
Saeima.
prefektiem un apriņķu priekšniekiem.

Rīkojums Rīgā dzīvojošo bērnu un skol-
nieku izrīkojumu apmeklēšanas lietā.

SAEIMA.
Sede 29. novembrī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kal-
niņ š pulksten 5,15.

Ienākušos likumprojektus nodod at-
tiecīgām komisijām.

Tad turpinās debates pieprasījuma
lietā Ka runātāji uzstājas R. Lin-
dinš, P. Zeibolts, G. Mīlbergs,
K. Bungšs, J. Pomersun finansu
ministris V. Bastjāuis, ar faktiem at-
spēkodams opozīcijas runātāju izteiktos
apgalvojumus un norādīdams, ka taga-
dējās valdības laikā valsts finan-
siālais stāvoklis bez šau-
bām labojies. — Vēl runā J. Ju-
patovs, M. Kaļistratovs un
P. Juraševskis.

Tad vēla laika dēļ sēdi slēdz.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5 pēc

pusdienas.

Valdības rīkojami un pavēles.
Prefektiem un apriņķu priekšniekiem.

Ar Jelgavas apgabaltiesas 1925. g. 5. de-
cembra spriedumu, uz muitas lik. 1067. p.
pamata, Aleksandrs Miķeļa-Michaifa d.
Beļavskis sodīts ar Ls 2899,15 naudas
sodu, bet maksāt nespējas gadījumā ar
7 mēnešiem arestā un bez tam viņam ir
aizliegts viena gada laikā pēc soda izcie-
šanas dzīvot 50 verstu platā pierobežas
joslā. Naudas soda nesamaksāšanas dēļ

* Beļavskis tā vietā patlaban izcieš Daugav-
pils cietumā 7 mēnešus aresta un beigs šo
sodu izciest 1928. g. 15. janvārī. Beļavskis
līdz apcietināšanai dzīvojis Niderkuņu
miestā, I ielā N° 7a.

Par izteikto administratīvais departa-
taments paziņo Jums zināšanai un attie-
cīgai rīcībai. .

Rīgā, 1927. g. 26. novembrī. W° 2824.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.
iekšējās apsardzības nodaļas priekšnieks

J. Rozenbacbs.

Apstiprinām.
Tautas labklājības ministris

A. R u d e v i c s.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

RĪKOJUMS.
Atceļot savus pag. gada 26 oktobra un

? g- 16. apriļa rīkojumus šarlaka apkaro-
šanas lietā, veselības departaments paziņo,
ka turpmāk Rīgā dzīvojošiem bērniem, ari
skolēniem , līdz 16 gadu vecumam aiz-
''eg(s apmeklēt tikai kinematogrāfu izrādes.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.
Veselības departamenta direktors

Dr. Aug Pētersons.

Maksa par „Valdības Vēstnesi"

9piesūtīšanu bez piesūtīšanas
v

oar (saņemot eksped.) par:
. Ls 22,— gadu . . . Ls 18,—

I**,.. ' . 12,- »/« gadu . . , 10,—

3 «en. ; ; ; -2- 1 . . . 1,70
'„,,.„; ,. Par atsevišķu

"Jff. , -,12 numuru '. , -. 10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi h<\/.30 viensiejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu —.15

bcitu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ...' .... —,2:)

c) no privātiem par katru viensl. rindiņa
(par obligat. slud n.) . —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas « . —,H0

Latvijas valdības js% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot J^^p^W^^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija: &T»-lll»f^ fliflll^lali Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili M 2. Tel. *l* 20032

^^^^^^^^^
Rīgā, pilī N° 1.Tel. N°20031

Runas stundas no 11—12 ^yj$f * y
Atvērts no pulksten 9—3

Valdības iestāžu paziņojumi.
UZAICINĀJUMS.

Zemkopības ministrijas zemkopības de-
j^laments uzaicina Krustpils muižas,
n,P. Ko 509, zemes gab. N9.355 F, kurš at-
pMfc Krustpils pilsētā, Rīgas ielā N° 194,
guvējus Pēteri Bērziņu un Minnu Bērziņš
'Nīsties sešu mēnešu laikā, skaitot no

^: kūjā šis uzaicinājums iespiests
-valdības Vēstnesī", pie zemkopības mini-
?£yas notāra Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31,
ļ?\ ' iepazīties ar minētā zemes gabala
,zP«rķ šanas līguma un to parakstīt. '

s^«ierašanās gadījumā ieguvējus uz-

Xa ^ atteikušos no piešķirtā gabala un
110 jauna ieskaitīs valsts zemes fondā.

Pamats: 1) likuma par nekustamu
īpašumu koroborēšanu sakarā ar
agrārās reformas likumu 5. p.,
2) 1924. g. 8. februāra instruk-
cijas pie minētā likuma 18, 20.
un 25. p. p. un,3) likuma par valsts
zemes fonda piešķirto un piešķiramo
zemju novērtēšanu un pārdošanu
dzimtsīpašumā vai atdošanu dzimts-
nomā 23. p.

1927. g. 21. novembrī. N? 18490c.
Zemkopības departamenta direktora v.

E. Maciņš.
Zemes vērtēšanas daļas vadītāja v.

K. Šnornieks.

AIZRĀDĪJUMS.
Nodokļu departamenta akcizes un valsts

spirta un degvīna monopola daļa ar š. g.
26. novembri pārcelta no Noliktavas ielas
Ne 1 uz nodokļu daļu, kur ieņem sekošas
telpas:

Valsts spirta un degvīna monopola no-
daļa — lielā Pils ielā 13/15, 1. stāvā,
akcizes nodaļa — lielā Miesnieku ielā
N° 5/ 7 un akcizes noteikumu lietu pārkā-
pumu darbvedība lielā Pils ielā JNe 12,
2. stāvā.

Departamenta un Rīgas nodokļu inspek-
ciju rīcībā, pēc izvestās apvienošanas, at-
rodas sekosi tālruņi:

Lielā Pils ielā JMs 13/15.
Direktora kabinets 20230
Direktora dzīvoklis, Zirņu ielā N°7 9-5624
Vicedirektnrs (nodokļu daļā). . . 20231
Vicedirektors un revidents (akcizes

un spirta monopola daļā) . . 29110
Revidents (nodokļu daļā) .... 20232
Kancleja 20352

1 nodaļas vadītājs 20233
.11 „ „ 20234
III 20235
IV „ „ 20236
V „ „ 20237

Spirta monopola nodaļa .... 20350
Akcizes nodaļa lielā Miesnieku ielā

JNa 5/7 : 20351

Valsts spirta un degvīna noliktavai 9-2894
Pioneru ielā K» 4-a J 9-2896

Rīgas I, II, V, VII un XIII nodokļu
inspekciju iecirkni — lielā Pils
ielā JMs \2 . . ' 20238

Rīgas III, IV, VI, VIII, IX, X un
XI nodokļu inspekciju iecirkņi
un akcizes noteikumu lietu pār-
kāpumu darbvedība 20239

Rīgas pilsētas XII un Rīgas apr.
I un II nodokļu inspekciju ie-
cirkņi, mazā Pils ielā N° 7/9 20240

Direktors F. Ķempels.
Nodaļas vadītājs P. Liepiņš.

KULTŪRAS FONDA DOMES SĒDE
28. novembrī 1927. g.

-0<
(Izvilkums no protokola.)

I. Dome piespriež 50 I pak. pamatskolu
bibliotēkas sekošām skolām:

Jēkabpils apr.
1. Saukas pag. Ķesteru pamatskolai.
2. Sēlpils pag. II pak. ,,
3. Jēkabpils I latvju ,,

Ilūkstes apr.
4. Laucesas pag. Kalkūnes 6-kl. pa-

matskolai.
5. Demenes pag. Fabijanovas I pak. pa-

matskolai.
6. Kurcuma pag. Šeinas I pak. pamat-

skolai.
Daugavpils apr.

7. Asūnes pag. Kairišu pamatskolai.
8. Dagdas pag. Sivershofa „
9. Aulejas pag. .,

10. Valsts Skaistmuižas ,,
11. Dagdas pag. Kazimirovas ,,
12. Krustpils pag. Smilšu I pak. pamat-

skolai.
13. Kapiņu pag. Korelovas pamatskolai.

14. Jasmuižas pag. Nidermuižas 1 pak.
pamatskolai.

15. Višķu pag. Silaviešu I pak. pamat-
skolai.

16. Preiļu pag. Anspoku I pak. pamat-
skolai.

Rēzeknes apr.
17. Ozolmuižas pag. Ļaļu pamatskolai.
18. Makašānu pag. Salašniku pamat-

skolai.
19. Varakļānu pag. Oltužas pamatskolai.
20. Barkavas pag. Vecumnieku pamat-

skolai.
21. Viļānu pag. Kurpnieku pamatskolai.
22. Viļānu pag. Rikovas 6-kl. pamat-

skolai.
23. Andrupienas pag. Zundu I pak. pa-

matskolai.
24. Kaunatas pag. Paulučenku pamat-

skolai.
25. Rēznas pag. Janopoles pamatskolai.
26. Maltas pag. Černostes pamatskolai.
27. Vidsmuižas pag. Cepernieku pamat-

skolai.
28. Silajāņu pag. Kalvu latv. pamat-

skolai.
Ludzas apr.

