
Saistoši noteikumi par braucēju kustību
pilsētas un miestos.

Rīkojums par ārzemju valūtas kursiem
nodokļu un nodevu aprēķināšanai.

Rīkojums par ienākuma nodokļa maksā-
šanas listu izsūtīšanas termina paga-
rināšanu.

Iz kara ministra pavēles N» 22.
Rīkojums par latviešu pamatskolu stundu

plāniem.
Telefona takses papildinājumi un gro-

zījumi.
Rīkojums par nekustamas mantas papildu

vērtēšanu.
Pašvaldības departamenta aizrādījumi pa-

gastu valdēm pasu izdošanas lietā.

Maksātāju ievērībai.
Neskatoties uz valsts tipogrāfijas daudzkārtējiem aizrādījumiem, ka visāda

veida maksājumi tipogrāfijai par labu izdarāmi vienīgi skaidrā naudā, daudzi
maksātāji to tomēr nedara, bet turpina nokārtot savus rēķinus daždažādām markām,
it sevišķi bieži zīmogmarkām.

Tā kā zīmogmarkas tipogrāfija izlietot nevar un ir spiesta viņas sūtīt atpakaļ,
ar ko rodas velta sarakstīšanās un laika kavēšana, tad viņa vēl reizi lūdz god.
maksātājus nesūtīt naudas vietā zīmogmarkas, bet ja maksājamā suma tiešām būtu
tik niecīga, ka naudas sūtīšana pa pastu iznāktu dārgāki nekā pats sūtījums, tad
tādos gadījumos iesūtīt nevis zīmogmarkas, bet pastmarkas.

RĪKOJUMS.

Apstiprinu.
1927. gada 11. augustā.

Satiksmes ministris
K.Krie v s.

Uzdodu valsts telefona lietošanas taksē (satiksmes ministra 1925. g. 30. martā
apstiprināta un iespiesta „Valdības Vēstneša" 1925. g. 85. numurā; takses vēlākie
grozījumi iespiesti « Valdības Vēstneša" 1925. g. 144. numurā, 1926g. 142. numurā,
1927. g. 2. un 71. numurā) ievest sekošus grozījumus un papildinājumus:

Līdzšinējais saturs

§ 23
Piezīmes: d) ,

izņemot sēriju sarunas, ņem

§ 26. Par sēriju sarunām:
> • ...
Piezīme: sēriju sarunas pielaiž nz

atsevišķiem virsvaldes noteikumiem.

§ 27. a) par pieaicinājumu pie tele-
fona maksu ņem kā par vienkāršu 3 min.
sarunu starp iestādēm, starp kurām pie-
aicinājumu pārraida, bet ne mazāk par
Ls 0,80;

b) par katru papildadresi pie „a" p. —
Ls 0,40;

c) par paziņojumu, ka pieaicinājums
izpildīts — Ls 0,40.

§ 28. Par tiešu savienojumu centrāles
slēgšanas laikā, par katru dienu vai viņas
daļu — Ls 0,10.

1

Grozītais saturs

§ 23
Piezīmes: d) ..... .,

izņemot abonementa (sēriju) sa-
runas, ņem . (tālāk ka
līdz šim).

§ 26. Par abonementa (sēriju) sarunām

Piezīmes: a) abonementa (sēriju)
sarunas pielaiž uz atsevišķiem virs-
valdes noteikumiem; b) Latvijas
telegrāfa aģentūrai ir tiesība uz
50% maksas pazeminājumu par
abonementa (sēriju) sarunām dienā.

§ 27. a) par pieaicinājumu pie tele-
fona vai iepriekšēju sarunas pieteikumu
uz abonenta aparātu maksu ņem kā par
vienkāršu 3 min. sarunu starp iestādēm,
starp kurām pieaicinājumu vai pietei-
kumu pārraida, bet ne mazāk par Ls 0,80.

b) par katru papildadresi pie pieaici-
nājuma vai papildnumuru pie pieteikuma
Ls 0,40.

c) par paziņojumu, ka pieaicinājums
vai pieteikums izpildīts » kā ari par katru
papildpieprasījumu par korespondenta
ierašanos vest sarunu Ls 0,40.

§ 28. Par tiešu savienojumu ārpus
centrāles obligatoriska darbības laikā:

a) starp diviem vienas centrāles abo-
nentiem — Ls 0,10;

b) starp telefona palīgnodaļas abonentu
un virscentrali ar garāku darbības laiku,
ja attālums starp tām nepārsniedz 25 km
— Ls 0,10;

c) starp telefona palīgnodaļas abo-
nentu un virscentrali ar garāku darbības
laiku, ja savienojums iet caur otru tele-
fona palīgnodaļu pie vienāda darbības
laika abās palīgnodaļas un ja viss at-
tālums nepārsniedz 25 km — Ls 0,20;

d) starp telefona palīgnodaļas abonentu
un virscentrali, ja savienojums iet caur
vairākām telefona palīgnodaļām pie
vienāda darbības laika visās palīgnodaļas
vai ja p. c) minēta gadījumā attālums
pārsniedz 25 km, kā par 3 min. sarunu
starp gala centrālēm;

e) starp virscentrales abonentu un
telefona palīgnodaļu ar garāku darbības
laiku, ka par 3 min. sarunu starp šīm
centrālēm;

f) starp vienas centrāles (p. un t. kan-
fora vai telefona kant.) abonentu un
otru centrāli (ari p. un t. kant. vai tele-
fona kantori) ar garāku darbības laiku,
tikai pie tieša vada starp viņām, kā par
3 min. sarunu starp šīm centrālēm.

Paskaidrojumi pie augšējiem papildinājumiem
ungrozī jumiem

Pie § 23. Sēriju sarunas pārdēvētas par abonementa sarunām, lai saskaņotu
nosaukumu iekšzemes un ārzemes satiksme.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Saistoši noteikumi

par braucēju kustību pilsētās
un miestos.

(Pamats: Krievijas likuma II sējuma
421. pants.)

1.
Visiem braucējiem, t. i. velosipēdistiem,

viegliem un smagajiem ormaņiem, lauci-
nieku pajūgiem, ratiņu stūmējiem un 1.1,
braucot pa ielām vai pilsētu un miestu
šosejām, jāturas ielas vai ceļa labajā pusē.

2.
Garam braucot jāturas pa kreisi, at-

stājot apbraucamo pa labi; tramvajs jā-
apbrauc pa labi, ievērojot vislielāko
uzmanību. Vajadzības gadījumā, kad
brīvs ceļš būtu aizņemts, braucējam jā-
petur aiz tramvaja vagona.

3.
Zirdzinieki nedrīkst atstāt uz ielām

savus zirgus bez uzraudzības.
4.

Tuvojoties ielu krustojumiem, braucē-
jiem jāievēro vislielākā uzmanība un
policijas posteņu norādījumi pie satiksmes
regulēšanas.

5.

Tuvojoties ielu krustojumiem, vismaz
20 metru pirms krustojuma, ar rokas iz-
stiepienu uz sāniem, jānorādaiegriešanās
virziens.

Piezīme. Ja braucējs vēlas ie-
griezties pa labi, tad jānorada vir-
ziens, izstiepjot labo roku, bet ja
braucējs vēlas iegriezties pa kreisi,
tad izstiepjot kreiso roku.

6
Velosipēdu braucējiem, krēslai iestā-

joties, velosipēdi jāapgaismo, iededzinot
vdlosipēdu priekšgalā uguni.

71
Braucēju krustošanas gadījumos tiesība

uz brīvu ceļu ir no labās puses braucošam.
8.

Nogriežoties iela pa kreisi, lēzena grie-

zumā, jāpabrauc uz šķērsielas labo pusi,
t. i. jānogriežas pa lielo riņķī, turpretim
iegriežoties pa labi, jāturas pie ielas
malas, t. i. jānogriežas pa mazo riņķi.

9.
Atsevišķos gadījumos pilsētu prefektiem

un apriņķu priekšniekiem_ ir tiesības

braukšanu pa zināmām ielām ierobežot

vai ari pilnīgi noliegt.
10.

Tuvākus norādījumus vajadzības gadī-
jumā dod iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments.

11-
Vainīgie šo noteikumu neizpildīšana

saucami pie atbildības uz sodu likuma
138. p. pamata, ja pēc pārkāpuma veida
nav paredzēts bargāks sods.

Rīgā, 1927. g. 8. augustā. Ka 5171.

Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administratīvā departamenta
direktors Šlosbergs.

Maksa pai .Valdības V5stnesi« :
u piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: . — (saņemot eksped.) par:
gadu ... Li 22,- gadu . . . Ls 18,-
9i gadu . . . 12,- t/, Ņdn . . . io,-
I aco. . . . 6,- 3 raēn. . . . s|_

• • 2>— 1 . ... 1,70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . . —,12 numuru . . —,10

Latvijas valdības %fe» oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, Izņemot g&gH m^<^

svētdienas un svetkudienaa

Redakcijai <iw^^^P Ifeiin^ Kantoris un ekspedīcija;
Rīgā, pilī N»2. Tel. M 20032 ^S^^^^^ ^ WgJ, PNs l- Tel - Ns20031
Runas stundas no 11—12 ^^ kSj^d^fi Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

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

Rīkojums
par ārzemju valūtas kursiem nodokļu

un nodevu aprēķināšanai.

Nodokļu un nodevu aprēķināšanai un
nomaksai, sākot ar 1927. g. 20. augustu
līdz turpmākam rīkojumam, piemērojami
sekosi kursi:

1 Anglijas mārciņa. . Ls 25,22
1 Amerikas dolārs ?, "' . , 5,18

100 Holandes guldeņu . „ 208,—
100 Šveices franku. . . , 100,—
100 Francijas franku . . , 21,—
100 beigas (1 belga =

5 beļģ. fr.) .... 72,60
100 Itālijas liru ... , 28 —
100 Zviedrijas kronu . , 139,—
100 Norvēģijas kronu . . 134,—
100 Dānijas kronu . . , 139,—
100 Čechoslovaķijas kronu , 16,—
100 Somijas marku . . , 13,20

1 I^auni as krona =
100 markam. . . » 1,39

100 Polijas zlotu . . . , 65,—
100 Lietavas litu . . . , 51,80

1 Vācijas zelta marka „ 1,24
1 Austrijas šiliņš . . ., —,70
1 Krievijas zelta rublis , 2,65

Nodokļu aprēķināšanai ievērojams
Satversmes Sapulcē 1922. g. 30. jūnijā
pieņemtais likums («Vaid. Vēstn." Ns 147)
par zelta frankos noteiktu nodokļu ap-
rēķināšanu, ņemot par likmes reizinā-
tājiem zemāk pievestos skaitļus:

Ievedmuitas nodoklis .... 1,0
Izvedmuitas nodoklis (reizinātājs

atcelts ar 1923. g. 9. marta
likumu par izvedmuitas tarifu
„Vald. Vēstn." Ns 54.)

Ostu nodoklis 1,0
Zīmognodoklis:

a) vienkāršais 2,0
b) proporcionālais .... 1,0

Visi pārējie netiešie nodokļi . 2,0
Tirdzniecības un rūpniecības

zīmes par 1921. un 1922. g. 2,0
Pārējie nodokļi 1,0
Ar šo atcelts 1926. g. 16. decembra rīko-

jums („Valdības Vēstnesī» Ns 285)
par ārzemju valūtas un Latvijas rubļa
kursu pie nodevu un nodokļu aprēķinā-
šanas un nomaksas.

Rīgā, 1926. g. 12. augustā. NsAd. v. 2.

Finansu ministra biedrs
. J.Bokalders.

Valsts saimniecības departamenta
direktors J. Miezis.

Rīkojums.
Pamatojoties uz progresivā ienākuma

nodokļa noteikumu 29. pantu _ un papil-
dinājumu noteikumos par ienākuma no-
dokli 27. panta 2. piezīmi (publ. „Vaļd.
Vēstneša" 1927. g. Ns 130), pagarinu
1927. gada ienākuma nodokļa maksā-
šanas listu izsūtīšanas termiņu līdz š'ā
gada 1. novembrim un maksātāju kar-
tiņu iesūtīšanu departamentam līdz ŠS
gada 10. novembrim.=

Rīgā, 1927 g. 11. augustā. Ns 4904.*

Finansu ministra biedrs
J,Bo k a 1 d e r s.

Nodokļu departamenta direktors
F. Ķ e m p e 1 s.

Rīkojums Nr. P-2140.
1927. g. 12. augustā.

Visiem pamatskolu inspek-
toriem un skola- pārziņiem.

Skolu virsvalde aizrāda, ka izsludinātie

latviešu pamatskolu stundu plani_1926.g.
„Valdības Vēstneša" 170. numura paliek

spēkā ari turpmāk.

Izglītības ministra v. J, Pabērzs.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis L i e p i ņ s.

Tautskolu direktors J. J ii r g e n s.



Pie § 27. Iekšzemes satiksmē ievests ārzemju satiksmē jau lietotais tālsarunas

iepriekšējs pieteikums uz telefona abonenta aparātu ar_ zināmu personu vai
noteiktu pie šī aparāta pieslēgtu papildaparatu (piem. viesnīcās vai iestādes ar mājas
centrālēm), pie kam apmaksa ir līdzīga maksai par pieaicinājumu pie telefona ar
ziņnesi.

Pieaicinājums pie telefona ir tad, ja abonents uzdod savai centrālei
izsaukt ar ziņnesi pēc uzdotās adreses zināmu personu otrā centrālē uz sarunu no
publikai pieejama telefona aparāta.

Pieteikums uz abonenta aparātu ir tad, ja vienas centrāles abonents
uzdod savai centrālei pieteikt kādam otras centrāles abonentam sarunu uz noteiktu
laiku ar zināmu personu vai noteiktu pie šī abonenta aparāta pieslēgtu papild-
aparatu.

Par katru korespondenta papildpieprasījumu, vai otra centrālē otrs korespon-
dents ir ieradies uz sarunu, ņemama maksa tādos pašos apmēros, kā par paziņo-
jumu, ka pieaicinājums vai pieteikums ir izpildīts.

Pie § 28. Tieši savienojumi iespējami tikai ārpus tās centrāles darbības laika,
pie kuras pievienots abonents, kas šādu savienojumu pieprasa.

Tieši savienojumi iespējami: a) starp diviem vienas centrāles abonentiem;
b) starp vienas centrales 'abonentu un otru centrāli, ja pēdējās darbības laiks garāks.
Tiešs savienojums starp divu centrāļu abonentiem pa vienas vai abu centrāļu visu
bezdarbības laiku vai daļu no tā nekādā ziņā nav atļauts. Atļauts ir tikai vienas
centrāles abonentu pievienot otrai centrālei sarunu vešanai uz atsevišķiem pieprasī-
jumiem caur šo centrāli. Tāpat nav atļauts tiešs savienojums caur starpcentrali, ja
starpcentrale ir pasta un telegrāfa kantoris vai telefona kantoris. Turpretim, ja
starpcentrale ir telefona palīgnodaļa vai pat vairākas telefona palīgnodaļas, tad tiešu
savienojumu ir iespējams dot, bet tikai tanī gadījumā, ja šo starpcentraļu dar-
bības laiks ir vienāda garuma ar tās centrāles darbības laiku, kas tiešo savienojumu
pieteic. Abonents, kas pa savas centrāles visu bezdarbības laiku vai daļu no tā
savienots ar otru centrāli, maksā par šo savienojumu pēc takses un ari par katru
vesto sarunu pēc tālsarunu takses.

Šie grozījumi un papildinājumi stājas spēkā no š. g. 15. augusta.

Pasta un telegrāfa virsvaldes galvenais direktors A A u z i ņ š.
Ekspluatācijas direktors V. Krūmiņš.

Iz kara ministra pavēles Nr. 22.

Rīgā, 1927. g. 12. augusta.

Pārvaldības daļa.

