1239. F
rētu būt kādas tiesības vai pracina mirušā 1920. g. 21. maijā rāda devējus un ņēmējus, kā ari Jegora Micheja d.Šilenkova civ.lik. Xsēj. l.
li
mantojumu, Stepana Antona d. G u d a k
?ersonas, kam būtu kādas mantiniekus pieteikt savas manto uzaicina 9. martā
sības
uz
atstāto
d. A,zn^afl.
tiesības
vai
prasības
uz
nel. juma tiesības uz mantojumu, kas pils. Staņislava Jāņa
mantiniekus pieteikt savas manpieteikt viņas tiesai sešu n
mantniekus pieteikt savas
atstāto mantību, pieteikt
šīs palicis Jaunlatgales apr., Augšlaikā, skaitot no sludinājuma ietošanas tiesības miertiesneša kamanffl^ļ JJ^
^B
tojuma tiesības uz.
merā Ludzā, Daugavpils ielā Ns 6. savas tiesības sešu mēnešu laikā pils pagastā.
Mantojuma
tiesības jāpieteic kas palicis Daugavpils ap
pas un prasības, par kuram
uz mirušā mantību sešu mēnešu šaī miertiesai, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ..Vaid. pēc piekritības sešu mēnešu laikā, nas pagas
nebūs paziņots minētā laikā, tiks laikā, skai'
sludinājuma
tiesīb.'
Mantojuma
skaitot no šī sludinājuma iespieVēstnesī".
atzītas par zaudētām uz visiem
-anas dienas .A'ald. \
sešu
piekritibas
laikiem.
24m 27
Pēc šī termiņa iztecēšanas neTermiņā nepieteiktās tiesības šanas dienas ,.Vald. Vēstnesī".
j^^H
Liepājā. 2. maijā 1927. g.
Jaunlatgalē. 1927. g. 30. aprilī. iaikā, skaitot n
kādi pieteikumi netiks pieņemti. uzskatīs par spēku zaudējušām.
censtams.

Ludzā, 3. maijā
2975a

Miertiesnesis

1927. g.
(paraksts).

Valkā,

22. aprilī

1927. g.

Miertiesu. A. I

2826a

šanas diena

Aps. I. N? 52.

Miertiesnesis J. Gutmans.

2809a

Miertiesnesis K- »

Kārsavas iec. miertiesnesis, sa^H ^ar civ. proc. lik. 2011. —

p. p. paziņo,
2014., 2016. un 2079.
14 ok

8l - mirušā
ka pēc l^"Terentija Jāņa d. Naļivaiko ir
palicis mantojums, kurš atrodas
Ludzas apr., Kārsavas pag., MazZcļču ciemā, kādēļ uzaicina visus,

kam būtu uz šo mantojumu, vai
saskaņā ar to kādas tiesības, pieteikt tās augšminētam miertiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Ja m inētās personas augšmi-

nētā termiņā savas tiesības nepieteiks, tad viņas tiks atzītas kā

maņu
aicina
kādas

nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām
un minētā Bruno-

1927. g.

2757a

Kārsavas iec, miertiesnesis, saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.—
,2016. un 2079. p. p. paziņo,
ka pēc 1926. g. 13. janv. mirušā
Jāna Antona

d. Kalniņa ir pamantojums, kurš atrodas
ļautilatgales
apr., Tilzas pag.,

licis

uzaicina viciemā, kādēļ
sus, kam būtu uz šo mantojumu
vai saskaņā ar to kādas tiesības,
Žogu

tās

p ieteikt

augšminētam

mier-

mēnešu
tiesnesim sešu
skaitot no šī sludinājuma

laikā,

iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

ļa minētās personas augšminētā termiņā savas tiesības nep ieteiks, tad viņas tiks atzītas kā

savas tiesības uz minēto mantoNs 1448
jumu zaudējušas.
Kārsavā, 27. aprilī 1927. g.
Miertiesneša v. i. (paraksts

2758a

Maltas iec. miertiesnesis, kura
kamera atrodas Rēzeknes apr.,
Maltas pag., Borovojas sādžā, saskaņā ar savu 1927. g. 29. aprīļa
lēmumu

un

pamatodamies

uz

civ. proc. lik. 1401., 1402., 1408.
p.p. un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239.
p. ar šo uzaicina 1918. g. 9. okt.
mirušā Jēzupa Jāņa d. Dirn pēra
likumīgos mantiniekus pieteikt
savas mantošanas
tiesības
uz
mantu

kas paliknse
pilsoņa nāves.

Mantošanas

pēc

tiesības

minētā

jāpieteic

minētam miertiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot

no šī sludinā-

juma iespiešanas dienas
bas Vēstnesī".
2756a
Miertiesnesis

,,Valdī-

(paraksts)

Preiļu iec. miertiesnesis,

todamies uz civ. proc. lik.

pama-

1401. p.

un civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina
1924. g. 1. nov. mirušā Boleslava

ima

d.

Staris

mantiniekus

pieteikt
savas mantojuma tiesības uz atstāto nel. Vārkavas pag.,

Pugaiņu ciemā kustamu un nekustamu
īpašumu
augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitdt no ši sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī'.
3059a
Miertiesnesis (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, pamatodamies uz civ. proc. lik.

1401. p.

un civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina
1877. g. 14. maijā mirušā Ādama
Leikuča
mantiniekus
pieteikt

došās

mēnešu laikā, skaitot

no šī sludi-

nājuma iespiešanas dienas ,,Val-

Kom. priekšsēd. E. Hellvichs.
2973a

Sekr.-darbv. J. Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisija,
uz Daņila
ganova

Michaila
viņš ari

Miertiesnesis

Jaunlatgales

īpašnieku

uzrādīts

bērs,

(bij.

Otto

ievešanu zemes

Ludzas,

Kam-

grāmatu

reģ. — uzaicina visas pērs., kurām
ir
kādas
tiesības
uz
minēto

nekustamo mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu 4 mēnešu

dēla P1 eDaņils Mi-

laikā

no

izsludināšanas

dienas

visas

personas, kurām

ir

kādas

tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu laikā no
izsludināšanas

dienas

,,Valdības

Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām
un minētais lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes

grāmatu
kust,

reģ.

par

mantas

norādītās neīpašnieku

kādiem aprobežojumiem

bez

ar

ne-

Daugavpilī,
Ne

1927. g. 16. aprili.

atjaunošanas komisija
Pāvela

M i r o n o v a,

tagad

Komisijas priekšsēd.
E. Hellvichs.

1869

Sekret.-darbvedis

J. Strads.

Latgales apgabalt. vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 13. aprilī
apstiprināta
pirkšanas-pārdošanas līguma pamata Albeitina
Antona

tona

m.

d.

un Aleksanders

Zelenko

ieguvuši

An-

lī-

Daugavpilī, 23. anrilī

1927. g.

Ns li-

Vec. notāra pal. E. Kriķis.
2047:i
Sekret. nai. A. Neikene.

senāk

Ostrovas)

apriņķa

Gauru

pagastā, ievešanu zemes grāmata
visas personas,
tiesības
uz minēto nekustamo mantu, iesniegt
to
komisijai
par
paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas
reģ. — uzaicina
kurām ir kādas

dienas . Valdības Vēstnesī', pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies

par

iznīcinātām

un

mi-

nētā
lūdzēja var tikt
Latgales zemes grāmatu

ievesta
reģistri

par norādītās

mantas

īpašnieci

miem
došanas

nekustamās

bez kādiem aprobežoju-

ar

neapstrīdamam

pār-

hipotekarisku

ap-

un

grūtinājumu

tiesībām.

Daugavpilī, 1927. g. 23. aprilī.
Ne 17093.

Komis. pr ekšsēd.
E. Hellvichs.

