
Likums
par

apriņķu pašvaldību.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
Šādu likumu:

I nodaļa.

Vispārējie noteikumi.
1. Apriņķa pašvaldība aptver pagastu

pašvaldības apriņķa robežās.
2. Apriņķa pašvaldība:
a) rūpējas par apriņķa labierīcību, vei-

cot pagastu pašvaldībām uzliktos
pienākumus, kurus tās katra at-
sevišķi nevar vai, ievērojot lietde-
rību, nevēlas veikt;

t>) pārrauga un saskaņo tai padoto paš-
valdību darbību likumības un liet-
derības ziņā;

c) izpilda visus citus pienākumus, kuri
ar likumu uzlikti apriņķa pašvaldībai.

3. Apriņķa pašvaldībai ir juridiskas
personas tiesības. Apriņķa pašvaldība var
iegūt un atsavināt kustamu un nekustamu
mantu; slēgt aizņēmumu un aizdevumu
līgumus un citu^ darījumus; iestāties sa-
vienībās; uzstāties tiesās kā sūdzētāja,
prasītāja, atbildētāja vai trešā persona uz
vispārējiem pamatiem.

4. Apriņķu pašvaldību savā starpā
kā ari ar citām pašvaldībām slēgtas sa
vienības reģistrējamas Iekšlietu ministrijā
Šīm savienībām ir juridiskas persona
tiesības.

5. Apriņķa pašvaldības orgāni ir
U apriņķa valde un b) revīzijas komisija

6. Apriņķa valdei ir savs zīmogs a
apriņķa ģerboni.

11 nodaļa.

Apriņķa valde.
7. Apriņķa valde sastāv no valdes

priekšsēdētāja un 2 vai 4 valdes locekļiem.
Piezīme. Apriņķos ar iedzīvotāju

skaitu līdz 60.000 ievēlami 2 locekļi un
apriņķos ar vairāk kā 60.000 iedzī-
votājiem — 4 locekļi.

8. Apriņķa valdes priekšsēdētāju ie-
ceļ iekšlietu ministris, saskaņā ar likumu
par civildienestu. Priekšsēdētājs saņem
algu pēc Pašvaldības departamenta štatiem
un stāv šī departamenta dienestā. Ap-
riņķa valdes priekšsēdētājs bauda balss-
tiesības apriņķa valdē.

9. Līdzšinējais apriņķa valdes priekš-
sēdētājs uzaicina jaunievēlētos apriņķa
valdes locekļus uz pirmo sēdi, kura no-
liekama ne vēlāk kā 14 dienas pēc vē-

ļm.
10. Pirmā sēdē valde aizklāti balsojot

ievēl no sava vidus valdes priekšsēdētāja
biedri uz to pašu laiku, uz kādu ievēlēta
apriņķa valde, un sadala savā starpā
valdes locekļu pienākumi

11. Apriņķa valdei it īpaši piekrīt ;
a) vadīt apriņķa saimniecību, pārvaldīt

apriņķa iestādes. īpašumus un citu
mantu;

b> sastādīt apriņķa budžetus, piedzīt
pēc budžetiem pienācīgās naudas
zumas un citas prasības;

iīt un iesniegt revizijas komi-
-ii norēķinus par budžeta izpildīšanu

un pārskatus par kases un mantas
>kli, kā ari par savu darbību:

d) pieņemt un atlaist darbiniekus, kā ari
nosacīt tiem algas;

e) lemt par apriņķa kapitāliem un īpa-
šumiem, kā ari par nekustamas
mantas iegūšanu, atsavināšanu un
izmantošanu;

f) piespriest vajadzības gadījumos pa-
balstus un aizdevumus pagastiem,
sabiedriskām organizācijām un atse-
višķām personām;

g) lemt par iestāšanos savienībās un
kooperatīvos;

h) ievēlēt likumā un attiecīgās instruk-
cijās paredzētās komisijas, atsevišķus
komisiju locekļus vai pārstāvjus un
amatpersonas;

i) izdot ohligatoriskus noteikumus;
k) caurskatīt un apstiprināt būvju pro-

jektus bieži apdzīvotās vietās;
I) noteikt klaušu un nodevu izpildīšanu

apriņķī;
m) izdot pilnvaras tiesu lietās un citās

darīšanās;
n) dot tiesu un citām iestādēm vajadzī-

gos paskaidrojumus.

12. Apriņķa valde likuma robežās
priež un lemj par apriņķa labierīcību un
aimniecību.

Izpildot šos uzdevumus, apriņķa valde:
a) gādā par skolas un ārpusskolas iz-

glītību;
b) gādā par veselības aizsardzību un

sērgu apkarošanu;
c) rūpējas par zocialo apgādību;
rļ) sekmē lauksaimniecību, rūpniecību

un tirdzniecību;
e) veicina kooperāciju;
f) rūpējas vajadzības gadījumā par

sabiedrisku darbu organizēšanu ap-
riņķī:

rganizē apdrošināšanu pret uguns-
grēkiem, krusu, plūdiem un citiem
nelaimes gadījumiem, un palīdzības
sniegšanu šādos gadījumos;

h) rūpējas par juridiskas palīdzības
sniegšanu apriņķa iedzīvotājiem:

i) gādā par agronomisko palīdzību:
k) sekmē būvniecību.

13. Pagastu pašvaldības darbības pār-
raudzības un saskaņošanas nolūkā, ap-
riņķa v;.:de:

a) apstiprina pagastu padomju lēmu-
mus jautājumos, kuri uzskaitīti li-
kumā par pagastu pašvaldību AI I
nodaļā 1(17. pantā;

b) izdod ar Iekšlietu ministrijas piekri-
šanu instrukcijas pagastu padomēm,
valdēm un revizijas komisijām;

c) nosaka un saskaņo apriņķī pabalstu
normas nespējniekiem un slimiem;

d) izspriež sūdzības par pagastu pa-
domju un valžu lēmumiem un rīcību;

e) skata cauri pagastu pašvaldības or-
inU lēmumus un, ja atrod par neli-

kumīgiem vai nelietderīgiem, atceļ
tos:

f) pārrauga pagastu pašvaldības or-
i'anu darbību Dēc Iekšlietu* ministrī-

ias apstiprinātas mstruKcijas un

par pielaistiem pārkāpumiem tiesu
iestādēm;

g) izlemj jautājumus par pašvaldību
amatpersonu un darbinieku vāļā-
šanas iesākšanu tiesas ceļā par pār-
kāpumiem un noziegumiem, kas ne-
darīti amata pienākumus izpildot,
kā ari par atstādināšanu no amata
līdz tiesas spriedumam ;

h) apriņķa valde lemj par pagastu paš-
Ulibu amatpersonu sodīšanu dis-

ciplinārā kārtā par nolaidībām vai
vilcināšanos pienākumu izpildīšanā,
pie kam sodi var būt — piezīme,
brīdinājums, vai nauiī ne
augstāks par 20 latiem.

15. Apriņķa valde izšķir lietas ar klat-
valdes locekļu abzolutu balsu vairā-

kumu. Ja nobalsojot balsis dalītos līdzīgi
— jābalso otrreiz. Ja ari tad balsis dalītos

. priekšlikums uzskatams par no-
raidītu. Atturējušies no balsošanas ieskai-
tāmi kvorumā un uzskatami kā balsojuši
pret priekšlikumu.

16. Ja apriņķa pašvaldības amatos
vēlot kandidāti dabū vienādu balsu skaitu,
jābalso otrreiz: ja ari tad balsis dalītos
vienādi, i/ršķi'r loze.

17. Algas apriņķa valdes locekļiem un
pašvaldības iestāžu darbiniekiem noteic
Iekšlietu ministrija, piemērojoties valsts
iestāžu ierēdņu un kalpotāju algu tarifiem
un citiem atalgojumiem, pie kam algu
saņem tikai tie, kuri pastāvīgi nodarbināti,
bet pārējie — tikai dienas naudas un iz-
devumu atlīdzību par ceļiem.

18. Valde izšķir jautājumus atklāti

balsojot. Ja viens no klātesošiem pie-
prasa aizklātu balsošanu, to izdara aiz-
klāti.

19. Ja kāds no apriņķa valdes locek-
ļiem noliek savas pilnvaras, nomirst, zaudē
savas vēlēšanu tiesības uz tiesas sprieduma
pamata, vai bez dibinātiem iemesliem nav
apmeklējis 3 kārtējās sēdes no vietas.
kādā gadījumā tas uzskatams par izstāju-
šos, — viņa vietā stājas attiecīga kandi-
dātu saraksta nākošais kandidāts.

Piezīme. Katrā atsevišķā gadījumā
Pašvaldības departaments lemj par to,
vai valdes locekļu uzrādītie sēžu neap-
meklēšanas iemesli atzīstami par di-
binātiem.

20. Ja iepriekšējā pantā paredzēto
iemeslu dēļ kādam sarakstam pietrūkst
kandidātu un no valdes sastāva iztrūkst
viens vai vairāki valdes locekļi, tad ap-
riņķa valdes vēlēšanu likumā paredzētā
kārtībā noteicams, no kura kandidātu
saraksta ņemams iztrūkstošais kandidāts.
Kandidātu, kurš zaudējis vēlēšanu tiesības,
apriņķa valde izslēdz no kandidātu sa-
raksta.

21. Apriņķa valdes darbvedību vada
un nār/in apriņķa valde- rs.

22. Sekretārs ieraksta apriņķa valdes

sēžu protokolus grāmatā. Pro-
tokolu paraksta valdes priekšsēdētājs,
klātesošie valdes locekļi un sekretārs.

23. Apriņķa valdes protokola norakstu
7 dienu laikā p< apriņķa valde iesūta
iekšlietu ministrijai.

24. Lietā ieinteresētās persona
iestādes var pārsūdzēt apriņķa valdes lē-
mumus viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma paziņošanas dienas, likumības

apgabaltiesā un lietderības ziņā —
Iekšlietu ministrijai.

25. Uz valdes sēdēm var uzaicināt liet-
pratējus bez lemjošas balsstiesības.

26. Valdes kārtējās sēdes noturamas
vismaz 2-reiz mēnesī, valdes noteiktās
dienās un stundās, bet ārkārtējās — pēc
vajadzības. S -auc valdes priekš-
sēdētājs.

27. Vai - ir pilnfi i tanīs
klāt ne mazāk kā puse no valdes locekļu
sastāva, tanī skaitā priekšsēdētājs vai viņa
biedrs.

28. Valdes locekļa atvaļinājuma vai
saslimšanas gadījumā viņam uzliktos īpašos
pienākumus izpilda, saziņā ar valdi, viens
no pārējiem valdes locekļiem vai priekš-
sēdētājs.

111 nodaļa.

Valdes priekšsēdētāja pienākumi.
29. Valdes priekšsēdētājs sagatavo

valdei priekšā liekamās lietas, ziņo
par tām sēdē un izpilda valdes lēmumus.

30. Valdes priekšsēdētājs lidz ar sekre-
tāru paraksta apriņķa valdes ir
rakstus un dokumentus.

31. Priekšsēdētājs pieprasa no p
valdēm ziņas par visu, kam sakar* ar

iības darbību, uzdod izpildīt valsts
iestāžu rīkojumus, kā ari sniedz valsts
iestādēm pieprasītās ziņas.

32. Apriņķa valdes darbvedība, grā-
matvedība un kase atrodas priekšsēdētāja
uzraudzībā.

33. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā
viņa pienākumus izpilda priekšsēdētāja
biedrs.

34. Ja priekšsēdētājs atzīst, ka apriņķa
valdes lēmumi nesaskan ar likumu, viņš
aptur to izpildīšanu un ziņo par to Iekš-
lietu ministrijai un valdes tuvākā sēdē.

35. Valdes priekšsēdētājs aptur neliku-
mīgus pagastu pašvaldības orgānu lēmu-
mus un rīkojumus un ziņo par tiem ap-
riņķa valdei attiecīga lēmuma pieņem-
šanai tuvākā sēdē.

36. Apriņķa valdes priekšsēdētājs katrā
valdes sēdē sniedz ziņojumu par
darbību.

IV nodaļa.
Revizijas komisija.

37. Revizijas komisija sastāv no 3 lo-
cekļiem.

38. Ne vēlāk kā 14 dienas pēc vēlē-
šanām līdzšinējais apriņķa valdes priekš-
sēdētājs uzaicina jaunievēlētos revizijas
komisijas locekļus uz pirmo sēdi.

39. Pirmā sēdē revizijas komisija izvēl
no sava vidus komisijas priekšsēdētāju uz
to pašu laiku, uz kādu ievēlēta revizijas
komisija.

40. Revizijas komisijas pienākums ir
revidēt apriņķa pašvaldības darbību. Tā
darbojas uz revizijas komisijas un apriņķa
valdes pieņemtas un Iekšlietu ministrijas
apstiprinātas instrukcijas pamata.

Piezīme. Apriņķa revizijas komisija
var revidēt ari pagastu pašvaldību
darbību.

41. Ja kāds no revizijas komisijas lo-
cekļiem noliek savas pilnvaras, nomirst,
zaudē savas vēlēšanu tiesības uz tiesas
sprieduma pamata, vai nav apmeklējis
bez dibinātiem iemesliem 2 sēd
vietas, kādā gadījumā tas uzskatams par
izstājušos, — viņa vietā stājas attiecīga
kandidātu saraksta nākošais kandidāts.

Piezīme. Katrā atsevišķā gadījumā
revizijas komisija lemj par to, vai
revizijas komisijas locekļa uzrādītie
sēžu neapmeklēšanas iemesli atzī-
stami par drbtnātiem.

42. Ja iepriekšējā pantā paredzēto
iemeslu dēļ kādam sarakstam pietrūkst
kandidātu, tad apriņķa valdes un revizijas
komisijas vēlēšanu likumā paredzētā kārtī-
bā noteicams, no kura kandidātu saraksta
ņemams iztrūkstošais kandidāts. Kandi-
dāts, kurš zaudējis vēlēšanu tiesības, iz-
slēdzams no kandidātu saraksta.

V nodaļa.

Pašvaldības iestāžu darbības pārraudzība,

43. Iekšlietu ministrija pārrauga ap-
riņķa pašvaldību pēc likumība
apriņķa pašvaldības lēmumi, attiecībā uz
lietderību, izpildāmi vienīgi ar Iekšlietu
ministrijas piekrišanu:

a) par nekustamas mantas iegūšanu un
atsavināšanu, kā ari par aizņēmuma
slēgšanu ārzem

b) par iekšējā aizņēmuma slēgšanu par
tādu zumu. kas kopā ar iepri ,
jtem vēl nedzēstiem aizņēmumiem
pārsniedz pusgada budžetu:

c) par naturalnodevu un klaušu no-
teikšanu;

dl par apriņķa pašvaldības budžetu:
e) par aizdevumiem vai pabalstiem paš-

valdību uzņēmumiem, kuri strādā
ar \ em;

:n noteikumiem.
44. Iekšlietu ministrijai ir tiesība 14

dienu laikā no protokola noraksta saņem-
šanas dienas apturēt nelikumīgu-
valdīb

lēmu-
mus pārsūdzēt attiecīgā administra'ivā

14. Apriņķa valdes lēmumi ir saistoši

pagastu pašvaldībām, bet tos var pārsū-

iena mēneša laikā, likumības ziņā —

apgabaltiesā, bet lietderības ziņā — Iekš-
lietu ministrijā.

45. ii ministrija var
skatus mu darbību, kā
ari to revi
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Likums par apriņķu pašvaldību.

Likums par apriņķa valdes un revizijas
komisijas vēlēšanām.

pārgrozījumi un papildinājumi likumā
par pagasta padomes velēšanām.

Valsts Prezidenta rīkojums.

Saeima.
Kara ministra pavēles Ne 32 un Nš 33.

Rīkojums prefektiem, apriņķu priekš-
niekiem un dzelzceļu policijas priekš-
niekam.

Nodokļu departamenta rīkojums.



46. Instrukcijas par šī likuma izvešanu
dzīvē izdod Iekšlietu ministrija.

d atcelti: !) Pagaidu noteikumi
par apriņķu padomēm un valdēm (Lik.
krāj. papi'ld. 1919. g. 14.): 2) Latgales
pagastu satversmes pagaidu noteikumi
(Lik. krāj. papild. 1919. g. 66.): 3) Papildi-
nājums Latgales pagastu satversmes pa-
gaidu noteikumos (Lik. krāj. 19_
4) Likums par apriņķu pašvaldību likvidē-
šanu (Lik. krāj. 1923. g. 101.): 5) Pārgrozī-
jums likumā par apriņķu pašvaldību likvi-
dēšanu (Lik. krāj. 1924. g. 54.).

Rīgā, 1927. g. 5. novembrī.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Likums
par

apriņķa valdes un revizijas
komisijas vēlēšanām

Saeima ir pieņēmusi un

Valsts Prezidents izjludina
šādu likumu:

1. Apriņķa valdi un revizijas komisiju,
izņemot apriņķa va)des priekšsēdētāju,
ievēl uz 3 gadiem vispārīgās, vienlīdzīgās,
tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlē-
šanās.

2. Ievēlēt apriņķa valdē un revizijas
komisijā var katru balsstiesīgu Latvijas
pilsoni, kuram attiecīga apriņķa pagastu
padomju vēlēšanās ir vēlēšanu tiesības.

3. Tiesība piedalīties vēlēšanās ir abu
dzimumu Latvijas pilsoņiem, kuri bauda
attiecīga apriņķa pagastu pašvaldību vēlē-
šanu tiesības.

4. Apriņķa vardes vēlēšanās nevar pie-
dalīties obligatoriskā kara dienestā esošas
personas, kuras pirms iesaukšanas kara
dienestā nav dzīvojušas attiecīga apriņķa
pagastu robežās. .

5. Vēlēšanu tiesības zaudē personas,
kurām ar tiesas spriedumu par kriminā-
liem noziegumiem ņemtas vai ierobežotas
tiesības, vai kuras par vēlēšanu likuma
pārkāpšanu vai zādzību, krāpšanu, zagtas
mantas glabāšanu un svešas mantas pie-
savināšanos, kā ari par aizliegtu degvīna
izgatavošanu un pārdošanu, tiesa sodījusi
ar cietuma sodu, ja no pēdējā izpildīšanas
dienas nav pagājuši 5 gadi, kā ari personas,
kuras par šiem noziegumiem stāv zem tiesas
un izmeklēšanas, ja viņas atrodas apcieti-
nājumā. Tāpat ari personas, kuras likujnā
noteiktā kārtībā atzītas par garā slimām
un atrodas aizgādnībā.

6. Apriņķa valdes un revizijas komi-
sijas vēlēšanas notiek vienā laikā ar pa-
gasta padomes vēlēšanām oktobra mēneša
trešā svētdienā un sestdienā pirms tās.
Vēlēšanas izsludina apriņķa valde vismaz
6 nedēļas pirms vēlēšanām.

7. Katra apriņķi velēšanu vadībai no-

dibināma apriņķa vēlēšanu komisija no
3—5 locekļiem, kurus uz proporcionalitātes
pamatiem izvēl apriņķa valde un revizijas
komisija kopsēdē no personām, kurām
attiecīga apriņķa pagastu padomju vēlē-
šanās ir vēlēšanu tiesības. Komisija no
sava vidus izvēl priekšsēdētāju un sekre-
tāru. Apriņķa valdes un revizijas komi-
sijas kopsēdi sasauc apriņķa valdes priekš-
sēdētājs.

Piezīun 8. gada vēlēšanām ap-
riņķa vēlēšanu komisiju izvēl apriņķa
likvidācijas valde.

8. Apriņķa vēlēšanu komisija vada
vēlēšanas visā apriņķī un rūpējas par to,
lai šinī likumā paredzētās vietējās vēlēšanu
komisijas izpildītu savus uzdevumus.

9. Katrs pagasts ir vēlēšanu iecirknis,
kurš vajadzības gadījumos sadalāms vē-
lēšanu apakšiecirkņos.

10. Katrā vēlēšanu iecirknī vai apakš-
iecirkni vēlēšanas vada un uzrauga ie-
cirkņu vai apakšiecirkņu vēlēšanu komi-
sijas no 3—5 locekļiem, kuras paredzētas
likumā par pagasta padomes vēlēšanām
7. un 8. panti

11. Pagasta valde pēc vajadzības ie-
dala vēlēšanu apakšiecirkņus un ierīko

nu telpas. Apakšiecirkņu iedalīšanu
apstiprina pagasta padon

12. Par vēlētāja personības pierādījumu
noder : i tās vietā izdota cits doku-
ments.

13. apriņķa vēlē-
šanu komisijai apriņķa valdes un apriņķa

- kandidātu sarakstus
ar kandidātu rakstisku piekrišanu. Kan-
didāti atzīmē katra kandidāta

vieta.
- un revizijas komisijas kandidāti
zami uz viena kopēja saraksta zem

sekošiem nodalījumiem: ...Apriņķa valdes
kandidāti" un ..Apriņķa revizijas komisijas

kandidāti". Sarakstu iesniegšanai no-
liekamas 7 dienas, kuras beidzas ne vēlāk
kā 21 dienu pirms vēlēšanu pirmās dienas.
Sarakstos uzstādīto kandidātu skaits nevar
būt lielāks par valdē un revizijas komisijā
ievēlamo locekļu skaitu. Kandidātu sa-
raksti jāparaksta ne mazāk kā 30 vēlētā-
jiem. Katrs vēlētājs var parakstīt tikai
vienu valdes un revizijas komisijas kandi-
dātu sarakstu. Vienu un to pašu kandidātu
var uzstādīt tikai vienā apriņķa valdes
vai revizijas komisijas kandidātu sarakstā.
Ja kāds kandidāts uzstādīts vairākos
sarakstos, tad viņa kandidatūra atstājama
tikai tanī sarakstā, kurš iesniegts agrāk.

