
Rīkojums par rakstu darbu biroju gra
mātas formu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums,

Saskaņā ar 1927. g 25. janvāra notei-
kumiem par rakstu darbu birojiem («Vaid.
Vēstneša" 1927. g. 21 numurā), iekšlietu
ministrijas administratīvais departaments
apstiprina rakstu darbu, norakstu un tul-
kojumu birojiem sekošu grāmatas formu:
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Piezīme 1. Grāmatas lapām jābūt
numurētām.

Piezīme 2. Uz izdodamiem rak-
stiem birojiem jāatzīmē, kāds birojs
rakstu čarbu izgatavojis un ar kādu
numuru tas iegrāmatots.

Rīgā, 1927. g. 29. janvārī. Ke 665326.
Administratīvā departamenta

direktors Š1 o s b e r g s.
Iekšējās apsardzības nodaļas

priekšnieks J. G a r o z i ņ š

Valdības iestāžu paziņojumi
Apstiprinu.

1927. gada 25. janvāri.
Finansu ministri* V. Bastjāns

Paziņojums.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. p. kār-
tībā dotā atļauja Gramzdas piensaim-
nieku sabiedrībai nomaksāt zīmognodokli
pauda par aprēķinu grāmatiņām un citiem
'^dodamiem un saņemtiem dokumentiem
ļrin. min. rīk. Ke 158. « Vaid. vēstn. "
JNs 160 ~ 1925. g. 21. jūlijā) ar finansu
ministra š. g. 25. janvāra lēmumu
^celta.

Vicedirektors E. Loske,
Nodaļas vadītājs A. B a n k i n s.

Rūpniecības departamenta
Patentu valdes paziņojums.
Pamatojoties uz- rūpniecības likuma

> pantu, par privilēģijām uz izgudro-
tiem, patentu valde paziņo, ka izdotas
«Kosas aizsardzības apliecības uz paten-
sanai pieteiktiem izgudrojumiem.
|926. g. 5. junijā; N„ 942) Lorencam

^'sam Oberpfalcē, Bavārijā, Vācija —
«Kartupeļu rokamā mašina".

1926. g. 5. jūnijā, Ke 943, Augustam
Barauam, Rīgā — uz „Celu ēvele".

1926. g. 8. jūnijā, Ke 944, Sven
Zacharias Magnus Tacklind, Stokholma,
Zviedrija — uz «Dzenamā ierīce dzelzs-
ceļu motora ratiem".

1926. g. 8. jūnijā, Ke 945, Edgaram
Talentam, Rīgā uz « Čaulītes ar stūrainu
šķērsgriezumu".

1926. g. 9. jūnijā, Ke 946, Emilim
Ceram, Rīga — uz «Inkubators".

1926. g. 30. jūnijā, Ke 947, Treuhand-
Gesellschaft m. b. H. Bartmann & Co.
Hagen, Vācijā — uz « Paņēmiens un
ierīcas, labības pārstrādāšanai".

1926. g. 10. jūlijā, Ke 948, Land- und
Seekabelwerke A.-G., Koeln-Nippes, Vā-
cijā — uz « Elastīgu elektrisku kabeli".

1926. g. 30: jūnijā, Ke 949, inženierim
George Spencer Neeley, Hartfard'a.
Illinois'ā un Griffin Watkins, Altonia,
Illinois'ā, Amerikā — uz «Paņēmiens un
iekārta nosēdu novešanai katlos u. t. t."

1926. g. 30. jūnijā, Ke 950, firmai
« Jakobstads Mekaniska Verkstads, Akc.
Sab., Jakobstadē, Somijā — uz «Kustību
pārveduma veids kuļmašīnās".

1926. g. 29. jūnijā, Ke 951, Pēterim
Bebrišam, 8. Daugavpils

^
kājnieku pulka

kāpt. Valmierā — uz « Šautuve".
1926. g. 7. jūlijā, K° 952, Pēterim

Avotiņam, Rīga — uz «Aparāts doku-
mentu sašūšanai".

1926. g. 10. jūlijā, Ke 953, Edgaram
Talentam, Rīgā — uz «Koku sugu imitā-
cijas paņēmiens uz finierplatēm, bluķiem
u. t. t."

1926. g. 10. jūlija, Ke 954, Kozierovs-
kim, Aleksandram, Rīgā — uz « Izmai-
nāms zābaku papēdis ar izmaināmu
apakšdaļu".

1926. g. 10. jūlijā, Ke 955, Sariņam,
Aleksandram, Rīgā — uz «Lidmašinas
stāvokļa rādītājs".

1926. g. 10. jūlijā, Ka 956, Verneram
Knechtam, Rīgā — uz «Grīdu tīrītājs".

1926. g. 10. jūlijā, Kg 957, tam pa«'am,
Rīgā — uz «Veļas mazgājamais aparāts".

i926. g. 14. jūlijā, Ke 958, Leon
Emile Remondy, Parizē, Francija — uz
Mechaniska darbības novēlinama ierīce
šāviņu degļiem un citām aizdedzināmām
ierīcēm".

1926. g. 14. jūlijā, .Ne 959, _ Sociētē
Schneider & Cie, Parize, Francija uz
«Pārlabojumi līdzekļos šāviņu sprāg-
stošā iepildījuma aizdedzināšanai".

1926. g. 14. jūlijā, Ke 960, Albertam
Kupšam, Jelgavas apr., Auru pag. Zel-
meņu mājās — uz « Lidmašīna".

1926. g. 14. jūlijā, Ke 961, _ Janim
Strautmanim, Jelgava — uz «Paņēmiens
un ierīce klavieru uzbūve skaņu kolore-
šanai (viļņošanai)".

1926. g. 17. jūlijā, Ķe 962, Ober-
rheinische Handelsgesellschaft rņ. b. H.,
Karlsruhe, Vācijā — uz «Veids vērpjamo
šķiedru izgatavošanai".

' 1926. g. 17. jūlijā, Ke 963, L. Birz-
kalnam, Rīgā — uz « Plītēs liesmas re-
gulējamā ierīce".

1926. g. 24. jūlijā, K> _964, Eduardam
Johannam Allutis, Liepājā —uz «Kurpju
papēdis no papes, pastiprināts ar caur-
ejošu metāla cauruli".

1926. g. 24. jūlija, Ke 965, Mac.

Celestin Riestarer, Kristiansand, .Nor-
vēģijā — uz «Veids un ietaise kārniņu
nostiprināšanai uz jumta vai sienu
latām".

1926. g. 24. jūlijā, Ke 966, dipi. īnz.
Alfred Johann Auspitzer, Hamburgā,
Vācijā — uz «Veids un ietaise koku
īpašību uzlabošanai".

1926. g. 24. jūlijā, _Ke _967, inž. Fehx
Kappler, Freibergā, Vācija uz «Sēr-
kociņu lente no koka vai papes".

1926. g. 27. jūlijā, Ke 968, Brāļiem
Buš, metālu preču fbr., Rīga— uz «Pār-
labotas izceļamas eņģes".

1926. g. 29. jūlijā, Ke 969, Leopoldam
Liebesmanim, Rīgā — uz «Automātiska

kase pie tālruņiem savienojumu panāk-
šanai ar vēlamo abonentu".

1926. g. 29. jūlijā, Ke 970, 0/Y _Syvā
A. B., Helsinki, Somija — uz «Rotējošie
un līmeniski griezošie naži zemes ap-
strādāšanas mašinām.

1926. g. 29. jūlijā, Ks _ 971, Žanim
Kavalam, Rīgā—uz « Štancētaisvaiņags" .

1926. g. 31. Jūlijā, Ke 972, Jānim
Menģelim, Rīgā — uz «Paņēmiens iz-
gatavot mākslīgas zivtiņas makšķerēšanai
ar spinningu".

1926. g. 31. jūlijā, Ke 973, La Sociētē
D'Exploitation des Brevets et Procedes
P. N. Lyon'ā, Francijā — uz «Paņēmiens
un ierīce sveķu šķīduma tiešai iegūšanai
aukstā stāvoklī".

1926. g. 31. jūlijā, Ke 974, V. Ribelim
Bornsmindes Liel-Ribeles — uz « Main-
leņķīgais elipsografs".

1926. g. 31. jūlijā, Ke 975, Inž. Jānim
Amtmanim, Rīgā — uz « Linu kulstīšanas
atsperrats".

1926. g. 10. augustā, Ke 976, Pjank
C. Stephens, Wašingtonā, Amerikā, —
uz «Adata un paņēmiens viņas lietoša-
nai" .

1926. g. 10. augustā, Ke 977, Augu-
stam Krūmiņam, Rīgā — uz «Ģeometriska
kombinācijas spēle".

1926. g. 10. augustā, Ke 978, Stephan
Loeffler, Charlottenburg'a, Vācijā — uz
« Sūknējama ierīce augstspiediena tvaik-
ražos" .

1926. g. 10. augustā, Ke 979, Rūdol-
fam Bērziņam, Rīgā — uz «Precizijas
leņķa mērs".

1926. g. 10. augustā, Ke 980, Benja-
miņam Imjanitovam un Kārlim Vēveram,
Rīgā — uz «Ierīce grāmatu lapu pār-
šķirstīšanaī un papira griešanai".

1926. g. 17. augustā, Ke 981, Niko-
lajam Hiršfeldam, Rīgā — uz «Veidnis
svina liešanai jaunā gadā".

1926. g. 17. augustā, Ke 982, Jerofe-
jam Step. Golovizniņam Rīgā — uz
« Stiepules zīmogu stamps mākslas kera-
mikas darbiem".

1926. g. 17. augustā, _ Ke 983, Inž,
Edvard Larson, Stokholma, Zviedrijā —
uz «Ķēdes sakabinājums kokiem".

1926. g. 17. augustam, Ke 984, Teo-
doram Jansonam, Rīga — uz «Augļu
gaisa prese-filtrs" .

1926. g. 20. augustā, Ks 985, Gu-
stavam v. Moritz, Rīgā — uz «Izkārtne
ar pārvietojamiem burtiem un zīmēm".

1926. g. 20. augustā, Dr. Emanuel
Felheim, Berlinē, Vācijā - ? uz_ «Mutes
un nagu sērgas baciļu nonāvēšanas
veids".

1926. g. 26. augustā, Ke 987, Sie-
mens & Halske A.-Ges. Berline, Vācija
— uz « Vēlētājs tālruņu iekārtām".

1926. g. 25. augustam, Ks 988, Mo-
ricam Albrechtam, Rīgā - uz «Apaļu
un ovālu iedobumu ieslīpēšanas mašina
stikla glāzēs".

1926. g. 25. augustā, Ks 989, Vil-
helmam Lazduziedam, Rīgā — uz «Auto-
māts vītņu iegriešanai četr- an seš-
stūrainos uzgriežņos".

1926. g. 31. augustā, Ke 990, Kri-
stapam Doniņam, Rīgā — uz „Govs
slaucamais aparāts".

1926. g. 31. augustā, Ke 991,_ Jānim
Erdmanim, Tukumā — uz «Pārlabots
škindelu frezers".* 1926. g. 30. augustā, Ke 992, Teodo-
ram Jansonam, Rīga — uz «mechanizets
rokas zāģis".

1926. g. 31. augustā, Ke 993, Mār-
tiņam Elteram, Rīgā — uz « Braucams
krāns".

1926. g. 31. augustā, Ns_994, Richar-
dam Sommer-Horstam, Rīga _ — uz «pār-
labota ietaise uzliekama skārda bundžu
vāku attaisīšanai".

1926. g. 8. septembrī, Ke 995, Anto-
nam Ariņam, Tukumā — uz «Ūdens
turbine ar vārstulēm".

1926. g. 4. septembrī, Ke 996, Firmai
The Anode Rubber Company Ltd., An-
glijā — uz «homogenu kaučuknogulšņu
pagatavošanas metode iz kaučukpiena".

1926. g. 9. septembrī,_ Ke 997, Ale-
ksandram Rubeņam, Rīgā — uz «ceļa-
mais ritenis, kurā kā cēlējspēks līdzi
darbojas paceļamais smagums".

1926. g. 9 _. septembrī, Ke 998, Jānim
Šusteram, Jēkabpilī — uz kvēlregenera-
tiva aparāts".

1926. g. 14. septembrī, Ks 999, Ed-
garam Talentam, Rīgā — uz «Veids da-
žādu koku sugu imitācijai uz koka
virsmām un priekšmetiem (pap. patents
pie 3. jūlijā 1926. g. pieteiktā galv.
patenta).

1926. g. 14. septembrī, Ke 1000,
Stephens Brothers, Rīgā — uz «divreiz
apgriežamā krekla aproce".

1926. g. 17. septembrī, Ke 1001, Au-
gustam Baranam, Rīga — uz « Govju
slaucamā ierīce".

1926. g. 17. septembrī, Ke 1002, Firmai
« Farbricord .Inc. «Amerikā — uz «paņē-
miens un mašinlinu, kaņepāju un taml.
tīrīšanai".

1926. g. 23. septembrī, KelOOS, Ziemeļ-
vakaru metalurģiskas, mechaniskas un
kuģu būvētavas fabriku akc. sab., Lie-
pājā — uz «vienkāršas asis ar divpusējo
ieliktņa aizsegumu".

1926. g. 23. septembrī, Ks 1004, Apo-
linarijam Trupam, Rīga — uz « Stīgu in-
strumenti ar vidus dēku".

1926. g. 29. septembrī,_ Ke _ 1005, Inž.
Kari Šmittutz, Kūssingenā, Vācija — uz
«rīks konzervējošu vielu ievadīšanai
kokā".

1926. g. 1. oktobrī, Ke 1006, Konstan-
tīnam Bukelam, Rīgā — uz «peļu la-
TTl r\ \r\ S "

1926". g. 5 oktobrī, Ke_ 1007, Leon
Emile Remondy, inž, Parizē, Francija —
uz «uzsitamais deglis šāviņiem, gaisa
bumbām vai taml.".

1926. g. 5. oktobrī, KsJOOS, .Laborat.
«Ortho", īpašn. Mozus Šapiro, Rīga —
uz „paņēmiens vates pagatavošanai ni-
kotīna un citu kaitīgu vielu iznīcināšanai".

1926. g. 5. oktobrī, Ke 1009, Mozem
Loevensteinam, Rīga — uz «reklāmas
spoguļu rāmji".

1926. g. 5. oktobrī, Ke 1010, Apolina-
rijam Trupam, Rīga — uz «Gitara kom-
binēta ar mandolini".

1925. g. 8. oktobrī, _ Ke 1011, Ernst
Šveicer, Bazele, Šveicē — uz « Mašina
rotācijas ķermeņu pagatavošanai".

1926. g. 8._ oktobrī, Ks 1012, Kārlim
Lauritim, Rīga — uz «Zvīņveidīgi pār-
sedzošies kreļļu locekļi".

1926. g. 8. oktobrī,' Ke 1013, North-
strand Trust, Limited, Londona, Anglijā
uz «Bitominosa betona izgatavošanas
paņēmiens".

1926. g. 11. oktobrī, Ke 1014, Charles
Frederik Cross, Londonā, Anglija un
Alf. Engelstad Vardal, Norvēģijā — uz
Jaunražojumu pagatavošana, kas satur
lignonderivatus".

1926. g. 11. oktobrī, Ks 1015, Fedo-
ram Berzām. Rīga — uz «Alumīnija pa-
pīrs un pape".

1926. g. 19. oktobrī, Ke 1016, Max
Baginski, Berline, Vācijā — uz «masā-
žas rīks".

1926. g. 15. oktobrī, Ke 1017, Otto
Dambranam, Rīga — uz «Kalorifers pār-
vietojamām krāsniņām".

1926. g 15. oktobrī, Ke 1018, BerteI
Lybeck, Tikurila, Somija — uz «paņē-
miens radioaktīvu jostu, lakatu un taml.
pagatavošanai".

1926. g. 15. oktobrī, Ke 1019, Pēterim
Adminam, Vidaga, caur Gaujienu — uz
«divpusīgs pretstraumes piena dzesētājs".

1926. g. 15. oktobrī, Ke 1020, Vladi-
miram Tretjakovam, Rīgā — uz «linu
plūcamā mašina, kombinēta ar kūlsējēju-
plaujmašinu" .
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1926. g. 15. oktokrī, K? 1021, Mozem,
Loevensteinam, Rīga — uz «reklāmu
spoguļu rāmji".

1926. g. 21. oktobrī, Ke 1022, Deutsche
Gasgluehlicht-Auer-GesellschaSt m. b. H.,
Berline, Vācijā — uz «putekļu, miglas
un dūmu filtru izgatavošanas veids".

1926. g. 21. oktobrī, Ke 1023, Tam-
misuon Tehtaat J. Hallenberg, Somija —
uz « velkamie rati traktoriem un citiem
braucamiem līdzekļiem".

1926. g. 21. oktobrī, _ Ke 1024, Her-
manim Baumgartam, Rīga — uz « zabak-
šņore no gumijas".

1926. g. 26. oktobrī, Ke 1025, Ādolf
Muenemann, Luebekā, Vācijā — uz
, Automātiski darbojošies dzelzsceļu brī-
dināšanas zignali".

1926. g. 26. oktobrī, Ke 1026, Inž.
Johann Richard Ludvig Leuchter un fir-
mai « Gebr. Hardy, Maschinenfabrik und
Giesserei A.-G." Vīnē, Austrijā — « Ierīce
vienkameru spiedgaisa bremzes pakāpe-
niskai atsvabināšanai".

1926. g. 26. oktobrī, Ke 1027, Vladi-
miram Tretjakovam, Rīga — uz atrpel-
dēšanas aparāts sportam un izpriecai".

1926. g. 26. oktobrī, Ke 1028, Jānim
Garrozam, Liepājas apr., Nīcas pag. —
uz «mononitronaftalina un trinitronafta-
lina izgatavošanas paņēmiens*.

1926. g. 25. oktobrī, Ke 1029, Makso
Horsat, Varazdinin, Jugoslavija — uz
„Ogļdedzinama gludinātāja iesildītājs".

Pamatojoties uz ta paša līkuma 92
panta, par privilēģijām uz izgudrojumiem
un pārlabojumiem, rūpniecības departa-
menta patentu valde paziņo, ka izdoti
sekosi patenti uz pieteiktiem izgudroju-
miem.

1926. g. 12. augustā, Ke 582, H. C. L.
v. Frommam, Rīga — uz_ «tumsa spī-
došu krāsu ieklāšanas paņēmiens".

1926. g. 12. augustā, Ke 583
^

Miķelim
Zamarajevam, Rīgā — uz «ravētājs".

1926. g. 12. augustā, Ke 584,_ Firmai
« Fabricord Associates, New-Yorkā, Ziem.
Am. Sav. Valstis — uz « šķiedru tīrīšanas
un sagatavošanas vērpšanai un aušanai
paņēmiens".

1926. g. 20. augustā, Ke 585, Kārlim
Rinne, Liepājā — uz «pašdarbīga ierīce
tvaika katlu barošanai ar ūdeni".

1926. g. 20. augustā, Ke 586, Pasta un
Telegrāfa Virsvald. Darbn., Rīgā — uz
«Noteiktā viļņa radiofona uztvērējs".

1926. g. 20. augustā, Ke 587, Tam pa-
šam — uz « radio uztvērējs ar vienu
lampu daudzkārtīgai pastiprināšanai un
detekcija ar jeb bez atsevišķa detektora".

1926. g. 30. augustā, Ke 588, R V.
Philips Gloeilampenfabriken, Holande —
uz ,.ierīks lietošanai_ iekārtās, kur pa-
stiprina «elektriskās svārstības ar vakuuma
caurulēm; kam ir viens- katods, viens
anods un viens vai vairāki režģveidīgi
elektrodi".

1926. g. 30. augustā, Ke 589, dipi. inž.
Michael Martinka, Budapesta, Ungārija —
uz « sadegšanas spesa mašina ar ierīkotu
siltuma krātuvi (siltuma regeneratoru)
starp auksto un silto darba telpu".

1926. g. 30. augustā, Ke 590, Giuseppo
Salerno, Itālijā — uz «Paņēmiens oderes
cauruļu ievilkšanai šaujamo ieroču
stobros.

1926. g. 30. augustā, Ke 591, «Univer-
selle"CigarettenmašinenfabriekJ.C.Mūllei
&. Co, Drezdenē, Vācijā — uz «Ierīce
muteņa lapiņas nogriešanai no muteņa
papira sloksnes.

1926. g. 30. augustā, Ke 592, Inž.
Julius Fischer von Tovaros, Budapesta,
Ungārijā — uz « Velkamais loks strāvas
noņēmājiem.

1926. g. 21. oktobrī, Ke 593, Pēters

Eļksnīts, Praulienas pag., _«Lībiešos"
caur Madoni — uz « kombinētais piena
siltuma apmainītājs".

1926. g. 21, novembrī, Ke 594, Inž.
K. Hercbergam, Rīgā — uz « atslēgas
cauruma drošības aizslēgs".

1926. g. 25. novembrī, Ka 595, An-
drejam Balodim, Daugavpils apr. uz
vētījamā ierīce kuļmašina (papi. pat.).

1926. g. 25. novembr^
K»

596, Teo-
doram Valkarejam, Rīgā — uz logu
priekškars bez šņores".

1926. g. 25. novembrī, Ke 597, Nils
Einar Pedersen, Kopenhāgenā, Dānijā —
uz « ierīce dubuitkontaktu darbībai gai-
smas reklāmu aparātos".

1926. g. 25. novembrī, Ke 598, Za-
muels Libmans un lija Itcigsons, Rīgā —
uz «svina cauruļu prese".

1926. g 25. novembrī, Ke 599, The

Asiatic Petroleum Company, _ Londonā,
Anglijā — uz « krāna aizbažņa pār-
labojums" .