Sekret -darbvedis

J

Strads

Latgales zemes grāmatu

(paraksts).

gumu

atjau-

?mkopības
ministrijas lūpar zemes grāmatu reģ.

tu atjaunošanu uz Bruno^^^Hmuižu ar Brunoviški miestu

Bauskas (senāk Poņevežas)
Panemur
kuras
100 ha
pārsniedzošas
p
^^^H
«•ala tagad ieskaitīta Valsts zelikuma

ndā
3.
t.

uz agrārās reformas
panta
,.e" punkta
kā
Jochana Hermaņa

rrauchmaņa man^maras , Gelmara Jāņa
aGercharda Jāņa d. Štraucti-

Rīgā, 16. maijā 1927. g.
4553a

J. Grinios.

Tiesu izp.

Rīgas

apgabaltiesas IV iec.

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

tiesu izpildītājs,
kura

kanclejā

paziņo,

ka

Rīgā, 9. maijā
Rīgā,

atrodas

Pumpura

iela

4541a

1927. g.

Tiesu izp.

J. Grinios.

1,

J*

3. j u n i ļ j 1927. g.,
rītā, Rīga, Brīvības
izsolē pār-

d/.iuitslietošanas

tiesībām

UZ pil-

Rigas apgabaltiesas

Rīgas apr. 2. iec. tiesu izplld.

nīno

1618

klavierēm

un

novēitētu

<lgai apgabaltiesai IV lec.
tiesu izpildītāji
kura kanclejā atrodas Rigā, Antrēja Pumpura ielā Ne 1, paziņo,

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
20. maijā
4622

1927. g.

Tiesu izpild.

par

R'gā, 20. majī 1927. g. J6 1635 Ls 156.939.55 ar ", 25. augustā
1927. g.. pulksten
10 rītā, Rīgas
4617 Tiesuizp. V PoEnTlskia.
apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu
Rīgas apgabaltiesas IV lec. zālē, uz publiskiem torgiem tiks

tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja Pumpura ielā 14 1. paziņo,

paziņo, ka uz 1927. g. 25. apr.
apstipr. pirkšanas-pārdošanas līguma pamata Esfira Nochuma m.

ieguvusi no Faiv
d. Lesicena par Ls 10000,—
nekustamu īpašumu, pas'
gru
no dzimtsīpašuma
kv. saž. un dzimtslietolesību gruntsgabala
Osiņa

raiļa

kv. saž. platībā ar ēkām Daugaviec. 46. kv. N? 4 lit
V Domes ielā ar polic. Ne 61 un

Krāslavas ielā ar polic. Ns 37.
Daugavpilī,

1927. g. 30.

aprilī.
S216

lotara pal. E. Kriķis.
2957a

Sekr. pal. A. Neikene.

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

par Ls 1053, —..
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

1

Rēzeknes

pagastā.

apr.,

Bērzgales

Ne 18251
1927. g. 11. apr.

pārdots sab. ,,Cements" nekustamie īpašumi, kur/i atrodas Rīgas

a)

īpašums ar zemes grām. reģ.

Ns 5311

par

1) 5000 kr. rbļ., 2)

par 1.800.000,— Latv. rbļ., 3) par
7200 z. fr., 4) Ls 60.000,—, 5)

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

Rīgā,
4543a

13. maijā
Tiesu

1927. g.

izp.

J. Zirgels.

Rīgas apgabaltiesas Vil iec.
tiesu izpildītājs

Ns 5636 par
10.000 kr. rbļ. un
jau minētiem ;
c) īpašums ar zemes grām. reģ.

Nš 5664 ar jau minētiem ;

kuras

vēlas

sumas

un

jāstāda
no
puses nav

tieslietu

ministrijas

šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un
5) ka zemes grāmatas

īpašumu

tiek

uz

šo

vestas Rīgas-Val-

mieras zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, ķas

Šārdošanu nepielaiž, tādas tiesība; jāuzrāda līdz pārdošanas dien.
Visi papiri un dokumenti, atlie-

coši

uz

īpašumu,

pārdodamo

ir

paziņo,

pilsētas tiesu izpild. v. 1.

kūja

kaicleja

Jelgavā,

atrodas

Akadēmijas ielā Ns 24, istabā 20,
paziņo:
1) ka
Jelgavas pilsētas krājkases prasības apmierināšanai no

Zingera,

Jelgavas

pēc

apgabaltiesas uzdevuma no 1927.g.
14. maija
I* 17478 27. jūlijā

1927. g, pulksten 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas
civilnodaļas
sēžu zālē.

uzpubl.torsiempflrdos
Edgaram Z i n g e r a m

piederošo

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Jelgavā, Lielā ieli
Nš 14, II hipot. iecirkni ar zemes

grāmatu reģistra Nt 109 (grupa —
un
sastāv no
grunts
J* —)
gruntsgabala ar ēkām;
2) ka īpašums priekš publiskiem

torgiem apvērtēts par Ls8.800;
3) ka bez augšminētas prasības
ipašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 46 293,34;
4) ka personām, kuras
vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-

maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas sumas un
jāstāda
nriekšā apliecība par to, ka no

tieslietu
ministrijas
puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un
5)

ka

zemesgrāmatas

uz

šo

īpašumu tiek vestas
JelgavasBauskas zemesgrāmatu nodaļā.

Personām,

kurām

ir kādas

tie-

sības uz pārdodamo īpašumu, kaa
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesība*
jāuzrāda

līdz

pārdošanas

dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir

ieskatāmi

Jelgavas

apgabal-

tiesas — civilnodaļas kanclejā.

Jelgavas, 18. maijā
4584

Tiesuizp. v

1927. g.

i. K. Burdais.

dl īpašums ar zemes grām. reģ.
Ns 5999 ar jau minētiem ;

Jelgavas apgabalt. Jelgavas

e) ipašums ar zemes grām. reģ.
Ns 51 ar jau minētiem ;
4) ka personām, kuras vēlas

<ura
kanclejā
atrodas
Jelgavā,
Akadēmijas ieli Ne 24, istaba 20,
paziņo:
I) ka
Latv. hipotēku bankas,

pie torgiem dalību ņemt jāiemak31. maijā
1927. g., sā zalogs — desmitā daļa no apsumas
un
jāstāda
pulksten 12 dienā, Rigā, Tirgus vērtēšanas
2958a
Sekr. pal. A. Neikene.
II ūtrupē pārdos priekšā apliecība par to. ka no
ielā J* 3,
puses nav
Latgales apgabaltiesas vec. notārs Kārļa K a n e p a kustamo mantu, tieslietu ministrijas
sastāvošu no mēbelēm u. c. un šķēršļu minētām personām iegūt
paziņo, ka uz 1927. g. 26. apr.
nekustamo īpašumu ; un
Daugavpilī.

Vecākā not. v. v. pal. E.Kriķis.

vērtēšanas

Edgara
E L i e p i ņ š.

ka 3. jūnijā 1927. g, pīkst. 10
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Ota, Rīga, Vaļņu ielā J* 18. veikalā,
2. iec. tiesas izpildītājs, kura kancmir. Dāvida Bojarska?ārdos
lejā atrodas Rīgā, Andreja PumŠleifera kustamo mantu, sastāvošu
pura ielā Ns 1, paziņo :
un
o 2 projekcijas objektīviem
1) ka Latvijas bankas finansu,
2 skapjiem u i novērtētu par Ls 920.
min. kred. dep-ta, Vold. Pletca,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, Anša Breitberga, Kaspara Ogles,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu Jēkaba Ogles un Kriša Bērziņa
varēs pārdošanas dienā uz vietas. prasībās pret sab. ,,Cements"