§ 1-
Laika no 25. līdz 28. š. g. augustam

atvaļināt no aktivā kara dienesta līdz
turpmākam rīkojumam tos obligatoriska
aktivā dienesta karavīrus, kuriem uz š.g.
I. septembri būs 18 mēnešu izdiena.
Atvaļinot ievērot instrukcijas par atvaļi-
nāšanu no kara dienesta un kara mi-
nistra š. g. 16. pav. 8., 9. un 10. §§ no-
sacījumus.

§2.
Vajadzīgo auto-tanku nozares speciā-

listu sagatavošanai pie Auto-tanku pulka
dibināt sevišķus kursus. K"'su ilgumu
nosaku 6 mēnešus — no š. g. 1. no-
vembra līdz 1928. g. 1. maijam.

Kursu pārmaiņas sastāvā uzņemt
10 virsniekus no visām ieroču šķirām,
kuri beiguši Kara skolu 1924. vai
1926. gadā un kuriem pagājušā gada
atestācijas gala slēdziens ir ,labs".

Viisniekiem, kas pilda augšminētos
noteikumus un vēlētos kursos iestāties,
jāiesniedz ziņojumi: viens padotības
kārtībā un otrs — tieši Techniskās divī-
zijas komandierim. Padotības kārtībā
iesniegtos ziņojumus, pievienojot tiem
pēdējās atestācijas norakstu un īsu izvil-
kumu no dienesta gaitas saraksta, divī-
ziju komandieri nosūta Techniskās divī-
zijas komandierim ar tādu aprēķinu, lai
viņus saņemtu līdz š. g. 1. oktobrim.

Kursosuzņemtie virsnieki, par kuriem
sava laika tiks paziņots, komandējami uz
Auto tanku pulku uz š. g. 29. oktobri.
Bez tam uz minētiem kursiem komandē-
jami Smagās artilērijas pulka virsnieki
pec artilērijas inspektora nozīmējuma.

Kursos komandētiem virsniekiem at-
algojums izmaksājams pēc daļās ieņe-
mamā amata pa visu kursos atrašanās
laiku.

Kursu mācību pasniedzējiem atlīdzību
izmaksāt pēc kara skolai noteiktām
normām.

§ 3.
Lai budžeta projektu sastādīšana un

kredītu izlietošana noritētu plānveidīgi,
ievērot sekošo:

1) katru gadu līdz 1. maijam Armijas
komandiera stabam caur budžetu un
kreditu pārvaldi saņemt manus no-
rādījumus, kādu sumu robežās iz-
strādājams nākošā saimniecības gada
budžeta projekts.

2) Uz šā norādījuma pamata armijas
komandiera stabs līdz I. jūnijam,
saskaņā ar apbruņošanas plānu,
norada pārvaldēm, kādas mantas un
tām vajadzīgās ēkas un citas celt-
nes ievedamas ārkārtējo izdevumu
budžeta projektā.

3) Pēc tam pārvaldes ievāc techniskus
dotus un cenas, kādas pastāv pa-
saules un vietējā tirgū, un pēc šīm
ziņām sastāda ārkārtējo izdevumu
budžeta projektu.

4) Pēc budžeta projekta iesniegšanas

pārvaldes līdz 1. oktobrim iesniedz
armijas komandiera štābam visas
ievāktās ziņas atttiecībā uz 2. pantā
minētām mantām un celtnēm.
Armijas komandiera stabs, pamato-
damies uz šo materiālu, galīgi uz-
stāda iegādājamām mantām taktiskas
prasības un apstiprina paraugus, pēc
kam atsūta atpakaļ pārvaldēm. Šis
darbs veicams līdz 1. februārim.

5) Pārvaldes, pamatodamās uz Armi-
jas komandiera štāba prasībām un
esošiem datiem, sastāda galīgā
veidā projektus un techniskus nosa-
cījumus un pēc budžeta pieņemša-
nas un iegādes plāna apstiprināšanas
stājas pie mantu iegādāšanas un
celtņu celšanas.

_ Šie nosacījumi attiecināmi ari uz kār-
tējo izdevumu budžetā uzņemamām man-
tām, būvēm un citām iegādēm, kurām
uzstādamas taktiskas prasības.

§ 7,
Aviācijas pulka virsleitnantam Jānim

Kārļa d. D a n d e r a m, kas izturējis
attiecīgo pārbaudījumu, piešķiru lidotāja
nosaukumu, skaitot no š. g. 11. jūlija.

§8.
Jūras aviācijas diviziona deķleitnantam

Līdakām, kas izturējis, vajadzīgos
pārbaudījumus, piešķiru jūras aviācijas
novērotāja nosaukumu.

Apgādības daļa.

§ 17.
Papildinot kara ministra 1924. g^da

19. pav. 15. §, atļauju virs parastās
normas izdot 410 ģr. ziepju mēnesī vēl:
zemūdeņu komandām, b) torpedistiem
bāzē, c) minieriem uz kuģiem un bāzē,
d) kuģu elektriķiem, tilpniekiem, kurinā-
tājiem un mašīnistiem, e) kurinātājiem
un mašīnistiem uz palīgkuģiem un tvaika
kateriem, f) flotes instruktoru skolas
audzēkņiem un g) visiem eskadras mo-
ristiem.

§ 18. ,
Papildinu kara ministra 1925. gada

4 pav. 13. § 1. nodalījuma c pantu ar
sekošo piezīmi:

Piezīme. Zemūdeņu komandām —
uz katra matroža un [lotes instruk-
tora

^
100 litrus dienā vannām un

dušām.
§ 19-

Kara ministra š. g. 1. pav. 15 § ar
š. g. 15. augustu atceļu un līdz ar to
atjaunoju karaministra 1924. g. 27. pav.
20. § izsludināto devas normu kara jūr-
niekiem pa kuģošanas laiku, izņemot
zemūdeņu virsniekus un komandu,
kuriem izmaksāt uztura naudu, pie kam
kuģošanas laika normālo devas vērtību
izmaksāt dubultā apmērā, bet ārpus ku-
ģošanas laika tādu palielināt par 50%.

Kara ministris,
ģenerālis Bangerskis.

Visām pagastu valdēm
rīkojums

par nekustamas mantas pa-
pildu vērtēšanu un papildu

budžeta sastādīšanu.
Pašvaldības departaments, papildinot

savu š. g. 7. februāra rīkojumu Ns 100778,
uzaicina visas pagastu pašvaldības neka-
vējoties noorganizēt to nekustamas
mantas vienību (objektu) novērtēšanu
un aplikšanu ar nodokli, kuras līdz šim
bij no nekustamas mantas nodokļa at-
svabinātas un nebija tādēļ vērtējamas,
bet pēc 1926. g. 10. decembrī (.Vaid.
Vēstn." Ns 279) publicēta likuma vairs
atsvabinātas nav un tādēļ apliekamas.
Tādas vienības par piemēru bija: dzir-
navas, tirgotavas, valsts muižas u. 1.1. —
Ar galvenās nekustamas mantas vērtē-
šanas komisijas instrukcijām, kuras pu-
blicētas 1927. g. .Valdības Vēstn." 39,
154. un 176. numura, ir sīkāk noteikts,
kā izvedama šī papildu vērtēšana. Pa-
gasta valdes priekšēdētājām un darbve-
dim sīki jāiepazīstas ar augšminētu likumu
un instrukcijām un jāiepazīstina ar tiem
ari vērtēšanas komisijas locekļi, — pie
kam labi jāņem vērā, ka tekoša gada
aplikšanai nav no jauna vērtējamas tās
vienības, kuras jau pagājušā gadā no-
dokli maksāja (tikai jāizdara viņu līdz-
šinējās latos noteiktās vērtības pareizi-
nāšana - zemei ar pieci, bet citai mantai
ar pusotra). Izņēmuma stāvoklis jau
tekošā gadā ir tajos pagastos, kuri ievie-
toti citā grupā, nekā bija līdz šim: par
tiem pēdējā galvenās komisijas norādī-
jumā ir sīkāki paskaidrojumi.

Pēc papildu vērtēšanas izvešanas un
vērtēšanas rezultātu apstiprināšanas pa-
gastu padomēm jāsastāda 1927./28. gada
papildu budžets, paredzot ienākumos
jaunradušās vai sakarā ar grupu grozī-
jumu paaugstinātās nekustamas mantas
vērtības aplikšanu, bet izdevumos šie
ienākumi izlietojami vispirms deficīta seg-
šanai, ja tāds ir pamata budžetā, tad ēku
būvei, vai rezerves kapitālam.

Papildu budžeti apstiprināmi un tālāk
virzāmi parastā kārtībā.

Rīgā, 1927. g. 12 augustā. Ns 105223.
Pašvaldības departamenta direktors

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

Pašvaldības departamenta
aizrādījumi pagastu valdēm

pasu izdošanas lietā.
Līdz ar šo aizrādījumu saņemšanu

visām pagastu valdēm jāuzsāk jaunu
pasu izdošana.

Pašvaldības departaments griez pa-
gastu valžu uzmanību uz šo ļoti svarīgo
darbu un liek priekšā tādēļ vispirms
pamatīgi iepazīties un pārdomāt likumus
un instrukcijas, kurus šajā darbā ir ne-
pieciešams sīki pazīt. Galvenie no tiem
ir: 1) Noteikumi par iekšzemes pasēm —
„Vald. Vēstn." Ns 92 — 1927. g 2) In-
strukcija pie šiem noteikumiem —
.Vaid. Vēstn." Ns 145 un Ns 146 —

1927. g., 3) Likums par vardu un uz-
vārdu rakstību dokumentos — .Vaid.
Vēstn. " Ns 48 — 1927. g. un 4) Instruk-
cija par uzvārdu un kristāmo vārdu
rakstību jaunajās pasēs — .Vaid Vēstn."
Ns 164 - 1927. g. — Visi šie likumi
un instrukcijas ir nodrukāti ari .Iekšlietu
Ministrijas Vēstnesī" un tiek piesūtīti
sevišķās brošūrās.

Pirms pasu izdošanas sākuma katrai
pagasta valdei pēc iepazīšanās ar augš-
minētiem likumiem un instrukcijām ir
jānotur sēde, kurā jāsastāda darbības
plāns. Šajā plānā jāparedz: 1) cik un
Kuras dienas nedēļā pagasta kanclejas
darbimeki no tekošiem darbiem varēs
atlicināt pasu izdošanai, 2) vai ir nepie-
ciešams un iespējams darbvedim pieņemt
papildu darbiniekus, 3) cik pases katrā
diena vares_ izgatavot, cik pasu apmēram
pavisam būs jāizdod un līdz kuram da-
tumam pasu izdošana turpināsies, 4) no-
kārtot ģīmetņu apgādāšanu, vietās, kur
pilsoņiem to vēl nebūtu, 5) jāapzīmē
ciemi un mājas, kuras noteiktās dienās
uzaicinās nākt uz pasu saņemšanu, lai
neradītu pieprasītāju sastrēgumu un nebūtu
ari tāds stāvoklis, kad darbinieki gaida
un pēc pasēm neviens nenāk, 6) pagasta
valdes' priekšsēdētājam un locekļiem jā-
vienojas, kurš un kad dežurēs pie pasu
parakstīšanas, 7) jānoskaidro papildu
atlīdzības jautājums darbvedim ar palīgu
un pārējiem darbiniekiem par vienas

pases izgatavošanu, resp. par dienu (jā-

uzstāda budžets), 8) jānokārto jautājums,
kādā kārtā apgādāt pasu izrakstīšanai
par derīgu atzītu tinti (skat. Iekšl. Min.
Vēstn.. Ns 118), pirkstu nospiedumu
krāsu, ģīmetnes piestiprināšanai derīgu
līmi, grāmatas u. t. t, 9) pagasta valdei
jāpilnvaro persona, kurai ar sevišķu šim
nolūkam grāmatu un -instrukc. 40. panta
piezīmē minēto rakstu jāierodas Latvijas
bankā vai viņas attiecīgā nodaļā, kurai
pagasts piedalīts, un jāizpērk pasu grā-
matiņas tādā daudzumā, ka pietiek vis-
maz viena mēneša darbībai (pasu grā-
matiņas iesaiņotas pa 400_ gabalu, kādēļ
vēlams šim skaitlim piemēroties); nauda
ņemama no pagasta kases, neapgrūtinot
tomēr tekošas izmaksas, pie kam par
grāmatiņām izdotā nauda nav jāraksta
izdevumos, bet grāmatiņas uzglabājamas
kā nauda un pie kases revīzijas skaitāmas
kā nauda (līdzīgi zīmogmarkām); tādēļ
ari pilsoņi, kuri maksā Ls_ 1,— par pasi,
nekādu kvīti nesaņem. Sēdes protokols
iesūtāms apriņķa pašvaldības likvidācijas
valdei un apriņķa priekšniekam

Bez tam vēl jāņem vērā: 1) Ka darb-
vedim jānodod 60 santimu pagasta valdes
kasierim par katru izgatavošanai saņemtu
pases grāmatiņu, bet viņš saņem no pil-
soņiem, kuri ar instrukcijas 37. pantu
nav atsvabināti, par katru grāmatiņu
vienu latu ; pārējie 40 santimi izlietojami
mazturīgo atsvabināšanai no maksas, kā
ari tintes,' krāsas, līmes, pasu saņemšanas
un izdošanas grāmatu, alfabēta un norē-
ķinu blanku pirkšanai, bojāto grāmatiņu
samaksai un beidzot darbinieku papildu
atalgojumiem saskaņā ar 7. punktā mi-
nētu budžetu; pagasta sabiedrībai par
labu ienākumi nč pasēm nav paredzēti.
2) Vēlams darbu tā iekārtot, ka pilsonis
ar vienu ierašanos pagasta valdē pasi
saņemtu. 3) Aicinot uz pasu saņemšanu
ir jānorāda, ka pilsoņiem jāņem līdzi
agrākās pases, ģīmetnes, dzimšanas un lau-
lības apliecības, Karaklausības dokumenti
u. t. 1. 4) Pasi paraksta pagasta valdes
priekšsēdētājs vai viņa vietā dežurējošais
valdes loceklis, kuri atbildīgi par to, ka
pase izdota Latvijas pilsonim, kurām uz
to pēc likuma ir tiesība; pasi paraksta
ari pagasta valdes darbvedis vai viņa
palīgs, kuri bez līdzatbildības par augšējo,
vēl atbild par to, ka pase izgatavoja
pareizā latviešu rakstībā saskaņā ar likumu
un instrukcijām un ka visi dati ir ierak-
stīti pareizi saskaņā ar dokumentiem,
kuri uzglabāti pagasta valdē. 5) Jāņem
vērā, ka pases nav atļauts rakstīt ar
mašinu ; spiedni var lielot tikai: a) pases
izdevējas iestādes nosaukumam (Balvu
pagasta valde, Jaunlatgales apriņķī),
b) pases izdevēju amata nosaukumam
(pagasta valdes priekšsēdētājs, darbvedis)
un c) pierakstīšanai un izrakstīšanai; šie
spiedni ir pagasta īpašums; ieraksti
pases grāmatiņās jāizdara ar skaidriem
nepārprotamiem burtiem; sevišķi vārds
un uzvārds jāraksta kaligrafiski.

Beidzot departaments uzaicina pagastu
pašvaldības augšā minēto darbības plānu
tā sastādīt, ka pasu izdošana varētu
beigties ne vēlāk par novembri, lai pie
vēlēšanām visiem pilsoņiem jau būtu
jaunās pases. — Ja pagastu valdes šo
nepildītu, tad apriņķu pašvaldības likvi-
dācijas valdēm jādod norādījumi, kā šis
prasības izpildīt.

No p gastu valžu protokoliem apriņķu
pašvaldībām jāpaziņo departamentam,
kurā datumā ir katrā pagastā paredzēts
pabeigt pasu izdošanas darbu.

Rīgā, 1927. g. 11. augustā. Ns 105215.
Pašvaldības departamenta direktors

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

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums Nr. 126.
Saskaņā ar 1923. g23. apriļa likuma

10. pantu zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vie-
tējo zemes vērtēšanas komisiju lēmumu s
sekošo muižu saimniecību un apbūves
gabalu novērtēšanas lietās:

1927. g. 15. septembri, pīkst. 3 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 2.