1926. g. 25. novembrī, Ke 600,
Bayer, E , inž Kopenhāgenā, Dānijā —
uz «paņēmiens porainu būvmateriālu iz-
gatavošanai" .

1926. g. 25. novembrī, Ke 601, Siliam
Bjerre, Skivē, Dānija — uz « dzirnavas".

1926. g. 25. novembrī, Ke 602, Harry
Holger Hertz, Dānijā, Jylland, — uz
«paņēmiens barības raušu, barības bri-
ketu, barības bumbiņu un taml. pagata-
vošanai".

1926. g. 25. novembrī, Ke 603, Victor
Reimann un Kārlis Becker, Drezdenē,
Vācijā — uz «pudeļu noslēdzējs".

1926. g. 25. novembrī Ke 604, M.
Šmidt, Valkā, Igaunijā — uz «atsperīga
pazole apaviem".

1926. g. 25. novembrī, Ke 605, Oskar
Krueger, Leipcigā, Vācijā — uz « sutvā-
rīšanas aparāts".

1926. g. 25.* novembrī, Ke_606, Jakob
Wikschtroem, Diseldorfa, Vācijā — uz
« mašina naglu pagatavošanai no drāts".

1926. g. 25. novembrī, Ke 607, _ Robert
Boby, Limited, Suffolk'a, Anglijā — uz
pārlabojumi linu vai citu augu novāk-
šanas mašinās".

1926. g. 25. novembrī, Ke 608, Witold
Gorczynski, Varšava, Polija — uz «gaisa
torpēda — dedzināšanai.

1926. g. 8. decembrī, JY? 609, Naam-
loze Vennotschap Maatschappij tot
Exploitatie van Octrooien Ganz-Martinka,
Amsterdamā, Holandē — uz «no termiska
iekšdegu spiedes gāzu ģeneratora un nb
spiedes gāzu izlietojamām mašīnām
sastāvoša dzinējiekārta un paņēmiens
tās darbināšanai".

1926. g. 8. decembrī, Ke 610, — tam
pašam — uz «ar slēgtu virsspiediena
apgājienu strādājoša sadegšanas spēka
mašina".

1926. g. 8. decembri Ke 611,_ J. Kap-
lanam, Rīgā — uz « slēdzeņu dēlīts".

1926. g. 8. decembrī, Ke 612,_ „Titan.
Patentē, A. G." Lucerna, Šveice — uz
«ārdi tvaicenu kurtuvēm un taml.,,

1926. g. 8. decembrī, Ke 613, Tadausz
Podoski, Luckā, Polijā — uz «mazgā-
jamā rnašina".

1926. g. 8. decembrī, Ke 614, Einar
Folke Soerensen, Stokholma, Zviedrijā
— uz «paņēmiens un mechaniski līdze-
kļi rupjšķautnaiņu koka dēļu ielāgošanai
šķautņu nogriežamā mašina un taml."

' 1926. g. 8. decembrī, Ke 615, Giovanni
De Meo, Genovā, Itālijā — uz «pārlabo-
jumi kuģu dzenamā zistemā".

1926. g. 8. decemarī, Ke 616, Stephan
Loeffler, Charlottenburgā, Vācijā — uz
« aizsarga un regulēšanas ierīce iekārtām
ar karstiem cauruļvadiem".

1926. g. 8. decembrī, Ke 617, tam
pašam — uz «augstspiediena tvaika
mašina".

1926. g. 8. decembrī, Ke 618, Dr.
chim. Emilio Martin Flores, Buenos
Airēs, Argentinā — uz «jauns šķidrs
kurināmais un viņa izgatavošanas pa-
ņēmiens".

1926. g. 8. decembrī, K» 619, « Aktie-
bolaget Lindholmen-Motala, Motala Verk-
stad, Zviedrijā — uz «ierīce degtuvju
barošanai ar pulverveidīgu dedzināmo
vielu".

1926 g. 8. decembrī, Ke 62 _0, Dr. med.
Keili Katharina Epstein, Berline-Steglitz'ā,
Vācijā — uz « higiēniska mēnešziedu
binde".

1926. g. 8. decembrī, .Ne 621, Augu-

stam Krūmiņam, caur Mālpili, Ezer-
kalnā — uz « uguns dzēšamais aparāts",

1926. g. 8. decembrī, Ke 622, A/S
Mix & Genest, Berline, Vācija — uz
«numuru slēdzējs priekš tālruņu ierīcēm
ar vēlētājiem".

1926. g. 8. decembri, Ke_ 623, tam
pašam — uz « slēgšanas iekārta priekš
izsaukumu meklētājiem pie tālruņu
centrālēm".

1926. g. 8. decembrī, Ke 624, tam pa-
šam — uz « izsaukumu meklētāju iekār-
tojums tālruņu centrālēs".

1926. g. 8. decembrī, Ke 625, tam pa-
šam — uz « slēguma veids - tālruņu
centrālēs ar vēlētājiem".

1926. g. 8. decembrī, Ke 626, tam pa-
šam— uz «daudzkārtēja slēgšanas iekārta
priekš izsaukumu meklētājiem un sada-
lītāju vēlētājiem tālruņu centrālēs".

1926. g. 8. decembrī, Ke 627, Tam
pašam — «plakankabelis ar nozaroju-
miem kontaktu komplektu daudzkārtējai
slēgšanai tālruņu ierīcēs ar vēlētājiem.

1926. g. 8. decembrī, Ke 628, tam
pašam — uz «slēgšanas ierīce grupās
sadalītiem izsaukumu meklētājiem (pap.
pat.).

1926. g. 8. decembrī Ke 629, tam pa-

šam — uz « izsaukumu meklētāju iekārta

priekš tālruņu centrālēm" (pap. pat.).
1926. g. 8. decembrī, Ke 630, tam pa-

šam — uz « slēgšanas ierīce izsaukumu
meklētājiem tālruņu centrālēs (pap. pat.).

1926. g. 8. decembri, Ke 631, Aktie-
bolaget Lindholmen - Motala, Motala -
Verkstad, Zviedrijā uz « degtuvju baro-
jamā ierīce pulverveidīgai dedzināmai
vielai".

1926. g. 8. decembrī Ke 632, « Hugo
Greffenius A.-G, Frankfurte, p. Mainas,
Vācijā — uz «paņēmiens malšanas pro-
duktu (miltu) apstrādāšanai, pieliekot
ūdeni un citas vielas".

1926. g. 8. decembrī, Ke 633, Societa
Italiana Ernesto Breda, Milānā, Itālijā —
uz « Patronu ievadāmā ierīce automāti-
skiem šaujamiem ieročiem".

1926. g. 8. decembri, Ke 634, Vikto-
ram Eglītim, Rīgā — uz « tankveidīgs
ūdehs ritenis".

1926. g. 8. decembrī, Ke 635, _ A. Jur-
gens, Revele, Igaunija — uz «iekārtojums
pie metāla gultām sānu dzelzs savieno-
šanai ar gultas galiem (pap. pat).

1926. g. 8. decembrī, Ke 636, Eusjene
Fievet, Lille, Francijā — uz «pārlabojumi
kārstuvjos, it sevišķi pakulu kārstuvjos".

1926. g. 8. decembri, Ke 637, A. Eymael
un M. Dall'Este, Brisele, Beļģijā — uz
«ierīce pneimatisko riepju pārvilkšanai ar
kaučuku".

Departamenta direktors J. Vāgels.
Patentu valdes priekšnieks J. Purics.

Iecelšanas.
Rezolūcija JVs 6/Rob.

Valmieras apriņķa Rūjienas robežapsardzības
rajona priekšniekam Hugo O a u j a m piešķiru
kārtējo atvaļinājumu uz 4 nedēļām, skaitot no
š. g. 15. janvāra un pēc atvaļinājuma izbeigšanas
štatu samazināšanas dēļ atvaļinu no dienesta
lik. par civildienestu 37. panta kārtībā, skaitot
no š. g. 12. februāra.

Rīgā, 1927. g. 25. janvārī.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

J.Kemans.

Rezolūcija JV° 7/Rob.
Aizputes apriņķa robežapsardzības rajona

priekšniekam Eduardam Vorošinskim pie-
šķiru kārtējo atvaļinājumu uz 6 nedēļām, skaitot
no š. g. 16. janvāra un pēc atvaļinājuma izbeig-
šanās štatu samazināšanas .dēļ atvaļinu no die-
nesta lik. par civildienestu 37. panta kārtībā,
skaitot no š. g. 27. februāra.

Rīgā, 1927. g. 25. janvāri.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.
Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

J.K ema n s.

Rezolūcija JVs A-97.

1927. g. 28. janvārī.
Atsvabinu Rēzeknes apriņķa II iecirkņa pa-

matskolu inspektoru Lūkasu" Ozoliņu uz paša
lūgumu no pamatskolu inspektora- pienākumu
izpildīšanas, skaitot no š. g. 31. janvāra.

Uzdodu Rēzeknes apriņķa 11 iecirkņa pamat-
skolu inspektora pienākumus, skaitot* no š. g,
1. februāra, pagaidām izpildīt Rēzeknes apriņķa
I iecirkņa pamatskolu inspektoram Sīmanim
Svennem, bez sevišķas atlīdzības par to.

izglītības ministris J. Rainis.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

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

Rigas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 25. janvāra lēmumu,
meklē uz sod. lik. 522. p. 1. pkt. pamata
apsūdz. Rīgas pilsoni Robertu-Andrēju Jāņa d.
Romaševski, 58 g. vecu, kura pazīmes
tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām zināms,
kur atrodas minētais Romaševskis vai viņa
manta, jāpaziņo par to Rīgas apgabaltiesai un
viņa atrašanas gadījumā jāpieprasa no Roma-
ševska drošības nauda pieci simti (500) latu
lielumā, līdz kuras iesniegšanai viņš jātur ap-
cietinājumā, kāds drošības līdzekļa veids pret
Romaševski noteikts saskaņā ar tiesas š. g.
25. janvāra lēmumu.

Rīgā, 1927. g. 27. janvārī.
Priekšsēdētāja biedrs T. B e r g t a 1 s.
Sekretāra palīgs ļ. Lazdenieks.

Meklējamo personu saraksts Ns 299.
23174. Austriņš, Mārtiņš Ernesta d., dzim.

3. jūnijā 1893. g., Latvijas pav. — Kriminālās
pārv. Rīgas nod. pr-ka raksts no 1. janvāra
1927. g. (15-1-27). Apv. vekseļu viltošanā. —
Apcietināt.

23175. Aleksans, Jānis Franča d.. 23 g. v.,
pied. pie Ciblas pag. — Paziņot dzīves vietu
Ludzas 1. iec. miert. uz Ns 22 no 13. janvāra
1927. g. (19-1-27), Apv. uz s. I. 574. p.

23176. Āriņš (saukts Ozoliņš-Sre), Ernests
Jēkaba d., dz. 4. aprīlī 1883. g., pied. pie Stir-
nienes pag.— Paziņot dzīvesvietu Rigas 12. iec.
miert. uz JVe 154/27. g. (19-1-27). Apvainots uz
s. 1. 574. p. 1. d.

23177: Birznieks, Otto Otto d., apm. 32 g.
vecs, pied. pie Rudbāržu pag. — Aizputes apr.
pr-ka raksts JVs 266/111/26. no 7. janvāra 1927. g.
(20-1-27). Apv. uz s. 1. 51., 441. un 186. p.
2. d. — Apcietināt.

23178. Cajevskis, Antons Jāņa d., dz. 1900.g.
pied. pie Pasienes pag.— Zilupes iecirkņa miert
raksts Ns 125 no 11. janv. 1927. g. (18-1-27)
Apv. uz s. 1. 51. p. un 581, p. — Pieprasīt ķīlu

vai galvojumu Ls 800 apmērā, pretējā gadījumā
apcietināt un ieslodzīt Ludzas cietumā meklē-
tāja rīcībā.

23179. Cajevskis, Ādams Aleksandra d., dz
1881. g, pied. pie Pasienes pag. — Tas pats.

23180. Francis, Jānis Roberta d., dz. 16. fe
bruari 1897. g. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
11. iec. miert. uz JVs 283 no 10. janv. 1927 o
(17---27). Apv. uz s. I. 581. p, 5'

23181. Henšels, Bruno Aleksandra d., dzim.
1906. g., pied. pie Rīgas. — Rīgas 4. iecirkņa
miert. raksts JVs 9 no II. janvāra 1927 *«
(19-1-27). Apv. uz s. 1. 274. p. — Apcietināt

23182. Iljins, Jānis lija d., dzim. 1881. g,[
pied. pie Višgorodas pag. — Paziņot dzīves vietu
krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz rakstu no
13. janvāra 1927. g. (18-1-27). Apvainots krāp-
šanā.

23183. Ivanovs, Nikolajs, dz. 1881. g., p jed.
pie Višgorodas pag. — Tas pats.

23184. Lazovskis, Izraels Nachuma d., dzim .
28. dec. 1905. g., Latvijas pav. — Rīgas pils!
komand. palīga raksts JVs 243 no 15. janvāra
1927. g. (20-1-27). Dezertējis. — Apcietināt.

23185. Lerdman, Marija Pētera m., 27 g. v.,
pied. pie Dundagas pag. — Rīgas 5. iec. izmekl'.
tiesn. raksts Ns 82 no 11. janvāra 1927. g
(15-1-27). Apv. uz s. 1. 476. p. 1. d. Novietot
pastāvīgā dzīv. vietā, par ko paziņot meklētājam.

23186. Markunas, Jānis. — Paziņot dzīves
vietu kriminālās pārv. Rīgas nod. priekšniekam,
uz rakstu no 13. janvāra 1927. g. (18-1-27). —
Apvainots krāpšanā.

23187. Muižnieks, Ādolfs Benedikta dēls,
dzimis 1894. g., piederīgs pie Šķaunes pag. —
Jelgavas apgabaltiesas kriminālās nodaļas raksts
JVs 45042 no 18. decembra 1926. g. (18-1-27.)
Apvainots uz sodu lik. 443. p. 1. d., atrašanas
gadījumā zinot meklētājam.

23189. Miklavs, Mārtiņš Kārļa d., dz. 1888. g.,
Latvijas pilsonis. ?— Paziņot dzīves vietu Rīgas'
1. iecirkņa miertiesnesim uz JVe 1584 no 21. de-
cembra 192S. g. (17-1-27.) Apvainots uz sodu
lik. 51. p. 591. p. 1. d.

23190. Nutovecs, Arturs Johana d., 57 g.
vecs. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 7. iecirkņa
miertiesnesim uz JVs76no 10./12. janvāra 1927. g.
(20-1-27.) Apvainots uz sodu lik. 581. p. 4. d.

23191. Prēkuls, Pēteris, apmēram 25 g. vecs,
vidēja auguma, lieliem brūniem cirtainiem
matiem. — Rīgas apriņķa 3. iecirkņa mierties-
neša raksts Ns 1067/kr. no 9. oktobra 1926. g.
(20-1-27.) Apvainots uz sodu lik. 581. p. 2. d. —
Apcietināt.

23192. Pavlova, Ksenija Jēkaba m , 25 g.
veca, piederīga pie Maļinovas pagasta. — Pa-
ziņot dzīves vietu Balvu iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim uz JVs 4398 no 13. decembra 1926. g.
(18-1-27.) Apvainots uz sodu lik. 142. p. 1. d.

23193. Smoļenskis, Nikolajs Vladimira dēls,
dzimis 11, novembrī 1904. g., piederīgs pie
Mangaļu pagasta.— 11. Dobeles kājnieku pulka
komandiera raksts JVs 27/T no 4. janvāra 1927. g.
(19-1-27.) Dezertējis. — Apcietināt.

23194. Staiidzans, Ludvigs Augusta d., 24 g.
vecs, piederīgs pie Stirnienes pagasta. — Pa-
ziņot dzīves vietu Jaunlatgales iecirkņa mier-
tiesnesim uz JVe 13 no 10. janvāra 1927. g.
(18-1-27.) Apvainots uz sodu lik. 51. p.
581. p. 1. d.

23195. Trofimovič, Marija Silvestra meita,
27 g. veca, piederīga pie Pasienas pagasta. —
Zilupes iecirkņa miertiesneša raksts JVs 122 no
11. janvāra 1927. g. (18-1-27.) Apvainots uz
sodu lik. 51. p. un 591. p. 1. pkt. — Pieprasīt
ķīlas vai galvojumu Ls 400,— apmērā, bet ne-
maksāšanas gadījumā apcietināt un ieslodzīt
Ludzas cietumā meklētāja rīcībā.

Kriminālās pārv. priekšn. G. Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Sakarā ar Rīgas apriņķī parādījušos
trakuma sērgu, pamatojoties uz obliga-
toriskiem noteikumiem par trakumsērgas
apkarošanu (publicēti „ Valdības Vēstneša"
1927. g. 7. numurā) 3. pantu, izsludinu
Babītes, Olaines un Mārupes pagastus
par trakumsērgas apdraudētu rajonu.

Uzdodu pagastu valdēm steidzami pa-
sludināt iedzīvotājiem šinī nolūkā izdotos
obligatoriskos noteikumus par trakum-
sērgas apkarošanu 1., 2., 4., 5., 6, 7.,
8

^
9., 10. un 12. pantus „Valdibas

Vēstneša" 1927. g. 7. numurā, kuri
iedzīvotājiem stingri jāievēro.

Ātrākai sērgas apkarošanai uzdodu po-
licijai spert visus no viņas atkarīgos
soļus un attiecīgu rīkojumu un notei-
kumu neievēiotājus saukt pie atbildības.

Rīgā, 1927. g. 29. janvārī. Ke 225/11.
Rigas apriņķa priekšnieks

Aug. Siraanovičs.

Rīkojums
Sakarā ar Cēsu apriņķī parādījušos

trakuma sērgu, pamatojoties uz obliga-
toriskiem noteikumiem par trakuma sēr-
gas_ apkarošanu, public. 1927. g. „Vald,
„Vestn. Ke 7.. 3 pantu, izsludinu Laun^
kalnes, Raunas, Baižkalna, Jaunraunas,
Veselavas, Priekuļu, Liepas, Jaunpie-
piebalgas, Vecpiebalgas, Velku, Skujenes
un Cirstu pagastus par 'trakumsērgas
apdraudētu rajonu.

Lūdzu virsminētās pagastu valdes iz-
sludināt ar apkSrtraksIu pag. iedzīvota-
jiem izdotos šinī nolūkā obligatoriskos
noteikumus par trakuma sērgas apkaro-
šanu 1., 2, 4., 5, 6., 7., 8., 9., 10. un
12. pantus LVald. Vēstn." Ke 7. 1927. g.)



iedzīvotājiem stingri jāievēro, un
k'Jf1 , p0iicijas kārtībniekiem neatlaidīgi
u liities par trakuma sērgas apkaroša-
ra noteikumu izpildīšanu no iedzīvota-

n .pret nepaklausīgiem nesaudzīgi
!ief-^Ti nrotokolus saukšanai pie atbil-sastiiciu i-

* Cēsīs, 27. janvārī 1927. g. Ke 71.

Apriņķa priekšnieks A n š m i d t s.
Sekretārs S t ā 1 s.

Saistoši sanitarnoteikumi
Krāslavas pilsētai.

Pieņemti Krāslavas pilsētas domes 1926. g.

a novembra sēdē un apstiprināti ar
Nevaldības departamenta 1926. gada
p rakstu Ns 110025.

1 Māju, noliktavu, magazīnu, veikalu,
isādu uzņēmumu un_ neapbūvētu grunts-

gabalu īpašniekiem jāuztur tīrība trotuāri,
grāvji un pus ielas gar saviem īpašu-
miem.
piezīme 1. Tirgus laukumu tīra

p ilsētas pašvaldība uz sava rēķina
pēc vajadzības. Citus laukumus
un ielas, kur notiek tirgus, tīra uz
pilsētas rēķina tikai pēc katras
tirdzēnu apmešanas šinīs vietās,
kaut ari ne .tirgus dienās,

piezīme. 2. Laiku, kad pavasaros
jaizlauž ledus ielās un sētās, noteic
pilsētas valde un sanitarkomisija
kātu gadu, skatoties pēc pavasara
iestāšanas.

2, Māju un noliktavu īpašniekiem jā-
uztur sētas pilnīgā tīrībā. Mēsli jāno-
vieto sētās turamās, slēgtās mēslu kastēs,
kuras , pēc mēslu iekrāšanās, jāiztīra līdz
dibenam. Samazgas un netīrais ūdens
jāizlej tikai sevišķās, priekš tā ierīko-
jamās bedrēs, kuras jāizīra tāpat kā
mēslu kastes. Atbildība par šo notei-
kumu neizpildīšanu gulstas uz māju
īpašniekiem vai viņu pilnvarniekiem, bet
ja īres līgumos tas paredzēts — ari uz
īreniekiem._

3, Katrā nama vai seta jabut atejas
vietai ar slēgtu iztīrāmo lūku. Atejas
vietas jātur tīrībā, kārtībā un bieži jā-
izkaisa ar kaļķiem vai jāizlaista ar kar-
bolu. Netīrumi no atejas vietām pa-
vasaros, vasarās un rudeņos jāizved tikai
laikā no pulksten 12 nakti līdz 6 rītā.

4, Aizliegts izbērt mēslus ielās, lau-
kumos un citās publiskās vietās un gāzt
vai novadīt netīrumus noteku grāvjos un
strautos. Netīru ūdeni no pirtim, fabri-
kām un citiem uzņēmumiem var laist

neteku grāvjos un strautos vienīgi caur
rupju smilšu filtriem, kuri apskatāmi no
pilsētas sanitarkomisijas un no viņas
atzīstami par lietderīgiem. Veikali un
magazīnas jāuztur tīrībā un jāizslauka
p^c vajadzības; mēsli jāizvāc

ar
groziem

sētās mēslu kastēs. Tirgus laukumā,
kur nav sētu pie veikalu rindām, mēsli
«o groziem jāizber pilsētas valdes norā-
ti tās vietās vai jānodod mēslu vedējiem..
Mēs us un citus netīrumus atļauts vest
P_a pilsētu tikai apsegtus un vienīgi
tādos ratos, no kuriem mēsli un netīrumi
nevar iz irt ceļā.