Mārtiņa d. un Antoniņas Michaila
m. Vasiļevskiem nekustamu īpa-

Ns

personām,

priekšā apliecība par to, ka

par

LJ* 157 Ls 1200
Tiesuizp. V. P ožariakis.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

mata
Aleksandrina
Aleksandra
m. Silanž ieguvusi no Aleksandra

platībā, pastāvošu no Sustrovas
folvarka atdalītā
zemes gabala

4) ka

pie torgiem dalību ņemt jāiemaksā zalogs — desmitā daļa no ap-

1 _ jūnijā
1927. g., ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
dos Kārļa Meija kustamo mantu, paziņo, ka
sistāvošu no linoleuma gr dsegam olkst. ';j3 diena, Inčukalna pag., 3. civilnodaļas kanclejā.
mājai
I
un
II
izsolē,
un 90 m vasku drānas novērtētu Blomu
Rigā, 23. maijā 1927. g.
iā r do s
Ootfrida
Ferdinanda
par Ls 1500.
4624a
Tiesu izp. E. Liepiņš.
H
a
a
z
e
s
kustamo
mantu,
sastāIzzināt sarakstu, novērtējumu,
vošu
no
3
palmām,
ēdamistabas
Jelgavas apgabalt. Jelgavas
<ā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas. iekārtas, zāles garnitūras un pia-

!it. b. Kazimira Skrindas ielā ar
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu Ls 160.000; otrā un trešā suma
policijas Ns 90.
N?
izpildītājs paziņo, ka 3o. maijā apgrūtina ari nek. īpaš. ar zemes
Daugavpilī, 23. aprilī 1927. g. 1927. g., pulksten 12 dienā, Rīgā, grām. reģ. Ne 51 un 5636 ; ceturtā
suma
apgrūtina
ari
imob.
ar
Ģertrūdes ielā Ns 19/21, Paula
Vec. notāra pal. E. Kriķis.
zemes grām. reģ. Ns 51, 5636 un
Gešeļa
lietā
pārdos
Makša
Hau2048a
Sekr. pal. A. Neikene.
tan kustamo mantu, sastāvošu 5664: piektā suma apgrūtina ari
imob. ar zemes grām. reģ. Ns 51,
Latgales apgabaltiesas vec. notārs no
mēbelēm, spoguļiem, bilžu
paziņo, ka uz 1927. g. 8. apr. rāmjiem, stikla apstrādājamām 5636, 5664 un 5999;
b) īpašums ar zemes grām. reģ.
apstipr. dāvināšanas līguma pamašīnām u. c. un
novērtētu

šumu Ls 900,— vērtībā 32,780 ha

14. marta attiecībā uz gruntsgabalu, aptverošu 1 des. 1977,56
kv. asis;

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 31. maijā
1927. g.. pulksten 10 rītā, Rīgā,
motora on novērtētu par Ls 540. Matīsa ielā Ne 48, pārdos I. un 2.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kustamo
torgos
Jāņa Baloža
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
mantu, sastāvošu no 1 divdurvju
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
dzelžu vārtiem u. c. m. un noRīgā 20. maijā 1927. g
4515 vērtētu par Ls 420,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Tiesu izp J. Kazubierns

sētas gruntsgabalu
123 kv. sāž.
Rīgā, 20. maijā 1927.g. LJ* 1063
platībā
ar
ēkām
Daugavpilī,
Tiesuizp. V. Požariskis.
III iecirknī 129. kvartālā Ns 1 4619

..

zemes grāmatu
nošanas komisija,

u. c. pras.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, un feļļas spiestuves
sabiedrībai
?a. Šmidt lietiska tiesība uz
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienas uz vieta. 30 gadiem, skaitot no 1911. g.

apr., Slokas pag. ar zemes grām.
reg. NsNs 5311, 5636, 5664, 5999
ka 1927 g 3. jūnijā, pulksten 10 un 51 :
rītā, Rigā, Parka ielā J* 3, dz. 2,
2) ka īpašumi līdz ar fabrikas
pirkšanas-pārdodēli
D a v i d o v i,
lūgumu
par apstiprināta
i ā r d o s lzaka M o s t o v a kust.
nekustamas
mantas
sastāvošas šanas līguma
pamata
Juzefa mantu, sastāvošu no mēbelēm, iekārtu pārdošanai publiskā izsolē novērtēti par Ls 150.000,—;
ieguno Černoļesjes
muižas atdalūā Mārtiņa m. Zolukovska
tepiķa un kājminamas šujmašīnas
3) ka bez augšminētās prasības
vusi
no
Hackela
Jankeļa
d. un novērtētu par Ls 290.
zemes
ar
nosaukumu
gaba'a
īpašumi apgrūtināti ar hipotēku
par
Ls
1000,—• ne.Stretivaja guba', platībā 37,65 Zachera
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
deset. atr. Jamlatg. (bij. Ludzas, kustamu īpašumu .pastāvošu no kā ari apskatīt pārdodamo mantu, parādiem :
pēc uzvārda Babuškina
un
Grigorīja un Pētera D a v i d o v u, Latgales apgabali, vecākais notārs
viņa ari Origorijs un Pēters Dāvida paziņo, ka uz 1927. g. 13. aprilī

uz Michaila Sila dēla Šiliņa
Latgales
zemes grāmatu
atjau(viņš ari Michails Šiliņš) lūgumu
nošanas komisija,
par nekust, mantas, sastāv, no
apstipr. ieķīlāšanas akta pamata
ministrijas
lū- zemes
uz Zemkopības
gabala pēc plāna zem
Ābrams Movša d. Kvins
iegumu par zemes grāmatu reg. J& 21, platībā 15,12 des.. vairsk
ķīlājis
Rīgas komercbankai par
atjaunošanu
uz
Stilieraksta
vai mazāk atrodošas Jaunlatgales
Ls 20000,— nekustamu īpašumu,
chen ari Adelinge-Pomuš muižu, (bij
senāk
Ostrovas)
Ludzss,
no
dzimtsīpašuma
pastāvošu
platībā
169,19 des.,
Augšpils
(senāk Višatrod. apriņķa
gruntsgabala 189 kv. saž. platībā
Bauskas (senāk Poņevežas) apr., gorodas) pagastā
pie Pitalovo
1. iec.
ar
ēkām, Daugavpilī.
munes pag., kuras muižas ciema, ievešanu zemes grāmatu 32. kv. Ns 3 Iebraucamā
ielā
visas pera pārsniedzošā daļa tagad reģistri, — uzaicina
Ns 18214
zem policijas Ns 52.
ieskaitīta
Valsts
zemes fondā sonas, kufām ir kādas tiesības uz
Daugavpilī, 1927. g. 30. aprilī.
mantu, ietuz agrārās reformas likuma 3. p. minēto
nekustamo
ikā notāra pal. E. Kriķis.
e" punkta pamata, kā Roberta sniegt komisijai
par
to
pazi
la
Sekr. pal. A. Neikene.
Richarda Eižena (Jevgeņija) Kār- no jumti 4 mēnešu laikā no izla d. fon Bistrama bijušais īpaš., sludināšanas
dienas
.Valdības
Latgales apgabaltiesas vec. notārs
uzaicina visas personas, kurām Vēstnesī*, pretēja gadījuma nepaziņo, ka uz 1927. g. 25. apr.
tiesības
skaitīsies par
ir kādas tiesības uz min. nekust, pieteiktās
mantu, iesniegt komisijai par to iznīcinātām un minētais lūdzējs apstipr. pirkšanas-pārdošanas līpaziņojumu 4 mēnešu laikā no var tikt ievests Latgales zemes guma pamata Sora Berka m.
ieguvusi
no Hajas
norādītās Cesvaine
ināšanas
,,Vald. grāmatu
reģistri
par
dienas
Girša m. Sekundo par
nekustamas mantas īpašnieku bez Šoras
. pretējā gadījumā nenekustamu īpašumu,
pieteiktās tiesības skaitīsies par kādiem aprobežojumiem ar neappastāvošu
no
dzimtslietošanas
iznīcinātām un minētā Štilchen, strīdamas pārdošanas
un hipoim uz pilsētas gruntsgab.
ari Adelinge-Pomuš muiža varētu tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.
kv. saž. platībā ar ēkām.
tikt ievesta attiecīgā zemes grāDaugavpilī, 1927. g. 23. aprilī.
Daugavpilī, 2. iec. 19. kmatu refeistrī
ar visām attiecī)* 17084.
lit. a Cietokšņa ielā zem polic.
gām tiesībām.
Komisijas priekšsēd.
Ne 39.
18218
- avpilī, 1927. g. 30. aprilī. 2144
E. Hellvichs
Daugavpilī. 1927. g. 30. aprilī.
Sekret.-darbvedis J S t r a d <=
i. priekšsēd. E. Hellvichs.
ikā notāra pal. E. Kriķis.
kr.-darbv. J. Strads.
Latgales apgabaltiesas vec. notārs
2960a
Sekr. pal. A. Neikene.
Latgales

