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Rīkojums

valsts Rīgas baltkrievu

kursa lieta.
Rīkojums aptiekām

skolotāju

tavu apgrozība

par

spirta

šanu.

izsnieg-

Rīkojums aptiekām un ķimiski- farmaceitiskām laboratorijām.
Rīkojums
par biļešu pārdošanu tieši
vilcienos,
kas
ierīkoti apgrozībā
starp Rīgu un Šķirotavu.
Rīkojums
par operāciju samazināšanu
Mangaļu un Sarkandaugavas stacijās.
Rīkojums par pārgrozībām „pag. tarifā
un noteikumos _ N° 27 pasažieru un
par

pārgrozībām

pieņemšanu
un Stende.

un

izdošanu Ventspilī

Rīkojums par Vācijas un Lietavas-SPRS
tiešo satiksmi.
Rīkojums par Vācijas-Lietavas-Latvijas Igaunijas tiešo satiksmi.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Lēmums

Nr.

B-836.

1927. g. 15. oktobrī.
Ar šo 1927./28. mācības gadu pārveidoju līdzšinējus valsts Rīgas baltkrievu
viengadīgus skolotāju kursus par
valsts Rīgas baltkrievu divgadīgiem

skolotāju kursiem.
Izglītības ministris J. Rainis.
Baltkrievu izglītības pārvaldes
priekšnieks V. Piguļevskis.
Apstiprinu.
1927. g. 17. oktobri.
Tautas labklājības ministris
A. R u d e v 1 c s.

Nr.

rakstiem, ari tad ne, ja pēdējās būtu no
ārstiem parakstītas ar atzīmi « repetetur".
Veselības departamenta direktora

vietas izpildītājs Dr. M. Džonsons.
Farmācijas valdes priekšnieks
D.Kikkāns.

Rīkojums
aptiekām un ķimiski-farmaceitiskām laboratorijām.
Zāļu pagatavošanas priekšraksti, ievietoti veselības departamenta izdotā « Aptieku manuālā", ir obligatoriski visām
aptiekām un ķimiski-farmaceitiskām labo-

ratorijām sākot ar 1928. g. 1. janvāri.
Šī grāmata ir obligatoriska visām aptiekām.
Aptieku manuālu provinces aptiekām
veselības departaments piesūtīs ar uz-

liktu

pēcmaksu Ls 9.50 par eksemplāru.

Ķimiski-farmaceitiskas laboratorijas, Rīgas
aptiekas un ieinteresētas personas manuālu
var iegādāties
tieši
veselības
departamentā, Skolas ielā Ns 28, ist. 40,
parastā valsts iestāžu darba laikā.
Rīgā,

1927. g. 17. oktobrī.

Farmācijas valdes priekšnieks
D.Kikkāns.
Darbvede E. Rutenbergs.
Apstiprinu.

1927. g. 14. oktobri.
Satiksmes ministris

K. Krievs.

Rīkojums
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Nr.

par biļešu pārdošanu tieši vilcienos,
kas

ierīkoti

apgrozībā

starp Rīsu un

Šķirotavu.
privātas publikas pārvadāšanai starp Rīgu un Šķiro-

Dzelzceļu

kalpotāju

un

direktora

v.

i. J.

kabineta

Ar ministru

1927. gada

bagāžas pārvadājumu
niecīguma deļ no 1927. g. 15. oktobra
atceļu pasažieru vilcienu apgrozību starp

punkts

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode
F. Magazings

18. oktobri

sevišķi minēt." starp vārdiem .kartona" un .izņemot* ierakstīt vārdus
„to starpā ari papira maisiņi (kulītes)", un
2) 72. lappusē, pozicija
.maisi —
džutas, kaņepāju, linu, pakulu,lūku.
zāļu un papira" kolonu (:) strīpot
un tā vietā pierakstīt vārdu .auduma"

direktors

un pēc šā vārda likt kolonu.

Ar minlstfu kabineta
piekrišanu apstiprinu.
1927. g. 18. oktobri.

direktora

Rīkojums

v. i. J. Leitis,

bagāžas

jauna saraksta ievešanu vilc. N? 6,
ar kuru no 10. oktobra uz VentspilsRīgas līnijas pārvadā pasažieru ātruma
preces, nosaku minēto preču pieņemšanu
Ar

pie-

ņemšanai jāatver viena laikā ar biļešu
kasēm, pārtraucot bagāžas pieņemšanu
Rīgas l un Rīgas galv. stacija 15 minūtes, bet visās pārējas stacijas 10 minūtes
pirms tā vilciena atiešanas, uz kuru ba-

lielāka,

ka
vil-

nomanāma
parasts, pasažieru sadrūzmēšanās uz
cienu, tad biļešu uo bagāžas kases ir
jāatver agrāk par augstāk minēto laiku
ar tādu aprēķinu, ka visus pasažierus
varētu apmierināt.
Pienākušā bagāža izdodama visās staatveita
cijās tai laikā, kad _ stacija ir
vel
bez
tam
ar[
preču operācijām, ka
Rīgas I un Rīgas galv. stacija — 1 stundu,
bet visās pārējas stacijas 30 minūtes,
pēc tā vilciena pienākšanas, ar kuru
gaža pārvadāta.

Nr. 444

1927. g. 18. oktobrī.

atiešanas.

b

,

zem d) minēto Lietavas dzelzceļu staciju
saraksts papildināms no š. g. 20. oktobra
ar staciju „Tytuvenai".

Dzelzceļu galvenā direktora v. i.
K. S p r i ņ ģ i s.
Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings,

Valdības iestāžu paziņojumi.
Dzelzceļu

ziņas.

Sākot ar š. g. 18. oktobri norīkoti ap-

grozībā vienīgi darbdienās starp Rīgu un
koša saraksta:
vilc. Ne 38 no Rīgas atiet 12.05;
Ogrē pienāk 13.03;

Nr. 442

jaunu redakciju:
Biļešu kases pasažieru biļešu pārdošanai jāatver: Rīgas i, Rīgas galv,, Liepājas, Jelgavas, Daugavpils, Rēzeknes I,
Cēsu, Valmieras, Valkas, Tukuma! un
Pļaviņu stacijā 1 stundu, bet visas pārējās stacijās — 30 minūtes pirms noteiktā vilciena atiešanas, pārtraucot biļešu
vilciena
pārdošanu 2 minūtes pirms

Vācijas-Lietavas-Latvijas-Igaunijas
tiešās satiksmes preču tarifs, kurš izsludināts 1925. g. .Valdības Vēstnesī Ns 276
un stājies spēkā ar Dzelzceļu virsvaldes
1925. g. rīkojumu N° 443 (1927. g. izdevums atsevišķā brošūra) I A nodalījuma

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finansu

papildināti un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem un iespiesti atsevišķa 1926. g.
izdevumā, — 10. § atvietot ar sekošu

Vācijas - Lietavas - Latvijas - Igauni! as
tiešā satiksme.

Ogri

K.Krievs.

Uzdodu .pagaidu tarifa un noteikumu
bagāžas pārvadāNs 27 pasažieru un
šanai" , kas publicēti .Valdības Vēstneša"
1919. g. 62., 63., 66.-69. numurā un
„Sat. un darbu min. Vēstneša" 6. num.,

446.

Šisrīkojums spēkā ar 1927.g. 25. oktobri.

Satiksmes ministris

pag tarifā un nopar pārgrozībām
N»
pasažieru
27,
un bagāžas
teikumos
pārvadāšanai".

Nr.

1927. g. 18. oktobrī.

piekrišanu

papira un kaitona, izņem, nomenkl.

A.Rode

Ja stacijās ir

Starptautiskās satiksmes inspektors

Leitis

1) 43. lappusē, pocicijā . izstrādājumi,

„m".

dzelzceļa

D o ņ e c a s dzelzceļa
Rubežnaja.

1925. g. 242. līdz 253. numurāun atsevišķā izdevumā, uzdodu papildināt sekošo:

Ekspluatācijas direktora v. i
Kļ a v i ņ š
Finansu direktors Mazkalniņš

gāžu nodod.

No 1927. g. 10. oktobra
c) ar SPRS dzelzceļu stacijām:

Razaņas-Uralu

Pa dzelzceļiem pārvadājamo preču alfabētisko nomenklatūru un klasifikāciju,
kura
iespiesta
.Valdības Vēstneša"

Sakarā ar to uzdodu rīkojumā Ns 61,
kas iespiests „Valdības Vēstneša" 1925. g.
47. numurā un . Dzelzceļu virsvaldes rik.
krāj." 1925. g8. numurā, papildināts
izlabots ar vēlākiem rīkojumiem, pie
Mangaļu un Sarkandaugavas staciju nosaukumiem izdarāmo operāciju apzīmē-

Bagāžas kases pasažieru

15. oktobra

LutoŠkino, Benkendotf-Sosnovka.

Rīkojums Nr. 443
par pārgrozībām „precu alfabētiskā
nomenklatūrā un klasifikācijā .

nīgi preču operācijām.

Rīkojums

1927. g.

Kobbelbude,
Neuendorf (Kr. Lyck).

Satiksmes ministris K. Krievs.

Rīgu pas. un Mangaļiem, sakarā ar to
slēdzu Mangaļu un Sarkandaugavas staciju_ pasažieru un bagāžas operācijām,
atstājot Mangaļus un Sarkandaugavu vie-

galvenais

no

punkts a) ar Vācijas dzelzceļu stacijām

apstiprinu.

un

Dzelzceļu

kasu

Rīkojums

Mangaļu

un Sarkandaugavas stacijā.

jumu „v" vietā likt

jāizkar

šo
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par operāciju samazināšanu

Pasažieru

kasēm

uzrādīts

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. S p r i ņ ģ i s
Eksploatacijas direktors R. G a r s e 1 s
Finansu

Rīkojums

bagāžu

Rīkojums spēkā ar 1927. g. 25. oktobri.

K. K r 1 e v s

izsniegt tikai pret ārstu oriģinalreceptēm,
signaturām un recepšu no-

un

kuros

gam ne vēlāk kā 10 minūtes pirms
tā vilciena atiešanas, ar kuru bagāža
būtu nosūtama.

Apstiprinu.
1927. g. 15. oktobri.
Satiksmes ministris

Spirtu (Spiritus viņi) bez kautkādu
citu vielu pieraaisīiuma aptiekām atļauts
ne pret

biļešu

atvēršanas uu slēgšanas laiks.
Piezīme.
Ja pasažieris, kurš brīvu
vietu trūkuma dēļ atteicies braukt,
ir nodevis pārvadāšanai ari bagāžu
un vēlas pēdējo ņemt atpakaļ, tad
viņam tas jāpaziņo stacijas priekšniekam, vai viņa dežurējošam palī-

A.R o d e.
Ekspioatacijas direktors R. G a r s e 1 s.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Rīkojums.

bet

Pie

sludinājumi,

Dzelzceļu galvenais direktors

«preču alfa-

bētiskā nomenklatūrā
un
klasifikācija" .
Rīkojums par pasažieru ātruma preču

turpmāk

biļetes pasažieriem,
kup
iekāps minētos vilcienos starp Rīgu un
Šķirotavu
nozīmētas vilcienu
pieturas
vietās, kur biļešu kasu nav, uzdodu pārdot
šo vilcienu virskonduktoriem tieši vilcienos.
Rīkojums spēkā ar 1927. g. 20. oktobri

bagāžas pārvadāšanai".

Rīkojums

ievestos vilcienos

braucamās

un izdošanu Ventspilī ārpus parastā
komercoperaciju darbības laika (t. i. no
17
pulksten 8 līdz 16) no pulksten
līdz 19. Stendē ārpus parasta laika pasažieru ātruma sīku sūtījumu preces jāpieņem pārvadāt

saskaņā ar noteikumu
1 stundu pirms vilciena atiešanas, bet jāizdod pusstundas

N? 314 6. punktu

laikā pēc vilciena atiešanas.
Sakarā ar to . Dzelzceļu Vēstneša" š. g
Vēstneša"
.Valdības
37. numurā un
221. numurā publicētā rīkojumā Ns. 398,
pretī Ventspils stacijai, iedalē .pasažieru
ātruma preču pieņemšanai un izdošanai"
sttīpot ciparus: . 20—22" un to vietā
ierakstīt
. 17—19% bet pretī Stendes
strīpot
cistacijai
tajā paša iedale
parus: .0 - 2".
Dzelzceļu galvenais direktors
A.Rode
Finansu direktors Mazkalniņš.
Eksploatacijas direktora vietā
J Kļ a v i ņš
Rīkojums

pas.

vilc. MaNi 38 un 39 pēc se-

vilc. N2 39 no Ogres atiet 13.15;

Rīgā pienāk
Bagāžu

ar

14.05.

minētiem

vilcieniem

ne-

pārvadās.
Eksploatacijas

direktora

vietas izpildītājs J. K ļ a v i ņ š
nodajps vadītājs

Pasažieru

P. M i e z a n s.

Iecelšanas.
Rezolūcija

7*6 95.

Iekšlietu ministrijai piekomandeto Jelgavas
apriņķa priekšnieka beziecirkņa palīgu
Paulu
K ū 1ti ieceļu par iekšlietu ministrijas revidentu,
skaitot ar š. g. 15. oktobri.
Atalgojums Kūlām Izmaksājams pēc VII algu
kategorijas 1. pakāpes, ar izdienu
šaī pakāpē
no š. g. 15. oktobra.
J* 12575.

Rīga, 1927. g. 15. oktobri.

Iekšlietu ministris M. Skujenieks.
Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.
Lēmums.

1927. g. 17. oktobrī.

Jte 5242.

izglītības komisijas loAtti Ķēniņu, Kārli
D ē ķ e n u , Otti
K r o 11 u , prof. Valdemāru
Maldoni, A. Jeisenu, R. D r i 11 i, Jūliju
Ieceļu par ārpusskolas
cekļiem uz vienu gadu

G u 1b ī t i

un kā

gales organizāciju

izglītības

ministrijas

un Lat-

pārstāvi Pēteri Pabērzu.

Izglītības ministris J. Rainis.
Vispārējo lietu pārvaldes priekšnieks
K Melnalksnis.

Nr. 445

1927. g. 18. oktobrī.
Vācijas un Lietavas - SPRS tiešā
satiksme.
Vācijas un Lietavas - SPRS dzelzceļu
tiešās satiksmes _ preču tarifā,_ kas izdots
atsevišķā brošūrā, ievests dzīve ar 1925. g.
N? 248 un publicēts 1925. g.
rīkojumu
. Valdības Vēstnesī" N° 143, Anodalījuras
jāpapildina ar sekošām stacijām :

Kar .a tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 15. oktobra rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz
Oskara-Fēliksa Valentīna Heinricha d. Millera
meklēšanu.
Norāde.

„Va!dibas

135. numurā.

Rīgā,

Vēstneša"

1922. g.

1927. g. 17. oktobri.

Kara tiesas priekšsēdētājs, kapteinis
H. J akobsons
Sekretāra palīgs, kara ierēdnis SI e s s e r 8

103*).
nekustamo īpašumu saraksts Nr.
Valsts zemes fondā ieskaitīto

.
pagasts

?g_

nosaukumi

vardS

reg. NsNs

77qq
7793.

"*

«^fi
8836

Breidaku muižas I daja

Pildas
Pildas.

_

LJelie

{olvarks

Breidaki.

Maslakova, Pelageja Jāņa m.
un Loban0va, dzim. Maslakova, Jekaterina Jāņa
meita.

(Turpmāk vēl.)

,927. g. oktobrī.

Zemkopības ministra b. F r i d b e r gs.
š.
Zemju pārvaldes priekšnieka v. J. Z a r i ņ
s.
r
t
e
1
J.
E
Latgales zemes ierīcības daļas vadītājs

Skt. „Valdības Vēstneša"

*)

1927. gada 224. numurā.

^

Izlabojums.

Izsludināts

Valdības

Vēstneša"
NsNs

Tek.

īpa-

J a b u t

Iespiests
K

j\bjv»

nekustamu

ieskaitīto

fondā
„Valdības Vēstnesī" iespiestā valsts zemes
"sarakstā
nepareizības:
sekošas
N? 5 ieviesušās
šumu

Apcietināt.

Galerts, Pauls - Fridrichs Fedora
dēls.

Galerts, Kārlis.

329

Zemkopības

ministpa biedrs A. Fridbergs.

Zemju pārvaldes priekšnieka v. J. Zariņš,
Latgales zemes ierīcības

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu

Gl ks dzim. 1905. g.

š. g. 15. oktobra rīcības

10. aprilī,

leitis,

katoļ-

ticīgs, pagastskolas izglītība, strādnieks, agrāk
nesodīts.
Atrašanas gadījumā Oliks apcietināms, ievietojams tuvākā ieslodzījuma vietā un ieskaitāms
kara prokurora rīcībā, par ko paziņot pēdējam
un kara tiesai.

Rīgā, 1927. g. 17. oktobrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs, kapteinis
H. Jakobsons.

12446.

24372/27. (23-1K-27.)

Bindals, Alfrēds Georga d. — 13974/25.

(30 V-25.)

Hiršs Joseja d. — 14708/25.
Hiršs Joseja d. — 17057/25.

(26-XI-25.)

Giguls, Pauls Andreja d. — 16340/25.

(22-X-25.)
Giguls, Paulis Andreja

d. —176C 8/25.

(22-KII-25.)
12420. Giguls, Pauls Andrejs d. — 18876/26.
(16-11-26.)

12421.

Giguls, Pauls Andreja d. —16346/ 25.

(19-X-25.)

12422.
22414/26.
12423.
22292/26.
12424.

Grinhofs,

Arturs

Fridricha

dēls. —

Arturs

Fridricha

dēls. —

(17-IX-26.)

Grinhofs,

(14IX-26.)
Groskopfs, Jānis Indriķa dēls. —
19908/A/26. (16-IV-26.)
12425.
Ivanovs, Stepans Mikeļa
dēls. —
19711/26.
(29-111-26.)
12426. Jevstafjevs, Sergejs Arvinjanoviča d. —
7579/23. (82/J-23-V.)
12427. Jeršovs, Ivans Gabriela d. — 15661/25.
(41X-25.)
12428. Jozefsons, Mozus Izaka d. — 1869/21.
(79/J-21-I.)
12429.
Kalniņš,
Rūdolfs
Jāna
dēls. —
23365/27. (10-111-27.)
12430. Kerre,
Arnolds
Jēkaba
dēls. —
17521/26. (17-XII-25.)

12431. Lazdiņš, Aleksandrs-Arturs Eduarda
dēls. — 24311/27. (7-IX-27.)
12432. Lipperts, Heinrichs Pāvila dēls. —
22910/ 26. (20-Xl-26.)
12433. Lukins,
Pāvils
I.idrika
dēls.
—
24348/27. (15-IX-27.)
12434. Lumberg, Emma Mārtiņa meita. —
24040/27. (18-VII-27.)
12435. Lumberg, Emma Mārtiņa meita. —
24313/27. (8-IX-27.)
12436. Marcinkevič, Emilija Konstantīna m.—
19770/26.
12437.

(29-111-26.)
Monickis, Jānis

Jura

d.

—

12101/25

(262/M-22-V.)

12438 Millers, Juliuss-Ludvigs Heinricha d. 24153/27. (10-VII1-27.)
12439. Meinarts, Jāzeps Matīsa d.— 24152/27
(8-VIII-27.)
12440. Melnikovs, Ivans Pētera d — 12280/25
(29-1-25.)
12441. Melnikovs, Ivans Pētera d. — 13260/25
(4-IV-25.)
12442. Morozovs, Jānis Archipa d. — 23641/27
(12 V-27.)
12443. Mūrnieks, Staņislavs Pāvila dēls. —

7651/23. (133-23-V1).
12444. Rakuts, Jānis
(28-V-27.)