1097) Cēsu apriņķa Gatartas pagasta
Gatartas muižā un Dunijas dzir-
navu zeme.

1927. g. 20. septembri, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1098) Aizputes apriņķa Ulmales pagasta
Ulmales un Pieviķu - Labragas
muižās;



1099) Rīgas apriņķa Pabažu pagasta
Pabažu muižā.

1927. g. 22. septembrī, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1100) Rīgas apriņķa Rīgas Jūrmalas pil-
sētas apbūves gabalus, kas no-
vērtēti vietēja zemes vērtēšanas
komisija no š. g. 30. jūlija līdz
1. augustam;

1102) Valkas apriņķa Alsviķu pagasta
Alsviķu, Tūjas un Nēķenu muižās;

1103) Valkas apriņķa Veclaicenes pagasta
Komētas, Romeskalna un Opekalna
mācītajā muižās.

1927. g. 27. septembrī, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1104) Valmieras apriņķa Ķoņu pagasta
Dīķeru un Eriņu muižās;

1105) Valmieras apriņķa Ternejas pa-
gasta Jurātas muižā;

1106) Valmieras apriņķa Arakstes pagasta
Arakstes muižā;

1107) Valkas apriņķa Mēru pagasta Pals-
manes mācītāja un Mēru muižā;

1108) Jelgavas apriņķa Džūkstes oagasta
Grauzdēs, Kazupes muižās un
Pienavas (Vērpju) muižas ūdens
dzirnavas;

1109) Valkas apriņķa Rauzas pagasta
Rauzas muižā;

1110) Valmieras apriņķa Bauņu pagasta
Mīlītes muižas rentes mā]a .Renči"
Ns 44 F, Fa, Fb.

1927. g. 29. septembrī, pīkst. 3 dienā,
turpat.

1111) Rīgas apriņķa Bīriņu pagasta Nei-
bades bieži apdzīvotās vietas ap-
būves gabalus, kas novērtēti vie-
tējā zemes vērtēšanas komisijā no
š. g. 11. līdz 15. jūlijam.

1927. g. 4. oktobrī, pulkst. 3 dienā,
turpat.

1112) Aizputes apriņķa Jūrkalnes pagasta
Pilsbergas muižā un Ošuvalku ne-
kultivētas zemes.

1927. g. 6. oktobrī, pulkst. 3 dienā,
turpat.

1113) Aizputes apriņķa Sakas pagasta
Pāvilostas bieži apdzīvotās vietas
apbūves gabali.

Rīgā, 1927. g. 13. augustā.

Zemes vērtēšanas virskomisijas
priekšsēdētāja b. A. Vaits.

Sekretāra vietā Fr. Ši r a k s - G r u z ī t s.

Paziņojums.
Sākot ar pirmdienu, 15. augustu, 3. ki.

pasažieru un bagāžas pārvadāšanai no-
rīkoti apgrozībā starp Jelgavu-Glūdu-
Dobeli pa pirmdienām, trešdienām un
piektdienām preču pasažieru vilcieni
NeNo 331 un 332.

No Dobeles vilc. Ns 332 atiet 6.45,
Jelgavā pienāk 8.10, atpakaļ no Jelgavas
vilc. Ns 331 atiet 17.40, Dobelē pie-
nāk 19.05

Eksploatacijas direktora v. v. i.
P. Lielais.

Pasažieru nodaļas vadītājs
P. Mi e z a n s.

Jaunatvērtā Latvijas konsulāta Salonikos
adrese vēstulēm ir sekoša:

Consulat de Lettonie,
Rue Zafirkki, 10,

Salonique,
Grēce.

Sarakstīšanās valodas: grieķu, franču,
angļu, vācu un itāļu.

Latvijas konsulāta Kolombo, Ceifonas
salā (Colombo, Cevlon)

Elsmere Colombo.

Iecelšanas.
Rezolūcija J>& V-1744.

1927. g. 9. augustā.
Apstiprinu Vladimiru Sprūdu ari turpmāk

par Madonas vidusskolas direktora vietas iz-
pildītāju.

Izglītības ministra vietā J. Pabērzs.

Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņā.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

(fiessi
stuāšmājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 5. septembra
1919. g. likumu par mortifikaciju
* 6. un 7. p. p. un civ. proc.
lik. 2060. uri 2^62. p. pamata,
ievērojot Rīgas biržas bankas
lūgumu un savu lēmumu no
28. jūnija 1927. g. paziņo, ka
lūdzējai kara apstākļu dēļ ir
gājušas zudumā sekošas 1894. g.
Rīgas Daugavpils dzelzsceļa 4%
ob'igafcijas ar 125 rbļ. katra:
MoJ\f° 615—625, 561—661,
69(1—699, 5063, 9118,9122—9131
9792—9721, 14898, 19601—19675
1O701—19722, 19763, 19764,
20052, 20101 — 20113,
20837—20844, 21076-21099,
21147, 21148, 21215,
21317—21400, 21499, 21500,
21519—21550, 2160 ) , 21610—
21612, 21618—21636, 21751 —
21825, 21863—21875, 21901,
'-M902 21995 23013—23020,
23051—23053, 23056—23063,
23100, 23191, 23192, 23771,
23772, 24016—24018, 25703—
25705, 26833-26837, 26839--
26850, 26876—26880, 26885—
26894, 27083—27112, 271.38—
27150. 27191—27207, 27318,
V7335' 27407, 27410. 27499,
'7927 27928, 28007—28025,

28052, 28117—28125, 28812-
28825, 28851—28900, 28952—
-58058 98991-29000, 29049,
99059' 29108, 29282, 32476,
^2477

' 32490, 33530—33532,
33710 ' 33786-33793, 33933-

33936 34334-34336, 34659,
3486fi _ 34S69, 35051 —
35080, 35089, 35090, 35093,
35096-35098, 35166, 35171-
35196, 35276-35279 , 35376-

35404, 35489-35500, 36015-
36019, 36147-36150, 36226
36234 36353-36363 36386,
363981-36452, 36788-36800,
36800, 37516, 38001-38011,
38188-38194, 38294 38295,
38543, 385CT-38570, 38620,
39512-39514, 39517 39518,
39565-39572, 39577-39588,

-39594, 39857-39859 ,

39862 39863. 39865— >897.

41358 -H359 41393—4139o ,

SUl '400 ' 41402-4 1404,

41456, 41457, 41474-^487.

41810, 41855, 41856, 41860-

41868 41870-41*81, 41834,

41885 42301-42335, 42462,

42468 ' 43005, 43093-43095,

43102 43165, 43166, 4 186,

43247, 43248, 43776-43800,

43889-43900, 4391 2-43910,

43959-43962, 44333-44362 ,

44365, 44366, 44371 44400,
44508-44510, 4459 2-44597 ,

45746-45750, 45776-4o82d,
45851-45899, 46174, 46175,
46208-46213, 46215, 46216,
46223 46224, 46291. 46292,

46355, 46374—46376, 46424,
46606-46611, 46706, 46709,
46718, 46720, 46786-46790,
46803, 46804, 46810, 46811,
46892—46900, 46947, 46949,
46951—46954, 47201—47263,
47316-47318, 47333—47375,
47451—47454. 47463—47465,
47487-47496, 48026—48037,
48701-48722, 48927—48931,
49002—49004, 4924 7- 49250,
49276—49288, 49295, 50088- ?
50100, 50690-50693, 58365-
58419, 58985—58989, SODO-
ŠO 144, 59170—59194, 59220—
59249, 59255—59269, 59595—
59639, 60095—60144, 60170—
60219, 60295—60369, 60420—
60499, 60565- -60574, 60580--
60584, 60615 — 60619,
60645—60649, 61025,—51064,
61270—61274, 61280--61294,
61330—61359, 61565—61594,
61620—61644, 61700—61719,
61830—61834, 61880—61894,
62000—62004, 62190—62219,
62395—62419, 62720—S2869 ,
69920—62964, 63640—63644,
63670—63719, 63845—33849,
63905—63909, 64070—64119,
64145—64219, 64570—64619,
64670—64684, 64720—64759,
66520—66529, 67290—67294,
67555-67594, 67745—67774,
67885—67894, 68115—68129,
69775—69799, 69870—69919,
70120—70144, 70170—70194,
71885-71919, 71980—71989,
72080-72084, 72195-72204,
72780—72794, 73185—73194,
73220—73334, 73925—73934.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augša
aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā triju menesu laika,
skaitot no dienas, kad šis sludi-

nājums iespiests „Vald. Vēstnesi
un aizrāda, ka ja šis personas no-

teistā laikā nep ieteiksies, obli-

gācijas atzīs par iznīcinātām un

lūdzējai izdos dublikātus, kuri
izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, juliiā 1927. g. N2 4554.

Priekšs. v. A. Blumentals.

10060a Sekretārs A, K a I ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. junija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot lija
Bobrova pilnvarnieka zv. adv.
pal. Richarda Sadde lūgumu un
savu lēmumu no 19. jūlija 1927.g.
paziņo, ka lija Bobrovs parādu
pēc obligācijām, apstiprinātām
uz nekustamo īpašumu Rīgā,
I hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu reg. No 1058: a) 16. aprilī
1914. g. ar N°922 par 5000 rbļ.
par labu Teodoram lvana d.
Veitcelam, kas viņu ir cedejis
blanko un b) 21. decembrīlOll. g.
ar Ne 4528 par 30000 rbļ. par
labu Aleksandram, Arkādijam,
Nikolajam un lvanam Alek-
sandra ' d. Sinjagin, no kuras
obligācijas Kazimirs Sigismunda
d. Kersnovskis kā blanko cesio-
nars vienu obligācijas daļu par
5000 rbļ. ir cedejis Teodoram
lvana d. Veitcelam, par ko
5. maijā 1914. g. ar N 6798 ir
izgatavots atsevišķs zemes grā-
matu dokuments, bet obligācijas
atlikumu par 25000 rbļ. minētais
Kersnovskis ir cedejis blanko,
ir samaksājis, bet šīs augšā
minētās obligācijas tiks izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājušas zudumā.

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

Rīgā, 27. jūlijā 1927.g. N«472Si
Priekšsēd. v. A.B111 m e n t a I s

9966a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. junija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata, ievērojot An-
tonijas Augusta m. Šroeder piln-
varnieka zv. adv. Richarda
Minka lūgumu un savu lēmumu
no 19. jūlija 1927. g. paziņo, ka
lūdzējam parādu pēc sekošām
3 obligācijām, apstiprinātām uz
nekustamu īpašumu Rīgā, IV hi-
potēku iecirknī, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1390 a) 18. jūlijā 1905. g.
ar Ns 776 par 30.000 rbļ. par labu
juliannai Vegner, atraitn. Hanš-
kinevic. dz. Šroeder, b) 7. aug.
1912. %. ar N°2371 par 20000 rbļ.
par labu Egonam Georga d.
Šroederam, kas minētās obli-

gācijas ir cedejusi blanko. un
c) par 50000 rbļ. no 24. sept.
1912. g. ar Ns 2886, apstiprinātas
uz nekustamu īpašumu Rīgā,
IV hip. iecirknī,, ar zemes grāmatu
reģ; Ns 771 par labu Egonam
Georga d. Šroederam, kas viņu
ir cedejis blanko un kura obli-
gācija apgrūtina ari nekustamu
īpašumu Rīgā, IV hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. .Ns 989, ir
samaksājis, bet šīs augšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ,
kā ir gājušas zudtitnā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald . Vēszn."
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gacijus atzīs par iznicinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 20. jūlijā 1927. g.Ns 4237.
Priekšs. v. A. Blumentals.

9469a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. junija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Annas
Gulbe pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
26. ' jūlija ' 1927. g. lēmumu,
paziņo, ka parādniece Anna
Gulbis parādu pēc obligācijas
par 2000 rbļ., apstiprinātas 17. fe-
bruārī 1895. g. ar' Ns 73 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas apriņķī,
Liel-Jumpravas muižas zemnieku
zemes Mistaut-Jēkaba mājām,
ar zemes grāmatu reg. Ns 1923,
izdotas par labu Kristam An-
dreja d. ļankovskim, kas viņu
ir cedejis blanko un kura obli-
gācija pārgājusi uz M. Lielais,
kā blanko cesionaru, kas viņu
ir cedejis atkal blanko, ir iemak-
sājis tiesas depozitā Ls 45,34
dēļ kapitāla un % dzēšanas.

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

Rīgā, 27. jūlijā 1927.g. Ns4791.
Priekšs. v. A. Blumentals.

9967a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
5. jūlijā 1927. g. izklausījusi
Ernsta-Alberta Pētera dēla
Ramše lūgumu dēļ niporekarīsko
parādu dzēšanas, nolēma: 1) at-
zīt par iznīcinātu no obligācijas
par 15.000 rbļ., apstiprinātu
27. jūnijā 1900. g. ar'Ns 1013,
atdalīto daļu pa 6000 rbļ., par
ko 27. aprilī 1902. g. ir izgatavots
atsevišķs zem. grām. dokuments
ar Ns 3494, cedets no Nachmana
Lapides par labu Sīmanim Dāvida
d. Vulfam uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā -III hip. iecirknī
ar zemes grām. reģ. Ns 2368;
2) izsniegt lūdzējam šī lēmuma
norakstu iesniegšanai Rīgas- Val-
mieras zemes grāmatu nodaļai
hipotēkas dzēšanai; 3) šo lēmumu
publicēt civ. proc. lik. 2086. p.
paredzētā kārtībā.

Rīgā, 13. juliiā 1927.g. Ns 3016.
Priekšsēd. v. A.Blumentals

8885a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 19. jūlijā
1927. g. izklausījusi Aleksandra-
Roberta Pētera d. Švalbe lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma: atzīt par iz-
nīcinātām divas obligācijas, ap-
stiprinātas uz nekustam" īpa-
šumu jurates muižas zemnieku
zemes "Tirrenu mājām Ns 20,
Valmieras apr., ar zēni. grām.
re^ . N> 3854 un ingrosētas: a)
8."aprilī 1891. g. ar Ns 86 par
3000 rbļ. un izdotu no Pētera
Toma d. Švalbes Cari Pērkona)
par labu Ottonam Sprincim,
kura pārgājusi uz Jozefu Romāņa
d. fon Hdmersenu; b) 22. aug.
1913. g. ar Ns 525 par 3000 rbļ.
un izdotu no Aleksandra Roberta
Pētera d. Švalbe par labu Oska-
ram Arnoldam Kārla d. Jan-
kovskim, kas viņu ir cedejis
blanku.

Rīgā, 20.julijāl927.g. Ns 2561.
Priekšs. v. " A. Blumentals.

9470a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 21. jūnijā
1927. g. izklausījusi Jēkaba Jāņa
dēla Širona lūgumu dēļ hipote-
karisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par samaksātām
divas obligācijas, apstiprināta»
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā. V hip. iec, ar zemes
grām. reģ. Ns 186, ingrosētas
a) 1913. g. 8. februārī ar N> 365
par 2000 rbļ. par labu Eduardam
Kriša d. ļūrgensnnam un Mār-
tiņam fana d. Bērziņam un
b) 1913. g. 24. aprilī ar Ns 1032
par 6000 rbļ. par labu Arturam
Leonardam Pētera d. Vecvana-
gam, kas viņu ir cedejis blanko
kādas abas " obligācijas ir pār-
gājušas uz Hermani Kārļa d.
Kampe kā blanko cesionaru,
kas viņas ir cedejis atkal blanko.

Rīgā, 22. jūlijā 1927.g. Ns 2535.
Priekšs. v. A. Blumentals.