14. Iesniegtos kandidātu sarakstus, ja
tie saskan ar iepriekšējo pantu prasībām,
apriņķa vēlēšanu komisija numurē tādā
kārtībā, kādā tie ienākuši un, ja iesniedzēji
to vēlas, apzīmē ar vēlētāju grupas no-
saukumu. Pēc tam apriņķa valde sarakstus

nodrukā uz atsevišķam loksnēm un caur

pagasta valdēm izdala pa vienam eksem-
plāram no katra saraksta visiem vēlētājiem
ne vēlāk kā 7 dienas pirms vēlēšanām.

Piezīme. Uz apriņķa valdes lēmumu
kandidātu sarakstus ir pielaižams dru-
kāt, bez valsts valodas, ari vienā no
vietējām vairāk izplatītām valodām.

15. Kandidātu saraksti derīgi kā vēlē-
šanu zīmes un iedalāmi tik daudz no-
dalījumos (talonos), cik apriņķī ievēlams
valdes vai revizijas komisijas locekļu,
atstājot pretim katra kandidāta vārdam
baltu nodalījumu varbūtējai kandidāta
vārda ierakstīšanai no citiem sarakstiem.

16. Paziņojumi par visu apriņķi uz-
stādīto kandidātu sarakstiem, vēlākais
10 dienas pirms vēlēšanām, jāizliek pa-
gasta valdes telpās redzamās vietās.

17. Vēlēšanu telpās katrs velētājs sa-
ņem no pagasta valdes izgatavotu un ar
pagasta valdes zīmogu apzīmētu aploksni
un uz vēlēšanos — pa vienam eksemplāram
no visiem kandidātu sarakstiem.

18. No katras vēlētāju grupas, kura
iesniegusi kandidātu sarakstu, pirmais sa-
raksta parakstītājs, vai ari kāda cita
grupas izraudzīta persona no vēlētāju
vidus, var piedalīties bez lemjošām balss-
tiesībām apriņķa un iecirkņu (apakš-
iecirkņu) vēlēšanu komisijās.

19. Vēlēšanu zīmju nodošanai vēlēšanu
telpām jābūt atvērtām no pīkst. 8 rītā
līdz 8 vakarā.

20. Vēlēšanu sākumā, pirms balsu no-
došanas, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
vai viņa vietnieks, vēlēšanu komisijas un
sanākušo vēlētāju klātbūtnē, pārliecinās
par to, ka kastes, kuras nolemtas vēlēšanu
aplokšņu iemešanai, ir tukšas. Pēc tam
vēlēšanu kastes aizzīmogo.

21. velēšanu telpās ierīkojama slēgta

istaba vai nodalījums, kurā vēlētājs vie-
natnē ieliek aploksnē vēlēšanu zīmi. Aiz-
līmētas aploksnes vēlētāji komisijas at-
klātā sēdē personīgi nodod vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdētājam vai viņa vietniekam,
kuram, pēc vēlētāja personības un vēlēšanu
tiesības pārbaudīšanas, vēlētāju klātbūtnē
aploksne jāiemet aizzīmogotā kastē.

22. Pēc balsu nodošanas vēlēšanu ko-
misijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
sevišķā sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu,
uzvārdu un pases numuru un atzinu" uz
vēlētāja pases, vai pases vietā izdota
dokumenta, ka vēlētājs savu balsi nodevis.

23. Katrs vēlētājs var nodot savu
balsi tikai par tik daudz kandidātiem, cik
apriņķī ievēlams valdes vai revizijas ko-
misijas locekļu. Vēlēšanu zīmi vēlētājs
nedrīkst parakstīt ar savu vārdu, vai citādi
kā apzīmēt.

24. Kandidātu sarakstu vēlētājs var
nodot negrozītu, vai ari strīpot nevēlamo
kandidātu vārdus, pie kam izstrīpoto
vietā, vai ari tukšos nodalījumos, ierakstīt
citu kandidātu vārdus, kuri atrodas kādā
citā tā paša apriņķa kandidātu sarakstā,
pie kam valdes kandidātu sarakstā var
ierakstīt kandidātus tikai no citiem valdes
kandidātu sarakstiem; tāpat ari revizijas
komisijas kandidātu sarakstā var ierakstīt
kandidātu tikai no citiem revizijas komi-
sijas kandidātu sarakstiem.

25. Vēlētājs var balsot tikai personigi.
26. Vēlēšanā'; neviens nedrīkst nodot

vairāk kā vienu balsi.
27. Par kārtības uzturēšanu vēlēšanu

laikā gādā vēlēšanu komisijas priekš-
pielaižot vēlēšanu namā un pie

jām nekādu brīvības apr
un kārtīgas vēlēšanu gaitas trauc
kā ari vēlēšanu agitaeiiu.

28. Balsti nodošanai beidzoties, pirmā,
kā ari otrā vēlēšanu dienā, ja tanī tūliņ
neizdara balsu skaitīšanu. ir no-
dotām vēlēšanu zīmēm, aizzīmof
sanu aplokšņu ien spraugu, nodod

nu komisijas pnf ksstavju. va ipoh

ejas uzraudzībā līdz nākošas dienas ritam

kad vēlēšanu komisija pārliecinās , Ka

aizzīmogotās kastes atrodas kartība

29. Apakšiecirkņu vēlēšanu komisijas ,

ne vēlāk kā nākošā dienā P« velēšanām ,

nosūta pagastu vēlēšanukomisijai vdesanu

protokolu līdz ar visiem attiecīgiem mate-

riāliem un aizzīmogotām kastēm ar nodo-

tām vēlēšanu zimēi*: on
Piezīme, šī likuma 15., 17., 19., fi

21 22 27 un 28. panti attiecināmi

ari
"už~p'agastu iecirkņu (apkšiecirkņu)

vēlēšanu komisijām. .
30. Balsu skaitīšana izdarāma viena

iera

paņēmienā klātesot vēlētājiem, kup -

vēlēšanu telpās. Ja balsu skaitīšana

nav notikusi vēlēšanu otrās dienas vakara,
tad tā izdarāma nākošā dienā iepriekš

noteiktā stundā vēlēšanu komisijā ieradu-

šos vēlētāju klātbūtnē. Balsu skaitīšanu
izdara šādā kārtā: a) kastes atver, ap-
loksnes saskaita, atplēš un pārbauda no-
doto sarakstu derīgumu; b) sarakstus
sagriež pa taloniem (atsevišķu kandidātu
vārdu ierakstīšanai nolemtiem nodalīju-
miem): c) saskaita visas balsis, kuras
nodotas par katru atsevišķu kandidātu
pagastā; d) konstatē talonu skaitu, kāds
nodots par visiem, katrā atsevišķā kandi-
dātu sarakstā minētiem kandidātiem.

31. Pagastu vēlēšanu komisijas pec

vēlēšanām saskaita visas pagastā vai tā
apakšiecirkņos nodotās balsis un sastāda
protokolu par balsošanas iznākumiem
pagastā.

32. Par skaitīšanas iznākumiem, kā ari
par savu pārējo darbību, vēlēšanu komisija
sastāda sevišķu protokolu, kuru paraksta
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un lo-
cekļi, kā ari klātesošie vēlētāji, ja viņi to
vēlas.

33. Pagasta vēlēšanu komisijas pro-
tokoli lidz ar attiecīgiem vēlēšanu mate-
riāliem nosūtami apriņķa vēlēšanu komi-
sijai ne vēlāk kā piektā dienā pēc vēlēšanām.

34. Lai sadalitu apriņķa valdes locekļu
vietas starp pieteiktiem sarakstiem: a) sa-
skaitāms visā apriņķī nodoto derīgo talonu
skaits: b) tas izdalāms uz apriņķa valdē
ievēlamo valdes locekļu skaitu; c) pēc tam
izdala talonu skaitu, kurš nodots par katru
kandidātu sarakstu uz h punktā pare-
dzētā kārtībā iegūto skaitu. Šīs dalīšanas
iznākuma veselais skaitlis ir valdes locekļu
skaits, kurš ievēlēts no katra atsevišķa
kandidātu saraksta.

35. Ja pie dalīšanas iznāktu veseli
skaitļi ar daļām, vai tikai daļu skaitļi un
ja trūktu viens vai vairāk no ievēlamo
valdes locekļu skaita, tad daļu skaitļi
sarindojami pēc lieluma, sākot ar lielāko,
un iztrūkstošais valdes locekļu skaits
izdalāms pa vienam loceklim uz tiem
sarakstiem, kuriem daļu skaitļi lielāki.

36. Lai noteiktu, kup' kandidāti ievē-
lēti no katra atsevišķa kandidātu saraksta,
attiecīgā saraksta kandidāti sarindojami
pēc nodotā balsu skaita tādā kārtībā,
ka pirmo vietu ieņem tas kandidāts, par
kuru nodots vislielākais balsu skaits, tad
kandidāts ar nākošo lielāko balsu skaitu
it. t. t. Ja par kādiem viena saraksta
kandidātiem nodots vienāds balsu skaits,
tad tie sarindojami pēc sarakstā uzstādītās
kartības. Par ievēlētiem no katra saraksta
uzskatams attiecīgs skaits kandidātu, sākot
no pirmā pēc augšminētā sarindojuma.

37. Ja vienā va: vairākos apriņķa
valdes locekļu kandidātu sarakstos uz-
stādīto kandidātu skaits mazāks par valdes
locekļu skaitu, kurš nāktos šim sarakstam
proporcionāli ar nodotām balsīm, visi
šādos sarakstos minētie kandidāti uz-
skatami par ievēlētiem. Atlikušais valdes
locekļu skaits izdalāms starp pārējiem
iesniegtiem kandidātu sarakstiem 34. pantā
paredzētākārtībā, bet tikai ar to izņēmumu,
ka dalīšana nav izdarāma ar balsu skaitu,'
kurš nodots par visiem kandidātu sarak-
stiem, bet ar to balsu skaitu, kurš nodots
par tiern sarakstiem, starp kuriem notiekizdališana.

3R. Pēc tam. kad noskaidrots ievēlēto
apriņķa valdes locekļu skaits un sastādīts
viņu saraksts, vēlēšanu komisija visas
pārejās personas, kuras ievestas kandidātu
sarakstos, ieskaita valdes locekļu kandi-dātos. Ja ievēlētais apriņķa valdes lo-
ceklis kautkādu iemeslu dēl izkrīt no
valdes locekļu skaita, tad viņa ' vietā stājas
nākošais kandidāts no attiecīgā kandidātu
saraksta.

39. Revizijas komisijas sastāvs no-

2S5TL?V-3ļ 36., 37., un 38. pantosparedzēta kartībā.
40. Pēc vēlēšanu beigām apriņķa vēlē-šanu komisija vis ,nu materiālus

ar attiecīgiem dokumentiem un vēlēšanukomisijas protokolu 10 dienu laikā, skaitot

no vēlēšanu pēdējās dienas, nosūta
lietu ministrijai, kura to pārbaiv
7dienu laikā, skaitot no vēlēšanu ne-
saņemšanas, var iesniegt savus pr,
apgabaltiesai. Lidz ar vēlēšanu m
nosūtīšanu Iekšlietu ministrijai an *'
vēlēšanu komisija izbeidz savu d^H

41. Sūdzības par vēlēšanās pk
nelikumībām var iesniegt tikai perso
kurām tiesība piedalīties vēlēšanās

^dzības jāiesniedz attiecīgai apgabalus
ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc balsu sas?
tīšanas dienas apriņķī.

42. Visas sūdzības un protesti anrjnt
valdes un revizijas komisijas vēiēša
lietās atsvabināti no zīmognodokla "

43. Protestus un sūdzības, kup -,-
40. un 41. pantos, apgabaltiesa
10 dienu laikā, skaitot no protesta va
sūdzības saņemšanas dienas. ja nJļļ
atzīst notikušās vēlēšanas par nelikumīgāk
viņa tās atceļ. Ja turpretim tiesa
par nelikumīgu tikai atsevišķu valde,
(revizijas komisijas) locekļu ievēlēšanu
tad apriņķa valde viņus izslēdz no valde
(revizijas komisijas) locekļu saraksta u,viņu vietā nāk pēc kārtas kandidāti m*attiecīeā kandidātu saraksta.

44. Apgabaltiesas lēmumu var pārsū-
dzēt Senātā viena mēneša laikā no lēmuma
pasludināšanas dienas.

45. Ja tiesa atcēlusi vēlēšanas visā
apriņķī pilnā sastāvā, tad izsludināmas
jaunas vēlēšanas uz šī likuma pamata

46. Apriņķa valdes lēmumi, kup pje
*

ņemti līdz tai dienai, kad atceltās valdes
vietā stājas jaunievēlētā valde , paliek
spēkā. Amatpersonas, kuras ievēlē!
atceltās valdes sastāva, patur savas piln-
varas līdz tam laikam, kamēr jaunā valdes
sastāvā ievēlētās personas stājas pie savu
pienākumu izpildīšanas.

47. Instrukcijas par vēlēšanu izvešanu
izdod Iekšlietu ministrija.

Rīgā, 1927. g. 5. novembrī.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Pārgrozījumi un papildinājumi
likumā par pagasta padomes

vēlēšanām.

Saeima Ir pieņēmusi ui
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likumā par pagasta padomes vēlēšanām
(Lik. kr. 1922. g. 57.) izdarīt sekošus pār-
grozījumus un papildinājumus.

1.
3., 6., 9., 14., 16., 17., 20., 25. un 26,

pantus izteikt sekosi:
3. Tiesība piedalīties vēlēšanās ir abu

dzimumu Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšana
pirmā dienā ir ne jaunāki par 21 gadu. ja
viņi līdz minētai dienai attiecīgā p
nodzīvojuši vismaz pēdējos četrus m
pirms kandidātu saraksta iesniegšanas.

6. Pagasta padomes vēlēšanas notiek
oktobra mēneša trešā svētdienā un sest-
dienā pirms tās.

Vēlēšanas izsludina pagasta valde vismai
6 nedēļas pirms vēlēšanām.

9. Pagasta valde ierīko vēlēšanu telpas
un vajadzības gadījumos sadala pagastu
vēlēšanu iecirkņos.

14. Vēlētāji var iesniegt pagasta '
noteiktās stundās vēlamo kandidātu sa-
rakstus, pieliekot sarakstiem viņā uzņemto
kandidātu rakstisku piekrišanu. Pagasta
padomes un revizijas komisijas i
kandidāti iesniedzami uz viena I
saraksta zem sekošiem nodalījumiem:
..Pagasta padomes kandidāti" ui
gasta revizijas komisijas kandidāti". S
rakstu iesniegšanai noliekamas 7 dienas,

kuras beidzas ne vēlāk kā 21 dienu pin»
vēlēšanu pirmās dienas. Sarakstā uzstādīto
kandidātu skaits nevar būt lielāks paf

attiecīgā pagastā ievēlamo padomes
^

lo-
cekļu skaitu. Kandidātu saraksts jāpa-
raksta ne mazāk kā 20vēlētājiem.Ka^vēlētājs var parakstīt tikai vienu kan-
didātu sarakstu. Vienu un to pašu kandi-

dātu var uzstādīt tikai vienā sarakstī-
ja kāds kandidāts uzstādīts vairākos &

rakstos, tad viņa kandidatura atsi
tikai tanī sarakstā, kurš agrāk ies

Piezīme. Kandidātu sarakstus, kā an
kandidātu rakstisku piekrišanu ir P*j
laižams iesniegt bez valsts valodai
vienā no vietējām vairāk izp latīta
valodām

16. Par vēlētāja personības P'erai .
jumu noder pase, vai tās vietā
kuments. 3. pantā minētais 4 metu
dzīvošanas laiks nosakāms pēc atzīt

pases vai pēc māju grāmatas, vai ci

pierādījumiem.



,- pagasta valde, ne vēlāk kā 7 dienas
:anām. izdala visiem vēlētājiem

vienam eksemp lāram no katra pagasta

Kta kandidātu saraksta.
^ 20 Vēlēšanas notiek aizklāti balsojot.

.;a5 vēlēšanu telpās vēlētājiem " iz-

edz neaizlipinātu apzīmogotu aploksni
Spieprasījumu — pa vienai vēlēšanu
"mei no katra pagastā pieteiktā kandidātu

^raksta. Katrā vēlēšanu zīmē apzīmēts
iecīna kandidātu saraksta numurs, kan-

didatu
*vārdi un uzvārdi. Vēlēšanu telpās

^rīkojama slēgta istaba vai nodalījums,
kurā vēlētājs bez citu klātbūtnes ieliek

aploksnē vēlēšanu zīmi ar kandidātu sa-
rakstu, par kuru tas nodomājis nodot savu

vai nu bez kādiem strīpojumiem un
(papildinājumiem , vai strīpojot viņam ne-

'ēlainos kandidātus. Strīpoto kandidātu
vai ari tukšos talonos var ierakstīt

kandidātus no citiem pagastā iesniegtiem
kandidātu sarakstiem, vai atstāt vietas
tukšas. Ierakstot vēlēšanu zīmēs kandidā-

tus no citiem sarakstiem, padomes kan-
didātu nodalījumā var ierakstīt tikai pa-
domes locekļu kandidātus un revizijas
komisijas kandidātu nodalījumā — tikai
revizijas komisijas kandidātus. Aploksne
jāaizlipina un personīgi jānodod vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājam vai viņa viet-
niekam, kurš vēlētāja klātbūtnē to iemet
aizzīmogotā kastē, pie kam sevišķā sa-
rakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un
pases N? un atzīmē uz pases, ka vēlētājs
savu balsi nodevis.

25. Uzraudzība par kartību vēlēšanu

laikā vēlēšanu telpās piekrīt vēlēšanu ko-
misijas priekšsēdētājam vai viņa vietnie-
kam, kuram jāraugās uz to, ka vēlēšanu
namā un pie tā ieejām netiktu pielaista
vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības
traucēšana, kā ari'vēlēšanu aģitācija.

26. Balsu nodošanai beidzoties, pirmā,
kā ari otrā vēlēšanu dienā, ja tanī tūliņ
neizdara balsu skaitīšanu, kastes ar nodo-
tām vēlēšanu zīmēm, aizzīmogojot vēlē-
šanu aplokšņu iemešanas spraugu, nodod
vēlēšanu komisijas priekšstāvju vai poli-
cijas uzraudzībā līdz nākošās dienas rītam,
kad vēlēšanu komisija pārliecinās, ka
aizzīmogotās kastes atrodas kārtībā.

II.

10., 11., 12. un 13. pantus strīpot.

III.
15. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
Piezīme. Uz pagasta valdes lēmumu

vēlēšanu sarakstus pielaižams drukāt
bez valsts valodas ari vienā no vietē-
jām vairāk izplatītām valodām (pa-
ralēls teksts).

^
—

Ar šo
atcelti pārgrozījumi likumā par

pagasta padomes vēlēšanām (Lik. kr.
WA. g. 141.).

Rīgā, 1927. g. 5. novembrī.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Valsts Prezidenta rīkojums

1927. gada 5. novembrī

Nr. 106.
Ieceļu Ārlietu ministrijas rietumnodaļas

vadītāju un Charge d'AUaires Beļģijā
pilnvarotu ministri Pēteri Sēju par
ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Itālijā, skaitot no š. g. 1. novembra.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Ministru prezidents M. S k u j e n i e k s.

SAEIMA.
Sēde 4. novembrī.

Sēdi atklāj un vada priekšsēdētājs
Dr. P. K a 1 a i ņ š.

Nobalsošanā nāk pārejas formulas, kas
iesniegtas sakarā ar pieprasījumu ministfu
prezidentam par sēklas fonda izlietošanu.
Vispirms balso par vienkāršo pārejas for-
mulu, ko, vārdiski balsojot, pieņem ar
50 pret 48 balsīm. Ar to Saeima
'zteikuse valdībai uzticību,
tā ka opozijas iesniegtā motivēta formula
atkrīt pate no sevis.

Pēc tam nāk apspriešanā likums
Par pavalstniecības li-
kuma grozījumu un pa-
pildinājumu atcelšanu.