Osipa d. — 23782/27

Sarkans,

(147/R.

pājas. — Liepājas

Oskars-Jānis

Jāņa

Jēkaba

dēls. —

dēls.

svarīgām

dzimis

apgabala

tiesas

lietām un Liepājas

Kriša m.

—

—

Ustina

19370/26.

meita.

Darbvedis P. K i e p e.

Rīga

kā telefoniski (tel. 21922), tā ari rakstiski
ar kartiņām.

24491.

Berglunds,

Herberts

Kārla

d.,

37 g.

Dūņains,

Reinholds

Pētera d.,

26 g.

vecs,
pied. pie Smi'tenes. — R'gas
13. iec.
miert. r. JN° 367 no 26. sept. 1927. g. (H-X-27)
apv. uz sodu lik. 581. p. 2. d. — Apcietināt!
24497. Freigang, Antoniņa Anša m., dzim.
1894. g. 6. augustā Latvijas pav. — Rīgas pils.
15. iec. miert. r. Ns 92 no 1. oktobra
1927. g
(12-X-27), apvain. uz sodu lik. 581. p. 1. d. —
Nogādāt mekl. dēj iepriekšējās nopratināšanas.
24498. Fogelson, Ella Merka m., 23 g. veca
piederīga pie Krāslavas pag. — Daugavpils
1. iecirkņa miertiesneša raksts Ns 607/Kr
no
28. septembra 1927. g. (12-X-27), apvainota uz
sod. lik. 280. p. 1. d. un 528. p. — Pieprasīt
ķī'u Ls 200,— apmērā, neiemaksāšanas gadījumā
apcietināt.
24499. Grīnvalds, Mārtiņš. Friča dēls, dzim.
3. jūlijā 1892. g., piederīgs pie Lēdurgas pag.—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka
raksts no 1. oktobra 1927. g. (7-X-27), apvainots
piesavināšanā. — Apcietināt.
Oladiševs, Lifantijs Michaila
, 24500.
dēls,
dzim. 1904. g., bijis Krievijas pavalstnieks. —
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
2. iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša raksts Ns 1644 no 30. septembra 1927, g. (10-X-27), apvainots uz sod.
lik.

128. p. — Apcietināt.

24501.

Jepe,

Juiiuss-Zigfrids

Friča

d , dzim.

1902. g. oktobra mēnesī, Latvijas pavalstnieks.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas pr-ka
raksts no 5. oktobra 1927. g. (10.X-27), apvainots piesavināšanā. — Apcietināt.

7. Skolas iespaids uz bērnu

--

raksturu

L. Taivans, tautskolu direktora
biedrT
8. Bērnu labošanas iestādes. — Ref. ķ ry.
' e »n
Saeimas deputāts.
9. Ārpusskolas izglītības darbs bērniem
Ref. H. Kaupiņš, Saeimas deputāts
"
10. Bērna un mātes aizsardzības likumproipK
Referenti: O. Silis, tautas labklājība,
nistrijas soc. apgād. dep. direktors - %?,'
Kalniņš, Saeimas deputāts.

Kongresā

ar lēmēju balss'iesību var piedaiv
biedrību, pašvaldību un skolu padomju dei»
&
Biedrības, kurām ir līdz 100 biedru , sūt??
100
līdz
300
biedru
—
legatu,
2 dēle™
300 līdz 1000 biedru — 3 delegātus , no ļ»
pilna tūkstoša vēl pa vienam delegātam - «1
1000 biedru , sūta «i»
nibas, kurām ir līdz
delegātu, 10C0 līdz 5000 biedru — 2 dēle»,.
5000 līdz 10.000 biedru — 3 delegātus un n-!
par 10.000 — 4 delegātus; pagastu un niieV
pašvaldības, tSpat ari skolu padomes sūta?
vienam delegātam, bet pilsētu un
apriņķu
dības likvidācijas valdes - pa diviem delegātiem-/
Kongresā ar padomdevēju
balsstiesībām vai

pa§J,

piedalīties visi interesanti. Kongresa Izdevumi
segšanai delegāti no Rīgas maksā 2 lati un tJ

vinces delegāti

^°

1 latu.

Kongresa organizācijas

komisija

uzaicina bit
dribas, pašvaldības un skolu padomes sūtīt
savm
delegātus uz otio bērna un mātes aizsardzībai

kongresu.

Visi paziņojumi

un pieprasījumi

kongresa Iii
draugu biedrībai
L.
Ķēniņu
ielā
Ns
41.
Rigā,
Kongresa organizācij as padome

tās adresējami Latvijas bērnu

Māksla.
Šovakar „0 teli o", galveni
diriģenta Emila Kupera vadībā. — Piektdien
21. oktobri Tamāras
Karsavinas
mi
Pētera
Vladimirova
baletvakars,
22.
oktobri
Sestdien,
„Sadko", galvenā diri-

labu

R. Blaumaņa

klasiskā drāma

„P a z u d u š a i s dēls". — Piektdien, 21. ok- jt
tobrī, pulksten
7.30 vakarā,
tautas izrāde
R.Blaumaņa komēdija „No saldenās pudeles' . — Sestdien, 22. oktobrī, Bertona un
Simona „Z a z a" ar Liliju
Št e n g e 11 titula
lomā. — Vollesa „K u r š ir vilkatis" pirmo
reiz izrādīs jaunnedēļ.

Dr. med. Blumenfelds.

Dailes teātris. Ceturtdien, 20. oktobri, pulksten
par tautas izrādes cenām 4 cel.
komēdija
..Skaistās
sabinletes". Piektdien, 21. oktobrī, pulksten
7.30 vakarā,
velnu spēle 26 ainās ,.Sarkanās dzirnavas'. — Sestdien, 22. oktobri, pulksten 73»
vakarā, J. Raiņa „Mīla
stiprāka
par
+
nāvi" vai Turaidas Maijas traģēdija.
7.30 vakarā,

raksts

vecs, Zviedrijas
pavalstu. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 8. iec. miert. uz Ns 983 no 30. jūnija 1927. g. (8-X-27), apv. uz sod. lik. 141. p,
157. p. un 574. p. 4. d.
24492. Brencis, Juris Jāņa d , dz. 1884. g.,
pied. pie Skrīveru pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas apgabaltiesas 2. krim. nod. uz Ns 21955
no 23. septembra
1927. g. (7-X-27), apv. uz
akc. sod. lik. 36. p. ar Ls 200.
2 ;493.
Ceiss, Richards Jtkaba d., dz. 1903. g.,
Rujenes pils. — Paziņot
dzīves vietu
Rīgas
4. iec. mlert. uz JVs 1519 no 7. sept. 1927. g
(13-K-27), apv. uz sodu lik. 591. p 1. d.
24494. Cukermans, Zamuels Šloma d., dzim.
1894. g., pied. pie Daugavpils. — Daugavpils
2. iec. miert. r. Ns 253/Kr. no 5. okt. 1927. g.
(12-X-27), apvainots uz sodu lik. 607. 1. p. —
Apcietināt.
24495. Dobris, Arvids Jāņa d., dz. 6. maijā
1904. g., pied. pie Litenes pag. — Kriminālās
pārv. Rīgas nod. pr-ka r. no 5. okt. 1927. g,
(ll-X-27), apv. piesavināšanā. -- Apcietināt.
24496.

Pilsētas valdes loceklis

Bērziņš, Kārlis Kārla d., dz. 17. sep-

/

rn

skolai par

ka saslimšanas gadījumi ar šarlaku nekavējoties paziņojami veselības nodaļai,

Meklējamo personu saraksts JVs 336.

Apcietināt.

Uv

ii m? !
Rīgas pilsētas
bērnu slimnīcas dč^ -'
.,
b) skolnieku
veselības stāvoklis
°"
Dr. K. Adamsons; c) darba jaunatT ^
v«
selibas stāvoklis. — Ref. Dr. E. Oei5. Vecāku loma skolas darbā. — Ref I"*'
bergs, Rīgas pils. izglītības nodalās Va
6. Mazgadīgie noziedznieki un bērnu tui'
8as
Ref. K. Tiefentāls-Dzijleja.

nāra Šova atjautīga komēdija „Sātana apustulis' . — Pulksten 7.30 vakarā, 2. pamat-

Rigā praktizējošiem ārstiem,

(4-VI1I-27.)

Alojas pag. — ValNs 597 no
5. oktobra 1927. g. (13-X-27), apv. uz sod. lik.
581. p. 1. d. — Apcietināt.
24490. Brīvs, Voldemārs Lotes d., dzim.
23. maijā
1906. g-, pied. pie Liepājas. —
2. Ventspils kājn. pulka kom. raksts Ns 10229/t.
no 5. oktobra 1927. g. (10-X-27), dezertieris.—

Ma?hs

Nacionālais teātris.
Ceturtdien, 20. oktobri ,
pulksten 5 pēc pusdienas, kara v i r i e m Ber-

Atgādinājums

Volkolakovs, Feodors Grigorija d. —

tembrī 1909. g., pied. pie
mieras apr. 2. iec. miert.

a)

Ref. Dr

ģenta Emila Kupera vadībā.

(29-/II-26.)

2489.

—

Nacionālā opera.

—

Kriminālās pār.aldes priekšnieks
G. T i f e n t a 1 s.
Darbveža vietā P. K i e p e.

stāvoklis.

(Turpmāk beigas.)

(22-1V-27.)

Fēna

veselības stāvoklis,

izm. tiesn.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks

12450. Šire, Jānis Pētera d. — 24330/27.
(7-IX-27.)
12451. Šmidts, Jānis Pētera d. — 23537/27.

Tumaševič,

Bernu

selibas

1. iec. raksts

G.Tīfentals.

12449. Svike, Līna
(10-lI'/26.)

12452.
19847/26.
12453.
24133/27.

d.,

4.

Ns 1839 no 30. sept. 1927. g. (8-K-27), apv. uz
sodu lik. 585. p. — Apcietināt.

Stalbe, Eduards Jēkaba d. — 23250/27.

12448.
(1-11-27.)

12411.

Abelkalns, Augusts Pētera dēls. —
23838/27. (29-VI-27.)
12412
Augustans, Augusts Franča dēls. —
24018/27. (21-VII-27.)
12413. Aleksejevs, Terentijs Grigorija d. —
16875/25. (13-KI-25.)
12414. Bērziņš, Pēteris-Richards Pētera d.—

8175/23.

par

23331/27. (21-11-27.)
12447.
Seduls,
Pēteris
23697/27. (14-V-27.)

Personu saraksts, kufu meklēšana izbeigta.
JY° 246.

12419.

Ristavič, Voldemārs

Nikolaja

30. febr. 1878. g., pied. pie Skrundas pag. —
Kriminālās pārv. Rīgas nod. pr-ka r. no 3. okt.
1927. g. (7-X-27), apv. piesavināšanā. — Apcietināt.
24510.
Laks, Herberts Pētera d., dz. 1900. g.,
pied. pie Stukmaņu pag. — Paziņot dzīv. vietu
kriminālās
pāv. Rīgas nod. pr-kam uz r. no
6. okt. 1927. g. (10-X-27), apv. uz sodu. lik.
591. p.
24511.
Mazevska, dzim. Ritler, Anna-Emilija
Ādolfa m., dz. 31. martā 1905 g., pied. pie Lie-

23-VI).

Sekretāra palīgs, kara ierēdnis Š1 e s s e r s.

12416. Budiņš,
(21-VI1-25.)
12417. Budiņš,

daļas vadītājs J E r t e 1 s.

12445.

sēdes lēmumu, meklē aps. uz k. s. 1. 96. p.
2. d., 101. p. „b" pkt. un 107. p. „a" pkt.,
bij. 10. Aizputes kājnieku pulka kareivi Andreju
Ludviga dēlu O 11 k u.

12418.

Laurovs, Pāvels

24509.

1923. g.
110

12415.

24506.
Lorencis-Malada, Kārlis-Roberts Annas
dēls, dzim. 1887. g-, Latvijas pilsonis. — Elejas
policijas pr-ka
raksts
Ns 980/27. no 30. septembra 1927. g. (12-K-27), izvairās no policijas
uzraudzības. — Apcietināt.
Jāņa d'ls,
24507. Leismans. Kārlis-Georgs
dz. 18. augustā 1906. g., pied. pie Planicas pag.
kājn. pulka
kom. raksts
— 2. Ventspils
Ms 10231/t. no 5. oktobra 1927 g. (10-X-27),
dezertieris. — Apcietināt.
24508. Launerts, Bruno Ādolfa d., 19g. _ v.,
13. iec
bij
Krievijas pavalstnieks — Rīgas
miert. raksts Ns 378/26. no 28 septembra 1927. g.
(13-X-27), apv. uz sod. lik. 581.p. I. d. 51. p. —

Nedē|as ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi

no 1927. g. 8. līdz 15. okvalde

tobrim Rīgas pilsētas statistiskā
pec ārstu paziņojumiem.

Slimībai

3_
3"

nosaukumi

1=

la

? '

M

Paratvphus
Tvphus tbdom.
Tvp'.ui rxanth
Febris recuirens
Febris tntenn.
Morbus Heine Mečin
Eucephalitis letharg
Variol»

et

variolois

.
.
Vēdera
. ,
.

tifs

Atgulās drudzis
Purva drudzis

, .
,

Bakas

Latvijas

1

.

ļ

—
1
_
_

'
Spitaliba

....

'

i

piensaimnieku sabiedrību

otro kongresu

sasauc Latvijas kooperativu kongresu padome 1927. gada 10. un 11. decembrī
Rīgā, Latviešu biedrības telpās, Merkela

ielā

13.

'

II kongresu

1.

Kongresa vadibas
pieņemšana.

1927. gada 20. oktobri.

Devizes
1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku
100 Beigas
100 Šveices franku
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu
100 Čechoslovakijas kronu
100 Holandes guldeņu
100 Vācijas marku.*
100 Somijas marku

5,177-5,187
25,195—25,245
20,20-20,50
71,80-72,55
99,60-100, 35

28,10-28,55
139,25-139, 95

135,70-136,40

138,60-139,30
. . .

100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

15,25—15,55
208, 05-209,10
123,40—124,35
13,00—13, 15

1,37—1,39
57,00—61, 00

50,85—51,70
— — T

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

3425—3445

92—100

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . .
4% Valsts aizņēmums prem. . .
6% Zemes bankas ķīlu zīmes ..
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98—100

98—100
92—93
96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas māklers M. Okmiafis-

Redaktors: M. Ārons.

sasauc Latvijas bērnu draugu biedrība
29., 30. un 31 oktobrī, Rīgas pilsētas
IV vidusskolas telpās, Rīgā, Gaisina ielā
3.
kārtība:
vēlēšana un

biržā,

*

Bērna un mātes aizsardzības

Dienas

KURSI.
Rīgas

100 Igaunijas marku

—

Asinssērga
Ģīmja latūkur s
(Mumps)

Tetanus
Polomvclitis

6

Influenca
Āzija» koliera
Roze
.

Erysipelat
Dysenteria
Parotīti» epidem es
.
T
Trachoma
Mening. cerebiospm. epid.

—
4
32

Masalas '
Šarlaks
.
Garais klepus
Difterits

atlanta

!-ePra

3
12
—
—
—
_
_

Izsitumu tils

Morbilli
. .
Scarlatina
.
Tušus convulsiv*
Diphtheritis
Influence cum Pneumonia .
Cholera

.

reglamenta
*6i«"uenta

2. Apsveikumi.
3. Bērnu aizsardzības stāvoklis Latvijā
— Re
ferentl: O. Sīlis, tautas labklājības
ministrijas
soc. apg. dep. direktors; B. Pīpm
K
pils. valdes soc. apg. nod. vadītāja'
P ZvirJ3S bSrnU draUgU biedrIbas val(les
Scekk

*

Apriņķis
un
P *

^zemes

Atsavināto nekustamo
īpašnieka
īpašumu bij
uzvārds, vārds un tēva

Nekustamu īpašumu

pārv.

.

A rievotukurni un
2
gram.

J

turpinājums.;

dzimis

d.

;

(120.

Miķeļa

Vasilijs

Jungs,

24502.

Kriminālas
1888 g.. Latvijas pils. —
1927. g.
Rīgas nod. pr-ka r. no 6. oktobra
Apcietināt.
(10-X-27), apv. zādzībā. launzems (Jaundzims), Donats Kazi245 3
mira dēls, dzim. 1903. g., pied. pie Gaigalavas
_ Pazinot dzīvts vietu un atprasīt karaDag
piesūtīt Daugavpils
klausības apliecību, kuru
1927. g.
kara apr. pr-kam uz Ns 20024 no 3. okt.
dienesta.
(10-X-27), atrāvies no iesaukšanas kara
' Kučerukova, Aleksandra Ādolfa m.,
24504
dzim. 16. novembrī 1909. g. — Ropažu meiteņu
19. septembra
kolonijas dir. r. Ns 252 no
1927. gada (12 X-27), izbēgusi no kolonijas. —
Apcietināt.
24505. Kudrjavcevs, Vasilijs Dāvida d., dzim.
1905. g. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 4. iec.
1927. g.
mlert. uz Ns 1255 no 30. septembra
(8-X-27), apv. uz s. 1. 616. p. 1. d. 2. pkt.

6Sim numuram 6 lapas puses.
Vērgaļu pag. valde izsludina
par nederīg. nozaudētām divas
zirgu pases: Ns 321, izd. no šīs
pag. valdes 1926. g. 9. febr. un
JVs 431, izd. 1927. g. 9. jūnijā uz
Indriķa Anša d. Milzera vār _
Mūrmuižas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi Ns 68, izdotu no šīs
pag. valdes 1920. g. 13. apr. uz
Jāņa Paula d. Gutmana v. 14814a

,

Rīgas ap gabaltiesas

(Tiesu

sēdē

?nnltiesas
1927.

sludinājumi.
——

?

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko

parādu dzēšanas uz Vidus-Savu
Ns 2 māju, pieder. Jānim Putniņam, nolēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju par 110 rbļ. atlikumā, apstiprinātu 7. septembri
1889. g. ar Ns 294 uz nekustamu
apr., Veckalna
īpašumu
Cēsu

27

- septembrī

g. izklausījusi Kārļa Mača d.
Zāle lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu d zēšanas, nolēma: atzīt
par samaksātu hipotēku par 350
rbļ., nodrošinātu 11. jul. 1894. g.
Nē 1041 uz nekustamo īpaš umu
Madonas apr., Dzelzavas muižas
Ješkan Ns 32 mājām, ar zemes
grām. reģ. Ne 2746 par labu
Alvīnai Antonijai G a b r a n ,
kurš
parāds,
saskaņā
ar
30. marta 1920. g. lēmumu Ns 11,
pilnā stirnā pārvests uz Jēškari
Ne 3211 mājām, ar zemes grām.
reģ.

Nē 5576.

Rīgā,

27. sept.

15492a

1927. g. Nē 4248.

v. A. Veidners.