Intelmans*

Dārdos Jāņa G e 1 b e s kustamo
mantu,
sastāvošo no a itomobiļa

Rīgā, 20 maijā 1927.g

16817.

kustamu īpašumu 4.036 ha platībā, pastāvošu no zemniekiem
piešķirtās zemes viensētas, Lu'
Nirzas
pagastā,
dzas apriņķī.
Zacharu sādžas zemes robežās.

uz

kovius un

utrnpe i rmas .Ker-

Dulkst.
10
ielā )* 26, otrreizējā

bām.

Latgales zemes grāmatu

iela Ns 83, II

jumā nepieteiktās tiesības skaitī^
sies
par iznicinātam
un min. lūdzējs varētu tikt ievests Latgales

dzīgās daļās no Meikuia Vasilija
dēla Rudz.īša par Ls
1200 ne-

Komis. priekšsēd. E. Hellvichs.
Sekretars-darbvedis J. Strads.

ka 28. maijā
1927. g„
12 diena, Rīga, Matīsa

Andreja

apstrīdamas pārdošanas un hipoapgrūtinājumu
tiesītekarisku

Daugavpilī, 1927. g. 23. aprilī.
Ns 17076.
2145

paziņo,
pulkst.

.Valdības Vēstnesī*, pretējā gadī-

cliailovsi
lūguma par nekustamas mantas, sastāvošas no zemes
gabala pēc plāna zem Ne 13,
platībā
15,42 desetīnas vairāk zemes grāmatu reģistri par norāvai mazāk, atrod. Jaunlatgales dītās nekustamās mantas (tiesību)
īpašnieku bez kādiem aprobežo(bij.
Ludzas,
senāk Ostrovas
apr. Augšpils
senāk Višgorodas) tumiem ar neapstrīdamas pārdo
pag. pie Pitalovo ciema, ievešanu šanas un hipotekarisku apgrūtinājumu tislbām.
zemes grāmatu reģ., — uzaicina

atjaunošanas komisija

dības Vēstnesī".

la

attiecīgā ze-

mes grāmatu reģistri
ar visām
attiecīgām tiesībām.
Ne 18256
Daugavpilī. 1927. g. 30. aprilī.

atstāto Preiļu pag., Punniņu s. 2143
kustamu un nekustamu īpašumu
sešu

dačī, kuras platībā 20 dei. atrosenāk Ostrovas) apriņķa, Kacenu
pagastā, par kuru īpašumu pārējo
tiesību
(uz
1 des.
1200 asim)

savas mantojuma tiesības uz nel.

augšminētam miertiesnesim

1200 asim zemes Botvino meža

varētu tikt

ievesta

iec.

tiesu izpildītājs

višku muiža ar Brunovišku miestu

.V? 1449.

Miertiesneša v. i. (paraksts

Rīgas apgabaltiesas III

atjaunošanas komisija

uz Otto (Antona), vioš ari Otto
stamo mantu, iesniegt komisijai
lūpar to paziņojumu 4 mēnešu Rudills Ādama d. Vēvera
laikā
no izsludināšanas dienas gumu par nekust mantas, sastā18 des.
,,Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā vošas no tiesībām uz

savas tiesības uz minēto mantojumu zaudējušas.
Kārsavā, 27. aprilī

Latgales zemes grāmatu

bijušais īpašums, — uzvisas personas, kurām ir
tiesības uz minēto neku-

ka

novērtētu par Ls 250.

pilsētas tiesu izplld. v. i.

finansu ministrijas kredīta

depar-

tamenta kredīta
nodaļas un akc.
sab.
.Brāļi Kamarini'
prasību
apmierināšanai no akc. sab. . Jel-

gavas

atslēgu

sarakstu,

būvapkalumu

bas jāuzrāda līdz pārdošanas dien.
Visi papiri un dokumenti, atliecoši uz pārdodamo īpašumu, ir

paziņo,

ieskatāmi

31.

maijā

1927.

g,

pīkst 1 dienā, RīgāKalnciema
elā J* 46, II ūtrupe pārdos
Ādolfa Avota kustamo mantu,
nn
sastāvošu no grūbu gaņģa
dzirnavu
asperatora un novērtētu
jar Ls 3000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 23. maijā
4628

Tiesu

1927. g.

izp. L. .lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas

VIII

iec.

tiesu izpildītājs
ka
1. jūnijā
pīkst. 1 dienā, Rīgā,
ieli M 31, pārdos
paziņo,

Jelgavas

novērtējumu,

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs
ka

p?c

un

apgabal5) ka zemes grāmatas uz šo tiesas
1926. g. 27. marta uzdeīpašumu tiek vestas Rīgas Valvuma
Jfc
12668
31
augustā
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
mieras zemes grāmatu nodaļā.
1927. g, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Personām, kurām ir kādas tieapgabaltiesas
civilnodaļas
sēžu
Rīgā, 23. maijā 1927. g.
sības uz pārdodamo īpašumu, kas zālē, uz
4627
Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š. pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīIzzināt

fabrika'

1927. g.,

Pērnavas
II

torgos

Eliasa un Kleantisa Chordasu
( ustamo mantu,
sastāvošu
no
galdiem
2 dzirnavu akmeņiem,

Rīgas

3. civilnodaļas
Rīgā. 23.
a

apgabalti

kanclejā.

maijā

Tiesu

1927. g.

izp.

E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas

Rīgas apr.

2. iec. tiesas izpildītājs, kura kanclejā atrodas Rīgā. Andreja Pumpura ielā Ne 4, paziņo:
1) ka Voldemāra Pletca prasības pret sab. ,.Cements" par

Ls

1

?

izdevumiem,

25. augustā
1927. g., pulksten
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē. uz publiskiem
torgiem tiks
pārdoti sab.
ments' . K. Ramberga. A. Bēk. K.
man. S. Mūru
Boitmaņa, L. Skultes, A. K
lina, A. Jaungail, J. Strazdiņa,

publiskiem toīpm pildos
Akc.

sab.

.Jelgavas atslēgu un
fabrika* piederošo

būvapkalumu

nekustamu īpašumu,
kurš

atrodas

ielā

Ns 61

II

zemesgrāmatu

Jelgavā,
hipot.