5. Aizl egts ierīkot dzeramā ūdens
akas

^
tuvāk pir 12 metriem no netīrumu

^gāšanas vietām un lopu kūtīm. Zeme
apķīīrt akām jānorok un viņas vietā jā-
tak mals, bet virs māla kāds cits ciets
materiāls (ķieģeļi, akmeņi), pie kam
;ii<ā'ii vi<apkā,t, vismaz i'/ 2 metra pla-
zmā, jābūt paaugstinājumam ūdens no-

tekai, lai aku tuvumā nerastos ūdens
peļķes. Aku grodiem jābūt sh metra
augstiem virs zemes.

6 Sabiedriskas pirtis un vannas jā-
uztur _ tīrībā un kārtībā. Aizliegts pirtīs
mazgāt netīru veļu un pēc tam izkārt
žāvēšanai. _ Ebreju reliģiozai mazgāšanai
„Mikve" vdens jāmaina ne mazāk par
vienujeizi dienā. Grīdai jābūt no viegli
ma?ga;ama materiāla.

7, Stingri aizliegts pirtīs turēt kal-
potājus, slimojošus ar lipīgām slimībām.

8. Piena pārdevējiem tirgos un vei-
kalos aizliegts dot pircējiem nomēģināt
pienu no trauka, ar kuru mēro pienu,
bet tam nolūkam jābūt sevišķam traukam.
Pienam un piena produktiem, kurus
pārdod tirgos un veikalos, jābūt labiem
— neviltotiem. Pārtikas produkti, kurus
pārdod no galdiņiem un ratiņiem, jāap-
klāj ar šķidru drēbi, lai tos aizsargātu
no mušām. Aizliegts ietīt pārtikas pro-
duktus papīros, kuri bijuši lietošanā.

9. Maiznīcu telpām jābūt vienmēr
tīram, tāpat maizes cepjamiem rīkiem.
Milti un citas piedevas jātur tīrās telpās
un iesaiņojumos. Aizliegts mīklu mīcīt
ar_ Jcajam. Maiznīcu darbiniekiem jā-
nēsā tīri, balti apģērbi, kuri bieži jā-
maina.

10. Konditorejās, maizes ceptuvēs un
citos veikalos, kur tirgojas ar pārtikas
precēm, aizliegts turēt kalpotājus, slimo-
jošus ar venēriskām, acu un citām lipī-
gām slimībām. Telpām jābūt gaišām un
ar pietiekošu ventilāciju.

11. Aizliegts ierīkot pilsētas centrā
kaulu un vecu lupatu noliktavas un lam-
1 dzīgas iestādes, bet tādas noliktavas
un iestādes jāierīko ārpus pilsētas spe-
cieli priekš tam ierīkotos zemes gabalos,
ievērojot likumā paredzētos noteikumus.

12. Bārddziņu veikali jātur tīrībā un
kārtībā. Bārddziņiem darbā jābūt tīros,
baltos uzvalkos un priekš apmeklētājiem
jābūt tīrai veļai. Bārddziņu rīki priekš
katras atsevišķas personas dezinficē-
jami. Priekš katras personas puderē-
Šanas jāņem jauna vate.

13. Aizliegts laist lopiem klejot pa
ielām un citās publiskās vietās. Lopus
nedrīkst atstāt bez uzraudzības, dzenot

pa pilsētu vai uz ganībām. Aizliegts
braukt vai dzīt lopus pa trotuāriem vai
grāvjiem.

14. Aizliegts atstāt zirgus un ratus
pilsētas ielās un laukumos ārpus tirgus
rajona.

15. Pilsētas sanitarkomisijas locek-
ļiem ir tiesība kontrolēt ceļus, ielas, sē-
tas, dažādas telpas, veikalus, tabrikas un
darbnīcas, pie kam, saistošu sanitarno-
teikumu pārkāpšanas gadījumos, sastādīt
protokolus. Par katru sanitarnoteikumu
pārkāpšanas gadījumu, sanitarkomisijai
jāziņo pilsētas valdei.

Piezīme. Sevišķos gadījumos, epi-
dēmiju laikā, sanitarkomisijai ir
tiesība kontrolēt ari pilsētas iedzī-
votāju dzīvokļus.

16. Šie noteikumi stājas spēkā
14 dienu laikā pēc viņu izsludināšanas
,,Valdības Vēstnesi".

17. So noteikumu pārkāpējus sauks
pie likumīgas atbildības uz sodu likumu
pamata.

Piezīme. Ar šo noteikumu spēkā
nākšanu ir atcelti pilsētas domes
1923. gada 21 jūnija sēdē pieņem-
tie saistoši sanitarnoteikumi, kuri

izsludināti «Valdības Vēstnesī"
1923. g. Ne 194.

Pilsētas galva (paraksts).
Sekretārs J. Sūrums.

sludinājumi. I
tīgas apgabali. 1. civilnod.,
"*<v. proc. lik. 293., 295., 298.,J-i,*»- 311. p. p. pamata,

tiizes Treiman, Marijas Pope«i Lizes Pope lūgumu vir.u pra-
' as liet5 Pret Jēkaba Vāii par

5.mas 1'šu.tia atcelšanu un izlik-
šanu no gruntsgabali» , uziicina
2^r- VāU' kuta dzives vie4a
TOtaļam nav zināma, ierasties
?*! - cetru mēnešu laikā no ši"'Minaiuma publicēšanas dienas?Vaid . V&tnesī".
r','ūguma pieli-ti iesūcLības
MS, pilnvara un 2 pielikumiJa atbildētājs noliktā laikā ne-
varn -,'es Pers°n'g' vai caur piln-
lie "ļ n' tiks nolista tiesas sēdē

„;" -līšanai aizmugmiski.
«8», 17. janvāri 1927 g.

234iT?S?dētila b- p L e i t a n s6 ^kftara v. A. Ozoliņš

JJgas apgabalt. 3. civilnod.,
36 n^'lcivillikumu kop
visnL.plez,mes pamata, paziņo
j^f'baj,

ka
laulātie draugi

Mila,?'a dēls Olle-Olinš un
B*SS.ime. ita 01*-01ig/dzim.

annoslSgaSi savstarpīeo

laulības ligumu pie R gas notāra
!. Krūklanda 8. janvāri 1927. g.

reģistra Ks 3/524, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu nostīgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu ?9.
un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 25 janv. 1927.g. L. Ns 2691
Priekšsēd v A Veidners.

23984 Sekretārs A. Kalve.

Latvija un citas valstis

Latviia un Igaunija.
Tallinā, 29. janvārī. Igaunijas val-

dība ar dažiem grozījumiem apstiprinā-
jusi Igaunijas-Latvijas saimnieciskā līguma
projektu. Ārlietu ministris Dr. Akels
pilnvarots līgumu parakstīt. Cik pare-
dzams, līguma parakstīšana varēs notikt
jau nākošo nedēļu Rīgā.

Tallinā, 29. janvārī. Šoiīt Tallinā
ar Rīgas ātrvilcienu ieradās Rīgas pilsē
tas galva Andersons Rīgas pilsētas
domes priekšsēdētāja D ē ķ e n a, valdes
locekļa Jagara un pilsētas mākslas
muzeja direktora P u r v ī š a pavadībā.
Stacijā viņus sagaidīja Tallinas pilsētas
galva Uessons un pilsētas domes
priekšsēdētājs, kā ari Latvijas sūtnis Igau-
nijā Seskis. Ap pusdienas laiku Tal-
linas pilsētas valdes telpās Rīgas viesiem
sarīkoja uzņemšanu, pēc kam tie apska-
tīja Tallinas pilsētas iestādes un uzņē-
mumus. Ap pulksten 3 dienā pie Tal-
linas pilsētas galvas bij oficiālas pus-
dienas. Vakarā Rīgas pilsētas pārstāvji
apmeklēja „Traviatas" izrādi „Estonia"
teātrī. Teātra lielā zālē pēc izrādes vie-
siem sarīkoja banketu.

Māksla

Nacionāla opera. Otrdien, 1. februāri. .Teika
par neredzamo pilsētu Kitežu un
jaunavu Fevroniju". — Olgas Pļav-
n i e c e s 15 gadu mākslinieciskās darbības atcere
Nacionālā operā būs 2. februārī. Māksliniece
uzstāsies titullomā ,,S p rīdīti". Olga Pļav-
niece ir viena no mūsu nopelnu bagātākām
dziedātājām, vienlīdz pazīstama kā koncert un
operdziedātāja. Latvju operā- Pļavniece dzie-
dājusi visu laiku : no viņas darbības operā mums
visiem atmiņā daudzu lielo lomu tēlojumi. Kā
koncertdziedātāju, kopā ar mūsu citiem popu-
lārajiem dziedoņiem, viņu pazīst visa Latvija.

Abonementu atjaunošana Nacionālā operā. Na-
cionālā opera sniegusi līdz šim jau visus abone-
menta pirmā pusē paredzētos 6 jaunuzvedumus,
un atjauno abonementu līdz sezonas beigām
nākošiem 6 jaunuzvedumiem. Jaunajā abone-
mentā ietilpst: Halavi „ ŽI d i e t e *. Mnsorgska

vēsturiskā opera .Chovanščina*, Verdi
opera „Ball-Maskarade", Drigo balets
„ArIekinade" un Balakireva ,,Islamejs",
Denicetti komiskā opera „Don Paskvals"
un Stravinska balets „Petrušk a". Publikas
interesēs pierakstīties uz abonementiem, no-
drošinot sev] pastāvīgas vietas visās pirm-
izrādēs. Agrākie abonenti var atjaunot tiesības
uz savām vietām līdz 7. februārim.
Pieņem ari jaunus abonentus. Pieteikšanās
operas birojā.

Nacionālais teātris. Pirmdien, 31. janvāri,
pulksten 7.30 vakarā, Andreja Upīša iecienītā
komēdija „K aijās lidojums". Otrdien,
1. februāri, pulksten 7.30 vakarā, Lilijas
Štengel viesu izrādē M. Lengieļa ,,Nakts
serenāde". Trešdien, 2. februāri, pīkst. 7.30
vakarā, jauna dramatiska debija: izrādīs pirmo
reizi K. Ieviņa tautas komēdiju ,,Putras
Dauka precība s".

Dailes teātris. Otrdien, 1. februārī, pīkst. 7.30
vakarā jautrā komēdija „S p a n i e š ii dejo-
tāja" . Trešdien, 2. februārī, pulksten 7.30
vakarā, par tautas izrādes cenām „Prei-
i e n ī t e". Ceturtdien Šekspira „G a 1 s labs —
viss 1 a b s". Piektdien par strādnieku izrādes
cenām. „Pilsonis muižniekos". Sest-
dien ,.Oals labs — viss labs" un svētdien
dienā par strādnieku izrādes cenām ,,Hasans "
jeb ,,Zelta ceļojums uz Samarkandu".

KURSI

Rīgas biržā, 1927. gada 31. janvāri.

Devīzes
1 Amerikas dolārs 5,184—5,19*
1 Anglijas mārciņa 25,14—25,: 2
100 Francijas franku ..... 20,25-—20,66
100 Beigas 71,80—72,5
100 Šveices franku ..... 99,40—10040
100 Itālijas liru 22,05—22,50
100 Zviedrijas kronu 137,95—139,00
100 Norvēģijas kronu .... 133,25—134,2?
100 Dānijas, kronu ..... .. ... 137,80—138,85
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,60—208,15
100 Vācijas marku 122,40—123,60
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 54,00—6'',i'J
100 Lietavas litu ...... 50,70—f
1 SSSR červoņecs ..;...

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg ........ 99—107

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—-100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—«3
8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zirnt» 96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c s.

Zvērināts biržas rnakiers P. R ū p n e r s.

Redaktors- M. Ārons
——mm™.!.!»».,,..—.,™......»..!... i ?i....m—™—

šim numuram 8 lapas puses.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop
56. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka lauUtie draugi
Pētsrs Reinholds Miķeļa dēls Ro-
zīts un Zelma Krīšjāņa m. Rozīt
dzim. Meijer. noslēguši savstar-
pigo laulības līgumu pie Rīgas
netara A. Meike 4. janvāri 1927. g.
registra _ Ns '/89 , ar_ kuru viņi,
attiecība uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā 25. janv. 1927.g. L.NŠ2677
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2S985 Sekretārs A. Kaive.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
33. n. piezīmes pamata paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Augusts Pētera dēls Java un Berta
Augusta meita Jāva, dzim. Rabatc,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-

gumu pie Smiltenes notāra V Lu-
dekso 30. novembrī 1926 g. reg
Ns 8/2463, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcē-
luši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rigā, 25. janv. 1927.g L Ks 2666
Pri«"kŠsēd. < --. A. Veidners.

23986 Sekretārs A. Kalve. .

attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopība.

Rīgā, 25. janv. 1927.g. L. Nš 2693
Priekšsēd. v. A. Veidners

23987 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. IV civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
15. decembri 1926. g. Šarlotes
L o b b e, dzim. Brikšķis, prasības
lietā pret E'ženu L o bb e par
laulības šķiršanu aizmuguriski no-

sprieda: šķirt laulību, kas no-
slēgta Rīgas Dzimtssarak*tu n-
daļā 1924. g. 10. decembrī starp
Eiženu Lībbe un Ša loti Emiliju
Libbe, dz m Brikšķis (pēc pase
Brikške), atbildētāja vainas dēļ.
piešķīfot prasītājai pirmslaulības
uzvārdu .Brikšķis" (pēc pa-e-
.Brikškel; piedzīt no atbildētāja
oar labu prasītājai trīspadsmit
(13) latus 6? sant. tiesas un trīs-
padsmit (13) latus lietas vešanas
izdevumu; piešķirt prasītājai tie-
s bu doties jaunā laulibā pē: šā
sprieduma spēkā nākšanas.

Ja atbildētājs civ. prec lik
728., 731. un 748. p.p. pare zētā
laikā ne esniegs 'tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad_ spriedums
stāsies likumīgā spēkā

Rigā, 24 janvārī 1927. g.
Priekšsēd. b. E g 111 s.

23900 Selretara v S t u ' e.

<Igas apgabalt. 3. civilnod.,
iz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Alfrēds Pētera dēls Ringe un Kri-

t ne Kārļa meita Ringe, dzim
Streidiņ, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumi pie Rīgas notāra
I. Krūklanda 8. janvāri 1927. g

reģistra Nš 2/5C8, ar kuru viņi,

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
lik. un civ. proc._ lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Andreja
Andrej» d. un Jevdokijas Borisa
meitas Uzarinu lūgumu un savu
4. janvāra 1927. g. lēmumu, ar šo
paziņo, ka parādnieki Andrājsun
Jevdokija Uza'ini parādu pēc ob-
ligācijas par 4000 rb.ļ, apstipri-
nātas 11. maijā 1912. g. ar Ns 25
uz nekustamo īpašumu Rīgas apr.

Slokas pils djim's entis gr nK-
gabalu Ns 637 zem zemes grām.
ceģ. Ns 472, izdotas no Andr ja
Andrē a d. Uzarina un Jevd kijas
Borisa m. Uzaan par labu Jānim
Ernesta d. Vanagam, kup viņu ir
cedējis blanko un kura oaligacija
ir pārgājusi uz Hermani Kārļa d.
Kampe, kā blanko cesionaru kas
viņu ir atkal cedējis blanko, ir
samaksājis, bet ši augšā minēta
obligācija nevar tikr izsniegta at-
pakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ, ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties
l iesā viena mēneša laikā
«kaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests .Valdības Vēst-
nesī*, un aizrāda, ka ja šis per-
sonas noteikta laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznicinātu un
lūdsējiem dos tiesību prasīt pa
rāda dzēšam zemes grāmatā

Rīgā, 1927. g. 4. janv Nš 2442.
Priekšsēd. v. A. Veidners

22191 Sekretārs A Kalve

Rīgas apgabalt.3. civilnod.,
p imatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
lik. un civ. proc. lik. 2060. un
!062. p. p., ievērojot Dr. An-
dreja Pētera d. Skujas pilnvar-

nieka zv. adv. Jāņa Ansberga
lūgumu un savu 4. janv. 1927. g.
lem imu, _ paziņo, ka lūdzējs
parādu pēc obiigac par 40 000 r.,
apstiprinātas 911. g. 8. novembrī
ar Ns 3969 uz nekust. īpašumu
Rīgas pils. IV _ hipotēku iecirknī
zem zemes grāmatu reģ. Ns 621
izdotas no Vilhelmines Georga
meitas Barvig, dzim. Blumberg,
ar labu Jānim Jāņa d. Ans-

bergam, kūja obligācija it pārgā-
jusi uz Robertu Ivana d. Stauve
kā blanko cesionaru, kas viņu
ir cedējis atkal blanko, ir sa-
maksāji» , bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta at-
pakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gā-
jusi zudumā..

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīt» obligāciju, pieteikties
tiesa viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēsto.", un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teikta laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 4. janvārī.
J4 243L

Priekšsēd. v. A. Veidners.
22193 Sekretārs A. Kalve.

Latvijas bankas nedējas pārskats
uz 26. janvāri 1927. g.

AKTĪVĀ. Lati. S. PASĪVĀ. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā. . 28,489,480 —
_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,615,822 91 Pamata kapitāls ....... 15,446,905 58
Ārzemju veluta 28,304,631 57 Rezerves kapitāls ....... 2,236,778 67
Sudraba nauda. 2,740,559 Speciālas rezerves 2,500,000 —
Valstskaseszīmesu. sīkametalanauda 8,968,909 56 Noguldījumi 14,887,241 61
īsa termiņa vekseļi .. _ .... 70,121,955 75 Tekoši rēķini 41,230,384 90
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 54,949,387 14 Valsts rēķini un depozitl .... 76,945,911 45
Citi aktivi . 15,044,839 16 Citi pasivi . 24,009,402 88

203,746,105 09 203,746,105 09

Piezīme: uz 26. janvāri 1927. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls 28,489,480 —
kuras nodrošinātas:

1) ar tīra zeltu 2500 klg (divi tūkstoši pieci simts klg), kas pēc paritātes 1 klg -
Ls 3444,44 nodrošina _ 8,611,100 —

2) ar $ 2 400 000,— (divi miljoni četri simti tūkstoši dolāriem), kas pēc pa-
ritātes $ 1,— = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 12,434,288 —

3) ar £ 294.989, —/ - (divi simti deviņdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit
deviņām angļu mārciņām), kas pēc paritātes £ 1,— = 7,32238 gr. tīra zelta =

Ls 25,22155, — nodrošina ? ? . 7,440,092 -

Rīgā, 27. janvārī 1927. g. Ls 28,489,480

Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnlngs.
24285 Galvenais direktors K. Vanags.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 11. janvāri
1027. g. publicēto 1926. g.
31. maijā, Cirgaļti pagastā, Dam-
bīšos mirušā Pētera Kārļa d.
Celmiņa, 1922. g. 10. augustā,
Aumeisteru pagasta tiesā taisītu
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas' tiesības
uz mir. Pētera Celmiņa man-
tojumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, lega-

tarijiem, fideikomisarijiem, pa-
rāddevējiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un $, zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 17. janvārī 1927. g.
L. Ns 2299. '

Priekšsēdei, v. A. Veidners.
23273a Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzciv. ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Karlines
Jāņa m. Eiduk lūgumu, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šaī tiesā 11. janvārī
1927. g. publicēto 1925. g.
15. martā, Valmieras pagastā,
Pauritēs mirušā Mārča ļāna d.
Eiduka, 1924. g. 9. ļanvarī,
pie Valmieras notāra E. Klin-
genberga taisīto testamentu, kā
ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Mārča Jāņa d. Eiduka manto-
jumu vai sakarā ar šomantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,

fideikomisanjiem, parāddevejiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. Ns 2584.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
22865a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293., 295.r
298., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Paula-Kārļa -Ernsta Hermaņa
dēta Sadovskij lūgumu, viņas
prasības lietā pret Alum-Doroteju
V'illielmini Aleksandra m. Sa-
dovskij, atr. Kunst, dzini
Goertc, par laulības šķiršanu*
uzaicina pēdējo, kura dzīvei
vieta prasītājam nav zināma ,
ierasties tiesā četru mēnešu laiku
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksts
no iesūdzības raksta un klātpic-
liktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aiz'
muguriski.

Rīgā, 12. janvāri 1927. g.
Priekšsēdēt. v. Eglīts.

22939a Sekretārs v. Stūre.

Rigas prefektūra ziņo, ka Žanis

Pete[a d. Dekšenieks, dziv. RIga>
Ģertrūdes ielā Nš 24, dz. 12, pie-
teicis Rīgas prefektūrai par no-
zaudētu šuvu „Sauer un Sohn"
sistēmas revolveri Nš 161105
Atrašanas gadījumā nedodam»
prefektūras 27. istabā, 24273J

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g 10. jun.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p ievērojot Grie-
tas Berziņ_ un Matildes-Zelmas
Vesman lūgumu un savu lē-
mumu no 18. janvāra 1927. g.
ar šo paziņo kā parādnieces
Grieia Bērziņ un Matilde-Zelma
Vesman paradu pēc obligācijas
par 4500 rbļ, apstiprinātas
26. jūnijā 1897. g. ar Nš 977 uz
nekustamo īpašumu Rīga, II hi-
potēku iecirknī, ar zem;s grā-
matu reģ. M 2238 izdotas no
Kārļa Jēkaba d. Bērziņa par labu
Lībai Jēkaba m. Bur, dz. Bauman,
ir samaksājušas, bet šī augšā mi-
nēta obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniecēm dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tam-
dēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. ci-
vilnodaļa uzaicina visas perso-
nas, kurām būtu iesības uz augšā
aprādīto hipotēku pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests .Valdības Vēstnesī* un
aizriida, kāja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, parādu
atzīs par samaksātu un dos tie-
sību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmata.