? K v e 1 b e r g s kā referents ziņo, ka
Komisijā tas noraidīts. Likumu
aizstāv K. Pauluks un G. Mīlbergs.
Ministru prezidents M. Skujenieks
izsakās , ka šis jautājums _ tagad
r.udz zaudējis no sava asuma, kāds tam
VJpavasarī. Toreiz pavalstniecības

urna grozījumu un papildinājumu pre-

tinieki apgalvojuši, ka nu simtiem tūksto-
šiem svešniekiem atvēršoties durvis uz
Latviju, un mušu tauta tikšot vai iznī-
cināta. Tagad izrādījies, ka tikai ap
500 cilvēku izlietojuši pavalstniecī-
bas likuma grozījumus, un starp šiem
oOO cilvēkiem ir likāt 139 žīdi. Tā tad
par žīdu likumu šos grozījumus nemaz
nevar nosaukt un viss šis jautājums ne-
būt nav .mušu dzīvība vai nāve", kā
daži sava laikā runājuši aģitācijas nolūkā.
Ministru prezidents saka, labais spārns
sava laika esot balsojis par daudz tālāk
ejošu pavalstniecības likumu. Viņš tam-
dēļ esot par ša likuma noraidīšanu, lai
notiktu tautas nobalsošana, kur tad visi
redzēšot, ka ar tautas nobalsošanu nevar
rotaļāties.

Pēc tam, kad ar plašākām runām
uzstājušies vel daži runātāji gan
pret, _ gan par šo likumu, notiek
balsošana par pāreju uz pantu
lasīšanu, atkal deputātus uzsaucot pa
vārdiem. Par pāreju uz pantu lasīšanu
balso tikai 43, bet pret to 53. Tā tad
likums noraidīts un nu notiks tautas
nobalsošana.

Pēc tam sēdi slēdz.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5 pēc

pusdienas.

valdības rīkojumi un pavēles

Kafa ministra pavēle Nr. 32.

Rīgā, 1927. g. 3. novembrī.

Pārvaldības daļa.

§ 1,
Saskaņa ar L.K. O. domes š. g. 3. no-

vembr a lēmumu pa vēlu:
1) visos garnizonas š. g. 11. novembrī

noturēt parādes;
2) pēc parādes, Rīgas, Bolderājas-

Daugavgrīvas, Liepājas, Jelgavas,
Krustpils, Rēzeknes. Alūksnes, Vec-
gulbenes, Cēsu un Valmieras gar-
nizonā ar Kāja ministrijas atlaistiem
līdzekļiem sarīkot ordeņu kavalie-
riem mielastus un izrīkojumus, kādi
pēc apstākļiem katrā atsevišķā gar-
nizonā iespējami

Mielastu un svinības garnizona
priekšniekiem organizēt, pēc saviem
ieskatiem, kopīgi visam garnizonam
vaj pa atsevišķiem pulkiem ;

3) atvaļinātiem no aktivā kara dienesta
Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem,
kuri vēlētos ņemt dalību ordeņu
svētku svinībās, jāpieteicas pie viena
no augstāk uzskaitītiem garnizona
priekšniekiem.

Rīgas garnizonā parādi nolieku pīkst 11
uz Esplanādes laukuma.

Karaspēka daļas uz parādi izvest pēc
garnizona priekšnieka norīkojuma.

Parādi pieņemšu es.
Parādi komandēt garnizona priekš-

niekam ģenerālim Gopperam.
Jaunapbalvotiem Lāčplēša kara ordeņa

kavalieriem ordeņus izdalīs L.K. O. domes
priekšsēdētāja biedrs ģenerālis P e -
niķis.

Pēc parādes jaunapbalvotiem ordeņa
kavalieriem mielasts Armijas virsnieku
klubā.

Kafa ministris, ģenerālis Bangerskis.

Kara ministra pavēle Nr. 33.

Rīgā, 1927. g. 4. novembri.

Pārvaldības daļa.
Sakarā ar to apstākli, ka Valsts Pre-

zidents savu braucienu uz Liepāju at-
licis, parādi Lāčplēša kafa ordeņa svētkos
Rīgā pieņems un ordeņus jaunapbalvo-
tiem L. K. O. kavalieriem izsniegs Valsts
Prezidents un mielasts jaunapbalvotiem
ordeņa kavalieriem notiks Rīgas pilī.

Pārējie Kara ministfa _ š._ g. 32. pav.
1. § nosacījumi paliek speķa.

Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

Rīkojums
prefektiem, apriņķu priekš-
niekiem un dzelzceļu policijas

priekšniekam.
Papildinot ministrijas š. g. 9. sep-

tembra rīkojumu N° 1846, publicētu

.ldības Vēstneša" 1927. g. 204. nu-
murā un .Iekšl. Min. Vēstn. * 1927. g.
141. num., administratī vais departaments
lūdz pie administratīvu sodu uzlikšanas
vainīgiem par trakumsē rgas apkapšanas
obligatorisko noteikumu pārkāpumiem,
Jūsu lēmumos uzradīt, kad notikuma

vieta ir bijusi izsludināta par trakum
sērgas apdraudētu rajonu.

Rīgā, 1927. g. 2. novembri. Ne 1846
Administratīvā departamenta

direktors Šlosbergs
Iekšējās apsardzības nodaļas

priekšnieks J. Rozenbachs

Valdības iestāžu paziņojumi.
Nodokļu departamenta

rīkojums.
Zemāk minētās ienākuma nodokļa ko-

misijas aprēķinājušas par 1927. gadu ie-
nākuma nodokli, kā ari uzlikušas attiecīgos
gadījumos sodu par vajadzīgo ziņu neie-

šanu un izsūtījušas visiem maksā-
tājiem nodokļu listes š. g. sekošās dienās:

Rīgas I iec. komisija . 29. oktobrī.
II . 29.

III ,. .1. novembri.
IV 1.
V . 1.

VI .. .29. oktobrī.
VII ,. .1. novembrī.

..VIII 28. oktobrī.
IX . 29.
X . 28.
XI.. .1. novembrī.

.. XII „ . 1.
„ XIII „ ,. . 29. oktobrī.

Rīgas apr. I iec. komisija I. novembri
., II ,, „ . 28. oktobrī.

Valmieras apr. I iec. kom. 28.
II , 29.

Valkas , '. I .. ., 18.
11 2"S,, 11 ,, ,, i.v^. ,,

Liepājas I iec. komisija 1. novembri
II ., „ ' 29. oktobri.

„ III .. .. 29.
„ apriņķa 1. novembri

Jelgavas pilsētas 29. oktobrī.
Daugavpils ,, 29.
Aizputes apriņķa „ 19.
Jelgavas „ 29.
Bauskas ,, ., 29.
Jēkabpils ,. 28.
Kuldīgas .. ., 1. novembri
Tukuma ., .. 29. oktobrī.
Ventspils ,, - I. novembri
Daugavpils ,, ,, 29. oktobrī.
Ilūkstes „ 27.
Ludzas .. ., 31.
Jaunlatgales „ 30.
Rēzeknes ,, 29.
Talsu ,. I. novembri
Madonas .. ,, 22. oktobrī.
Cēsu .. .. 21.

Paziņojot par šo, nodokļu departaments
aizrāda:

1. Sūdzības minētā nodokļa lietā ie-
sniedzamas iecirkņa resp. apriņķa komi-
sijai mēneša laikā no šī paziņojuma ie-
spiešanas dienas „Valdības Vēstnesī".

2. Nodoklis maksājams lidz 31. de-
cembrim 1927. gadā, bet sods 14 dienu
laikā no maksāšanas listes saņemšanas
dienas vietējā Latvijas bankas nodaļā.

3. Par termiņā nesamaksāto nodokli
jāmaksā soda nauda l,, no nodokļa sumas
par katru pilnu vai nepilnu mēnesi.

4. It sevišķi departaments aizrāda vēl
uz to, ka nodokļa listes nesaņemšanas
laikā nevar būt par iemeslu sūdzības ter-
miņa pagarināšanai, vai nodokļa nesa-
maksai noteiktā laikā. Katra pienākums
pārliecināties vai viņam nodoklis maksā-
jams vai ne. Ziņas par to izsniedz nodokļu
inspektori, pie kuriem var ari dabūt no-
dokļa listes visi tie, kam tās nebūtu iz-
sniegtas.

Rīeā. 1927. e. 4. novembri.

Nodokļu departamenta
direktors F. Ķempels.

Nodaļas vadītājs A. .Mazurs

Dzēšami no nosacīti notiesāto

sarakstiem.
1) Sarakstā Ne 12 (sk. 1922. g. 30. no-

vembra .Valdības Vēstneša* 270. nu-
mura) Ne 963 — Dinstmanis,
Georgs Alberta d.;

2) sarakstā Ne 17 (sk. 1923. g. 10. fe-
bruāra .Vaid. Vestn." 33. numura)
N» 1600 — Ž o v n o , Veronika
Stepana m.;

3) sarakstā Ne 24 (sk 1923 g. 30. maija
.Valdības Vēstneša* 112. numurā)
Ne 2209 — Kangizers, Kārlis
Jēkaba d. un Ne 2214 — Kreic-
b e r g s , Jānis Ernesta d ;

4) sarakstā .Ne 41 (sk. 1924. g. 2 maija
ald. Vēstn." 98. numura pielikuma)

Ne 4226 — Lube, Mārtiņš Kri-
stapa d.; .

5) sarakstā Ne 46 (sk. 1924. g. 18. okt.
.Vaid. Vēstn." 238. numura pieli-
kumā) Ne 5223 — Ludvigs, Her-
manis Kārļa d.;

6) sarakstā Ne 51 (sk. 1925. g. 24. apr.
.Vaid. Vēstn." 90. numura pielikumā)
.Va 6413 — Priedīts, Jānis Jē-
kaba d.;

7) sarakstā Ne 54 (sk. 1925. g. 11. au-
gusta .Vaid. Vēstn.* 176. numura
pielikumā) Ne 7295 — Ž i g a t s ,
Francis Franča d.;

8) sarakstā Ne 55 (sk. 1925. g. 19. sep-
tembra .Vaid. Vēstn.* 209. numura
pielikumā) Ne 7359 — E r m a n s ,
Teodors Jēkaba d.;

9) sarakstā Ne 59 (sk. 1926. g. 9 fe-
bruāra .Vaid. Vēstn.* 31. numura
pielikumā) .Va 8302 — Klievens,
Klāvs Jāna d.;

10) sarakstā Ne 62 (sk. 1926. g. .Vaid.
Vestn." 160. numura pielikumā)
Ne 9410 — Paipal, Milda Krista
meita;

11) sarakstā Ne 67 (sk. 1927. g. .Vaid.
Vēstneša" 121. numura pielikumā)
Ne 11497 — Žuromski, Josifs
Georga d.;

12) sarakstā Ne 68 (sk. 1927. g. .Vaid.
Vēstneša" 155. numura pielikuma)
Ne 11573 — Dudels, Stepans
Kasjana d. un

13) sarakstā Ne 70 (sk. 1927. g „Vald.
Vēstneša* 239. numura pielikuma)
Ne 12367 — Kozlova, Jekalerina
Jāņa m. un Ne 12524 — Rukše,
Jūlijs Justiana d.

Rīgā, 1927. g. 3. novembrī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. S a u 1 ī t s.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr. A. Ziediņš dzīv. Brīvības
ielā Ne 57 neskaitās vairs kā valsts
darbinieku ārsts.

Departamenta direktors F r. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Dribba.

Pasta ziņas.
Š. g. oktobja mēnesī no Daugav-

pils pilsētas pasta kastītēm izņemti un
nav nosūtīti pēcpiederībassekoši vienkārši
sūtījumi:

13 vēstules bez adresēm,
8 atklātnes bez adresēm,
1 atklātne ar nesalasāmu adresi,
2 nepilnīgi apmaksātas bandroles un
2 pavisam neapmaksātas bandroles.

Pastmeistars F. Anže.

Izlabojums
Vakarējā .Valdības Vēstneša" numurā

iespiestā Valsts Prezidenta pavēlē armijai
un flotei Ne 104, zem ordeņa 2049. nu-
mura, kur stāv .Zaļas armijas partizāns
Otto Strautmanis", jāstāv: Zaļās armijas
partizāns Otto Strantraanis.

Patentu ziņas.
(1 turpinājums.)

Patentu valde paziņo, ka izdotas sekošas
apliecības par preču nozīmju reģistrēšanu:

.No 4)114. Firmai ,,Lechat R. Philippe,
Benoit. Lancelot <& Cie", Nantes,

Francijā — zīmējums (elips ar medaļiem)
ēdamvielu konzerviem.

4105. Tam pašam — zimējums
(ģerbonis un medaļi) — ēdamvielu konzer-
viem, zardinām eļļā.

4106. Tam pašam — zīmējums
(taisnstūris ar ģerboni) — ēdamvielu kon-
zerviem.

4107. Firmai ,.Gross-Droz Fr<
successeurs de A. Droz & Cie", Bordeaux,
Francijā, — vārdi ,.Cacao-Choua" — lī-
ķiem

4H>8. Firmai ..Siemens Elektro-
vvarme-GeselIschaft m. b. H.", Sornetvitz'ā
p. M Vācijā — uzrak . ' —
dažāda veida elektriskiem apsildāmiem

4H>9. Firmai .,The Yale & To\vne
ManuiacturingCoinpanv". Altonā p. Elhas.
Vācijā — vārds ,Yale" — lielākam vairu-
mam dažādu nreču.

Firmai ..Socjētē Anonvme
Louis Brandt & Frēr
Bienne, Šveicē — zīmējums (grieķu burts

ar uzrakstu „Om<
pulksteņiem.

,,From Cli.
Ger\ Parīzē, Fran-
cijā — vārds .,Gerv<; -eram visādā
veidā.



firmai ,,Roullet & Cie Succes-
seurs de J. Denis Henrv Mounie & Cie",
Charente Francijā — zīmējums (vinogu
lapa) — konjakam.

JVe 4113. Firmai ,.Etablissement Rocca
Tassy & De Roux". Marselā. Francijā —
vārds „Cacaoline" — taukiem, kakao
sviestam.

.Ns 4114. Firmai ,.Compagnie Fermiere
de l'Etablissement Thermal de Vichv",
Parizē, Francijā — zīmējums ar uzrakstu
„PastiIles \'icliy Etat" — pastilēm.

Ne 4115. Tam pašam — zīmējums (fa-
brikas ēkas) ar uzrakstu .,Vichv" — mine-
ralsālim.

JSš 4116. Firmai „J. Thiriez Perē <& Fiis,
Sociētē a Responsibilitē Limitēe", LiJIe,
Francijā. — apaļš zīmējums ar uzrakstu
„Thiriez, Lille"— kokvilnas, linu. vilnas,
zīda, rami-šķiedru diegiem.

.Ne 4117. Tam pašam — zīmējums
(zirga galva) — diegiem un dzijām.

N? 4118. Firmai ..Sociētē Generale des
Tuileries de Marseille, Sociētē Anonvme",
Marseļā, Francijā — zīmējums (piecsta-
raina zvaigzne) — izstrādājumiem no māla.

Ne 4119. Tam pašam — zīmējums (bite
— tām pašām precēm.

4120. Firmai „Gaston Cousin et
DameCharlotteLa urent son eppouse-veuve
en premiēres noces de Mr. Magloire Du-
monter", Rouen, Francijā — zīmējums
(garīdznieks) — farmaceitiskam pro-
duktam.

Ne 4121. Firmai ,,Louis Albert Gas-
card, Bihorel-les-Rouen (Seine-Inferieure),
Francijā — zīmējums zīmogveidīga etiķete
— liķieriem un reibinošiem dzērieniem.

Ne 4J22. Firmai ,,J . Lesquendieu",
Parīzē, Francijā — zīmējums (vīrieša
krūšu tēls) — ādas kopšanas krēmam.

Ne 4123. Firmai ,,Etablissements Hut-
chinson Compagnie Nationale du Caout-
cbouc", Parizē, Francijā — vārds ,,Hut-
chinson" — gumijas precēm.

Ne 4124. Firmai ,.Cementa Svenska
Cementforsaljnings A. S.", Malmo, Zvie-
drijā — zīmējums (trī< kroni) — cementam.

Ne 4125. Firmai ,.Eugen Lahr" Virc-
burgā, Vācijā — zīmējums ar vārdu

..Arāba — mušu ķeramiem papīriem un
visāda veidā aparātiem.

4126. Firmai ,,Noilly Brat & Cie",
Marseļā, Francijā — zīmējums ar uzrakstu
.,N. P. <& Cie" — vērmeļu vīnam.

4127. Tam pašam — zīmējums
etiķete ar uzrakstu ,,N'oilIy Prat & Cie"
ēstgribu ierosinājušiem un sagremošanu
veicinājošiem liķieriem.
.N? 4128. Tam pašam — zīmējums

etiķete ar uzrakstu ..Vermouth Noillv
Prat <& Cie" — vērmeļu vīnam.

Nē 4129. Firmai „Parufamet Ufa-Pa-
ramount-Metro-Verleihbetriebe G. m. b.
H.", Berlinē, Vācijā — vārds „Parufamet"
— lielākam vairumam dažādu preču.

Ne 4130. Firmai ,,Heinrich Franck
Sohne A. G.", Linz, Austrijā — zīmējums
(kafijas mašina pakavā) — kafijai un
kafijas surogātiem.

Ne 4131. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu — visāda veida
labības kafijai.

Ne 4132. Tam pašam — vārds ,,Enrilo "
— kafijas ražojumiem, surogātiem.

Ne 4133. Tam pašam — zīmējums (ka-
fijas mašina) — metāla precēm un kafijas
surogātiem.

Ne 4134. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu — kafijas surogātiem

Ne 4135. Firmai ,,United Cigarette Ma-
chine Company A. G.", Drezdenē, Vācijā —
vārds ,,Triumph" — tabakai un tabakas
precēm.

N? 4136. Tam pašam — burti„U.K.tabakas precēm un tabakai.
Ne 4137. Tam pašam — burti „U. .M."

— tām pašām precēm.
Ne 4138. Firmai „Dr. Ernst Laves",

Hannoverā, Vācijā — vārds ,,Tricalcol" —
ārstniecības līdzekļiem.

Ne 4139. Tam pašam — vārds ,,Iri-
phan" — ārstniecības līdzekļiem.

Ne 4140. Tam pašam — vārds „Silicol"
— ķimiski farmaceitiskiem produktiem
zobu ārstēšanai un pildīšanai.

(Turpmāk vēl.)

Rūpniecības nodaļas priekšnieka
vietā K. Šnakenburgs.

Patentu valdes priekšnieks J. Purics.

Rigas apgabaltiesas I. kriminalnodaļa,

saskaņā ar savu š. g. 28. oktobra lēmumi,

atsauc ..Valdības Vēstnesi" 220 numura
iespiesto sludinājumu par Marijas Sladzev-

skajas meklēšanu, jo Sladzevskaja apcietināta

un ievietota Madonas cietumā.

Rīgā, 1927. g. 2. novembri. L. Ht 334 27.

Priekšsēdētāja biedra vietā Raeders.

Sekretāra palīgs Lazdenieks.

? ' i

(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ries. lik. 1967,, 2011.-
2014. un 2079. p. p. un Balt
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, u/ Dārtes Akman-Okman,
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierūsat prvt šai tiesā
20. septembri 1927. g. publicēto
1027. g. 22. apriti Ropažu pag.
..Kaina-Rudaju" māja mirušā
atraitņa Bcrtula Laura d. Okma-
na (Akniana), 1927. g.l3.februarī

kārtībā taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Bērtula Laura d. Okmana (Ak-
roana) mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantiniekiem,

Ijiem, fideikomisarijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
nodrukāšanas dienas.

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

Prit I \. Veidni
sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967.. 2011.—
2014 un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Ustina Tuzika lūgumu,
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā II. oktobri
1927. g. publicēto 1920. g. 19.
martā Rīgā mirušās Staņislava?
Ignata m. Tuzik, dzim. Kanevska,
IK'4 g. 29. septembrī pie' Rīgas
notāra A. Bochanova taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Stanislavas Ignata m. Tuzik,
dzim. Kaņevski mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
matttin.. legatar., fideikomisa-

parāddevējiem u. t. t.,
I savas tiesības, pretenzi-

i. is un ierunas minētai tiesai sešu
i laikā, skaitot no ši sludi-

jiima nodrukāšanas dienas.
i> minētā termiņā nebūs

izdarīts, tad minētās personas
-ā atteikušās no ierunām

- liku-

1927. g.
v. A. Veidners.

Kalve.

Liepājas apgabaltiresa
uz sava š. g. 29. septembra lē-
muma pamata uzaicina 10 23.ap-
rilī 1924. g. Aizputē mirušā
Augusta Ernesta d. Blūma
mantiniekus, kreditorus, legata-
rus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas liesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. Jļfe IO01m/27

Liepājā, 5. oktobrī 1927. g.
Priekšsēd. b. v. A. Kirššfelds.

i Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa

uz sava š. g. 22. septembra lē-
muma pamata uzaicina 13. febr.
1926 g. Vārves pagastā mirušā
Anša Andreja d. Ķipja mantinie-
kus, kreditorus, legatarus, fideiko-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības uz
mantojumu, pielikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesaiminētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. .Ns 994m. 27.