29. Pokuminas pamatskolai.
30. Zvirgzdienas pag. Kovaļku pamat-

skolai.
31. Rogaižu pamatskolai.
32. Pildas pag. Pildas 6-kl. pamat-

skolai.
33. Nautrēnu pag. Grūdeniešu pamat-

skolai.
34. Nirzas pag. Barisu pamatskolai.
35. Mērdžienes pag. Šaraku pamatskolai.
36. Mērdžienes pag. Mazo Blontu pamat-

skolai.
37. Ranču pamatskolai.
38. Lauderu ,,
39. Vāckalna ,,
40. Pudinovas „

Jaunlatgales apr.

4. 1. Kacēnu pag. Ausekļa latv. I pak.
pamatskolai.

42. Kacēnu pag. Purvmales pamatskolai.
43. Gavru pag. Černoļesjes ,,
44. Viļakas pag. Krievmalas ,,
45. Baltinovas pag. Zogaļu
46. Bērzpils pag. Beņislavas ,,
47. Rugāju pag. Upatnieku
48. Rugāju pag. Aizupes ,,
49. Balvu pag. Derdzinu „
50. Balvu pag. Naudaskalna

II. Dome piespriež sekošus pabalstus:
Budž. 2, c.

Pabalsti skolām.
Latviešu pamatskolām.