Priekšsēdētāja

Sekretārs

A.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

'

muižas zemn. zemes Vidus-Savu
JVs 2 mājām, ar zemes grām. reģ.
Nē 4355 par labu Magnusam fon
Straudmanim, kura obligācija saRīgas
apgabaltiesas
skaņā
ar
2. c ivilnodaļas apliecinājumu, ka
Jo hana - Gustava Magnusa fon

3. civilnodaļa,

Straudmaņa

nodibinātā

fidei-

komisa sastāvdaļa pārgājusi fideikomisa

īpašnieka

Arvida

Mag-

nusa d. fon Straudmaņa īpašumā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
15475a

Sekretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā

tiesas sēdē 27. septembrī
Jāņa Jāņa d.
Kalvjaka lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas,nolēma: atzīt par samaksātu obligāciju par

1927. g. izklsusījusi

1300 rbl., apstiprinātu 17. nov.
1911. g. ar Ns 1643 uz nekustamo
īpašumu

Madonas

apr.,

Ozolu-

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Jāņa Kārļa d.
Segla lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
par
iznīcinātu
obligāciju
par

915 rbļ. 96 kap. atlikumā no
obligācijas par 2500 rbļ. pirmatnējā lielumā, apstiprin. 29. martā
1910. g. Ne 281 uz Cēsu apr..
Druvienas
muižas
Liel-Vaseraudžu Ns 39 māju, ar zemes grām.
reģ. Ne 1616 par labu Pēterim
Kārļa d. Seglim, kas viņu cedējis

blanko un kura pagājuši blankocesijas ceļā uz zemnieku zemes
bankas Rīgas nodaļu.

Rīgā, 27. sept. 1927. g. Ne4094.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
muižas Vakar-PauSekretārs A. Kalve.
ar zemes grām. 15493a
reģ. Ns 3690 par labu Annai Kigas apgabaltiesas 3.
civilnodaļa,
Paulinei
Teodora
m.
Dreike,
atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
dzim. Hartman, kura obligācija
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
apgrūtina ari tās pašas muižas
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
Rīt-Paukenu
mājas ar zemes

Laustupes

kenu

mājām,

grāmatu reģ. Ns 3688.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ns 4020

parādu dzēšanas uz Bērtuļu

dzir-

navām,

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Kārļa Mi-

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, kopā ar Valmieras muižu Modesta-Kārļa-Ottona
Kurta fon
atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
Lovensterna fideikomisa īpašumā
1927. g. izklausījusi Jūles Pētera
meitās Zābak lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par samaksātu obligāciju par 1700 rbļ., apstiprinātu
19. janvārī 1889. g. ar Nē 150 uz

nekust. īpaš. Valkas apr.,Ermaņu
muižas Sebežnieku Ns 8. māju,
ar zemes grām. reģ. Ns 791, par
labu Konstantīnam fon Knorin-

izklausījusi

Jāņa Pētera d. Bērziņa lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju par

9. aprilī

1200 rbļ.

apstiprinātu

1901. g. ar Ns 473 uz

nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Veļķu muižas Kalna-Brektes .Ne 18

mājam, ar zemes grām. reģ.
4251

Launkalna

tiesas sēdē 27. septembrī

1927. g.,

par

Rīgā,

Ns

labu Anžam Korpam.
1927. g. 27. sept. Ns 3942

Priekšsēd. v. A. Veidners.
14577a

Sekretārs A. Kalve.

muižas

Bērtuļu dzirnavām ar zem. grām.
reģ.

Nē

310

par

labu

Kārlim

Zengbušam.
Rīgā, 27. sept. 1927. g. Ns 3949.
Priekšsēdētāja

15494a

v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Jāņa Pētera
dēla Apsīša lūgumu dēļ hipote-

karisko parādu dzēšanas, nolēma:
atzīt par iznīcinātu

obligāciju

par

1. maijā
2000 rbļ., apstiprinātu
1914. g. ar Nē 494 uz Cēsu apr.,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Jaunpiebalgas muižas Šoru māatklātā tiesas sēdē 27. septembri
jām, ar zemes grām. reģ. Nē 5088
1927. g., izklausījusi Jāņa Otto d.
par
labu
Jaunpiebalgas krāj-

Smala lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
par

iznīcinātu obligāciju
par
1000 rbļ., apstiprinātu 20. jūnijā
1913. g. atr Ns 377 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Mēdzules
muižas Beder-Peter-David

māju,

ar zemes grām. reģ. Ns 398 par
"labu Kārlim Jāna d. Ozolam.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ns 3938.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
15478a
Sekretārs A. Kalve.

aizdevu

sabiedrībai.

Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ne 3936
Priekšsēd. v. A. Veidners.
15480a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

tiesas sēdē 27. sept. 1927.
valsts zemes bankas
lūgumu
dēļ
hipotekarisko
parādu dzēšanas uz Maz-Bebriņu
mājām, pied. Paulam Pētera d.
atklātā

g. izklausījusi

Kapmalam,

nolēma:

atzīt par
par 1100 r.,

iznīcinātu obligāciju
apstiprinātu 9. martā 1885. g. ar
atklātā tiesas sēdē 27. septembri Ns 501, uz Rīgas apr., Kokneses
1927. g. izklausījusi KārļaAnža d. pilsmuižas zemnieku zemes MazLāčgalva
lūgumu
dēļ
hipoteBebrinu mājām, ar zem. grām.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

karisko

parādu
dzēšanas, nolēma: atzīt par samaksātu obligāciju par 500 rbļ., apstiprinātu

28. febr. 1911. g. ar Ns 466 uz
nekust. īpašumu Cēsu apr., Jaunpiebalgas muižas Bērziņ-Kriizes
Ne 217 00 māju, ar zem. grām. reģ.
Ne 5365 par labu Jānim Volde-

viņu cedējis atkal blanko.

māram Spriča d. Kalniņam, kas
viņu ir cedējis blanko, kura obligācija ir atdalīta no obligācijas
par 1200 rbļ. pirmatnējā lielumā,
apstiprinātas 15. nov. 1894. g. ar
Ne 1482 uz tās pašas muižas
Kalna-Krūzes Ne 217 mājām, ar
zemes grām. reē. Ne 3960.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ne 3937
Pr iekšsēd. v. A. Veidners.

15479a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembri
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas uz Kalēnu Ne 5?
mājām, pieder. Emīlijai Lapiņ,
nolēma: atzīt
par
iznīcinātu
obligāciju par 1268 rbļ., apstiprinātu 26. martā 1876. g. Ne 673
uz nekustamu īpašumu Madonas

apr.,

Vietalvas

muižas

Kalēnu

Nē 59 mājām, ar zemes grāmatu
reģ. Ne 2273 pai labu baronam
Vilhelmam fon der Palēnam, kura
obligācija ar Rīgas apgabaltiesas
13. dec.
1912. g.

191 l/g.
13. janvāra
lēmumu atzīta par iznīcinātu un viņas vietā, saskaņā
ar 24. maija 1912. g. ierakstu
Ne 771 min. " barona Vilhelma fon
der Pālena mantiniekiem, Vie-

talvas

īpašniekiem Šarlotei-Marijai-Konstancei Rūdolfa
muižas

m. fon Pālen, dzim. fon Brimmer
un baronam Fridricham-Vilhelmam Vilhelma d. fon der Palēnam

izdots izraksts.
Rīgā, 27. sept. 1927. g. Nē S957.
Priekšsēdētāja
5495a

v. A. Veidners

Šekre ars

A.

Kalve.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ns 3840
Priekšsēd. v. A. Veidners.
15506a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu
dzēšanas
uz Mežsētas
mājām, pied. Annai Fridricha m.

Sebris, nolēma: atzīt par iznīcinātām

2 obligācijas par

200 rbļ.

katra, apstiprinātas 30. janvārī
1926. g., ar Nē 48 uz nekust. īpaš.
Cēsu apr.,

Lizuma zemnieku

ze-

pašas muižas Tames-Jēkab.Kules

mājām, ar zemes grām. reģ.
Nē 1998 no kādas mājas Mežsētas
māja ir atdalīta.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ns 3952

Priekšsēd. v. A. Veidners.
15507a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

parādu dzēšanas, nolēma:

atzīt

v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Priekšsēdētāja

apgabaltiesas i. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas uz Vēveru mājām, pied. Teodoram Jēkaba d.
Šmidtam, nolēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju par 450 rbļ.
atlikumā, apstiprinātu 3. aug.
uz
nekustamu īpa1868. g.
šumu Valmieras apr., Jēru muižas
zemn. zemes Vēveru mājām, ar
zemes grām. reģ. Ne 361 par labu
Karlinei fon Štern, kura obliatraitni
gācija ir pārgājusi uz 1)
Sofiju fon Stern, dzim. Seler un
viņas bērniem: 2) Elli, 3) Ēvaldu,
4) Akseli, 5) Rūdolfu, 6) Robertu
un 7) Ernestu brāļiem un māsām

Rigas apgabaltiesas 3.

civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas uz Dajenu Nē 7
d.
Jānim Jāņa
mājām, pied.
Kūlītim, nolēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju par 1900 rbļ.,
apstiprinātu
11. martā 1806. g.
ar Nē 191 uz nekust. īpaš. Valmieras apr., Raiskuma muižas
zemnieku zemes Dajenu Ns 7
mājām, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 4404 par labu Luizei Augusta
m. fon Fegezak, dz. fon Zivers,
kurā obligācija pārgājusi uz Rīgas
apgabaltiesas 16. okt. 1923. g.

lēmuma pamata uz Otto-Fromholdu fon Zivērsu, kā Raiskuma

Stcrniem.
muižas ieguvēju fideikomisa īpaRīgā, 1927. g. 27. sept. Nē 3699 šuma.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ns 4485
15483a

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3.

civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
izklausījusi
Kristīnes
1927. g.
Reina m. Āboliņ, dz. Sproģis lūg.
dēļ hipotekarisko parādu dzešan.
samasatu
par
atzīt
nolēma:
par 817,38 rbļ. atobligāciju

1500 rbļ.
likumā no obligācijas par
pirmatnējā lielumā, apstiprinātas
uz
19 martā 1901. g. Ne 436

Madonas

apr.,

Vec-Kalsnavas

Priekšsēd.

v. A. Veidners.

Sekretārs A. K a I v e.
15509a
Rigas apgabaltiesas^, civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 27. septembri
1927. g. izklausījusi Kārļa Jēkaba
dēlā Preimata lūgumu dēļ hiponotekarisko parādu dzēšanas,
lēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju par 2000 rbļ., apstiprinātu

17. jūlijā 1914. g. Nē 459 uz Cēsu
"
. Jaunlizuma muižas Elstes
(Nikolajevskajas) Nē 27-b mājām,
ar zem. ' grām. reģ. Nē 3492. par
labu Tirzas Velēnas lauksaimnieku biedrības krāj-aizdevu saafir

Geicanu Ne 85 maiām,
264o par
ar zemes grām. reģ. Nē
labu Rūdolfam Jēkaba d. Jurcedējis blanko. biedrībai.
ianam. kas viņu
3359.
Rīgā, 27. sept 1927. g. Ns 3370.
Rīgā, 27. sept. 1927. g. Ns
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
15470a
Sekretārs A. Kalve.
15485a
muižas

Priekšsēd. v. A. Veidners.
15510a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes

11. martā

1896. g.

ar Nē 183 uz nekust. īpaš. Rīgas
apr., Raiskuma muižas zemnieku
zemes Bālu Ns 4 mājām, ar zem.

grām.

reģ.

Luizei

Augusta

Ns 4400

par

labu

m. fon Fegezak,

dzim. fon Zivers.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Nē 3954
Priekšsēd. v. A. Veidners.
15511a
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī

tiesas sēdē 27. septembri

1927. g. izklausījusi Anža Pētera

1927. g. izklausījusi

d. Kaķīša lūgumu dēļ hipotekar.
parādii dzēšanas, nolēma: atzīt

Valsts zemes

bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas uz
Jaun-Sil-

par samaksātu vienu obligāciju
par 1000 rbļ..apstiprinātu 21.febr.
1900. g. Nē 270 uz nekustamu

ja d. Skujam, nolēma- atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 3000 rbļ.,

īpašumu Madonas apr., Cesvaines

apstiprinātu

kalnu mājām, pied. Jānim Andre-

17. maijā

1901. g. ar

Lodes muižas Jaunzemju Ns 1
mājām, ar
zemes
grām. reģ.
Nē 2340, par labu Jēkabam An-

Nē 306 uz nekustamu īpašumu
Rīgas apr., Lielvārdes muižas
zemn. zemes Jaun-Silkalnu mādreja d. Klausām.
jām, ar zem. grām. reģ. Nē 285i)
Rīgā, 27. sept. 1927. g. .V 4378. par labu Johanai Eduarda m. fon
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
15490a
Sekretārs A. Ka 1 ve.

Vulf,

dzim. fon Vulf.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Rīgā. 1927. g. 27. sept. Ne 3514
Priekšsēd v. A. Veidners.

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

bankas lūgumu dēļ hipotekarisko

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī

parādu dzēšanas uz Melk-Zenteru
mājām, pied. Ievai Jāņa meitai
Juraž.dzim. Ozol, nolēma: atzīt

tiņa d. Retca lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, no-

par

iznīcinātu

obligāciju

par

1670 rbļ. atlikumā, apstiprinātu
12. jūlijā

nekust.

1875. g. Nē

īpaš.

1490

Valmieras

uz

apr.,

idus muižas zemn. zemes MelkZenteru mājām, ar zem. grām.
reģ. Ns 2078 par labu Lorencam

fon Numersam.
Rīgā, 27. sept. 1927. g. Nē 3700
Priekšsēdētāja
15491a

v. A. Veidners

Sekretārs

A.

Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembri
1927. g. izklausījusi Donas zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu
dzēšanas uz nekustamo

īpašumu, pied. Kazimiram Skulteckam, nolēma: atzīt
par
iznīcinātu obligāciju par 4200 rbļ.,

15502a

Sekretārs A. Kalve.

1927. g. izklausījusi

lēma:

atzit

par

Pētera Mār-

iznīcinātām

3

obligācijas, apstiprinātas uz nekustamu īpašumu Rīgas pilsētā,
III
reģ.
rilī
par
nijā

hip. iec, ar zemes grāmatu
Nē 2239, ingrosetas a) 24. ap1897. g. ar Nē 551 par 900 rbļ.
labu Rīgas pilsētai, b) 16. jū1898. g. ar Ne 1232 par

900 rbļ. par
labu
Andrejam
Mārtiņa d. Grinupam un c) 10.julijā 1901. g. ar Nē 1338 par 6000 r.

par labu Dāvim Jura d. Purriņam, kas viņu ir cedējis blanko
un
ari

tā pati obligācija
imob. 111-1869. '

apgrūtina

Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ne 3769
Priekšsēd. v. A. Veidners.
15504a

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas

3. civilnodaļa.

apstiprinātu II. martā 1903. g. atklātā tiesas sēdē 27. septembri
ar Ns 345 uz nekust. īpašumu 1927. g. izklausījusi Valsts zemes
1927. g. izklausījusi Rīgas Komercbankas lūgumu dēļ akcijas Rīgas pilsētā, III hipot. iec, ar bankas lūgumu dēļ hipotekariesko
parādu dzēš. uz Jaun-Timmeratzīšanas par zudušu, nolēma: zem. grām. reģ. Ns 2385 par labu
maņu Ns 24 māj., pieder. Jānim
atzīt par nederīgu ,,Baltijas Mē- Donas zemes bankai.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ne 4071 Tirzītim.
nolēma:
atzīt
par
slošanas
Līdzekļu
akc. sab."
atklātā

tiesas sēdē 20. septembrī

akciju

Nē

251

par

Ls

100.—

Rīgā, 27. sept. 1927. g. Ne2647.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
15468a

Sekretaes

A.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Priekšsēd. v. A. Veidners.

15503a

iznīcinātu obligāciju

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā

tiesas sēdē 27. septembrī

1927. g. izklausīj. Jāņa Pētera d.
Cirulnieka

lūgumu dēļ hipotekar.
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt

atklātā tiesas sēdē 27. septembri
1927. g. izklausījusi Jāņa Reiņa d. par samaksātām hipotēkas par
Abeļa lūgumu dēļ hipotekarisko 200 un 200 rbļ.. apstiprinātas
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
11. sept. 1914. g. Ne 843 uz nepar

samaksātu

obligāciju

par

kustamu

īpašumu Madonas

apr.,

1800 rbļ., apstiprinātu 16. febr. Grostonas
muižas
Maz-Žeber
atklātā
tiesas sēdē 27. sept. 1904. g. Nē 159 uz Madonas apr.,
Nē 3 mājām, ar zemes grām. reģ.
1927. g. izklausījusi MārčaAnža d.
Vietalvas-Odzienas muižas KunNe 4707 par labu Jānim un PēteŠekava lūgumu dēļ hipotekarisko
gar māju, ar zemes grām. reģ. rim Pētera dēliem Cirulniekiem.
parādu dzēšanas, nolēma: atzīt Nē 705 par labu Miķelim Rūdolfa
Rīgā. 27. sept. 1927. g. Ne 3377.
par
samaksātu
obligāciju
par
dēlam Brimmerim.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners,
810,97 rbļ. atlikumā, apstipriSekretārs A. Kalve,
Rīgā, 27. sept. 1927. g. Ne 3852. 15496a
nātu 22. martā 1910. g. ar Nē 435,
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
15486a
Sekretārs A. Kalve.
Spāres muižas Vec-Gribul māatklātā tiesas sēdē 27. septembrī
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
jām, ar
zemes grāmatu reģ.
1927. g. izklausījusi
Pēterpils
Nē 4056
par
labu
Ernestam atklātā tiesas sēdē 27. septembri Tulas Agrarbankas lūgumu dēļ
Jāņa d. Sostem, kas viņu cedējis
1927. g. izklausījusi Valsts zemes hipotekarisko
parādu
dzēšanas
blanko, kura obligācija blanko bankas lūgumu dēļ hipotekarisko uz Vidus-Kaipu
Nē 6 mājām,
cesijas ceļā pārgājusi zemnieku
dzēšanas
uz
Seglinieku
parādu
pied. Jānim Garancam, nolēma:
zemes
bankas
Rīgas
nodaļas māj., pied. Andrejam Mārtiņa d. atzīt par iznīcinātu obligāciju par
īpašumā.
Kalniņam, nolēma: atzīt par 4000 rbļ., apstiprinātu 25. jūnijā
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ne 4370 iznīcinātu hipotēku par 600 rbļ.,
1912. g. Ns 913 uz nekust. īpaš.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
atlikumā, apstiprinātu 27. nov. Cēsu apr., Sarkaņu muižas zem1891. g. Nē — uz nekustamo īpa15508a
Sekretārs A. Kalve.
nieku zemes Vidus-Kaipe māj.,
Stukmaņu muiž. ar zem. grām. reģ. Nē 1792 par
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, šumu Rīgas apr.
muižu zemes. Seglinieku mājām, labuPēterpils-Tulas Agrarbankai.
atklātā tiesas sēdē 27. septembri ar zemes grām. reģ. Ns 738 pai
Rīgā, 27. sept. 1927. g. Nē 4139.
1927. g. izklausījusi Jāņa Laura d. labu graf. Teodoram Medemam. Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Zariņa lūgumu dēļ hipotekarisko
Rīgā, 27. sept. 1927. g. Ns 4491. 15497a
Sekretārs A. Kalve.