Liepājā, 5. oktobrī 1927. g.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.

Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas
un pamatojoties uz .
jumiem likumā par valsts zeme
fondā ieskaitīto zemju
karisku parādu nolīdzinās
dzēšanu" (,,Vald. Vēstn.'** It
no 1927. g.) un savu 1927. Ļ
22. septembra lēmumu, uzaiciņ
nostiprināto uz valstij piederos*
Aizputes apriņķī. Rudbāržu min-
žu ar krep. 'Š° 159 — 1 rej-
sekošu hipotekarisku par,
proti: 1) 9000 rubļu lielumā p&
1864. g. 26. jūnijā ar ,\
nostiprinātas obligācijas, '
10000 rubļu lielumā pēc 1864.1.
26. jūnijā ar Ka 3286, n
nātas obligācijas, 3) I Otu»
lielumā pēc 1864. g. 26. jumj"

ar Ne 3287, nostiprinātas oW>-
gacijas un 4> 10000 rubļu lieta*
pēc 1864. g. 26. jūnija ar J**32»
nostiprinātas obligācijas, viflļ
izdotas par labu Kārlim . «•
Firksam, — turētājus ierast»
tiesā un pret obligācija iesnief
sanu saņemt tiesas depo/
neto parādu pilnīgai sas^H
deponētos Ls 699,82. >MM

Liepājā, 10. oktobri 1927. g-
Priekšs. b.V.Bienenstami-

17060a Sekr. A. Jau-

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lugu™?
un pamatojoties uzParjumiem likumā par valsts SMP
fondā ieskaitīto zemju .P°£
kar isku parādu nolīdzināšanu-ļ" ,
dzēšanu („Vald. Vēstn. ."* '
no 1927. g.) un savu 'SZjv*
22. septembra lēmumu,

"^^nostiprinātās uz valstij P'ede"š»
Kuldīgas apriņķi, Todaižu nuw*

ar krep. JV° 141'— I reģ. ,8y
ill

9. janvārī 10000 rbļ. lielas «*"£
gacijas turētāju, kura ?***£
par labu bar. Šarlottei Luai*«-

m. fon Klopman, dz,mv,L.
Dorn, pie kam prasības oo*

ments skaitās noraksts no «^
nētās obligācijas, kurs ,"****?
Pēterim Jēkaba d. Bredau i»*-*
17. novembrī nozaudētā un i

iznīcinātu atzītā obligacij
posta akta pirmraksta ^J*^—
ierasties tiesā un pret ^ obligav

^iesniegšanu saņemt tiesas <»ļTj
zitā minētās obligācijas ?"™»";
samaksai deponētos Ls i

Liepājā. ..> . oktobri 192

Pr iekšs. b, V. B ienenst
[7054a Sekr. A. Jans

Redaktors: M. Arons,

šim numiKam 8 laoas Duse«

Literatūra,
Atpūta. jV? 157 — 1927. g.

KURSI.
Rīgas birža, 1927. gada 5. novembri.

Devizes
1 Amerikas dollars 5,177 5 j»
1 Anglijas mārciņa 25,195—25%

100 Francijas franku 20,20—20'»
100 Beigas 71,80—72 '*100 Šveices franku 99,55—m-
100 Itālijas liru 28,10—28 .';
100 Zviedrijas kronu 139,05—139 "-
100 Norvēģijas kronu 136,40 137)
100 Dānijas kronu . 138,55—139';
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,25—15ģ
100 Holandes guldeņu .....208,35—209^
100 Vācijas marku 123,25—124'
100 Somijas marku 13,00—13 ļ
100 Igaunijas marku 1,37—1 i
100 Polijas zlotu 57,00—61ŪC
100 Lietavas litu 50,85—5] ?

1 SSSR červoņecs — — L
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:
5°/0 neatkarības aizņēmums. . . 98—100
4% Valsts aizņēmums prem.' . . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .. 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rigas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlci

Zvērināts biržas māklers Th. Šummen

Māksla.
Nacionālā opera. Sestdien, 5. novembri, pirmo

reizi šini sezonā ,,Verters", Teodora Reitera
vadībā. — Svētdien, 6. novembri, pulksten 2
dienā, VIII tautas izrādē „Traviata". ,—
Pulksten 7.30 vakarā, balets ,,R a i m o n d a".
Diriģents: Teodors Reiters. — Otrdien, 8. no-
vembrī, ,,Aida ", galvenā diriģenta Emila
Kupera vadībā.

Nacionālais teātris. Sestdien, 5. novembri,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē R. Blau-
maņa komēdija ,,N 0 saldenās pudele s".
— Svētdien, 6. novembrī, pulksten 2 dienā,

tautas izrādē Bernara Šovakomēdija -
apustulis". — Pulksten 7.30 vakars'
tona un Simona „Z a z a" ar Liliju *?; ^titula lomā. — Otrdien, 8. novembri n,?>
7.30 vakarā, tautas izrādē J. Janševska v*
dija „Precibu viesulis".

Dailes teātris. Sestdien, 5. novembrī
7.30 vakarā, interesantā austrumnieku s
„M i sters Vu". Titula lomā — TJļļ
Lācis. — Svētdien, 6. novembrī, pulksten 2 <2par tautas izrādes cenām J. Raiņa 2^
stiprāka par nāvi" vai Tura'i das'u^traģēdija un pulksten 7.30 vakarā Molnara v
spēle ,.Sarkanās dzirnavas". — pj*
dien, 7. novembri, pulksten 6 vakarā kal?
izrādē „M i sters. Vu". — Otrdien ļļ!J
izrādē „M i I a stiprāka par nā 'vj..
trešdien ,,Sarkanās dzirnavas".

Rīga.
Lāčplēša kara ordeņa dome,

noliekot gadskārtējo ordeņa svētku svi-
nēšanu vietējos garnizonos, uzaicina
ordeņa kavalierus ierasties svētku svinī-
bās 11. novembrī tuvāka garnizonā vai
savā karaspēka dajā.jepriekš laikus pie-
teicoties izvēlētā vietā ar rakstu vai per
sonīgi. Jaunapbalvojamiem,kuru saraksts
publicēts, tanī dienā jāierodas Rīga,
Esplanidē pulksten */-,U. Ordeņa dome
pirms parādes apmeklēs Brāļu kapus,
kur noliks vaiņagu kritušiem varoņiem.

Valsts Prezidenta sekretārs
J. Grandaus.

Studentu bataljona bij karavīru
biedrība „Daugavas Sargi"

nolēmusi 11. novembrī uz kritušā kara-
biedra, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera
Alfrēda Veisa kapa uzlikt piemiņas
plāksni. Tādēļ lūdzam visus biedrības
biedrus un studentu bataljona bij. kara-
vīrus ierasties II. novembrī pulksten 9
rītā Brāju kapos un sapulcēties pie ieejas
vārtiem. Biedrības valde.

Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309' . p. pamata uzaicina Mariju
Stamberg. dzim. Ligačinski,
kuras dzives vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ieras*
tiesā saņemt norakstus no viņas
vīra Kārļa Stamberga iesūdzibas

viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem, un uz-
dot savu dzives vietu Jelgavas

Ja minēta laika aicināmā ne-

ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedis bez viņas klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās
tiesas kanclejā. L.J6403 27

Jelgavā, 7. okt. 1927. g.
Priekšsēd. v. R. Miillers.

Sekretāra pal. F. Kāps.
Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. tik. 293., 301. un
309». p. pamata uzaicinajuri
M a s k a I u. kura dzives vieta
nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Lucijas-
Annas Maskai, dzim. Gailis
iesūdzibas raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem,
un uzdot savu dzives vietuJelga-
vas pilsētā. Ja minētā laikā
aicināmais neierastos, lietu no-
liks uz termiņu un izspriedis bez
viņa klātbiltnes. Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas
sēdi un visus pārējos papirus

- kanclejā.
Jelgavā. II. oktobri 1927. g.

16930a L. A6 40327.
Priekšsēd. v. R. Millers.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, pamatodamās uz
civil ties. likuma 14607i . panta
paziņo, ka minētā tiesa civilno
daļas 26. septembra 1927. gadā
atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Jēkabpils tirgotāju krāj-aizdevu
sabiedrību ievedot viņu koopera-
tīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā. — Biedrības valdes sēdeklis
atrodas Jēkabpilī.

Jelgava. 7. oktobrī 1927. g.
Reģ. nod. pārz. Efferts.

16592a Sekr.v.M. Helm
Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-

cijas nodaļa, pamatodamās uz
18. jūlija 1923. g. lik. par biedrī-
bām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta paziņo,
ka minētā tiesa civilnoda ' ļas

ptembra 1927. g. atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Lielplatones
lopkopības-pārraudzības biedrību
ievedot viņu to biedrību reģistra
pirmajā daļa. kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atro-
das Lielplatones pag.

Jelgavā. 1927. g. 7. oktobri.
:. nod. pārz. P. Efferts.

16593a Sekretāra v. M. Helmans.
Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-

cijas nodaļa, pamatodamās uz
18. jūlija 1923. g. lik. par biedrī-
bām, savienībām un politiskām
organizācijai* 17. panta paziņo,
ka minēta tiesa civilnoda 'ļas

3. oktobri 1927. gadā atklātā sēde
nolēma reģistrēt Pienavas zemes
īpašnieku brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrību ievedot viņu to
biedrību reģistra pirmajā 'daļā,
kurām nav pelņas iegūšanas
mērķa. — Biedrības valdes sē-
deklis atrodas Pienavas muižā.

Jelgavā, 1927. g. 8. oktobri.
Reģ. nod. pārz. P. Efferts.

16651a Sekr. v. M. Helmans.

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūguma
un pamatojoties uz „pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu'* („Vald. Vēstn." JVa 18.
no 1927. g.) un savu 1927. g.
22. septembra lēmumu, uzaicina
nostiprināto uz valstij piederošu
Aizputes apriņķī, Pieviku-Lab-
ragu muižu ar krep. .N'9 '112 —
I reģ. sekošu. lu rakstu turētājus
"" Proti: I) 1853. g. 14. jūnijā
10000 rubļu lielumā par labu
bar. Fridricham fon Korfam,
pārgājusi Christiana Kārļa d.
fon der Osten-Sakena īpašumā
un 2) 10000 rubļu lielumā,
cedetiem 1913. g. 13. jūlijā uz
uzrādītāja vārdu pēc noraksta
no 1901. g. 14. aprilīļa ar žurn.
Ni 182 uz Elizabetes Zigvald
un \eronikas Brem . dzim.Zigvald
nostiprināta 25000 rubļu liela
ķīlu raksta kreposta akts, —

ierasties tiesā un pret ķīlu rak-
stu iesniegšanu saņemt titM
depozitā minēto parādu pilifc
samaksai deponētos Ls 363,5(1

Liepājā, 10. oktobrī 1927. g.
Priekšs. b. V. Bienenstam

17059a . Sekr. A. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
22. sept. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma-Talsu zemes grā-
matu nodaļā uz ErnestamJāņa d.
Švarcam pieder, nekust. īpašuma
Talsu apr., Laidzes muižas Lab-
renc mājas ar zemes grātn.
„Vo 1458 korob. akts: 1) pirkuma-
pārdevuma līgums, noslēgts

ļ. ". jun. starp Paveļu
Briggenu un Ernestu Švarcu
un knrob. 1910. g. 21. jun. .N° 1158
ierasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-

:1,1s dienas ,.Vald. Vesta."
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzis parādu par sa-
maksātu un lūdz. Ernestam
Švarcam atvēlēs prasīt hip. dzēša-
nu zemes grāmatās. L..\'°l38f> 27

Je lgavā, 1927. g. 5. okt.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

lfiāVla Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
26. sept. nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obli-
gācijas par 4700 kr. r., korob.
1911. g. 1. jun. N? 1412 uz Jurim
Libertam pieder. Jēkabpils apr.,
Salas muižas Melder-Liben
mājām ar zemes grām. - N? 2223

par samaksātu un - lūdz.
Donas zemes bankai, dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās. L.V?448 27

Jelgavā. 1927. g. 5. okt.
Priekšsēd. v. P. Kfferts.

16532a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu
29. sept. nolēmumu dara zināmu
vispārībai. ka obligācija par
3900 kr. rbļ.. korob. 1911. g.
5. mai ">24 uz Mārtiņa
Ješinska Bauskas apr., Bruknas-
Šenbergas muižas .,Oeše" mā-
jām ar zemes grām. >ē 929, at-
zita par iznicinātu un lūdz.
Donas zemes bankai, dota tiesība
prasit jaunu obligācijas norakstu,
kurš stāsies nozudušā oriģināla
vietā. L..V?424 27

(elgavā, 1927. g. 5. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

16533a Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa
uz š. g. 25. augusta lēmuma pa-
mata uzaicina 25. decembrī 1923
g. Liepājā mirušā Georga Kri-
stapa d. Satata mantiniekus,
kreditorus legatarus, fidei-
komisarus un visas zītas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz viņa atstāto manto-
jumu, jeb kuras vēlētos apstrīdēt
viņa testamentu , pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanai dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tie-
sības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā
termiņa notecēšanas testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stāju* -'īlm. 27.

Liepājā, 5. oktobra 1927 g
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.16326a Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava š. g. 15. septembra lē-
muma pamata uzaicina 31. okt.
1926. g. Rudbāržu pag. mirušā
Arveda Heinricha d. Mirama
mantiniekus,kreditorus,legatarus,
fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz viņa atstāto
mantojumu, vai kuras vēlētos
apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tiesai savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Minētā laikā nepieteiktās tiesī-
bas un prasības tiks atzītas par
zaudētām uz visiem laikiem un
pē.c aizrādītā termiņa notecēšanas
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā stājušos. N° 1125 m.

Liepājā, 5. oktobrī 1927. g.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
16328a Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz ,,pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" (,, Vald. Vēstn. Ni \8.
no 1927. g.) un savu 1927. g.
22. septembra lēmumu, uzaicina
nostiprinātā uz valstij piederošas
Bātes muižu ar krep. Ns 108 —

I reģ., 1889. g. 14. jūnijā 21000 r.
lielumā par labu bar. Vladimiram
fon der Osten-Sakenam ķilu
raksta turētāju, ierasties tiesā
un pret ķilu raksta iesniegšanu
saņemt tiesas depozitā minētā
parāda pilnīgai samaksai depo-
nētos Ls 396,20,—. Xb 801 27.

Liepājā, 10. oktobrī 1927. g.
Priekšs. b. V. Bienenstams.

17055a Sekr. A. lansons.



„ «oeabaltiesas reģ. nodaļa

«odamās uz civ. ties. lik.

P%£ 0anta paziņo, ka min.

ĒTciv nod. 26. sept. 1927. g.
<ēdē nolēma: koopera-

-edrību re*, pirmā daļā
nurā, otrā nodalījuma at-

«?ii ka ar Dobeles patērētāju

ŽSbas 1927. K- 28 - au8usta

w* biedru sapulces nolēmumu
,jti šis biedrības statūti

^KT ar klātpieliktiern sta-

^Hjbas valdes sēdeklis at-

gavā/J'oktobri 1927. g.

nod. pārzinis P. Efferts
.paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,

(āna un Minnas Taureņu

lū.nūna" un pamatojoties . uz pie-

rim i pie priv. lik. 36. p uni2. pie-

rimi pie notar. nolik. 280. p.

un savu š. g. 28. septembra

Iftnumu. izsludina, ka Jānis

d. Taurens un Minna

m. Taurens, dzim. Sud-
i pie Liepājas

Ž. Kaimiņa 192
ptembrī ar reģistra Ne 12092

līgumu, ar kuru viņi atcēluši

iriv. lik. 79. un sek. p. p.

paredzēto laulāto laužu mantas

kopību, pēc kura lānis Taurens
"> . jūlijā iestājoties

likumīgā laulībā ar Minnu

mal- saņēmis no pēdējās kā

pūru dažādu kustamu mantību

2000,— kopvērtībā, kura

skaitās par Minnas Taurens

dzim. Sudmals. atsevišķu īpa-

šumu. & 840 27.
Liepājā, 5. oktobrī 1927. g.

Priekšs. b. v. A. Kiršfelds
16335a Sekr. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūguma
un pamatojoties uz
jumiem likumā par \.
fondā ieskaitīto zemju
karisku parādu nolīdzināšanu un

-
. ) un savu 1' .

22. septembra lēmumu, uzaicina
inātā uz valstij pied

Valtaiķu mācītāja muižu ar krep.
880. g. 12. maijā

rubļu liela ķīlu
turētāju, izdotu par labu Val-
taiķu draudzei no mācītāja Ju-
liusa Veide, — ier
un pret ķīlu raksta iesni
saņem? itā minētā
parāda pilnīgai samaksai depo-

Liepājā. 10. oktobrī 1927. g.
Bienenstams
A. fans

Liepājas apgabaltiesa

uz Va bankas lūguma
un pamatojoties uz ,.pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitito zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un

ptembra lēmumu, uzaicina
nostiprināto uz valstij pied
Sakas muižu ar krep. -V 173 —

išu ķilu rakstu turē-
tājus un proti: I) 12000 rubļi
par labu bar. Aleksandram Bēram
pēc 1886. g. 9. jūnija nostiprināta
ķilu raksta un 2) 25000 rubļi
par labu Lūcijai Dolžikov, dzim.
fon Lilienfeld, pēc
14. janvārī nostiprināta ķilu
raksta, — ierasties tiesā un pret
ķīlu rakstu iesniegšanu saņemt

parādu
pilnīgai samaksai depon

Liepājā, 10. oktobrī 1921
Priekšs. b. V. Bienenstams

Sekr. A. fans

Liepājas apgabaltiesa
uAugustes Zemgrid-Dīcman lū-
guma un pamatojoties uz I7.mar-

lilr -v? ' £' ''kurnu, civ. proc.
S4. p. p. un savu

*' ?-. 29- septembra lēmumu,
uzaicina obligācijas turētāju, ku-
jjjjjjjjjV^ p

ar
5000 rbļ.

uz
barona

|j^|jV>Nikolaja d. fon Hana
?*n '912. g. 8. decembri

jj^KPJfoz Augustei Zem-
cman, dzim. Zemers, pie-

^^V
muiž

u ar nosaukumu
nna Kloster-Aizpute" . Aiz-

putes apriņķī, ar krep. > 17.—1
reģistra, viena mēneša laikā
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju dēļ ie-
maksāto Ls 100,—, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas. Pēc
minētā termina notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, piešķirot lūdzējai tie-
sību pieprasīt parāda iz«
no zemesgrāmatām.

Liepājā, 5. oktobrī 1927. g.
Priekšs. b. v. A. Kiršfelds

16340a Sekr. A. ļans

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūguma
un pamatojoties uz ..pārgrozī-
jumiem likumā par valsts
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanir* (,,Valdības Vēstnesi
JVs 18. no 1927. g.) un savu
1927, B- 22. septembja 'ēmumu
uzaicina nostiprināto uz valstij

piederošu Liepājas apriņķi. Diž-
Gramzdas muižu ar krep. X» 77 —

košu ķīlu rakstu turētājus
un proti: I) 10000 rubļu atlikumā
par labu bar. Liii fon dev
Sakeii. dzim. fon Korf. pēc

g. 7. decembri ar H
nostiprināta 18000 rubļu liela
ķīlu raksta un 2) 2000 rubļu
atlikumā par labu bar
Haraldam, Sesilam, Elitai, Ga-
brielai, Artura bērniem fon Korf
un Gabrielai Kārla m. fon Korf,
dzim. fon Firks, pēc 191
5. februārī ar žurn. fb 53, no-
stiprināta 38.738 rbļ. liela ķīlu
raksta no dalīšanas akta,
gājuša bar. Aleksandri
fon Ketzerlinga īpašumā.

I un pret ķīlu rakstu
saņemt tiesas depo-

zitā minēto parādu pilnlg
maksai deponētosLs21Liepājā. 10. oktobri 1927. g.

Priekš- , b. V. Bienenstams.
Sekr. A. J

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūgumu

un pamatojoties uz ..pārgrozī-

jumiem likumā par valsts zemes

fondā ieskaitīto zemju hipote-

karisko parādu nolīdzināšanu un

dzēšanu", uu savu š. g. 29.

lēmumu, uzaicina personas, kuru

rokās atrodas ķīlu
stiprināti uz Kuldīgas apriņķa
Padures muižu ar krep. .V
1) 1895. g. 3. februar
lielumā par labu Augustei Ivana
m. Balfur, pārgājis Kārļa Au-
gusta d. Bilderlinga īpašumā
un 2) 1895. g. 3. februārī 4;
lielumā par labu Eduardam Edu-
arda d. Balfuram, — ierasties

u rakstu
sanu saņemt tiesas depozitā mi-
nēto hipotekarisko parādu pil-
nīgai samaksai der

7.14.
Liepāja, 5. oktobrī 1927. g.

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.
i Sekr. A. ļans

Latgales apgabali, I civilnodaļa,

likumu un civ. proc. Tik.
un. p.p.. uzaicina to pt

ķilu zīme, k.
Engelhardta
rubļiem un nostiprin."-
17. jūlijā ar -V 54 uz Daiiķ:
apriņķ.
muižu, ier<-.-

zemes bankas mi
I.. '

Latgales apgabali. I civilnodaļa,

p.p., uzaicina to p.
lādi, kuru rol-

ķīlu zīme.
līnas K
rubļiem un nostiprināta I -
17. mai
apriņķa Mirbacha Rai;

minētās ķīlu z;: lai.
ktobri.