Uzvaras
iecirknī ar

reģistra

Ne 248 un

249 un sastāv no zemesgabala
ar ēkām. 1 lokomobiles .Hornsbv

Sons" 8 H P nom. un 1 ģeneratora
A-E-0 72 kw;
2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvert. par Ls 90 000;
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
pa tādiem par Ls 200.000;

4)

ka

personām,

kuras

vēlas

pie torgiem dalību
ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa no

apvērtēšanas
priekšā

sumas

apliecība

un

par

jāstāda

to

ka no

tieslietu
ministrijas puses nav
K- Feldman. K. Gunta. D. K
šķēršļu minētām personām iegūt
A. Korsta. M.
Veinberg,
Rīga apgabaltiesas III iec.
nekustamo īpašumu; un
un c. un novērtētu par Ls 260.
A. Bergman, K. Jaunzema nekutiesu izpildītājs
5) ka zemesgrāmatas uz šo
Izzināt sarakstu,
novērtējumu, stama īpašumi, kas atrodas R
1927. g., ka ari apskatīt pārdodamo mantu
ipašumu _ ved
Jelgavas-Bauskas
paziņo, ka 28 maijā
apr., Slokas pag. ar zemes grām.
pīkst. 1 dienā, Rīgā, Marijas ielā varēs pārdošana; dienā uz vietas.
zemesgrāmatu nodaļā.
'
reģ.
Personām, kurām ir kādss tieM 13, veikalā dz. 18, II ūtrupē
īpašumi pārdošanai puRīgā, 16. maijā 1927. g.
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
tJernharda Bereuta un citu pras.
"tiparLsIT
blislTiesu izp. J. Grinios.
pārdos
Mendeļa
K o r š u n a 4620
pārdošanu nepielaiž, tādas tieišumu ar zemes
no
sības
jāuzrāda
lidz pārdošanas
mostamo
mantu, sastāvošu
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu grān
dienai.
dzelzs naudas skapja un pulkste
izpildītājs paziņo, ka 28. maijā par labu Rīgas cementa fab
Visi papiri un dokumenti, attieņiem un novērtētu par Ls 860.
lienā, Rīgā. un
cos!
uz
pārdodamo
Izzināt sarakstu, novērtējumus
īpašumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vieta.
Rīgā, 20. maijā 1927. g.

4616

Tiesu izp. J. Kazubierns

pārdos

K. H. šmīdt lietiska

tiesība līdz

1. un 2. tor.,
kustamo mantu, sastāvošu no
drējbeņķiem, adāmmašīnām u. c.
un novērtētu par Ls 3170,—.

4) uz

ir

ieskatāmi
Jelgavā,

par labu Rīgas cementa fabrikas

Jelgavas

apgabal-

iesas — civilnodaļas kanclejā.
4:85

17. maijā 1927. g.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2 iec. tiesu izpild.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu

nepielaiž,

tādas

tie-

Valsts

Zemkopības ministr,kulti rtechniskā nodaļa

1. jūnijā
paziņo, ka
1927. g., sības jāuzrāda līdz pārdošanas paziņo, k* zemkopības mr istris
pulksten 10 dienā, Pabažu pag., dienai.
1927. g. 9 maijā ir apstiprinājis
Didriķu mājā , II izsolē pārdos
Viskaļu meliorācijas sabiedrības
Visi papiri un dokumenti, attieJaņaTidriķa
kustamo mantu, cos! uz pārdodamo īpašumu, ir .Lokmane" statūtus.
sastāvošu no berza un priežu ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
Sabiedrība ir ievesta melioracimalkas, egļu un piiežn baļķiem
ias sabiedrību
reģistra
11 daļas
I. civilnodaļas kanclejā.
un zirgu kuļmašīnas un noveitetu
176. I. p. ar J* 326.
Krāslavā, 1927. g. 18. maijā
Sabiedrības
valdes
sēdeklis

par Ls 540.

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
18. mai|ā 1927. g
4671

Tiesu izp. E. Liepiņš.

Latgales apgabaltiesas 3. lec.
tiesu izpildītājs, kura
kanclejā
atrodas Krāslavā, Maskavas ielā

Ne 6, paziņo :
1) ka saskaņā ar Latgales apgabaltiesas 1. civilnodaļas priekšrakstu
no 20. janv.
1926. g.
Ne 1556, par piedzīšanu no Jerofeja Feodora d. Tichanova par
labu Valsts
zemes bankai Ls
389,53 ar °°,un citiem izdevumiem, 30 jūlijā 1927. g., pīkst.
10 rītā, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Jerofeja Tichanova
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Daugavpils apr., Aulejas pag.,
Mickeviču
sādžā, un sastāv no
5,40 ha zemes un ēkām ;

3) ka

personām,

i

vēlas

pie torgiem dalību ņemt, jāmaksā
'
zalogs — desmitā daļa no apvērtētās sumas un jāstāda priekšā

apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nac
šķēršļu

Zemkopības ministr, kulturtechniskā nodaļa

tiek

uz

šo

zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-

līdz

sības jāuzrāda
dienai.
Visi

pārdošanas

papirei un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales

sas

apgabaltie-

1. civilnodaļas kanclejā.

Krāslavā,

Tiesu

J. Avotnieks.

izpild.

Latgales

tiesu

1927. g. 18. maijā.

apgabaltiesas

izpildītājs,

atrodas Krāslavā,
Ne 6, paziņo :

kura

3.

iec.

kanclejā

Maskavas ie

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 9. maijā ir apstiprinājis
meliorācijas

sabiedrības

Sabiedrība
cijas

ir

teusa Staņislava d. Ruskuļa par
labu Valsts zemes bankai Ls
425,71 ar °./ 0°/0 un citiem izdevumiem, 20. augustā
1927. g.,
10 rītā, Latgales appulksten
gabaltiesas sēžu zālē, uz publiskiem

torgiem

pārdos

Mateuša

Ruskuļa nekustamo īpašumu,
Daugavpils
apr.,
kurš atrodas
Kapiņu pagastā, Skuju sādžā, un
sastāv no 5,801 ha zemes un ēkām

sabiedrību

reģistra

II daļas

173. 1. p. ar J* 323
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
Jēkabpils apr., Viesītes pagasta
.Aizkārklos" c Eķengravi.
Nodaļas vad. v. (paraksts).

Latgales
apgabalieskaitīami
tiesas 1. civilnodaļas kanclejā.

Krāslavā,
4586a

18. maijā

1927. g.

Tiesu izp. i- Avotnieks.

Latgales

apgabaltiesas

3.

iec.

tiesu izpildītājs, kura kanclejā
atrodas Krāslavā, Maskavas ielā
Ko 6, paziņo :
saskaņā
D ka

ar

Latgales

apgabaltiesas 1. civilnod. priekš1925. g.. ar
rakstu no 7. apriļa
par piedzīšanu no Sta9864,
N°
ņislava Izidora d. Uzoliņa par
bankai Ls
labu Valsts zemes
K OO ar %°/ n un citiem izdevu-

ar0juliiāl927g.plkSt.
mfem
Latgales apgabaltiesas
torgiem
sēžu zālē uz publiskiem
d.
Izjdora
Staņislava
pārdos
īpasumukurs
Uzolina nekustamo
ls apr., Aulejas
atrodas Daugavpi
sādžā, un sastāv
oae Butkeviču
zemes un ekam,
no 3,69 ha
priekš izsoles
īpašums
2) ka
par Ls 700,— ;
_
10

rītā,

Rīgas

veikalā

krogu

polic.

iec. priekšnieks

giem

un

novērtēta

Ne 2
nauda

apriņķa

priekšnieks

pa-

tiks

pārdota

Hermanim

darba
marta

kopā

inspektora rakstu
1927. g. ,N? 840.

Aizputes

par

kases parāda
ar 6. rajona

polic. iec.

derošu Kārlim
no

ziņo, ka 27. maijā

dienā. Rīgā,

Holšeram

divām

un

dzelzs

sa-

niķe-

lētām

gultām ar atsperu matra-

čiem

un

veikalā

1927. g., pl.

1

piedzīšanas

no Hermaņa

Ltndes

novērtētu

kopā

par

G. u r v i č , Gecela kustamo mantu,

novērtētu par Ls 254 un sastāvošu
no kungu manteļiem viņa 1926. g,
%°/o peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 20. maijā
Piedzinējs

1927. g.

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

Rīgā, 17. maijā 1927. g..N°924 I
4501a

Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apriņķa priekšnieks pazi-

ņo, ka 3. jūnijā

1927. g.
P e t e r s o n s.

pārdos vairāksolīšanā

1927. g., pulkst.

10 no rīta, Ogresgala
pagastā,
Slokas mājās tiks pārdota Jānim

Krastiņam

piederošā kustama

manta, sastāvoša

vecu Ls 60, — vērtībā dēļ Ls 52,41
sant. tiesas un zīmognodokļa pie-

Krastiņa,

Jāņa

sa-

skaņā
ar
Rīgas
apgabaltiesas
1. civilnodaļas rakstu Ns 411942

kā ari apskatīt

viņa

Andreja
d. Gulbenoka
vārdu,
dzim. 1891. g.
4606a

parāda segšanai.