15484a
Rigas

1914. g. lēmuma pamata.
Rīgā. 1927. g. 27. sept. Nē 3519

apstiprinātu

obligāciju
par
par iznīcinātu
5000 rbļ. apstiprinātu 18. maijā
reģ. Ne 3278, izd. no Jāņa Ban1911. g. Ns 1476 par labu Kārlim
kava par labu M. fon Lovenuz
Menģelam
un Almai Vorbi
kā
pirkšanas
sumas
atsternam,
nekustamo
īpašumu Rīgas pillikuma nodrošinājumu.
sētā, V. hip. iec, ar zem. grām.
Rīgā, 1927. g. 27, sept. Nē 3165 reģ. Ne 1027.
Rīgā, 27. zept. 1927. g.Ns 2047.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
15482a

uz Rīgas apgabaltiesas 7. marta

bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
gam, kura obligācija
1891. g. parādu dzēšanas uz Bālu Ns 4
cedēta blanko un kura pārgājusi mājām, pied. Ernestam Kriša d.
uz Nikolaju
Burcharda
d. fon
Kārkliņam,
nolēma: atzīt par
Klotu, kā blanko cesionaru. kas
iznicinātu obligāciju par 2300 r.,

pied. Pēterim Friēa d.
mes Mežsētas māj., ar zem. gr.
nolēma:
atzīt
Sabulim,
par
Priekšsēd. v. A. Veidners.
iznīcinātu obligāciju par 400 rbļ., reģ. Ne 3838 par labu baronam
15476a
Sekretārs A. Kalve.
Ferdinandam Vulfam. kuras obliapstiprinātu 27. okt. 1876. g.
gācijas 8. jūlijā 1886. g. ar Ne 426
Ne
312
uz
nekustamo
īpašumu
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
un 427 apstiprinātas
uz tās
Cēsu
apr.,
atklātā

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
ķeļa d. Pukša ari Fukša lūgumu
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
dēļ hipotekarisko
parādu dzēparādu dzēšanas uz Sēpuru māšanas, nolēma: atzīt par iznīci- jām, pied. Kārlim Jāņa d. Rennātu obligāciju par 600 rbļ., apcim, nolēma: atzīt par iznīcinātu
stiprinātu 27. janv. 1903. g. ar hipotēku par 180 rbļ. atlikumā,
Ns 62 uz nekustamo īpašumu Maapstiprinātu 11. septembrīl884.g.
donas apr., Gravas muižas Kaulu- uz nekustamu īpašumu Valmieras
Grekes māju, ar reģ. Ne 436 par apr., Valmieras muižas zemnieku
labu Pēterim Škerbergam.
zemes Sēpuru mājām, ar zemes
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Nē 4024
grām. reģ. Nē 3216 par labu
Priekšsēd. v. A. Veidners.
E. fon Lovensternam, kura hipo15481a
Sekretārs A. Kalve. tēka pārgājusi mantošanas ceļā

Priekšsēdētāja
15487a

v.

A. Veidners.
A. Kalve,

Sekretārs

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
Eduarda
1927. g. izklausījusi
Jēkaba
d. Zariņa lūgumu dēļ
parādu
dzēšanas
hipotekarisko
nolēma: atzīt par samaksātām
apstiprinātas
uz
2 obligācijas,
Cēsu apr., Jaunraunas muižas
Šautu!

Dār mājām, ar zemes
nov.
grām. reģ. Nē 1476 a) 30.

1892. g. Ne 1105 par 900 rbļ. par
labu Alfonsam fon Kizerickim,
kas viņu cedējis blanko, kuras
obligācijas blanko īpašnieks Dāvis

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko

parādu

dzēšanas uz Salu mājām,

pied. Andrejam
Pētera
dēlam
Preisam, nolēma: atzīt par iz-

nīcinātu obligāciju par 800 rbļ.,
apstiprinātu
18. nov. 1905. g.
Ne 438

uz

nekustamo

īpašumu

Rīgas apr., Aizkraukles muižas
zemn. zemes Salu mājām, ar
zemes

grām. reģ.

Nē 5081

par

labu baronam Alfrēdam Roberta
dēlam Šulc-Ašeradenam.
Rigā, 27. sept. 1927. g. Nē 3516.

Dāvā d. Auka cedējis atkal blanko Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
un b) 10. oktobrī 1905. g. ar 15500a
Nē 799 par 1000 rbļ. par labu
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Fridricham-Vilhelmam
Jāņa d.
atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
Klaviniusam.
Rigā, 27. sept. 1927. g. Ne 3940. 1927. g. izklausījusi Viļuma Dāvā
dēla Skrastiņa lūgumu dēļ hipot.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
15488a
Sekretārs A. Kalve.
parādu dzēšanas, nolēma: atzit
obligāciju
par
par samaksātu
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, 2iin(i rbļ., apstiprinātu 23. okt.
27.
septembrī
tiesas
sēdē
atklātā
1912. g. Nē 1338 uz nekust. īpaš.
1927. g. izklausījusi Valsts zemes Cēsu
apr., Baižkalnu
muižas
dēļ
hipot.
parādu
bankas lūgumu
Lejasstuķu mājām, ar zemes gr.
Plītēs
Ns
11
mājām,
dzēšanas uz
4281 par labu Pēterim
Alekša
m. un Dāvā d. Ledauniekam.
pied. Nansijai
Kārļa
m
Lilijai Helenei Elizabetei
Rīgā. 26. sept 1927. g. Nē 3842.
Berg, nolēma: atzīt par iznīciPriekšsēdētāja v. A. Veidners.
par 2200
Sekretārs A. Kalve.
nātu obligāciju
apstiprinātu 9. februārī 1900. g.
apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgas
Ne 63 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr.. Sējas muižas zemn. atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
g. izklausījusi Valsts zemes
zemes Plītēs Nē 11 mājām, ar
zemes grām. reģ. Nē 4703 par bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
dzēšanas
uz
Starpinu
labu grafam Paulam Vilhelma d. parādu
obligācija
it mājām. pied. Jānim Mārtiņa d.
Duntenam,
kura
pārgājusi kopā ar Sējas muižu Pavulam, nolēma: atzīt par izgrafu nīcinātu obligāciju par 100 rbļ.,
fideikomisa īpašumā uz
18!
Reinhardu Vilhelmu Eiženu Jē- apstiprinātu 17. aprilī
"92 uz nekustamo īpašumu
Reinharda
d. _ Di
kabu
Rīgas
apr.. Pavasaru
muižas
baronu fon Delvigk-Šauenburguz Rīgas apgabal- zemnieku zemes Starpinu mājām,
Lichtenfelsu
1905. g. ar zemes grām. reģ. Ns 3361 par
I. februāra
labu O. fon Anrepam.
lēmuma pamata.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. M
Rīgā. 27. sept. 1927
v. A. Veidners
Sekretārs A. Kalve

Priekšsēdētāja
15498a

Priekšsēd. v. A. Veidners.
15501a

Sekretārs A. Kalve.

par 250 rbļ.,

apstiprinātu 25. aug. 1877. g.
Ne 377 uz nekustamu īpašumu
Madonas apr.. Liezeres muižas
zemn. zemes Jaun-Timmermaņu
Nē 24, māj., ar zemes grām. reģ.

Ne 2580 par labu baronam Fridrieham Šulc-Ašeradenam.

Rīgā, 27. sept. 1927. g. Nē 3693.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
15489a

Sekretārs

A. Ķ a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Voldemāra
Rēca d. Kadiļa lūgumu dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: atzīt par samaksātām 2

obligācijas, apstiprinātas uz Valkas apr., Vecannas muižas Vēršas Nē 2 mājām, ar zem. grām.
reģ. Nē 1153. a) 3. martā 1888. g.

ar Nē 373 par 150 rbļ. par labu
Mārtiņam Liepām un b) 4. aprili
" g. ar Nē 414 par 250u rbļ.
1888.

par labu Ernestam

Purinām.

Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ns 3841
Priekšsēd. v. A. Veidners.
15505a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Elizes Teodora m.Held .dz.Hartman lūgumu

dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par samaksātām

trīs obligācijas,

apstipri-

nātas uz viņai
piederošo
nekustamo īpašumu Madonas apr.,
Vietalvas muižas Krogolai

Ns 99

māju, reģistra Ns 2293 ingrosetas
a) 25. septembrī 1886. g. .Ne 661
par 1600 rbļ. par labu Zarai fon
b)
Peiker, dz. fon Frisdale,
1889. g. .Ne 96 par 3500 rbļ. par
labu

A. Kizerickim un c) 21. apr.
1897. g. Ns 318 par 2500 rbļ. par

labu

Heinricham

Heinricha

d.

fon Kālenam.
Rīgā, 27. sept. 1927. g. Nē 4018.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
15472^
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu
dzēšanas uz Klētnieku
Ns 8 mājām, pieder. Kārlim Pētera d. Priedītim, nolēma: atzīt
par
iznīcinātu
obligāciju
par
20<) rbļ., apstiprinātu 27. aprilī

1910. g. ar .Ne 155 uz nekustamo
īpašumu Valmieras apr., Stalbes
muižas muižu zemes Klētnieku

Ns 8 mājām, ar zemes grām. reģ.
Nē 2219 par labu baronesei Marijai
Eduarda
m. Kampenhau en.
Rīgā. 27. sept. 1927. g. -Nē 3527.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā

tiesas sēdē 27. septembrī

1927. g.

izklausījusi

Pēterpils-

Tulas zemes bankas lūgumu dēļ
hipotekarisko
parādu
dzēšanas
uz
Lejas-Blakaina
māj.
pied.
Kamolam,
nolēma:
Jēkabam
atzīt par iznīcinātu obligāciju par

3400 rbļ., apstiprinātu

23.

aug.

1912. e. Nē 1092 uz nekust
Madonas

apr.,

iilakaiņu

Liezeres

muižas

mājām, ar zem.

grām. reģ.
Pēterpils-Tulas zemes

par labu
bankai.

Rīgā, 27. sept. 1927
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
15473a

etars A. \-

ai civilprocesa likums
1927. g.
1958. p. paziņoka
1. novembri minētas nodaļas atklātā tiesassēde nolasīs 1927.g
29. augustā, Tūjas pagasta, Jana
Pidriķa d. K r a s t i ņ a testamentu.
Rigā, 18 okt. 1927.g. L..r* 5392
Priekšsēd. v. A. Veidners

saskaņā

17539

Seketars

A. Kalve.

Rīgai apgabalt. 3. civilnod.,

saskaņā ar civilprocesa likuma
1958 p., paziņo, ka 1927. g.
1. novembri minētas nodaļas atklātā ticas sēde attaisīs uņ_ no-

lasīs 1926 g 17 ju-.ija _ Ādažu
pagastā, miruša Toma Ma.tiņa d.
Sausiņa testamentu.
Rīgā, 18. okt. 1927. g. L.>* 5511
Priekšsēd v. A. Veidners
17538

Sekretāri A

K a 1 v e.

Rīgu apgabalt. 3. civilnod.,
uz
Latvijas
civillikumu
kop.
36. p. piezīmes
pamata, paziņo
laulātie
draugi
vispārībai, ka
Oto

Eduarda d. Tons un Minna

Jāņa m Tons, dzim. Prei, noslēguši savst ttpīgo laulības līgumu
pie Rigas notāra J. Kruklanda
15. septembri

1927. g. reģistra

J* 141/24546, ar kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto laulību.
ir atcēluši vietējo civifik. 79. un
Urpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību

Rigā, 4. okt. 1927. g.

L.JS5415

Priekšsēd. v. A. Veidners.

16219

Sekretārs A. Kalve

Baltazaru-Arminu

Baltazara

d.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembri
1927. g. izklausījusi Jēkaba Jāņa
dēla Galauska lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, nolēma: atzīt par samaksātām 4
obligācijas, apstiprinātas 27.maijā
1887. g. uz Rīgas apr., Rembates
muižas kvotes zemes Krūkianu
mājām, ar zemes grām. reģ. Ne855
ingrosetas a) ar Ns 409 par 200 r.,
b) ar Ns 410 par 300
rbļ., c) ai
Nē 411 par 400 rbļ. un d) ar Nē 412
par 100 rbļ. atlikumā par labu
Heinricham Berensam fon Rautenfeldam, kuras obligācijas minētā Heinricha Berensa fon Rauļenfelda mantinieki
ir cedējuši
blanko.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ne 1065
Priekšsēd. v. A. Veidners.
15515a

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembrī
1927. g. izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
dzēšanas uz Dunduru
mājām, pied. Kārlim Eduardam
Jāņa d. Krūze, nolēma: atzīt
obligāciju
par
par iznīcinātu
parādu

2732 rbļ, apstiprinātu 26. maijā
1882. g. uz nekust. īpaš. Rīgas apr
Engelhardtu muižas zemn. zemes
Dunduru mājām, ar zemes grām.
reģ. Ne 2882 par labu K. fon Dāl
un viņa meitai J. fon Dāl.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ns 3947
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15516a

Sekretārs A.Kaive.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembri
1927. g. izklausījusi Jāņa Viļuma
dēla Lipsberga lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, nolēma; atzīt par iznīcinātu obligāciju par 5000 rbļ, apstiprinātu
18. martā 1909. g. ar Ne 440 uj
lūdzējam piederošo nekustami:
īpašumu Rīgas pilsētā, IV hipot.
iec, ar zemes grām. reģ. Ne 437
par labu Emtlim tvana d.Stanke;
kura obligācija pārgājusi uz bij.
Rīgas II krāj-aizdevu sabiedrību,
tagad II Vidzemes savstarpīgc
kredītbiedrību, kas minēto obligāciju ir cedējuši blanko.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ne 2970
Priekšsēd. v. A. Veidners.
15517a

Sekretārs A. K a 1 v e,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 27. septembri
1927. s- izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu
dzēšanas uz Veibenu
Edgaram]\fs 22 mājām, pied.
Pētera d. Krūklišam,
tulijanī
oblinolēma: atzīt par iznīcinātu
gāciju par 2000 rbļ.. apstiprinātu
g. ar JS6 410 uz
12 oktobrī 1896.
Valmieras
nekustamu īpašumu
zemn. zemes
aor Unguru muižas
zemes
Veibenu Nē 22 mājām, ar
labu bagrām. reģ. Ns 4445 par
Ernesta d.
ronam Baitazaram
kura pārgāKampenhauzenam,
muižu uz
jusi kopā ar I nguni

nekustamā

īpašuma

muižas
Kampenhauzenu
uz Baltazara Jelgavas apr., Vircavas
grām.Ne4370
ar
zem.
zemesgabalu
testamenta
paKampenhauzena
koroberēts akts: 1) obligācija par
mata, apstiprināta ar Rīgas ap1912. g.
lēmumu
no
28.
jūnija
2000 kr. rub., izdota
gabaltiesas
13. februārī uz Dāvida Dāvida d.
1926. g.
un koroborēta
Rīgā, 1927. g. 28. sept. Nē 3945. Brauera vārdu
1912. g. 13. februārī ar Nē 475,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
ierasties šai tiesā
15619a
Sekretārs A. Kalve. blanko cedēta,
viena mēneša laikā, skaitot no
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, sludinājuma iespiešanas dienas
atklātā tiesas sēl 27. septembri ,,Vald. Vēstn." un iesniegt minēto
1927. g. izklausījusi Valsts zemes aktu.
bankas lūgumu deļ hipotekarisko
neJa noteiktā laikā aktu
parādu dzēšanas uz Zvejnieku iesniegs, tiesa atzis parādu par
mājām, pied. Jānim Brenča d. samaksātu un lūdzējam Ansim
atvēlēs
Andersonam, nolēma: atzīt par
J ēkaba d. Paulukam,
iznīcinātu obligāciju par 2100 rbļ., prasīt hipotēkas dzēšanu zemesapstiprinātu
12. febr. 1999. g. grāmatās
L.1315/27
Nē38,uz nekustāmo īpašumuRīgas
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
apr. Stukmaņu muižas muižn.
Priekšsēd. v. P. Efferts.
zemes Zvejnieku mājām, ar zem. 15334a
Sekretārs Mittelhofs.
grām. reģ. Ns 740, par labu graf.
Jelgavas apgabaltiesa,
Teodoram Ludviga d. Medemam,
kura obligācija pārgājusi mantopamatodamās uz sava šī gada
šanas ceļā uz grafu Teodoru 15. septembra nolēmuma, uzFridricha d. Medemu, kā Stuk- aicina tās personas, kuru rokās
maņu muižas ieguvēju un proti, atrodas šāds Tukuma-Talsu zeuz ' grafa Teodora Ludviga d. mes grāmatu nodaļā uz JuliusamMedema testamenta pamata, sa- Oskaram Augusta d. Goldmanim
skaņā
ar Rīgas apgabaltiesas piederošā
nekustamā
īpašuma
lēmumu no 1921. g. 13.decembra Tukuma apr . Aizupes Bredenhof
g.Ns
3526.
Rīgā, 27. sept. 1927.
mājām ar zem. grām. Ne 2033
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. koroborēts
akts:
1) pirkumaSekretārs A. Kalve. pārdevuma
15471a
noslēgts
līgums,
1887. g. 22. maijā starp Augustu
Rigas apgabalt, 4. civilnod., Goldmani un Heinrichu Goldmani
nz civ. proc. lik. 293., 295., 298, un koroborēts 1888. g. 4. februārī
301., 309. un 311. p. p. paar JVe 29, ierasties šai tiesā viena
mata, uz Kārļa Jāņa d. Setžana mēneša laikā, skaitot no sludilūgumu viņa prasibas lieta pjet nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Marianu Elviru V lheluinu
Jāņa Vēstn." un iesniegt minēto aktu.
m Seržan, dzim. Bakan, par lauJa noteiktā laikā aktu
nelības šķiršanu, uzaicina pēdējo, iesniegs, tiesa atzīs parādu par
kujss dzīves vieta prasītājam nav samaksātu u. lūdzējamjuliusamzināma, ierasties tiesā 4 mēnešu Oskaram Goldmanim atvēlēs pralaika no š s ludināiuma
iespie- sīt hipotēkas
dzēšanu zemesšanas dienas .Valdības Vēstnesi'. grāmatās.
L. JVe 1298/27.
Pie lūguma pielikti iesūdzības
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atk'ātā tiesas sēdē 27. sept. 1927.
gadā izklausījusi Valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas uz Ciemiņu
mājām, pied. Pēterim Jēkaba d.
Eversam, nolēma: atzīt par iz- un k'āipie iktiem dokumentiem.
nīcinātu obligāciju par 900 rbļ.,
Ja
atbildētāja
noliktā laikā
apstiprinātu 8. nov. 1889. g. uz neieradīsies personīgi vai caur
nekust. īpaš. Valmieras apr., pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas
Blomes muižas zemn. zemes Ciesēde lietas izklausīšanai aizmumiņu mājām, ar zem. grām. reģ. guriski.
437025
Nē ' 1993 par labu Bruno fon
Rigā, 1927. g. 17.okt. L3* 1141
Gersdorfam.
Priekšsēd. b. E g 111 s.
Rīgā, 1927. g. 27. sept. Ns 3948 17549
Sekretāra v. Stūre
Priekšsēd. v. A. Veidners,.
15514a

piederošā

Priekšsēd. v. P. Effeerts.