L. N

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
pamati
likumu un civ. proc lik.

p.p., uzaicina to p
un iestādi, kuru rokās atrodas
ķīlu zīme. kas izdol
Ettingena vārdu pai

1925. g.
23. februārī ar ,V> 7 uz Ludzas
apriņķa Vulfius. muižu

:, lidzņernot mi-
nēto ķilo zirni. I ipitala
parāda un ",!',. saņemšanai, kas
iemaksāti no Valsts zemes bankas
minētās ķilu zīmes d/

Daugavpilī, 1927. g. 5. oktobri

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš
|.Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesa-
pamat
likumu uz civ. proc. lik.

p. p. uzaicina tās p-
-ādes, kuru rokās atrodas

ķīlu zīmes, kas izd.

chaila Durandina v. pa-
as rubļiem un n

5. aprīli a"
un uz Kār(a Lercha vārda par

vijas rbļ. un n
nātas 1908. g. 15. maijā a-

uz Rr priņķa
Feimaņu muižu, ierast:

©,14, kapitāla-parāda

o saņems pirmās
ķīlu zīmes un L- pitala
parāda un ai pēc

kītu zīmju d
Daugavpili, 1927. g. 8. oktobrī

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
|. Tiltiņš

Latgales apgabalt. I. civilnodaļa
panta' marta
likumu un civ. proc.Tik.I460un. p. p., uzaicina
un iestādi, kuru rok
ķīlu zīme, kas izdota uz Alek-

.lu pai
i kr. rbļ. un nostiprināta

iartā ar
uz Ludzas apriņķa. S. Garšingii
Annopoles muižu.

lidzņernot minēto ķīlu zīmi
kapitāla parāda ur

saņemšanai, k.

ķilu zīmes dzēšanai, i
Daugavpilī, 5. oktobrī 1

Priekšs. b. A. Strazd:
16454a Sekr. v. I. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
pamat'
likumu un civ. proc. lik.

p. p., uzaicina to p
uu iestādi, kuru rokās atrodas
ķilu zīme, kas izdota ui
Engelharda vārdu par 67.500 kr
rubļiem un nostiprināta II
29. martā ar .Vo 25 uz Ludzas
apriņķa. Dam ņerga Zaļmuiža;
6. zem. apb., iei i tiesā
lidzņernot minēto ķilu zīmi

113,13, kapitāla parāda uti
saņemšanai, kas ien
IstS zemes bankas minētās

ķīlu zīmes dzēšanai.
Daugavpilī, 5. oktobrī 1

L. '
Priekšs. b. A. Strazdiņš.

16455a Sekr. v. I. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. I. civilnodaļa
pamatojoties uz 1923. g. 17.marta
likumu un civ. proc. lik.

p. p., uzaicina to p<
un iestādi, kuru rokās atrodas
ķīlu zīme, kas izdota uz Nikolaja
Traven du par 37.'
rubļiem un nostiprināta 1914. g.
31. janvāri ar .V 9 uz Rēzeknes
apriņķa Juršana Pacholku ful-
varjea, ierasties šai tiesā lidz-

minēto ķīlu zirni
kapitāla parāda un ",,",., saņem-
šanai, kas iemaksāti
zemes bankas minētās ķīlu zinies

rtai. L. .v° 568b 21.
I >augavpitī, 5. oktobri i

Priekšs. h. A. St razd :
Sekr. v. I. Ti Itinš.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
pamatojoties uz 1923. g. 17
likumu un civ. proc. lik.

p. p., uzaicina to pi
un iestādi, kuru rokās atrodas
ķīlu zīme. kas izdota uz Indriķa

lu par
rbļ.'un nostiprināta

1913. g. 14. augustā ar t
liz Rēzeknes apriņķa, Derju-
Hnska Zosno muižu, ierasties
saī tiesā, līdzņemot minēt
rimi, l kapitāla parāda

ņemšanai, kas iemak-
sāti n bankas
minētās ķīlu zīmes d;

Daugavpilī. 5. oktobri 1

Priekšs. b. A
16457a Sekr. v. I. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa

pamat- g. 17.marta
likumu un civ. proc. lik.

p.p.. uzaicina to p
Stādi, kuru rokās atrodas

ķīlu zīme. kas izdota uz Paula
Derbeneva vārdu par 139500 kr.
rubļiem un nostiprināta 1
24. augusi uz Ludzas
apriņķa V. .Mi muižas
muižu, ier,: . līdz-
ņemot minēto ķīlu zīn
kapitāla parāda
šanai, kas iemaksāti

bankas mi zīmes
nai. L. '

ktobri.
Strazdiņš.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
pamatojoties uz
likumu un civ. proc. lik.
un aa . P-P-. uzaicina

stādi, kuru rof

12. februāri ar >
i. Boličeva un
muižu, ii

lidzņernot minēto ķīlu zīmi
da un

Daiu «tobri.

diņš.
^retara v. I. T

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
0 vispārībai, ka i

lti. novembri mirušās Annas
Vikentija m. Joniēenok
vattestaments, ar kutu tēsi
kustama un nekustama manta
novēlēta Antonam fontcenokam
ar apgabaltiesas 1927
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekam Antonam Jo-

ikam. L. -
Daugavpili. 1927. g. 5. oktobri.

i' A. Strazdiņš
kretara v. J.Tiltiņš

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka i
9. oktobri mirušā Andreja Berna
d.Kivleniek a i iments
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Aloi-
zam Andreja d. Kivleniekam ar
apgabaltiesas 1927. g. 4. jūlija
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekam Aloizam Andreja d.
Kivleniekam. 1 . '

Daugavpilī, !'? -itobrī.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš,

kretara v. J. Tilt inš.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
ribai, ka I

20. martā mirušā Antona Jāņa d.
Briēa notariālais testaments, ar
kuru testatora kustama un ne-

nikai Antona m. Briē ar apgabal-
1927. g. II. aprija lēmumu

apstiprināts un t manti-
niecei Veronikai Anton
Brič. L. *

Daugavpilī. 192
Priekšsēd. b. dinš.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
ribai, ka 1

22. aprilī mii
d. Jurdža n
ar kir īa un

:ma manta nov
nam A Alek-
sandra
Pēterim. Annai un Dai
h.b. Jurdžiem ar ar.

imimu
un tiks izdots manti-

lam Jurdžam.
-stobri.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
16441a SekreU

tama manta novēlēta Au-

Matisa iam.

I6443ž

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsis zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz ..pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes

fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisko parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" un savu š. g. 29. sept.
lēmumu, uzaicina personas, kuru
rokās atrodas ķīlu raksti, no-
stiprināti uz Liepājas apriņķa
Maz-Dāmas muižu ar krep
1 reģ., par labu Luizei, Christofa

dzim. fon cum
Berge: 1) 10.000 rbļ. lielumā,

nostiprināts 19 maijā
ar žurn. .V 616 un 2) 10.000 rbļ.
lielumā, nostiprināts 191
27. maijā ar iurv.
ierasties tiesā un pret ķīlu rakstu
iesniegšanas saņemt tiesas de-

pozitā minēto hipotekarisi

rādu pilnīgai samaksai deponētos

Ls 358,90,—. 802 27.

Liepājā, 5. oktobrī 1927. g.

Priekšs. b. v. A. Kiršfelds.

16341a

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūguma
un pamatojoties uz
jumiem tikumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu' un savu š. g. 29. dsept.
lēmumu, uzaicina ķīlu raksta
turētāju, kurš nostiprināts uz
Liepājas apriņķa Purmsātes mui-
žu ar kre; — I reģ.
1880. g. 14. oktobri ar Sa 7488.
pēc bar. Leonharda fon Ungern-
Sternberga pūra kvitēs (lllaten-
0.uittung) 6000 rbļ. lielumā par
labu bar. Margaretai fon L'ngern-
Sternberg, dzim. bar. fon Bēr
ierasties tiesā un pret ķīlu raksta
iesniegšanu saņemt tiesas depo-
zitā minētā hipotekariskā |
pilnīgai samaksai depi

Liepājā, o.okt.l927.g..V-

Priekšs. b. v. A. Kiršfelds
16343a Sekr. A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūguma
un pamatojoties uz „pāl
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisko parādu nolīdzināšanu uu
dzēšanu" un savu š. g. 29. sept.
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas ķīlu raksts, ie-
stiprināts uz Liepājas apriņķa
,,Dinsdurbes-Sepenes" mu
krep. J6 110. — I n
24. janvārī ar žurn. .V? 1458. par
labu Katrinei fon Bagge, dzim.
fon Bēr, 15537 rbļ. 15 kap.
lielumā pēc bar. Bflhelma fon
Bagge pūra kvitēs (Dlaten-
quittung), — ierasties tiesā, lidz-
ņernot minētu ķilu rakstu un
pret tā iesniegšanu saņem!
depozitā minētā hipotekariskā
parāda dzēšanai deponētos

.V: 849 27.
Liepājā. 5. oktobrī 1927

Priekšs. b. v. A. Kiršfelds.
16344a Sekr. A. lan -

Liepājas avgabaltiesa
uz sava š. g. 29. sept. lēmumi;
pamata uzaicina 22. dcc. !
Ventspilī mir. Jāņa Dāvida d

Krapte mantiniekus, kreditorus
legatarus. fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būl
kādas tiesības vai prasības uv
atstāto mantojumu, pieteikt viņas

tiesai sešu mēnešu laikā.
no sludinājuma iespiešanas die-

nas.
ibas un prasības, pa kurām

nebūs paziņots tiesai minētā

laikā, tiks atzīt . īdētām
lem laikiem. Nš1003m 27
sēd. b. v. A. Kiršfeldts

Liepājas apgabaltiesa

uz šaje Leiba d. Zivcuna lūgumi;
un pamatojoties uz civ. p:

un sek. n.p. un
lēmumu, uzacinj

obligai tāju, kura
i hainii

cl. Heidena vārdu un 191
18. augustā az žurn. N
nostiprināta uz Šaje L<
Zivcunam piederošas neko
mantas Liepājā ar krep. .\? 173
sešu mēnešu laikā, skaitot m
sludinājuma iespiešanas dienas
ierasties tiesā lidzņernot minēti
obligāciju, iesniegt tādu
Pēc minētā termina notec

'
gadījumā, obligāciju, kā

nozaudētu atzīs pat iznicinātu,
piešķirot lūdzējam tiesību lūgt
zemesgrāmatu nodaļu iz
viņam nozaidēt viņas
norakstu ar oriģina

i un nozīmi.
Liepājā. 1927. g. 5. oktobrī.

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfeldts.
16345a Sekretārs A. Ia:

Liepājas apgabaltiesa

-ts zemes bankas lūguma
un pamatojoties uz ..pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" (,.Vald. Vēstn."

27. g.) un savu 192
22. septembra lēmumu, uzaicina
nostiprināto uz valstij piederošu
Rudes muižu ar krep. N° 142 —
I reģ. 1882. g. 13. augustā
4000 rubļu liela ķīlu raksta
turētāju, izdotu par lah
Zommer. dzim. bar. Buttler
ierasties tiesā un prjjt ķīlu raksta
iesniegšanu saņemt tiesas depo-
zitā minētā parāda pilnie
maksai deponē:

Priel Bienenstams.
17063a

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1-160'*: . p pamata
paziņo, ka ar viņas 1027. ļ

tembra lēmumu reģistrēts
Liepājas un apkārtnes ki

sabiedrības statūtu
papildinājums, par ko ir ievesta
kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra 1 da|ā, 81. lapā

!. g.) atzīme.
Valdes sēdeklis atrodas Liepājā
Liepājā, 1927.g. 5. okt. ,\° 101.

Pārzinis A. Kiršfeldts
16347a Sekretāra v. «(paraksts).

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. I460. p.
pamata, paziņo, ka ar viņas
1927. g "4. oktobra lēmumu

reģistrēts Skrundas kooperatīva
,,Ražol : itu § 12. grozi-

par ko ir ievesta koope-
ratīvu sabiedrību un viņu sa-
vienību reģistra 1. daļā, 43. lapā
(1920. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Skrun-
das pag

Liepājā. 12. oktobrī 1927. g.
-ziņa v. (). D zili te

et. v. (par

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460
pamata paziņo, ka ar viņas
1927. g. 4. oktobra lēmumu pār-
reģistrēti Kuldīgas apriņķa sav-
starpēji āšanas
biedrības statūti, par ko ir

itivu sabiedrību
un viņu savienību reģistra I. daļā,
- >7. lapā (195 īmc.

Valdes sēdeklSatrodas Kuldigā
Liepājā. 12. oktobri 19Z

i. Dzinters.
(paraksts).

Liepājas apgabalt. reģistr. nodala
uz civ. proc. lik. I4<VF>. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g.

tembra lēmumu reģistrēts
Aizputes apriņķa kooperal i
tūtu !; 13 grozījums, par ko ir

itivu sabiedrību
un viņu savienību reģistra I daļā.
30. lap /īmc.

Valdes sēdeklis atrodas Aizputē
Lier

A. Kiršfeldts
16346a Sekretāra v. (paraksts

Latgalesapgabaltiesas I. civ ilnod.,
g. 17.marta

likumu un civ. proc. lik.
p. p.. uzaicina to |

-<ādi, kur atrodas
ķīlu zīme, kas izdota uz Nikolaja
Abramova vārdu par 86!
Krievijas rubļiem un n
nāta 1911. g. 22. dcc
Ludzas apr. Etingen. -
muižu

dzēšanai. L. >
Daugavpili. 1927. g. 8. oktobri.

Liepājas apgabaltiesa
uz Kārļa-Richarda Puķīta lūguma

un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p. p., 1927. g.

tembri nolēma: 1) parādu
bj. pēc obligācijas, izdotas

uz Icika Šmēmaņa vārdu un
.:. 10. jūlijā, nostiprinātas

uz Kārlim-Richardam Puķītiin
piederošas nekustamas mantas
Ventspilī, II kvartālā, ar krep.

atzīt par pilnīgi samaksātu
lidz ar visām procentēm un obli-
gāciju par iznicinātu: 2) atvēlēt
lūdzējam pieprasīt zemesgrāmatu
nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām. Ne 284 27.

Liepājā, 5. oktobrī 1927

Priekšs. b. v. A. Kiršfelds
16337a Sekr. A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz Marijas Bērziņ lūgumu un

proc. lik.
2086. p. p., 1927. g.

29. septembrī, nolēma: I) pa-
rādus 1) 1200 rbļ. un 2) loon rbļ.
pēc obligācijām, izdotām: 1) uz
Ventspils sabiedrības bankas un
2) uz Ventspils latviešu krāj-
aizdevu sabiedrības vārdiem un

17. augustā un 2)
? ktobri, nostiprinātām

uz Marijai Bērziņ piederošas
nekustamas mantas Ventspilī.
I kvartālā ar krep
atzīt par pilnīgi samaksātiem
lidz ar visām procentēm un ohli-

par iznicinātam:
vēlēt lūdzējai pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu

rāmatām,
Liepājā. 5.okt.H'27.g.X<:2:>4 27.

Priekšs. h. v. A. Kiršfelds.
Sekr. A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa

uz Ernesta Freimuta lūgumi;
un pamatojoties uz civ. proc
lik. 2081. un sek. p. p. ui
i. g. 29. septembra lēmumu
uzaicina obligāciju turētāju, ku-

par I) 450 rbļ. kā
pirkšanas cenas atlikums un

(1 rbļ. uz I) Emilijas Kir-
štein vardu pēc 1907.g. 3. oktobri

nāta pirkšanas liguma un
2) uz Ventspils latviešu krāj-

i sabiedrības vārdu un
10. oktobrī, nostiprinātas

uz Ernstam Freimutam piede-
lekustamas mantas Vents-

pilī. IV kvartālā ar krep.
i mēnešu laikā

no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz-

bligacijas. Pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādus atzīs par sa-

tiem un obligācijas par
"'tām, piešķirot lūdzējam

tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu
no zeme sgrāmatām. .Vs 842 27.

Liepājā.5.okt.l927.g..V<>842 27.

Priekšs. b. v. A. Kiršfelds
' Sekr. A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūguma
un pamatojoties uz ,,pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" i.Aald. Vēstn."
no 1927. g.) un savu 1927. g.
22. septembra lēmumu, uzaicina
nostiprinātas uz valstij pie*
Nodegu-Vārtajas muižu ar krep.
K? 75— I reģ! I! maijā

? rb|. lielas obligacij
rētāju, izdotas par labu Pč
Jēkaba d. Bredau, ierasties tiesā
un pret obligācijas iesniegšanu
saņemt tiesas depozitā minēt"
parāda pilnīgai samaksai depo-
nētos Ls 358,89. V. 807 27.

Liepājā. 10. oktobrī 192"
Priekšs. b. V. Bienensl

Sekr. A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūguma
un pamatojoties uz ,,pārgrozī-
jumiem likumā par valsts zemes
fondā ieskaitito zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un
dzēšanu" (..Vaid. Vēstn. N« 1«
no 1927. g.) un savu š. g. 22. sept.
lēmumu, uzaicina nostiprinātās
uz valstij piederošu Aizputes
apriņķī. Apšu muižu (Klein-
Windaushof) ar krep. V
1 reģ. 1762. g. 30. novembrī 92C
Alberta dālderu lielumā obligā-
cijas turētāju, kura izdota par
labu Johanam-Heinrichai
Holtei un Marijai-Gotlibei fon
Iloltei, dzini, fon den Brinken
ierasties tiesā un pret obligācijas
iesniegšanu saņemt tiesas depo-
zitā minētā parāda pilnīgai sa-
maksai deponētos Ls 15,46.

Liepājā. 10. oktobri 1927. g.
82! i 27.

Priekšs. b. V. Bienenst ams.
Sekr. A. lansons.



Daugavpils I. iec..

un lik. kop. X s4j i
un pamatojoties uz savu £!l27. sept. lēmumu pazinr Pl'927. g. 14. aug K-^ ll
mirušā Berka-Leiz era v/8

***Gurviča ir palicis maj^^Huzaicina visas personas S<so mantojumu vai sakar= 'būtu kādas tiesības nie£u 'pēc piekritības sešu mēneši fl
skaitot no šī sludinājuma-Jj*

dienas .. Valdība^^H
Daugavpilī . 1927 B

16669a c.|'.^MiertiesnesisB

Daugavpils 1. iec. mi,
saskaņa ar civ. proc I
un lik. kop. X sēj. i. ai
un pamatojoties uz savu l<m
27. sept. lēmumu, pazj
1924. » 23. aprilī to
miruša Franča Kār| a d .Berkm*ir palicis mantojums un uzatlvisas personas, kam uz šo ma»
jumu vai sakarā ar to būtu i
das tiesības, pieteikt tās „
piekritības sešu mēnešu li
skaitot no ši sludinājuma ies2sanas dienas ,.Valdība

Daugavpilī, 1927. g
16670a c.l.

Miertiesnesis Bogdanuvii
Latgales apgabaltiesa» \- ,,

klanu iec. miertiesnesis ,2damies uz civ. proc. lik 1401 '
civ. lik. X sēj. I. d. 1239 p'£
saskaņā ar savu lēmumu *7. okt. 1927. g„ uzaicina 29.jJ1918. g. mirušā Andreja
mantiniekus, pieteikt savas nu
tošanas tiesības augšminētai
miertiesnesim uz nelaiķa atstā
nekustamo mantību, 'atrodos,
Atašienes pag. Rēzeknes apr
sešu mēnešu laikā, skaitot noi
sludinājuma ievietošanas diena
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc ši termiņa notecēšanas ne-kādas prasības vairs netiks ri*.
ņemtas.

1927. g. 7. okt.
16753a Miertiesu. ). Berķis.

Tērvetes pag, tiesa,
Jelgavas apr, ar šo dara ziaann
atklātībai, ka vietējais S/īžu māji
ipašn. ZandersJuta d. Burkāns,
dzim. 8. okt. 1853 g. adoptē turpu
dzīvojošo Emiliju Kārļa m. Šule,
dzim. 12. aprilī 1892. g sev pa
bērnu, dodot viņai visas miesīgā
bērna tiesības ka msntas, lī ari
uzvārda ziņā un 1.1.

Visas perscnas kam ptet k
adopciju būtu kādas ierunas, tie;
uzaicinātas pieteikt tādas Tērvetes
pagasta tiesai sešu mēnešu laiki,
skaitot no šī sludinājuma iespid
diena .Vaid. Vēstnesī" trešo reizi.
Pec tam nekādas ierunas netiki
pieņemtas un adopcija apstiprināt

Tērvete,27. augustā 1927. g. 1
Priekšsēdētājs K. Stiecinš.