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgas polic. Jūrmalas iecirkņa
priekšnieks izsludina
par
ned.
nozaud. Latvijas iekšzemes pasi
Ne 2698, izd. no Rīgas Jūrmalas
policijas priekšnieka uz Marijas

nieks

izslud.

par

ned.

sekošas

1926. g. °/o peļņas

nodokļu

4611

Piedzinējs Petersons.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs

ziņo,

ka

pulksten

28.

maijā

pa-

1927.

g.,

12 dienā, Rīgā, M. Ķēniņa

ielā Ne 1,

pārdos vairāksolīšanā

apliecības, izdotas: 1) no Jaun- Friča Muehlhaupta kustamo
latgales kara
apr. priekšnieka mantu, novērtētu par Ls 475 un
iekārtas
1925. g. zem Ne 14756 uz Pētera sastāvošu no kantora
Pētera d. Roziņa v.; 2) 1926. g. viņa 1926. g. proc. peļņ. nodokļa
zem Ne 1647 uz Aloiza Antona d. parāda segšanai.
4607
Mačs vārdu.
Rīgā, 10. maijā 1927. g.

sūtīt

Daugavpils

Zūru

pēc

prefektūrai

iz-

piederības.

pagasta

valde

izsludina

par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistrācijas zīmi Ne 44, izd. no
šīs pagasta

1925. g.
Priekules

valdes 30. septembrī
2994a
polic.

ieo.

pr-ks

iz-

sludina par nederīgu, kā nozaudētu zirga pasi Ne 102/15526,
izd.

no Purmsātu

valdes

pag.

1925. g. 5. dec. uz Friča Strūga
vārdu.
1877a
Ventspils

pilsētas

polic.

pr-ks

nozaunederīgu
pasi,
iekšzemes
Ventspils polic. pref.

izsludina
par
dēto
Latvijas

izd. no
10. febr. 1921. g. ar kv. Ne 8032
m. Bris
uz Jadvigas Kazimira
1 «76a
vārdu.
Līvānu

pilsētas valde izsludina

nozaudētu

atvaļinājuma apliec.
JV° 8002, izd. no Rēzeknes kara

apr. pr-ka

4614

Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu

piedzinējs pa-

1927. gada 9.
Iznākusi

un

tipogrāfijā,

burtnīca

dabūjama

pilī,

Valsts

1. istabā,

kur

ari

vienīgi
jāgriežas
prasījumiem.

ar

1927. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

4502a

Priekšnieks (paraksts).

Rīgas apriņķa priekšnieks paziņo, ka 3. jūnijā 1927. g., pulksten
10 no rīta, Ādažu pagastā. Carnikavā, pie zvejas mājas tiks pārdoti vairāksolīšanā pag. gada nov.

mēnesī

atrasti sešdesmit
gabali (60) nēģu kurvi. Kurvi ir

stipri

lietoti, austi

no kokvilnas

lokiem

un

paegļu

riņķiem.
Atrastie bezīpašnieku
nēģu kurvji ir novērtēti par Ls 2

gabalā.

Rīgā, 17. maijā 1927. g. N°144C
4505a

Priekšnieka v. (paraksts).

Rīgas apriņķa priekšnieks paziņo, ka 3. jumja 1927. g., pulkst.

pārdos vairāksolīšanā

Simis piederošā kustamā manta,
sastāvoša no 1) vienas melni krāpar
sotas laiviņas, novērtētas
rasno 140 metriem dažādas drēbes, Ls 40; 2) vienas zili krāsotas
viņa 1926. g. ienākuma nodokļa puskas, novērtētas par Ls 40,—
dēļ Ls 63,— procentuālā peļņas
parāda segšanai.
nodokļa par 1923., 1925. un 1926.
Liepājā, 20. maijā 1927 g.
g. g. piedzīšanas no Līzes Simis,
4555
Piedzinējs (parakstsV
saskaņā ar tiešo nodokļu departamenta rakstiem
Ne Ne 28446,
Rigas apriņķa priekšnieks pa1333 un 28364.
ziņo, ka 2. jūnijā 1927. g., pulkst.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
10* no rīta, Salaspils pagastā,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Būde — Kalnā tiks pārdota Reinvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
holdam Jēkaba d. Puniņam pieRīgā, 17. maijā 1927. g.
derošā kustamā manta, sastāvoša
Ne 809/11, 944/11, 3331 1.
no 1) vienas brūnas ķēves, krēpes
Priekšnieka v. (paraksts).
un aste melna, saukta Vaira, 4506a
novērtēta par Ls 200; 2) vienas
Rīgas apriņķa priekšnieks paķēves, fukša spalvas, lauku pieri, ziņo, ka 10. jūnijā 1927. g., pulkst.
Vārdā Meiča, novērtēta par Ls200,
10 110 rita, Doles pagastā, Kalna
3) vienas ķēves, fukša spalvas, krogu
tiks pārdota
Hermanim
pierē,
vārdā
Zenfu,
novērtēta
zīmi
Friča d. Linde piederošā kusta200,—
dēļ
Ls
450,—
ienāpar Ls
mā manta, sastāvoša no :1) vienas
kuma nodokli par 1923. g. un kumodes
ar
tualetes
spoguli,
1924. g. piedzīšanas no Puniņa
krāsas, novērtētas

Kacs Z a 11 i kustamo mantu, novērtētu par Ls 170 un sastāvošu

Rīgas apriņķa priekšnieks pazi-

pie-

Iespiests

Valsi

Dienas kārtība :
1) Valdes

un revizijas

ziņojums

rēķinu

par

Ls 50;

skapja,

2)

divpušu

viena

komisijas

un bilances

par

1926.

un

g.

no-

caur-

skatīšana
un
apstiprināšana
un valdes dešaržēšana.
2) Budžeta uz 1927. g. apstiprināšana.

3) Vēlēšanas.
4) Dažādi

jautājumi.

4610a

Valde.

Maksātnespējīgā

parādnieka

Vagara konkursa
uzaicina

Viļā

valde

šī parādnieka kreditorus

uz kreditoru sapulci š. g. 2. jūnijā,
pīkst. 18, Rīgā, Brīvības bulv. 1,
dz. 4.
Dienas kārtība :
Pretenziju

pārbaudīšana.

2) Melānijas

Vagar

priekšlikums

prasību akordēšanu.
3) Konkursa
masas sadalīšana.
4) Atlīdzības noteikšana konkursa
par

valdei.
Konkursa

4539a

valde.

2163 2200 2235 2310 2349 2-m
2423 2430 2432 247:- ,
2997 3002 3009 3046 3132
3137
3140 3156 3215 3217 3219 3260
3303 3307 3310 3326 3339 3340
3343 3347 3376 3418 3579

4953 4966 4967 5042

6773 6789 6825 6849 6918
7005 7010 7036 7039 7064
7110 7173 7206 7215 7258
7284 7297 7448 7467 7538 7539
7583 7628 7632 7681 7687 7717
7738 7744 7847 7867 7973 8019
8047 8059 8083 8117 8196
8369 8584 8609 8643 8658 8733
8799 8861 8939 8957 8991
9039 9045 9082 9134 9162

9242 9252 9254 9366 9492 9551
9575 9742

manta, piederoša Ādamam Bitmanim, sastāvoša no vienām
ragavām un vienām kamanām
un novērtēta kopā par Ls 1 li» .20,
dzēšanai saskaņā ar 6. rajona darba inspektora' rakstu no 19. marta 1927. g.