9575a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz savu lēmumu no
5. jūlija 1027. g., paziņo, ka
lūdzējs Krišjānis Pētera d. Ozols
ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 4,7.0, kamdēļ atzīme, kura
ievesta par 220 rbļ., nodrošinā-
šanu par labu Jānim-Teodoram
Ozolam un 30.'martā 1915. g.
ar Ns 267 pēc Cēsu-Valkas I iec.
miertiesneša 1915. g. 27. marta
izpildu raksta Ne 426 uz Krišjāņa
Pētera d. Ozolam piederošo Vec-
ļeružu mājām ar zemes grāmatu

reģ. Ns 2454, Taurenes pag.,
Cēsu apr., ir dzēsta.

Pamatojoties uz augšā izteikto
uti civ. proc. lik. 146033. p. pamata
apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina ļāni Teodoru Ozolu sa-
ņemt minēto naudu, stādot
priekšā tiesai attiecīgu izpildu
rakstu.

Rīgā, 13. jūlijā 1927.g. Ns4612.
Priekšs. v. A. Blumentals.

8886a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
tiesas sēdē 12. juliiā 1927. g.
izklausījusi Kārļa Friča dēla
Pestrnaia lūgumu dēļ hipoteka-
risko parādu dzēšanas, nolēma:
atzīt par samaksātām obligācijas
par 2.000 rbļ un 600 rbļ., apstipri-
nātas a) 1913. g. 7. sept. ar
Ne 2465 un 1914. ģ. 3. jun. ar
Ne 1349, uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā VI hipotēku ie-
cirknī, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 767 par labu, pirmā Jāzepam
Lazara dēlam Krameram un
un otrā — Pēterim, Johana d.
Eglītim; 2) izsniegt lūdzējam
šī lēmuma norakstu iesniegšanai
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
nodaļai hipotēkas dzēšanai; 3) šo
lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. 0. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 22. jūlijā 1927..g.Ne 2534.
Priekšs. v. A: Blumentals.

9576a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
5. jūlijā 1927. g. izklausījusi mir.
Friča Pētera dēla Brītiņa mantas
aizgādņa Gustava Friča d. Brītiņa
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: 1) atzīt par
iznīcinātām divas obligācijas, ap-
stiprinātas uz Valkas apriņķa
Smiltenes pilsmuižas dzimtsobrb-
ka zemes gabalu pēc kopējas
kārtas Ns 13, reģ. Ns 1085 uz-
celtām ēkām, ingrosētas a) 3. fe-
bruāri 1897. g. ar Ns 26 par
1500 rbļ. par labu Emi'.im
Ernsta d. Bergmanim un b)
28. aprilī 1903. g. ar Ns 152 par
1000 rbļ. par labu kņazam
Paulim Paula d. Līveņam; 2) izd-
dot lūdzējam šī lēmuma norakstu
iesniegšanai Cēsu - Valkas zemes
grāmatu nodaļai dēļ hipoteka-
risko parādu dzēšanas zemes
grāmatās; 3) publicēt šo lēmumu
civ. proc. lik. 2086. p. paredzētā
kārtībā.

Rīgā, 19. jūlijā 1927.g. Ns 2606.
Priekšs. v. A. Blumentals.

9475a Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 28. jūnijā
1927. g. izklausījusi mir. Pētera
Pētera ' d. Strade mantošanas
lietu, nolēma: iecelt aizgādnību
par prombūtnē esošā Alberta
Rikarda Strades mantību, par
ko pazinot attiecīgai aizbildnības
iestādei. ' L. NŠ3567.

Rīgā, 19. jūlijā 1927. g.
Priekšs. v. A. Blumentals.

9270a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

tiesas sēdē 12. jūlijā 1927. g.
izklausījusi Vilhelma Kārla dēla

Kuze lūgumu, dēļ hipotekarisko

parādu dzēšanas, nolēma: 1) at-

zīt oblipaciju par samaksātu par
600 rhj., apstiprinātu 15. sep-

tembrī 1878. g. ar Ne - uz

nekustamo īpašumu Rīgas pilsēta

III hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu reģistra Ne 1262 par

tahu Aug. šliskevitcam ; 2) iz-

sniegt lūdzējam šī lēmuma no-

rakstu, iesniegšanai Rigas-Vai-

mieras zemes grāmatu nodaļai

nlp^ekas dzēšanai
3) šo

emunm

publicēt civ. proc. lik. 2086. p.

Pa'tSi027,.Ne2,86.
K

priekšs v. A. Blumentals.

9464a Sekretārs A. Kalve.

Jaunas valstis.
Somija Tautu Savienības padomē.
Londonā, 13. augustā. Pēc Reitera

informācijas Londonā paredz, ka Tautu
, Savienības kongiess šogad ievēlēs par

Tautu Savienības padomes locekli So-
miju Čechoslovaķijas vietā, kuras man-
dāts būs notecējis un kuras atkalievēlē-
šana nav gaidāma tādēļ, ka mazo antanti
padomē jau reprezentē Rumānija. LTA.

Ārzemes.
Notikumi Portugālē

P a r i z ē, 13 augustā. Hsvass tele-
grafē no Lisabonas, ka Portugālē
daļa armijas s ac ē 1 usies pret
tagadējo valdību. Apvēr-
suma mēģinājums tomēr
cietis neveiksmi. Pēc oficiālām
ziņām valdība joprojām pilnīgi pārvalda
situāciju un armijas lielākā daļa stāv
viņas pusē.

Parizē, 13. augustā. Madridēs laik-
raksti ziņo, ka Portugāles ministru ka-
binets sakarā ar vakardienas notikumiem
esot demisionējis Militārā sacel-
šanās esot notikusi galvaspilsētas Lisa-
bonas garnizonā LTA.

Rīga.
Starptautiskā darba biroja direktors

Albērs Tomā
ieradīsies Rīgā 25. augustā no rīta sava
kabinetšefa Marius Vipla (Vip)e) pavadībā
un uzturēsies šeit līdz 27. augusta
ritam. Viesis, kā to visur mēdz
darīt savos ceļojumos, apspriedīsies ar
valdību un valsts iestādēm par starptau-
tiskās darba konferencēs pieņemto kon-
venciju ratificēšanu. A. Tomā satiksies
ari ar kompetentiem strādnieku un darba
devēju organizāciju pārstāvjiem.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 15. augustā.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,183—5,193
1 Anglijas mārciņa 25,175—25,235
100 Francijas franku. .....20,15—20,55
100 Beigas 71,85—72,55
100 Šveices franku. 99,50—100,50
100 haliļas liru . . .' . . . . . 27,95—28,50

. 100 Zviedrijas kronu 138,70—139,75
100 Norvēģijas kronu 134,20—135,25
100 Dānijas kronu 138,45—139,50
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .....207,15—208,70
100 Vācijas marku 122,75—123,95
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku. - . .... 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 57,00—63,00
100 Lietavas litu 50,70—51,70
1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg . . . 90—98

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4% Valsts aizņēmums prem. . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lapas puse»



Aizputes iec. miertiesnesis, 112
sūdzētāja Jana Dēža lūgumu ur
saskaņā ar savu lēmumu no 1927
gada 20. jun., uzaicina atbild
Nikolaju Lielbriedi četru mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, paziņot , mier-
tiesnesim savu dzīves vietu, vai
uzrādīt personu, kuru viņš pilnv.
saņemt viņam no tiesas piesūtītos

rakstus Jāņa.Dēža prasības lietā
par Ls 47,—. Dzīves vietas ne-
paziņošanas, vai pilnvarnieka ne-
uzrādīšanas gadījumā, pēc augš-
minētā termiņa notecēšanas visas
pavēstes un raksti uz Nikolaja
Lielbrieža vārdu šinī lietā tiks
atstāti tiesas kanclejā un atbild,
nevarēs atrunāties ar nezināšanu
par šiem rakstiem un pavēsiem.

Aizputē, 28. jul. 1927. g.
10163a Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
1. iec. miertiesu., pamatodamies
uz savu 1927.g. 28. jul. lēmumu
un saskaņā ar X sēj. 1. d. 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. un
1402. p., uzaicina 1926. g.
25. jul. mir. Pinchusa Simcha d.
S11pēra mantiniekus, pieteikt
savas mantošanas tiesības uz
nel. atstāto mantojumu Ludzas
pilsētā, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas pieteikumi netiks pieņemti.

Ludzā, 29. jul., 1927. g. NslOO
10164a Miertiesu(paraksts).

Ādažu pag. tiesa,
Rigas Apriņķī, pamatojoties uz
sa.u 30 jūlija 1927. g. lēmumu
un pag. tiesas lik. 108. un 109. p.p.
izsludina, ka laulāti draugi Jānis
Indriķa d. 1 e s a 1 n i e k s un
Minna Otto m. 1 e s_a 1 n i e k ,
dzim. Grīnberg, čziv. Ādažu pa-
gasta Iesalnieku mājā adoptē
Alvinas Antona m. Kļāvis-Kļaviņ
āilaulibas dēlu — Hgonu-Oskaru
Kļaviņu, dzim. 1922. g. 29. jūnijā,
dodot viņam visas likumīga bētna
tiesības un uzvārdu .lesalnleks'.

Personām, kurām būtu pret £0
adopciju kādi iebildumi, tie jā-
pieteic šai tiesā sešu mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi" trešo
reizi. 2

Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādas ierunas netiks pieņemtas
un adopciju no pagasta tiesas ap-
stiprinās

Ādažos, 10. aug. 1927. g. J* 62
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. 2. lec. tiesu izpild*
paziņo, ka 27. augustā 1927. g.,
pulkst. 1/23 dienā, Ādažu pagastā,
Vec-Stārastu mājās, pārdos
Ksrļa Rozenbilda un Eduarda
Smilgas kustamo mantu, sa-
stāvošu no labības kuļamās mar
šinas un novērtēta par Ls 1400.

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

10. augustā 1927. g.
11308 Tiesu izpild. E. L i e p ij}Ļ

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p.. paziņo, ka 1927. g.
23. augusta minētas nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1926. g.
26. decembrī Rīga miruša Zorocha
Icika d. Brotiņa (Bratiņa) testa-
mentu.

Rīgā, 12. aug. 1927. g. L.Ns 4924

Priekšs. v. A. Blumentals.
11329 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,

saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g
23. augustā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1927. g.
12. februāri Rīgā mirušās Lūcijas
Eduarda m. M a t i s 0 n, dzim.
Grlnert not r testamentu.

Rīgā, 12. aug. 1927.g. L.J*5059
Priekšsēd. v. A. Blumentals

11332 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa Ikūma
1958. p., paziņo, ka1927.g23. augustā minētas nodaļas atklāta
tiesas sēdē attaisīs un nolasīs
1927. g 22 maijā Taurenes pag.
miruša Pētera Spriča d. P £-
e g 1 i š a mājas kartībā taisīt,
testamentu.

Rīgā, 12. aug. 1927. g. L. Ns 4579

Priekšsēdei, v. A. B 1 u m e n t a 1 s.
11330 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabalt. 3.civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p. oaziņo, ka 1927. g.
23. augustā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē attaisīs un no-
lasīs 1927. g. 14. jūnijā Lubejas
pag. mirušā Jāņa Bertuļa dēla
Skribe mājas kārt bā taisīt,
testamentu.

Rīgā, 12 aug. 1927. g. L.J* 4737
Priekšsēd. v. A. Blumentals

11333 Seketars A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p., paziņo, ka 1927. g
23.augustā minētas nodaļas atklāta
tiesas sēdē attaisīs un nolasi»
1927. g. 16. maijā Burtnieku
Jaun-Jaunzemos mirušā Jetaba
Jāņa d. L i e p i ņ a mājas kārt
taisīto testamentu

Rīgā, 12 aug. 1927. g. L. N> 4627
Priekšsēd v. A. B1 u m e n t a 1 s.

11334 Sekretārs A. KMve

Rīgas apgabalt 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likumu
'958 p., paziņo, ka 1927. g
23. aug. minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē attaisīs 111 nolasīs
926. g. 20. februārī, Cirgaļu pag ,

mi ušā Jūlija Jēkaba d. Zariņa
mājas kārtībā taisit. testamentu.

Rīgā, 12 aug. 192J.g. L. Ns 3892
Priekšsēd. A. Blumlelds

1133S Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3, civilnodaļa,
pamatojoties uz savu 12. jūlija
1927. g. lēmumu un Roches-Leas
Goldberg pilnvarnieka zv. adv.
Georga Rīzenkampfa lūgumu, pa-
ziņo, ka lūdzējs iemaksājis tiesas
depozitā Ls 58,35, kamdēļ . at-
zīmes, kuras ievestas uz neku-
stamo īpašumu Rīgas pilsētā,
I hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu re£. Ns 827 a) 13. sept.
1913. g. ar Ns 4314 pēc tiesu
izpildītāja Požariska 1913. g.
11. septembra raksta Ns 3097
par A/S. Vikander un L.arson
prasības piedzīšanu par 132 rbļ.
40 kap. ar % un izdevumiem un
b) 20. decembrī 1913. g. ar
Ns 6147 pēc tiesu izpildītāja
Labunska 1913. g. 12. decemb ra
raksta Ns 2790 par Andreja
Liepas prasības piedzīšanu par
2500 rbļ. ar % un izdevumiem ,
ir dzēstas.

Pamatojoties uz augšā izteikto ,
apgabaltiesas 3. civilnodaļa sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 146033..
pamata uzaicina visas personas ,
kurām būtu tiesības uz iemaksāto
naudu, saņemt tādu, stādot
priekšā tiesai attiecīgu parāda
dokumentu.

Rīgā, 19. julijā!927.g. Ns 4685.
Priekšs. v. A. Blumentals.

9460a iSekretars A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 21 .jun.
nolēmumu, dara zināmu vispārī-
bai, ka Eduards Haims ' Eliazs
Jankeļa d. Talbergs un Ida
Jankeja m. Chackel iedodamies
laulībā 1927. g. 15. jun. noslē-
guši līgumu, kurš tai pašā dienā
apliecināts pie Talsu notāra Jē-
kaba Melbārzda ar reg. Ns 2072,
un ar kuru viņi savā starpā atceļ
civ. proc, lik. 41.—66. p. p. ap-
rādītās tiesības uz laulātu draugu
kopējo mantu, un šo attiecību
vietā nodibina atsevišķas mantas
tiesības pēc civ. lik. 27. 'un 28. p.p.
noteikumiem, tā ka katram no
laulātiem draugiem tiesība savu
atsevišķo mantu pašam pārvaldīt
un pārzināt, to brīvi un patstā-
vīgi lietot, kādēļ vīrs neatbild
par sievas parādiem un otrādi.