12811 Darbvedis Bērziņš
Latgales apgabaltiesas vec. notan
paziņo, ka uz 1927. g. 28
apstiprināta pirkšanas-]'.
nas līguma pamat.! >
Pētera d. Vasi jjevs iegu
Nikolaja Pētera d. Trifonovi
par Ls 141» nekustamu īpašumu
pastāvošu no /emniekien
šķirtās zemes gabala
2 des. 653 kv. saž. Daii -
apriņķī. Naujenes papil
bornajas sādž

Daugavpilī, 1927.
17029a JVe :
Vecākā notāra v. pa!. E. Kriķīs.

Sekretara nal. A. Ncikeni.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa

ar kuru t

slavām

!*
maml

ktobri.
Strazdiņš.

: 11 i ņ Š,

Latgales apgabalt. I civilnodaļa

-.ptembrī uz Aleksandra
Vikentija d. Blag
L'ljan-

prombūtnē un uzdots Pildas
pag. padou aizbildnību
par bezvēsts p: L'ljanu
Vikentija d. Blagodarevu viņa

šanai un mantas
L. V 1571a 27.

lī 1927. g. 4. oktobri.
Strazdiņš.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka viņas

1927. ' g.
>tembri uz Antona Purmala

lūgumu Petrunele Īgna'
Purmals atzīta pai

5ts prombūtnē un uzdots
Makašēnu pag. padomei iecelt
aizbildnīdu par bezvēsts prom-

Petruneli Ignata m. Pur-
mals viņas tiesību aizstāv

nai.
Daugavp ktobri.

I. V
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš,

kretara v. I. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
taziņo vispārībai; ka viņas

atklātā tiesas sēdē 1927. ' g.
I. augustā uz Tadeuša Jēk
Kauptiža lūgumu Jānis un Kli-
mans Jēkaba d.d. Kaupuži aiziti
parāta -prombūtnē
un uzdots Kārsavas pagasta pa-
domei iecelt aizbildnību par bez-
vēsts promesošoem Jāni un Kli-
manii Kaupužiem viņu tiesību

ii un mantas
lai. L. N

I laugavpili, 1927. g. -t. oktobri.
Priekšsēd. b. 'dinš.

16447a Sekretārav. ļ. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likumu un civ lik. proc. 146032.

p.p., uzaicina to personu
un isetādi, kuru rokās atrodas
ķīlu zīme, kas izdota uz Michaila
Semenova vārdu par 43600 kr.
ruh[iem un nostiprināta 1913, g.
23. decembri ar V. Īsti uz Rē-

apriņķa .Špakovu Zeļeiipol
muižu, ierasties šai tiesā, līdz-

ininēto ķīlu zirni, L-
kapitāla parāda un " ,," ,, saņem-
šanai. 1 . \ 564b 27.

Daugavpilī . 192 ktobri,
V Strazdiņš.

16448i. ļ. Tiltiņš.
Latgales apgabaltiesas I. civilnod.,
pamat g. 17.marta
likumu un civ. proc. lik.

n » . p. p.. uzaicina
n iestādi, kuru rokās atrodas

cīlu zīme. kas izdota uz Kārļa
vārdu par 50000 Ki

tiprināta 1
ffl Rēzeknes

\ndzcl muižu,
līdzņemot minēto ķīlu zīmi
16,17, kapitāla parāda un
saņemšanai, kas ii»inav«£ti

no va nankas minēta;
ķīlu zi olai.

Ravpffi, 19 ktobri.

Priekšsēd. h. A. Strazdiņš
Sekri tara v. J. Tīli

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
pamat : marta
likumu un civ. proc. lik.

licina to p
n iestādi, kuļ.

cilu zīme, kas izd
c sandra Likušana v. un !

ubļiem un nostiprināta i
1. martā ar ,N> 31 uz Lud/

as mui-

tinēto ķilu zīn

sanai.
Daugavp

Latgales apgabaltiesas ] civilnod

Latgales apgabaltiesas I. civilnod.
as at-

-
ombūtnē un

- pag. padomei
bildnību par bez
Francī Antona d. Šablins-,

-anai un mantas
1744-a 27

- razdinš.
J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā t
uz Antonijas Zuzannas Zname-
rovskas lūgumu Viktors Zname-

- atzīts par at:
prombūtnē un uzdo -

das pag. padomei iecelt aizbild-
nību par bezvēsts pro:
Viktoru Znamerovsku viņa tie-
sību aizstāv čēšanai un mantas ap-

aiai. L. h
igavpili,!927.g. 10. oktobri,

razdinš.
J. Tiltiņš

Latgales apgabalt. I. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1923. g. 17.marta
likumu un civ. prov. lik. :

p. p.. uzaicina to p
tādi. kuru rokās atrodas

ķilu zīme, kas izdota u
ska vārdu par

kr. rbļ. un nostiprināta
I-' 117. g. 19. decembrī ar
uz Rēzeknes apriņķa I
Mariental muižu, ii
tiesā lidzņernot minēto ķīlu zīmi,

kapitāla parāda un
ušanai. kas iemaksāti

mes bankas minētās
ķīlu zīmes dzēšanai.

Priekšs. b, A. Strazdi
Sekr v I Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
paziņo vispārībai, ka 192
17. aprilī mirušā Matveja Antona
dēla Vasiljevt priv attestaiiients
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta n
nim .Matveja d. Vasiljevam ar

iltlesas 1927. ļ. 20. jūnija
lēmumu apstiprināts un
mantiniekam Jānim Matveja d.

vaiu. L. M 82a It
Daugavpilī. 1927. g. 6. oktobri.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

kretara v. I. Tiltiņš

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g 17. marta
likumu un civ. proc. lik. I

p. p.. uzaicina to pi
un iestādi, kuras rokās atrodas
ķīlu zīme. kas izdota uz f'liza-

"otockas vārdu par 3
Krievijas rbļ. un nostiprināta
1913. g. 13. maijā ar M 53 uz
Rēzeknes apr.. Zajevska '?

Luboščicas, Mur-
U muižu. I ii tiesā
mot minēto ķīlu zirni,

'. kapitāla pai
saņemšanai, kas iemaksāti

no Valsts zemes bankas minētās
ķīlu zīmes dzēšanai.

Daugavpili, 1927. g. 6. oktobrī.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. TUt

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
g. 17.marta

likumu un civ. proc. lik. I
licina to p

un iestādi, kuru rok
ķīlu zīme, kas izdota uz

'.ārdu pa
ubļiem un n

91 I. g. 19. jūnijā ai

un Budkovskaj. muižu,
ierasti,

86, kapitāla
nīšanai, kas

iemāk- bankas
minēt

Priekšsēd. b. .dinš.
a v. 1. Tiltiņš.'

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.,
pamat g. 17.marta
likumu un

icina to p
kuru rokās atrodas

Jota uz Ludmilas
-ajas vārdu par
rhj. un nostiļ

febr. ar "
Zaumbas Mur

-

šanai.

Strazdiņš.

Latgales apgabaltiesas reģ. nod.

-

16,61 izinš.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apr. 2. iec. miertiesnesis, saskaņā

p. p. paz:
pēc mirušās -Marijas Jāņa m.

āzitj atklāts riianto
um uzaicina visus, kam uz
ntojumu, vai sakarā ar to,

mantiniekiem, kre-
:n , legatarijiem, fideikomi-

sarijiem u. t. t., pieteikt
sibas miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma

?anasdienas „Valdība

_ Ja minētās persona-
uzrādītā termiņā ne-

ņas atzīs par šis tiesības

Valmierā. 1927. g. 8. oktobri
Turks.

Rigas apgabaltiesas Valmieras
apr. 2. iec. miertiesnesis, saskaņā

-2014.p.p..
p. p. paziņo, ka

pēc mirušā Pētera Pētera d.
ir atklāts mantojums un

uzaicina visus, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to. tiesības
kā mantiniekiem, kreditoriem
legatarijiem, fideikomisarijiem u.

pieteikt šis tiesības mier-
laikā,

skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienās ,.Vald '. Vēstnesī".

Ja minētās persona
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks Ss tie-
sības zaudējušām.

Valmierā, 1927. g. s. oktobri.
Miertiesu, v. R. Turks.

Saldus iec. miertiesnesis, pama-
- uz civ. proc. lik. 201 I. un
p. p. un savu lēmumu no

26. sept. 1927. g., uzaicina
2,. nov. 1919. g. un 1020. g.
17. dec. mirušo Alfonsa un Alides
l'reidendorf mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus. fideikomisa-
rus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesīb
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas miertiesiiesimSaldū
sešu mēnešu laikā, skai:
sludinājuma iespiešanas dienas..Vaid. Vēstnesī". Tiesības un
prasības, par kurām nebūs pa-

tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām m visiem
laikiem.

Saldū, 1927. g. 26. septembrī.
16661a Ne

Miertiesnesis (paraksts).

Bauskas apr. 1. iec. miertiesn.,
kura kamera atrodas Bauskā.
Sudmalu ielā Nš 42, paziņo, ka

zemes banka ir iemaksājusi
manā depozitā, manā glabāšanā uz
Bauskas apr. Žubišku mājām
nostiprināto parādu nolīdzināša-
nai par labu: l.ielbērstele-
komisa fondam , 7..
Tā kā minētā kreditora dzīves
vieta man nav zināma, uzaicinu
minēto kreditoru, vai viņas piln-
varniekus saņemt minēto naudu
caur mani.

Bauskā, IU27. g. 7. oktobri '
16663a Miertiesnesis (paraksts).

Valkas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
4. oktobra
Vilhelmu Neimani, kura dzīves
vieta nav zināma, saņem

pr. I. iec. mieruI
latu)

saņemšanai Latvijas Ban;
daļā iz mi

g. pret kvīti
;arisku parādu dzēšanai

apr. Brentu muižu
1 nostiprin

prasības dokumentiem no 2fi
marta
par labu minētam Vilh
Neimanim.

Valkā, l ,rT

.-Va ,!'

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesi lS arsavu ' šmumu
un pamat

p. un civ
'

aicina

i man-

Latgales ;r teknes
amir.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesne- 'ā ar

tembra
lēmumu un pamatojoties uz civ.

1. d.) 1239. p- un
civ. proc. lik. 14t)!. p.. uzaicina
21. aprilī 1919. g. mir. Stepana
Jegorova mantiniekus pieteikt
min. i: 111 savās manto-
šanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu, atrodošos Jaur-
latgales apr. Linav

Mantošanas tiesības jāpieteic
ienešu laikā no šī sludi-

nājuma iespiešanas dienas ..Vaid .
:."

Viļakā. 30. sept. 1927. g. .*?

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1927. g. 30. sept. lēmumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.

p. un Lik. krāj. X sē
p. paziņo, ka ;

10. apr. mir. Staņislava Meikula
dēla Otekša ir palicis nekustams
mantojums, kuj Jaun-
latgales apr. Bērzpils pag. Masta-

ciemā un uzaicina visus
kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar viņu būtu kādas tiesības kā
mantiniekiem, pieteikt tās min.
miertiesnesim viņa kamerā Balvu
miestā Alejas ielā sešu mēnešu
laikā skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vestn."

Balvos. 6. okt. 1927. g. > 218.
16755a Mierties. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1927. g. 30. sept. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un Lik. krāj. X sēj.

1239. p. paziņo, ka pēc
:. 22. apr. mir. Otto Jura d.
r palicis nekustams manto-

jums, kurš atrodas Jaunlatgales
apr. Balvu pag. Aheļu mājās
un uzaicina visus kam uz šo

jumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā Balvu
miestā Alejas ielā sešu mēnešu
laikā, skaitot 110 ši sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Balvos, 6. oktobrī 1927. g.
Bl. Ne 212.

16756a Mierties. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ai
savu 1927. g. 30. sept. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un Lik. krāj. X sēj.
1. d. 1239. p. paziņo. ' ka pēc
1915. g. 15. aprilī v. st. mirušā
Alekseja Semenova ir palicis
nekustams mantojums, kurš at-
rodas Jaunlatgales apr. Balvu
pag. uročišče Sita pēc plāna Ne 8
un uzaicina visus kam uz šo
mantojamu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim vi ņa kamerā Balvu

i Alejas ielā sešu mēnešu
laikā skaitot no ši sludinājuma

inas dienas ..Valdības
Vēstni

Bal\ ktobri 1927 g
Bl. Ne 211.

- v. i. (paraksts),
Latgales apgabaltiesas Jaunlat-

gales iec. miertiesnesis, saskaņā
' 1927. g. 8. okt. lēmumu

pamatodamies uz civ. proc lik
140!. p. i,„ civ. i;k (X sOj. 1. dj

? ? uzaicina 1920. g.4.mamir. Feodora Pavlova mantiniek.
pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz mantojumu, kas palicis
Jauni.: . Gavru po.jiima tiesības Jā
pec piekritības 6 mēnešu laikā
skaitot no ši sludinājuma iespiež

dības Vēstnesī".
Jaunlatgalē, 8. oktobrī 1927 o

Api ? 85 27.
s iec. miert. (paraksts]

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec. miertiesnesis, saskaņa

pt. lēmumu
pamatodamies uz civ proc lik
1401. p. un cie. lik. (X sēj. i. d.)1239. p. uzaicina loto . g, 14 au„
nilr - J Jevleva manti-

- pieteikt savas mantošanai
mantojumu kas pa-

?unlatgales apr. BaltinavasunGa
ia tiesības jāpieteic

ības 6 mēnešu laikā,
sludinājuma ie-

Jaunlatgalē, 8. oktobri i
ta fd 83 27.

ua.gaies apgabaltiesas ļaunlat-
ņiertiesnesis, "saskanš

Pt. lēmumu .
'C lik

- un cv. lik. (X sēj. I.d.]Ii39. p. uzaicina 1927. g 7 a,J
tanistava Jēzupa d Kuz--? ?<• Pieteikt sava.

:ias uz manto-
anr r 1/^

pallCIS -'aunlatgales

pieteic
laikā.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-

gales iec. miertiesnesis, saskaņā
pt. lēmumu,

pamatodamies uz civ. proc. lik,
1401. p. un civ. lik. (X sēj. 1. d.)
1239. p. uzaiena 1920. g. 29. janv.
mir. Kuprijāņa Daņilova manti-

niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz mantojumu, kas palicis
Jaunlatgales apr. Purvmalts pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 6 mēnešu laika,
skaitot no ši sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

ļaunlatgalē, 8. oktobrī 1927. g.
Aps. lieta Ne 82 27.

Jaunlatgales iec. miert. (paraksts)

i

Cēsu apr. 2. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz savu š. g. 3. okt.
lēmumu, uzaicina kreditorus,
kuru dzīves vieta nav zināma,
saņemt Cēsu apr. 2. iec. mier-

1 depozitā no valsts zemes
bankas agrāko parādu nolīdzi-
nāšanai uz Cēsu apriņķa Rankas
un ZeHna muižām iemaksātos
Ls 701.27 sant.

tiprinātie uz min. muižām

parādi sekosi: 1883. g. 18. janv.
1'eodorani Richteram par

labu kr. rub. 10000 un 1896. g.
23. dec. Ne 356 Ernestam M
dorfam par labu kr. rub. 29000.
Deponētā nauda saņemama uz-
rādot augšminētos dokumentus.

ļaunoiehalgā, 10. okt. 1927. g.
Se 657 27.

Miertiesnesis (paraksts).
Cēsu apr. 2. iec. miertiesnesis,

pamatojoties uz savu š. g. 3. okt.
lēmumu, uzaicina kreditorus,
kuru dzīves vieta nav zināma,
saņemt Cēsu apr. 2. iec. mier-
tiesneša depozitā no Valsts zemes
bankas agrāko parādu nolīdzi-
nāšanai uz Cēsu apriņķa Leimaņa
muižas iemaksātos 113Ls46sant.

Nostiprinātie uz min. muižu
parādi ir sekosi: 1869. g. 20. febr.
.\1> 23 K. Brimmeram par labu
kr. rub. 3000 un 1903. g. 3. martā
A's 65 Marijai Olēzer par labu
3000 kr. rub. — Deponētā nauda
saņemama uzrādot augšminētos
dokumentus.

launpiebalgā, 10. okt. 1927. g.
Ne 656 27.

16952a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2.iec.miertiesnesis, pamatodamies
uz savu š. g. 5. okt. lēmumu un
saskaņā ar X sēj. 1. d. 1239. un
1241. p. p. un civ. proc. lik.
1401. un 1402. p. p., uzaicina
mirušā Antona Andreja d. Loča
mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības- uz nel. atstātu
mantojumu — nekustamu īpa-
šumu, atrodošu Nirzas pag. Dau-
guļu ciemā sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesi".

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas nekādi pieteikumi netiks pie-
ņemti.

Ludzā. 1927. g. 7. oktobri.
Blakus lieta Ne 175. Ne 2041.

Mieri. J. Konrāds.
Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar civ.proc.lik.140l .p. un
un lik. kop. X sēj. l.d. 1239.p.un
pamatojoties uz savu 1927. g.
27. sept. lēmumu, paziņo, ka pēc

g. 19. maijā Daugavpili
mirušās Ludvigas Staņislava m.
Zimont ir palicis mantojums un
Uzaicina visas personas, kam ux
šo mantojumu vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, pieteikt tās
pēc piekritības sešu mēnešu laikā

šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesi"

.J^'Savpilī, 1927. g. 30. sept.
C. I. Ne 869.

Miertiesnesis Bogdanovičs

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis , pamato-damies uz civ. proc. lik. 1401 p
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņa ar savu lēmumu no

1927. g.. uzaicina irt. okt.
mirušā Jura Andreja d.

Vevers mantiniekus, pieteikt sa-
nantošanas tiesības augš-

minētam miertiesnesim uz ne-laiķa atstāto kustamo un ne-kustamo mantību, atrodošos Rē-zeknes apr., Stirnienes pag sešumēnešu laikā, skaitot no ši slu-
dinājuma ievietošanas dienas
..Valdības Vēstnesī".

Pēc ši termiņa notecēšanas ne-kādas prasības vairs netiks pie-ņemtas. *
"? g. 7. oktobri. jNo 4036.

?Miertiesn. J. Berķis.
Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,

saskaņa ar civ. proc. lik 140] nun lik. kop. X sēj. l.d. 12un pamatojoties uz sava 1927 g
t. lēmumu, paziņo, ka pēc

* dec. Daugavpili mi-
Itas Joseļa m. Barkan ir

palicis mantojums, un uzaicina
ysas kam uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to būtu«adas tiesības , pieteikt tās pēcpiekm.bas sešu mēnešu laikā,skaitot no ši sludinājuma iespie-

Vald '. Vēstnesī" .
- ?- 30. sept.
C. I

tiesnesis Bogdanovičs.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz I
apstiprināta pirkšai
nas līguma pamal
Ādama m. Paškev
no Konstantīna Konstantīna «-J
Stadena par Ls 10 lOnek'
īpašumu, past,"; . išu no

īsvaiZatiši n'.ini»
Murovankas daļas pl.
448 kv. asis Daugavpils ļ^^
Jasmuižas pagasti.-Daugavpilī. 1927. g. 3<

kā notāra v. pal. E. K
a Sekret. pal. .*?

Latgales apgabaltiesas vec nota».
paziņo, ka uz 1927. g. 10-jjj^
apstiprināta pirkšanas-^^ H
nas līguma pamata Mieti.
geja d. Sergejcvs iegu'
Eliasa Timoteja d. N
Ls 1800 personīga īpašuni^^B
gabalu 0,099 ha platībā _4^H
Ludzā, 24. kvartālā Latg^H
ar pol. Ne 122.

Daugavpilī. 1927. g.
Vecākā notāra v. pal.

Latgales apgabaltiesas vee^^H
paziņo, ka uz 1927. g
apstiprināta pirkšaiias-pārd** j
nas līguma pamata Karos roo»

d. Kudrjavcevs ieguvis _^^M
kara Emeliana d. T'chaUtj^^B
Ls 1000 nekustamu 'I^M

0 ha platībā, p
jašku folvarka atdaliti^^H
gabala ar nosaukumi

Ludzas apr
pagastā.

Daugavpili. 1927. e
Vecākā notāra v. p:-
17033a Sekret. pal. A. N<



ao^abaltiesas vec. notārs
-

is-pārdoša-
pamata Anna

*: , Balabkins un Semens
s ieguvuši
rama-Girša

I ^HSl d. un Hanas Ābrama-
.. dzim. Kroms,

tiesības uz pil-
jrun tsgabalu 57., kv. saž.

m Daugavpilī,
kvartālā
ielā ar pol. Ne 68.

45976.