9821 9894 9915

Vinnesti

saņemami

Liepājas

labierīcības biedrības
Jūrmalas
birojā, Liepājā. Hagedorņu ielā
Ne 2, — 14 dienu laikā no sludinājuma iespiešanas dienas.
Minētā

termiņā

vinnesti

skaitīsies

neizņemtie

biedrībai

dāvināti.

kā

3189a

fporta

f>ieclrif>as

„Climpiia",
JCteļraja.

mantu izlozē
uz sekošām biļetēm :

A/S ,.Latvijas PrivataisLobmards"
»
valde, Rīgā, Teātra ielā Ne 9,
Rīgas spedicijas akciju sabiedrības
tālrunis 2-3-2-6-9, paziņo, ka no
„RIGASA"
viņas izdotās zemāk pievestās
uz
akcionārus
uzaicina
ķīlu zīmes ir no to īpašniekiem valde
nozaudētas un tiek uzskatītas par
ārkārtēju vispārēju akcionāru
nederīgām : NeNe 277697, 287975,
sapulci,
293137,294050,300672, 301297,
kura notiks š. g. 14. jūnijā, pīkst301535,304096,317100 un 234248 5 p. p., sabiedrības valdes telpas
Valde.

Rīgā,

Ne
bulvāri
Basteja
Dienas

Paziņojums.
ar Raunas

piensaimnieku sabiedrības š. g. 9. janvāra
ārkārtējas pilnas biedru sapulces
Saskaņā

lēmumu, Raunas piensaimnieku
sabiedrību
nododot

nolemts

tās

pasivu

kārtība:

1) Valdes ziņojums.

likvidēt,
un

aktīvu

nieku sabiedrības likvidācijas ko-

10 no rīta, Rizputē, Liepājas ielā
J6 14, tiks pārdota pirmā atkustama
klātā
vairāksolīšanā

7Ro

1000
122u

9 20 77 85 105 109 167 251
274 286 322 374 417 434 489 498
596 617 640 670 714 763 9J
valde uzaicina god. akcionārus uz
1039 1109 1130 1239 1311 1342
vispārējo ārkārtējo sapulci
1407 1450 1451 1468 1476 1536
16'
Š. g. 11. jūnijā, pīkst. 5 p. p. 1582 1628 1660 1691 1692
1762 1809 1812 1893 2183
valdes telpās, Tukumā, Jelgavas
2308 2313 2329 2409 2427
ielā Ne 3 5.
2534 2630 2634 2680 2791
Dienas kārtība:
2860 2916 2929 2981 298<
1) Budžets 1927. gadam.
3040 3074 3262 3270 339ā
2) Vēlēšanas.
3429 3463 3669 3678
3) Instrukcijas apstiprināšana.
3738 3744 3746 3836 3866
4) Dažādi jautājumi un priekš4071 4127 4156 4215 4239 4321
likumi.
4490 4512 4563 4575 4737
4538a
Valde.
4751 4825 4851 4948
Valde.

Raunas-Baižkalna piensaimnieku
sabiedrībai, [pie kuras turpmāk
varēs pārdošanas dienā uz vietas. jāgriežas ar visām prasībām Rausabiedrības
Rīgā, 18. maijā 1927. g. M2346 nas piensaimnieku
kreditoriem.
Raunas piensaim4507a
Priekšnieka v. (paraksts).

paziņo, ka š. g. 30. maijā, pīkst.

fiin
7 ?>

Akciju Sabiedrības

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

Aizputes polic. iec. priekšnieks

Md

,,A. Seeberg, iesala fabr. Tukumā

tumši

brūnas krāsas, novērtēta par Lsl6
dēļ Ls 60,— ienākuma nodokļa

39.

1488 1535 1650 1652 168s
1724 1828 1842 1872 2014
2089 2090 2091 2093 ^]05
2116 2119 2139 2144 2147

pulierēta

durvīm,

slimo kases parāda

6 48 86 179 198 199 315
364 371 376 431 469 494 532
623 624 672 686 689 691 7],
726 737 738 742 752 760 761
797 800 870 872 880 881
1029 1039 1055 1097 1206

š. g. 18. maijā, vinnesti ir kritusi

izbeigšana.

5) Konkursa

gaiši dzeltenas

kā ari apskatīt pārdodamo mantu par 1923. g. piedzīšanas no Hervarēs pārdošanas dienā uz vietas.
maņa Friča d. Linde, saskaņā
Rīgā, 17. maijā 1927. g.
ar tiešo nodokļu
departamenta
Ne 4731/1. iec. un 2355/1. rakstu Ne 1571 23. no 23. februāra
4504a
Priekšnieka v. (paraksts).
1927. gada.

ņo, ka 4. jūnijā 1927. g., pulksten

pilno sapulci.

1)

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

apstrādšanas

otro kfiitēio

Gaujā

dzijām, bērzu

š. g. 18. aprilī, vinnesti
krituši
uz sekošiem numuriem :

5080 5095 5107 5109 5115 5147
5163 5166 5226 5292 5339 5351
paziņo, ka-kārtēja pilna sapulce 5367 5374 5383 5404 5401 5416
š. g. 20. maijā aiz nepietiekoša 5417 5418 5431 5432 5435 5438
skaita akcion. ierašanģs, nenotika 5442 5456 5458 5463 5491 5513
un sasauc trešdien, š. g. 8. jūnijā, 5537 5543 5550 5564 5571 5646
pīkst. 6 vakarā, Rīgā, Rūpniecība 5679 5727 6030 6053 6076 6092
ielā Ne 3a, dz. 5, valdes telpās, 6145 6146 6419 6413 6424
6441
6450 6516 6639 6660 6680

pārdodamo mantu

ziņo, ka 30maijā 1927. gpl 13
10 no rīta, Salaspils pagastā, Ragu
dienā, Liepājā, Tirgoņu iela Ne 2,
mājās tiks pārdota Līzei Miķeļa m.

1923. g. 11. maijā uz
Jāņa Pētej-a d. Bērziņa vārdu, saskaņā ar tiešo nodokļu departa1875a
par nederīgu.
menta' rakstiem Ne 1593 23. un
Ne 60490.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

Likumi] dd ministra Kabineta
noteikumu krāp..

no 22. februāra

Rīgā, 17. maijā 1927. g. K?2271 I

Rīgā, 20. maijā 1927. g.

mechaniskas

Izloze

akc. sab. „SPLINTS" valde

no vienas govs,

melnas spalvas, baltu galvu 4 g.

dzīšanas no

^—

Knku

mantu loterejos

3599 :;1(174 4001
4039 4041 4078 4136 4154
4170 4502 4520 4562 4564 4566
1 4613 4634 4635 4671 4962

S>axādi
sludinājumi.

Avotu ielā N° 23 b, saskaņā ar nodokļu departamenta
rakstu Ne 28231 no 16. janvāra

Biedrības

priekšnieks

paziņo, ka š. g. 27. maijā, pīkst.
10 no rīta, Aizputē, Lielā ielā 23,
pārdos
pirmā
atklātā
vairāksolīšanā kustamu mantu, piestāvošu

M\n Inta litimi

no 19.
4591a

pārdos vairāksolīšanā

10 no rīta, Rembates pagastā,
Rembates muižā tiks pārdota Andrejam Mednim piederošā kuBurtnīca māksi:
stamā manta, sastāvoša no viena
bez piesūtīšanas Ls 0,32
ērzeļa, dzeltenu spalvu, palsām
,, 0,34
ar piesūtīšanu
apvērtēts
krēpēm un asti. 4 g. vecu, novērt.
veļas
Saturs:
ox ka personām, kuras
par Ls 45,— dēļ Ls 64,— nomas
ņemt, jaie- 65) Likums par līgumu par mulss parāda piedzīšanas no Andreja
nie izsoles dalību
desmitā daļa
unijss izvešanu starp Latviju Medņa, saskaņā ar Rīgas apr.
maksā ralogs un Igauniju tun pats līgums). 2. rajona Valsts zemju pārziņa
sumas un jāno apvērtēšanas
starp rakstu Ne 1803 no 4. okt. 1926. g.
ap liecība par to, ka 66) Likums par konvenciju
stāda priekšā
Latviju un Beļģiju
par nrministrijas puses nav
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
no tfeslietu
ziedznieku izdošsnu un juripersonām iegūt
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
škē u minētām
disku palīdzību krimirra lietās varēs pārdošanas dienā uz vietas.
īpašumu, un
rteku=tamo
grāmatas uz šo
(un pati konvencija).
irta zemes
Rīgā, 17. maijā 1927. g. Ne 9595
4503a
Priekšnieka v. (paraksts).

sžĶSfer^s

Bolvu
atsavinātās
ēkās
pārbūves
darbus. (Droš.