Jelgavā, 1927. g. 25. jul.
L.Ns 166/27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
9978a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
14. jul. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas šāda
Bauskas pilsētas zemes_grāmatu
nodaļā uz Aleksandram Āboliņam
pieder, nekust. īpašuma Bauskas
pilsētā ar zemes gr. Ns 37 korob.
akts — obligācija par 2000 rbļ.,
izd. 1899. g. 11. febr. uz Mozesa
Gurviča vārdu un korob. 1899. g.
11. febr. Ne 11, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn." un iesniegt min.
aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdz. Aleksandram
Āboliņam atvēlēs prasīt hipotē-
kas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 25. jul.
L.Ns938/27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
9986a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
21. jul. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obli-
gācijas par 500 kr. rbļ., korob.
1914. g. 24.febr.N« 294 uz Ilūkstes
apr., Brigenes muižas ,,Putrenu
Ns 35" mājam ar zemes grāmatu
Ns 2153, atzīts par samaksātu
un lūdz. Iljam Vasiljevam dota
tiesība attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.L.Ns692/27

Jelgavā, 1927. g. 27. jul.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

10155a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
11. apr. nolēmumu, uzaicina
Dārtu Mazais ari Mazjān ie-
rasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, un saņemt lūdz.
Jāņa Mazais ari Mazjāņa ie-
maksātos Ls 7,13, kuri ' viņai
pienākas pēc starp Dārtu Mazais
ari Mazjān, Jāni Mazais ari Maz-
jāns un Līzi Mazais ari Mazjān
1907. g. 27. jul. noslēgtā un 1907.g
27. jul. uz Bauskas apr., Jum-
pravas muižas ,,Gindartu" mā-
jām ar hip. Ns 319 korob. da-
līšanas līguma, ar brīdinājumu,
ka, ja termiņā neieradīsies, tiesa
atzīs parādu par samaksātu un
lūdz. Jānim Mazais ari Maz-
jānam atvēlēs prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 25. jul.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

9979a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
14. jul. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Indriķim Du-
binskim pieder, nekustama īpaš.
Jelgavas apr., Jostenes muižas
„Pačun-Kristop" mājām ar zem.
gr. Ns 3990 korob. akts dalī-
šanas līgums, izd. 1914.g. 6.martā
uz Karolines Kerevics, dzim.
Dubinski vārdu un korob.
1914. g. 6. martā ar Ns 527, ie-
rasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. "Vēstn."
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdz. Indriķim
Dubinskim atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 25. jul.
L.Ns 1062'27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
9981a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz savu š. g.
21. jul. nolēmumu dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc pir- ,
kuma-Dārdevuma līguma, korob.
1911. g. 24. janv. Ne 193 uz Vec-
Bornes muižas Bragišku Ns 3 mā-
jām ar hip. Ns 20-23, atzīts pilnīgi
par samaks. un lūdz. Augustam
Graudiņam dota tiesība " prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L.Ne691/27

Jelgavā, 1927. g. 25. jul.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

j983a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
21. jul. nolēmuma , dara zināmu,
vispārībai, ka parāds pēc obli-
gācijas par 5000 kr. rbļ., korob.
1910. g. 15. sept. Ns 1610 uz

Talsu apr., Virbu pag., Brak-
maņu zemes gabalu ar hip.
Ns 419, atzīts par samaksātu un
lūdz. Vilim Zāgerim dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās. L.Ns694/27

Jelgavā, 1927. g. 25. jul.
Priekšsēd. v. P. Efferts.9984a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 21. jul.
nolēmuma, dara zināmu vispā-
rībai,ka obligācija par 2000 kr. r.,
korob. 1896. g. 12. jun. Ne 696 uz
Vilces pag. „Lutku" mājām ar
hip. Ns 1278, atzīta par iznī-
cinātu un lūdz. Mārtiņam Kro-
nītim dota tiesība prasīt attie-
cīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L.Ns 822/27

Jelgavā, 1927. g. 25. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

9980a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
21. jul. nolēmumu dara zināmu
vispārībai, ka parādi pēc obligā-
cijām: 1) par 260 c. r., korob.
1885. g. 24. apr. Ne 202 uz Jā-
zepam Vrubļevskim pieder. Pils-
kalnes pag., Kalvanu III mājām
ar hip. Ns 179 un 2) par 625 c. r.,
korob. 1886. g. 10. martā
Ns 105 uz tai pašai personai pie-
derošām tām pašām mājām, at-
zīti pilnīgi samaksāti un lūdz.
Jāzepam Vrubļevskim dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā. 1927. g. 25. jul.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

9982a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savas. g.21. jul.
nolēmuma, uzaicina to personu,
kura rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līgums par 1200 c. r.,
noslēgts starp Maksi Brinkenu un
Ansi Ozolu, korob. 1885. g.
18. nov. uz Talsu apr., Jaunpa-
gasta Egle ai. Egliņ mājām ar
zemes grāmatu Ns 2149, ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn." un
iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par sa-
maksātu un lūdz. Jānim Ozolam
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L.Nsl 158/27

Jelgavā, 1927. g. 25. jul.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

9985a Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas I civilnod,
ar šo paziņo vispārībai, ka
1926. g. 6. maijā mir. Michaila
Antona d. Kovaļkova ari
Kovaļeva notarielais testaments,
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta
Teklai Michaila m. Kovaļevai un
Borbolai Michaila m. Kovaļevai
ar apgabaltiesas 1927. g. 16. apr.
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniecēm Teklai Michaila m,
Kovaļevai un Borbolai Michaila
m. Kovaļevai. L.Ns 306a/27

Daugavpilī, 1927. g. 21. jul.
Priekšsēd. v. (paraksts).

9632a Sekretāra v. (paraksts).
Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar so paziņo vispārībai, ka
1926. g. 19. apr. mir. Miķeļa
Gavrila d. Gavrilova (viņš ari
Vlasovs) privattestaments, ar ku-
ru testatora kustama un nekust,
manta novēlēta Anafimam un
Dorotejām Miķeļa d. d. Vlaso-
viem un Dorosidai, Darjai, Jeka-
terinai un jevdokijai Vlasovām
ar apgabaltiesas 1927. g. 7. febr.
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem Anafimam, Doro-
fejam, Dorosidai, Darjai, Jekate-
rinai un jevdokijai Vlasoviem.

Daugavpilī, 1927. g. 21. jul.
L.Ne281a/27

Priekšsēd. v. (paraksts).
9633a Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas I civilnod,
ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
2. janv. mir. Semena Osipa d.
Kuzmina notariālais testaments ,
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Darjai
Sidora m. Kuzminai un Osipam
Fedotam un Ņinai Semena b. b.
Kuzminiem ar apgabaltiesas
1927. g. 9. maija lēmumu ap-
stipr. un izdots mantiniekiem
Darjai Sidora m. Kuzminai un
Osipam, Fedotam un Ņinai
Kuzminiem. L.Nsl 152a/27

Daugavpilī, 1927. g. 21. jul.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

9634a Sekretāra v. (paraksts).
Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka
1925. g. 30. ' nov. mir. Sīmaņa
Rūdolfa Jēkaba d. Žagatiņa
privattestaments, ar kuru te-
statora kustama un nekustama
manta novēlēta Minnai Emīlijai
Jēkaba m. Žagatiņ un Mālei
Jēkaba m. Eiman ar apgabal-
tiesas 1927. g. 28. janv. lēmumu
apstiprināts un izdots manti-
niecēm Minnai Emilijai Jēkaba
m. Žagatiņ un Mālei Jēkaba m.
Eiman. L.Ns!40a/27

Daugavpilī, 1927.g. 21. jul. '
Priekšsēd. v. (paraksts).

9335a Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas I civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka
1926. g. 15. jun. mir. Icika Leibas
d. Ševēļa privattestaments, ar
kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Ze-
likam Borucham Icika d. Ševe
ļam ar apgabaltiesas 1927. g.
7. febr. lēmumu apstipr. un izd.
mantiniekam Zelikam Borucham
Icika d. Ševeļam. L.Ns471a/27

Daugavpilī, 1927. g. 21. jul.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

9636a Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, uz civ. proc.
iik. 75. p. pamata uz Annas
Nikita m. Lazda lūgumu viņas
prasības lietā pret Eduardu Mār-
tiņa d. Lazda par uzturu, uz-
aicina atbild. Eduardu Mārtiņa d.
Lazda, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, četru mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
paziņot miertiesnesim savu Zilupē
izvēlēto dzīves vietu, vai uzdot
Zilupē dzīvojošu personu, kuru
minētais atbild, pilnvaro saņemt
viņa vietā no miertiesneša -aici
nfijumus un rakstus.

Ja atbild. Eduards Mārtiņa d.
Lazda noliktā laikā augšminēto
paziņojumu neiesniegs , tad visus
aicinājumus un rakstus uz atbild,
vārdu atstās miertiesu, kanclejā
un atbild, nebūs tiesība aizbild-
nāties ar to aicinājumu un rakstu
nezināšanu. N 2855

Zilupē, 27. jul. 1927. g.
10088a Miert. K. Kalniņš.

Daugavpils I iec. miertiesn., sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. sakop. Xsēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1927. g.
9. jul. lēmumu paziņo, ka pēc
1919. g. 21. jul. Daugavpili mir.
Blumes Gerša m. Strunin pa-
licis mantojums — nekustams
īpašums, kurš atrodas Daugav-
pilī, Virsnieku ielā Ns 70, 1. pol.
iec. un uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to būtu kādas tiesības,
pieteikt tās pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.". C. I.Ns601

Daugavpilī, 1927. g. 21. jul.
9648a Miertiesn. (paraksts).

Daugavpils I iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. sakop. Xsēj. 1. d. 1239. p.;
un pamatodamies uz savu 1927. g.
12. jul. lēmumu, paziņo, ka pēc
1921. g. 24. febr. mirušās Kat-
rines Vasilija m. Ivanovas,
dzimSokolovas palicis mantojums
un uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar
to kādas tiesības, pieteikt tās
pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
9649a Miertiesn. (naraksts).

Daugavpils I iec. miertiesnesis,
paziņc,kaLejasZundeļam.Maizel
pilnv. Isajs Haima d. Blochs,
iemaksājis miertiesn. depozitā
trīs simti vienu latu atzīmes dzē-
šanai, kura saskaņā ar 1916. g.
19. apr. no bij. Vitebskas ap-
gabaltiesas apstipr. testamentu,
ievesta uz Lejai Zundeļa m.
Maize! pieder, nekustamo īpaš.,
atrodošos Daugavpilī, 41. kv.
Ns 6 1it. A. Alejas ielā Ne 11 un
ievesto Daugavpils pilsētas ze-
mesgrāmatu reģ. Ns3015/XlVs.,
par labu Hanai Zundeļa m.
Maizei viņai pienākošās pēc te-
stamenta sumas 500 r. apmērā
nodrošināšanai, un uzaicina Hanu
Zundeļa m. Maizei vai. viņas tie-
sību likumīgus pārņēmējus ap-
rādītās, sumas saņemšanai ie-
rasties pie miertiesn!,ki'ra kamera
atrodas Daugavpilī, , ,lejas ielā
Ns 7.
- 9650a Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un sa-
skaņā ar savu 18. jul. š. g. lē-
mumu uzaicina 1925. g. 18. febr.
mir. Ādama Jāņa d. Spergas
mantiniekus, pieteikt savas man-
tošanas tiesības miertiesn. ka-
merā Viļēnos uz 14,66 ha zemes
un dažādo kustamo mantu, at-
rodošos Rēzeknes apr., Vids-
muižas Spergu viensētā, 6mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pēc min. termiņa notecēšanas
nekādas prasības netiks pieņem-
tas.
9654a Miertiesn. v. i. Šmitchens.

Latgales apgabaltiesas Krās-
lavas 1. iec miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1927. g. 20. jul.
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. krāj. X sēj. 1239. p.
pamata, paziņo, ka pēc 1884. g.
30. maijā mir. Franča Miķeļa d.
Namovira ir palicis manto-
jums, kas atrodas Daugavpils
apr., Piedrujas pag., Bukotu s.
un sastāv no 4 des. zemes, kādēļ
uzaicina visus, kam uz šo man-
tojumu būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt tās Krās-
lavā, miertiesn. kamerā, Polockas
ielā Ns 52, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

iKrāslavā, 20. jul. 1927. g.
9582a Miert. v. i. A. Ozols.

,

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1927. g. 25. jul. un pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401., 1402. p. p.
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
ar šo uzaicina 11. jul. 1926. g.
mir. Jāņa Miķeļa d. Ziberga
mantiniekus, pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz mantojumu,
kas palicis Daugavpils apr.,
Līvānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritibas sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.".

10165a Miertiesn. K- Avens

Kļūdas izlabojums.
.Valdības Vēstneša' 1926. g.

15. oktobra numurā 232, ievietotā
Latgales apgabaltiesas Varakļānu
iec. miertiesneša sludinājuma, mir
Staņislava Antona d. R y n s e -
nieka ma tinieku uzaicināšanai
ieviesusies kļūda: iespiests, ka
mantinieki var pieteikt savas
mantošanas tiesības uz palikušo
pēc Rynsenie*a, kas ir nepareizi;
vajaga būt un jālasa: ļfl\)u-
senfefta l'4 Ji

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 7. jul.
apstipr. dāvināšanas līguma pa-
mata Urtani: Laduš Tadeuša d.
tiesības uz 1 des. 1887 kv. asim,
Donats Tadeuša d. tiesības uz
1 des. 1886 kv. asim un Jezups
Tadeuša d. tiesības uz 1 des.
170 kv. asim, kopvērtībā Ls 450
ieguvuši no sava tēva Tadeuša
Matveja d. Urtana viņam pie-
derošas tiesības uz 4 des. 1543 kv.
asim nekustamā īpašumā 55 des.
2040 kv. as. platībā pastāvošu
no ,,Zaicevas - Kubulovas"
pūstošā ietilpstoša zemes gabala
ar nosaukumu „Brodņikovo ari
Zaicevo pūstošas piektās daļas
zemes gab., kas atrod. Kubulevka
Jaunlatgales (bij. Ludzas senāk
Ostrovas) apr., Gauru pagastā.

Daugavpili, 1927. g. 18. jul.
Ns 29626

Vec. notāra v. E. Krikis.
9283a Sekretārs A. Feldērs.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 28. jun.
apstipr. dāvināšanas līguma pa-
mata Gedviga Johana m. Milo-
china, dzim. Ozoliņ ieguvusi no
sava vīra Dimitrija Vasilija d.
Milochina nekustamu īpašumu
Ls 2000,— vērtībā, pastāvoša
no Fortunapoles folvarka atda-
lītā zemes gabala ar nosaukumu
,Jaunas Fortunapoles mājas"
49,189 ha platībā Ludzas apr.,
Zvirgzdu pagastā. Ns 29o87

Daugavpilī, 1927. g. 19. jun.
Vecākā notāra pal. A. Bergs.

9377a Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 16. jul.
apstipr. pirkšanas-pārdošanas lī-
guma pamata Jānis Voičika d.
Buls ieguvis no Semena , Feo-
dora, Stepana, Jefima un Timo-
teja Andreja dēliem Medvedeviem
par Ls 4400 nekustamu īpašumu
10,734 ha platībā pastāvošu no
Vibornij-Orediovka folvarka ar
Pņevka krogu atdalītā zemes gab.
zem nosaukuma ,,Lazdanu mājas ,
Ludzas apr., Ciblas pag. Ns29685

Daugavpilī, 1927. g. 19. jul.
Vec. notāra v. v. pal. A. Bergs.

9378a Sekr. pal. A. Neikene.

Kigas apgabaltiesas IV iec.
tiesu Izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā J* 1,
paziņo, ka 26. augustā 1927. g.
pulkst. 10 rītā, Rīgā, Kalnciema
ie!āNs7, dz. 1, pārdos Ženijas
Krūmiņ kustamo mantu, sa
stāvošu no magoņu koka klavie-
rēm un novērtētu par Ls 240

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

Rīga, 12. aug 1927. g. J*2507
11303 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec.
tiesu Izpildītājs,

tiuja kanclejā atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā >6 1, pa-
ziņo, ka 26 augustā 1927. g,
pīkst. 10 ritā, Rī»ā, Kalnciema
ielā Mš 7, pārdos Anša Krū-
miņa kustamo mantu, sastāvošu
no plauktiem, pultēm, krēsliem un
galda un novērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 12. aug. 1927. g. M25C6
11304 Tiesuizp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 27. augustā 1927. g.,
pīkst. 1 dienā, Pļaviņās, Btzrīcas
ielā Ns 13, pārdos otrā ūtrupe
Pēteram V i 1 d a v a m piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no da-
žādam mēbelēm, vāģiem, makš-
ķernieku un šaujamiem piederu-
miem un dažādām dzelzs botes
precēm un novērtētu par Ls 685.

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

Rīgā, 12. augustā 1927. g.
11313 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rigas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 24. augustā 1927. g.,
pulkst. 12 diena, Daugmalās pag.
.Dūju' mājā, pārdos Mārtiņam
Andersonam piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no di vem
zirgiem un novērtētu pat Ls 500.

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

Rīgā, 12. augustā 1927. g.
11314 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. lec. tiesu izpild.
paziņo, ka 30. augustā 192/. g-,
pulksten 2 dienā, Inčukalna pag,
Kļaviņu māja, pārdos Volde-
māra Alfrēda Kļaviņa kustamo
mantu, sastāvošu no 4 govim un
novērtētu par Ls 400.