15335a

Sekretārs

Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava sī gada
15. septembra nolēmuma, uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas šāds Tukuma-Talsu zemes grām. nodaļā uz

Andrejam

Jāņa d, Līnim piederošā nekuJelgavas apgabaltiesa
stamā īpašuma Tukuma apr .
uzaicina visus uz Jelgavas apr., Rāvas Pētērnieku mājām ar zem.
Mednes muižu ar zemesgr. N° 69 grām. Ne 3592 koroborēts akts:
nost prināto parādu kredito us P. 1) obligācija par 1000 kr. rub,
Kundriņu vai viņa tiesību ņēmē- izstādīta 1913. g. 18. februāri
jus, ierasties šai tiesā un iesniegt uz Emilijas Anša m. Līn vārdu
tiesas nolēmumu par viņu tiesī- un koroborēta 1913. g. 18. febr.
bām uz minēto imobilu un sa- ar Ne 259, ierasties šai tiesā v i e n a
ņemt Valsts zemes bankas Latvimēneša laikā, skaitot no sludinā)as bankā, Rīgā, šīs tiesas depojuma iespiešanas dienas ,,Vald.
zītos 1927. gada 19. augustā pret Vēstn." un iesniegt minēto aktu.
kviti Mš 200878 iemaksātos divi
Ja noteiktā laikā aktu netūkstoši sešdesmit septiņi (2067/ iesniegs, tiesa atzīs parādu par
latus 58 sant, ka viņiem pienā- samaksātu un lūdzējam Andrejam
košos kapitāla un %°/0 nomaksu Līnim atvēlēs prasīt hipotēku
pec obl gacijam: 1) par 100 000 kr. dzēšanu zemesgrāmatās.
rubļ., korob. 1911. g. 18. aprilī
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
ar N» 1281; 2) par 10.C00 kr
15336a
L. Ne 1311/ 27.
rbļ., korrb. 1911. g. 18. aprilī
Priekšsēd. v. P. Efferts.
ar J* 1287; 3) par 10.000 kr.
Sekretārs Mittelhofs.
rbļ., korob. 1911. g. 18. aprilī at
Jelgavas apgabaltiesa
ar Nš 1288; 4) par 10 000 kr.
rbļ., korob. 1911. g. 18. apiilī pamatodamās uz sava šī gada
Ns 1289; 5) par 10 000 kf. rbļ., 15. septembra nolēmuma, uzkorob. 1911. gada 18 aprilī at aicina to personu, kuras rokās
Ne 129:), un 6) per 10.0CD kr. atrodas šādi Tukuma-Talsu zerbļ., koro'j. 1911. g. 18 aprīlī ar mes grāmatu nodaļā uz Alvinei
Rasain piederošā nekustamā īpaI* 1291.
šuma Tukuma apr. Praviņu MuJelgivā, 1927. g. 17. oktobri.
NU 1359/1927 cenieku mājām ar zem.' grām.
Na 2736 koroborēti akti: 1) obliPriekšsēd. v. F e 1 d m a n s.
gācija par 700 kr. rub, izstādīta
17578
Sekr v. Mi 11 e I li oi s. 1906.
g. 29. maijā uz Paula
Kundziņa vārdu un blanko ced,
Jelgavas apgabaltiesa,
koroborēta 1906. g. 5. jūnijā ar
pamatojoties
uz civ. proc. lik.
Ns 431; 2) obligācija par 500 kr.
1958. p, paziņo, ka
šis tiesas rub,
izdota 1906. g. 9. novembri
sēdē 1927. g. '24. oktobrī attaisi*
Jelgavas lauksaimniecības bieun nolasīs 1927. g 5.jmar'a mir.
drības krāj-aizdevu
sabiedrībai
Pētera Jāņa d. Krūzemana
un koroborēta 1906. g. 11. nov
testamentu.
ar jvfe 976 un 3) obligācija par
Jelgavā, 18. oktobrī 1927. g.
400 kr. rub, izdota
1908. g.
L. .Nš 2368/1927. g.
9. jūnijā
Jelgavas lauksaimn.
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
biedr. krāj-aizdevu sabiedrībai
17569 Sektetats Mittelh o i s. un koroborēta 1908. g. 14. jun.
ar Ns 524, ierasties šai tiesā viena
Jelgavas apgabaltiesa,
mēneša laikā, skaitot no sludipamatodamās uz sava šī gada nājuma iespiešanas dienas
„Vald.
15. septembra
nolēmuma
uzVēstn." un iesniegt minētos aktus.
aicina to personu, kuras rokās
Ja noteiktā laikā aktus neatrodas obligācija par 2500 kr. iesniegs, tiesa atzīs parādu
aktus
izdota
Pēterpils - Tulas par
rub,
iznīcinātiem
un lūdzējai
agrarbankai un koroborēta 1908.g Alvinei Rasain
atvēlēs prasīt
2. janv. ar Ne 1756 uz Ilūkstes hipotēku dzēšanu zemesgrāmatās.
apr. Medummuižas zemesgabala
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
ar zemesgrāmatu Ns 2709, — 15337a
L. Ns 1314/27
ierasties šai tiesā sešu mēnešu
Priekšsēd. v. P. Efferts
laikā, skaitot
no sludinājuma
Sekretārs Mittelhofs.
,,Valdības
iespiešanas
dienas
Jelgavas
apgabaltiesa ,
Vēstn.", iesniegt minēto aktu un
pieteikt savas tiesības un prapamatodamās uz sava šī gada
sības.
15. septembra nolēmuma , uzJa noteiktā laikā obligāciju
aicina tās personas, kuru rokās
neiesniegs, tiesa
to atzīs par atrodas šādi Jelgavas-Bauskas
iznīcinātu un lūdzējai Pēterpils- zemes grāmatu nodaļā uz Vilim
Tulas agrarbankai atvēlēs prasīt Majoram
piederošā nekustamā
hipotēkas dzēšanu zemesgrāma- īpašuma Bauskas apr., Bārbeles
tās
L. Ne 1367 27. muižas Cedelmanu mājām ar
zem. grām. Nē 4188 koroborēti
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
akti:l) obligācija par 1000 kr
Priekšsēd. v. P. Efferts.
15333a
Sekretārs
Mittelhofs.
rub.. izstādīta 1910. g. 30. sent.
uz Jelgavas lauksaimniecības bieJelgavas apgabaltiesa,
drības krāj-aizdevu sabiedrības
pamatodamās uz sava šī gada vārdu un koroborēta 1910 o
15. septembra nolēmuma, uz30. sept. ar Nē 2914 un 2) obligāaicina to personu, kuras rokās cija par 1000 kr. rub.. izstādīta
atrodas šāds i
lauskas 1912. g. 26. maijā uz tās pašas
zemes grāmatu
Ausim sabiedrības vārdu un koroborēta
Jēkaba d. Paulukam (Patilapaml
1912. -g. 26. maijā ar > 1508

ierasties šai tiesā

viena

menesa

laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vestn.
un iesniegt minētos aktus.
neJa noteiktā laikā aktu
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Vilim
Majoram atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
L. Nē 1297/27.
15327a
Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas

pamatodamās

apgabaltiesa,

uz

sava

šī gada

septembra nolēmuma, uzaicina tās personas, kurn rokās
atrodas
šādi
Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļā uz Kārlim
Ramanim piederošā nekustamā
īpašuma Jelgavas apr. Kalnmuižas Liel-Skadiņu mājām ar
zem. grām. Nē 315 koroborēti
akti: 1) obligācija par 2414,25 kr.
15.

rub. lielu prasību izstādīta 1879.g.

3. septembrī uz Leonida Pālena
vārdu un koroborēta
1880. g.
9. jūlijā ar Ne 2664, 2) obligācija
par 3000 kr. rub. izdota 1898. g.
18. novembri Kalnamuižas

krāj-

Ja noteiktā

laikā
aktu neieJelgavas apgabaltiesas
tiesa atzīs parādu par pamatodamās
uz
sava '
samaksātu un lūdzējam Vilhel15. septembra nolēmurJ'!
mam Millinam
atvēlēs prasīt aicina to personu
, kuras
dzēšanu zemes grā- atrodas šāds
hipotēkas
Jelgavas-!}/*matās.
L. Ns 1290/27.g- zemes grāmatu nodaļā
uz r ki
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
Jendriks piederošā nek,!
Priekšsēd. v. P. Efferts.
īpašuma Bauskas apr
Li 1 *
15348a
Sekr. Mittelhofs.
vas muižas „ Lielaus-Kaln
a
iam
ar
zemes
grām. v
Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava
š. g. koroborēts akts: i) aāv - \
līgums, noslēgts 1913 g , ?anj
15. septembra nolēmuma, uzaicina to personu, kuras rokās starp Jāni Liskopu un rvf
Jāņa m. Lisk3
atrodas
šāds Jelgavas-Bauskas Otiliju
p
I
zemes grāmatu nodaļā_ uz Linai- koroborēts 1913. g ifi
ar
Nē
703,
"
ierasties
Grietai Krišjāņa m. Žibeik piešai "'
viena mēneša laikā , skait,
derošā nekustamā īpašuma Bauskas apr.,Mežotnes muižas ,,Mis- sludinājuma iespiešanas h "
upnieku" mājām ar zem. grām. „Valdības Vēstnesi" un &*
Ne 1089 koroborēts akts: 1) pir- minēto aktu.
Ja noteiktā laikā aktu
kuma-pārdevuma līgums, kas no„ >
slēgts 1899. g. 16. martā starp sniegs, tiesa atzīs parāri,,
Mārtiņu Šibeik, kā pārdevēju samaksātu un lūdzējai C
un Jāni-Pēteri Šibeik, kā pircēju Jendriks, dzim. Liskops 3S
hipotēkas
un koroborēts 1899. g. 18. martā prasīt
dzēšanu
L. No loSS
ar Ne 288, ierasties šaī tiesā grāmatās.
Jelgavā, 24. septembri ļgļļf
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas Efferf
Priekšsēd. v. P .
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt ' 5346a
Sekr . Mittelfifc
minēto aktu.
~
Jelgavas

sniegs,

Z

'

noteiktā

laikā

aktu

arNs6715, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.

15347a

Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas

apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
Vēstn." un iesniegt minētos aktus. 15. septembra nolēmuma, uzJa noteiktā laikā aktus ne- aicina to personu, kuras rokās
iesniegs, tiesa atzīs parādus par atrodas šāds jelgavas-Bauskas
samaksātiem un lūdzējam Kār- zemes grāmatu nodaļā uz Jēkaba
Jēkaba d. Kalderaucka piederošā
lim Ramanim atvēlēs prasīt hiponekustamā īpašuma Bauskas apr.
tēku dzēšanu zemesgrāmatās.
Lieliecavas muižas Piparu mājām
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
ar zem. grām. Ns 2836 koroborēts
15338a
L. Nē 1313/27.
akts: 1) pirkuma-pārdevuma līPriekšsēd. v. P. Efferts.
gums, noslēgts 1898. g. 13. sept.
Sekretārs Mittelhofs.
starp Leonidu Teodora d. fon
Jelgavas apgabaltiesa,
der Palēnu un Annu Jāņa m.
pamatodamās uz sava šī gada Kalderaucki un Jēkabu Jēkaba d.
15. septembra nolēmuma, uzKalderaucki un koroborēts 1899.g
aicina tās personas, kuru rokās 6. aprilī ar Nē 338, ierasties šai
atrodas
šādi
Jelgavas-Bauskas tiesā viena mēneša laikā, skaitot
zemes grāmatu nodaļā uz Žanno- no sludinājuma iespiešanas dienas
Ludvigam Šļukam piederošā ne„VaId. Vēstn." un iesniegt mikustammā īpašuma Jelgavas apr. nēto aktu.
Jostenes muižas Pačun-Jure māJa noteiktā laikā aktu
nejām ar zem. grām. Nē 4027 koroiesniegs, tiesa atzīs paradu par
borēti
akti:
1) obligācija
par samaksātu un lūdzējam Jēkabam
800 kr. rub., izstādīta 1914. g. Kalderauckim atvēlēs prasīt hi16. aprilī uz Liel-Sesavas krāj- potēkas dzēšanu zemesgrāmatās.
aizdevu kases vārdu un koroboJelgavā, 1927. g. 24. sept.
rēta 1914. g. 16. apr. ar Ne 950 15341a
L. Ns 1308/27.
un 2) dalīšanas līgums ar 5000 kr.
Priekšsēd. v. P. Efferts.
rub. lielu prasību noslēgts 1913. g.
Sekretārs Mittelhofs.
3. aprilī starp Grietu,
ŽannoJelgavas apgabaltiesa,
Ludvigu, Augusti, Almu, Liliju*
Līzi un Voldemāru Šlūkām un pamatodamās uz sava si gada
koroborēts
1913. g. 3. aprilī 15. septembra nolēmuma, uzNs 857, ierasties šai tiesā viena aicina tās personas, kuru rokās
mēneša laikā, skaitot no sludinā- atrodas šādi Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļā uz Paujuma iespiešanas dienas ,,Vald.
līnes-Zelmas
Draudziņš, dzim.
Vēstn." un iesniegt minētos aktus.
Kārkliņš, piederošā nekustamā
Ja noteiktā laikā aktus neīpašuma Bauskas apr. Svitenes
iesniegs, tiesa atzīs parādus par
muižas ,,Mester Davu" mājām
samaksātiem un lūdzējam Žanno- ar zem. grām. Ns
1386 koroborēti
Ludvigam Šļukam atvēlēs prasīt
akti: 1) obligācija par 300 kr.
hipotēku dzēšanu zemesgrāmatās. rub.,
izstādīta 1882. g. 10. martā
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
uz Cecīlijas Anrep-EImpt vārdu
15339a
. L. Ns 1312/27.
un koroborēta 1882. g. 15. martā
Priekšsēd. v. P. Efferts.
ar Ns 1103 , 2) obligācija par
Sekretārs Mittelhofs.
900 kr. rub., izstādīta 1889. g.
11. februārī uz Rundāles krājJelgavas apgabaltiesa,
aizdevu kases vārdu un koroborēpamatodanās uz sava šī gada
ta 1889. g. 16. februārī ar No 1231
15. septembra nolēmuma , uz3) obligācija par 900 rk. rub '
uzaicina to personu, kuras rokās
izstādīta 1898. g. 11. martā uz
atrodas šāds uz Jelgavas-Bauskas
Rundāles krāj-aizdevu kases v
zemes grāmatu nodaļā uz Jānim un korob.
1898. g. 12. martā ar
Andreja
d. Ozolam
piederošā Ne 262 un
4) obligācija par 400 kr
nekustamā īpašuma Jelgavas apr.
rub., izstādīta nz Ģederta
Volgundes muižas Mauriņu māKārkhņa vārdu un korob. 1891 e
jām ar zem. grām. Nē 220* 1 koro17. jūlijā ar Nē 455, ierasties šai
borēts akts: 1) obligācija
par
1200 kr. rub.. izstādīta 1915. g tiesa viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas
21. maijā uz Pētera Baumanovdieska vardu un koroborēta 1915 g nas ',Vald. Vēstn." un iesniegt
minētos aktus.
21. maijā ar Ne 339, blanko cedēta
Ja noteiktā laikā
aktus neierasties šai tiesā viena mēneša
laika, skaitot no sludinājuma iesniegs, tiesa atzīs parādus pat
iespiešanas dienas „Vaid. Vēstn " samaksātiem un lūdzējai Paulīnei-Zelmai Draudziņš , dzim. Kārun iesniegt minēto aktu.
kliņš, atvēlēs prasīt parādu dzēJa noteiktā laikā
aktu neiesniegs, tiesa atzīs parādu pat šanu zemesgrāmatās.
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
samaksātu un lūdzējam
Jānim
L. Nē 1307'27
Ozolam atvēlēs prasīt hipotēkas 15342a
Priekšsēd. v. P. Efferts
dzēšanu zemesgrāmatās
'
Sekretārs
Mittelhofs
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
15340a
L. Nē 1309/27
Jelgavas apgabaltiesa ,
Priekšsēd. v. P. Efferts
pamatodamās uz sava šī
Sekretārs Mittelhofs.
15. septembra nolēmuma ?ada
uzaicina to personu, kuras rokās
Jelgavas apgabaltiesa ,
atrodas obligācija par 1000
kr
pamatodamās uz
sava
š g rub.,
izstādīta
Pēterpils-Tulas
V5. septembra nolēmuma ,
uzagrarbankai un koroborēta 1911
aicina to personu, kuras rokās
e
nrart.i ar Nē 701 uz Ilūkstes
atrodas
šāds Jelgavas-Bauskas
aMedum
zemes grāmatu nodaļā
muižas zemesgabala
uz Vil..Kudemški" ar zemesgrāmatu
helmam Millinam
piederošā neJNĪ2912, — ierasties šai tiesā sešu
kustamā īpašuma Bauskas
apr
mēnešu laikā, skaitot no
Vec-Jaunsaufes muižas Kauliņu
sludinājuma
iespiešanas dienas, iemājam ar zem. grām. No
145*4 sniegt obligāciju
koroborēts akts: 1)
un pieteikt savas
pjrkum£ tiesības un prasības.
''Sums
noslēgts
?onoTn.
ja noteiktā laikā neiera
'
dīsies
rUarT Star
P Kri ^ offligacijS
Kr staHnt
Krista
d Duntau un
neiesniegs tiesa
to
Knstjan, (Christianu) Vilhehnu- p£IS ParJ7n^inātvi un lūdzējai
Fridrcha Peterpils-Tulas
d.Millingi, un koroborēts 1909
agrarbankai atg
vēlēs prasīt hipotēkas
rIar Ks 565 Prasties
dzēšanu
šai tt'f
zemesgrāmatās.
'
laikā,
Jelgavā, 1927. g. 24. sept.
skaitot L!imēneša
no sludina urna iespiešaiM32a
nas dienas
l. Nē 1269 27
Valdības Vēstnes?
Priekšsēd. v. P . Efferts '
un iesniegt minēto aktu
sekretārs Mittelhofs

..

apļ^abaļties,

neie-

Ja
aizdevu kasei
un koroborēta
sniegs, tiesa atzīs parādu par
1898. g. 20. nov. ar Ne 1114 un
samaksātu
un
lūdzējai
Linai3) pirkuma-pārdevuma
līgums
ar 3000 kr. rub. lielu prasību, Grietai Žibeik atvēlēs prasīt hinoslēgts 1888. g. 25. novembrī potēkas dzēšanu zemesgrāmatās.
Jelgavā, 24. septembrī 1927.g.
starp Leonidu Pālenu, kā pārL. Ns 1291/27.
devēju un Jāni Stieciņu kā pirPriekšsēd. v. P. Efferts.
cēju un korob. 1888. g' 25. nov.

.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,

uz 1921. g. !. februāra ijw t
par laulību 43., 76., civ
2'
lik. 339., 366., 411., 'Q8 '8,
un

718.

'',„?

1

panta

pamara, aara

zināmu

Teodor»

Seļuginam ka tiesa š. g. 10 ;! „
aizmuguras nosprieda: viņa 1
lību ar Elizabeti Seļugin' d,?!
Dunkel, šķirt.
1. V 53?
Jelgavā, 17. sept. 1927 0 '
Priekšs. v. R. Mūli?™
14593a
SekreĻ
!'
j^Rj Jp
Jelgavas apgabaltiesa
,

uz 1921. g. 1. februāra
liki
par laulību 50., 76, civ. „?
lik 339., 366., 411., 698.
«
718. p. 1. punkta
pamata,
dara zināmu Žanim Žogam
ka
tiesa š. g. 9. maijā aizmuahl
nosprieda: viņa laulību ar Aneti
Žogs, dzim. Kleinbergs , šķirt
Jelgavā, 20. septembri 1927 ' g
L. Ns
ngj
Priekšs. v. R. Aiailers
14826a
Sekret. p. F. Kāps.'

'

Jelgavas apgabaltlesāT^
uz

un

civ.

proc. lik.

309 1 .

293, 301.

un

p. pamata uzaicina
Ortiju Reķis, dzim. Munkevic
kuras dzīves vieta
nezināma!
četru mēnešu laikā ierasties šai j
tiesā saņemt norakstus no viņas
vīra Jēkaba Kriša dēla Re 'ka
iesūdzības raksta viņa laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem,
un
uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. Ja minētā laikā
aicināmā neierastos, lietu noliks
uz termiņu un
izspriedīs bez
viņas klātbūtnes.
Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu
uz tiesas
sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanclejā. L.N°388/27
Jelgavā, 21. septembri 1927. g.