(

ī. 1927. g. 5. oktobri,

ira v. pal. E. Kriķis.
? ra pal. A. Neikens.

capgabaltiesas vec. notārs
10. oktobrī

« las-pārdoša-

Wk līguma pamal Mor-

Eha movskis ieguvis
lendeļa Leibas Hi-

par Ls 7700 personīga

Kusuma gruntsgabalu 55 kv. asis
ēkām Daugavpilī, 1 iec.

E|ii li; V" Vakzales ielā ar

If, 1927. g. 10. oktobrī

ara v. pal. E. Kriķis.
. ret. pal. A. Neikens.

bjteales apgabaltiesas vec. notārs
10. oktobri

a pirkšanas-pārdoša-
,nina pamata Valsts zemes

tanka ieguvusi no Ignata Viken-
žecka par Ls 1000
īpašumu, pastāvošu

! kiem piešķirtās zemes
platībā 5 des.

Ludzas apriņķī
igastā Osinovka:

Ns 46102.
lī. 1927. g. 10.oktobrī.

pal. A. Bergs.
lai. A. Neikens.

ļlatgaies apgabaltiesas vec. notārs
ka uz 1927. g. 10. oktobrī

?apstiprināta pirkšanas-pārdoša
ļnas līguma pamata Valsts zemes

ieguvusi no Boleslava
d. Mežecka par

nekustamu īpašumu,
išn no zemniekiem pie-

zemēs viensētas Ne 7,
38 des. 1289 kv. asis

[Ludzas apriņķī Posines pagastā
.kas sādžas zemes robežās.

Daugavpili, 1927. g. 10. oktobrī
Ne 46100.

i. kā notāra pal. A. Bergs.
retara pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz I'.'27. g. 4. oktobri

i pirkšanas-pārdoša
guma pamata Antons An-
d. Vasiļenoks-Vasiļevskis

- no Movšas Haima-Ošera
Iteina par Ls I500 dzimts-
nas tiesības uz pilsētas

gruntsgabaliem 352 1
2 kv. asis

platībā ar ēkām Daugavpilī
pil iec. 69. kvartālā Ne 10 lit. A
Jjr u b Miera ielā ar pol. Ne 69 uu 71.

:iī, 1927. g. 4. oktobrī.
Ne 461 14.

notāra v. pal. E. K riķis.
retara pal A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 30. sept.

nāta pirkšanas-pārdoša
urna pamata Pēteris Miķeļa

ieguvis no Zaveļa-
\ ulfa d. Fridlanda pai

IjfOO dzimtslietošaiias tiesības
uz pilsētas gruntsgabalu 300 kv

kām Daugavpilī.
irknī 203. kvartālā

Tukuni.i ielā ar pol. .V8,-j ui:
Jātnieku ielā ar pol. .V; 31.

igavpilī, 1927. g. 3. oktobrī.
40112

ira v. pal. E. Kriķis.
kens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

pirkšanas-pārdoša-
:tnata Filimons

Andreievs ieguvis ik

una d. Gaļperina par
nas tiesības

runtsgabalu 120.3kv.
*až. platībā ar ēkām Daugavpilī.

13. kvartālā .V I lit. G
ar pol.

lī, 1927. g. 1 I. sept.
46163.

ra v. pal. E. Kriķis.
i Pal. A. Neikens.

es apgabaltiesas vec. notārs
septembrī

^^Hļnāta

pir

kšanas-pārdoša
pamata Samuils un

'izrok i
'eisacha d.

r00 dzimt!
^runts-

i,2kv.
ugavpilī, 1 iec.

bruara ielā
6141.

g. 11. sept.
pal. E. Kriķis.

kens.

^^B* apgabaltiesas vec.
notārs

27. g. 29
I ;māta pirkšanas-pārdoša-

h ^^Bpamata Bolesla
i.d. Vondi iegu-

i lidzigās daļās
i d. Ciprus par

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. .
apstiprināta akta pamata Berka
Peisacha d. Racs ieguv
Daugavpils nekustamu
īpašumu Ls vērtībā, pa-

lu no dzimtslietošanas tie-
sībām uz pilsētas gruntsgabalu
1212 kv. mtr. vai 2667 k
platībā Daugavpilī, I iec. 227 kv.
Ne 9 Februāra ielā ar pol. .V 2

Daugavpilī, 1927. g. 1!
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis.

Sekret. pal. \. Neikens.
Latgales apgabaltiesas vec- notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 30. sept.
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas līguma pamata Genochs
Haima d. Oordins un Peša-Dveira

m. Berkovičs ieguvuši
līdzīgās daļās no Arona Abrama-
Nosona d. Druja par Ls 250C
viņam piederošās dzimtslietoša-
nas tiesības uz pusi pilsētas
gruntsgabala 88 kv. saž. platībā
ar ēkām Daugavpilī, I iecirknī
40. kvartālā X? 4 lit. C Domes
ielā ar po!ic. Ne 74.

Daugavpilī, 1927. g. II. sept.
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis.
17166a Sekret. pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 30. sept.
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas līguma pamata Jānis Mārtiņa
d. Auzans ieguvis no Amālija;
Andreja m. Orieķer-Griško un
Vilchelniines Jāņa m. (irieķer
par Ls 475<r dzimtslietošanas
tiesības uz pilsētas gruntsgabalu
0,1450 ha platībā ar ēkām, Dau-
gavpili. III iec. 75. kvartālā
Ne 6 lit. a K. Skrindas ielā ai
pol. .v> 39—41.

Daugavpilī, 1927. g. 3. okt
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis

Sekret. pal. A. Neikens.
Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 10
apstiprināta pirkšanas-pārdiša-
nas Ilguma pamata Frida (Frada]
Zalmana-Bera m. Margolins, dz
Klingmaiis ieguvusi no Mainu
Zalmana-Bera d. Klingmana pai
Ls 9000 viņam piederošās tie-
sības uz ' .,., d.nekustama īpašuma
pastāvoša no pilsētas grunts-
gabala Ne 4 lit. a, b un d
saž. platībā ar ēkām. Daugavpilī

11 I iecirkni 24. kvartālā
uu Iebraucamās ielu stūrī ar

46155
Daugavpilī. 19 sept

Apgbt. vec. notārs E. Hellvichs
17159a Sekret. pal. A. Neikens

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz I '. sept.
apstipi ieķīlāšanas akts
pamata Oerasims Akindzina d
Tanajevs ieķīlājisJefremam Akin-
dzina d. Tanajevam par Ls 400t

ma gruntsgabalu
rž. platībā ar ēkām

Daugavpilī. III iecirknī 60. kv.
lit. B Bulvāru ielā ai

pol. \
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis
j \. Neikens

Latgales apgabaltiesas vec. notāri
paziņo, ka uz 1927. g. 2
apstiprināta ieķīlāšanas akta pa-
mata Hana Eljaša-Abe m. Dari
ieķīlājusi Dobei Eljaša m. Geļcers
par Ls 2000 personīga īpašums
gruntsgabalu 127,996 k\
platībā ar ēkām Daugavpilī
111 iec. 120. kvartālā Ne 10 lit. z

as ielā ar pol. N*> 167 ur
Tukuma ielā 27-29

Daugavpili. I' sept
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis

kene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
pazino. ka uz I

rināta pirkša-
īguma pamata

Jermolaja d. Pi
Juliāna Franča d. Sa

1800 nekustamu īpašumi
: ha platībā, p

Francpoles muižas neatsavināmai
daļas atdalīta zemes gabala ai

nosaukumi Ludza:

apriņķa Ciblas pagastā.
Daugavpili, 1927. g. 2.-

17162a 4(31hl

ara v. pal. E. Kriķis
Sekretāra n; kens

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka i

ināta pirkšai:
nas līguma pamata
Zalmana m. Kozba iegm
Zlatas Izraēla m. Kozba. pēc
šķirta
dzimts

saž. p:. Kām Daugavpilī,
> «ec 22 ,2 Februāra
ielā ar pol
Vecākā notāra pal. E. K

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g
apstiprināta pirkšanas-p,
nas liguma pamata Otto Jāna d.
Svenne ieguvis no Jevdokijas
Frola m. Petrovas par I.
dzimtslietošanas tiesības uz pil-
sētas gruntsgabalu lit. A
ha platībā ar ēkām Ludzā lit. C
kvartālā Viestura ielā ar pol.
.V» 5 un Ventspils ielā ar policijas
N'9 19.

Daugavpilī, 1927. g. II. okt.
notāra v. pal. E. Kriķis.
Sekret. pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 4. oktobri
apstiprināta ieķīlāšanas akta pa-
mata Vilchelms Jāņa d. Tauriņš
ieķīlājis Jūlijai Ferdinaru
Stankevics par Ls 23o ne-
kustamu īpašumu, pastāv
Rugeļu muižas izdalītā zemes
gabala Mš 1 lit. b 4HO kv
platībā ar ēkām Daugavpils apr
Višķu pagasta Rugeļu muiža;
I kvartālā. .V 45966.

Daugavpili, 1927. g. 4. oktobrī
Vecākā not. v. pal. E. Kriķis.
Sekret. pal. A. Neikens. 17025i

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g 4. oktobri
apstiprināta pirkšanas-pā
nas Ilguma pamata Jēzups un
Staņislavs Antona d.d. Kotani
ieguvuši lidzigās daļās no Jāņa
Jāzepa d. Beča par Ls 150C
nekustamu īpašumu, pastāvošu
no zemniekiem piešķirtās zemes
gabala II des. 2273 k\
platībā Daugavpils apriņķī Preiļi:
pagastā Krapišku sādžas zemei
robežās. Ne !
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis
17026a Sekret. pal. A. Neikens

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 4. oktobri
apstiprināta pirkšanas-pārdoša -
nas Ilguma pamata Jadviga Fran-
ča m. Makstiss ieguvusi no
Ernasta Pētera d. Bērziņa par
Ls 1800 dzimtslietošanas tiesības
uz pilsētas gruntsgabalu 156 kv.
saž. platībā ar ēkām Daugavpilī,
III iec. 109. kvartālā Ne 6 lit. h
Orodņas ielā ar poLNŠ29.Se45968
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis.
17027a Sekret. pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 28. sept.
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas liguma pamata.Apolers (Apoli-

rGabrieja d. Ražu un
ieguvis no Juliāna Franča d.

vica par Ls 4600 ņe-
mu īpašumu 11,635 ha pla-

tībā, pastāvošu no Franopoles
'lamās daļas at-

dalītā zemes gabala ar l
kurnu ,.Apšenieki" Ludzas apr.
Ciblas pagastā. Ne

ira v. pal. E. Kriķis.
kens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

apstiprināta ieķīlāšanas akta pa-
mata Anna Semjona m. Balabkins

lens «iripoiija d. Zelezkins

ieķīlājuši Hanai Abrām:-,
ins par I Izimts-

iesibu pilsētas grunts-
gabalu 574 kv. saž. plati

avpilī, II iec. 50.kvart.

I ? ?116.
gavpilī, !'? Ktobri.
i notāra v. pal. E. Kriķis.

kens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g
apstiprināta p:
nas līguma pani
banka ieguvusi n
tija d. "Mežecka pat L-

imu īpašumu
no zemniekiem piešķirtās

platībā 5 des.
asis Lud/

pal. E. K

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1

mm īpašumu
vērtībā pastāvošu no dzimts-

ias tiesībām uz r
gabalu 153 kv. saž. platība
ām Daugavpilī. 11

50. kvartālā J* 4 lit.
ielā ar pol. .V 13.

Daugavpilī. 1
i notāra v. pal. E. K

kens.

Sīga* apgabaltiesai IV lec
tiesu izpildītāji,

kara kanclejā atrodas Riļļi
Andreta Pumpura ielā >* 1 pa-
ziņo ka 14 novembri 1927 g,
pulkst. 10 ritā, Ri->ā, Operas lau-
kuma, pārdos Mi:h»iia Šere-
m e t j e v a kustamo mantu, sa-
stāvošu no 14 vietīga autobuss
.Ford" un novērtētu par Ls 200.

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

Rigi. 4. nov. 1927. g. Jv$3195
19179 Tiesuizp. V. Požatiskis

Rigas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 9. novembri 1927 g,
pīkst 10 dienā . Kiga, Tvaika ielā
1* 35/37, pārdos i. K. R e i-
n i u s a kustamo mantu, sastā-
vošu no elektromotoriem gsteriem
zēimeriem, ēvelmašinas, tvaika
mašīnas u. t. t. un novērtētu par
Ls 19.400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatīt pārdodamo mantu
vatēs pārdešanas dienā uz vietas

Rīgā, 2 t okt 1927. g. 19186
Tiesu izp O. Stellmachets.

Rigas apgabaltiesas VII lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 11. novembri 1927 g.,
pulkst. 10 dieni, Rīgā, Šķūņu
iela J* 30/32, pārdos otrā
ūtrupē Jobna N e 1 s 0 n a kustama
mamu, sastāvošu no mēteļu drēbes
un novērtētu par Ls 1500.

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

Rīgā, 4. novembrī 1927. g.
19IJ-8 Tiesu izt> L lakstiņš

Rīgas apgabaltiesas VII ier.
tiesu Izpildītāji

paziņo,ka 11. novembrī 1927. g,
pīkst. 10 dienā, Rīgā. Mārupes
ielā Jvfe 3b, pārdos Oskara Ko-
bežnieka kustamo mantu, sastāvošu
no elektromotora an c. un novērtētu
par Ls 690.

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

Rīgā. 4 r.ovembrī 1927. g
19189 Tu.»., izp L. laksliņš

Rīgas apgabaltiesas IX iec.
tiesu izpildītājs

pBzno, ka 12. novembri 1927 g.,
pīkst 11 dienā, Rīgā, 1. Maskavas
ielā Nē 98, pārdos Moiseja
L i i š i c a kustamo mantu, sastā-
vošu no 500 oša koka dēliem,
300 g. alkšņa koka dēliem u. c.
un. novērtētu par Ls 595.

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

Rigā, 1. novembri 1927. g.
19182 Tie<u izp V. Strauss

Rigas apgabaltiesas IX iec,
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. novembri 1927. g„
p'kst 1 d enā, Rigā, 1. Maskavas
ielā J* 106, pārdos Vasilija
Emeļjanova un Semjona F a i n-
š t e i n a kustamo mantu sastā-
vošu " no 1 ģeneratora, motora
un cit. un novērtētu pat Ls 1684

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

Rigi, 1. novembrī 1927. g.

19183 Ti-'u izp V. Strauss

Rīgas apgabaltiesas IX iec,
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14_ novembri 192. g.,
pīkst. 12 dienā, Rigā, lielā Mas
kavas iela I* 177, pārdos Dā-
vida B i r z i ņ a kustamo mantu,
sastāvošu no zligi un novērtēta
par Ls 300.

Izzināt saraksta, novērtējumu,
ka ari apskatīt pardedamo manto
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rigi, l.nov l*27. g.
19180 Tiesu izp. V. S t r a u s s.

Rīgas apgabaltiesas IX iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 15. novembri 1927. g.,
pulkst. 2 d^nā, Pi šķina ielā J*2,
pārdos Moiseja K a č t o v a ku-
stamo mantu, sastāvošu no mē-
belēm un c un novērtētu pai
Ls lf

Izziuāt sarakstu, novēitējumu,
ku ari apsk.'tit pārdodamo mantu
varēs pārdošana; aienā uz vietas.

Rīgā, 1. novembri 1927. g.
19181 Tiesu izo V. Strauss.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pili. tiesu izp. v. i.,
itura kanclejā atrodas elgavā,
Akadēmijas ielā >e 24, istaba 20,
paziņo:

1) ka Valsts zemes bsnkai
ptasibas pēc 1923. g. 3 decembri
at žurnāla /* 3745 keroborēta
ieķīlāšana; raksta a;miei
8. februāri 1928. g., pu.
itā, Jelgavas apgabaltiesas dvB-

lodalas sēža zāle.

iz pi.ll.ki» toiiu pārdoi
ģenerālim Jānim Pētera d.

Balodim piederošo

nekustamu īpašumu
kuri atrodas Jelgavas apriņķa
Līvbērzes pagastā, ar zemesgrām
reģistra N» _ 6977 un sastāv no
.Baložu* mājām;

2i ka īpašums priekipubliskiem
iergiem apvērtēts par Ls 20 000;

3) ka bez augšminētas prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem nav apgrūtināts;

41 ka personām, kuras vēlas
pie torgīem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apver-
tešanas sumas un jāstāda priekšā
splieciba par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
"ninētim personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5i ka zemesgrāmatas uz io
īpašuma tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kuram ir kādas [iesi-
tas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesība:
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai

Visi papiri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodama īpašumu, i>
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesa;
civilnodaļss kanclejā.

Jelgavā, 1927. g. 2. nov. 19U6
Tiesu izp. v. 1. K. Burdai*

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Aizputes apr.,
kura kanclejā atrodas Aizputē,
Boju ielā Ms 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1146. līdz
1149. p. p., paziņo:

1) ka 13 jsnvatl 1928. g.,
puDst. 10, Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē,

pārdos pirms ņnblUiā iziolē
Jēkabam Ala d. Līnim

piederošo
nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Aizputes apriņķi,
Aizputes pag. un sastāv no at-
dalītām no Aizputes-Pils-Ievades
valstsmuižas . Eglenleku J*38 P*
mājām ar krep. Ns 3740 dēļ
Grietas Miller un citu prasību un
piedzīšanas izdevumu segšanas;

2 ka nekustams īpašums ap-
gjūtināts ar hipetekariskiem pa-
rādiem par Ls 2100,—;

3) nekustams īpašums publiskai
paidošanai ir novēttēts uz Ls 2600
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas vai priekšrocigu pra-
sību sumas, skatoties no tam,
kura suma būs augstāka pārdo-
šanas dienā;

4) personām, kūjas veļas pie-
dalīties sclīšanā, jāiemaksā zalogs
1C% no novērtēšanas sumas un
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijai puses nav
šķēršļu iegūt pārdodamo īpašumu;

5) zemesgrāmatas uz šo ne
kustamu īpašumu tiec vestas
Liepājas Aizputes zemesgrāmatu
nodaļā — Liepājā;

61 personām, kūjām ir kādas
tiesības uz šo īpašumu, kas ne-
pielaiž nārdošanu, tādas ir jā-
uzrāda lidz pārdošanas di;nai un

7) visi raksti un dokumenti,
at iecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļis kanclejā.

Aizputē, 1. nov. 1927. g. I* 3778
19119 Tiesu izp. A. S ai avs.

-ekustamu īpašumu,
pastāvošu no viensētas ar no-
saukumu ,.Marienpole'- 9 des
1320 kv. saž. platībā Rēzeknes
apriņķi, Kaunatu pagast:
manu ciema sādžas zemes r

Daugavpilī, 1927. g. 30
Vecāka notāra v. pal. E. KrikU

Sekretāra pal. A. Ne i k e ne.
Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 2>-
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas līguma pamata Sofija Kazi-
mira m. Erdmans ieguvusi no
Anastasijas Timoteja m. Stepa-

jiar Ls 200 viņai piederošās
tiesības uz ideālo pusi nekustamā
īpašuma pastāvošā no dzimts-
lietošanas tiesībām uz pilsēta*
gruntsgabalu 331»kv. saž. pla-
tībā ar ēkām Daugavpilī, III iec.
105. kvartālā JV2 8 Orodnas ielā
ar pol. Ne 63. 16135..

Daugavpilī, 1997. g. 2»
Vecākā notāra v. pal. E. Kriķis.
17164 Sekretāra pal. A.Neikens.

Kalnciema pagasta valde,
Jelgavas apriņķi, paziņo, ka sa-
skaņā ar šis valdes lēmumu tiks

e,. 14 novembri, alkst. 10
rītā, Kalnciema pag .Purmaļu*

mm vūīrflKjoliiani
Btēia samaksu pārdota nel.

Michaila Ņesierova mant. kustamā
manta, sastāvoša no 83200 ķ eģe-
ļiem un novērtētiem par Ls 1664,
valsts an pašvaldības nodokļa
piedzišanai. 19172

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

Daugavpils pilsētas policijas
II lec. priekšnieks

paziņo, ka 17, novembri 1927. g.,
pīkst. 10, Daugavpili, Rigas (eli 44,

pārdos vairāksolīšanā
Kodiševiča Šlomtskustam} mantu,
novērtētu par Ls 260,50 un sastā-
vošu no 50 gab. vilnas jakām un
elektriska skaitītāja viņa dažādu
nodokļa parādu segšanai. 19166

Lubānas pag. valde, Madonas
apriņķī, izsludina par ni

izd. no Lubānas pag. valdes
28. maijā 1920. g. uz pils. Emīla

Tukuma-Talsu apr. pr-ka pal.
1.iecirknī izsludina par nederīgu
nozaud. kara klausības apliecību,
izd. nu Tukuma-Talsu kara apr.
pr-ka Ne 1X223 no 22. novembra

4. uz Žana llsuma vārdu.

Tukuma-Talsu apr. pr-ka pal.
I. iecirkni par nedrigu

: is kara apr. pr

Bumbii
Tukuma-Talsu apr. pr-ka pal.

1. iecirkni izsludina par n
nozaud,kar
izd. m
daļas
Andreja Viindcrlich.