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

10. augustā 1927. g.
11309 Tiesu izp. E, Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 30. augusta 1927. g,
puikst. ]/2 3 dienāLīgatnes pag,
Lauviņa mājā pārdos Aogusia
G r i n v a 1 d a kustamo mantu,
sastāvošu no 2 govim un novēr-
tētu par Ls 240

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

lu. augustā 1927. g.
11305 Tiesu izp. E. L i e p i n š.

Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 27. augustā 1927. g,
pulkst. 2 dienā, Pļaviņās, Baznīcas
ielā Ns 16, pārdos Atvedam
Kunsteinam piedetošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no vienas
bufetes, viena galda, viena skapja,
viena sienas pulksteņa, divām
gultām, vienas košetes un vienas
govs m novērtei u par Ls 770.

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

Rīgā, 12. augustā 1927 g.
11312 Tiesu izp. A Ozoliņš.

Rīgai apgabaltiesai VI lec.
tiem izpilditlji

paziņo, ka 23. augustā 1927. g.,
pīkst. 1/211 dienā, Rigā, Brīvības
ielā Ns 14, dz. 6, akc. sabiedrības
.Herhards un Heijs' lietā, pār-
dos Jākoba R a šk a kustamo
mantu, sastāvošu no rak>tamgalda
un biroja un novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1. aug. 1927. g.
11423 Tiesu izpild J Zirģels



Rigas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2.iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 27. augustā 1927. g,,
pulksten l/»l dienā, Rīnužos,
Kapu ielā Ns3, Mangaļu pagastā
2 izsolē pārdos Jāņa Krasta
kustamo mantu, sastāvošu m
ziiģa, govs, brētliņu tīiliem
reņģu im lašu tīkliem, reņģu un
lašu vadiem, jutas un upes vadu
kurvjiem, vimbu tīkliem u. t. t
un novērtētu par Ls 2465.

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

10. augusta 1927. g.
11306 Tiesu izp. E. Liepiņš.

nekustamu īpašumu,
' <°došos Liepājas apriņķī, R„.
- cavas pagastā un sastāvošu no-žvinguļu bij. mežsarga mājas arktepost Ns 3450 ar zemes kop-patibu 23,7256 ha, par sabie-drības .Kurzemes Lauksaimnieks"prasību Ls 320 apmērā ar o/n o/ 0un izpildīšanas izdevumiem;

2) ka bez minētās p asibas uzso nekustamu ipašumu ir nostipri-
nāti hipotēku parādi: valsts ban-
kai Ls 1200 un nodrošinātas pta-sibas Ls 3200;

3) īpašums priekš pārdošanas
it novērtēts uz Ls 3000 un solī-šana sāksies saskaņā _arciv. proc
lik. 1871. p. no novērtēšanas vaino priekštoci gu prasību sumas;

4) personām, kas vēlas ņemtdalību vairāksolīšanā, it jāiemaksā
Ls 3.0 drošības nauda?, kā ari
Jāiesniedz apliecība pat to, ka no
tieslietu ministrijas puses minē-
tām personām nav šķēršļu iegūt
nekustama īpašumu;

5) zemesgrāmatas pat šo īpa-
šumu tiek vestas Liepājas-Aiz-
putes zemesgiāmatu nodaļā;

6) peisonām, kurām it kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdodamo ipāšumu, kas pār-
šanu nepielaiž, tādas tiesības ir
āuzrāda līdz pārdošanas dienai un

7) visi raksti un dokumenti,
atliecoši uz pārdodamo īpašuma,
ir ieskatāmi ir ieskatāmi Liepājas
apgabaltiesas civ.lnodaļas kanc-
lejā vai pie tiesu izpildītāja

Liepājā, 9 augustā 1927. g
Ns 2518.

11385 Tiesu izpild. Ž. Ķinens.

Vitu iestātu
Mudinājumi,

Paziņojums
1927. g. 29, jūlijā fiaansu mi-

nistrs apstiprinājis statūtus tirdz-
niecības un rūpniecības akciju sa-
biedrībai .Silvalat", kuras mētķis
it: tirdzniecība ar mežu un koka
materiāliem un izstrādājumiem,
dažāda veida koku rūpniecības
uzņēmumu noorganizēšana un no-
dibināšana koku ražojumu un būv-
materiālu produkcijai, kā ari tirdz-
niecība ar dažāda cita veida
precēm.

Sabiedrības dibinātāji:
Latvijas pilsonis Zalmans Levins,

dzīv. Ventspili, Vasatnicu ielā
Ns 40;

Latvijas pilsone Hanna Levin,
dzīv. Ventspilī, Vasarnīcu iela
M 40;

Latvijas pilsonis Maks Veinbetgs,
dzīv. Ventspilī, Pils ielā Ns 51;

Latvijas pilsonis Chaims Gruen-
bergs, dziv. Ventspilī, Kuģi-
nieku ielā Ns 7;

Lietavas pilsonis Mark Geifen,
dzīv. Vasatnicu ielā Ns 40;

Lietavas pilsone Lea Geifen, dzīv.
Vasatnicu iela Ns 40.

Sabiedrības pamatkapitāls
Ls 100.000 un sadalās 100 aticijās
par Ls 1000 katra.

Valdes sedelis atrodas Rīgā.
Tirdzn. un banku nodaļas

priekšnieka v. V. G a i 1ī t s.
Revidents R. Bērziņš.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 19. augustā 1927. gadā,
pulkst. 11 dienā, Rīga, m. Kuldīgas
iela Mš 4/6, dz. 1,

pārdos ualrBHsolBanO
Vulfa H e n k i n a kustamo mantu ,
novērtētu par Ls 888 un sastāvošu
no dažādām mēbelēm, dēļ viņa
dažādu valsts nodokļa segšanas.

Rīgā, 13. augustā 1927. g.
11315 Piedzinējs J. Mednis.

Rīgas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 22. augustā 1927. g.,
pulkst. 10,_ Rembates pagastā,
Celmiņa mājās, pārdos Mades
Krūkas mantiniekiem piede ošo
kustamo mantu, sastāvošu no
vienas slaucamas govs, vērtībā
Ls 45, dēļ Ls 26,24 ienākuma
nodokļa pat 1925. g. piedzīšanas
no Mades Krūkas mantiniekiem
saskaņa ar tiešo nodokļu depar-
tamenta r. Ns 67908 no 1926 g.

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

Jelgavas apr. priekšnieka
palīgs II iec.

darazinamu, ka_1927.g.20. augustā,
pīkst. 12 diena, Ozolnieku pag.
Bulduru mājas, I Jelgavas slimo
kases prasības apmierināšanai,

atklltt vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu pārdos biaļu
Z o m m e r u kustamo mantu, sa-
stāvošu no ķieģeļiem, zirgiem,
govīm, mēbelēm, dzīvokļa iekārtas
un c, novēttētu pat Ls 2672,
kufas sarakstu vat izzināt iecirkņa
kanclejā.

Manta apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas. 11430

Engures pag., Tukuma apr.,
1 pak. pamatskolai, Bētzciemā,

ir vajadzīgs

skolas pārzinis (-ne).
Velēšanas noliktas 10. septem-

brī š. g., pīkst. 1 diena, Engures
pagasta namā, EngU'ciemā. Kan-
didātus uzaicina pieteikties līdz
minētai dienai rakstiski vai per-
sonīgi vēlēšanas dienā, iesniedzot
pie lūguma vajadzīgos dokumen-
tus un ārsta apliecību par vese-
lības stāvokli, kurai jābūt izdotaj
no valsts vai apriņķa dienesta
stāvošiem ārstiem. Alga plc no-
teikumiem, brīvs dzivcklis, apku-
rināšana un apgaismošana. 11402

Engures pag, valde.

Rīgas poli'c. 6. iec. pr-ks izsju-
dina par nederīgu nozaudēto
kajakl apl dubl. Nš 62244, izd.
3. nov. 1926. g. no Ugas kara
apr. pr-ka uz Augusta Andreja d.
Ab lina vārdu. 11413

Gaigalavas pagasta valde, Rē-
zeknes apr., izsludina par nede-
rīgiem, kā pieteiktus par no-
zaudētiem, sekošus dokumentus:

1) Iekšzemes pasi, izdotu no
Gaigalavas pag. valdes 29. aprilī
1926. g. ar Ns 3445 uz Jāņa
Mārtiņa d. Sīmaņa vārdu;

2) Atvaļinājuma apliecību, iz-
dotu no 1. Liepājas kājnieku
pulka k-fa II. dec. 1921. g. ar
Ns 38 uz Jura Antona d. Salinieka
vārdu;

3) Iekšzemes pasi, izdotu no
Domopoles pag. valdes 30. dec.
1921. g. ar Ns 1963 uz Jefhna
Paula d. Koršunova vārdu;

4) Iekšzemes pasi, izdotu no
Domopoles pagasta valdes 18.jan-
vārī 1921.g. ar Ns 1981 uz Madaļas
Donata m. Caune vārdu;

5) Iekšzemes pasi, izdotu no
Domopoles pagasta valdes 1922.g.
ar Ns 2855 uz Ludviga Matīsa d.
Topica vārdu;

6) Iekšzemes pasi, izdotu no
Bikavas pagasta valdes 21. jūlijā
1921. g. ar Ns 259 uz Matildes
Augusta m. Litauniek vārdu;

7) Zirga pasi, izdotu no Dau-
gavpils pilsētas valdes un pār-
rakstīta uz Kazmera Salimona d.
Glauda vārdu (no kā zirgu pircis
nezina);

8) Zirga pasi, izdotu no Gaiga-
lavas pagasta valdes 13. martā
1926. g. ar Ns 592 uz Pētera
Franča d. Spridzāna vārdu;

9) Zirga pasi, izdotu no Domo-
poles pagasta valdes 9. decembrī
1921. g. ar Ns 837 uz Pētera Jāņa
dēla Bērziņa vārdu un

10) Iekšzemes pasi, izdotu no
Gaigalavas pagasta valdes 6. okt.
1925. g. ar Ns 2941 uz Viktorijas
Ādama m. Macan vārdu. 9400a

Lēdurgas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ar Ns 90, izdotu
no Lēdurgas pag. valdes 24.martā
1920. g. uz Jāņa Jāna d. Brandta
vārdu. * 9393a

Taurkalnes pagasta valde īz~ -
sludina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi, izdotu no Valles pa-
gasta valdes 1920. g. 1. aprilī ar
Ns 511 uz Mārtiņa Mārtiņa d.
Brūvera vārdu. 9398a

Valsts Rēzeknes vidusskolai
vajadzīgi

skolotāji
1) vēsture un latiņu valoda,
2) matemātikā un fizikā.
Kandidātus lūdz pieteikties līdz

š. g., 25. augustam skolas
kanclejā personīgi, vai rakstiski.
Pie lūguma jāpievieno dokumentu
notaksti pat izglītību un iepriek-
šējo datbu. 2*

11326 Di ektors.

Liepājas-Aizputes apr. Prie-
kules pol. iec. pr-ks,

pamatojoties uz nodokļu depat-
tamenta 1927. g. 28. maija rakstu
Ns 140293, Asites pag., Nodēju
muiža, 1927. gadā 1. septem-
brī, pīkst. 11 dienā, izsludina
otrteizēju

ūtrupi,
kurā pārdos atklāta vairāksolīšanā
Jānim Eņģelim piederošo zirgu
(ērzeli), bēras spalvas, vēttibā
LsJIO 11324

Kara būvniecības pārvaldes
Rīgas būvju grupa,

Rīgā, Citadelē Ns 24, izsludina
26. augustā 1927. g., pīkst. 10,

laiku ligu izsoli:
1) uz palieveņa uzbūvi Citadele

par Ls 2200. Drošības nauda
Ls 50.

2) uz temontu darbiem Tukuma,
Tukuma-Talsu kara apriņķa
pārvaldes telpās, par Ls 2000.
Drošības nauda Ls 40.

3) jumta ūdensnovada cauruļu
un piltuvju pagatavošana un
pielikšanas darbi, : Intend
galv. mantu noliktavās, Torņa
ielāNšS, parLs 1700. Dro-
šības nauda Ls 80.

Tuvākus izsoles noteikumus iz-
sniedz Rīgas grupas kanclejā,
Citadelē Ns 24, katru dienu no
pīkst. 9—15. Mš 2181 11426

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 24. augustā 1927. g.,
pulkst. 10, Balvu miestā, vec.
pclic. kārtībnieka kanclejā,
pārdos vairāksolīšanā
JāņaKnegera kustamo mantību,
vienu govi, novērtētu par Ls 35,
soda naudas piedzīšanai, saskaņā
ar Balvu iec. miertiesneša izpldu
rakstu Ns 2502/466.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 11387

Priekales pol. iec. pr-ks,
pamatojoties uz nodokļu departa-
menta rakstu Ns 130701 no
28. maija š. g., Vaiņodes pag.,
apdzīvotā vietā Vaiņodē, 1927. g.
29. augustā, pīkst. 12 dienā,
izsludina treškāttējo

ūtrupi,
kura pārdos atklātā vairāksolīšana
Ernestam Andreja d. Pauze-
r a m, piederošo kumeļu 2 g.vecu,
rudas spalvas, vērtībā Ls 45. 11321

Liepājas-Aizputes apr. Prie-
kules pol. iec. pr-ks,

pamatojoties uz Liepājas apr. no-
dokļu inspektora rakstu Ns 1987,
no 8. junija š. g, Bunkas pag._
ūdens dzirnavas, 1927. gadā
1. septembrī, pīkst. 12 dienā,
izsludina otrreizēju,

ūtrupi,
kura pātdos atklātā vaitaksolīšana,
ErnestamHerbstam, piederošo
govi, melni-raibas spalvas, vērtībā
Ls 130. 11322

Liepājas-Aizputes apr. Prie-
kules pol. iec. pr-ks,

parnatojolies uz nodokļu departa-
menta 1927. g. 28. maija rakstu
zem Ns 138332, Bunkas pag.,
ūdens dzirnavas, 1927g. 1. sep-
tembrī, pīkst. 12 diena, izsludina
otrreizēju,

ūtrupi,
kura patdos atklāta vairāksolīšana,
Ernes'am Herbstam, piede-
rošās sekošas mantas un lopus:
1) 12 cūkas, kopvērf. par Ls365,
2) vienas aisperu ecēšas, vērtība
Ls 20, 3) vienas širas, vērtība
Ls 20, 4) divi lietotus divzirgu
arklus, kopvērt. Ls 20, 5) vienus
ādas tīkus, vēitībā Ls 10, 6) vienu
jaunu ratu rireni-nekalsts, vērlībā
Ls 8, un vienu kažoku, apvilksts
at brūnu drēbi, vērtībā Ls 70.

Zlēku pag. padome, Vents-
pils apriņķī,

izdos aliieiii Ai ii-
iolē mazuļiem

š.g. 20. augustā, pļkst. 12 dienā,
Zlēku pagasta nama, celtuves par
Ventu jaunbūves darbus. Solī-
šanā var piedalīties, iemaksājot
Ls 131 drošības naudas, mutiski
un rakstiski, pie kam rakstiski
piedāvājumi, apmaksāti ar attie-
cīgu zīmognodokii, iesniedzami
slēgtās aploksnēs līdz pīkst. 12
dienā sacensības dienā. Ar no-
teikumiem tuvāki var iepazīties
pagasta valdes kanclejā ikkatru
dienu, izņemot svētdienas. Tanī
pat dienā, pīks" . 2 pēc pusd.,
tiks izdoti mazākprasītājiem ierī-
kojamās Zlēku muižā aptiekas
telpu balsināšanas un mūrnieka
darbi. 11429

Jēkabpils apr. priekšnieka
palīgs I iec.

paziņo, ka š.g. 2 septembrī,
pulksten 10 rīta, Jaunjelga' ā, uz
tirgus laukuma,

pārdos
Mattai P uck a piedetošo kustamo
mantu, sastāvoša no: btūna gal-
diņa, novērtētu par Ls 1; vētpjama
ratiņa, novēttētu pat Ls 1; čuguna
psda, novērtētu par Ls 2; veca
bleķa spaiņa,novērtētu patLs 0,50;
lietotas tagavas, novērtētu pat
Ls 8; koka asu rīteņa, novērtētu
pat Ls2; sarūsējuša divjūga arkla,
novēttētu pat Ls. 15, dēļ valsts
patāda dzēšanas, saskaņā at Jel-
gavas apgabaltiesas izpildtakstu
Ns 16886.