Priekšs. v. R. Miillers.
14917a
Sekret. p. F. Kāps.
Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293, 301. un
309 1 . p. pamata uzaicina Žani
Briedi, kura dzīves vieta nezināma, četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā saņemt norakstus
no viņa sievas Lības Briedis,
*
raksta

dzim. Cinis, iesūdzības
lietā un
viņu laulības šķiršanas
un uzdot savu
no pielikumiem^
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais neierastos, lietu noliks uz termiņu
un

izspriedīs

bez

viņa

klāt-

būtnes.
Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos,
aicinājumu
uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tiesas
kanclejā.
L. Ns 393, 121.
Jelgavā, 27. septembri 1927. g.
Priekšs. v. R. Miillers.
Sekret. p. F. Kāps.

15563a

Jelgavas apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas 1927. g. 4. augusta nolēmumu iecelta aizgādnība promesošā Arvida
Jāna d. Pelsi

mantībai.
L. Ne 1 230/27 .
gJelgavā, 20. septembri 1927.
'
Priekšsēd. v. Efferts.
14927a
Sekret. Mittelho»
Jelgavas apgabaltiesa ,
gada
pamatodanās uz sava ši

nolēmuma, «£
15. septembra
aicina to personu, kuras rokas
atrodas pirkuma-pārdevuma "
gurns, pēc kura pienākas izmairuo,
sāt Mīlei Upmals 90 kr.
korob. 1908. g. 28. apr. ar *s W
uz Jēkabpils apr. Biržu muižas
ar
„Veže-Upmal Ns 11" mājām
ierasties
2261,
zemesgrāmatu Nē
šai tiesā viena mēneša laiK-a.
skaitot

no

sludinājuma

Vēstn."
šanas dienas ,,Vald .

ies P'

i"

iesniegt minēto aktu.
neJa noteiktā laikā aktu
iesniegs, tiesa atzīs parādu pa
par samaksātu un lūdzējam J™*"
Upmalām atvēlēs prasīt hipotēka
dzēšanu zemesgrāmatās.
Jelgavā, 1927. g. 24. sept
L. Ns. 1310 27.
15331a.
Priekšsēd. v. P. Efferts
Sekretārs Mittelhofs-

Jelgavas

apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas 1927. g. 5. maija nolēmumu
iecelta

aizgādnība

promesošā

ļāņa Pētera d. Riekstiņa mantībai.
L. Nz 936 27.
Jelgavā, 23. septembrī 1927. g.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
15216a

Sekret. Mittelhofs.

Liepājas

apgabaltiesas

civilnodaļas
atklātā
tiesas sēdē
1927. g 24. novembri, pīkst. lOritā,
tiks pasludināts 7. maija 1927. g.
d. Zutiņa
mirušā Jura Krista

testaments
Liep'ja, 17. oktobri

1927. g
Ns8-J0-m/27
b. V. Bienenstams

Priekšs.
17582

Sekretārs

Liepājas

A

Jansons

apgabaltiesas

civ Inodaļas

atklātā tiesas sēdē
1927.g. 17. novembrī, pīkst. 10 rītā,
tiks pasludināts 2. (u ijā 1913. g.
miruša Kārļa Vaid n a ņ a testa-

ments^

Liepājā, 17. oktobr i 1927. g.
J* 1026-m/27
Priekšs. b. V. Bienenstams.

1758 i

Sekretārs A. J a n s o n s.

Skrudalienes

pagasta

tie a,

Ilūkstes apriņķi, pimatojoties
sava lēmuma 17. oktobrī 1927.

un

uz

g,

agas'tiesulik. 276 un 277. p p,

izsludina

atklātībai, kā Fortunāts

un Anele

A n i s i'mov iči, dziv.

Skrudalienes

paga ta, .Tabotas"

mīji pieņem bērna vietā (adoptē)
Helenes Mi sj u ns ārlaulībā dzimušo dēlu .Leonginu", dzinušu
1914. g. 28 mattā, piešķirot

adop-

tējamam visas likumīgās bērna
tiesības un dodot vaidj .Leongins
Fortunata d Aņisimovičs".
Pets nas, kurām pret šo adopciju
būtu kādas ierunas, tiek uzaicinātas
pieteikt es šii pagasta tiesa sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
slu
dinājuma iespiešanas dienas „Vald.

Vēstnesī" trešo reizi.
3
Pēc min. te-ir. iga notecēšanas
nekādi iebildumi vairs netus pie
ņemti un nvn. adopcija skaitīsies
par likumīgi spēkā stājušes.
Pr.ekšiēdētājs (paraksts).
17605 Darbveds K. Tomsons.

Rīgas

apgabaltiesas

pagasta

tiesa,

mantiniekus, kreditorus un visas
citas p rsonas, kam varētu bū.
kādas

tiesības

vai

prasības

uz

atstāto mantojamu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaitot
V-stnesI".

3

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas
Rīgā, 4. okt.

1927. g.

17689

Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas

apgabaltiesas

6. iecirkņa

tiesu

Izpildītājs,

O. K r u m h o 1c.

Darbveža v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesai II
tiesu izpildītāja
paziņo,

ka

lec.

27. oktobri 1927. g,

pulkst. 10 diena, Rīga, Oe.trudes
ielā Ns 9, dz 18, pārdos Jāņa
Z o m m e r a kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par LsllOO,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas
Rīgā, 6 okt. 1927. g.
Ns 2605

VI

iec

Rūdolfa
un

un

citu

1927. g.

Herberta
prasību

Rīgas

apgabaltiesas

Madonas

apr. tiesu izpildītājs, kura
lejā
atrodas
Madonā,
ielā" Ne 1, paziņo, ka:

kancGaujas

1) Zemkopības ministrijas prasībā par Ls 1440,— ar procentiem un izdevumiem,
19. janv.

1928. g,

Valteru

lietās

Jāņa

par

pīkst.

10

rītā. Rīgas

d. Saliņa

0

civil

II

pagastā
un sastāv no
lauku mājas ,,Lejas Saimniecēm
Ns 49" ar zemes grāmatu reģ.
Ns 3699. aptver 65,88 pūrvietas
un ir 70,08 taksācijas ienākumu
rubļu

vērtība;

Izpildītāji

pārdos

2)

vērtēts

mantojuma masas

nekustamu īpašumu,

ar uz viņa atrodošamies ēkām;
2) ka īpašums pritkš publiskiem
torgiem apvērtēts

par Ls 1.000,—;

3) ka bez augšmnUās pras'bas
īpašums, apgrūtināts ar hipo eku
parādiem par Ls 6,66 un nodokļu
pa āds Lsj> 3,36 ar soda naudu.
So īšana sāksies saskaņa ar civ
1871. p.

4) ka personām, kuras veļas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa _ no apver
tē'anas sumas un jr stāda priekšā

lec.

apgabaltiesai
tiem Izpildītāji

saziņo,

oas

17655

Tiesu izp. Ed.

Rīgas

apgabaltiesas

Madonas

kanc-

īpašums vairāksolīšanai

no-

par Ls 6000,— no kuras

sumas sāksies solīšana;
3) īpašums apgrūtināts

ar

hi-

potēku parādiem par Ls 2440,—;
4) personām,
kuras
vēlas
vairāksolīšanā
dalību
ņemt jāiemaksā
Ls
600,—
drošības
naudas un jāiesniedz
apliecība
par to, ka no Tieslietu ministrijas

rāda

Madonā, 15. oktobrī 1927. g.
17669a
Rigas

lejā

ūtrupes

Visi raksti

un

dienai.
dokumenti, kas

attiecas uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas

apgabaltiesas

3. civilnodaļas kain.ii
Madonā, 15. oktobrī

Madonas

atrodas

Madonā,

kancGaujas

ielā Ns I, paziņo, ka:
1) Latvijas bankas prasībā par
un
Ls 2000,— ar procentiem
izdevumiem 19. janvārī 192K. g.
pīkst. 10 rītā, Rigas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē
pirmā publiskā vairāksolišanā
pārdos
Vladimira Romāna d. Auzukalna
nekustamo īpašumu,

kas atrodas Madonas apr,

Kals-

mājas ,.Pukjan JVe 18" ar zemes grāmatu reģ. Ns 798 un ir
pūrvietas
ienākumu

17665a

ar 711,27 takrubļu vērtību;

2) īpašums vairāksolīšanai novērtēts par Ls 3000,— no kuras
sumas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hipotēku parādiem par Ls 2000,—;
kuras
vēlas
4) personām,
ņemt jāvairāksolīšanā dalību
300,—
drošības
iemaksā
Ls
naudas un jāiesniedz apliecība

1927. g.

'

«

"Citu iestāžu
sludinājumi.
Nodokļu
ka

26.

oktobri

1927.

pag.,

ielā Ns 23,

īsrdos ualr&ksolītanfl
akc.
sab.
Melderis"
.Latvijas
kustamo mantu,
novērtētu
par
Ls 2392, 03 un «as'āvošu no dzirnavu un
te'tstila piederumiem,

17653

dažīdu

Nodokļu

kava- - pagastā un sastāv no lauku ielā Nk 4,
mājas ,,Apšekalns Ns 197" ar pārdos vairāksolīšanā
zēnus grāmatu reģ. -Ns 3019, apDāvida M i t k i it a kustamo mantu,
113.20
pūrvietas
un
ir
tver
novēi tētu par Ls 433 un sastāvošu
115,23 taksācijas ienākumu rubļu
no veikala iekārtas, viņa 1926. g
vērtībā;
°/o peļņas nodokļa parāda segšanai
pārdošanai
vai2) īpašums
Rīgā, 19. oktobrī 1927. g.
novērtēts
par
rāksolīšanā
Ls
15000,—, no kuras sumas 17665
Piedzinējs Derings.
^
sāksies solīšana:
Nodokļu
departamenta
3) īpašums apgrūtināts ar hip otēku parādiem par Ls 10820,67; dažādu maksājumu piedzinējs pakuras
1927.
vēlas ziņo, lu 25. oktobri
g.,
4) personām,
dalību ņemt jā- pulkst. 12 diena, Riga, Lāčplēša
vairāksolīšanā
drošības ielā J& 76 un Skolas ielā Ns 36,
Ls
1300,—
iemaksā
un
jāiesniedz apliecība dz. 6,
naudas
par to, ka no Tieslietu ministrijas pārdos vairāksolīšanā
puses nav iebildumu, ka minētās
Oe n i 5 e t a
Ābrama
ieķīlāto
personas iegūst šo īpašumu:
novērtētu
pat
5) zemes grāmatas par šo īpa- kustamo mantu,
tiek
vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.
ir
kādas
Personām,
kurām
šā īpašuma
tiesibas nepielaist
pārdošanu, ir tādas tiesibas jāpierāda līdz ūtrupes dienai.
Visi

raksti

un

dokumenti,

kas

attiecas uz pārdodamo ipašumu
ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas
inodaļas kanclejā.
Madonā, 15. oktobri 1927. g.
17664a

Tiesu izpiid.

(paraksts).

kal. 7,65 piegādi.

Piedāvājumi, uzrakstīti
valodā un nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, slēgtās aploksnēs

ar

uzrakstu

,,L'z

revolveru

un

patronu piegādi 1927. g. 29. okt.",
iesniedzami Rīgas
prefektūras
saimniecības nodaļas vadītājam,
prefektūrā, ?6. istabā, līd,

29. oktobrim

pulkst.

10, reizē

ar piedāvājumu jāiemaksā drošības nauda 10°apmērā no sumas,

par kādu uzņemas

piegādi. Tur-

pat var iepazīties
teikumiem.

ar

izsoles no-

Piedāvājumi, kuri
nebūs iesniegti saskaņā ar izsoles noteikumiem, netiks ievēroti.
17646a
Rīgas prefektūra

izslud.

uz 27. oktobrī

1927. g.

pulksten 1".
RAKSTISKL IZSOLI
uz apmēram 130 dienesta |mēte|u,
175 dienesta apģērbu i 'frenču un
bikšu) un 25 bikšu pagatavošanu.

Piedāvājumi, uzrakstīti valsts
valodā un nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli „UZ izsoli 1927. g.
27. oktobri" , iesniedzami Rīgas
prefektūras

saimniecības nodaļas
vadītājam, prefektūrā . 26. istabā,
līdz š. g. 27. oktobrim pīkst 10
,
turpat

var

iepazīties

ar

izsoles

noteikumiem.
Piedāvājumi, kuri nebūs iesniegti saskaņā ar izsoles noteikumiem, netiks ievēroti.
17ii47a
Rīgas

prefektūra

izslud. š. g. 27. oktobrī, pīkst.
RAKSTISKI'

10

?

IZSOLI

policijas
un

385 uitr.. frerriSem un virsbiksēm
— 470 mtr. Oderes drēbi: frenč,
virsbiksēm,

mēteļu

kabatām

1085 mtr,

—

185 mtr.

un

rokām

linu

un

mēteļiem

audeklu

—

360 mtr.
Dažādi pielikumi: iekantējamo lenti — 1475 mtr,
sarkano zutašu — 260 mtr, uzplečus
—
600
gab,
diegus,
melnos — 8(1 dc. pogas lielās,

metāla - -

185 dc. pogas mazās.

metāla

50 tic. bikšu pogas —

Piedāvājumi, uzrakstīti

departamenta

pārdos vairāksolīšanā

šumu

un vienu tirekli

uz katra revolvera, un apmēram
15,000 gabalu revolveru patronu,

190 dc. bikšu āķus — 17 dc,
parāda segšanai.
frenču
āķus
— 30 dc, mēteļu
18. oktobrī 1927. g.
āķus — 11 dc, un bikšu sprādzes
Piedzinēja A Ozoliņš , — 17 dučus.

dažādu maksājumu piedzinējs pag,
ziņo, ka 25. oktobri
1927.
puses nav iebildumu, ka minētās par to, ka no Tieslietu ministrijas
personas iegūst šo īpašumu;
puses nav iebildumu, ka minētās pulkst. 1 dienā, Rīgā, Valdemāra
ielā Ni 39 dz. 18,
5) zemes grāmatas par šo īpa- personas iegūst šo īpašumu;
5) zemes grāmatas par šo īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
šumu tiek
vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.
E i d u k a Eižena kustamo mantu,
Personām,
kurām
ir kādas zemes grāmatu nodaļā.
īpašuma
kurām
ir
kādas novērtētu par Ls 238 un sastāvošu
tiesības
nepielaist
šā
Personām,
nepielaist
šā īpašuma no dažādām mēbelēm, viņa 1925.'g.
pārdošanu ir tādas tiesības jā- tiesības
pārdošanu ir tādas tiesības jā- ien k. nodokļa parāda segšanai.
pierāda līdz ūtrupes dienai.
Rīgā, 18. oktobrī 1927. g
Visi raksti un dokumenti kas pierāda līdz ūtrupes dienai.
Visi raksti un dokumenti, kas
17693
Piedzinēļs (paraka)
attiecas uz pārdodamo īpašumu
attiecas uz pārdodamā īpašumu
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
Nodok|u departamenta
3. civilnodaļas kanclejā.
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā.
dažādu maksājumu piedzinējs paMadonā, 15. okt. 1927. g.
17667a Tiesu izpiid. (paraksts).
ziņo, ka 27. oktobri 1927. g,
17668a
Tiesu izpiid. (paraksts).
pulkst. 1 dienā, Rga, Mednieku
Rīgas apgabaltiesas Madonas
Rīgas apgabaltiesas Madonas
ielā J* 6-a, dz. 4,
apr. tiesu izpildītājs, kura kancapr. tiesu izpildītājs, kura kancMadonā,
Gaujas pārdos vairāksolīšanā
Madonā,
Gaujas lejā atrodas
atrodas
lejā
ielā JVe 1, paziņo, ka:
ielā Ns 1, paziņo, ka:
lija Cemachova kust. mantu,
1) Andreja
savstarpīgās kreRanka
un Hirša
1) Baltijas
novērtētu par Ls 276,22 un sastādītbiedrības prasībā "par Ls 1500 7.ušmaņa prasībā par Ls 3500,— vošu no mēbelēm, viņa
1925. gun i/devumiem, ar procentiem un izdevumiem,
ar procentiem
ienāk, nodokļu parāda segšanai.
19. janvārī 1928. g, pīkst. 10 r, 19. janvārī 1928. g, pīkst. 10 r,
Rīgā, 20. oktobri 1927. g.
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
17694
Piedzinējs V i m b a.
sēžu zālē
sēžu zālē
pirmā publiskā
pirmā publiska
Nodokļu
departamenta
vairāksolīšanā pārdos
vairāksolīšanā pārdos
dažādu maksājumu piedzinējs paAndreja Pētera d. Medņa
ļāņa Pētera d. Timbera
ziņo, ka 27 oktobri 1927 Radā,
nekustamo īpašumu,
nekustamo īpašumu,
pulksten 12 diena, Rīgā, Brīvības
kas atrodas Madonas apr, SaiMadonas apr, Prau-

personas iegūst šo īpašumu:
5) zemes grāmatas par šo īpa-

zerves magazīnu

—

viņa

1927. g.

10.

dienesta
apģērbu
apģērbu dažādu pielikumu piegādi, apmēram sekošā
vairumā: Vadmalu: mēteļiem —

1 diena, Rigā, Kurmanova

kā ari citām mantīm,

prefektūra

RAKSTISKI IZSOLI
uz apmēram 100 gabalu ,,Stock „
sistēmas revolveru, ar vienu re-

uz

departamenta

dažādu maksājumi piedzinējs

nodokļu
Rigā,

pīkst.

audumu

?

tiņo,

Rīgas

izslud. uz 29. oktobrī

Tiesu izpiid. (paraksts).
-

pulksten

navas pagastā un sastāv no lauku

sācijas

lidz

Tiesu izpiid. (paraksts).

apr. tiesu izpildītājs, kura

105,92

tiek vestas Cēsu-Valkas
ka 3. novembri 1927. g, šumu
Barona zemes grāmatu nodaļā.
pulkst. 12 dienā. Rīga, Kr.
paziņo, ka 27. oktobrī 1927. g, Agro
kādas
Personām, kurām ir
sab .
Baznīcas ielā 1* 2o, akc.
pulkst. 12 diena, Rīga,
Meeronepielaist šā īpašuma
tiesības
kētā, pārdos Nosona
dz.
25,
pārdos
ielā J* 27/29,
mantu, sasLvošu
pārdošanu, ir tādas tiesības jāv i č a kustamo
Ervina J o h n a kustamo mantu
āboliņu sēklām un novērtētu pierāda līdz ūtrupes dienai.
no
no/ē;mēbelēm
un
sastāvošu no
raksti un dokumenti, kas
_
par Ls 2520.
tētu par Ls 250.
s uz pārdodamo ir
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
novērtējumu
Izzināt sarakstu,
pārdodamo mantu ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas
kā ari apskatīt
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
vietas
3. civilnodaļas kanclejā.
pārdošanas dienā uz
varēs
vtrēs pārdošanas dienā uz vietas.
Madonā, li. oktobrī 1927. g.
Rīgā, 14. oktobrī 192?. g/* 2376
6a
Tiesu izpiid. (paraksts).
Rīgā; 6. okt. 1927. g
r
ģels.
Zi
J.
Tiesu izp.
Kalni? š 17660

desu

Madonas

ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā.

kalnes

mirušā Friča Pētersona

proc. lik.