1. Grīvas pils. 6-kl. apvien. pamat- Ls
skolai mūzikas instrumentam . 300

2. Daugavpils pils. III latv. pa-
matskolai mūzikas instrumen-
tam 200

3. Oļu pag. 5-kl. pamatskolai mū-
zikas instrumentam 200

4. Beļavas pag. Pils 6-kl. pafffat-
skolai muzīkas instrumentam . 200

5. Ventspils pils. I pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 500

6. Daugmales pag. 6-kl. pamat-
skolai muzīkas instrumentam 300

7. Ēversmuižas 6-kl. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 300

8. Purniņu pamatskolai, Daugav-
pils apr., muzīkas instrum. . . 200

9. Kurmenes pag. I pamatskolai
muzīkas instrumentam ... 200

10. Vietalvas un Odzienas pag. II
pak. pamatskolai muz. instru-
mentam 300

11. Aizviķu I pak. pamatskolai mu-
zīkas instrumentam 200

12. Ziemupes pag. pamatskolai mu-
zīkas instrumentam 300

13. Kaunatas 6-kl. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 400

14. Zalves pilnai pamatskolai mu-
zīkas instrumentam 300

15. Galgauskas 6-kl. pamatskolai Ls
muzīkas instrumentam . . . 400

16. Mēmeles pag. Gricgales pamat-
skolai muzīkas instrumentam . 100

17. Cesvaines pag. 6-kl. pamat-
skolai muzīkas instrumentam . 200

18. Pildas 6-kl. latv. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 300

19. Jaunpiebalgas draudzes 6-kl.
pamatskolai muz. instrum. . . 200

20. Vīdeles I pak. pamatskolai mu-
zīkas instrumentam 200

21. Vecmoku pamatskolai muzīkas
instrumentam ....... 200

22. Kozlovas latv. pamatskolai,
Ludzas apr., muzīkas instrum. 200

23. Daugavpils pils. latv. II pamat-
skolai muzīkas instrumentam . 200

24. Ances pag. Virpes I pak. pa-
matskolai mūzikas instrum. . . 200

25. Puzes IV pamatskolai muzīkas
instrumentam 100

26. Ainažu pamatskolai muzīkas
instrumentam 300

27. Priekuļu 6-kl. pamatskolai mū-
zikas instrumentam ..... 200

28. Neretas Ķesteru I pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 200

29. Annenieku pag. Annas pamat-
skolai muzīkas instrumentam . 200

30. Ārlavas-Tiņģeres 1 pak. pamat-
skolai muzīkas instrumentam . 200

31. Gaigalavas 6-kl. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 300

32. Dunavas 6,-kl. pamatskolai mu-
zīkas instrumentam 200

33. Raipoles latv. pamatskolai, Lu-
dzas apr., muzīkas instrumen. 200

34. Degļovas pamatskolai, Ludzas
apr., muzīkas instrum 200

35. Mērdžienes pag. Dzērvju II pak.
pamatskolai muzīkas instrum. . 36

36. Saiacas pag. Mežmeinieku pa-
matskolai muzīkas instrum. . . 300

37. Jumurdas 1 pak. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 300

38. Raunas centra I pak. pamatsko-
lai muzīkas instrumentam . 200

39. Lēdurgas II pak. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 400

40. Misas Lambertes pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 300

41. Balvu II latv. 6-kl. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 400

42. Liksnas pag. Poguļankas pa-
matskolai muzīkas instrum. . . 300

43. Grenču 6-kl. pamatskolai muzī-
kas instrumentam .... .. 300

44. Brenguļu 6-kl. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 400

45. Kupravas 6-kl. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 300

46. Jaunpiebalgas Jāņa I pak. pa-
matskolai muzīkas instrumen-
tam 200

47.. Vidrižu pag. II pak. pamat-
skolai muzīkas instrumentam 400

48. Mārcienas 6-kl. pak. pamat-
skolai muzīkas instrumentam 130

49. Rēzeknes apr. 6-kl. pamat-
skolai muzīkas instrumentam 100

50. Kokneses pag. Bilstiņu pamat-
skolai muzīkas instrumentam 300

51. Rozēnu pag. Staiceles 6-kl.
pamatskolai muzīkas instru-
mentam 300

52. Dundagas pag. Kaļķu pamat-
skolai muzīkas instrumentam 300

53. Valmieras pils. II pamatskolai
muzīkas instrumentam .... 200

54. Skrīveres pag. 6-kl. pamat-
skolai muzīkas instrumentam . 400

55. Valmieras pils. I pamatskolai
muzīkas instrumentam .... 100

56. Baldones I pak, pamatskolai
muzīkas instrumentam .... 200

57. Valkas pils I pamatskolai muzī-
kas instrumentam 400

58. Kalētu pamatskolai muzīkas
instrumentam 100



59. Launkalnes pag. Brantu I pak. Ls
pamatskolai muzīkas instrumen-
tam 200

60. Nepilngadīgo zemkopīb. un
amatn. kolonijai Irlavā muzīkas
instrumentam 500

61. Lubezeres pamatskolai muzīkas
instrumentam 200

62. Ceraukstes-Pāces 6-kl. pamat-
skolai muzīkas instrumentam . 300

63. Codes-Bērzmuižas pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 300

64. Trikates II pak. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 300

65. Lejasciema Grabažu pamat-
skolai muzīkas instrumentam . 200

66. Daugavpils pils. I apvien. pa-
matskolai muzīkas instrument. 300

67. Nautrēnu pag. Lūzenieku latv.
4-kl. pamatskolai muzīkas in-
strumentam 300

68. Bondaru latv. 4-kl. pamatskolai
Ludzas apr., muzīkas instru-
mentam , 200

69. Stiglovas I pak. pamatskolai
Ludzas apr., muzīkas instru-
mentam 200

70: Salienas I pak. pamatskolai
mūzikas instrumentam . . . 300

71. Stelpes pag. Nizeres 6-kl. pa-
matskolai muzīkas instrumen-
tam 300

72. Doles pag. Salas I pak. pamat-
skolai muzīkas instrumentam . 200

73. Gaviezes pag. pamatskolai mu-
zīkas instrumentam 200

74. Ēdoles pag. 6-kl. pamatskolai
muzīkas instrumetam .... 300

75. Kaplavas 6-kl. pamatskolai mu-
zīkas instrumentam 400

76. Ozol-Bruknas pamatskolai mu-
zīkas instrumentam 200

77. Kalkūnes 6-kl. pamatskolai mu-
zīkas instrumentam 300

78. Sērmūkšu pag. Cieļu 6-kl. pa-
matskolai muzīkas instrumen-
tam 300

79. Sakstagala b-kl. pamatskolai
muzīkas instrumentam . . . 300

80. Vildogas 6-kl. pamatskolai mu-
zīkas instrumentam - 200

81. Valsts Rīgas internātam muzī-
kas instrumentam 400

82. Puzes pag. I pamatskolai muzī-
kas instrumentam 200

83. Kokorevas pag. Ruskulovas
4-kl. pamatskolai muzīkas in-
strumentam 300

84. Valsts Zilupes pamatskolai mu-
zīkas instrumentam ..... 500

85. Valsts Viestura pamatskolai
Bokovā, muzīkas instrumentam 300

86. Latv. tautas konservatorijas
muzikālam bērnu dārzam muzī-
kas instrumentam 300

87. Zvirgzdienas 6-kl. latv. pamat-
skolai mācības līdzekļiem ... 100

88. Kurcuma pag. Birulišku pamat-
skolai mācības līdzekļiem ... 100

89. Sakstagala 6-kl. pamatskolai
mācības līdzekļiem 100

90. Mālpils pag. 6-kļ. pamatskolai
mācības līdzekļiem 200

91. Ābeļu pag. III pamatskolai mā-
cības līdzekļiem ...... 100

92. Turaidas pag. 6-kl. pamatskolai
mācības līdzekļiem 100

93 Balvu pag. Kubālu 4-kl. pamat-
skolai mācības līdzekļiem . . 100

94 Lubejas pag. Līderes II pak.
pamatskolai mācības līdzekļiem 50

95 Šķaunes pag. Tīmanu 4-kl. latv.
pamatskolai māc. līdzekļiem . 100

96 Pabažu Jūrmalas 6-kl. pamat-
skolai mācības līdzekļiem ... 100

97 Lēdurgas I -pak. pamatskolai
mācības līdzekļiem 100

98 Dreilinu - Biķeru 6-kl. pamat-
skolai mācības līdzekļiem ... 100

99 Viļēnu pag. Kurpnieku 1 pak.
pamatskolai māc. līdzekļiem . 100

100. Aizkraukles pag. 6-kl. pamat-
skolai mācības līdzekļiem . . . 200

101. Meiranu 6-kl. pamatskolai māc.
līdzekļiem ; -,()()

' 102 Valkas pag. 5-kl. pamatskolai
mācības līdzekļiemI.103 Salienas I pak. pamtskolai mac.
līdzekļiem ? 1UU

104 Taurkalnes pag. Kalnammzas
I pak. pamatskolai mācības lī-

dzekļiem ? : ,0°
105. Ozolu pag. 1 pak. pamatskolai

mācības līdzekļiem . . . - iw
,06. Saikavas 6-kl. Kalna pamat-

skolai mācības līdzekļiem . 100

107 Sērenes pag. 6-kl. pamatskola.

mācības līdzekļiem . . ? 200

,08 Mēmeles pag. Gricgales pamat-
108-

fkola mācības līdzekļiem ... 100

109. Sv. Jāzepa b-bas pamatskolai Ls

mācības līdzekļiem 200
110. Valmieras apr. Ausekļa I pak.

pamatskolai māc. līdzekļiem . 100
111. Sarkanmuižas pag. II pamat-

skolai mācības līdzekļiem ... 100
112. Ulbrokas-Stopiņu pamatskolai

mācības līdzekļiem 100
113. Rīgas- Jūrmalas pils. III pamat-

skolai Mellužos māc. līdzekļiem 100
114. Rīgas-jūrmalas pils. IV pamat-

skolai Asaros māc. līdzekļiem . 100
115. Doles - Ķekavas pamatskolai

mācības līdzekļiem 200
116. Katlakalna pag. Pļavniekkalna

6-kl. pamatskolai māc. līdz. . 100
117 Krapes 6-kl. pamatskolai māc.

līdz 200
118. Ogresgala pag. 6-kl. pamatskolai

māc. līdz 100
119. Augstrozes pag. I pak. pamat-

skolai māc. līdz 100
120. Madlienas 6-kl. pamatskolai

māc. līdz 100
121. Valsts Reņģu palīgskolai māc.

līdz 300
122. Dundagas Ģipkas pamatskolai

māc. līdz 200
123. Irlavas kolonijai māc. līdz. . . 300
124. Jaunpiebalgas pag. Pētera 6-kl.

pamatskolai 100
125. Ziemupes pag. I pak. pamat-

skolai māc. līdz 2Q0
126. Rembates pag. pamatskolai

māc. līdz 200
127. Kokneses Krievkalna 6-kl. pa-

matskolai māc. līdz 200
128. Krustpils pag. Pinņu pamat-

skolai māc. līdz. 100
129. Valmieras pils. II pamatskolai

māc. līdz 100
130. Bauskas pag. 6-kl. pamatskolai

māc. līdz 100
131. Mežotnes pamatskolai māc.

līdz.' 100
132. Kokneses pag. 6-kl. pamat-

skolai māc. līdz 200
133. Bauņu pag. Pučurgas pamat-

skolai māc. līdz 100
134. Brenguļu 6-kl. pamatskolai māc.

līdz 200
135. Stoļerovas 6-kl. pamatskolai,

Rēzeknes apr., māc. līdz. . . 100
136. Ances pag. Virpes I pak. pa-

matskolai māc. līdz 200
137. Inčukalna 6-kl. pamatskolai

māc. līdz 200
138. Viļēnu l pak. pamatskolai māc.

līdz. . 100
139. Daugmales pag. 6-kl. pamat-

skolai māc. līdz. - 200
140. Brodaižu latv. pamatskolai,

Ludzas apr., māc. līdz. ... 100
141. Rūjienas pag. Rāmnieku pa-

matskolai māc. līdz 100
142. Mērdzines pag. valdei trūcīgu

skolēnu pabalstiem 300
143. Rīgas pils. 4. pamatskolai va-

saras kolonijas uzturēšanai . 300
144. Ikšķiles pag. valdei skolēnu

Jāņa Sega uzturēšanai Jelgavas
kurlmēmo skolā ...... 200

145. Balvu pag. Ozolkalna 4-kl. pa-
matskolai mācības līdzekļiem 200

146. Laucesas pag. Kalkūnes 6-kl.
pamatskolai mācības līdz. . 200

147. Rīgas Jūrmalas pils. I pamat-
skolai Bulduros māc. līdz. . 100

148. Sējas pag. 6-kl. pamatskolai
māc. līdz 200

149. Katlakalna Krusta pamatskolai
māc. līdz 100

150. Grīvas pils. 6-kl. apvien. pa-
matskolai māc. līdz 100

151. Jasmuižas pag. Kastiru 6-kl.
pamatskolai māc. līdz. . . . 200

152. Siguldas II pak. pamatskolai
mācības līdzekļiem 300

153. Baltinovas 6-Jkl. pamatskolai
mācības līdzekļiem 200

154. Tomes pag. II pak. pamatskolai
mācības līdzekļiem 100

155. Valsts Rīgas internātam māc. ,
līdzekļiem 100

156. Panemunes pag. Tunkunu pa-
matskolai mācības līdzekļiem . 100

157. Gatartas pag. pamatskolai māc.
līdzekļiem 100

158. Subates pils. latv. pamatskolai
mācības līdzekļiem 300

159. Lielvārdes Kaibalas 6-kl. pa-
matskolai mācības līdzekļiem . 200

160. Pļaviņu pag. Klintaines 6-kl.
pamatskolai mācības līdz. . . 300

161. Olaines pag. 6-kl. pamatskolai
mācības līdzekļiem 300

(Turpmāk beigas.)

Kultūras fonda darbvedis J. Kauliņš.

IZLABOJUMS.
„Valdības Vēstneša" š. g. 23novembra

263 numurā iespiestā izvilkuma no kara
ministra pavēles JMb 35 § 4. priekš-
pēdējā rindā, kur stāv Jzmaksat naudu
pēc aprēķina Ls 56,50", jālasa : „izmaksāt
naudu pēc aprēķina Ls 6,50".

Iecelšanas.
Rezolūcija JVs 110.

Jelgavas apriņķa Elejas policijas iecirkņa
priekšnieku Jāni* Brūveru ieskaitu IX ka-
tegorijas 2. pakāpē ar š. g. 25. novembri, iz-
maksājot algu pēc šīspakāpes ar š.g. 1. decembri.

Rīgā, 1927. g. 25. novembrī.
Iekšlietu ministra biedrs J e z. R u b u 1 s.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 23. novembra lēmumu,
atsauc savu „Valdības Vēstnesī" 226. numurā
iespiesto sludinājumu par aps. uz sod. lik. 102. p.
I. d. pamata Jāņa Sīmaņa d. O ša meklēšanu,
jo min. Osis atrasts, apcietināts un ievietots
Daugavpils garnizona virssardzē.

Rīgā, 1927. g. 26. novembri.
Priekšsēdētāja biedra vietā Raeders.

Sekretārs Kreicbergs.

Rīgas apgabaltiesas 3. kriminalnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 19. novembra lēmumu, ar
šo dara zināmu, ka Valmieras apriņķa 1. iec.
izmeklēšanas tiesnesis, caurskatījis lietu Ne 91
par Lenoru Marti nkevič dēvējošās apvai-
nošanu pēc sod. lik. 275. p., atrada: 1927. g.
7. jūlijā, Valmierā, policija aizturēja par vai-
rākām zādzības lietām kādu čigānieti bez pie-
nācīga personības dokumenta, kura uzdevās
dažādos vārdos, beigās apgalvodama, ka esot
Jelgavas pils. piederīgā Lenora Martinkevič,
Annas un Friča Martinkeviču ārlaulības meita,
21 gadu veca. Ar ievāktām ziņām minētās
sievietes-čiganietes personība nav noteikti no-
skaidrota. Aizturētās sievietes pazīmes sekošas:
ap 28—30 gadu veca, 143 cm gara, normāli
attīstīta miesas būve, mati melni, gari, uzacis
melnas, biezas, acu zīles brūnas; pēc ārējām
pazīmēm un valodas īsts čigānietes tips.