Rīgā, 1927.g. 21. janv. Nš 2640
Priekšsēd. v. K I o t s.

23732 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.
un 2J79 p p un Ba i privāttie-
sību kop. 2451. p. pamata, uz
Erne>ta Jansona un citu pilnv.
Anša Biiševica lūgumu, uzaicina
visas personas, kurām ir kautkā-
das pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesa 1927. g. 4. jan-
vāri publicēto 1914. gada 16. no-
vembri Skultes pagasta .Kernu*
mājās mirušā Miķeļa Mārtiņa d.
Jansona, 1907. _ gada vasarā tai-
sīto mājas kartībā testamentu,
ka ari visas personas, kurām ir
kautkādas tiesības uz mirušā
Miķeļa Jansona manto-
jumu vai sakara ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legata-
riļiem, fideikotnisarijiem, parādde-
vejiem u t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laika
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minēta_ termiņā nsbūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zis, kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tieabas , bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgs s?ēkā gājušu,

kigā. 1927. g. 4. janv. L.NŠ1517
Priekšsēd. v. A. Veidners. -

12271 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1923. g. 24. aprilī * Rīgā
mirušās Leas Šachna m. Daņi-
lovič, dzim. Calelsofl, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem ,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēne-
šu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 4. janvārī ' 1927. g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

22220a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1921. g. 16. maijā, Rīgā
mirušā Dāvida Ābrama d. Da-
niloviča ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem ,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
Šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 4. janvārī 1927. g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

22219a Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1926. g. 19. maijā, Burtnieku
pagastā, Briedēs muižā mirušā
Jāņa Libad. Zommera ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu,' vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem' un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā. 4. janvāri 1927. g.
L. Ns 2303. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22221a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šaī tiesā 11. janvāri
1927. g. publicēto 1926. g.
9. septembri, Valkā, pilsētas
slimnīcā mirušā Eduarda Tena
d. Bosa, 1926. g. 26. maijā
mājas kārtībā taisīto testamentu
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Eduarda Bosa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddrvējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 15. janvārī 1927. g.
L. Ns 2115. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23175a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šaī tiesā 11. janvārī
1927. g. publicēto 1926. g.
15. jūnijā, Taurupes pagastā,
Sarkalnos mirušā Jāņa Reiņa d.
Saliņa, 1926. g. 2. maijā mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā
ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Jāņa Saliņa mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, parāddevejiem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
uh zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 15. janvārī 1927. g.
L. Ns 2203.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23176a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3, civilnodaļa,
uz civ. ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šaī tiesā 11. janvārī
1927. g. publicēto 1926. g.
23. septembri, Kalncempju pag.,
„Gotlupos" mirušā Pētera Andža
d. Kakera, 1924. g. 3. oktobrī
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Pētera Kakera mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevejiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ' ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 15. janvārī 1927. s.

L. Ns 2385.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

23177a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1919. g. 5. aprilī * Cēsīs
mirušā Pētera Reiņa d. Kallīta
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. janvārī 1927. g.
L. Ns 2401.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22222a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties.lik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Jāņa
Berga lūgumu, uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 11. janvārī 1927. g.
publicēto 1926. g. 19. augustā,
Vecgulbenes pagastā, „J. Pomeru'
mājās mirušā Jēkaba Jāņa d.
Berga, 1926. g. 16. augustā
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Jēkaba Berga mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevejiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 15. janvāri 1927. g.
L. Nš 2448. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23178a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Roberta
Pluģa lūgumu, uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 4. janvārī 1927. g.
publicēto 1926. g. 6. janvārī,
Babītes pagastā, Plugu-Viļumos
mirušā Jēkaba Jura d. Pluģis,
1925. g. 29. decembrī mājas
kārtībā taisīto testarnentu, kā
ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības -ķ'uz mir.
Jēkaba Jura d. Pluģa manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parād-
devejiem u. t. t., pieteikt^savas
tiesības, ptretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā attiekušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. Ns 2314. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22870a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik.1967.,2011 .—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Valijas
Otvar.pilnv. zvēr. adv. V. Dāvā
lūgumu, uzaicina visas personas,
kupm ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
11. janvārī 1927. g. publicēto
1926. g.7. janvārī, Jaun-Gulbenes
pag., Lapeniekos, mirušā Otto-
Rudolfa Otto d. Otvara, 1925. g.
26. decembrī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Otto-Rudolfa Otvara man-
tojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, pa-
rāddevejiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma.iespie-
šanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 13. janvārī 1927. g.
L. Ns 2251. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23051a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik.1967.,2011 .—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Osvalda
Fogelmana un citu, pi nv. zv.
adv. H. Rūsa lūgumu, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas ptretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 11. janvārī
1927. g. publicēto 1926. g.

8. decembri Rīgā mirušā Otto
Jēkaba d. Fogelmana, 4926. g.
25. oktobri mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Otto Fogelmana mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, parāadevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. Ns 2625.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22866a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Urzulas Fabiana m. Gudro-
vič, dzim. Breimel, lūgumu,
viņas prasības lietā pret Antonu
Jāņa d. Gudroviču par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma
ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksts
no iesūdzības raksta un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 15. janvārī 1927. g„
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

23182a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1923. g. 10. novembra,
Skulberģu pagastā, Bubuļos mi-
rušā Jāņa Jēkaba d. Alkšņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot nošī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 4. janvāri 1927. g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

22214a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pē". 1922: g. 6. augustā, Valmierā,
pilsētas s'.imnicā mirušā Gustava
Jāņa d. Mieža ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un 1.t, pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētas personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteikt, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 4. janvārī 1927. g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

22215a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo , ka
pēc 1926. g. 12. augusta, Maz-
salacē, Strazdiņ namā mirušās
Annas Ijaba m. Strazdiņ, dzim.
Bērziņ, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 4. janvārī 1927. g.
L. Ns 2213.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22216a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011—-2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Ernsta-
Alfreda Jāņa d. Bissenieka
lūgumu, uzaicina visas personas
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
4. janvārī 1927. g. publicēto
1926. g. 20. jūnijā, Jaungulbenes
pagasta ,,Rāvējos" mirušā Jāņa
Pētera d. Bissenieka, 1926. g.
16. februārī, pie Rīgas notāra
J. Kreicberga taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaurkādas tiesības uz mir.
Jāņa Bissenieka mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevejiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sēšu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas itiinētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 10. janvārī 1927. g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

22607a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
,uzciv. ties. lik. 1967.,2011.—2014
un 2079. p. un Balt. privāttiesībi
kop. 2451. p. pamata, uz Eliza-
betes Jēkaba m. Kelpe lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai teisā 4. janv.
1927. g. publicēto 1924. g
21. maijā Valkas ,,Kalndzirnavās
mirušās Līzes (Elizabetes) Tans
m. Kelpe, dzim. Rezgul, 1924. g
maija mēnesī taisīto testamentu.
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Līzes Kelpe mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, parāddevejiem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas sienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 12. janvārī 1927. g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

22816a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Annas
Nanijas Geriņ, pilnvarn. zv.
adv. E. Volframa lūgumu, iuz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
ierunas pret šai tiesa 11. janv.
1927. g. publicēto 1926. g.
28. janvārī, Cesvaines pagastā,
Vec-Čonkās mirušās Edes Jāņa
m. Geriņ, dzim. Baland, 1925. g.
6. decembrī pie Madonas apr.
2. iec. miertiesneša taisīto te-
stamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Edes Jāņa m. Geriņ,
dzim. Baland, mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevejiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā terminā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā\ 11. janvārī 1927. g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

22861a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzciv. ties. lik. 1967.,201!.—2014.
un 2079. p. un Balt. privattiecību
kop. 2451. p. pamata, uz Feodora
Nikolajeva, pilnvarn. zv. adv.
A. Bočagova lūgumu, uzaicina
visas personas, kurām ir. kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesa 11. janvārī
1927. g. publicēto 1926. g.
12. novembrī Rīgā mirušās Ma-
rijas Osipa meitas Nikolajev,
dzim. Nērlich, 1926. g. 27. okt.,
pie Rīgas notāra E. Trautsolta
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Marijas Osipa m.
Nikolajev, dzim. Nērlich, man-
tojumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parād-
devejiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rigā, 11. janvārī 1927. g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners

22862a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilos
uzciv. ties. lik.1967. 2011 ^>un 2079. p un Balt. privattī?-'kop. 2451. p. pamata , uz"^
Pētera d. Gravē Īsina Un M
Jāņa m. Gravelsin ij'*
uzaicina visas personas k<ir kaut kādas pretenzijas ?vai ierunas pret šai tiesā Il-
vari 1927. g. publicēto loio"
1. jūlijā RīgāmirušāsManJēkaba m. Gravelsin , atr
dzim. Zariņ, 1918. g ->p»
mājas kārtībā taisīto testanH
kā ari visas personas , kurāmkaut kādas tiesības Ul"."
Marijas Gravelsin, atr Sukldzim. Zariņ, mantojumu ,-saskaņa ar šo mantojumu lmantiniekiem, legatarijiem tīri
komisārijiem, parāddevejiem
t. t„ pieteikt savas tiesīb*pretenzijas un ierunas min,::
tiesāsi sešu mēnešu laikā skait
no šī sludinājuma iespiešana
dienas.

Ja tas'minētā terminā riebaizdarīts, tad minētās ' perso^atzīs kā atteikušās no ieruna!un zaudējušas savas tiesība"'
bet testamentu pasludinās" „, ',
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 11. ļanvarī 1927.g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidnei

22863a Sekretārs A. Kalve
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties.lik.1967., 2011. 2014un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Eifro-
zinijas Gutman. pilnvarn. zvadv. pal. J. Liepiņa lūgumu
uzaicina visas personas , kurām
ir kaut kādas pretenzijas , strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 11. iaB.
vari 1927. g. publicēto 1925 0
20. decembrī Rīgā mirušā Ect
rnunda Ernesta d. Gutmana
(Guthmann), 1923. g. 7. juļj$
pie Rīgas notāra J. Kreicberga
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Edmunda Pētera
d. Gutmaņa mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, parāddevejiem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības , preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

22864a Sekretārs A. Kalve,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja,
uz civ. ties. lik. 1967..2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 245t. p. pamata, uz Voldt-
māra Žīgura lūgumu, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šaī tiesā 18. janvāri
1927. g. publicēto 1926. g.
2. oktobrī, Viļķenu pag., Lejas
Kauguros mirušā Ernesta Jāņa
dēla Žīgura. 1926. g.27. septembri
mājas kārtībā taisīto testamentu.
kā ari visas personas, kurām it
kaut kādas tiesības uz mir.
Ernesta . Žīgura mantojumu vai
sakarā ar šo amntojumu, kl
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevejiem u-
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas:

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās pat
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 20. janvārī- 1927. g.
L. Ns 2238.

Priekšs. v. A. Bū manis.
23624a Sekretārs A. Kalve.



' „neabaltiesas 4. civilnodaļa,
Rigas .aPSaD

r0C. lik. 293., 295.,
uZ Ml 309., 311. p- pamata,
29S-, * ^idemāra Heinricha d.

"Za \U lūgumu viņa prasības

»'? .£* ^ariju Jāna m.
I'et< 1 jļ. dzim. Satjanov, par
Šir'-h«šķiršanu, uzaicina pēdējo,
lal dzīves vieta prasītajam
kuP . a ierasties tiesā četru
na-!ii laikā no šī sludinājuma
me sanas dienas.
ielūguma pielikti noraksts

PlLūdzības raksta un klāt-
1,0 nītiem dokumentiem.
Patbildētāja noliktā laikā

J Jrcies personīgi vai caut
SaSeku,tiks tiesas sēdē
? *« izklausīšanai aizmuguriski.
"Rtā 15- janvāri 1927. g.N- o 895.

p fekšsēdētāja b. Eglīts.
Jau Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
29. nov. nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka obligācija
par 4000 kr. rbļ., korob. 1907. g.
19. jul. Ns 647 uz Tukuma apr.,
Vecmoku ,,Tumenieku" mājām
ar hip. Ns 1806, atzīta par iz-
nīcinātu un lūdz. Lībai Martenss
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L.Ks 277 26

Jelgavā, 1926. g _. 29. dec.
Priekšsēd. v. Veiss.

22019a Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabalt. reģ. nod.,

pamatodamās uz civ. proc. lik.
146071 . panta paziņo, ka minētā
tiesa civilnod. 20. dec. 1926. g.
atklātā sēdē nolēma: kooperatīvu
sabiedrību reģ. pirmā daļā, 196.
numurā, otrā nodalījumā at-
zīmēt, ka ar Kalnamuižas pag.
savstarpējās ugunsapdroš. biedr.
1926. g. 29. marta pilnas biedru
sapulces nolēmumu pārgrozīts
šīs biedrības nosaukums, no-
saucot to par ,,Tērvetes" pag.
savstarpējo ugunsapdrošināšanas
biedrību un pārgrozīti ari sta-
tūti saskaņā ar klātpieliktiem
statūtiem.

Jelgavā, 22. dec. 1926. g.
Reģ. nod. pārzinis P. Efferts.

21522a Sekretāra v. Freibergs.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod.
paziņo, ka ar Mēmeles patērē-
tāju biedrības 2. maija 1926. g.
pilnas biedru sapulces nolēmumu
minētā biedrība likvidēta.

Jelgavā, 30. dec. 1926. g.
Reģ. nod. pārzinis P. Efferts.

21816a Sekretāra v. Freibergs.

Kigas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. iebrusrī 1927. g.,
pulkst. 11 dienā, Rīgā, Valdemāra
ielā N? 33, dz. 42 a pārdos
Emmas Bērziņ kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 540.

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

Rīgā, 18. janvāri 1927. g.
24293 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

111SKOS10110»
Aleksandra K a r k 1i ņ a

nekustamu īpašumu,
kuri atrodas Rīgā, Valdemāra
ielā Nš 34, II hipot. .iecirknī
ar zemesgrāmatu reģ Ns 222
(grupā 20, grunts Ns 57) un sa-
stāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala 888 kv metru lie-
lumā ar uz viņa atrodošamies
ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskierr
torgiem ap vērtēts parLs 140 000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 33.000;

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegul
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pei došanas dienai

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uzpārdodamoīpašumuir ieskatāmi Rī ^ aj apgabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā

Rīgā, 21. janva 11927. g. 24189
Tietu i?p. E d. Kalniņš.

Tiešo nodok|u departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 5. februārī 1927. _g,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Lāčplēša
ielā Ns 80, dz. 4,
pārdos vairāksolīšanā
mir. Friča Pētersona kustamo
mantu, novērtētu par Ls 1730 un
sastāvošu no mēbelēm un pia-
nīno, viņa dažādu nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 28 janvārī 1927. g.
24275 Piedzinējs (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzi ējs pa-
ziņo, ka 4. februāri 192/. g.,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Marijas
ielā Ns 8, dz. I,

pārdos vairāksolīšanā
Haima M a j o f e s kustamo mantu,
no/ērtētu par Ls 649,50 un sa-
stāvošu no mēbelēm, viņa 1925. g.
% peļņas un ienākuma nodokļa
parāda segšanai

Rigā, 28. janvārī 1927. g.
24276 Piedzinēji (naraksts).

Daugavpils apr. priekšnieka
palīgs I iec.

ziņo, ka ūtrupē š. g. 12. februāri,
pulksten 12 dienā, Naujenes pag.
Zīdiņu ciemā,

vairāksolīšanā
pārdos vienu zirgu,

bēras spalvas, piederošu Jānim
Michejevam, proc. peļņas no-
dokļa piedzīšanai pēc fin ministr,
tiešo nodokļu departam. rakstu
Ns 64299, 15. dec. 1926. g. 24240

Liepājas-Aizputes apriņķa
priekšnieks

paz ņo, ka š. g. 17. februārī, pīkst.
12 dienā, Rucavas pag, Paurujes
miestā uz tirgus laukuma, izūtrupēs

atklātā naiiHišiiEi
sekosus lopus: vienu zirgu,
5 g vecu, procentuālā peļņas
nodokļa piedzīšanai no minēto
lopu īpašnieka Mote Glasa,
dzīvojošu Lietāvā 24237

Liepājas-Aizputes apriņķa
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 14. feb.uarī, pīkst.
12 dienā, Oavieznes pagasta, pie

pagasta namā, izūtrupēs

mm vairiksoliiana
sekosus lopus: 3 g o v i s, tirdz-
niecības zīmes vērtības piedzī-
šanai no minētā lopu īpašnieka
Jāņa Svila, dzīvojošu Gaviezes
muižā. 24236

Liepājas-Aizputes apriņķa
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 14. februārī, pīkst.
12 dienā, Rucavas pag, Paurupes

miestā uz tirgus laukuma, izūtrupēs

atmata noirfihsoliianā
sekosus lopus: 2 sivēnus,
5 men. vecus, tiesas soda naudas
piedz šanai no min. lopu Ipašn.
Jāņa A 11 i ķ a, dzīvojošu Rucavas
pagastā, Kaņu ciemā, Vec-Attiķa
mājās. 24235

Blomes pag. tiesa,
Valkas apr., pamatojoties uz sa-
viem 20. un 2 . janvāra š. g. lē-
mumiem, izsludina, ka 24. febr.
š. g., pulksten 12 dienā, Blomes
pagasta nama viņa iznomās

atrtlfitfl ifllriltiolisanā
uz 1927./1928. saimn. gadu se-
košas t esas pārziņa atrodošās
mājas:

1) Dukuļu māju (78 pūtv. afam-
zemes, apm. 1 prv. ābeļdārza,
41 prv. pļavu un 18 pūrv ganību.
Māju iznomās 2 nomniekiem —
katram pusi.

2) Lejas Viķeru māju (70 prv.
aramzemes, 38 prv. pļavu, 40 prv.
ganību) Māju iznomās 2 nom-
niekiem — katram pusi.

M jas izdevīgā vietā — apm.
2 klm. no kopmoderniecibas.

Pie solīšanas pielaidīs tiaai tās
personas, kuras pierādīs, ka viņām
ir vajadz gais inventārs un kuras
I dz izsoles sākumam iemaksās
tiesai Ls 50 drošības naudas.

Iznomājamas mājas puses solī-
šana sāksies Dukuļiem no Ls 500.
Viķer em no Ls 360. Mazākā
solīšanas suma Ls 10. Pēc nosū-
tīšanas Vs nomas tūliņ nomaksā-
jama.

Nomas līguma noteikumi pie-
ejami pagasttiesā. 24261

.Vaid. Vēstneša' š. g. 5. jan-
vfja 3. numurā ievietotā trigas
polic. IX iec. priekšnieka sludi-
nājumā par Druka karaklausības
apliecības atzīšanu par nederīgu,
ieviesusies kļūda; iespiests: uz
pils. Kārļa Andža d. Druķis vārdu,
nas nepareizi, vajaga būt un jā-
lasa : uz pils. Kārļa Andreja d.
Drukis vārdu. 22057

Kļūdas izlabojums.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
Iumu un pamatodamās uz sava
**? g- 22. nov. nolēmuma un
"V™-«k-2081. p. 2. pkt., kān 1923. g. 17. marta lik. 3..
atrnri "Personu > kuras rokās
aw; , P'rkšanas - pārdošanas

V2a7pk0r0t
?;-1 886; 8- 26- J-

kum»
2 uz Nukstes apr., Kal-

I
Pau- "Gorovia ^ 22" mā-

Zčhlp - X9 1898< nodrošinot
rhi ."?? sumas atlikumu 1750
malām i tiesĪDām uz minētām
bot,, i kā ari personas, kurām
akti, tiesības uz minēto
sav^ 7

iesniegt aktu un
pieteikt

nēšu r!ie , sibas šai tiesai sešu mē-
ma i,.; 3

' skaitot no sludināju-
Vēstn3',!sanas dienas „Vaidības
aktu l ? ' Jminētā terminā
Pieteik"'snie š> J^ tiesības ne-
cināti, sa atzis aktu P ar izn'-
dos tLu Valsts zemes bankai
. uesioas nracTt v,;„„i„i.„„ a-~i iiiiJUlCAdUiC

JanU 7Pm„ r--o. »

uL-es gramatās.
2ig 8?va, 1926. g. 22. decembri

p. .. ' L. Ns 1290/26. spneksse-. v. P. Efferts.
aekretars K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
29. nov. nolēmuma uzaicina te
personu , kuras rokās atrodas
obligācija par 4000 kr. rbļ., izd.
Jānim Banisam, no pēdējā blanko
cedēta un korob. 1912. g. 7. sept.
ar Nš 2386 uz nekustama īpašuma
Ķemeru miestā ar hip. Ns 22,ierasties šai tiesā viena mēneša
!a'kā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēst-nesi un iesniegt minēto obligacij.
. Ja noteiktā laikā obligāciju ne-
sniegs, tiesa atzīs to par iznī-
cinātu un lūdzējam Fricim Straz-
diņam atvēlēs prasīt hipotēkas
nesanu zemes grāmatās.

Jegavā, 1926. g. 29. decembrī.
«&la l JVs 1320/26. g,

Priekšsēd. v. Veiss.
. Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava 1926. g. 22. nov. nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt
kā ari 1923. g. 17. marta lik!
3. p. uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas - pār-
došanas akts, korob. 1880. g.
26. maijā Ks 390 uz Jēkabpils
apr., Lindes pag. „Vieseiku"
mājām, ar hip. Ks 592, nodroš.
pirkšan.sumas atlikumu2000 kr.r.
ar ķīlu tiesībām uz minētām
mājām, kā ari personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, — iesniegt aktu un pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn.".