Veinreicha,
Lipmana
kustamo
mantu,
novērtētu
par
Ls 307 un sastāvošu no mēbelēm

sniegšanai

cošies uz pārdodamo īpašumu, ir

(Drošības nauda Ls 50).

Rīgas polic. 9. iec. priekšnieks
izsludina
par
ned.
nozaudēto
karaklausības
apliec. Ne 24310,
izd. 1924. g. 30. dec. no Rēzeknes
kara apr. priekšn. uz Parfirija

3) ka personām, kuras vēlas
pie izsoles dalību ņemt, jāiemaksā

Visi papiri un dokumenti, attie-

darbus.

ziņo, ka 27. maijā 1927. g., pl. 11 zipņo, ka 3. jūnijā 1927. g., pulkst.
diena. Rīga, Marijas iela JA 19. 10 no rīta. Doles pagastā.
Kalna
.

Rīgas polic. 1. iec. priekšnieks
Nodokļu departamenta
izsludina
par
ned.
nozaudēto
karaklausības apliec. Ne 36606, dažādu maksājumu piedzinējs pa1927. {tādā.
izd. no Rīgas kara apr. priekšn. ziņo, ka 27. maijā
pulksten '/22 dienā, Rīgā, Merkeļa
1924. g. 21. aug. uz Valentīna
Kārļa d. Frīdberga v.
4605a iela J* 7, dz 5,

2) ka īpašums priekš izsoles apvērtēts par Ls 450,— ;

tēšanas sumas un jāstāda priekšā
apliecību par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu, un
4) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vesta Latgales zemes grāmatu nodaļā.
Personām , kurām ir kadsa tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

dažādu maksājumu piedzinējs pa-

Aizputes

Akas rakšanas darbus Žīguru Ls 216/18, slimo
stacijā.
(Droš. nauda Ls
10.) dzēšanai saskaņā

darbus. (Drošības nauda Ls 50.)
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī
darbdienās no pīkst 9—15

Nodokļu departamenta

4612

Darbvedis FBriedis

Daugavpils prefekta palīgs paziņo, ka Helēna Boleišo pieteikusi par nozaudētiem divus vekseļus par Ls 200,— katru, parakstītus
no Helenes Boleišo,
kurus atrašanas gadījumā pie-

zologs — desmitā daļa no apvēr-

iecirkņa

Ls 75.1
Vecuma stacijas segtas
rampas, atklātās vietās, izbūves

vad. v. (paraksts)

Darbvedis F. Briedis.

pārdos vairāksolīšanā

ievesta meliorā-

1) ka sakaņā ar Latgales apKaspara m. Grīcus, dzim. Bīrongabaltiesas 1. civilnodaļas priekš4604a
Bīrant vārdu.
raksta no 15. maija 1926. g.
Vidzemes divīzijas štāba priekš14382, par piedzīšanu no Ma-

Ne

.Luba-

4. ceļu

priekšnieks
paziņo, ka š. g. 27. maijā, pīkst.
izdos 1927. g. 1. jūnijā, pīkst 12 10 no rīta, Aizputē, Kuldīgas
dienā, savā kantori, Vecgulbenes ielā Ne 9, tiks pārdota pirmā at
stacijā
klātā
vairāksolīšanā kustama
MUTISKĀ
IZSOLE
manta, piederoša Haimam BerBetona cauruļu
pagatavošanas geram, sastāvoša no diviem zir-

Ls 130,—, slimo kases parāda
Friča d. Linde piederoša kustama manta, sastāvoša no 1) vienas dzēšanai, saskaņā ar 6. rajona
Javnovič,
Mēri
kustamo
raspuskas, dzelzs asim, tumši zaļā darba inspektora rakstu no 19.
Sabiedrība ir ievesta melioraci
mantu, novērtētu par Ls 292,33
4592a
krāsā, novērtēta par Ls 50,—; marta 1927. g. Ne 838.
jas sabiedrību reģistra
II
daļas un sastāvošu no veikala iekārtas
2) vienas ragavas ar ilksnim, no172 1. p. ar Ne 322.
Daugavpils apr. Aglones iec.
viņa
dažādu
nodokļa
parāda
vērtētu par Ls 20,—: 3) vienas polic. pr-ks izsludina par nederīgu
Sabiedrības
valdes
sēdeklis: segšanai.
raspuskas skares bez riteņiem, ar nozaudēto
Sakas pag. c. Saku.
Latvijas
iekšzemes
Rīgā, 20. maijā 1927. g.
dzelzs asim, novērtētu par Ls 20 ; pasi Ne 7308, izd. no Izvoltas pag.
Nod. vad v. (paraksts).
4613
Piedzinējs
Petersons.
4)
60
gabaliem
egļu
koku
kārtīm,
valdes 21. martā
1925. g. uz
Darbvedis F. Briedis.
4318
dažāda garuma, novērtētu
par Jāzepa ļazeoa d. Klusa vārdu.
Nodokļu
departamenta
procentuāLs
35,—
dēļ
Ls
1.17,—
1681a
Zemkopības ministr, kulturlā peļņas nodokļa par 1926. g. ?
pažādu maksājumu piedzinējs pa>
techniskā nodaļa

4320

Latgales

vestas

zemkopības ministri!
ir apstiprinājis
maijā

paziņo,
š. g. 9
Sakas pagasta meliorācijas sabiedrības .kultūra" statūtus

minētām personām iegūt nekusta-

īpašumu

i

.Straume" statūtus.

kuras

mo īpašumu un
4) ka zemes grāmatas

4319

_

ka

Rīgas apr., Viskaļu pag.
m ešos" c Koknesi.
Nod

Cirtu iestātu
sludinājumi.

izsoles Viesītes

2) ka īpašums priekš
apvērtēts par Ls 500.—;

J. Avotnieks.

izpild.

Tiesu

Izzināt
sarakstu, novēitējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

dzelzsceļu

misijā ievēlēti :
Jn. Platacis—
Raunas Preciniekos, Ed. Bebris—
Raunas Švīkās un D. Kalniņš —
Raunas J u. Rempjos.
Raunas piens. sab. likv. kom.
4380a
J. Platacis.

2) Revizijas

"
.

komisijas

ziņojums.

un

3) 1926. g. darbības pārskat
apbilances caurskatīšana un
stiprināšana.
sabiedrības

4) Akciju

turpināšana, resp.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi.
Akcionāriem,

dalīties

.. .
darbib»
likvidācija-

kuri

ārkārtējā

vi

pulcē ar balsu tiesībām , jart^^H
savas akcijas sabiedrības
7 dienas
pulcēs.

iepriekš vispāi

...

Gadījumā, ja \

piedalās mazāk kā p

akciju kapitāla, 5. jūlija
saskaņā ar statūtu 79-

0

Ij^^ H
tanīs pašās telpās notiks °*^^M
nesK^OjM
Vilces 1. p. biedrība ,,Zvaigzne " pārēja sapulce, kura,
uz ieradušos akcionāru J^M
š. g. 2. jūnijā, pīkst. 15. pārdos atakcijām,
klātā izsolē vairāksolītājiem, pret un iesniegtām
«j^
tfilītsamaksu,
bulli

vaislai

nederīgo

Medons L. R. — I7 r \
Silpeteru n

tiesīga.

^^^^^

—

1