Rīgas apgabaltiesas 3. kriminalnodaļa lūdz
visus, kas varētu sniegt kautkādas ziņas par
minēto Lenoru Martinkevič, paziņot Valmieras
apr. 1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Priekšsēdētāja biedra vietā K- Strīķis.
Sekretārs J. Suslovs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 1927. g. 19. novembra lēmumu
meklē no tiesas izvairījušos pēc sodu lik.
51., 581. p. 2. d. apvainoto Lietavas pilsoni
Jāzepu Jāzepa d. Tauču, kura pazīšanas
zīmes sekošas: 30 g. vecs, vidēju augumu, pa-
druknu miesas būvi, pagaru spiču degunu, pelnu
krāsas matiem, zilām acīm, platu pieri.

Katram, kam zināma Jāzepa Tauča atrašanās
vieta vai ari kur atrodas viņam piederoša
manta, par to bez kavēšanās jāziņo Liepājas
apgabaltiesai vai tuvākai policijas iestādei. —
Atrašanas gadījumā Taučis ievietojams cietumā.

1927. g. 25. novembri. JNa 5865/11 g.
Tiesas loceklis F. Bauce.

Miertiesneša vietā (paraksts.)-

Māksla. 4
Nacionālais teātris. Trešdien ™pulksten 7.30 vak., Rostana drāma F "T^Ieteicams iepazīties ar lugas vieli/'L g!ēn s"'

pec rakstiem „Teatra Vēstnesī" io traks*urusekošanu izrādei. — Ceturtdien i H atvi%pulksten 4.30 pēc pusdienas k' a r *
e?enibri

Molnara komēdija „S p ē le pi n<<
v
'>

7.30 vakarā, franču komēdija Man, nlkst '«tājs pie bagātiem", ia" un ii māci -
skolai par labu. — Piektdien, 2 decJ^u - pania t-
sten 7.30 vakarā, Bertona un Simn"' pulk -
„Zaza « ar Liliju št e n g e 1 ftļg >

Dailes teātris. Trešdien, 30. novemhrrsten 7.30 vakarā , interesantā komedib'P 5sis mīlas mokas. . .'< _ Ceturrt ' ".
cembrī, pulksten 7.30 vakarā , par taut»'"
cenām „Sarkanās dzirnavas"?dien, 2. decembri , pulksten 7.30 vakarā !?*šīs mīlas m o k a s . . ." — Sestdim'i ' »cembrī, pulksten 7.30 vakarā , Marija s i ? de "
pirmā viesu izrāde/ AugustaStrinl'^
„Sapņu spēle". B ^tnndberga

Marija Leiko, slavenā Berlines artieviesojas Strindberga vizionarās sieviete* i'un sola, ka šinī sapņu spēlē vērsies dvē 'ei/dziļākie atvari. ^ vcs. eies

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde
1927. g. 29. novembrī.

1. Ieceļ Kārli Kļaviņu par papildu
miertiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas.

2. Atļauj Anglijas pavalstniekiem
VVilliam Murphv un John Roche
darboties 1927./1928 māc. g. angļu va-
lodas institūtā.

3. Apstiprina līdzšinējo ģermāņu filo-
zofijas profesoru Latvijas universitātē,
Šveices pavalstnieku Dr. phil. Maksi
Nusbergeru ari uz priekšu tai pašā
amatā.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Ārstēšanas maksa Valkas pilsētas
slimnīcā.

Pieņemta Valkas pilsētas domes
1927. g. 6. jūlija, 5. augusta un
1. novembra sēdē un apstiprināta
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1927. g. 10. novembra

rakstu JNs 107902.

Ārstēšanas maksa no:
Dienā

Ls
Pilsētas iedzīvotājiem. . . . . 2,50
Ārpilsētas iedzīvotājiem .... 3,50
Valsts ierēdņiem ...... 3,50
Slimo kasu dalībniekiem . . . 3,50
Dzemdētājām pils. iedzīvotājām 4,—
Dzemdētajām ārpuspilsēlas iedzī-

votājām 4,50
Šī ārstēšanas maksa stājas spēkā no

izsludināšanas dienas „ Valdības Vēstnesī".
Valkas pilsētas galva J. Ķ i m i n s.

Sekretārs E. P a v 1 o v i č s.

Literatūra.
Paskaidrojumus

par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šā
diem vārdiem: režņi (Sīpelē), ribahs
ribiņot, ribuļu rabuļiem, ricināties rifi '
ridināt rudzus _ (Krustpilī), riduvens '(Kul '
dīga; ar ē? ka ģenit.?), ridvags (ar ā?)
rid<:e, rijduris (Stelpē), rikante (Lugažos'
rikaucis, rikauts (Sniķerē), rikmanis
riksna, rikt (ka tagadne?), rikums , rilt
jeb rilst(et), rimba(s), rimša, rmpuUiņš
griezt lopus rimulī, _rine jeb rinīte,ringa '
ringot(ies), _ rinkt (ka tagadne?), rinkūzis '
riedet, rietat, rizt, rindināt, rītu jeb reitit ' ,
rist (tagadne un pagātne?), rītāties *
r.teklis, riva, rize, rizgāt, rizgot(ies)'
rīcīgs, _ rīda(ms), rīdaties, rīds, ildūzis)
rīdzinat, rīgas, rīkaucis, rīkleties, rīksnaļ
rīls (Gulbenē; ka ģenit.?),_ rīnums, ripa
jeb riepa, rīpeles vilktrīset, rīsties (kā
tagadne?), rišmete, rītet, rītins, rīva jeb
rīve, rīziņš, rižot, riebjš, riece jeb riecis,
rieča, rieda, riekains, riekls (kā ģenit.?),
riekstīte jeb riekstītis, riekstināt, riekt,
riekts (Rūjienā), rieķis, rieķēt (Irlavā),
riemene.-', riemoties (Gaujenē), spāri gaisā
rien (P.ebalgā; kā pagātne?), riept,
riesīgs, riest (tag., pag.?), riestāt, riesta
vilcēja, rie -ķi (Apukalnā), rieta, nelēktus,
rietnis, rieze, riezt, rozā (Sasmaka; ar uo?),
riesums, rizt, ripuļot, nmstīties.

Rīgā, Ģertrūdes ielā M'° 3.
J. E n d z e 1 ī n s.

Daugavas Gada Grāmata 1928. Divpadsmitais
gads. Rīgā, Valtera un Rapas akc. sab. izdevums, ļ

Societē des Nations. Conference d'Experts de '
Presse. Rapport dčfinitif. Genēve, 1927.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 30. novembri.

Devīzes #
1 Amerikas dollars 5, 176-5,156 I
1 Anglijas mārciņa ...< .. 25,23—ZMļ

100 Francijas franku 20,2°-H
100 Beigas . . 72>-?^
100 Šveices franku gg > 55~X
100 Itālijas liru 27>95-????,n
100 Zviedrijas kronu 139,40- 40,
100 Norvēģijas kronu 137,40— 38,1"
100 Dānijas kronu 138>H^f
100 Čechoslovakijas kronu . . . l5,2^^,100 Holandes guldeņu 208'H?T9
100 Vācijas mirku. 123,3- 'f
100 Somijas marku • 12-™ ,"%
100 Igaunijas marku 1'I„ fiSm
100 Polijas zlotu 57>W-i'ra
100 Lietavas litu. : 50,85-51,'»

1 SSSR červoņecs ....-• — ~ '

Dārgmetāli:

Zelts Ikg.. 3425^443
Sudrabs 1 kg, 94 '

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums. ? „|lZi00
4% Valsts aizņēmums prem. . .

09^03
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . •£ q7
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 9°

Rīgas biržas kotacijas komisijas IcJi I
priekšsēdētājs J. Skujevi

Zvērināts biržas māklers M. Okmi

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 6 lapas puses-

Pazaudēta Lietavas ārrem»

pase, izdota no Lietava s konsula

Rīgā ar Xs 646 uz Jojuasa K

mfniija d. Gušcis vardu, kūja

uzskatama kānederīga..Pamats: Rīgas pol. 5. iec. y 1
pro'okols no 19. nov. 1W'- *

ar J* 19078. 21M/



(fiesu
sludinājumi.