Izzināt novēttejumu, [kā ati ap-
skatīt pārdodamās mantas varēs
pārdošanas diena uz vietas. 11320

Nigrandas pag. valde, Liepā-
jas apr., izsludina par nederīgu
nozaudētu vecā parauga zirgu
pasi Ns 854, izdotu 1923. g.
29. jūnijā uz Annas Jāņa m.
Lagzdiņ v. 10021

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaja

paziņo, ka zemkopības ministris
I g. 12 jūlijā ir apstiprinājis
Alojas pagasta meliorācijas sa-
biedrības .Kazupurvs* statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
240. I. p. ar Nš 390.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr, Alojas pagastā,
c. Aloju.

Nodaļas vad. v. (pataksts).
11405 Darbvedis B t i ēdis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministri!
š. g. 12. jūlijā ir apstiprinājis
II Lubānas meliorācijas sabiedrības
statūtus

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļa»
236 1. p. ar Ns 386.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Madonas apr., Lubānas pagastā,
c. Lub;nu.

Nod. vad. v. (paraksts)
11406 Darbvedis Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaja

paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 22. jūlijā ir apstiprinājis
Rendas pagasta meliorācijas sa-
biedrības «Graudupe* statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II daļas
253. 1. p. ai Na 403.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apt, Rendas pagasta
.Austriņos", c. Rendu.

Nod. vad v. (pataksts)
11404 Darbvedis B t i e di s.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 22. augustā _ 1927. g.,
pīkst. 2, dienā, Liepājā, Lilien-
ielda ielā Ns 3,
pārdos vairāksolīšanā
Valteta Jura kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 1100 un sastāvošu
no klavierēm un kabineta iekārtas
viņa 1926. g. ienākuma un dzī-
vokļa nodokļa patāda_ segšanai.

Liepāja, 13. augusta 1927. g.
10428 Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 20. augusta 1927. g.,
pulksten I _dienā, Rīgā, lielā Grē-
cinieku iela Ns 32,

pārdos vairāksolīšana
O p e šk i n_a Zeliga kustamo
mantu, novērtētu par Ls 350 un
sastāvošu no 1rēķ nmašinas firmas
.Original' un 1 koka dīvāna,
viņa 1926. g % peļņas nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 13. augustā 1927. g.
11317 Pledzineis T r e i I o n s.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 19 aug. 1927. g., pulkst
10 diena, Rīgā, lielā Jaunielā
Ns 25/29,

pārdos oalrBksoliSanfi
Jāņa Dombrovska kustamo
mantu, novēttētu pat Ls 251
un sastāvošu no veikala iekārtas
un tapetēm, dēļ viņa 1927. g.
titdznieclbas zīmes un 1926. g.
% peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 13. augustā 1927. g.
11316 Piedzinējs J. Mednis.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. maita papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai,

1) Olīvas pilsētā, Ilūkstes apt
valdes telpās, 1927. g 16. sep-
tembrī, pulksten 10 diena,

pais 91nrunni
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem z;mes
piederumiem, kūja atrodas Ilūkstes
apriņķī, Laucesas pagastā, Kal-
kūnes muižā — darznolonija NŠ38F
un ir piešķirta Eduardam Indriķa
d. Cālīšam (skat. .Zemes Ierī-
cības Vēstnesī

^
Ns

71, lapas
pusē 16. zem kattas Ns2021).

2) Saimniecība sastāv no: a) ze-
mes kopplatība 10 ha; b) dzīvo-
jamās ēkas, c) kūts un šķūņa,
zem viena jumta.

3) Solīšana sāksies no Ls 1100.
4) Izsolē -vates piedalīties pet-

sonas, kuras lidz izsoles sākumam
nodos izstles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas pār-
stāvim: a) drošības naudu V5 no
trešā pantā minētās sumas, t. 1.
Ls 220; b) Centrālas zemes ierī-
cības komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecibu.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centtalai zemes
ietcības komitejai vismaz divas
nedēļas pitms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemak-
sātā drošības naudalīdzVno nosolitās sumas.PārejasVjāiemaksā Valsts zemes ban-
kai ne vēlāk ka divas nedeķs
pēc izsoles.

Šo prasibu neizpildīšanas gadī-
jumā piicējs zaudē iemaksāto dro-
šības naudu un tiesību uz saimnie-
cību.

12. augustā 1927. g. Nsa 39431
11319 Valsts zemes banka.

Indras muita,
uzmutas lik. 1140. p. pamata
paziņo, ka muitas kopsēdē caut-
skatīja kontrabandas lietu Ns 6 -
1927. g. īpar aizturētu kafiju maltu
un kakao pulveri pie S. S S R.
pavalstnieku Nikolaja Bāla-
c h o n o>V a un

nolēma:
sodīt adm kārtā Nikolaju Bala-
chonovu - par kontrabandu at
Ls 45,30 un pat nelegālu lobežas
pātiešanu at Ls 15, aizturētas
preces kā kontrabandu konfiscēt
un pēc lēmuma spēkā stāšanas
pārdot vairāksolīšanā.

Šo lēmumu, uz _ muitas likuma
1141. p. pāra. var pārsūdzēt uz F.M.

muitas departamentu 3 nedēļu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dients .Vaid. Vēstn.*

Pātsūdzība apmaksājama ar

Ls 0,80 zimognodokli un iesn i e-
dzama caur Indras muitu. 11403

Muitas priekšn. B e mb e r s.
Darbvedis Im m u t s.

"^ār des
^

pag. valde izsludina
par nederīgām nozaudētas :
1) Latv. iekšz. pasi Ns 848, Iz-

dotu no Zvārdes pag. valdes
1920. g. 26. jūlijā uz Annas
Matīsa m. Dannenberg v. un
2) Latv. iekšz. pasi Ns 887, iz-

dotu no Saldus pagasta valdes
1920. g. 24. nov. uz Lības La-

vīzes m. Janson v. 10024

Latgales apgabaltiesas

Ludzas iec. tiesu izpildītājs,
kura kanclejā atrodas Ludzā,
Vakzales ielā Ns 24, paziņo, ka
29. augustā 1927 g, pulkst. 10

ritā, Ludzas apriņķa, Ciblas pag.,
Kušneru ciemā, pārdos Sali-

mona Valtera kustamo manlu,
sastāvošu no 2 aitām 6 jēriem
2 govim, 1 teles, I vepra, 1 cūkas

un 1 kurvdroškas un novērtēta
par Ls 240.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā ati apskatīt pārdodamo mantu,

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

11396TjesuJ^KJ«ļiķvaidl?.
~~

La!galeļTapgabaltiesas
Ludzas iec. tiesu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Ludza,

Vakzales ielā Ns 24, paziņo ka

30. augustā 1927. g.. pUut. 10

rītā, Mērdzenes pag., Luckas apt.,

Gotnu ciemā, pārdos Jāņa Ku-

ri z i ša kustamo mantu, sastāvošu

no viena ērzeļaviena zirga un

3 govīm un novērtētu par Ls 290

Izzināt sa ākstu, noveitejuma

kā ati apskat t pārdodamo mantu
I varēs pārdošanas dienā uz v.etas.

11398 Tiesu izp. K.Markvardts.

LiiMu apgabaltiesas tiem
izpildītājs par Liepājas aprigļfl
(pieņemšana apgabaltiesā, istaba
Nš 9), pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1141., 1143., 1146.—1149. p.p.
paziņo:

1) ka izpildot min. tiesas uz-
devumu no 13. jūlija 1927. g.
Ns lb7, 28. oktobrī 1927. g.,
pulksten 10 rītā, Liepājas apgabal
liesas sēžu zālē,

pāidos Dīimi puMiska īziolē
Fricim Jāņa d. Bredovskim

piederošu

nekustamu īpašumu,
atrodošos Liepājas apriņķi, Porm-
sātes pagastā un sastāvošu iz
atdalītas no Pormsātas valsts
muižas .Laimiņas" mājas at ze
mesgrāmatu reģ. Ns5385 ar zemes
kopplatību 50,98 hektāra, par
Asites krāj-a izdevu sabiedrības.
E Janševska un citu prasību
ls 2025 apmērā ar u/o% un iz-
pildīšanas izdevumiem ;

2) ka bez minētās prasības uz
šo nekustamu īpašumu it nosti-
prināti hipotēku parādi: priekš
valsts zemes bankas Ls 6300;

3) īpašums priekš pātdoštnas
ir novērtēts uz Ls 7000 un solī-
šana sāksies saskaņa ar civ. proc.
lik. 1871. p. no novērtēšanas vai
priekštocigu prasības sumas;

4) petsonām, kas veļas ņemt
dalību vaitaksolīšana, ir jāiemaksā
Ls 700 drošibas naudas, ka ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
Tieslietu ministrijas puses mi-
nētām personām nav šķēršļu iegūt
nekustamu īpašumu;

5) zemes grāmatas pat šo īpa-

šumu tiek vestas Lieļ ajas-s-iz-
putes zemesgiāmatu nodaļā —
Liepājā;

6) per sonām^ kuram it kādas
tiesības uz pārdodamo īDašumu,
kas pārdolanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda ifdz pārdošanas
dienai un

7) visi raksti un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabalt.esas
civilnodalas kanclejā, vai pie

tiesu izpildītāja.
Liepāja, 9. aug. 1927.g. Ns2389.

11384 Tiesu izpild. Ž. Ķ i n e n s.

Rigas apgabalt. Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 30. augustā 1927. g,
pīkst. 11 dienā, Siguldas pagasta
.Daudās* pārdos Kārļa Vin-
ķeļa kustamo mantu, sastāvošu
no 7 govīm un novērtētu par
Ls 540.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā an apskatīt pārdodamo mantu
vatēs pātdc šanas dienā uz vietas

10. augustā 1927, g
11310 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas
apriņķa 2. iec. tiesu Izpildītājs
paziņo, ka 1. septembri 1927. g.,
pulkst. 1 dienā, Zaubes pagastā,
Krūmiņa mājās, pārdos Otto
Krūmiņa kustamo mantu, sa
stāvošu no ķē/es un govs un
novēttētu par Ls 260.

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

11. augustā 1927. g.

11311 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2 iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 27. augustā 1927. g.,
pulksten 12 dienā, Rīnužos, Kapu
ielā Nš 5, pārdos Alfrēda
Alkšņa kustamo mantu, sastā-
vošu no droškas, vāģiem , bu-
fetes, zāles garnitūras, spoguļa,
grāmatu plaukta, tepiķa, diviem
galdiņiem, luktura , skapja, ku-
modes, guļamkresla, aizkariem un
galda un novēitētu pat Ls 240.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ati apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

10. augustā 1927. g.
11307 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pils. tiesu izp. v. i.,
kura kanclejā _ atrodas Jelgavā,
Akadēmijas iela Nš 24, istaba 20,
paziņo:

1) ka pēc Jelgavas apgabal-
tiesas 1927. g. 2a. jūlija uzdev.
Ns 2o947 Bauskas lauksaimnieku
krāj-aizdevu sabiedrības prasību
apmierināšanai no Kārļa Vītola
19. ontobrī 1927. g, pulksten 10
ritā, Jelgavas apgabaltiesas civil-
nodalas sēžu zālē,

uz puik. loigien Hii
Kārlim Jēkaba dēlam Vītolam

piederošo
nekustamu īpašumu,
kuf š atrodas Bauskas apriņķa
Vecsaules pagastā ar zemes-
grāmatu reģistra Nš 3066 un sa-
stāv no . Jugle" mājām 34,82
deset. platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2000:

3) ka bez augšminētas prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 813,34;

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalibu ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmita daļa no ap-
vtriešanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, Ka no

tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegul
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Jelgavas-Bauskas
zemesgrāmatu nodaļā.

Petsonām, kurām ir kādas

tiesības uz pārdodamo īpašumu,

kas pārdošanu nepielaiž, tādas

tiesības jāuzrada līdz pārdošanas

"
visi papīri un dokumenti , attie-

cošies uz pārdodamo īpašumu, ir

ieskatāmi Jelgavas_ apgabaltiesas

civilnodalas kanclejā
Jelgava, 10. aug. 1927. g.

11318 Tiesu izp. K. BunU ls.

Lidiju apgultos tiesu
izpildītājs par Liepiiaiapri,
(pieņemšana apgabaltiesā, istaba
Ns 9) pamatodamies uz civ. proc.

lik. 1141., 1143, 1146.-1149. p-P
paziņo: _,_ .. „„„

1) ka izpildot minētas tiesas

uzdevumu no š. g. 13- i)ā ar

N° 158, 28. oktobri 1927. g-.
pulksten 10 ritā, Liepājas apga-
baltiesas sēžu zālē,

giidiupinni publiska iziolē
Miķelim Toma dēlam D 5 r eļj a m

piederošu



IZSOLE.
Rīgas muita, pamatojoties uz muitas likuma 477., 496. un 561. p. p., 1927. g. 7. sept., pulksten 10 rīta,
muitas pasažieru mājā pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces, Preču īpašniekiem ir

tiesības tās izpirkt līdz izsofes dienai, nokārtojot muitas formalitātes.

«> v Precepienākusi
-c Preča Lād. . n . Precu nosaukums ? Vērtība pre *mašnieksSS pieteikumu Kon. . . ., „„, No kurienes Vietu skaits un zīmes ^recu īpašnieks

*.S NNs dok. Arkuživa, un svars
'£, pa dzelzceļu Ls

1923. gads.
1| 35078| 59| 467| Coblenc | 12. IX 23. | Harobuigas| 1 kaste B. 2602 Nš 10 | Smēru eļļa, br. 209 kg | 77.26| K. J Spāde

1924. gads.
2| 17852| —| 889| Pa dzelzceļu | 25. IV 24. | Zilupes | l kaste | Apģērbu gabali, br. 12,9 kg | 720,72| Fn'da Ļulova

1925. gads.
3 13965 46 155 Edmee 30. III 25 Londonas 2 kastes C. NPM. C. S. C. Rīgā Kokvilnas audumi, br. 313 kg 1910,74 N, P. Meeio'ičs

126, 133
4 18813 18 307 Orlanda 14. V 25 Antverpenes 2 mucas A. O. Rīga 1183/84, Smēru eļļas, br. 515 kg 206,45 A. Minor & Co.