Ja minētā.termiņā aktu neie-
sniegs vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās. L.Ksl291

Jelgavā, 1926. g. 23. dec.
L.Ksl.292/26

Priekšsēd. v, E. Peld mans.
21822a Sekretārs K- JPmssars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava 1926. g. 6. dec. nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p.. 2. pkt.,
kā ari 1923. g. 17, marta lik!
3. p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts, korob. 1875.. ig. 20.jan.
Ke 174 uz Jēkabpils apr., Zalves
pag. Klaucan-Orīsle JNs 37 mājām
ar hip. JNs 383, nodrošinot pirk-
šanas sumas atlikumu 1800 c. r.
ar ķīlu tiesībām uz min. mājām,
kā ari personas, kurām būtu
tiesības uz min. aktu, — pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".
. Ja minētā termiņā aktu neie-
sniegs vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 29. dec.
Priekšsēd. v. Veiss.

22130a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava 1926. g. 6. dec. nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā ari 1923. g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts, korob. 1885. g. 23. okt.
JNs 571 uz Ilūkstes apr., Salienas
pag. Jankišku mājām ar hip.
JNs 2102, nodrošinot pirkšanas
sumas atlikumu 1680 r, ar
ķīlu tiesībām uz min. mājām, kā
ari personas, kufām būtu kādas
tiesības uz min. aktu, — pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn.".

Ja min. termiņā aktu neie-
sniegs, vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iz-
nīcinātu un Valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 29. dec.
Priekšsēd. v. Veiss.

22131a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
2. dec. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 600 kr. rbļ., izd,
Jankelam Veinbergam un korob,
1890. g. 23. okt. Hs 193 uz nekust.
īpaš. Sasmakas pilsētā ar hip.
JNs 78, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto obli-
gāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju
neiesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdz. Oitei Leijai
Kopengager, dzim. Veinberg, at-
vēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L.Ksl336/26

Jelgavā, 1926. g. 29. dec,
Priekšsēd. v. Veiss.

22132a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz 1926. g. 2. dec.
nolēmuma uzaicina to personu,
kuras rokās atrodas 1914. g.
9. janv. starp pārdevēju Dāvidu
Cimermani un Vili un Lavīzi
Bitoviem kā pircējiem noslēgtais
līgums, korob. 1914. g. 17. janv.
ar JNs 142 uz Kalnamuižas „Gavi-
ļu" mājām ar hip. JNs311 un noder
par 1500 kr. rbļ., lielā pirkuma
cenas atlikuma prasījuma doku-

mentu, ierasties šaī tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiedšanas ienas „Vald.
Vēstnesī" un iesniegt minēto aktu

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
atmaksātu un lūdzējai Lavīzei
Bitovei atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

ļelgavā. 1926. g. 29. decembri

22134a L. JNs 1323/26. g
Priekšsēd. v, Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
29. nov. nolēmuma uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 600 kr. rbļ., izd.
Džūkstes-Pienavas krāj-aizdevu
kasei un korob. 1911. g. 7. dec.
ar JNs 3746 uz Jelgavas apr.,
Apšupes muižas ,,Riekstiņu" mā-
jām ar hip. JNs 5777 un pēč 425,42
kr. rbļ. atmaksas 1913. g.4. martā
ar JNs 557 cedēta in blanko par
parāda atlikumu 174,58 kr. rbļ.
lielumā, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī"-, un iesniegt minēto
obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par iznīci-
nātu un lūdzējam Jānim Riek-
stiņam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās. .

Jelgavā, 1926. g. 26. decembrī.
22317a L. JNs 1319/26. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
2. dec. nolēmuma uzaicina to
personu, kūjas rokās atrodas
pirkuma-pārdevuma līgums par
200 kr. rbļ. lielās pirkuma sumas
atlikumu, izd. Jēkabam Jura d.
Romānam un korob. 1910. g.
7. okt. ar Ns 2954 uz Jelgavas
apr., Jaunsvirlaukas muižas ze-
mes gabala ,,Romāni" ar hip.
JNs 5721, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī" un iesniegt minēto aktu

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Jānim
Jāņa d. Šifferam atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmat.

Jelgavā, 1926. g. 29. decembrī.
22318a L. JNs 1306/26. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
2. dec. nolēmuma uzaicina to per-
sonu, kuras rokās atrodas obligā-
cija par 200 kr. rbļ., izd. Jelgavas
lauksaimnieku sabiedrības krāj-
aizdevu kasei un koroborēta 1910.
g. 29. apr. ar JNs 1228 uz Bauskas
apr., Tomesmuižas ,,Peša"mājām
ar hip. JNs 3812, blanko cedēta,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesl"un iesniegt minēto obligāciju

Ja noteiktā laikā obligāciju ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Jurim
Zemitim atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 29. decembrī.
22322a L. JNs 1331/26. g.

Priekšsēd. v. Veiss. .
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
2. dec. nolēmuma uzaicina to per-
sonu, kuras rokās atrodas obligā-
cija par 3000 kr. rbļ., izd. Anelei
un Ivanam Kardeliem un korob.
19 *02. g. 3. maijā ar JNs 453 uz
Siķeļu Rozališku muižas ,,Jerma-
nišku JNs 30" mājām ar hip,
JNs 1463, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī" un iesniegt minētc
obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu pai
atmaksātu un lūdzējam Ādamam
Kardelam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 29. decembrī.
22323a L. JNs 1330/26. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

jeigavas apgabaltiesa, '
pamatodamās uz sava 1926. g,
29. nov. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds 12000 c. rbļ.
lielumā oēc obligācijas, korob,
1912. g.' 20. sept. JNs 2495 uz
Jelgavas apr., Auru pag. „Liel-
Stakles" mājām ar hip. JNs 3299.
atzīts par samaksātu un lūdz,
Eduardam Londenbergam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās,

ļelgavā, 1926. g. 29. decembrī.
L.Ks 1089/26

Priekšsēd. v. Veiss.
21925a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
29. nov. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija par
500 kr. rbļ., korob. 1910. g.
23. aug. JNs 2547 uz Jaunsvirlauka
„Grinfeldu" mājām ar hip,
JNs 5597, ir iznicināta un lūdz.
Jēkabam Orinfeldam dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 29. dec.
L.Ks 863/26

Priekšsēd. v. Veiss.
22018a Sekretārs Mittelhofs,

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod,
paziņo, ka ar Dvietes piensaimn,
sabiedr. 21. jun. 1925. g. pilnas
biedru sapulces nolēmumu min.
biedrība likvidēta.

Jelgavā, 30. dec. 1926. g.
Re|. nod. pārzinis P. Efferts.

21817a Sekretāra v. Freibergs.

Rigas apgabaltiesas II lec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 7. februārī 1927 g.,
pīksi. 1 dienā, Rīgā, Andreja Pum-
puraļielā Ks 1, Rigas apgabaltiesas
II iec tiesu izpildītāja kanclejā,
P ā r d os Ernesta Barona ku-
stamo mantu, sastāvošu no obli-
gācijas un novērtētu par Ls 1300.

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

Rīgā, 19. janvārī 1927. g.
74294 tiesu izn Ed.n i n ?.

Rīgas apgabaltiesas II iec.
ties» izpildītājs

paziņo, ka 7tebr_uari _ 1927. p,
pīksi. 10 diera, Riga, Rūpniecības
ielā Nš 3a, d? 1, pārdos Freda
Langforda kustamo mantu,
sastāvošu no drēbēm un novēr-
tētu par Ls 520.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
. Rīgā, 18. janvāri 1926. g.

24296 Tiesu izp Ed Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rigā, Andr
Pumpura ielā Ks 1, paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasībā par Ls 159 872 ai
procentiem 31. marta 1927. g.,
, ulkst. 10 rītāRīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē,

jaunlat^ales notārs
A. Zabeļskis

paziņo, ka Kazimirs Jura d.
f r o k š s atsauc savu ģeneral-
pilnvaru, izdotu pilsonim Ādamam
Kazmera d. Trokšam, apstiprK
nātu pie Rēzeknes notāra Bankava
1923 g. 18. maijā ar reģ. N» U04.
242 0 Notārs Zabeļskis.

Rīgas notārs G. Zemgals,
pamatojoties uz 191b. g 3. jūlija
liKumu par tūdzniecibas un rūp-
niecības uzņēmumu atsavināšanu
dara zināmu, Ka komanditsabiedr
.Eksports,* J. Baumans un Ko,
šīs sabiedrības pilnu biedru Jāņa
Baumaņa un Augusta Baumaņa
personā, kuri dzīvo Rigā, Dzir
navu ielā Ks31-a, ar līgumu, no-
slēgtu 1927. g. 27. janvārī, ar
reģ. K« 2110 un aktu giam. Ks 3,
ir pārdevusi Mozesam Bichovskim,
kufš dzīvo Rīgā, Elizabetes ielā
Ks 21, komanditsab. uzņēmumu,
kas atrodas Rīgā, Katrīnes dambī
Ks 24/26, par Ls 15.600. 24269

Notārs G. Zemgals.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 8. februārī 1927. g.,
pīkst. 12 dienā, Ādažu pag. ,Bul-
duru" mājā p ā r d o.s _ Eduarda
E i c h e s mantu, sastāvoša no
govīm, teļa, zirgiem, cūkām,
vistām, ecēšām, arkla, vāģiem,
zāles pļaujmašīnas, zirga aizjūga,
kartupeļiem, kumodes u. t. 1. un
novērtētu par Ls 1070.

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

Rigā, 10. janvārī 1927. g.
24284 Tiesu izp. E. L i ep i ņ š

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 9. februāri 1927. g.
pulkst. li) dienā, Siguldas pag
„ Dzelzmačos' pārdos Rudolla
Kreiļa kustamo mantu._ sastā-
vošu no zirga un novēlētu par
Ls6C0Izzinātsarakstu,novērtējumu,
kā ari apskati pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rigā, 21. janvāri 1927. g.
24283 Tiesu izo. E. L i e p i n š.

Rīgas apgabaltiesas V iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 4. februārī 1927. g.,
pīkst. 9 dienā, Rīga, Matīsa ielā
JNs 11/13, pārdos II torgos
Natālijas Bogojavlenskajas
Kustamo mantu, sastāvošu no
skolu soliem un mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 820.

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

Rīgā, 31. janvārī 1927. g.
24287 ' Tiesu izp. E. S m e i 1s.

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 5. februāri 1927 g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Oskara
ielā Ks 1, dz. 1, firmas .Ed.
Ceder" lietā pārdos Jāņa
Bērziņa kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls_510.

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

Rigā, 12. janvārī 1927. g.
24286 Tiesu izpild. J Z i r ģ e 1s.

Rīgas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo. Ka 7. februail 1927. g,
pīkst. 12 diena, Rīgā, Baznīcas
ielā Ns 35, dz. 5, pārdos Dā-
vida G 1 i k s m a ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 300.

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

Rigā, 20. janvārī 1927. g.
24295 Ties>' zi- Ed Kalniņš

Rigas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kura kancteia atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā Ms 1, pa-
ziņo, ka 1927. g. 11. februārī
pulkst. 10 rītā, Rīgā, Fabiikantu
ielā Ns 2, dz. 4, pārdos Kon-
stances un Oskara H e n f 1 e r u
kustamo mantu,_ sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 425.

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

Kīgā, 28 janv. 1927. g. L.Ks 342
24277 Tiesu izp. V. Po ža r i.s k 1 s.

' <
^€itu iestāžu
sludinājumi.

?

Daugmales pagasta valde iz-
sludinapar nederīgu pieteiktu par
nczaadētii Latvijas iekšzeme- pasi,
izdotu no Daugmales iLīves)
pagasta valdes 20 martā 1920. g
ar Ks 8S uz Viļā Jāņa d Kiūmiņ-
lie.a vardu. 21963

ļelgavas apgabaltiesa,

namatodamās uz sava 1926. g.
9 dec nolēmuma uzaicina tas
-ers0nas, kuru rokās atrodas šādi

l iūkstes apr.„Skrudalinaspag.

RaeuliSki IX" mājām, ar hip.

r* 332 korob. akti: I) Jaunjelga-
Ilūkstes miertiesnešu sapulces

I iec miertiesneša 1890. g. 15.
it izpildu raksts Ks 1752 uz

Marijas Kreger vārdu par 279 rbj.
« k'ap lielas piedziņas atzīmes
ievešanu zemes grāmatās, 2) pir-
kuma-p ārdevuma līgums izdots

Staņislavam , Konstantīnam, Osi-
ņām Antonam, Jūlijam, Ievai,
Vladimiram un Annai Servuta un
korob. 1913. g. 5. aug. ar Ks 1245

0ar 2262 kr. rbļ. kopsuma un 3)

obligācija par 1200 kr. rbļ., izd,
lakubam Kikeram un korob.

1913. g. 5. aug. ar Ks 1245, iera-
sties šai tiesā viena mēn. laikā,
skaitot no sludinājumaiespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesi"

un iesniegt minētos aktus.
Ja noteiktā laikā aktus neie-

sniegs, tiesa atzīs parādus pat
samaksātiem un lūdzējiem Jānim
un Modestai Lavrinovičiem atvē-
lēs prasīt hipotēku dzēšanu zemes
grāmatās.

ļelgavā, 1926. g. 29. decembrī.
22319a L. Ks 1333/26. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
2. dec. nolēmuma uzaicina to per-
sonu, kuras rokās atrodas pirku-
ma-pārdevuma līgums, izd. Stefa-
nam Ašebergam un korob. 1881.g.
15. dec. ar Ks208 par 8233 kr. rbļ.
lielo pirkšanas sumas atlikumu
uz Ilūkstes apr., Borovkas pag.
,,Polkišku IV" mājām ar hip.

JVs 671, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī" un iesniegt minēto aktu

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzis parādu par
samaksātu un lūdzējiem Jāzepam
Jurim un Pēterim Eksmšiem at-
vēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 29. decembrī.
22320a L. Ks 1332/26. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.



Dzelzsceļu virsvaldes materiālu
apgāde pātdod rakstiskā konku-
rencē 1927. gada 21. februāri:

1) tērauda lūžņus — apmetam
'40.770 kg, 2) vecas riepas —
apm. 40.8(0 kg.

Konkurences sākums pulksten
11 r.o rīta Konkurences dalīb-
niekiem jāiemaksā 10°/o drošības
raudas no piedāvājuma vēitibas
Tuvākas ziņas Dzelzs c. virsvaldē,
Goeota ielā 3. ist 101 2* 24291

Dzelzceļu virsvaldes materiālu
apgāde izsludina rakstīs kus
torgus 1927. g 14. februaiī uz

1) Kāliju, dzelteno (prodanka-
liju) — 250 kg netto,

2) zoda. veļas, — 2.5G0 kg net.,
3) skābi, sera, akumulatoriem —

4.500 kg netto,
4) vitriolu vara, — 1.000 kg net.
Torr,u sakums pīkst. 11 norīta
Torgu dalībniekiem jāiemaksī

10°/o drošības naudas no iedalī-
juma vērtības. Tuvkas ziņas
Dzelsreļu virsvaldē, Gogoļo ielā
M? 3. ist. 10'. 2* 24292

Alsviķa pag
Valkas apr., (caur Alūksni), 6 kl i
pamatskolai vajadzīgs

6. skolotājs (-ja)
ar pi nas pamatskolas skolotajā
tiesībām.

Vēlams muzikāls un jauno va- -
lodu pratējs. Kandidāti tiek lūgti ?
pieteikt es personīgi vai rakstiski,
iesniedzot vajadzīgos dokumentus, '
pie pagasta padomes, Alsviķa i
pag namā, š g. 8 februāri, pīkst. ]
12 diena. _

Alga pec valdības noteikumiem,
brīvs dzīvoklis ar apsildīšanu un
apgaismošanu.

Tuvākā dzelzceļa stac. Alsviķi,'
6 km 24244 Pagasta valde

Radiofona abonentu kantois
izsludina par nederīgu un atsauc
tadiof na lietos, atļauju JSfe 4757,
ka nozaudētu, izdotu 15. martā
1926. g. uz Ruthas Kessmann
vārdu. JVs 44 »2 24196

Liepnas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, ļ
karaklausības apliec, izd. no
Ludzas kara apr. pr-ka 25. aug.
1921. g. JVe 8502 uz Kazimira
Franka d. Logina vārdu. 21666a

Mērsraga pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi Ns 100, izd. no
viņas 1920. g. 10. jūnijā uz An-
dreja Dāvida d. Dīrina vārdu.'21664a

Kastranes pag. valde izsludina
par ned. nozaudēto iekšzemes
pasi Ns 3267, izd. no Landskoro- .
nas (Šķaunes) pag. vaidēs 5. dec.
1922. g. uz Florentines Jēkaba m. i
Aleksejenok, dzim. Miščenok v.

21662a

Ludzas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederī-
giem nozaudētus sekosus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes
pasi JVs 3816, izd. no bij. Ludzas
pilsētas policijas peirkšnieka 14.
jūnijā 1824. g. uz pils. Klimana
Antona d. Doktorenko vārdu.
2) Latvijas iekšzemes pasi JVs770,
izdotu no Zvirgzdines pag. valdes
7. dec. 1920. g. uz pils. Floriana
Vincis d. Poljakov v.; 3) vecā
parauga karaklausības apliec. N°
8623, izd. no Ludzas kara apr.
priekšnieka 15. janvārī 1923. g.
uz pils. Vladimira Alfona d.

!

Policana v.; 4) ieroču atļauju
JVs 634/14756, izd. no Ludzas apr.
priekšn. 9. dec. 1925. g. ar de-
rīgumu līdz 9. dec. 1926. g. uz
pils. Alekša Simaņa d. Razu-
movska v. un 5) apliec. JVs 726,
izd. no Zvirgzdines pag. valdes
1920. g. uz pils. Piteram Kaspera
d. Kivrenam piederoša zirga, kura
pēdējo reizi pārrakstīta uz pils.
Paulinas Andreja m. Kivran v.

Viļēnu pag. valde izsludina par
ned. sekosus nozaueētus doku-
mentus: 1) iekšzemes pasi JVs 674,
izd. no šīs pag. valdes 14. janv.
1925. g. uz Marijas Ādama m.
Zvidriņa v.; 2) iekšzemes pasi JJ6
2589, 'izd. no šīs pag. valdes
20. nov. 1923. g. uz Jana Trifona
d. Rastopčina v.; 3) 'iekšzemes
pasi JVs 871, izd. no šīs pag. v.
16. maijā 1922. g. un zirga pasi
JVs 1238/38834, izd. no šīs pag. v.
20. aprilī 1926. g. un kapklaus.
apliec. Ns 7037, izd. no Rēzeknes-
Ludzas kara apriņķa priekšnieka
6. aprilī 1925. 'g'. uz Jēzupa
Mikeļa d. Puksta v. un 4) iekšz.
pas' i JVs 1696, izd. no Rēzeknes
apriņķa priekšnieka 2. iec. pal-
17. febr. 1921. g. uz Barbolas
Vikentija m. Serpovska v. un
zirga pasi JVs 5/39255, izd. no
Viļēnu miesta valdes 12. martā
1926. g. uz Bēra Hazana v. un
pārrakstītu uz minētās Borbolas
Serpovska vārdu. 21678a

Ventspils apr. priekšnieka pal.
I. iecirknī izsludina par ned.
nozaudēto iekšzemes pasi JVs 775,
izd. no Piltenes pol. priekšnieka
18. aprilī 1920. g. uz Kārļa
Lottes d. Rozensteina^;. 21640a

Snēpeles pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi JVs 194, izd. no sis
pag. valdes 10. apr. 1920. g- uz
Andreja ļāna d. Kalniņa vārdu.

1 J ' 21675a

Snēpeles pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi JVs 856, izd. n°
Kuldīgas pag. valdes uz Mārtiņa
Jāņa d. Grundmaņa _ vārdu-J^ loT»

Snēpeles pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto apliecip u

Ns 552 par nederīgumu kara die-

nestam, izd. no Aizputes-Kul"''
j*as kara apr. priekšn. 24. nov.
1919. g. uz Ernesta Jāņa <>•
Lagzda vārdu. 21677a

VALSTS ZEMES BANKAS
6% ķīļu zīmju tiražs.

1927, gada 21. janvārī tika tiražētas apakšā apzīmētās
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes, kuras izpirks sākot

ar 1927. gada 1. maiju:
Rīgā, Valsts zemes bankā — Valdemāra ielā Ks 1-b;
Jelgavā, Valsts zemes bankas nodaļā — Akadēmijas iela Ks 23;
Rēzeknē, , » , — Latgales prospektā Ks 26.

Ja tiražētās ķīlu zīmes neiesniedz atmaksai 10 gadu laikā, tad
attiecīgās .«urnas pāries bankas īpašumā.

No 1927. gada 1. maija apstājas augļu pieaugšana par tira-
žētām, bet atmaksas termiņā neiesniegtām ķīlu zīmēm. Saņemot
maksu par tiražētām ķ'lu zīmēm, jāiesniedz visi viņu nenotecējuši
kuponi, pretējā gadījumā attiecīgu sumu atvilks no umaksas.

Tiražēto ķīlu zīmju numuri ir sekošie:
Lit. A ā Ls 20,- J*Nš 82, 147, 164, 261, 281 , 355, 395 , 462, 481,

506, 530, 579, 599, 628, 641 , 6l9, 695, 841, 859 , 895, 923,
929, 934, 1049, 1105, 1180, 1187, 1303, 1360, 1396, 1420,
1421, 1456, 1557, 1771, 1778. 18 15, 1885, 1904, 1939 un 1948.