Reiņa

sēžu

nekustamo īpašumu,
/o un izdevumiem
1. decembrī, pulkst. 10 kas atrodas Madonas apr, Liep-

ar

piiii tOiii

Ritai

apgabaltiesas

apgabaltiesas

.

apLecība par to, ka no tieslietu
šķēršļu
puīes
nav
ministrijas
minētām personām iegūt nekustamo
17658
Tiesu izp. Ed. K a 1 n i ņ š. īpašumu, un
uz šo
5)
ka zemesgrāmatas
U iec
Rīgas apgabaltiesas
īpašumu tiek vestas Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu nodaļa.
tiesu izpildītāji
Personām, kutam ir kādas tie1927. g
paziņo, ka 27. oktebrī
sības
uz pārdodamo īpašuma, kas
Vidzenes
pulkst. 11 dienā, Rīgā,
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
šosejā I* 7, pārdos Benjamiņa
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Bražņika kustamo mantu, saVisi papiri un dokumenti, atstāvošu no vienas mechaniskās
tiecošies uz pārdodam i īpašumu,
un vienam
maš nas
šķērējamās
apgabaltiesas
stellēm ir ieskatāmi R'gas
aužamam
mechaniskam
3. civilnodaļas kanclejā.
un novērtētu par Ls 1400
Rigā, 1927. g. 15. oktobri.
Izzināt sarakstu, novērtējumu.
Tiesu izp. J. Zirģels.
kas atrodas
17662
mantu
pārdodamo
apskatīt
ka ari
lienas pagastā un sastāv no lauku
uz
vietas
pārdošanas
dienā
varēs
apgabaltiesas VI lec. mājas ,,Stūkas .V 13'- ar zemes
Rīgas
.
g.
Ns
2144
Rīgā, 6. okt. 1927
grāmatu
reģ.
Ns
114. aptver
Tiesu izp. E d. K a 1n 1 ņ š
tiesu Izpildītājs
17657
un ir
164,85
175,80 pūrvietas
,
paziņo, ka 29. oktobri 1927. g._ taksācijas ienākumu rubļu vērapgabaltiesas
II
lec
Rīgas
pulksten 10 diena, Rīga, Vēja iela tība:
tiesu izpildītājs
Vasiļevska
Jēkaba
22/24,
vaipārdošanai
2) īnašums
I*
Paula
Šroepar
paziņo, ka 2i. oktobrī 1927. g, liets pārdos
novēri
rāksolīšanā
no kuras sumas
pīkst. 10 dienā, Rigā, Skolas iela d e r a kustamo mantu, sastāvošu Ls 600 0,—.
Ns 27, dz 2, pārdos Neiacha no celuloīda skaidām un novērtētu sāksies solīšana;
Dinkina
kustamo mantu, sa3) īpašums apgrūtināts ar hipar Ls 361
stāvošu no mēbelēm, veļas u c.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, potēku parādiem par Ls 4200,— :
2).
kuras
vēlas
un novērtētu par Ls 1041,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
4) personām,
dalību ņemt jāIzzināt sarakstu, novērtējumu, varēs pārdošanas dienā uz vie+as. vairāksolīšanā
600—
drošības
Ls
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
iemaksā
g.
Rīgā, 10. oktobri 1927.
J.
jāiesniedz apliecība
varēs pārdošanas dienā uz vietas
naudas un
jzpHd.
ZlrgeU.
NŠ1629 1766ī^nesu
Rīgā, 11. okt. 1927.g
par to. ka no Tieslietu ministrijas
17656
Tiesu izp. Ed. K a 1 n i ņ š
VI lec puses nav iebildumu, ka minētās

Rigas

Rigas

apr. tiesu izpildītājs, kura
atrodas
y
lejā

kura
kircleja
atrodas
civilnodaļas
Rīgā, apgabaltiesas
Andreja Pumpura ielā N» 1, pa
zālē
ziņo,
pirmā publiskā
1)
ka
Vladimira
Nikitina,
vairāksolīšanā pārdos

Tiesības un prasības, par kuram
kur? atrodas Rigā, IV hipot. iec.
nebūs p? ziņots tiesai min. laikā,
ar zemesgrāmatu reģistra
Ns 6
atzīs par zaudētām uz vis eoi
(grupā 49, gr. nts Ns 113) un fa
laikiem.
9287
stāv
no
p lsītas
dzimtsrentes
Mazsalaces pag tiesa, 15. juljā
gruntsgabala, 305 kv. metru platībā
[ £27. g
Ns 104
Priekšsēd

apgabaltiesas

tiesu izpildītājs

apr. tiesu izpildītājs, kura kanclejā
atrodas
Madonā. Gaujas
paziņo, ka 27. oktobrī
1927 g
ka:
pīkst
1, paziņo, ka:
11 dienā, Rīgā, Blaumaņa
1)
Jāņa Putniņa prasībā par
ielā)* 3, dz. 12, Lazara Klecka
11 saskaņā ar Rigas apgabalpildītāji
Ls 164,10 ar procentiem un izkanclejā,
pārdos lieta, p a r d o i Hirša
127. g.
P r e s a devumiem
Ernesta
Barona
19.
kust. mantu kustamo mantu,
.
janvārī 1928. g, 13. maija ;
-26 par
sastāvošu
no pīkst. 10 rifā, Rīgas apgabal- Patkules muižas
sastāvošu no obligācijas un
nomēbelēm un novērtētu par Ls 220.
..Oaru' mājas
vettetupar Ls 1300.
tiesas civilnodaļas sēžu zālē
Izzināt sarakstu,
sadalīšanu starp mantiniekiem,
novērtējumu,
Izzināt
pirmā publiskā
sarakstu, novērtējumu kā ari apskatīt
19. janvārī 1928. g, pīkst. MJ r..
pārdodamo mantu
ka ari apskatīt pārdodamo mantu varēs
vairāksolīšanā pārdos
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
pārdošanas diena uz vietas.
varēs pārdošanas dienā uz vietas
Jāņa Adarha d. Murana un līdz- sēžu zālē
Rīga, 18. oktobri 1927. g.
Rīgā, 8. okt. 1927. g.
īpašnieka Staņislava Zabalovka
2169
pirmā publiskā
17659 Tiesu izpiid J. Zirģels.
nekustamo īpašumu,
17654 Tiesu jzp EdĶ jjjij^
vairāksolīšanā pārdos
kas atrodas Madonas apr, Dzel^
Bērtuļa
un Edes
Šiliņu
manRigas apgabaltiesas VII lec.
zavas pagastā un sastāv no lauku tojumu masas
Rigas apgabaltiesas
V iec.
tiesu Izpildītāji
mājas ,.Kozuļi .V» 86" ar zemes
tiesu izpildītājs
nekustamo īpašumu,
paziņo, ka 27. oktobrī 1927. g. grāmatu rec. Ns 5629, aptver
pulksten 10 dienā, Rīgā, 1 Zirgu 111,74 pūrvietas
paziņo, ka 27. novembrī 1927. g
atrodas
Madonas
apr,
un ir
106,63 kas
pulkst. 10 dienā, Rīgā, B īvibas ielā Mš 9/11, pārdos
Alberta taksācijas ienākumu rubļu vērPatkules pagastā, un sastāv no
L
e
ij I a n t a
kustamo
iela }* 51/56, pārdos
lauku mājas ,,Garo" ar zemes
mantu, tība;
Rubjna
reģ.
sastāvošu no mēbelēm un novēr2) īpašums pārdošanai vairāk- grāmatu
JV° 161, aptver
un
Mirjamas
Markuševiču
600.
I12.U8 pūrvietas
un ir 78.78
kustamo
solīšanā novērtēts par Ls 6000,—;
mantu,
sastāvošu
no tētu par Ls
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
taksācijas ienākumu rubļu vēr3) īpašums apgrūtināts ar hivienām f iģeļa _ klavierēm un mēkā ari apskatīt pārdodamo mantu potēku parādiem par Ls 8500,—, tība ;
belēm un novērtētu par Ls 680
2) īpašums pārdošanai vairākIzzināt sarakstu, novērtējumu, varēs pārdošanas dienā uz vietas. no kuras sumas saskaņā ar civ.
Rīgā, 19. sept. 1927. g.
proc. lik. 1871. p. sāksies solīšana; solīšanā novērtēts par Ls 6000,—
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
4) personām,
kuras
vēlas un Ls 10OO0,—, un ka solīšana
17663 Tiesu izp. L. dakstiņš.
varēs pārdošanas diena uz vietas
vairāksolīšanā dalību ņemt, jā- sāksies no Ls 10000,— :
Rīgā, 4. okt. 1927. g.
17696 Rīgas apgabaltiesas VII iec.
3) īpašums apgrūtināts ar hiiemaksā Ls 850,— drošības nauTiesu izp. O. Stellmachers
das un jāiesniedz apliecība par to. poteku parādiem nav;
tiesu Izpildītājs
4) personām .
kuras
vēlas
paziņo, ka 27. oktobrī 1927. g, ka no Tieslietu ministrijas puses
vairāksolīšanā dalību ņemt, jāRīgas
apgabaltiesas V lec. pulkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Kalēju nav iebildumu, ka minētās periemaksā Ls 1000,—drošības nautiesu izpildītājs
iela Ns 9/11, pārdos
miruša sonas iegūst šo īpašumu;
das un jāiesniedz apliecība par to,
5) zemes grāmatas par šo ?paMeldera
mantojuma
paziņo, ka 28. oktobr i 1927. g., Jāņa
vestas Cēsu-Valkas ka no Tieslietu ministrijas puses
kustamo
mantu,
sa- šumu tiek
pulksten 10 rītā, Rīgā, Rēveles masas
nav iebildumu, ka minētās perzemes grāmatu nodaļā.
stāvošu no mēbelēm u. c. un noielā J* 8/10, pārdos
A. Ru
sonas iegūst
šo īpašumu:
Personām, kurām ir kādas tiedzši, A.Veir-berga unA. Šuberta vērtētu par Ls 315,30
5) zemes grāmatas par šo īpaIzzināt sarakstu, novērtējumu, sības nepielaist šā īpašuma pārkustamo
mantu, sastāvošu
no
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
došanu, ir tādas tiesības jāpievienas _ torla
ma'inas,
vienas kā ari apskatīt pārdodamo mantu rāda līdz ūtrupes dienai.
zemes grāmatu nodaļā.
varēs
pārdošanas
dienā
uz
vietas.
dzelzs eve'mašinas un viena kopfPersonām, kurām ir kādas tieVisi raksti un dokumenti, kas
Rīgā, 2). septembrī 1927. g.
beņķa un novērtētu par Ls 2100
attiecas uz pārdodamo īpašumu sības nepielaist šā īpašuma pārIzzināt sarakstu, novērtējumu, 17690 Tiesu Izp L. JakstlpS
došanu, ir tādas tiesības jāpie-

no sludinājuma iespiešanas di-nas
.Valdības

Rīgas

ka 28. oktobrī
1927 g
julkst 10 dienā,
Rīgā, Antonijas
iela >fe 6, Rīg,s 11 iec. tiesu iz-

Rīgas apgabaltiesas
uz sava lēmuma pamata 7. jūlija rītā,
š. g, uzaicina 22. novembrī 1910. g. nodaļas sēžu zāle,
mir. Jēkaba Hansa d. N u r m i k a

lec.

paziņo,

Ls 2843,50

Mazsalacas

II

tiesu izpildītājs

valsis

valodā un nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu:
,,l'z dienesta ap-

ģērbu
audumu
un
pielikumu
izsoli 1927. g. 27. oktobrī", iesniedzami Rīgas prefektūras saimniecības nodaļas

vadītājam, pre-

fekturā. 26. istabā, līdz š. g.
27. oktobrim pīkst
10 —. reizē
jāiemaksā droar piedāvājumu
apmērā
no
šības
Rauoa 10* ,.
sumas, par kādu uzņemas piegādi.

Turpat

var

iepazīties

izsoles noteikumiem.
Piedāvājumi, kuri
sniegti

saskaņā

ar

ar

nebūs

ieno-

izsoles

teikumiem, netiks ievēroti.
17648a

Rigas

policijas

I iec. pr-ks

oktobrī,
paziņo, ka š.
g. _ 28.
pulksten
10, Audēju
ielā
Jft 8,

pflrdos «alr&ksolftanfl
Kuldīgas

adatu

piedero5 cs
adatas un
gabalu

iabtikai

. Planēt'

390

grosus

tambor

3000

paciņas

ā

š .jamadatas,

1000

notaksētus

kopā par Ls 730,58.
Pamats: Darba insp. slimo kasu
Iii tās 5

g.

19.

septembra raksts

J* Ds 930 un 8. rajona darba
inspektora $. g. 13. sept raksts
N» 1844
17642

Rigas

policijas

paziņo,

ka

?.

2. iec. pr-ks
g.

pulksten
10
bulv. J* 7a,

rītā,

27.

oktobri,

Kronvalda

naidos liikioliiaii
J

Krieviņa

sastāvošu

no

kustamo mantu,
2500

mūra ķieģeļiem,
Ls 92,32.

gab. krāsns

kopvērtībā

par
17643

Rigas apriņķa

Skrīveru

iec. polic. priekšn.

paziņo,

ka š. g. 27. oktobrī,
pulksten 10, uz tirgus Pļaviņās

Ls 5419 un sastāvošu no mēbelēm,
drēbēm un citčm
mantām, viņa

pārdos atkl. izsolē

dažādu nodokļa parāda

Antonijai

segšanai

Andrejam. Skudra,

lies pag. valde isludina par nederīgu
nozaudēto karaklausības

(Gostiņu
daļā),
Pļaviņās
—
ptederošu _ kustamu mantu,
1 rokas šujmašīnu .Zingera", novērtētu par Ls 25 un aprakstitu
priekš pagasta
nodokļu piedzī-

apliecību

šanas.

Rigā,

19

oktobri

17686 Piedzinējs

.\'a

J. M e r k s o n s.

1223,

Valkas kara apriņķa

1920.
Antona

g.

dziv.

1927. g.

izdotu

no

priekšnieka

15. oktobrī

uz

d. Matujunas vārdu.

Jura

Pārdodamo
mantu varēs apskatīt pārdošanas vieta izsoles
17629
dienā.

Rēzeknes

Mežu departaments
pārdos jauktā Izsolē 1927. g. 9. novembrī. Rīgā. Merķeļa ielā NQ 13,

Latviešu biedrības zāle,

š. g. 22. septembfa izsolē nepārdoto mežu:

Pārdos

2
g

Kādas virsmežniecības, novada,

=j a

jļ .g

>

apgaitas un kvartāla

ļļļ
0.ja

Z^

a

a"

g
§g
™
>
Z

?

priekšnieka

Piezīmes

&X
jj j=

Kalupes

pag

^"^

Vald

par nederīgu nozaudēt,,
m
rezervistu apliecību

vairāksolīšanā

Adjunajāņa drvārdu

kustamo

mantu,

sastāvošu 110 2 sienas pulksteņiem, 1 sienas spoguļa un 1 skapja
brūnas krāsas, piederošu pils.
Feodoram Mamontovam, dzīv.
Kaunatu pagastā, Portovas sādžā
novērtētu uz Ls 72,60, dēļ 1026. g.
nodokļu departamenta ienākuma
nodokļa parāda segšanas. 17619a

'Ž1
Ķļ

apriņķa

1. iec. palīgs dara zināmu, ka
21. novembrī 1927. g., pīkst. 10,
Kaunatu pagastā, Portovas sādžā
Mamontova mājās, pārdos atklātā

V\

izdotu no Daugavnik
C 32 2»
priekšn. 1925. g* 5n'* kala 2

.' "] H
Tilzas pag. valdTļ^,,,\
nederīgām
nozaud „ *?
netās Latvijas pases: '
v
izdotu no Kokorevas
ni
'920. g. 24. maijā
u/pV

tera m. Akmentiņ vārdu
o?*

Ns 2393

, izd. no Kokoni

valdes 1922. g. 1<lZ*$M
Aprakstītās mantas var apskatīt noteiktā dienā un vietā. Kazimira _ d. Kalvana v
,

Dundagas virsmežniecībā.

Sātiņu
pag. varde
Rēzeknes apriņķa priekšnieka par
i
nederīgu nozaudēto
Č,
1. iec. palīgs dara zināmu, ka reģistrācijas
zīmi
J\(b
j,W:
4. novembrī 1927. g., pīkst. 9,
3 Apg. 8, kv. 79, c. 1925. g., atd. 2, kv. 80,
,„,„„
no Sātiņ,, pag. valdes
13143
6
Kaunatu pagastā ,Kaunatu miefo^'"
egle, priede, bērzs, apse, alksnis
c. 1926. g, atd. 1
14,50
—
ļo febr. _: Ādolfa štēka
s
Sa«d
stā, Brokanu mājās, pārdos atvļi
^
4 Apg. 10, kv. 12. c. 1926. g, atd. 1, kv. 13,
f).
|
koku paaudze lidz klātā vairāksolīšanā
kustamo
Satinu pag. valdelS^> .
c 1926. g., atd. 1, kv. 14, c. 1926. g, atd. 1
,18000
j
M [
32
10 cm kr. mer.a mantu, sastāvošu no 1 trauku nederīgu
nozaudēto
priede, egle
kv. 20, c 1926. g., atd. 1, ....
. !
10, 01
1 1?*'
l8s
bufetes, piederošu pils. Teklai iekšzemes pasi Ko 2495
V iec. mežniecībā.
Brokan, dzīv. Kaunatu pagastā, no Kursīšu pag. valdes^ ' ,?"
Kaunatu miestā, novērtētu uz 26. martā uz Matisa
Uķenes novadā.
Fri&1
Ls 56,55, dēļ 1926. g. nodokļu Kļaviņa vārdu.
i d
?
17 Apg. 28, kv. 32, c. 1920. g, atd. 1, kv. 33,
14745a
departamenta ienākuma nodokļa
Sātiņu
pag.
valde
c. 1920. g, atd. 1, kv. 48, c. 1920. g.
„
.
.
,„™
iz^udj^
parāda segšanas.
?
™
1638
73
PdI
egle, priede, bērzs, ozols, alksnis
nederīgu
Latvijas iekš?
—
atd. 1
5,33
Aprakstītās mantas var apNs 1441, izdotu ' no
Sāt
sludinājumu
(publ.
Vaid.
Vēstn.*
226
num.).
vietā.
nu
.
skatīt noteiktā dienā un
Mežu pārdos saskaņā ar mežu departamenta š. g. 9. novembra izsoles
„
valdes 1925. g. 16.
febr
17627a
Eduarda Eberharda d Čīt
17568
3tlexudepartaments.
Rēzeknes apriņķa priekšnieks
1.
iec. paligs dara zināmu, ka
Rīgas prefekturalī
VII rajona inženiers Smiltenē
Jūrniecības departaments
4. novembrī 1927. g., pīkst. 12, Pētera d. Golovins ņoTkait^T;
'
savā kanclejā (Vēveru ielā Ns 3) ši gada 28. oktobrī, pīkst. 12 dienā, Kaunatu pagastā, Kaunatu mied^T
Lienes ielā N» 9, dz
izdos 1927. g. 24. oktobri, pulksten 12 dienā, ratkst isesolē
izdos
12 }'
stā, Kaca mājās, pārdos atklātā teicis par nozaudētu
celtņu elektromotoru pievadu ierīkošanu Pigas eksportostas 9 noliktava
savu '£
jauktā izsolē.
vairāksolīšanā
kustamo
mantu,
ning" sistēmas revolveti Nsto
Paskaidrojumus un izsoles noteikumus izsniedz techniskā daļā,
1) 15,7 m gara koka tilta būvi pār Aronas upi uz Zelgovskas- sastāvošu no 1 zirga, 1 sienas
1*
Ierocis atrašanas gadījumi
Valdemāra ielā 1 a, katru darba dienu no pulksten 9 -12.
Lodes ll-b šķ. ceļa; dr šība Ls 400,—.
pulksteņa un 1 tējmašinas, piedodams Rīgas prel. 31. ist.
17253 2) 20 m gara koka tilta būvi pār Repekalna upi uz Adām
Drošības nauda Ls 100
Nš 3384
tfjjļ
Giršam
dzīv.
derošu pils.
Kacam,
Rīgas polidjas^TļeirļT»
muižas-Vidzemes šosejas Il-b šķ. ceļa pie Repekalna mājām; Kaunatu pagastā, Kaunatu miedrošība — Ls 52),—.
stā, novērtētu uz Ls 52,45, dēļ izsludina par nederīgu nozaudē,
Tuvākas ziņas manā kanclejā no pulksten 9 — 15.
17687 1926. g. nodokļu departamenta karakl. apl. Hs 623, izdotu
artiler. instruķt. bater. ko«
ienākuma nodokļa parāda segAizputes pol. iec. priekšn. šanas.
Rīgas apriņķa
1923. g. 4. umja uz Aususi,
17625a
™
Roberta d. Beikšana v.
Skrīveru iec. polic. priekšn. paziņo, ka '27. oktobrī 1927. ģ.,
Aprakstītās mantas var apII iec. mežniecībā.