^Ipgabalt.
3.

clvllnod.,
, civ. proc lik- 2011., 2014. un

55,q o p. pamata paziņo, ka pec

ohI/1916 g- (mēnesis un diena

lietas nav redzami) Rīgā miruša

tfna Johana d. Johansona

atklāts mantojums un uzaicina,
li ir uz šo mantoj, vai sakara ar
f„ tiesības kā mantiniekiem lega-

L iem fideikomisarijiem, kredī-

tiem a.t. t., pieteikt šīs tiesības
Minētai tiesai sešu mēnešu
uitā skaitot no šī sludinājuma

Sēšanas dienas .Vaid. Vēsta."

ja minētās personas savas

Ir tiesības augšā uzradītā termiņā
"eoieteiks , tad viņas atzīs kā

%/tiesībB* zaudējušas.
* Rīgā, 1927. g.9. nov. L.M5I59

Priekšsēdēt. v. A. Vei dners.
19695 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1. novembrī 1927. g. publicēto
1927. g. 15. septembrī Siguldas
pag. Matiņos mir. Kārļa Mārtiņa
dēla Matiņa, 1923. g. 22. feb'r.
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Kārļa Matiņa mantojumu vai
sakarā ar šo mantoj., kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja, tas minētā laikā nebūs iz-
darīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L..JV25716

Rīgā, 1927. g. 1. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18899a Sekfetars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. g. 4. februārī Rīgā mirušās
Glikerijas Vasilija meitas K o -
sobucki, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatarij.,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 15. nov. 1927. g. LN°5617.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20254 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014, un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 26. novembrī Laun-
kalnes pagastā mirušā Jāņa
Jēkaba dēla Ezera ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības, kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējuša 's.
Rīgā, 12. nov. 1927. g. LJV2 5827,

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
20255 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. IV civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar
šo dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
5. oktobrī Emmas_ Kārla m.
Runcis, dzim. Varsbeig pra-
sības lieta pret Andreju Jāņa d.
Runcis par laulības šķiršanu
aizmuguriiki nosprieda: šķirt lau-
lību, kas noslēgta Lazdonas ev.-
lut. draudzē ISO3. g. 23. februārī
starp atbildētāju Andreju Runcis
un prasītāju Emmu Runcis, dzi-
mušu .Vārsberg*.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
laikā neiemiegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad_ spriedums
stāsies likumīgā spēkā. L. N<63i.

Rīgā, 1927. g. 9. nov. Xs 437603

Priekšs. b. v. i. L. B r u e m m e r s.
19697 Sekretāra v. Stūre.

Ja aibildētjjs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1927. g. 14. nov. Ns 437769
L. N9 1531.

Priekšsēd. b. E g I ī t s.
20268 Sekretāra v. Stili » .

Rīgas apgabalt. IV civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., '.95.,
301 309. un 311. p. p. pamata, uz
Mildas Jura m. S i b i r j a k o v,
dzim. Vītoliņ, lūgumu viņas pra-
sības lietā pret Aleksandra
Kuzma d. Sibirjakovu par lau-
lības šķilšanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav
z nama, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".

Pie 1- gurna pielikti noraksti no
lesūdzibas un klātpe', iktiem doku-
mentiem.

Ja atbildētājs nolikta laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks s.olikta tiesas sēde
lietas izklausīs inai aizmuguriski.

Rīgā, 1927. g. 14. nov. Ms 437766
L J&1120.

Priekšsēd b. E gl It s.
2^271 Sekretāra v Stūre.

RJgas apgabalt. 3. civilnod.,
m civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pana. paziņo, ka pec
1927. g 27. _ martā Nītaures pag.,
Silmices māja mirušā Fridricha
Kellera (Kelve) r atklāts mantoj. un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
ja sakara ar to, tiesības kā man-
tiniek iem, legatarijiem, lideiko-
raisan jiem, kreditoriem u. t. t.,
Pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no

?« slud inājuma iespiešanas dienas
.vaid. Vēstnesī".

Ja minētas personas savas
"esības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā sīs
tiesības zaudējušas.

R'ga, 1927. g. 14 nov. L. J*5548
Priekšsēd. v A. V e i d n e r s.

20146 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
»" Civ. prec. lik. 2011, 2014. un
«019. p. p pamata paziņo, ka
P«: 1917. g. 29. jūnijā mir. Teodora-
Aoo lta Dāvida (Dāvā) d. Bramana
'atklāts mantojums un uzaicina,
Kajr uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā manti-
sk iem, legatarijiem , fideikomi-
sari jiem, kreditoriem un t. _ t.,
Piete ikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespie-šanas dienas.

Ja minētas personas savas Mē-
mas augša uzrādītā termiņā

nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs"esības zaudējušas.
X'ga, 1927. g. 15 nov. L. 1*5317

priekšsēd. v. A. Veidners.
JSekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019 p. p oamata paziņo, ka pēc
1915. g. II. novembrī Lēdurgas
pagasta mirušā Miķeļa Anča
dēla Apiņa atklāts manLjumu
un uzaicini, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditor. u t t.
pieteikt šjs tiesības min. tiesai
sešu mēnešu laikā skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1927. g. 10. nov. L.Ns 5679
Priekšsēd v. A. Veidners.

19791 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,

a civ. ties.lik. 1967., 2011.—2014,
un 2079 p p un Bail privāt-
tiesību kop. 2451 p. pamata
uz nepilngadīgas Silvijas Graudiņ
aizbildņa Alberta Graudiņa lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzija»,
strīdi vai ieiūnas pret šai tiesā
8 novembri 1927. g publice'o
1927. g. 28. jūliji Dzelzavas pag.
Bērziņos mrulā Vijuma Andreja d
Graudiņa, 1926. g. 29. sep-
tembrī māj's kārtībā taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas, kuram
ir kaut kādas tiesības uz mir. Vijuma
Graudiņa mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, ka mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, parāddevējiem u t. t,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī'.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamatapaziņo, ka pec
1909. g. 30. martā Rīgā mirušā

Miķeļa Mārtiņa _d. Krūmiņa
(Krūminga) atklāts mantojums
un uzaicina kam ir uz šo
mantoj, vai sakarā ar to tiesības
kāmantin., legatarij, fideikomisari-
jiem, kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī'.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņa_ ne-
pieteiks, tad _ viņas atzīs ka šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 10. nov. 1927. g.L. 1*3772

Priekšsēd. v. A. Veidners.
19798 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. clvllnod.,
uz civ. proc lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1918. g 14. sprilī Kalsnavas
pareizticīgo draudze mirušā Jāņa
Jēkaba d. Balt galva atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo maitojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, le-
gatarijietn, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un 1.1., pieteikt šīs tie-
sības minējai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi".

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

Rīgā. 10. nov. 1927 g L.Nš 5088
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19793 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. {.roc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pā>
1925. g. 17. decembrī Rīgā
mirušās Augustes Benča meitas
Alksnis, dzim. Zariņ atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem u. t t. pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi".

Ja minētas personas savas
tiesības augšā uzrādīta termiņa
nepieteiks, tai viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.

Rīgā. 1927_ .g. 10. nov. L.NŠ4808
Priekšsedet. v. A. Veidners.

19794 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. oamata paziņo, ka pēc
19'9gada 28. februārī Rigā
mirušās Afimijas (Jefimijas) Pāvila
meitas Timofejevas, dzim.
Petrovas, atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteiktšls tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi".

Ja minētās _ personas savas
tiesības augša uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927. g. 10. nov. L. Ka5405
Priekšsēd. v. A. Veidners

19792 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. pr lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec
1927. g. 23. marta Ropažu pag.,

Zaķu krogā mirušā Gusta Kārta
dēla B o k š e ir atklāts man-

, tojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā at
to tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t.. pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesi* ,

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

Rigā, 1927. g. 10. nov. L.Nš 5788
Priekšsēd. v. A. Veidners,

ļgTgĻ Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pani. paziņo, ka pēc
1926 g. 5. oktobrī MeJužos mir.

Naiaijas Kaspara m Jēkabson ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantoj., vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniek., legatarijiem,
lideikomisarijiem, kreditoriem u.U.,
pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi".

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

Rigā, 1927. g. 10. nov. L Mi 5652
Priekšsēd. v. A.Veidners.

19796 Sekretārs A. Kalve.

RīgaiT apgabalt. 3. civilnod.,

uZ civ. rroc. lik - 23U
' 2014- un

2Q|9. p. p. pamata jāziņo, ka pēc
192?

" g- 26. februāri Sinoles

pagastā mirušā Reinholda Augusta

dēlaVacha ir atklāts mantojurrs

un uzacina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tsrljiem, fideikomiserijiem, kredi-

toriem u t. t.. pieieM šīs_ tie-

sības minētai tiesai sešu mēnešu
iaikā, skaitot no šī sludtnājutr.a

iesp iešanas dienas.
ja minētās personas savas

tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
frsibas zaīdējušas.