Lit. B ā Ls 100,— KsKs 372, 566, 1050, 1349, 1777, 1845, 2117
239 6, 319 1, 4075, 4318, 4488, 5666, 6865, 7303, 8810, 9199

9552, 100 14, 10?01 , 10420, 10797, 11905, 11994, 12114,
12291, 12392, 12945, 13318, 13391, 14080, 15995, 17091,
17382, 17459, 17821, 18310, 18412 un 18619.

Lit. C ā Ls 500— NsKs 256, 892, 1151, 1499, 1850, 1854, 2005,
2112 , 2210, 230 9 2310, 2958, 3206 3236 , 3279, 3334, 3462,
3552, 3606, 3656, 3751 3968, 3989, 4574, 4629, 5342, 5744,
6138, 6178, 6311, 6878, 7641, 7656, 8303, 8449 , 8566, 8671,
8834 un 9898.

Lit. D ā 1.000,— KsKs 57, 119. 120, 163, 215 , 245 , 363, 370, 427 ,
428, 472, 483, 555, 593, 604, 672, 717, 766. 799, 820, 841 ,
844, 875 934, 936, 9o9, 989, 1035, 1042, 1053, 1073, 1082,
1109, 1147, 1164, 1165, 1240 1247, 1251 un 1254.

Lit. E ā 3.000— KsKs 3, 145, 162. 163. 187, 211, 273, 279, 292,
330, 343, 371 , 373, 441. 442, 513, 546, 610, 681, 707, 768,
782, 837, 938. 963. 965. ^70, 979. 999, 1028, 10£8, 1061,
1089, 1147, 1183, 1251, 1258 un 1276.

No agrāk tiražētām 6°/0 ķīlu zīmēm vēl nav iesniegtas
atmaksai:

Uz 1926.g. 1. novembri: Lit. A ā Ls 20,— NsNš 81, 107, 306,354, 416 709, 836 899, 1076, 1077, 1115, 1121, 1193, 1329,
1404, 1568, 1671, 1878, 1944, 1945.

Lit. B ā L«. 100— N°N»346 1938, 2417, 2970, 3076, 5457 , 5973,
6968. 7256, 8262 , 9615, 9829. 10257, 11008, 11950, 12254,12255, 13711, 16317. 16742 16952.

Lit. C ā Ls 500,— NsJVs 716, 1413, 2970, 3753, 3848, 4986, 5305,5760, 5811, 6363, 6424 , 6779, 6808, 6864, 7143, 8348, 8904,
9595.

Lit. D ā Ls 1.000,— KsKs 6. 40, 114. 255, 289, 290, 340, 416, 533,
552, 631, 722, 803, 882. 912, 984, 1039

Lit. E ā Ls 3.000— KsK» 17, 33, 43, 94, 118, 166, 188, 190, 193,
242, 274, 293, 314, 348, 381, 384, 385, 388, 430.

Uz 1926. gada 1. maiju: Lit. A ā Ls 20,— Ks 750.

23974 Vaīats iemet banka

Zemkopības departam. zemju pārvaldes

zemes vērtēšanas daļa

izsludina rfllrctiskiisiicensiiiii
vai zvērilii liekiem

uz plānu novilkumu izgatavošanu
uz 1927. g. 9. febr., pulkst. 10 rītā, Rīgā, Antonijas ielā 15 a, dz 12.

Zīmēšanas daibi izvedami 1 dz 1. aprīlim 1927 g. uz bij. privāto
muižu privātām zemēm Ventspils, Kuldīgas, Talsu Tukuma, Jelgavas,
Bauskas, Jēkabpils un Ilūkstes apriņķos pēc pirmsplaniem, kūpi uz-
glabājas attiecīgās zemes grāmatu nodaļās

Rakstiski piegādājumi uz zīmēšanas darbiem katrā zemes _ grā-
matu nodaļā atsevišķi slēgtās aploksnēs, uzrādot cenu, apmaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli (katra loksne Ls 0,40) iesūtāmi ar uzrakstu:
,Uz rakstisku zīmēšanas sacensību 9. februārī 1927. g.* Zemes
vērtēšanas daļas kanclejā, Rīgā, Antonijas ielā Ns 15a, dz. 12, līdz
9. februārim 1927. g., pulkst. 10 rītā. Turpat saņemami sacensības
un plānu novilkumu izgatavošanas un nodošanas noteikumi. Iesnie-
dzot piedāvājumus, jāiemaksā _ drošības nauda Ls 300,— p_ ar_ katru
atsevišķā Zemes grāmatu nodaļa izdarāmā izpildījuma piedāvājumu
Valsts dienestā sastādošie valsts zvērinātie mērnieki bez attiecīgas
atļaujas sacensībā nevar piedalīties 24268

Bīriņu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1927. g. 10. februaiī, Bīriņu pagasta valdes
telpās, 20 janvārī š. g.

nepārdotās vienības.
1 iecirkņa Bīriņu novada 6 vienības pēc platības no 1,12 līdz

4,47 ha vērtibā no Ls 166 līdz Ls 540; II iec Vec-Aijažu novada
3 vienības pēc celmu skaita _ 1120-1800 gab. no Ls 633—980;
zekvestreto malku Neibades jūrmala: pie Bruneļa mājas 9 vienības
no Ls 33,60-79,30; pie Silaudžu mājas 18 vienības no Ls 42,80
līdz 196,30: aizsargu kvartāla 4 jūrmala 319 priedes baļķi, novērtēti
par Ls 1982 un malka 8 vienībās no Ls 28,80—207,25;

1 iecirkņa Bīriņa novada 3 vienības pec platības 0,52—1,47 ha,
vērtībā no Ls 124—649; Jaun-Aijažu novadā 2 vienības pēc koku
skaita 52—526 gab., vērtībāLs 114-291; Vidrišu novadā 5 v.en.
pec platības 1,7—3,15 ha, vērtībā Ls 184—723; Lēdurgas Murkužu
nov. 2 vienības: 598 koki un plāt. 1,44 ha, vērt. Ls 152 un 208;

III iecirkņa _ Pabažu novada 3 vienibas pēc platības 0,50 ha
līdz 1,30 ha, vērtētas Ls 78—273 un celmu skaita 2 vienības 336
un 487 koki. vērtībā Ls 132—478.

Izsole sāksies pulksten 12 d enā.
Izsoles noteikumi isspiesti .Valdības Vēstnesi* Ns 287— 1926. g
Bīriņos, 25. janvail 1927. g Ks 1052.

24223 Bīriņu virsmežzinis P. Šīmans.

Rembates virsmežniecība

poītfoj mutisko izsolē
1927. g. 16. februārī Jumpravas labdarības biedr. telpās

(pie Jumpravas stacijas)
1926. g. 29. decembra izsolē nepārdotās vienības

augoša meža
no IV un V iec. mežniecībām pavisam 14 vienības, vērtībā no
Ls 135—1074. Uz piešķirtām fonda zemēm likvidējamā meža, vēr-

tība pazemināta par 40°/o.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10%no nosolītas sumas

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa
mežziņiem.

24233 'ītembntes virsmežniecība

Elkšņu virsmežniecība
papildām iespiestam .Vaid. Vēstneša' J* 20 — 1926. g. sludinā-
jumam par meža pārdošanu vietējā izsolē I©, /ebruarī
11*27- ģ paziņo, ka II iec. mežniecībā bez izsludināt? m 2 vienioam

pārdos vēl 1 vienību,
Biržu III nod., novērtēta par Ls 305.

24226 Elkšņu virsmežniecība.

Apriņķa ce|u inženiers Daugavpilī,
2. februaiī 1927. g., pulkst. 10, Kruštpils pagasta valdes telpās izdos

jauktā otrreizējā izsotē
330 kub. mtr. grants piegādāšanu uz valsts mežu rēķina

labojamā ceja gabala Kruštpils pagastā.
Drošības nanda Ls 130,—.
Tuvākas ziņas apr. ceļu inženiera kanclejā, Daugavpilī, Šosejas

ielā 104. J& 4454 21290

Pastu un telesr. vškv. $n'.u. darbnīca
izsludina š. g. 14. februārī *

rakstisku konkursu
Nš 4443 uz sekošam mašinām: 241<k

1) Niķplēšanas vannām 2 gab.
2) Smilts pūšamo aparātu ar piederumiem . 1 .
3) Precizu vadvārpstu virpu (mazu) . . . . 1 . ,
4) Vadvārostu virpu (lielu) . ... . . 1 .
5) Automātisku zabratu frezējamo mašinu . 1 ,

Techniskie un konk irsa noteikumi un zīmējumi saņemami darb.nīcas komercnodaļā, Slokas ielā Ks 2, darbdienās no pīkst. 1n to

Sasmakss virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1927. g. 28. februārī, Ārlavas pagasta namā,
augošu un atmirušu mežu,
I iecirkņa mežniecībā: Rojas novadā pēc platības 3 vienības

no 0,53—2,54 ha, vērtība no ls 187—456 un pēc celmu skaita
3 vienības, no 158—1051 kok., vērtībā no ls 179—608.

Lubes novadā pec p'atibas 5 vienibas no 038-6,90 ha, vērtibā
no ls 4—799 un pēc celmu skaita 4 vienibas no 12—720 kok., vēr-
tībā no ls 6—514

III iec. mežniecībā: Vandzenes novadā pēc celmu skaita 2 vie-
nības, 102 un 304 koki, vērt bā ls 32 un 52._

IV iec. mežniecība: Arlavas novadā pec platības 9 vienības
no 0,59—18,76 ha, vērtībā no ls 20—1772 un pēc celmu skaita
7 vienības no 16—337 kokiem, vērtība no ls 143—548.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras būs iemaksās izsoles komi-

sijai 10% no attiecīgo vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no noso-

lītas sumas.
Virsmežniecība patur tiesības no izsoles noņemt vienības pēc

saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīga

iecirkņu mežziņiem.
242*9 fu<maHU« pfasmečnieciftu.

Apriņķa ceļu inženiers Daugavpilī ,
3. februāri 1927. g., pīkst. 11 rītā, Ilūkstes pilsētas valdes telpās

izdos otrreizējā jauktā galīgā mutiskā
un rakstiskā izsolē:

1) 600 mgrants piegādāšanu uz Grīvas—Ilūkstes IIa šķ ceļa
no 9,347. klm. līdz 10,847 klm. Drošības nauda Ls 125.

2) 600 mgrants piegādāšanu uz Grīvas—Ilūkstes II a šķ. ceļa
no 10,847. klm līdz 12,347. klm. Droš bas nauda Ls 125. 1*4455

3) 800 mgrants piegādāšanu uz Grīvas—Ilūkstes II a šķ. cel»
no 12,347. klm. līdz 14,347. klm. Drošības nauda Ls 125.—^ 24289

Kuldīgas apļa pašialiaiM valde
apriņķa slimnicā, Saldus muižā noteic sākot ar 1927. g.

1. aprīli šādu maksu:
1) Kuldīgas apriņķa slimniekiem . . . Ls 2,— dienā.
2) Pilsētu un citu apriņķu slimniekiem, slimo

kasu dalībniekiem un ierēdņiem ... Ls 3,50 dienā.
3) Par operācijām, skctoti> s pēc operācijas

smaguma un izlietotā pārsienamā materiāla Ls 6— līdz Ls 25.
4) Par ambulatoriskām pārsiešanām skatoties

pēc to rakslura un pārsienamā materiāla
daudzuma Ls 1,— līdz Ls 6,—

5) Dienas slimn'ekiem, kujiem izsnieds spe-
ciālas patentētās zāles un potes, ņemama
virsmaksa šo zāļu vai potes apmērā.

Piezīme: Šīs normas apstiprinātas ar pašvald. dep-ta
1927. g. 20. janv. rakstu Ns 100344.

Apriņķa p. 1. valdes priekšsēd. J. Jēkabsons
24037 Darbvedis K. R audzi njš

Iekšlietu ministrijas emigrantu un bēgļu
transporta nodaja,

Brīvības ielā Ks 37/39, š. g. 9. febr., pīkst. 11 lītā, izsludina rakstisku

košergaļas izsoli
1. labumasvaigas liellopu košergaļrs, ko?eršīrgaļas un cepamo košer-
desu piegādāšanai valsts emigrantu un bēgļu etapa punktam, II pil-
sētas slimnīca. Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zimignodokli,
iesūtāmi nodalai ne velak kā augšā minētā dien*, pulkst. 11 rītā,
vai pirms izsoles sākšanas iesniedzami izsoles komisijai. Tuvāki no-
teikumi pieietami augstāk min. nodaļā, darbdienās no pulkst. 11—13.

Kandavas mirsmežnietifta

plrdo; mutisko izjelī
1927. g. 28. februārī, Kandavas sadraudzīgā biedrībā,
Kandavā, š. g. 4. janvāra izsolē nepārdotās vienības ar

60°/0 takses cenas pazeminājumu:
I iec. mežniecībā, Galtenes novadā, pēc platības 1 vienību

4,30 ha, vērtībā Ls 178. _
II iec. mežniecība Rūmenes, Aizdzires, Kandavas un Kukšu

novados, pec platības 33 vienības no 0,47—6,91 ha, vērtībā no
Ls 66-511.

IV iec. mežniecībā Kalnmuižas, Aizdzires un Zemites novados,
pec plāt bas 70 vienibas no 0,07—4 00 h", vērtībā no Ls 23—812.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem.

24228 JSfoiniopos x>irs*v>e3Ēraiecīf>a.

Grīvas virsmežniecī a

pārdos mutisko izso!ē
1927. g. 16. februārī, Illūkstes apriņķa pašvaldības likvi-

dācijas valdes telpās, Grīvā,

augošo n pēc pin skaita no fonda gabaliem.
CtvtĒ reizi:

1927. g. 27. janvāra izsolē nepārdotās vienības ar takses cenas
pazeminājumu par 60%:

I iecirkņa mežniecībā. Sventes un Stelles novados pavisam
41 vienību, vertiba no Ls 6—1990. "

VI iecirkņa mežniecībā, Ilūkstes novadā pavisam 11 vienības,
vērtība no Ls 27-1013.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 4. jūnija ap-
stiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas , kuras iemaksās izsoles komisija!

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no

sumas, par kuru vienība nosolīta;
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-

ņēmumu obligācijas, Latv. hipotēku bankas ķīlu zīmes un valst«
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesības pārgrupēt un noņemt no
izsoles izsludinātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem.

24225 ©ripos virsmešniecīfMi.



Jaunlaicenes pag. valde izslud.
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izd. no Trapenes
pag. valdes 1925. g. 28. maijā
uz Ellas Marijas Lienes m.
Kabars vārdu. 21659a

Jelgavas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi Ks 17071, izd. 19. febr.
1926. g. no Dobeles pils. valdes
uz Jāņa LIskopa vārdu. 20795a

Vidsmuižas pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem, sekosus no-
zaudētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi JVs 1197, izd.
no Vidsmuižas pag. valdes 3.febr.
1926. g. uz Antona Antona d.
Zeimuļa vārdu ;

2) iekšzemes pasi JVs 1953, izd.
no Vidsmuižas pag. valdes 20. jul.
1922. g. uz Ivana Leona d. Solov-
jeva vārdu;

3) zirga pasi JVs 76, izd. no
Daugavpils pils. valdes 1. dec.
1923. g. uz Arona Stolbova vārdu,
pārrakstītu uz Jāzepa Trupa v.;

5) karaklausības apliecību JVs
14890, izd. no Rēzeknes kara apr.
priekšn. uz Donata Stikana vārdu

20748a
Vecmuižas pagasta valde izslu-

dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi JVs 399, izd. no šīs
pag. valdes 30. martā 1920. g.
uz Annas Jura m. Gulbis vārdu.

20961a

Rundēnu pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
3 d. rezervista apliecību JVs 728,
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
12. dec. 1925. g. uz Vladimira
V'ktiirajL JĢendera v. 20960a

Misas pagasta valde, Bauskas
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
N°2039, izd. no Vecmuižas pag.
valdes 1921. g. 28. dec. uz Elzas
Jēkaba m. Šiliņ vārdu. 20955a

Launkalnes pagasta valde izslu-
oma par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi JVs 753, izd. no šīs
Brantu) pag. valdes 1921. g.17- aug. uz Jāņa Dāvā d. Skujina
vardu - J2095ia

Vidrižu pagasta valde izsludina
Par nederīgu nozaudēto zirga pasi

223 , izd. no šīs pag. valdesiu. janv. 1920. g. uz Almas Frančara^alte vārdu. 20962a

Taurkalnes pagasta valde izslu-
<>"ia par nederīgiem , kā nozaudē-ts, sadus dokumentus:
Jl,,ersonas P asi Ne 745, izd.no Valles pag. valdes 1920. g.'«? sept. un zirga pasi JVs 133, izd.
"° ļaurkalnes pag. valdes 1926. g.Jjeor. uz Franča Andreja d.
Drevinska vārdu ;
nn

2
\,Personas pasi JVs 1130, izd.'» Valles pag. valdes 1921. g.« janv . uz Linas Jāna m. Dre-vnsk, vārdu. _^ 20956a

Bauskas apri ņķa priekšnieka
nerw- iecirknī izsludina par
SS\Pieteiktu Par So-
ļotu nnī^

PaSl N° 9029'
30 iii"? Jelgavas prefektūras*• juhja 1920. g. uz Jēkaba
«S!<1. Spunsvārdu

^
ii 650a

Krāslavas pagasta valde izslu-
atvaiinP -nede"gu nozaudēto
2l8^?a]Uma aPl'ecību JVs 2634/
no n/,'- 9- martā 1923. g.
«2 Ek«i??!.ls kara aPr- priekšn.stela Vincenta v. 20957a

Vidsmuižas pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem sekosus
nozaudētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi, izdotu no
Vidsmuižas pag. valdes 14. janv.
1922. g. ar JVs 968 uz Monikas
Jezupa m. Pastor vārdu;

2) iekšzemes pasi JVs 2676, iz-
dotu no Rēzeknes apr. pr-ka
2. iec. palīga 10. martā 1921. g.
uz Stepanijas Staņislava m.
Ugaiņ vārdu;

3) iekšzemes pasi JVs 3737,
izdotu no Vidsmuižas pagasta
valdes 30. sept. 1923. g. un zirga
pasi JVs 766, izdotu no Vidsmuižas
pag. valdes 30. sept. 1926. g.
uz Jezupa Antona d. Opolaja v.;

4) zirga pasi JVs 39 ,izdotu no
Vidsmuižas pagasta valdes
21. janv. 1922. g. uz Pētera
Pētera jL y_oyera_ v. 21131a

Ventspils pilsētas policijas
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto 3. daļas rezervista
apliecību JVs 201, izdotu no
Ventspils kara apr. pr-ka 11. janv.
1926. g. uz Krista Krista d.
Vīkštrema vārdu. 21631a

Ventspils pilsētas pol. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Ns 1818, izd. no gSarkanmuižas
pagasta valdes 3. augustā 1920. g.
uz Kārļa Andreja d. Graudiņa
vārdu. 21630a'

Smiltenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu Alfrēda
Roberta d. Sīlis nozudušo Lat-
vijas iekšzemes pasi JVs 4257,
izdotu no Smiltenes pagasta val-
des ljl^aijāJ926j^_ 21670a

Priekules pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga
pasi JVs 2, izdotu no šī pag. izp.
kom. 2. janv. 1920. g. uz Trīnas
Šmidtes vārdu, pārgājušu Kārļa
Sūrltes īpašumā. 21658a

Krāslavas pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
pasi JVs 4985, izd. 19. jun. 1923. g.
no šīs pag. valdes uz Augustinas
Ludviga m. Savickas v. 20958a

Jelgavas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 274,
izd. 21. maijā 1920. g. no Džūkstes
pag. valdes uz Annas Lonijas
Kristapa m. Ziemeles v. 21036a

Ivandes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto apliecību
JVs 586 par nederīgumu kara die-
nestam, izd. no Aizputes-Kuldi-
gas kara apr. priekšn. 1919. g.
25. nov. uz Jēkaba Jāna d. Būda
vārdu, dzim. 1885. g. 21049a

Bīriņu pagasta valde izsludina
par ned_erīgu zirga pasi JVs 394,
izd. no Ādažu pag. valdes 1920. g. '.
22. apr. uz Hugo Šnee vārdu uz
viņam piederošo sarkanu, 12 g.
vecu ķēvi, kura caur maiņu pār-
gājusi Alberta Kalniņa īpašumā.
Minētā zirga pase no zirga beidza-
mā ieguvēja pieteikta par nozau-
dētu. 21123a

Baižkalna pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 1167,
izd. no Ludzas pils. iec. pol.
priekšnieka 15. nov. 1920. g.
uz Eduarda Alfona d. Reps vārdu.

Ludzas apr. priekšn. pal. 1. iec.
ziņo, ka nozaudēti un skaitāmi
par nederīgiem sekosi dokumenti:

1) Latvijas iekšz. pase JVs5605,
izd. no Mērdzenes pag. valdes
30. sept. 1922. g. uz Jūlijas Jura
m. Rubul vārdu ;
? 2) jauna parauga karaklausī-
bas apliecība JVs 10698, izd. no
bij. Rēzeknes-Ludzas kara apr.
priekšn. 23. maijā 1925. g. uz
Alekseja Semjona d. Semjonova
vārdu. 21240a

Jēkabpils apr. priekšn. pal.2.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 3929,
izd. 2. jun. 1923. g. no Siljāņu
pag. valdes uz Izota.Vasilija d.
Izotova vārdu. 21246a

Liepājas apr. priekšn. 2. iec.
pal. izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
JVs 5257, izd. 1921. g. 15. okt. no
Liepājas apr. priekšn. 2. iec. pal.
uz ļura ļāna d. Pirktina vārdu.J 21247a

Jūrkalnes pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem sekosus
nozaudētus dokumentus: 1) Lat-
vijas iekšzemes pasi JVs 646,
izdotu no bij. Pilsbergas pag.
valdes 21. jūlijā 1920. g. uz Jāņa-
Edvarda Jāņa d. Saulesleja v.
un 2) uz tā paša vārda ar JVs 129
4. janv. 1926. g., izdotu no
Aizputes-Kuldigas kara apr. pr-ka
3. d. rezerv. apliecību. 21124a

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes pa-
si, izdotu no viņa paša 2. jūnijā
1926. g. ar Ne 5637 uz Justiņa
Matisa d. Ķomarovska v. 21368a

Ventspils pilsētas policijas priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
JVs 2510, izdotu no Popes pagasta
valdes 1920. g. 2!. maijā uz
Friča Friča d. Prūže vārdu. 21364

Fmbūtes pag. valde, Liepājas

izsludina par nederīgiem,

^
nozaudētas , sek. dokum.:

n Latvijas iekšzemes pasi, izd.
šīs pag- valdes 6. martā

faJ\ JVs 190 uz Kārļa Friča d.

r loža v ; 2) Latvijas iekšzemes
, 'i izd! no Nīgrandas pag.