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec

irdu.
Rembates pag. valcK -

irdu, kuru
īdētu.

Kapiņu pag. valdi
par nederīgu, kā

? '

€ffu iestāžu
sludinājumi.

?

Rigas pol. 2. lec. priekšnieks
paziņo, ka š. g.. 14. novembri,
pīkst. 10 riti, Aspazijas bulv.

pflrdos oalififuoIftanB
.Komerc" viesnīcas ipašn. F. Kal-
meiera kustamo mantu sastāvošu
no .Ugunsdroša naudas skapja
.Standera- iirmas kopvērtībā
par Ls 430.52 19146

Torņakalna preču stacijā
7. nov, pīkst. 11,

izūtrupēs
pirmo reizi no novērtēšanas
sumas sekošus sūtījumus: ljBēr-
stele-Torņakalns J* 71307 pienācis
19. okt.. sastāvošu no 1 maisa
kartupeļu svarā 55 kg nosūtītājs
Staņislavs Kalniņš, saņēmējs Ro-
zālija Jirnas, I) Auce-Torņakalna
J* 49944 pienācis 22. okt. saslā
voši] no 6 maisiem kari
svarā 423 kg ne
Kalnzemnieks, saņēmeis tas pats
un 3) Kandava-Torņak a
pienācis 16. ok'
1 mucas mašīnu eļļas i\

i» Čaibe — sa-
ņēmējs dublikāta uzrādīt >js

N'eizpārdošanas gsdij.mī otro
reizi 8. nov., pīkst 11 ni pieso-
lītas sumas 19152

Stac n. J. Putniņš

Lubānas pag. valde,

lāna n

Daugavpils pilsētas policijas
II iec. priekšnieks

paziņo, ka 17. novembrī 1927. g,
pulkst. 10. Daugavpili, Saules
ielā J* 18/20,

pārdos uirtksonganfl
Vulfa Altšulera kust. mantu,
novērtētu par Ls 332 un sastā-
vošu no dažādam adas kurpēm
un veikala iekārtas viņa dažādu
nodokļu parādu segšanai. 19164

Daugavpils pilsētas policijas
II iec. priekšnieks

paziņo, ka 17. novembri 1927. g.,
pulkst. 12. Daugavpili, Saules
ietā Ne 18,

purnos oalrtksolīšanā
Vulfa Altšulera kust. mantu,
novērtētu nar Ls 115 un sastā-
vošu no dažādām mēbelēm, viņa
dažādu nodekļu parāda seg-
šanai. 19165

Daugavpils pilsētas policijas
II iec. priekšnieks

paziņo, ka 17. novembri 1927. g.,
pulkst. 10, Daugavpili, Iebraucamā
ielā Ns 47,

pflrdos raim^soliUgnO
M. Bula kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls — un sastāvošu
no dažādām mēbelēm, viņa daž.
nodokļu parāda segšanai. 19163

Galveni štāba 1927. gada
neoficiāls izdevuma.

Kara klausības
likums,

ar visiem grozījumiem
un papildinājumiem

Maksā: brošēts eksemplārs
saņemot . Ls 0.90

ar piesūtīšanu pa pastu . 1.15
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iespiests Valsts tipogrāfijā.

Artilērijas inspektora štābs
iepirks

jauktā (mutiskā un rakstiskā) izsolē
apm. 136 tonnas siena, 13 tonnas āboliņa un 51 tonnu

ziemāju salmu
ar pakāpenisku piegādBanu no 1927. g I decembra līdz 1928 g
15. martam un nodošanu lranko Aleksandra vārtu stacija — Rigā
vai Artilērijas kazarmēs.

Izsole notiks šī gada 10. novembri Smagās artilērijas pulka
štāba — Rīgā, Artilērijas kazarmēs.

Rakstissi piedāvājumi slēgtās aploksnēs at uzrakstu: ,Uz
siena, āboliņa un salmu izsoli 1927. g 10. novembri", nomaksāti at
attiecīgu zīmognsdokli iesnedzami lidz izsoles atklāšanai Smagās ar-
tilērijas pulka štāba; tupat lidz izso'es atklāšanai jāpieteicas ari uz
mutisko izsoli.

Piedāvājumi kā rakstiskie, tā ari mutiskie nodošinami: sienam
ar Ls 13,—, āboliņam ar Ls 15,— un salmiem ar Ls 10,— no katras
tonnas, kuru uzņēmējs apņēmās piegādāt. Nodrošinājums jāiemaksā
Smagas artilērijas pulka kasē līdz ar piedāvājuma iesniegšanu.

Ar izsoles nosacījumiem un kondicijām interesenti var iepazī-
ties Artilērijas inspektora štābā — Rigā. Valdemāra ielā >fe 10/12,
dziv. 12, un Smagīs artilērijas pulki štābā. 3598 1* 18592

ARSENĀLS
izdos rakstiskā sacensībā 24. novembri 1927. g, pulkst. 11 diena.

1) cinkots dzelzs stiepuļu audums apm. 1.103 kv mtr.
2) dzelzs skrūvītes ar uzgriežņiem . 47.000 gab.
3) dzelzs kniedes apcinkotas . 27.C00 .

Minētās mantas jāpiegādā saskaņā ar Arsenāla paraugiem un
sacensības noteikumiem Paraugus va: aoskatit un noteikumus sa-
nīmt Arsenāla saimniecības daļā (Veca Nometņu lauka J* 84-a) no

čīkst 9—15. Piedīvājumi jānodrošina 3% apm. no piedāvājuma
v opsumas. 1* J* ^640* 18872

Jltežu departamenfs
paziņo, ka 9. novembri 1927. g. mežu izsoles sludinājum*

.Valdības Vēstneša' 226. numurā), ""Ki
Glūdas ixlaboiot. sefeoši grozff,.

Jelgavas virsmežniecībā: vienībā Jsfe 5, piezime .kv ?fi '
uz apm. 5 ha platība, koki izgāžami ar siknēra pēc virei*''
čības norādījuma' s t r i po ta"^fc^j

Bruņniecības virsmežniecība: vienība Jvfe 13, pieZjm5,
uzrādītā kv. 18 vietā vajaga bāt kv. S-

Popes viismežniecība: vienībā J* 20, uzradītā tek'tā- »j
c. 1927. g., kv. 196, atd. 1—4' vietā vajaga būt 'ai 1
kv. 196, c. 1927. g. ttd 1—3 un kv. 188, c. 1927. g.\ ' '^ ^ 1

Sludinājuma noteikumus (6. lapas pusē) papildināt arvienotās drošib.'s naudas ciršanas vietu tīrīšanai un kulturdarh.**'vešanai nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garsntīil'
termiņu līdz līguma notecēšanas dienai'. jg'*™ i

Turpat teikumu .Ciršanas vietassatīra un kultūru darbu» ?
mežu resors" pa p ii dināt ar: .pec vienibas izstrādāšana" '
materiālu izvešanas' JVTešu deparfamenV f

Kiraes ravilarpp biik. Jelgavā Iii
BILANCE

uz 1. oktobri 1927. gadu.

A k t i v s. Ls

Korespondenti Nostro 26 7
Protestēti vekseļi . 3.518,5?
Tekoši itdevumi . . . . 1579,25
Pārējie aktivi, rodokļi . . \$

31.870JJ

P a s i v s.
Akciju kapitāls (Pamatkapitāls) "^ ^
Rezerves kapitāls ļ
Speciāli rezerves kapitāli . . . . ? . . '^^'
Noguldījumi uz noteiktu laiiu .... . mīti
Noguldijumi uz nenoteiktu laiku . . . ļ^O-ļ™
Tekoši rēķini «2
Dividende 670,»
Pārejošas sumas . . *>,,
Dažādi pasivi ___J2 9;W

31 870.U

16910 JCtfcvidacsJas ftowwa*«*l"
Zverin. aizgādnis Liepājas firmas

„Vulfsons un Zebba"
īpašnieku Hugo Hirša Vulfsona
un Zebbas Z« bba lietās, zvēiin. adv.
Adolis Gersoni, at šo uzaicina
minēto parādnieku kreditorus uz

kreditoru sapulci,
kūja notiks š. g. 23. novembri,
pulksten 11 dienā, Liepājas ap-
gabaltiesas telpās.

Dienas kārtība.
1) Zvērināta aizgādņa ziņojums.
2) Zvērināta aizgādņaatalgojums.
3) Konkursa valdes vēlēšana.
4) Dažādi ja-tājumi. 19158

Zvērin. aizgādnis
zverin. advokāts A. Gersoni.

saoieanoas

Kooperatīvu un sabiedrisku

iestāžu darbin. slimo kases
di lībnieku grāmatiņas.'uz sekošied

vārdiem nozaudētas, kapec sMij
tamas par nederīgam :

1) Kalmani Frutko - J» J*M
2) Rūdolfs Jedrovics — ^f

ļ^*

3) Otto Kubušs — *?* S»
4) Elza Lidris - * ijfi
5) Mikels Naglis - *? *'r
6) Kārlis Ertners — Ns *

Bēržgala lauksaimnieku biedri»»

,.ZEMNlKS"

dara zināmu, ka biedrība s*«!
pilnā biedru sapulcē 4 «P'""
1927. g. ar 33 klštesošām baisu»

no kopējo biedru skaita 42, vien-

balsīgi nolēma: Bēržgala »?»

saimnieku biedrību .Zemniks

likvidēt,
nododot visu kustamu un n£
kustamu īpašumu pastāvošai i»

pat rakstura Bēržgalu lauksaitn-

nieku biediībai, Bērzgale.
18811 v»Ide-

-

Rīgas polic. 3. iec. pt-ķs i*&?

dina par nederigu nozaudētu »ļ"»j
apliecibu (atzīts par n .-;*;-'*.,
J*3278/42360, izd. m>R|8-*
apr. pr-ka 9. martā 1923 g.
Zoracha Zalmana d. Gutkinav"**
dziv.Stabu ielā J* 6, Ai. 2. i*»*

akciju

apavu fabr. , ERGA"
drftārfēja

pilna sapulce
notiks š. g. 3. decembrī, pulksten
4 diena, fabrikas kantori, Rigā,
Ģertrūdes iela J* 14.

Dienas kārtība.
1) Lēmums par akciju kapitāla

paaugstināšanu. 19150
2) Dažādi jautājumi

^
Valde.

Valsts daibinieku krāj-aizdevu
sabiedr. noguldij. grāmatiņa Ni 32
uz Latvijas grāmatvežu savienības
virdu nozaudēta un skaitāma par
nederīgu. 19149

Zilupes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1927. g. 5. decembrī, virsmežniecības
kanclejā, Zilupē:

I. Augošu mežu.
A. Par pilnu takses cenu.

IV iec. mežniecībā, Landskoronas novadā, 1 vien. pēc platības
1,50 ba, vērtībā Ls 73,—.

B. Ar 20"',-, pazeminājumu no takses.

I iec. mežniecībā, Janovoies ū še platības 2 vienības no
1,50—2,73 ha, vērtībā no Ls 582—631.

C. Ar 60" pazeminājumu no takses.

II iec. mežniecībā pēc platības. Lauderu nov. 3 vienības no 0,50—
4, i"i ha, vērtībā no Ls 32—92; Soboļinas nov. 1 vien. 1,28 ha,
vērtībā Ls 8; Posines nov. 1 vien. 4,50 ha. vērtībā i

III iec. mežniecībā pēc platības, Artnopoli <i,I3—
6,29 ha, vērtībā no Ls 5—186; Kamepoles nov. 20 vien. no

: ha, vērtībā no Ls 10—1 vien.
ha. vērtībā no Ls 16—400; Krinicas nov.

2 vien. no 8,00—«.02 ha, vērtībā no Ls 374—«
IV iec. mežniecībā pēc platības. Timanovas nov. 3 vien. no 1,53—

ha, vērtībā no Ls 75—98; Annopoles nov. 7 vien. no
0,47—6,81 ba, vērtībā no Ls 10—70.

II. Vecas ēkas noplēšanai
atrodošas uz virsmežziņa dienesta zemes (Konstantinovkā).

1) dzīvojamā ēka (koka) vērtībā Ls 150,—
2) kūtiņa (koka)
3) šķūnis (koka) .. 60,—

ka) :=>,—
5) pirtiņa (koka) 5,—

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprinātiem nosacījumiem.

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

Irošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
;bas nauda jāpapildina līdz 10°no sumas,

par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts

aizņēmumu obligācijas. Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes ur.
zenies bankas 6°ķīlu zīmes: 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā - lērā no vienības

e kam šī drošības nauda )u departa-
rīcībā, ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu

:dinātās vienības no-
ņemt tiem.

-anclejā un pie iecirkņu
mežziņiem.

71a Zilupes virsmežniecība.

Vircavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1027. g. lī. decembrī.Jelgavā, Latviešu
biedrības telpās. Katoļu ielā Ne 11,

augošu mežu.
I iec. mežniecībā, Vircavas novadā pēc platības 13 vienibas no

0,43—0.73 ha, vērtībā no Ls 401—1065.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprinātiem no-

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

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10 ono 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.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai tin mežu kultur-
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā mērā no vienības
pārdošanas sumas, pie kam ši drošības nauda paliek Mežu depar-
tamenta rīcībā. Tīrīšanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
meža resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Jelgavā, Lielā ielā
JVs 65 un pie iecirkņa mežziņa.

18979a Vircavas virsmežniecība.

Balvu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē Rugāju pagasta namā 1927. g. 13. decembrī,

augošu mežu:
A. Ar 40" o pazeminājumu no takses.

III (Aleksandropoles) iec. mežniecībā, Aleksandropoles novadā
31 vien., plāt. 0,17—6,57 ha. vērtībā no Ls 15—300.

B. Par pilnu takses cenu.
Aleksandropoles nov., 5 vienības, plāt. <i,53—7,53 ha, vērtībā no

Ls 85—575.
i pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. -tin 27

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

drošības naudas no attiecīgas vienības izsludinātas vērtībās.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 111%, par kuru
vienība nosolīta.

nas biļeti izņemot, jāiemaksā skaidrā naudā par katru
pārdošanas vienību, uz kuru izņem biļeti: 1) valsts ienākumos
ne mazāk, kā 29% no pārdošanas sumas, 2) drošības naudas cirša-

jtu tīrīšanai un meža kultūru darbu izvešanai apvienotas vienā
sumā 29°apmērā no vienības pārdošanas sumas. pie kam ši drošības
nauda paliek Mežu departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs
un izcirtumus apmežos mežu resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā pie Balvu stacijas
un pie iecirkņa mežziņa.

Balvu virsmežniecība.
Seces pag. valde izsludina par Daudzeses pag. valde izsludina

nederīgu īekšz. pasi Ne 3, izd. par nederigu nozaudēto Latvijas
no Seces pag. valdes 20. aprilī iekšz. pasi hL no Dau-
192/. g. uz Martas Jēkaba m. dzesēs pag. valdes 2. jun. I
Lobanovas, dzim. Sleser vārdu, uz Tenisona Friča Ernesta d. v.

16482a 16483a

Krustpils virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1927. g. 28. novembrī,Līvānu pagasta namā.

augošu mežu:
IV Jerzikas iec, Jerzikas novadā pēc platības 16 vienības no

1111 7 0,53 ha, vērtībā no Ls 16,0—56,— un pēc celmu skaita
1 vien. 154 kokus, vērtībā Ls 400,—.

V Nīcgales iec, Nīcgales-Kalupes novadā pēc celmu skaita: 6 vienības
no 21—40 kokiem, vērtībā no Ls 58—197.

VI Arendoles iec, Arendoles nov. pēc celmu skaita 5 vienības no
362 kokiem, vērtībā no Ls 111-

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprinātiem nosacījumiem.

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

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

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latv. valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latv. hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6°ķīlu zīmes, 2) banku un kreditbiedrību garantijas.

Skaidrā naudā iemaksātās drošības naudas ieskaitīs pēdējā
maksājumā. Par pārdevumiem rakstiski līgumi nav slēdzami,
ja pircējs visu pirkuma sunui samaksā ne vēlāk, kā mēneša laikā pēc
izsoles dienas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultur-
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā 20° ,, apmērā no vienības
pārdošanas sumas, pie kam šī drošības nauda paliek Mežu depar-
tamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

Virsmežniecība-patur »V tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā Līvānos un pie iec.
mežziņiem. * 19025a Krustpils virsmežniecība.

Rembates virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1927. g. 5. decembrī,Krapes pagasta namā,

augošu mežu:
III iec. mežniecībā, Skrīveru novadā, pēc platības 40 vienības no

D.22—3,14 ha. vērtībā no Ls 64—216.
IV iec. mežniecībā, Lauberes novadā, pēc platības 8 vienības no

Ls 61—1170.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. sept. ap-

stiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 die:
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10 is 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 v
zenies bankas 6° ,, ķīlu zīmes: 2) banku un kreditbiedrību garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 19024a Rembates virsmežniec.

Bruņošanas pārvalde
iegādās š. g. 6. decembtī, pīkst. 12,

sacensībā senošas mantas:
1) Smagos automobiļus .... 4 gab.
2) Vieglo automobili 1 .
3) Velosipēdus . . . . 30 .

Piegādāšanas termiņš — 3 mēneši skaitot no liguma parakstī-
šanas dienas.

Piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma vērtibas.
Sacensības un techniskos noteikumus var saņemt pārvaldes ap-

gādības daļā, Valdemāra ielā N* 10/12, dz. 16, darbdienās no
pīkst 11,30—14,30. L 3696 19185

Valmieras virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 7. decembrī l! iJmieras virsmežniecī-
bas kanclejā, Valmieras muižā,

augošu mežu:
i iec mežniecībā, Valmieras novadā pēc celmu skaita 13 vienības no

23—172 kokiem, vērtībā no Ls 37—331.
II iec. mežniecībā, Vaidavas novadā pēc celmu skaita 2 vienības nu

262—270 kokiem, vērtībā no Ls 446—497. Koku novadā pēc
platības 2 vienības no (1 .35—0,47 ha, vērtībā no Ls1039—1307;
un pēc celmu skaita 10 vienības 110 30—33 kokiem, vērtībā
no Ls 63 225.

III iec. mežniecībā, Kaugurii novadā pēc celmu skaita 23 vienibas no
19—67 kokiem, vērtībā no Ls 12 409. Vec-Brenguļu novadā
pēc celmu skaita 12 vienības no 30—92 kokiem, vērtībā no
Ls 96—349.

IV iec mežniecībā, Lizdēnu novadā pēc platības 4 vienības no
-1,13 ha, vērtībā no Ls 169 -223. Pils-Burtnieku no-

vadā pēc platības 4 vienības no 0,66—0,89 ha, vērtībā no
915.

Mežu pārdos i(7 zemkopības ir>uiistra 1927. g. 19. 1111 27. sept.
ipstiprlnMem nosacījumiem.

Solīšana sāksies pulkst. 12 dienā,
l pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles' komisijai

10% drošības no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.PēcnosiJlīšanas 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 zīme-- un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kreditbiedrību
garantijas.

ihas naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā 20" ,, apmērā no vienības
pārdošanas sumas, pie kam šī drošības nauda paliek Mežu departa-
menta rīcībā. Ciršanas vietas notirīs un izcirtumus apmežos mežu
resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 1 Valmieras virsmežniecība.

Rendas virsmežniecība

pārdos mutislifi izsolē
augošu mežu un sagatavotu (sekv estretu) dedzināmo malku:

1927. g. 6. decembri Rendas pagasta namā

I Usmas iec. mežniecībā, Rendas novadā, pēc platība- >
4.77 ha, vērtībā Ls 272.

II Rendas iec mežniecībā, Rendas novadā, pēc platības 6 vienih.
no 0,36—6,07 ha, vērtībā no Ls 24—735; pēc celmu sk2 '1 vien. no 1584 kokiem, vērtībā Ls 1240 un dedzināmu man
1 vien. 496,5 steri, vērtībā Ls 99.

1927. g. 7. decembri Kabiles meža rnuižā.

IV Kabiles iec mežniecībā, Kabiles novadā, pēc platības 12
no 0,12 6,30 ha, vērtībā 110 Ls 30—1585 un 1 vien.
malka 15,75 steri, vērtībā Ls 15.

V Vānes iec. mežniecībā, Kabiles novadā, pēc platības 7 vienil»
no 0,28—2,98 ha, vērtībā no Ls 221 — 1056 un pēc celnaskaita 3 vienības no 42—71 kokam, vērtībā no Ls
Vānes novadā, pēc platības 3 vien. no 0.10—0,25 ha
no Ls 113-^197.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. 1111 27

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisija

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtību
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10" .. no sumas, pa
kuru vienība nosolīta.

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

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā — 20",, apmērā no vienība
nosolītās sumas, pie kam šī drošības nauda paliek Mežu departa-
menta rīcībā.

Ciršanas vietas satīrīs un izcirtumus apmežos mežu 1
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības no-

ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas' ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu

mežziņiem. 19072a Rendas virsmežnierika.
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