Rigā, 1927. g. 10. nov. L.JvTs5826
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19795 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Annas Auer
lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 1. novembrī 1927. g.
publicēto 1925. g. 2. febr. Rūjienā
mir. Spriča Spriča d. Auera,
1925. g. 27. janv. pie Rūjienas
notāra Radziņa taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Spriča Auera mantojumu
vai sakarā :ir šo mantoj.. kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. L.V'5718

Rīgā, 1927. g. 1. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18896a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. " 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privattiesībufkop. 2451. p. pa-
mata, uz Jāņa Pukne lūgumu
uzaic. visas personas, kurām
ir kaut kādas pretentijas pret
šai tiesā 1. novembrī 1927. g.
publicēto 1925. g. 2. maijā
Bolderājā mir. Annas-Sofijas Jē-
kaba TYi. Pukne, atr. Alksne,
dzim. Krūmiņ, 1925. g. 5. aprīlī
pie Rīgas notāra J. Krūklanda
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Annas Sofijas
Pukne, dzim. Krūmiņ mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fi-
deikomisarijiem, parāddevējiem
un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
un šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. L.N°5661

Rīgā, 1927. g. 1. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18894a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
-w «it:.*. 4ffiWaEMB0WVW*HKni iiiihm j^i

ar 18. oktobra 1927. g.jlēraumu ir
atzinusi Nikolaju Prjanišni-
kovu par maksātnespējīgu pa-
rādnieku tirdzniecībā, kamdēļ ie-
stādēm un priekšniecībām vaja-
dzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aiz-
liegumu uz parādnieka neku-
stamiem īpašumiem, kā ari ap-
ķīlāt viņa kustamo īmantu, ja
tāda atrastos viņuTiestāžu f ro-
bežās un *2) paziņot Rīgas*ap-
gabaltiesai par visām prasībām
pret maksātnespējīgo parādnieku,
kā ari stirnas, kas pienākas
iestādēm. g"ļ

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā ari
par sumām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai ariJiviņu
termiņš gaidāms ļnākamībā, kā
ari par maksātnespējīgā neku-
stamiem īpašumiem, kuri at-
rastos viņa pārziņājuzjatseviš-
ķiem noteikumiem. ^

§•&$ ^*|
Augšā minētie paziņojumi iz-

darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī tsludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn."

Rīgā, 28. oktobrī 1927. g.
L. JVs 750.

B Priekšsēd. v. A. Veidners.
18732a Sekretārs A.'Ķalve.

Ja tas minēta termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs ka atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentupasludinās par liku-
mīga spēka gājušu. L. J* 4885

Rīga, 9. novembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners

19693 Sekretāre A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc
1918. _g 25 septembrī Baunu
pagasta mirušā Jāņa Andreja
d. Vilka atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības ka
mantiniekiem, legalarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t..
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mmtšu laikā, skaitot no
ši sludinājuma iespiešaias dienas
.Vaid Vēsto."

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņa ne-
p ieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 15. nov. 1927. ģ. L.J*5287
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20253 .Sekretāru A. K a 1 v e

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1927. g.
6. _ decmbrī minētas nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1927. g. 1. oktobrī Rīgas pils.
I slimnīcā mirušā Jāna Jāņa d.
M i 11ū ža testaments. * b. M 6110.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
21432a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uzciv. ties.lik. 1967.,2011.—2014.
un 2079. p.p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Viļā Miķeļa d. Vītola lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 15. novembrī
1927. g publicēto I909.g. 3.aprilī
Magalu pagastā ,,Žagatu" mājās
mirušā Michaila .M.ķeļa) Rū-
dolfa Mārtiņa d. Vitola, 1908 g.
oktobfa mēnesī mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Miķeļa V ī -
tola mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem un
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs iz-
darīts, tad minētās personas atzīs
kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu L. JS» 5071.

Rīgā, 1927. g. 15. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20251 Sekretārs A. Kalve.
Dīfroc anrrahoHiflCic i'fii/iln nr) ī»l ai\i viiiuuuuļu

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Veronikas Nitcman, dz. Ems
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
15. novembrī 1927. g. publicēto
1927. g. 11. janvārī Duntes pag.
Dzeguž mājā mirušas Marijas
Andreja meitas Motte, dzim.
Vikman, 1925. g. 6. februārī pie
Rīgas notāra J. Purgala taisīto
testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz mir. Marijas Motte, dz.
Vikman mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, parāddevējiem un
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JN» 5108.

Rīgā, 15. novembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

20250 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt. pri-
vāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Konstantīna Gerliņa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā
8. novembrī 1927. g. publicēto
1927. g. 10. martā Rīgā mirušās
atraitnes Emmas Jāņa meitas
O e r 1 i ņ š (Gerling), dz. Kreiš
manis, 1927. g. 21. janv. pie Rigas
notāra J. Krūklanda taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušās Emmas Gerliņš
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma nodru-
kāšanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L J\° 5807

Rīgā, 9. novembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

19694 Sekretārs A. Kalve.

gno uļīgHUHitivana v. * ,

uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Toms
Pētera d. Rozenbergs unVarvara
Augusta m. Rozenberg, dzim,
Rogengagen noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
M. Čulkova 1927. g. 2. novembrī,
reģistra X° 74/21017, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu no-,
slēgto laulību, ir atcēluši
viet. civillik. 79. un turpm. p.p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

16. nov. 1927. g. L.JV°5908.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20375 Sekeretara p. P^irkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 201L, 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 29. novembrī Raunas
pagastā mirušā Pētera Jāņa
dēla M a z v a g a 1 a ir at-
klāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 15. nov. 1927. g. L JMa 5854.

Priekšsēd. v. A.Veidners.
20257 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. IV civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pam., ar šo
dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
2. novembrī, Oskara Jēkaba d.
Mazu), prasības lietā pret Līnu
Friča m. Mazul, dzim. V.lks,
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: slēgto 1912. gaaa
23. septembrī (v. st.) Rigas Sv.
Jāņa ataudzē laulību starp Oskaru
Jēkaba d. Mazul un Lmu Mazul,
dzimušu Vilksšķirt.

Ja atbildētājs i iv. proc. lik.
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesā atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies litumīgā spēkā. L K» £60.

Rigā, 1927. g. 5. nov. N« 437491
Priekšs. b v. i. L. Bruemmerf.
19315 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. g. 15./28. martā Rīgā mir.
Sergeja Kuzma d. Taščenkova ir
atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no š:
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 15. nov. 1927. g. LJV2 5618.

Priekšsēd. v. A.Veidners.
20256 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p p. pamata, uz
Pētera Voldemāra Jura d. S i_ l i ņ a
lūgumu viņa prssības lie ā pret
Lnu Lidu Kristapa m. Šiliņ,
dzim. Ķempei, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem doku-
mentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1927. g. 14. nov. J* 437765
L M> 1496.

Priekšsēd. b. E g 1 ī ts.
20272 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. IV civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pārrāta,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1927. g 5. oktobri, Emīlijas An-
dreja m. R i e k s t s, dzim Bencen.
prasības lietā pret Jēkabu Ādama
d. Rieksts aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
Kokneses pareizticīgo baznīca
1915. g. 27. jūlijā starp atbildē-
tāju Jēkabu Ādama d. Rieksts un
prasītāju Emiliju Andreja m.
Rieksts, dzim. Bencen, piešķirot
pēdējai . tiesību iedoties jaunā
laulībā jau tūliņ pēc šā sprieduma
stāšanās spēkā.

Ja atbildētājs civ. proc lik.
728.^ 731. un 748. p.p. paredzētā
laika neesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad _ spriedums
stāsies likumīgā spēkā. L.A6 791.

Rīgā, 1927. g. 5. nov. Ki 437490
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.
19316 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. IV civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. p. pamata, uz
Rūtes Zigiidas Vatdenburg,
āzim Štiauss, lūgumu viņas pra-
sības lietā pret Vasīliju V a 1 d e n-
b u r gu par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
trasītājai nav zināmu, ierakties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas ,Val-
d.bas Vēstnesī".

P.e lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem doku-
mentiem.

Jelgavas apgabaltiesas Grīvas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1460«. un 14604 -.
p.p. un savu ši g. 23. novembra
lēmumu dara zināmu, ka ģeneral-
pilnvara kuru Aleksandra Je-
frema rm Gorkina izdevusi Save-
lijam Jāzepa d. Ivanovam un
kura apliecināta pie Daugavpils
notāra Magnusa 1926. g. 19. febr.
zem reģistra JV? I4O0, atzīta par
iznīcinātu, N° 1700.

1927. g. 26. novembrī. 21462a
Miertiesnesis (paraksts). ,



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309'. p pamata uzaicina Kristapu
Anša d. Marķevicu kūja dzi?
ves vieta nezināma, č tru mēnešu
laikā ierasties š«i tiesa saņemt
norakstus no viņa sievas Olga
Lizetes Marķevics, dzim. Jaun
subrens, iesūdzības raksta, viņu
laulības šķiršanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves
vieta Jelgavas pilsētā

Ja minētā laikā aicināmais ne
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un virus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 9. novembrī 1927.g.
L.M° 436/27.

Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.
19869 Sekretāra p F.Ķāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas sēdē
šī gada 19. decembrī attaisīs un
nolasīs 1927. g. 13. jūlijā mirušā
Hansa-Kārļa-Heinricha Pētera d.
Oelsena testamentu.

Jelgavā, 1927. g. 26. novembrī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

21446a L. JVs 2404/27.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas sēdē
šī gada 19. decembrī attaisīs un
nolasīs 1915. g. augustā vai
septembra rriēn. mirušā Antona
Osipa d. Purplis testamentu.