Ides Ns 707 uz Katrīnes Ievalda
J? Krūmiņ vārdu; 3) Latvijas

ķērnes pasi, izd. no Briņku
'tf valdes Ns 1121 uz Eduarda
(,,,' d Limbaita vārdu; 4)

!Posipedu atļauju uz 1926. g.,

i,d no Liepājas apr. pr-ka
iJo ' 1121 uz Eduarda Viļā d.

limbaita vārdu; 5) karaklaus.
nlieic izd. no Aizputes-Kuldigas

tara apr. pr-ka uz Eduarda

Vila d. Limbaita vārdu; (JVs un
datums nezināms); 6) III daļas
rezervistu apliec, izd. no Lie-
cas kara apr. pr-ka 19. dec.
?925 g- Ns 26456 uz Zaņa
Fričad Levalda vārdu; 7) Lat-

vijas iekšzemes pasi, izd. no
Embūtes pag. valdes 15. martā
1920. g- Ns 451 uz Lībes Ermaņa

m Kviesis vārdu; 8) Latvijas
ekšzemes pasi, izd. no Nīgrandas

pag. valdes JVš 1051 uz Trīnes

Ādama m. Jonas vārdu; 9) Latv.
iekšzemes pasi, izd. no šis pag.
valdes Ns 641 uz Zaņa Gotharda

d jansona vārdu; 1*0) zirga pasi
jVo'209, izd. no šīs pag. valdes
13 janv. 1926. g. uz Žaņa
Gotharda d. Jansona vārdu;

11) karaklausības apl. Ns 2163,
izd. no Aizputes-Kuldigas kara
apr. pr-ka uz Žaņa Gotharda
d. jansona vārdu; 12) kumeļu
registr. zīme s Ns 66, 67 un 68,
izdotas no šīs pag. valdes 9. apr.
1926. g- uz Kriša Bradovska v.;
13) zirga pasi (v. p.), izd. no šīs
pag . valdes Ns 26 uz Jēkaba
Lagzdiņa vārdu; 14) zirga pasi
(v. p.)' izd. no šīs pag. valdes
Ks 28 uz Jēkaba Lagzdiņa vārdu;
15) zirga 'pasi (v. p.), izd. no šīs

pag. valdes JVs 22 uz Kārļa
Lundberga vārdu. 20634a

Dreiliņu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, vecā
parauga zirga pasi JVs2743, izdotu
no Rīgas pilsētas valdes nodokļu
nodaļas 5. augustā 1920. g. uz
Ābrama Bekera vārdu, ar uz-
rakstu uz min. pases, ka zirgs
(pēc dzimuma ķēve) pārdots
Jānim Vittensteinam. 21440a

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi
JVs 2991, izdotu no manis 1922. g.
20. oktobrī uz Martas Friča m.
Krautman vārdu. 21437a

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas
iekšzemes pasi JVs 10386, izdotu
no Ventspils apr. pr-ka 1922. g.
7. nov. uz Andreja Andreja d.
Bullis vārdu. 21436a

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi Ns 24095,
izdotu 17. martā 1924. g. no
Daugavpils pils. prefektūras uz
Viktorijas Staņislava m. Dzen
vārdu. 21435a

Priekules policijas priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi
JVs 14810, izdotu no Liepājas
prefektūras 1920. g. 31. maijā
uz Annas-Vilhelminas Žana m.
Kļava vārdu. 21434a

Saukas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi, izdotu no Saukas
pagasta valdes 2. sept. 1922. g.
ar Ne 2120 uz Emilijas Jāna m.
Feldman vārdu. 21262a

Saukas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi, izdotu no Saukas
pagasta valdes 29. jūnijā 1921. g.
ar JVs 1532 uz Ernas Kriša m.
Lejiņas vārdu. 21261a

Saukas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi Ns 634/17134, izdotu
no Saukas pagasta valdes 13.
martā 1926. g. uz Mārtiņa Jē-
kaba d. Vaverana vārdu. 21260a

Saukas pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi ,izdotu no Lietuvas
uz Jēkabam Jēkaba d. Grāvītim
piederošu zirgu, melnu spalvu,
144 cm augstu, pierē balta
zīmīte. 21259a

Raunas pagasta valde, Cēsu
apr., izsludina par nederīgiem
nozaudētus zemāk min. doku-
mentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 2374, izd. 29. dec. 1925. g.
no Raunas pag. valdes uz Olgas
Adelinas Kārļa m. Šutcs vārdu,

2) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 1343, izd. 22. okt. 1920. g.
no Raunas pag. valdes uz Martas
Kārļa m. Augškap vārdu;

3) karaklausības ap!iec.JVgl897,
izd. 16. dec. 1920. g. no Valkas
apr. apsardz. pr-ka uz Pētera
Jāņa d. Zariņa vārdu;

4) karaklaus. apliec. JVs 2666,
izd. 29. apr. 1920. g. no Valkas
apr. apsardz. pr-ka uz Eduarda
Mārča d. Tauriņa vārdu;

5) zirga pasi Ns 548/06310,
izd. 2. dec. 1925. g. no Raunas
pag. valdes uz Pētera Dāvā d.
Krūmiņa vārdu un pēc zirga
pārdošanas pārvestu uz Pētera
Jāņa d. Grislis vārdu. 20554a

Liepas pagasta valde Cēsu
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto iekšzemes pasi, izd.
1921,g. 7. febr.Ns 1786 no Trikātas
pag. valdes uz Marijas Jāņa m.
Mikelson vārdu. 20556a

Ventspils pilsētas polic. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliec, izd. no
Ventspils kara apr. pr-ka 15. febr.
1922. g. Ns 130 uz Friča Jāņa d.
Paegles vārdu. 21848a

Rīgas apr., Skrīveru iec. polic.
pr-ks izsludina par nederīgiem,
sekosus nozaudētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi Ns 2355, izd.
1923. g. 28. aug. no Stukmaņu
iec. polic. pr-ka uz Reiņa Brenča
d. Grietiņa vārdu;

2) iekšzemes pasi JVs 386, izd.
1920. g. 13. jul. no Lēdmanes
pag. valdes uz Emmas Jāņa m.
Lapiņ vārdu;

3) iekšzemes pasi JVš 1823, izd.
1922. g. 7. febr. no Stukmaņu
iec. polic. pr-ka uz Kārļa Jāņa d.
Dzenis vārdu. 21847a

Daugavpils apr. Aglones iec.
polic. pr-ks izsludina par nede-
rīgiem, kā nozaudētus, sekosus
dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 3199, izd. no Izvaltas pag.
valdes 26. jun. 1922. g. uz Ro-
zālijas Staņislava m. Kluss vārdu;

2) ieroču atļauju JVs 54/6427-11
izd. no Daugavpils apr. pr-ka uz
Andreja Jana d. Prusana vārdu.

Nogales pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekosus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no Talsu apr. pr-ka pal. 1. iec.
1920. g. uz Jēkaba Ernesta d.
Martinsona vārdu;

2) zirga pasi, izd. no Nogales
pag. valdes 29. janv. 1926. g.
Ns 257/06352 priekš 8 g. veca
balt-sirma zirga 150 cm augsta,
krēpes uz kreiso pusi, bez kādām
sevišķām pazīmēm. 21778a

Preiļu miesta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga
pasi JVs 235, izd. no Preiļu pag.
valdes 1920. g. uz Ignatija Pāvela
d. Feodorova vārdu. 21871a

Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 159,
izd. 2. martā 1920. g. no Jaun-
jelgavas pilsētas polic. pr-ka
uz PēteraAndrēja d.Kurzemnieka
vārdu. 21853a

Elejas policijas priekšnieks iz-
sludina par ned. sekosus nozaudē-
tus dokumentus: 1) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 7199, izdotu no
Izveltas pag. valdes 2. dec.l924.g.
uz Donata Ādama d. Olechno v.;
2) Latvijas iekšz. pasi JVs 1332,
izd. no Vilces pag. valdes 14.janv.
1925. g. uz Leokadijas Bonifata
m. Uzolen v.; 3) Latvijas iekšz.
pasi Ns 16, izd. no Zaļenieku pag.
valdes 17. maijā 1920. g. uz
Kristapa Kristapa d. Auskina v.;
4) Latvijas iekšzemes pasi, JVs315
izd. no Zaļenieku pag. valdes
28. maijā 1920. g. uz Zelmas
Zāmeļa m. Linderman v.; 5) Latv.
iekšzemes pasi Ns 255, izd. no
Vilces pag. valdes 23. jūlijā
1920. g. uz Jāņa Jāņa d. Zustera
vārdu; 6) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 1232, izd. no Vilces pag.
valdes 27. dec. 1923. g. uz Marijas
Osipa m. Čekster vārdu; 7) Latv.
iekšzemes pasi JVs 1091, iz-
dotu no Siguldas pag. v.
10. aprilī 1920. g. uz Lizetes
Mārtiņa m. Lešinskij v.; 8) Latv.
iekšzemes pasi JVs 148, izd. no
Mežamuižas pag. valdes 7. jūlijā
1926. g. uz Trīnes Jura m.
Zalcman v.; 9) Latvijas iekšzemes
pasi JVs 46, izd. no Jēkabnieku
pag. valdes 10. aprilī 1920. g. uz
Mildas Zameļa m. Strazdiņ v.

21629a

Viļķenes pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekosus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 1327, izdotu 1920. g. 16. martā
no Valmieras apr. pr-ka palīga
2. iec. uz Amālijas Jura m.
Erdman vārdu un

2) veca parauga karaklausības
apliecību, izdotu 1920. g. no
Latgales inženieru rotas kom-ra
uz Augusta Gusta d. Vintera
vārdu. , 21130a

Rēznas (Rozenmuižas) pagasta
valde, Rēzeknes apriņķī, izsludina
par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kā nozaudētus un
bojā gājušus:

1) Iekšzemes pasi JVs 1942,
izdotu 27. sept. 1920. g. no
Rēzeknes apr. pr-ka 1. iec. palīga
uz Morinok, Tekles Oduma m. v.;

2) Iekšzemes pasi Ns 9759,
izdotu 26. nov. 1920. g. no
Rēzeknes apr. pr-ka 1. iec. palīga
uz Varvaras Semena m. Buļ vārdu

3) Iekšzemes pasi JVs 1651,
izdotu 15. jūlijā no Saikavas pag.
valdes uz Zuzannas Bonifata m.
Dzenovskajas vārdu;

4) Iekšzemes pasi Ns 6425,
izdotu 6. nov. 1920. g. no Rē-
zeknes pr-ka 1. iec. palīga un
zirga pasi JVs2394, izdotu 16. dec.
1924. g. no Rēznas (Rozen-
muižas) pag. valdes uz Kirila
Kuzma d. Gvozdova vārdu;

5) Iekšzemes pasi JVs 2287,
izdotu 30. janv. 1925. g. no Rēz-
nas (Rozenmuižas) pag. valdes
uz Marijas Pētera m. Gvozdovas
vārdu. 21357a _

Ozolmuižas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, zirga pasi uz 17 gadus
veca zirga, 2 arš. augsta, pelēkas
spalvas, krēpes uz kreiso pusi,
krēpes un aste melnas- spalvas,
pierē maza balta zīmīte, pakaļējai
kreisai kājai nags balts — pie-
deroša šī pag. Lošu sādž. pils.
Feoktistam Onufrija d. Roslo-
vam. 21444a

Vārmes pagasta valde ateauc
savu sludinājumu, ievietotu
1926. g. „Vald. Vēstn." Ns 195,
kā nepareizu attiecībā uz Kārļa
Strausa zirga pases nozaudēšanu.
21126a Pagasta valde.

Vārmes pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, jaunā
parauga zirga pasi, izdotu no
Turlavas pagasta valdes 11. febr.
1926. g. ar JVs 338/13718 uz Ievas
Meier vārdu, uz tagadēja īpaš-
nieka Kārļa Strausa v. 21127a

Vārmes pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus
šādas dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi JVs 227,
izd. no šīs pag. izpildu komitejas
22. jul. 1920. g. uz Friča Ernesta
d. Tigera vārdu ;

2) Zirga pasi JVs 14902/402,
izd. no Kuldīgas pils. valdes 28.
maijā 1926. g. uz Erlicha Markusa
vārdu, tagadējā īpašnieka Kriša
Kroģera vārdu. 21681a

Gavru pagasta valde, Jaunlat-
gales apriņķī, izsludina par nede-
rīgiem, pieteiktus par nozaudē-
tiem, sekosus dokumentus:

1) Karaklausības apliecību Ne
19116, izd. no Ludzas kara apr.
priekšn. 15. martā 1923. g. uz
Alekseja Vasilija d. Ivanova v.;

2) Karaklausības apliecību JVs
13596, izd. no Latgales partizānu
pulka komand. 11. okt. 1920. *g.
uz Alekseja Aleksandra d. Alek-
sandrova vārdu ;

3) Latvijas iekšz. pasi Ns 4825,
izd. no šīs pag. valdes 20. janv.
1925. g. uz Aleksandra Ivana d.
Borodinova vārdu;

4) Zirga pasi JVs 2598, izd. no
Višgorodas pag. valdes 14. martā
1921. g. uz Nikitas Timoteja v.;

5) Latvijas iekšz. pasi JVs 1654,
izd. no šīs pag. valdes 21. jun.
1922. g. uz Vasilija Jegora d.
Ivanova vārdu;

6) 3. d. rezervistu apliecību
Ns 210, izd. no Jaunlatgales kara
apriņķa priekšnieka 5. janvārī
1926. g. uz Vasilija Jegora d.
Ivanova vārdu. 21656a

Ružinas pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētas,
sekošos dokumentus:

1) iekšzemes pasi JVs 6678, izd.
no Rēzeknes apr.3. iec.pol. priekš-
nieka 1921. g. uz Olimpiadas
Vasilija m. Dmitrijevas vārdu;

2) karaklausības apliecību JVs
7019, izd. no Rēzeknes kājn.
pulka komand. 29. maijā 1925. g.
uz Staņislava Jāņa d. Lesniča v.;

3) iekšzemes pasi JVs 9244, izd.
no Rēzeknes apr. 3. iec. priekšn.
1920. g. uz Praskpvjas Stepana m.
Cibulinas vārdu;

4) iekšzemes pasi Ns 316, izd.
no Ružinas pag. valdes 1924. g.
uz Ignata Matisa d. Pigožņa v.;

5) iekšzemes pasi JVs 6, izd. no
Ružinas pag. vaidēs 1923. g. uz
Kuprijana Matīsa d. Drozdova
vārdu. 21657a

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iec. izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu: 1) zirga
pasi JVs 175/11175, izdotu 2. dec.
1925. g. uz Kazimira Jachemo-
viča vārdu no Pilskalnes pagasta
valdes; 2) Latvijas iekšzemes
pasi JVs 876, izdotu 19. sept.
1921. g. uz Sofijas Miķeļa m.
Jachimovič, dzim. Bobkovska,
izdotu no Pilskalnes .pagasta
valdes. 21722a

Rucavas pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto kara
klausības nederīgo apliecību, iz-
dotu no Liepājas kara apriņķa
pārvaldes 16. aug. 1923. g. ar
JVs 4682 uz Mikeļa Jēkaba d.
Štibeļa vārdu. 21251a

Rucavas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību, izdotu no
12. Bauskas kājn. p. komandiera
3. janv. 1920. g. ar JVs 28 uz Jāna
Miķeļa d. Ķūpels vārdu. 21252a

Ērgļu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto atvaļi-
nājuma apliecību JVs 2898, izdotu
no 6. Rīgas kājnieku pulka ko-
mandiera 1920. g. 31. martā uz
kar. Kārļa Kārļa d. Eglīša
vārdu. 21256a

Kapiņu pag. valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Lat-
vijas iekšzemes pasi Ns 479 uz
Marijas Sergeja m. Markrakovas
vārdu, izdotu no šīs pagasta
valdes.

^^
21443a

Kapiņu pag. valde izsludina
par ned. nozaudētus sekosus
dokumentus: 1) Latvijas iekšz.
pasi JVs 4630 uz Jāņa Donata d.
Kepenta v., izd. no šīs pag. v. un
1) karaklausības apliec. JVs 7973,
izd. no 3. Jelgavas kājn. pulka
komand. 1925. g. 16. aug. 21442

Kapiņu pag. valde, Daugavpils
apr., izslud. par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs 3018,
izd. no šis pag. valdes uz Izidora
Zilvesta d. Bernana v. 21441

Jēkabpils apr. priekšn. pal. 1.
iec. izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JVs260330,
izd. Ao Rīgas prefektūras 5. nov.
1925. g. uz Andreja Jura d.
Virsnitsjv. 21653a

Rīgas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem, sekosus
nozaudētus dokumentus:

1) Latvijas pasi JVš 1926, izd. no
Ikšķiles pag. valdes uz Jāņa
Indriķa d. Laiviņa vārdu :

2) Latvijas pasi Ns 156815, izd
no Rīgas pref. uz Pētera Ādama d
Melķa vārdu, un apliec. JVs 313
izd. no Rīgas kara apr. priekšn
uz tā paša vārdu;

3) Karaklausības apl. JVs 3304
izd. no Rīgas kara apr. priekšn
uz Arvida Jāna d. Bērziņa vārdu

Viļakas pagasta valde ar še
izsludina par nederīgiem nozau-
dētos sekosus dokumentus:

1) Latvijas pasi JVs 5240, izd.
1922. g. uz Staņislava Staņislava
d. Logina vārdu ;

2) Latvijas pasi JVs 5557, izd.
1922. g. uz Josifa Antona d.
Lizinski vārdu ;

3) Latvijas pasi JVs 2749/994,
izd. 1920. g. uz Natālijas Jāņa m.
Eglit vārdu ;

4) Latvijas pasi JVs 6546, izd.
1924. g. uz Donata Mateuša d.
Matisona vārdu ;

5) Zirga pases grāmatiņu JVa
1403/15803, izd. no šīs pag.' vaid.
3. martā 1926. g. uz Aleksandra
Moiseja d. Malberga vārdu. 21360

Ceraukstes pag. valde izsludina
par nederīgiem pieteiktus par
nozaudētiem sekosus dokumen.:

1) Latvijas ārzemes pasi, izd.
no Latvijas konzuļa Šauļos JVs 477
uz Annas Tērzen vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no šīs pag. valdes 4. aug. 1920. g.
Ns 736 uz Terentijas Pētera d.
Fadin vārdu:

3) Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no šīs pag. valdes 22. aug.
1923. g. JVs 1756 uz Malvines
Zelmas Annas m. Durak vārdu;

4) Latvijas iekšzemes pasi, izd.
no Bauskas pag. valdes 30. jul.
1920. g. Nš 1241 uz Mārtiņa
Meldera vārdu;

5) zirga pasi, izd. no šīs pag.
valdes JVs 674 uz Mārtiņa Kūlas
vārdu. 21655a

Skaistas pag. valde izsludina
par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu atvaļin. apliec, izd.
no Daugavpils kara apr. pr-ka
10. apr. 1922. g. JVs 5096 uz
Julijana Ādama d. Ornacana
vārdu. 21661a

Snēpeles pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšz.
pasi JVs 592, izd. no Griķu pag.
valdes uz Lizes Kristapa m.
Magon vārdu. 21673a

Snēpeles pagasta valde izsludina
par nederīgu sadegušo Latvijas
iekšzemes pasi JVs 1589, izd. no
Kuldīgas pag. valdes _ 1922. g.
31. janv. uz Andža Ādolfa {L
Seniņa vārdu. 21674a

Veclaicenes pagasta valde .Val-
kas apr., izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
Ns 852, izd. no šīs pag. valdes
27. febr. 1922. g. uz Pētera
Gusta d. Bluma vārdu. 21679a

Jēru pagasta valdeizsludina par
nederīgu nozaudēto kumeļa reģi-
strācijas zīmi JVs8, izd. no šīs pag.
valdes 16. febr. 1926. g. uz Ernsta
Kārļa d. Ērgļa vārdu. 21660a

Snēpeles pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi JVs 962, izd. no Vārmas pag.
valdes 1920. g. uz Jēkaba Jura d.
Brūvera saukta Brauna vārdu.