*"

Kurbes I novadā.

<

..

ķJ

i;?*

Rēzeknes virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē

22. novembri, virsmežniecības kanclejā, Rēzekne, Kolpaka iela Ns 22,

š. g. 27. oktobrī, pulksten 10, pārdos Aizpute, pie skatīt noteiktā dienā un vietā.
10, uz tirgus, Pļaviņās, stacijas, pirmā
Rēzeknes apriņķa priekšnieka
1. iec. palīgs dara zināmu, ka
pārdos atkl. izsolē
i
I iec. mežniecība, launagu, Vec-Rikovas. Jaun-Rikovas, Dricānu, Jūlai Jura m. V i s t i ņ , dziv. kustamo mantu, piederošu Arē- 14. novembri 1927. g., pīkst. 12,
ļl Silinieku, Pirtnieku, Mukuļu un Sakstigales novados, pavisam Pļaviņās (Gostiņu daļā), piederošu nām
Jankelovičam, sastā- Kaunatas pagastā, Rudovas muimājās, pārdos
[1 33 vienības, vērtībā ņo Ls 13—1249.
kustamu mantu — galdus, gultu, vošu no 59 ar Vkub. asīm koku žā, Nikiforovu
atklātā vairāksolīšanā kustamo
"II iec. mežniecība, Makašānu, Ozolmuižas, Taud janu nn Ada- koka kasti (lādi), koka
toveus, atgriezumiem un 1G00 kub. pēd.
movas novados, pavisam 9 vienības, vērtibā no Ls 41—944.
mantu, sastāvošu no 1 teles,
plauktu un mēteli — novērtētu dēļiem, slimo kases parādu dzē
111 iec mežniecībā, Kaunatu, Rosicas, Stoļerovas, Dukštugaļa- par Ls 67 un aprakstītu Rigas šanai, saskaņā ar 6 rajona darba sarkanas sp., 1 teles melnas spalBaltiņu, Janopoles un Rudovas. novados, pavisam 22 vienības,-vēr- apgabaltiesas prasībā (pēc izpildu inspektora rakstiem
no 9. un vas, 1 govs, sarkanas sp., 1 govs,
raibas sp. un 1 govs, melnas spaltībā no Ls 12-544.
raksta Nš 22358).
19. sept. 1927. g. Ns 3044 un 3271
vas, piederošu pils. Matrenai un
Mežu pārdos uz Zemkopības ministra 1927. g. 19. septembra
Pārdodamo mantu varēs ap17634
apstiprinātiem nosacījumiem.
"Klementijam Nikiforoviem, dzīv.
skatīt pārdošanas vietā izsoles
I
Rēzeknes apriņķa priekšnieka Kaunatu pagastā, Rudovas muir
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
dienā.
17630
1. iec. palīgs dara zināmu, ka žā, novērtētu uz Ls 347,54, dēļ,
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
26. novembrī 1927. g., pīkst. 12, 1926. g. nodokļu departamenta
Rīgas apriņķa
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina 1 dz 10% no sumas, Skrīveru iec. polic. priekšn. Kaunatu pagastā, Soboļu viennekustamu īpašumu nodokļa papat kuru vienība nosolīta.
sētā, Lotko mājās, pārdos at- rāda segšanas.
17618a
paziņo, ka š. g. 27. oktobrī, klātā
vairāksolīšanā
kustamo
Aprakstītās mantas var apKā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz- pīkst.
10,
uz
tirgus,
Pļaviņās
mantu,
sastāvošu
no
1
govs,
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valstt
skatīt noteiktā dienā un vietā.
pārdos
piederošu pils. Prokofijai Lotko,
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas
dzīv.
Rēzeknes apriņķa priekšnieka
Kaunatu pagastā, Soboļu
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
viensētā, novērtētu uz Ls 24,—, 1. iec. palīgs dara zināmu, ka
no Izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežn i ecības kanclejā un pie iec. mežziņiem. Efraimam Haima d M i n i n a m, dēļ 1926.g. nodokļu departamenta 8. novembrī. 1927. g., pīkst. 9,
dziv. Pļaviņās
(Gostiņu daļā), ienākuma parāda segšanas. 17624a Kaunatu pagastā, Jeršovkas sāj}ē2efines
wirsmexnteāba.
' 7320
piederošu kustamu mantu — vienu
džā, Rimša mājās, pārdos atklātā
Aprakstītās mantas var apsidraba
kabatas
pulksteni
un skatīt noteiktā dienā un vietā. vairāksolīšanā kustamo
mantu,
vienu sienas spoguli — novērtētu
sastāvošu no .1 sienas spoguļa un
Rēzeknes apriņķa priekšnieka I
pie š g. .Valdības Vēstnesī* Ns 232 iespiesta sludinājuma par par Ls 11 un aprakstītu pagasta
kumodes, piederošu pils. Arkā1. iec. palīgs dara zināmu, ka
nod. piedzīšanai.
dijam Rimšam, dzīv. Kaunatu
meža pārdošanu Aizputes virsmežniecībā:
21. novembri 1927. g., pīkst. 12,
Pārdodamo mantu varēs appagastā, Jeršovkas sādžā, nopielaidīs
personas,
kuras
.Izsolē
ientabsās izsoles kemiskatīt pārdošanas vietā izsoles Kaunatu pagastā, Matulju sādžā, vērtētu uz Ls 43,40,
sijai 10Ģ/o drošības naudas no novērtējuma sumas, kura pēc ncsolī- diena.
dēļ 1926. g.
17631 Lotko mājās, pārdos atklātā vainodokļu departamenta ienākuma
šanas jāpapildina lidz 10% no nosolitas sumas.*
rāksolīšanā kustamo mantu, sanodokļa parāda segšanas. 17626a
. Par vienību — 11,5 kb. asu priežu celmu malka — 20% apRīgas apriņķa
stāvošu no
1 sienas spoguļa,
Aprakstītās mantas var apvienotā drošības nauda nav maksājama*.
Skrīveru iec. polic. priekšn. piederošu pils. Jānim Lotko, skatīt noteiktā
dienā un vietā.
17608
jUaspute» pjga mežniecība
dzīv.
Kaunatu
pagastā, Matulju
paziņo, ka 1927. g. 27. oktobrī,
Ludzas apriņķa priekšnieka papulksten
10, uz tirgus, Pļaviņās sādžā, novērtētu uz Ls 6,—, dēļ
Rēzeknes
2. iec. miertiesneša līgs 1. iec. dara
zināmu, ka dēļ
soda naudas parāda segšanas. valsts nodokļa piedzīšanas no
Aprakstītās mantas var appilsoņa Pāvela Čerpakova , dzīpaziņo, ka 1927. g. 26 oktobra mežu izsoles sludinājums (nodr.
Vaid. Vēstn. Ns 211) kļūdu izlabojot,
Leibam Jankeļa d. Atlasam, skatīt noteiktā dienā un vietā. vojošā Ciblas pagastā, Zabo17621a
lotjes muižas
dziv. Pļaviņās (Gostiņu dala),
jaunsaimniecībā ,
sekosi grozīts:
piederošu kustamu
2. novembrī š. g., pīkst. 10 rītā,
mantu, kā:
Kezeknes apriņķa
priekšnieka
Sinutfealna
virsmežniecībā,
Jflw 3, misiņa
vienībā
patvāri,
niķeļa
kafijas 1. iec. palīgs dara zināmu , ka
atklātā vairāksolīšanā
teksta: kv. 121., atd. 1 un kv. 123., atd. 1 atrodas .Akota* 6. ap- kannu un galdiņu — novērtētu 21. novembri 1927. g.,
pīkst. 12, pret tūlītēju samaksu tiks pārdota
gaitā; viembā JTr- S. teksta: kv. 68., atd. 1 atrodas .P.zuļu" par Ls 18 un aprakstītu priekš Kaunatu pagastā, Matulju
sādžā, minētā pilsoņa govs.
25. apgaita.
pagasta nodokļu piedzīšanas.
Lotko mājās, pārdos atklātā vaiLIzzināt novērtējumu , kā ari
17566
Mežu departaments.
Pārdodamo mantu varēs ap- rāksolīšanā kustamo
mantu, sa- apskatīt pārdodamo govi varēs
skatīt
pārdošanas vietā izsoles stāvošu no 1
kumodes, 1 tēj- pārdošanas dienā uz vietas.
diena.
17632 mašinas un 1 apajā sienas
Ludzā, 18. oktobrī 1927. g.
spoguļa,
piederošu pils. Pāvelam Lotko, 17617a
Priekšn. pal. (paraksts).
Ilūkstes apr. priekšn. palīgs dziv.
Kaunatu pagastā, Matulju
paziņo, ka 1927 g. 2. novembra mežu izsoles sludinājums (nodr.
II iecirknī
Lutriņu pag. valde, Kuldīgas
sādžā, novērtētu uz Ls 49,30,
. Vaid. Vēstn.* Ns 216) kļūdu izlabojot,
apr., izsludina par nederīgu nodara
vispārībai
zināmu,
ka dēj 1926. g. nodokļu departasekosi grozīts:
24. ok'obrī 1927. gadā, pīkst. 10, menta ienākumu nodokļa parāda zaudēto Latvijas iekšz. pasi jsfe 83,
izd. no Lutriņu pag. izp. kom.
segšanas.
Stulbenes virsmežniecībā vienībā Nš 13, ailē: . drošības Aknistes miestā, uz tirgus lau17622a
1920. g. uz Jēkaba Jāņa d. KunAprakstītās mantas var apnauda latos izciitumu tīrīšanai* uzrādīto 310 vietā vajaļļa kuma noturēs
kulis v., iedz. Lutriņu pag. Kļaskatit
noteiktā
Bez
tam
Mežu
departaments
dienā
un
būt VtOpaziņo, ka no «Tg.
vietā.
viņu mājās.
14330a
2. novembra izsoles
noņemta Gulbenes virsmežniecības izsoles
~
Rēzeknes
apriņķa
priekšnieka
Jelgavaš~ apr. prieklnTpalīgs
'
vienība Nš 11.
1. iec. palīgs dara
zināmu, ka II iec. izsludina
par nederīgu
17567
Mežu departaments.
kurā atklāta vaira ksol šanā pārdos 22. novembrī 1927. g.,
pīkst. 12, nozaudēto iekšzemes pasi
Smuilim Zalegalerim
Ns 731,
piederošu Kaunatu pagastā , Rasicku sādžā] izd. no
Kalnciema pag. valdes
ķēvi 15 g. v. ar kumeļu 2 mēn. Kukuļu
Dzelzceļu virsvalde
mājās, pārdos atklātā 1920. g. 29.
jūnijā uz Emilijas
vecu, nocenotus par Ls 55 un vairāksolīšanā kustamo
izdod
mantu Bernharda m. Ziemel v.
14738a
nocenotu par Ls 60, dēļ sastāvošu
govi,
1) leftlamu
uzstādīšanas
U^sībtāa
ģaw
no 1 teles , piederošu
valsts dzelzcelu līnijām uz laiku no 1927. g. 1. dec procentuāla peļņas nodokļa iekapils. Staņislavam Kukulim, dzīv.
Lejasciema pagasta valde ar
sēšanas par 1920. g.
līdz 1928 g. 30. novembrim, 2) reftlatnu
Kaunatu pagastā , Rasicku sādžā, šo izsludina par nederigu Latvijas
uzfoasoianas
Pārdodamās mantas apskatāma
novērtētu uz Ls 14,20, dēļ 1926 g iekšzemes pasi, izdotu no šīs
tiesības ux Jotņafialna
preču stacijas dēlu
17612 nodokļu departamenta ienākumu pagasta valdes 17. aug. 1920 g
sēžas Jtbmeņu ielā
uz laiku no 1927. g 1. novemora torgu dienā uz vietas.
līdz 1929. g. 31. okiobrim un 3) četru ateju mietu ieTalsu policijas priekšnieks nodokļa parāda segšanas. 17623a zem M 32 uz Antona Skrodeļa
mantošanu Stīgas nas. stacijai uz laiku no 1927. g
Aprakstītās mantas var ap- vardu, ka no pēdējā pazaudētu.
paziņo, ka š. g. 13. aprilī, Nur1. novembfa lidz 1929. g. 31. oktobrim.
15233a
skatīt noteiktā dienā un vietā
Xs 1702
muižas
pagasta,
Nariņ ciemā,
Piesolījumi, apmaksāti ar zīmognodokli 80 sant. apmērā , iesnieRēzeknes
Sātiņu pagasta valde izsludina
apriņķa priekšnieka
dzami Finansu direkcijā (111. istabā) līdz 1927. g 27. okiobrim, pie Līzes I gnis ir uzklidis viens
1. iec. paligs dara zināmu , ka par nederīgu nozaudēto Latvijas
pīkst. 11 diena, slēgtas aploksnes ar uzrakstu .Uz . . . konkurenci 20. gadus vecs zirgs-ķēve, salnas 23.
novembrī 1927. g., pīkst. 10 iekšzemes pasi, izdotu no Ezeres
(rodšķimelis),
1927, g. oktobrī*. Piesolījumos ļāurrāda iesniedzēja vārds , uzvārds, spalvas
pastivs,
pagasta valdes 1920.
Kaunatu pagastā, Skadenu sādžā
krēpes
negrieztas
uz
labo
pusi
g. 7 iul
tēva vārds un pilna adrese, piedāvājamā nomas nauda uz I konkuDzarviana mājās, pārdos atklātā Ns 1146 uz Gustava Anša dēla
salnas
spalvas,
galva
bēra, augrenci — par 1 kv. mtr. mēnesī, uz 2. un 3. konkurencēm par visu
vairāksolīšanā kustamo mantu
bmāliņ a vārdu.
15195a
iznomāšanas laiku, un nomnieka dzīves apraksts (uzrādot sgrāko stums apm 4 _ p. 3»/2 coL Z rga sastāvošu
no 2 skapjiem, brūnas
un tagadējo nodarbošanos). Dzelzceļu virsvalde ievēros vienīgi tos īpašniekam jāpieteicas Talsu poIlūks'es apriņķa
pr-ka palīgs
krasas, piederošu pils. Viktoram
piesolījumus, pie ki-riem bus pieliktas kvitēs par Ls 50 drošības licijā viena mēneša laikā no šl
1. iec. atsauc savu sludinājumu
17628 Dzarvianam , dzīv. Kaunatu panaudas iemaksu.
Drošības naudu atsevišķi katrai konkurencei var sludinājuma iespiešanas.
.V. V. >fe 224 - 1927. g. atgasta, Skadenu sādžā, novērtētu
iemaksāt Dzelzceļu galvena kasē, Latvijas baikā un viņas nodaļās.
tiecība uz iekšz. pases Ns
Iekšlietu m nist ijas pasu nodaļa uz Ls 9,97, dēļ
197855,
Rēzeknes virs- izd no
Dzelzceļu virsvalde patur sev tiesību neizdot reklāmu uzstādīšanas izsludina par nederīgu Jāņa FreiRīgas prefekt 25. febr.
mežniecības soda naudas
parāda
un uzkrāsošanas un ateju vietu izmantošanas tiesības personām, pret berga ārzemju pasi Nš 6716, izd. segšanas.
uz EdSara Aleksandra d.
ru\'
17g0a
kurīm viņai būtu kādi iebildumi.
Tuvākas ziņas Fi nansu direkcijā, 1927. g., kuras termiņš notek
t-sbota v., nozaudēšanu, jo
minētā
Aprakstītās mantas var ap114. istabā.
Nš 3439
pase atrasta un uzs ketama
17688
I 1928. g. martā.
17C91
par
Jto^l jio^dktā dienā un vietā.
derīgu.
17610
Iespiests Vālsts tipogrāfija.

.

dusošu mežu pēc platība?.

paziņo,

ka

pulksten

atftUH vairāksolīšanā

atklātā

izsolē

Papildinājums

Mežu departaments

Diidos atklāta izsolē

Mežu departaments

ūtrupi,

Rīgas kara apr. priekšnTīzsb
dina par nederigu nozaudēto kara.
klausības apliecību ar M
216i
izdotu 19
maijā 1924. g. ®
Rīgas kara apr. pārvaldes i;
Aleksandra Konstantīna d. Pantelejeva vārdu, dz. 1901. e.

\im

S>GXŪdi
Mudinājumi.
Maksātnespējīgā parādnieka

Hirša Leiba dēla Michelsoīu
konkursa valde
d i 10 r u s uz

uzaicina

kre- 1

kreditoru pilnu sapulci
šī gada 27. oktobrī, pulksten 18,
Rīga, Vaļņu ielā N° 2, dzīv. 23,
ar sekošo dienas kārtību
1) Konkursas valdes ziņojams.
2) Pretenziju pārbaudīšana.
3) Konkursa rakstura noteikšana.
4) Konkursa valdes atalgojums,
5) KonVursa slēgšana.
6) Tekošas lietas.

Konkursa valdes priekšsēdētājs
E. Valter-Vittenheims,
17684
zvēr, adv, pal.
Maksatnespejīga

parādnieka

Šimena Ābrama dēla
Helšteiņa
konkursas valdes pienākumu izpildītājs zvērināta advokāta paligs
Ernests Valter-Vittenheims uzaicina minētā parādnieka kreditorus uz

kreditoru pilnu sapu/ci

šī gada 28. oktobri, pulksten 16,
Rīgā, Vaļņu ielā Ns 2, dzīv. 23,
ar sekešo dienas kārtību.
1) Pretenziju pārbaudīšana.
2) Konkursa rakstura noteikšana.
3) Konkursa slēgšana.

Konkursa valdesp ienākumu
izpildītājs
E. Valter-Vittenheims ,
zvērjtdiMiaL
17685
^
amatnieku
Krāj-

Latvijas

aizdevu sabiedrība,

pametojot'es uz statūtu 20. §,
sestdien, š. g. 29. oktobrī, pulksten 1/2 10- dienā, sabiedrības telpās, Kr. Barona iei«
Nt 3,

pārdos

vairāksolīšanā

blanko cedētu obligāciju P«
Ls 20.0C0— (divdesmit tūMost),
izrakstītu
uz nekustamu mantu
Rīgas Jūrmalā, Bulduros, Kaļ»
ielā J* 9, ar zemes gramstu «gNs 83.
VaJjļjL.
17652
sauio

Kuģniecības

».

akciju

„TRANSTEVE"
ārkārtēja akcionāru
SAPULCE
1927. g.

10. novembrī , pulksten
I.' ''

6 vak., 1. Bīskapu iela J&

Dienas kārtība.
1) Sapulces darbinieku v51f*"*
likvidācija2) Akciju sabiedrības
tvaikoņa
3) Sabiedrības
teve" pārdošana.
-,-* ,«*
4) Likvidācijas komisijas velēšana

."

5) Dažādi.
17683

Valde.