Jelgavā, 1927. g. 26. novembrī.
21445a L. JVs 1846/27.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājasapgabaltiesas
civi|nnatklātā tiesas sēdē 1997 ' T"^cembrī, pikst. 10 no ^.*kpasludināts 1910. g 28 * nk

mirušā Ernesta Jēkaba dn bri
vica testaments ^m<"-Liepājā. 1927. g. 25\l ™£
Priekšsēd. b. V. BienPn !'
21499^jekretaraV Jgjgt
Liepājas apgabalt. reģ nlnuz likuma par biedribān, " ""n.bam unpolitiskām0rPa„"cijam 17. panta pamata 5 i?"ka ar viņas 1927 s i n„">"-
lēmumu reģistrētā: U vjRfpioneru bitdriba leve,,. J*

^$Vi%t mviņns
^

LiSt SMMiS '^ ,
Liepājā, 7. nov. 1927. g. j^,,.

Reģistr.nod.pārz. A. KiršfMHW?M_J*d5!Ē?gjļ
Liepājas apgabalt. reģ. noduz likuma par biedrībām , Zl'nībam un politiskām 0 e J '
c.jam 17. panta pamata l "
ka ar viņas 1927. g 1 njV ls™ ' '
reģistrētā: Ēdoles"lopkopīS^raudzības biedrība .Apvien^ievesta bezpeļņas biedrību 1viņu savienlbi reģ. I daļā

Valdes sēdeklis atrodas Ēdolespagasta. s

Liepājā, 7. nov 1927 g. & m
^^ "^P^-AKiršfeldts19603 S^retaraj^parat.,^

Rīgas apr. aT^NT^Hesnesis
saskaņā ar civilprocesa lik 1958 n '
ar šo paziņo, ka 1927. g io de
cembrī, pīkst. 12 dienā , atklātā
tiesas sēdē viņa kamerā, Siguldā
Grinberga mājā, tiks nolasīts mir '
Kārļa Jēkaba d. Strazdiņa
testaments, sastādīts pie kji-
muldas pagasta tiesas. JV° 225

Siguldā, 1927. g. 22. novembri '
21063a Miertiesn. A. Krūmiņš

Rigas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. p. pamata, uz
Leonīda Aleksandra d. Rašmana
lūgumu viņa prasības lietā pret
Lidiju Vasilija m. Rašman, dzim.
Varonova, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras * dzīves
vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Pie lūguma pielikti: noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. JVs 37432.

Rīgā, 1. nov. 1927.g. L.JVŠ1481.
Priekšs. b. v. i. L. Brimmers.

18928a Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011 ,
2014. un 2079. p.p. pamata uzai-
cina visus, kam būtu uz 1918. g
3. janvārī mirušā Kriša Jura d.
Sl avin sk a atstato mantojumu
kādas tiesības kā mantin., legatar.,
fideikomisariem, kieditcr. u. t. !.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas _ tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 1927. g. 11. novembrī.
L. N° 2310/1927. g..
Priekšsēd. P. E f f e r t s.

20f fi 1 Sekretārs NU 11 e 1h o f s

Jelgavas apgabaltiesa,
us civ. proc. lik. 1967., 2011,
2014., 2079. p. p pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1915. g
21. oktobrī mirušāJaņa Jāņa d
Valmiera atstāto mantojumu
kādas tiesības, kā mantiniekiem,
iegatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās _ tiesības
ieskaitīs pārspēku zaudējušām.

Jelgavā 1927 g 12. novembrī
L.J6 2122 27. g

Priekšsēd. v. F e 1d m a n s.
20511 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik, 196'., 2J1L,
20 i4. un 2079 p. p pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1923. g
10 jūlijā mirušā Lāucesas pag.
jaunsaimnieka Ju tina Pūdana
atstāto manto,umu kādas tiesības
kā mantiniekiem, Iegatariem, fidei-
komisariem kreditoriem un t. t.,
pieteikt savastiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

Termiņa nepieteiktas _ tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g.14 novembrī.
L.Nš 1637/27.

Priekšsēdei, v. P. Feldmans
20315 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv.lik. 2451. p. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kūjām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1926 g. 31. oktobri mirušās
Minnas Jāņa m. Rafael, dzim
Šnebach 1926. g. 18 oktobr.
publiskā kārtība sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas sai tiesai sešu mēnešu
laikā skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,.Vald. Vēstn.".

Pēc minēta termiņa notecēšanas
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 12. novembri.
L. Ns 2097.

Priekšsēd. v. Feldmans.
20150 Sekretārs M i 11 e 1h o f s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
2<>, septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
Jcās apgrūtiiiātina Osvaldam
Spertalam piederoša nekustamo
īpašumu Bauskas apriņķī, Gran-
tēts muižas. Skaidu mājas ar
iūp. JNs 4301 pēc obligācijas par
1000 kr. rb(. un blanko cedetas,
koroboretas 1906. g. 4. martā
ar JVs 1711, atzīta par samaksātu
un lūdzējam Osvaldam Spertalam
dota tiesība prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

lelgavā. 1927. g. 29. oktobri.
' 1.. JVs 992/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18758a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. ljk.
1958 p ' paziņo, ka sīs tiesas sēde
«f eada 19- decembrī attaisīs un

nolasīs 1918- g. aprija mēnesi

mirušā Antona Donata dA ^gu-
-ceviča testamentu. L.JN? 1433 i

lelgavā, 1927. g. 26. novembri.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

31447a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
10. oktobra nolēmuma, dara

zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Krišjānim Dom-
brovskim piederošo nekustamo
īpašumu Jelgavas apriņķī, Muru-
muižas Birzsargu mājas ar hip.
JVs 190, pēc obligācijas par
2000 rbļ., koroboreta 1913. g.
9. decembrī ar JMš 2926, atzīts
par samaksātu un lūdzējam Kriš-
jānim Dombrovskim dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemesgrāmatās. L.JVs949/27

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

18757a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
13. oktobra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Augustam Šulcam
piederošo nekustamo īpašumu
Ozolmuižas zemes gabalu ar ze-
mesgrām. JVs 3423 pēc obligācijas
koroboretas 1912. g. 13. aprilī
ar JVe 542, atzīta par sama"ksātu
un lūdzējai Donas zemes bankai
dota tiesība prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
L. JVs 675/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18759a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1867., 2011.—
2014 , 2079. un priv.-lik. 2451. p p
pamata, uzaicina visas personas,
turam būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1926 g. 24 febtuari mirušā
Giīvas namīpašnieka Aleksandra
Ivanova mantinieka iecēluma lī-
gumu, kas noslēgts notai ielā kār-
tībā 1909. g. 24. novembrī,
17 decembri pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai astoņu mē-
nešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas
tiesa nekādas_ ierunas nepieņems
un nepieteiktas tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g 4. novembrī.
L. JVs 19,'3/27. g
Priekšsēd. v. P. Efferts.

19319 Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savaš.g13. oktobra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parādi,
kas apgrūtina Ievai Pētera m.
Lācs piederošo nekustamo_ īpa-
šumu Jēkabpils apriņķī, Ābeļu
muižas Voite JV° 20 mājas ar
hip. JVs 2334 pēc 1) obligācijas
par 2000 rbļ., koroboreta 1909. g.
2. martā ar JVs 329 un 2) obligācija
par 5000 rbļ., izstādītas 1912. g.
23. novembrī uz Jēkaba Lāčs.
vārdu un koroboreta 1912. g.
26. novembrī ar JNe 2214, atzīti
par samaksātiem un lūdzējai
Ievai Lāc dota tiesība prasīt
hipotēku dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
L. JVs 1086/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18756a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
26. septembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Jānim Zichma-
nim piederošo nekustamo īpa-
šumu Jelgavas apriņķī, Auru
muižas Blaizu mājas ar hip.
JNs 2465 pēc obligācijas par 1000r.
koroboretu 1906. g. 20. februārī
ar JVs 1219, atzīta par samaksātu
un lūdzējam Jānim Ziechmanim
dota tiesība prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
L. JVs 1003/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18760a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
26. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Marijai Zīriņš,
piederošo nekustamo īpašumu
Tukuma apriņķī, Degoles Zvirgz-
diņa mājas ar hip. JVs 2531 pēc
dalīšanas līguma uz Otto un
Lības Zīrin vārdu, koroboreta
1909. g. 3. decembrī ar JVs 1401,
atzīts par samaksātu un lūdzējai
Marijai Zīriņ dota tiesība prasīt
hipotēkas dzēšanu zemesgrāmatās

lelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
L. JNs 841/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18761a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
29. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds,
kas apgrūtina Robertam Va-
renais piederošo nekustamo īpa-
šumu Jelgavas apriņķī, Blanken-
feldes muižas Zoslēnu mājas
ar hip. JVs 1302 pēc: 1) obligācijas
par 1000 rbļ. koroboretas 1894. g.
26. janvārī ar JVs68; 2) obligācijas
par 900 rbļ. koroboretas 1895. g.
15. martā ar JVs 306, 3) obligācija
par 1000rbļ., koroboretas 1909. g.
30. janvārī ar JVs 236 un 4) pēc
dalīšanas līguma koroboreta
1894. g. 26. janvārī ar JVs 67,

atzītas par samaksātām un lū-
dzējam Robertam Varenajam
dota tiesība prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā. 1927. g. 29. oktobrī.
L. JVs 995/27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
18762a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
17. oktobra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
mir. Otto Candera testaments,
koroborēts 1913. g. 5. jūnijā ar
JVs 784 uz Talsu apr. Šķēdes Zāļu
mājām ar zemesgrāmatu JVs 1544,
pēc kura Annai Canders pienākas
1000 kr. rub. liela mantojuma
daļa, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Fricim
Canderam atvēlēs prasīt hipotēka
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
18744a L. JVs 1477/27.
Priekšsēdētāja b. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava sšī gada
17. oktobra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 400 kr rub., izdota
1887. g. 9. februārī Zaļenieu krāj-
kasei un koroboreta 1887. g.
10. martā ar JVs 1654 uz Jelgavas
apriņķa Mežamuižas ,,Vidus-
Trence" mājām ar zemesgrāmatu
JVs 1988, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.' un iesniegt minēto aktu