21672a
Liepājas apr. pr-ka 1. iec. pal.

izsludina par nederīgiem, kā
nozaudētus, sekosus dokumentus:

1) iekšzemes pasi JVs 10004,
izd. no Liepājas apr. pr-ka 1. iec.
pal. uz Marijas Jura m. Skola v.;

2) iekšzemes pasi JVs 14307,izd.
no tā paša uz Jāņa Evarta d.
Vizaiņa vārdu;

3) iekšzemes pasi JVs 11310,
izd. no tā paša uz Paulines Viļā
m. Auzuliņ vārdu;

4) iekšzemes pasi Ns 3911, izd.
no tā paša uz Elizabetes Klāva m.
Pērkon vārdu;

5) zirga pasi JVs 201/1901, izd.
no Balfinovas pag. valdes uz
Staņislava Vicenta d. Siišana v.;

6) iekšzemes pasi Ns 5775, izd.
no Liepājas apr. pr-ka 1. iec. pal.
uz Ernesta Ermana d. Redina
vārdu. 21769a

Bērzpils pag. valde, Jaunlat-
gales apr., izsludina par nederī-
giem, sekosus nozaudētus do-
kumentus:

1) iekšzemes pasi Ns 2687, izd.
no šī pag. valdes 28. jul. 1922. g.
uz Matildes Donata m. Strods v.;

2) iekšzemes pasi JVs 3778, izd.
no šīs pag. valdes 14. febr.
1924. g. uz Boleslava Antona d.
Kupča vārdu;

3) iekšzemes pasi JVs 1281, izd.
no šīs pag. valdes 18. jul. 1921. g;
uz Voicuka Andreja d. Pastora v.;

4) iekšzemes pasi JVs 3370, izd.
no šīs pag. valdes 4. janv.
1923. g. uz Jāņa Zigmana d.
Repša vārdu;

5) iekšzemes pasi JVs 7749, izd.
no šīs pag. valdes 9. apr. 1921. g.
uz Alvinas Jēkaba m. Anson v.;

6) iekšzemes pasi JVs3870, izd.
no šīs pag. valdes 14. febr.
1924. g. uz Friča Augusta d.
Madarnieka vārdu;

7) Iekšzemes pasi JVs 1765, izd.
no šīs pag. valdes 20. sept.
1921. g. uz Jāzepa Jāņa d. Šod-
nika vārdu:

8) iekšzemes pasi JVs 2033, izd.
no šīs pag. valdes 4. febr.
1922. g. uz Jāzepa Andreja d.
Kaminska vārdu;

9) zirga pasi JVs 114, izd. no
šis pag. valdes 7. sept. 1920. g.
uz Teklas Romanovskij vārdu.

Nogales pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Lat-
vijas iekšzemes pasi, izd. no
Talsu apr. pr-ka pal. 1. iec.
20. apr. 1920. g. JVs883 uz Lidijas
Šūniņas vārdu. 21777a



Kurmāles pag. valde Kuldīgas
apr., izsludina par nederīgu, kā
pieteiktu par nozudušu, Latvijas
pasi, izd. no Kuldīgas pilsētas
polic. pr-ka 23. aug. 1920. g.
JVs 3492 uz Grietas Friča m.
Žulp vārdu. 20817a

IZSOLE.
Risas muita, pamatojoties uz muit. lik. 496. un 561. p., 1927. g. 23. febr., pīkst. 10 no rīta, muitas pasažieru
mājā, pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekam ir tiesības tās

izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot muitas formalitātes. Prece apskatāma izsoles dienā.
•jj g Prece pienākusi
GJ egj T — J

'? _ Kon. J , Ar kuģi vai pa No kurienes Vietu skaits un zīmes Pre4u nosa""Vērtība Pre£u ipašnjeks

| | d0k ' dzelzsceļu
Kad "" svars

Lļļ

1 15305 33 89 .Minos'
2 42706 32 877 .Helene Russ«
3 43153 51 912 .Baltabor4 43954 19 889 .Priamus*5 44028 21 928 .Gourko'
6

44282 23 889 .Priamus"
7 45192 30 958 .Sēdina'
8 47174 37,6 983 .Teneriffa'

k
9 47321 22 987 .Ostsee*

10 47775 67 1005 .Hellmuth"
11 47927 86 968 .Baltabor"

12 171 1 999 .Maron"
13 1965 39 4 .Baltabor'
14 2169 8 30 .Orla"
15 2583 — 2649 Pa dzelzsceļu16 3695 157 806 .Victoria"
17 S071 53 1010
18 509 6 31 7 .Greii*19 5097 32 7
20 8992 112 987 .Ostsee"21 9497 72 102 .Erna'
22 32717 — 1008 Pa dzelzsceļu23 40329 — 719
24 45698 40 1142 .Victoria"
25 47866 18 730 „Vasa«

26 6532 71 1248 .Ostsee"
27 9490 — 783 Pa dzelzsceļu
28 10803 — 498

29 167P0 70 235 .Minor'
30 20537 — 1227 Pa dzelzsceļu
31 28824 — 388
32 29683 102 618 .Regina"
33 36441 — — .Belfast-Austra"
34 41245 35 902 .Orla'
35 48988 — 1925 Pa dzelzsceļu

36 50200 97 3C6 .Victoria"

37 50402 — 273 Sirius"
38 1819 33 31/22.g.|Elin"

39| 25314| 1| 224| .Edmee' |

40 ser D. 119118/26. g. Pa pastu
41 . . 118963 . .
42

, , 76671 . .
43 . . 66987 . .

1924. gads.
11. V. 24. Hamburgas 2 mucas P. G. 435—6
14. XI. 241 , 2 baloni kurvjos K. & S. 14593/94
23. XI. 24. Londonas 1 kaste N, P. M„ Rīga 930
17. XI. 24. Hamburgas 1 kaste T. h R. 10189/7
27. XI. 24. Hulles 5 ķīpas H. & L. P. 728, Rīga 204,

206^209
17. XI. 24. Hamburgas 1 maiss K S. 14675
7. XII. 24. Libekas 2 kastes S. S. 18, 21

13. XII. 24. Dinkirchen 2 ķīpas H. L. 771/72

15. XII. 24. Stetines 1 ķīpa D. L. J 2694
21. XII. 24. „ 4 kastes B. *. 343/46

9. XII. 24. Londonas 1 kaste N. P. M. Rīga 943

1925. gads.
18. XII. 24. Dancigas 5 kastes M. .1. S. R. M.

1. I. 25. Londonas 2 kastes M T. 85 86 Rīga
14. I 25. ? Antverpenes 1 ķīpa H, & L, Rīga 20
29. XII. 24. Liepājas 1 kī a P. O. 403
27. X. 24. Stetines 2 kastes M. R. K. 7/8
22. XII. 24. . 2 kastes A. F. F. 5776/77
2. I. 25. . 1 ķīpa R. K 5722
2. I. 25. . 1 ķpt R K. 2723

15. XII. 24. . 3 baloni S. 2295?/59
25. II. 25. Hamburgas 4 maisi A J.
8. VII. 22. Meitenes 1 vieta

20. IV. 22. Daugavpils 4 saiņi
9. XI. 25. Hamburgas 2 kastes E. M. 2, 3
6. VIII. 25. Pērnavas 1 gabals W.

1926. gads.
8. XII. 25. Stetines 2 režģu kastes 6, 7 H. V. Rīga
7. IV. 26. Valkas 5 vietas D 442-446

19. III. 23. Liepājas 2 gabali

18. V. 26. Hamburgas 10 kastes R. R. 51/60
1. VI. 26. Valkas 2 kastes D, 628/29

25. II 24. . 1 vieta
9. VIII. 26. Stetines 1 izdalīta paka M. S. 2053/2a
4. I. 23. Anglijas Daļa no partijas

11. X. 26. Antverpenes 1 kaste Ralf Bierich Rīga
4 IX. 25. Zemgales 3 pakas izdalītas

25. VII. 21. Stetinese 1 paka G. S. 9

26. VIII. 20. . 1 pak*
16. IV. 22. Rotterdamas 1 gross W. G. & Co. 200

1923. gads.
24. VI. 23. | Londonas | 1 vieta

Pasta k vītes.
17. XII. 26. Beļģijas 1 paka 275 07315
18. XII. 26. . 3 pakas 278/17316, 277/07499, 276/07252

14. IX. 26. Austrijas 1 paka 888 38273

7. VIII. 26. Vācijss 1 paka 704 5652

|

Potais, br. 652,5 kg 1732,41 Rigas Lloids
Ķimiski produkti, br. 153 kg 252,90 A. S. .Tekā"
Kokvilnas audumi, br. 124,5 kg 382,40 Gerhards & Heys
Želantins, br. 76,5 kg 16668 Rigasa
Kokvilnas audumi, br. 1015 kg 18»0,67 Šenker & Co.

Rieksti čaumal s, br. 54,7 kg 228,95 Rigasa
Stikla izstrād., br. 206 kg 226,07 R. Grempler & Co.
Kokvilnas audumi, krāsoti, br. 1475,60 E. Garbell

417,2 kg
Kokvilnas audumi, br 98.8 kg 358,41 A. S. .Tekā"
Z?baku smēre. br. 365 kg 561,67 Senker & Co.
KoKvilnas audumi, br. 195 kg 637,17 Gerhards & Hey

Zivis eļļā, br. 96,3 kg 304 31 Rigasa
Tēja, br. 90 3 kg 192,88 K. J. Spāde
Kokvilnas audumi, br. 127,8 kg 444,49 Šenker & Co.

. 267,5 , 943 99 E. Garbell

. 2 0,7 . 709 53 Gerhard & Hey
Vilnas audumi, br. 413 6 kg 6183 29 J. B. Levitas
Kokvilnas aučuui, br 148,8 kg 548,11

. 148,2 . 546 19
Kolodijs, br. 175,3 kg 50>,19 Edgar Lyra & Co.
Rozīnes, br. 98,2 kg 3 7,27
Mašinu daļas, br. 21,9 kg 11,13 Nezināms
Skārda izstrād., br. 46,8 kg 48,14
Vīģes, neiecukurotas, br 125,5kg 339,01
Koita izstrād., br. 12,5 kg 18 41

Čuguna izstrādājumi, b<-, 117 kg 30 32 Šmidts
Koka izstrādājumi, br. 69 5 kg 60,42
Čueuna emaljēti trauki, br. 620 Nezināms

12 5 kg
Plūmes, br. 262,1 kg 771,36
Tēlnieku izsfrad., br. 47,4 kg 84,94
Pap'ra izstrād., br. 8,5 kg 2886 Nezināms
Tabaka lāpīs, br. 6 2 kg 20 41
Dzelzs izstrād., br. 21135 rg 607,15 Kuģ. sab. .Austra"
Papira izstiād, 79 kg 223,32
Galantērijas preces un papira 142,68

>zst ād., br. 13,45 kg
Apģērbi, apavi un vilnas adīti 56,69 Gerhard & Hey

izstrād., br. 5,5 kg
Ķirurģiskipiederumi, br. 0,6 kg 3,83 Markgraf
Dzelzs drāts, br. 5 kg 5,46 Šenker & Co.

Dzelzs caurule, br. 17 kg 6,06| 1. Latv. apdr. un tr. sab.

Kartonažas izstrād, br 800 g 27,66 F. Bergs
. 27,9 kg 83,40

Paraug', sv. 1 kg _ _
Galantērijas preces no vienkārša 85,09 Ābols & Abellts

materiāla, br. 4,2 kg
1) Izstrādājumi no kartona, 18. 07 Ddring & Ciegler
2) Koku nesatu ošs papirs

Aizrādījums. Bez tamtanī paša izsole tiks pārdotas no iepriekšējas izsoles nepārdotas sekošas parcenotas preces: lietotas drebēs, kviešu miltus, alkholiskus dzērienus, naftalīnu, šokolādi, piena
pulveri, ūdens kustošu stiklu, apiņus, sērkociņus, stikla izstrād., bērnu rotaļlietas, elektriskus piederumus, nātru, ultramarīnu u. t. t.

23859 Rīgas muitas priekšnieks Krūmiņš. Importa nod. pārzinis Grigorjevs.
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S>ažādi
sludinājumi.

A.|S. ptrma s prl atais lomdards
^ūtrupes 16. februāri 1927. g.,
pulkst. 1 dienā, Lombarda telpās,
paša namā, L. Kalēju ielā JVs18/20,
ieķīlātās, bet neizpirktas vai ne-
pagarinātas ķīlas līdz 143,000.

Ūtrupē
nozīmēto ķīlu izpirkšana jai;dara
nz vēlāk par ši gada 15. februāri.
Zelta un sudraba lietu izpirkšan»
izdarāma laikā, pretēji jāmaksā
proves valdes izdevjmi.

Pārdošanā nāks: briljanti.jzelts,
sudrabs, pulksteņi, uzvalki, zābaki,
kažoki, velosipēdi, šujmašīnas, ma-
nufaktūra, mēbeles un t. t.
24279 Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Aleksandra Baloža

konkursa valde pazioo, ka uz
ši gada 9. februāri, pulksten 6/2
vikārā, Rīgas apgabaltiesas telpās
ir nolikta maksātnespējīgā parād-
nieka Aleksandra Baloža pilna
kreditoru sapulce.

Dienas kārtība.
1) Prasību galīga pārbaudīšana.
2) Naudus izdal šana un izmaksās.
3) Ko kursa valdes ziņojums.
4) Maksātnespējības rakstura no-

teikšana. M
5) Konkursa slēgšana.

^6) Konkursa valdes atlīdzība. 37) Tekošas lietas.
Konkursa valdes priekšsēdētājs

zv. adv. B. Pe t ko vičs.
i tlpografl]!.

Daugavpils apriņķa Aglones iec.
pol. priekšnieks izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, seko-
sus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Ne 6885,
izd. no Izvaltas pag. valdes
14. jul. 1924. g. uz Feodora Luk-
jana d. Ivanova vārdu;

2) Latvijas iekšz. pasi JVa 4457,
izd. no Naujenes pag. valdes
2. janv. 1925. g. uz Ādama Mi-
chaila Urbāna vārdu;

3) Latvijas iekšz. pasi JV°4051,
izd. no Kapiņu pag. valdes 26. jul.
1922. g. uz Helēnas Aleksandra rm
Landzberg vārdu. 20813a

Grenču pagasta valde izsludina
par nederīgu nozagto Latvijas
iekšzemes pasi Ne 842, izd. no
šīs pag. valdes 8. janv. 1921. g.
uz Zelmas Kārļa m. Akmenkaln
vārdu. 20629a

Kalvenes pagasta valde izslud.
par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi JVs 916,
izd. no Tāšu-Padures pag. valdes
5. jul. 1926. g. uz Ernesta Ernesta
d. Jansona vārdu. 20632a

Gavru pagasta valde, Jaunlat-
gales apr., izsludina par nederī-
giem, pieteiktus par nozaudētiem,
sekosus dokumentus: 1) Latvijas
iekšz. pasi Ne 278, izd. no Andru-
penes pag. valdes 8. jul. 1921. g.
uz Proskovjas Jāņa m. Miščen-
kovas vārdu ; un 2) karaklausības
apliecību JVs17146, izd. no Ludzas
kara apr. priekšn. 10. martā
1923. g. uz Nikolaja Ivana d.
Ivanova vārdu. 20821a

Umuļu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi, izd. no Ērģemes
pag. valdes 1925. g. 29. maijā
JVs 1506 uz Alvines Kārļa m.
Ekis vārdu. 20550a

Jaungulbenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem, kā pie-
teiktus par nozaudētiem, sekosus
dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi JVs
3821, izd. no Kārsavas pag. vaid.
31. aug. 1922. g. un karaklausības
apliecību JVs 1613, izd. no Ludzas
kara apr. priekšn. 1. jun. 1922. g.
uz Pētera Bērtuļa d. Konovalova
vārdu ;

2) Latvijas iekšz. pasi JVs 1479,
izd. no Jaungulbenes pag. valdes
17. sept. 1920. g. uz Juliusa Jāna
d. Āboliņa vārdu. 20818a

Iespiests Vālīti

Valkas pagasta valde izsludina
par nederīgām zemāk min. kara-
klausības apliecības, izd. no
Valkas kara apr. pr-ka un pie-
teiktas par nozaudētām:

1) JVs689, izd. 22. sept. 1920. g.
uz Ernesta Kārļa d. Baltiņa v.;

2) JVs 12907/12, izd. 1920. g.
uz Miķeļa Pētera d. Kuimets v.;

3) JVs 610, izd. 13. sept. 1920. g.
uz Voldemāra Indriķa d. Vitus
vārdu. 20633a

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas ārzemes pasi JVs 783,
izd. 22. sept. 1925. g. no ārzemju
pasu aģentūras Daugavpilī uz
Josifa Jankela d. Aptera vārdu.

21039

Aizputes apriņķa priekšnieks
izsludina par ned'erīgu nozaudēto
karaklausības apliecību JVs 698,
par nederīgumu kara dienestam,
izd. no Aizputes-Kuldigas kara
apr. priekšn. 14. janv. 1921. g.
uz Benciana Leiba d. Kanta vārdu

21038a

, Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. lec.
izsludina par nederīgiem, kā
nozaudētus, sekosus dokumentus:

1) Zirga pasi JVs, izd. no nezi-
mas iestādes, vēlāki pārrakstītu
uz Jāzepa Antona d. Michnevič
vārdu; I

2) Latvijas iekšz. pasi JVs 3423,
izd. no Vorkovas pag. valdes
18. sept. 1922. g. uz Magdalēnas
Pētera m. Jaran vārdu. 21121a

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVs 24335,
izd. 30. apr. 1924. g. no Daugav-
pils pref. uz Marka Safona d.
Kiseleva vārdu. 21041a

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību par ieskaitīšanu 3 d.
rezervē JVs 33297, izd. 9. nov.
1925. g. no Daugavpils kara apr.
priekšn. uz Marka Safona d.
Kiseleva vārdu. 21040a_

Aulejas pagasta valde, Daugav-
pils apr., izsludina par nederīgu
nozaudēto atvaļinājuma apliecību
JVs 9328/2948, izd. no Daugavpils
kara apr. priekšn. 24. apr. 1923. g.
uz Jāzepa Franča d. Dzalbes v.

Latvijas universitātes leģitimac.
kartiņa N* 2203, uz Antona V a-
naga vārdu nozaudēta un ar
šo tiek izsludināta par nederīgu.

Krievu-Ballijas
vagonu fabrikas akciju

sabiedrības valde
ar šo paziņo, kauz šī g. 27. jan-
vāri sasauktā kartēja pilna sa-
pulce nevarēja notikt nepietiekoša,
akcionāru skaita pieteikšai as dēļ,
kādēļ ceturtdien, šī gada 17. fe-
bruārī, pulksten 3 diena, sabie-
drības valdes telpās, Liepāja,
Aleksandra ielā JV» 95, notiks

otrreizēja kārtēja SAPULCE*
kurss lēmumi būs saistoši prieks
visiem akcionāriem, neatkarīgi no
tam, kāds akcionāru skaits bus
ieradies sapulce.

Šinī sapulcē izlemjami tie paS
jautājumi, kuri bija nozī _meti_ pir-
mās sapulces dienas kartība un

izsludināti .Valdības Vēstneša
šī gada 5. janvaja 3. numura.

Akcionārus, kas vēlas pieda-
līties otireizeja sapulcē, lu«»
iesniegt savas akcija* valdei (Lie-

pā ā, Aleksandra iela Ns 95), sa-
skaņā ar sabiedrības statūtu J*w
vismaz septiņas dienas pirms sa-
pulces dienas.

24278 Valde.

v Kigas savstarpigas Kredīt-
biedrības valde

lūdz visus biedrus ierasties uz

vispārējo pilno
biedru

sapulci
otrdien, 1927. g. 15. februārī, p.
4pecpusd., Rīgas Latviešu bie-
drības zālē, Merķeļa ielā Ns 13.

Dienas kārtība.
1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2. Gada pārskata apstiprināšana

un revizijas komisijas ziņo-
jums.

3- Budžeta atvēlēšana 1927. ga-
dam.

4. Pāriešana uz jsuņiem sta-
tūtiem.

5. Valdes priekšlikumi.
6. Padcmes, valdes un revīzijas

komisijas locekļu vēlēšana.
24281 Valde.

Talsu apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliec. JVs 114,
izd. 8. dec. 1922. g. no Jātnieku
pulka k-ra uz Friča Uldrika d.
Teibe vārdu. 20439a

Rembates pagasta valde izslu-
dina par nederīgām nozaudētās
sekošas Latvijas iekšzemes pases :
pasi JVs 864, izd. uz Jāņa-Rudolfa
Jāņa d. Krūmiņa vārdu, un pasi
JVs 4767, uz Linas Kārļa m.
Briģes vārdu. 20820a

3 kopējā Rigas slimo kase
izsludina

rakstisku sacensību
uz

vienstāva saimniecības ēkas jaunbūvi,
slēgta lieveņa piebūvi pie pastāvošās ēkas un dažādu
remonta darbu izvešanu bērnu vasaras kolonijā

Inčukalnā.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .3. kopējās

Rīgas slimo kases buvkomisijai", iesniedzami kases biroja — Riga,
Brīvības ielā JVs 192. ro pīkst. 10—2 līdz šīg. 14. fettuarim ieskaitot.

Darbu apraksti pieprasāmi kases birojā. ___ 24280


	Valdības Vēstnesis no. 23 31.01.1927�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles. Rīkojums,�耺ꨝ�〸ꨝ砸ꨝ��������:G�
	Valdības iestāžu paziņojumi�ꠁ䔇谜Ѐ���ㄱ㘷�ഇȀЀ
	Article
	Article
	Article
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㈰〰㜰〰㘱〰㝡〰㘹〱㐶〰㙦〰㙡〰㜵�ᄀ
	sludinājumi. I�����
	Latvija un citas valstis
	Māksla����Ā
	KURSI
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	IZSOLE.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 3
	Adv. 2 Page 6
	Adv. 3 Page 6
	Adv. 4 Page 6
	Adv. 5 Page 6
	Adv. 6 Page 6
	Adv. 7 Page 6
	Adv. 8 Page 6
	Adv. 9 Page 6
	Adv. 10 Page 6
	Adv. 11 Page 6
	Adv. 12 Page 6
	Adv. 13 Page 6
	Adv. 14 Page 8