7 kastes A/G, Rīga, 1187/93
5 21927 24 410 Pax 4. VI 25. Bremenes 3 ķīpas M& C. 2225, 2224, 2157 Neapstrādātes labākas lapas, br. 20^,6 kg 61403 / DOrinS & Ciegier (Miin-
6 24120 11 528 . 26. VI 25. . 2 ķīpas 19/20 . . . . 174,9. 535 73 (. del & Co.)
7 26252 42 598 Albano 12 VII 25 Hulhs ? 2 kastes H & L. Rīga, 521, 520 Kokvilnas audumi līdz 15 kv. m. kgr.

br. 710,2 kg 2315 26 E. Garbell
8 27414 7 645 Baltabor 21. VII 55 Londonas 2 ķīpas O & H. 42, 43 Rīga Mīkstas gumijas iztradājumi, br. 124 kg 520,97 J. B. Levita*
9 27531 1 624 Gun oeg 18. VII 25 Karalaučiem 10 mucas E. T. B. 201/10 Naftas destilāti un dzel.-s katla darba

izstrād , br 22 5,5 kg 99 82
10 28047 192 634 Nordland 20. VII 25 Stetines 1 kaste R. S. 2389 Adīti zīda lzs'rād, br. 32,3 kg 938.87 Akc sab. .Tekā"
11 28295 144 669 Regina 27. VII 25. . 1 kaste F & B. 540 Kartonažas izstrād., br. 83.8 kg 163 15 K. F. Titjens
12 284(17 112 508 Notdland 22. VI 25. , 1 kaste A. H. 2661 Vilnas audumi, bt. 183,5 kg 260:130 E. Gatbell
13 29309 87 669 Regina 27. VII 25. . 1 kaste R. & T. 6356 Kokvilnas audumi, br. 160.8 Jcg 544,14 Neušul Cukerman & Glik
14 37745 66 407 Helene Russ 15. VI 25. Hambutgas 1 kaste G. F. 1 Izstrādājumi no dzelzs plāksnēm, biutto

84 kg 8 36 Georgs Fo"s
15 38748 12 563 Libau 5. VII 25. Reveles 1 kaste G. v. K. 125 Dzirdis aitu cirpšanai, dzelzs apsticd.

mašinss daļas u c. pt.. bt. 81 kg 14 69 Uzrādītājs (G. I Ktirten)
16 40319 — 1020 dzelzceļu 3. VII 25. Virbaļiem 2 pak s R. 1944/45 Mizikas instrumentu piederumi, btutto

11,3 kg 23,94 A. Neustadt
17 40138 133 603 Regina 13. VII 25. Stelines 1 kaste L. R. 32 Grāmatas, svešās valodās, Ir. 130 kg 25C3 Dr. Kur s Stavenhagen
18 43941 29 717 Amrum 3. VIII 25. Hamburgas 1 kaste J. & K. 580 Aluminija izstrād,, br. 33 5 kg 80,86 Kniep & Verner
19 4599S 46 676 Baltanic 28. VII 25. Londonas 6 mucas B. W. 547, 88, 935, Svina baltums, br. 1685,1 kg 361,58 Šei.ker k Co.

652, 269. 370
20 51557 35 109 Vesta 14. X 24. Dancigas 1 maiss Cukura sa.laukas, br. 11,5 kg 6,23 K. J. Spāde

1926. gads.
2' 10855 1231 20. VII 22. Ven'spils 2 kastes Uetotas drēbes br. 47,3 kg 37019 SSSR Tirdzniek. rārsCvis
22 19593 HhS dzelzsceļu 25. VII 25. Meite es 2 kannas Piensaimniecības trauki, br. 16,3 kg 4 90 Hristian Rcs>an
23 23244 9 552 . 1. VII 25 Hamburgas 1 kaste 283 Skārda un dzelzs izstrādājumi, brutto

Undin 130 kg 33,20
24 42911 35 975 31. X. 26. Rotterdamas 4 kastes L. Rīga 12, 16, L. Rīga

[ Fasan A 23, 28 Kakao pulvers, br. 560,1 kg 335,98

1927. gads.
25 16194 31 230 Baltrader 10. V 27 Londonas 4 kases F. W. N. 1/1 Rīga Finieri, br. 385,9 kg 06 39 1
26 16920 — 1886 dzelzsceļu 14. V 24. Čekoslovaķij is 1 paka M. 513 Zīda audumi, br. 0,315 kg 3524
27 17131 163 Uranus 20. IV 27. Hamburgas 3 gabali Vienkārši kurvji, br. 8,8 kg 11,21
28 17872 23 14 Nalle U. I 24 Stokholmas 4C0 kastes Dzelzs izstrādājumi, apstrādāti, bralto

oo īsono o* 1., ,a r o, ,«„, 26013,5 kg 4917,08 1. Latv. apdr. un tr. sab.
^9 ? 18009 23 14 . 14. I 24. , 400 kastes Dzelzs izslrādāiumi, apstrādāti, brutto

30 18601 — 564 dzelzsceļu 13. III 25. Ventspils 1 kaste C. & H. 34 Trauki no vienkārša māla ar gl zno-
as pa s

11 ļ?850 29 853 Renata 12. XII 21 Stetines 1 kaste L. H. 8401 Aromātiski iīdeņi, br. 708 kg 26s!s9 Lichtverk & Kobra3/ 21545 25 256 Baltanic 17. V. 27. Londonas 1 izdalīta paka Kristiāns Zellis, Rakās šaujamo ieroču piederunv, ttutto

™ oioQ7
52

»JS
Nidaros 9. II 26 Kopenhāgenas 100 kastes J. A. M. Rīga Treknas augu eļļa, br. 2849,8 kg 1374JJ9 Uzrādītājs '

34 23237 - 2301 dzelzsceļu 28. VI 27. Maskavas 1 paka M. 7C8/1 Galantērijas vienkārša prece, bruto '

5* , 24?=!,,, ~~ 98 0s!see 12. V. 25. Stetines 1 paciņa Klišejas, br. 0,270 kg 355 Jūrniecība? misiia
$

P'^m
77 ~

i™ 2a ,PaSt
? 2H&&

Polijas 1 paka Ns 53/1995/b Šņabis, 'pudelē, br. 2,6 kg 9,33 i. Lut: '
37 38434/24 ļ - 1154 dzelzsceļu 25. VI23. Zilupes 31 muca Tukšas mucas

38 46264/24 1- ,159 . 25. V, 23. . ^TucaT KrJeS atSrn!' * ^
kg

^8,14 SSSR. pārstāvis

36 tukšas mucas Tukšas mucas, br. 8'29 kg 918,60
Aizrādījums: Bertām «1 ļaj » pašā izsolē tiks pārdotas no iepriekšējās izsoles nepārdotās sekošas pārcenotas pteas: žāvētus augļus, ķimiskus produktus kombinētus medika-

11002 Rīgas muitas priekšnieka p. D0. ns bergs. Importa nod. pārzinis G r i g 0 r j e v s,

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām pases un
personas apliecības, ku 'ras pie-
teiktas par zudušām:

Latvijas pases:
1) Ns 60409, izd. no 4. pol.

iec. uz Valijas Kārļa m. Rekke v.;
2) Ns 604, izd. no Uzulmuižas
pag. v. uz Jēkaba Afanasija d.
Malova v.; 3) Ns 5037, izd. no
6. pol. iec. 16. okt. 1919. g. uz
Gabrieļa Evlampija d.Kuznecova
v.; 4) Ns 140339, izd.. no 'Rīgas
pref. 17. dec. 1921. g. uz Valerijas
Mendeļa m. Šlachter v.; 5) N>
Ns 232630, izd. no Rīgas pref. uz
Ernas Jēkaba m. Meijer v.;
61 Ns 130821 i?f1 nn Riaas nrpf

uz Paulīnes Reiņa m. Kleker v.;
7) Na 489, izd.' no Rīgas pref.
8. febr. 1922. g. uz Jāzepa Gab-
rieļa d. Ruzgas v.; 8) Ns 174522,
izd. 5. aug. 1921. g. no Rīgas
pref.uzIljasSava d.Gerasimova v.
9) Ns 110171,izd.no Plāņu pag.v.
uz F.milijas Mārča m. Stambul v.;
10) Ns 15436, izd. no 6. pol.. iec.
uz Hanes Giļeļa m. Antokol v.;
11) Na 216892, izd. no Rīgas pref.
3. okt. 1922. g. uz Pētera Kārļa d.
Bērziņa v.;

v. 23. okt. 1926. g. uz Annas
Kātiņš v.; 25) Ns 107063, izd.
no Rīgas pref. 15.nov. 1921.g.uz

; Stefānijas Zigismunda m. Kropp
v.; 26) Ns 7754, izd. no Liepājas
pref. uz Karlines Johana m.
Galveit v.; 27) Ns 247919, izd.

1 no Rīgas pref. 13. nov. 1926. g.
uz Kazimira Josifa d. Ančenko
v.; 28) Ns 8016, izd. no Liepājas
pref. uz Marijas ļosifa m.
Sibaļskis v.; 29) Ns 98480, izd.
no 3. pol. iec. uz Otilijas lēkaba
m. Simon v.; 30) Ns 200800, izd.
no Rīgas pref. uz Marijas Kon-
stantīna m. Stokman v.; 31)
Ne 127894, izd. no Rīgas pref.
ZU. aug. 1920. g. uz Rudolfa
Miķeļa d. Doķis v.; 32) Ns 206646 ,
izd. no Rīgas pref. uz Juliusa
Osipa d. Ankudovič v.; 33)
Ne 170541, izd. no Rīgas pref.
2. jul. 1921. g. uz Mariias Pētera
m. Kalniņš v.; 34) Ns 186525,
izd. no Rīgas pref. uz Cipes
Vulfa m. Finkelstein v.; 35)
Ns 49386, izd. no 4. pol. iec. uz
Marijas Mārtiņa, m. Tēraud v.

Pamats. Rigas pref. raksts no
š. g. 6., 7., 8. un 9. jūlija Ns 7846.

Rīgas pref. pal. v. (paraksts).
8937 Pasu nodaļas

darbvedis Orinbergs.

ļ 12) Pērs. apl. Ns 9329, izd. no
Rīgas pref. uz Hildas Augusta m.
Blum vārdu.

Latvijas pases:
' 13) Ns 252807, izd. no Rīgas
pref. 16. martā 1926. g. uz
Rachiles Izraēla m. Zeidelman v.:
14) Ns 179711, izd. no Rīgas pref.
20. sept. 1922. g. uz Lejas Zelika
m. Livenson v.; 15) Ne 13222,
izd. no Jelgavas pref. uz Šeines
Haima m. Abramovič v.; 16)
Ne 6718, izd. no Viļakas pag. v.
uz Nadeždas Maksima m. Kuz-
man v.; 17) Na 145768, izd. no

voiuemara

mgas pret. uz jana

d. Timuškas v.; 18) Ne 104425,
izd. no Rīgas pref. uz Rozālijas
Pētera m.Jansonv.; 19)Ne 131918
izd. no Rīgas pref. 20. okt. 1920. g.
uz Merijas Andreja m. Bleider v.;
20) Ne 312, izd. no Jaunpils pag.
v. uz Roberta Miķeļa d. Birjans v.
21) Ne 105923, izd. no Rīgas 4.pol.
iec. uz Lejas Berka m. Pliskin v.;
22) Ne 3045, izd. no 4. pol. iec.
4. nov. 1919. g. uz Nikolaja
Jāņa m. Anisimov v.; 23)
Ne 128843, izd. no Rīgas pref.
uz Olgas Jāņa m. Neiman v.;
24) Ne881," izd. no Vestienes pag.

Madonas apr. priekšnieka pal.
2. iec. izsludina par ned. pasi
Na 5040, izd. no Rēzeknes apr.
pr-ka 1. iec. palīga 15. oktobri
1920. g. uz Svsoja Seimana d.
Paramonova v. 9601a

Zvārtavas pag. valde, Valkas
apr., izsludina par ned. šādus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšzemes pasi Ns 39297, izdotu
no Rīgas II polic. iec. priekšnieka
15. dec. 1919. g. uz Astridas
Mārtiņa m. Grossvald vārdu:
2) Latvijas iekšzemes pasi Ne
39298, izd. no Rīgas II polic.
iec. priekšnieka 15.dec.l9l9.g. uz
Vallridas Mārtiņa m. Grossvald
vārdu. * 9595a

Praviņu pag. valde izslud. par
ned. nozaud. karaklausības ap-
liecību Na 15810, izd. no 5. Cēsu
kājnieku pulka komandiera 9.
oktobrī 1922. g. uz Jochana
Jochana d. Zauera v. 9500a

Rundēnu pag. valde izsludina
par ned. nozaudēto iekšz. pasi
Ne 1199, izd. no Nirzas pag. v.
1921. g. 6, sept. uz Jochana ļo-
sifa d. Pentjuša v. 9501a

Raiskuma pag. valde izslud. par
nozaudētu iekšz. pasi Ne 351,
izd. no šās valdes 3. aprilī
1920. g. uz Mārča Pētera d.
Sirartta vārdu. ' 9592a

Katlakalna pag. valde izslud.
par ned. nozaud. iekšzemes pasi
Ne 88, izd. no Katlakalna pag
valdes 20. janv. 1920. g. uz pils.
Marijas Auziņas vārdu ' . 9687a

Doles pag. valde izsludina par
ned. ' nozaudētus sekošus doku-
mentus: 1) Latvijas pasi Ne 981,
izd. no Doles pag. valdes 17. janv!
1924. g. uz Jāņa Mārtiņa cl.
K'blaka vārdu; 2) apliecību Ne
25628 par ned. kara dienestam
izdotu no Rīgas kara apriņķa
priekšnieka 14. nov. 1921. g. iiz
tā paŠT vārdu. 9590t

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Ludzas apriņķa priekšnieka pal.
1. iec. izslud. p'a'r ned. nozaudētus
sekošus dokumentus: I) Latvijas
iekšzemes pasi Ne 544, izd. 110
Ciblas-bij. (Evermuižas) pagasta
valdes 15. dec. 1920. g. uz pils.
Jēzupa Modesta d. Cinikana v.;
2) Latvijas iekšzemes pasi Ns 126,
izd. no Zvirgzdines pag. valdes
28. jūlijā 1926. g. uz pils. Ana-

natonovas

stasijas reorana m. v.,
3) Latvijas iekšzemes pasi Ns 280,
izd. no Zvirgzdines pag. valdes
19. okt. 1920. g. uz pils. Augusta
Jonja d. Grišauta v. un 4) zirga
pasi Na 1083, izd. no Ciblas pag.
valdes (bij. Evermuižas) 13. okt.
1921. g. uz pils. Ignatam Tru-
šanam piederošā zirga. Zirga
pasē zīmējās zirgs ar sekošām
pazīmēm: zirgs 1 arš. 14. vērš.
augsts, dzeltenas spalvas krāsas,
krēpes uz kreiso pusi. 9509a

fipriitlitā cefu inzeniers £tīgā
sava kanclejā, Lāčplēša ielā Ns 24, di. 8, š. g. 25. augustā, pīkst. 10,

Izdos ftokta izsolē mazoKprasītājlein
sefcošu darfiu izvešanu .-

1) 34 gab dzelzsbetona aizsatgu stabu izgatavošanu un uzstādīšanu
pie lilta pāt Ķekavas upi uz Rīgas-Baldones šos klm 30. Drošības
nauda Ls50.

2) 20 m gara koka tilta remonts uz L. Lubānas II a. šķ. ceļa pie
Ulbrokas muižas. Drošības nauda Ls 80. Ns2177

Tuvākas ziņas kanclejā. 11425

iiiiiliišDiAtiiu.
sa auc š. g 29. augustā, pīkst. 3 p. p. Rīgā, Lielā Kalēju ielā 18/20,

sabedr.bas telpās >

PILNU SAPULCI
ar sekošu dienas kārtību:

1. Sapulces darbinieku vēlēšanas
2. Iestāšanās kooper. reviz savienībā
3. Dažādi jautājumi.

11421 ,, „ , .Vā ne.

A./J. ..Lestene"
šeneralsopulce

1927 g. 9 septembri, plk>t. 5,
Rīgā, Vaļņu ielā 2, dz. 20.

1) 1925. g. pārskats.
2) Revizijas komisijas ziņojums.
3) Sabļedrības likvidācija.
4) Vēlēšanas.
5) Instrukcijas likvidac. komisijai
6) Jaulājumi un atbildes.

Akciju pieteikšana pie barona
Stempel , Raiņa bulv. 5, dz. 1.
11327 Direkcija.

III antiņ eksporta kompan
valde dara zināmu, tā kā 29 jūlijā
noliktā vispārīgā akcionāru sapulce
navnolikuse akcionāru neierašanā*

dēļ,

otrreizējā kartēja viip. .apolu
top nolikta uz 29. augustu š. g
pīkst. 4 pec pusdienas s-bas telpās
Krišjaņa Barona ielā Ns 14, kura
bus pilntifsīga lemt par visiem
jautājumiem saskaņā ar statūtu
60. paragrāfu.

Dienas kārtība:
1. Sapulces amatu personu vēlē-

šanas.
2. Gada pārskata pieņemšana

par 1926. g.
4. Vēlēšanas.
5. Ziņojumi un priekšlikumi.
11328 valde.
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