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs obligāciju par
iznīcinātu un lūdzējam Arturam
Lagzdiņam atvēlēs prasīt hipo-
tēkas 'dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
18745a L. JVs 1485/27.
Priekšsēdētaja v. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
10. oktobra nolēmuma .uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Pēterim Zariņam
piederoša nekustama īpašuma
Rundalesmuižas ,,Lejenieku" mā-
jām ar zem. grām. JVs4 koroborēti
akti: 2 obligācijas par 300 kr. rub.
katra, kas izdotas 1887. g. 21.okt.
un 1895. g. 14. martā uz Rundāles
krāj-aizdevu kases vārdu un
koroboretas 1887. g. 4. "novembrī
ar JVs 6374 un 1895. 15. martā ar
JVs 304, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā,- skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minētos aktus

Ja noteiktā laikā aktus ne-
iesniegs, i.tiesa atzīs parādus par
atmaksātiem un lūdzējam P.
Zariņam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
18746a L. JVs 806/27.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014. 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1926. g. 3. jūnijā
mir. Jura Lielā (Lielais) 1925. g.
6. nov. notarielā kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strī-
dus un ierunas šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 28. oktobrī.
18733a L.JVs2213/27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011-.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926. g.
12. jun. mir. Pāvila Jāņa d.
Gaidžuna atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
Iegatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 28. oktobrī.
18737a LJVs 1343/27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa ,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011 —
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1926. g. 4. novembrī
mir. Andreja Jāņa d. Škūniša
1926. g. 25. aug. mājas kārtībā

sastādīto testamentu , pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 28. oktobrī.
18735a L.JVs 1970/27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š.g. 27. oktobra lēmuma
pamata uzaicina23. dec. 1911. g.
Užavas pagastā mir. Andreja
Andreja d. Stelerts-Steilats
mantin., kredit., legat., fidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVe942m/27

Liepājā, 1927. g. 29. oktobrī.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

18932a Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 27. oktobra lēmuma
pamata uzaicina 2. nov. 1921. g.
mir. Teodora Emiļa Gustava
Georga d. Grinberga manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fi-
deikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz atstāto man-
tojumu, pieteikt viņas tiesai se-
šu mēnešu laikā , skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVs 1032m 27

Liepājā, 1927. g. 29. oktobrī ' .
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18934a Sekretārs A, Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916 g

?12. aug. mir. Žano-Johana Teodora
Dāvā d Adamsona atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, Iegatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t, pie
teikt savas tiesības šai tiesai
šefu mēnešu laikā, skaitot ne
«ludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid bas Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 1927. g. 15. novembrī.
L. JVs 2312/1927. g.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
20386 Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.,
2014 un 2079. pp. pamata uzai-
cina visus, kam būtu uz 1899. g.
2. apr li mir. Jfņa Millera atstāto
mantoj. kādas tiesības kā manti-
niekiem, Iegatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai seši
mēnešu laikā, skaitot no sludi
nājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās _ tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 15. novembri.
L. Ni> 2325/27. g.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

20387 Sekretārs Mittelhofs

Jeisoviis «Pīpi*!»,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. p. pamata uza ciņa Kārli
Augustu S't ū I ma n i, kūja dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šsi tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Jūles
Stūlmans, dzim Grubinsk», iesū-
dzības raksta viņu laulības fšķir-
šanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Jelga-
vas pilsētā. _

Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz _ termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Js ieradīsies, bet savu dzī'es
vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus a'stās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 11. novembri 1927. g
L. M 439/27.

Priekšsēd. V. R. M ii 11 e r s
20O64 Sekretāra p. F. Kāps

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1927. g. 3 nov.
lēmumu, uzaicina 1919. g. 18. marta
miīušā Inta Priedoliņa man-
tiniekus, kreditorus, legatarus,
iiddkomisarus un visas citas
oersonas kurām ir kādas iesības
un prasības uz atstāto mantojumu,
vai kuras vēlētos apstrīdēt viņa
testamentu, pieteikt tādas tiesai
sešu menesu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespielanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
rām tiebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
Visiem laikiem un testamentu pa-
sludinās par likumīgā spēkā stā-
jušos.

Liepājā, 16. no.embī 1&27. g.
JVs 992-m/2/.

Priekšs. b. V. Bienenstams
20505 Sekretārs A Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 3. novembra
lēmuma, uzaicina 1927. g. 3. janv.
Dzērves pagasta, miruša Andi eja
Jēkaba d. R i ģ e J a mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas personas,
kujam ir kādas tiesības un pra-
sības uz atstāto mantojumu, vai
kūjas vēlētos apstrīdēt viņa te-
stamentu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā ter-
miņā, atzīs par zaudētām uz vi-
siem laikiem un testamentu pa-
sludinās par likumīgā spēkā stā-
jušos.

Liepāja, 16. novembrī 1927. g.
J* 997-m 27.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
20506 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabalt,
uz sava š.g. 3. novembja lēmuma
pamata uzaicina 18. aprilī 1927. g
Grobiņā mirušā Jāņa Andreja d.
Mice mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomi sarus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laiki, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
rām _ nebūs paziņots tiesai minētā
laika, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 16. novembrī 1927. g.
JVs 1049-m/27.

Priekšs. b. V. B i e n e n s t a m s.
20510 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laulības lik. 77. p. pamata
dara zināmu, ka š. g. 29. sept.
aizmugurē nospriests: starp Haj-
mani Jankeli Davidovu un
Šoru Beili Blochs 1926. g.
18. marta caur Vaiņodes dzimts-
sarakstu nodaļas pārzini noslēgto
laulību šķirt vīra vainas dēļ un
atļaut šķirtai sievai saukties savā
agrākā uzvārdā Blochs.

Liepājā, 11. novembrī 1927. g.
JNs 292-L/26.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
19327 Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. 29. septembri
aizmugure nospriests: starp Zani
Putru un Katrinu Putru , dzim
Uldrich, 1909. g. 19. decembrī
Liepājas sv. Annas dr udzes mā-
cītāja noslēgto ajlībušķirt: atļaut
šķirtai sevai saukties uzvārdā —
Uldri.h; laulībā 191i. g. 23. aprīlī
dzimušo meitu Mildu-Mariju at-
stāt matēs audzināšanā.

Liepājā, 17. novembrī 1927. g.
Ms 3.6-L/26.

Priekšsēd. b. V.B i e n e n s t a m s.
20657 Sekretāra v. E. Rolav s.

Liepājas apgabalt reģ. nod.,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizācijām
17. p. pam. paziņo, ka ar viņas
1927. g. 1. novembja lēmumu

reģistrētā: Zvardes pag. Kerkliņu
novada zvejnieku un makšķernieku
biedriba ievesta bezpeļņas biedrību
un viņu savienību reģistra 1 daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Zvārdes
pagastā

Liepājā, 7. nov. 1927. g. Nš 111.
R^ģistr. nod. pārz. A. K i r šf e 1d s.
196U4 Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. ec. t««

izpildītājs paziņo, ka iw<- |'
7 decembrī; pīkst. 10 d.eņa.R'gf.
Marijas ielā JVs 17, veikala, 1^
Solomonsona prasība tiks y'
dotaZamueļa Šmēmaņa kus am

manta, sastāvoša no 4 ku
^uzvalkiem un novērt. P_.3ļllfflUT

Izzināt sarakstu, novertg

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas diena uz v
^

.
Rīga, 1927 g. 20; ' biern s

21529aTiesu īzpild. Kazu<

Rīgas "apgabaltiesas 3. iec
^izpildītājs paziņo, ka . ?

6. decmbrī, pīkst:1° *M&
Avotu ielā JVs 29. veikala tu

„Anton Gotschald un co i ku .
tiks pārdota Bēra J"W

^
stama manta, sastāvoša »

^metriem ārzemju spicei
vērtēta par Ls 200. ,^,„»».

Izzināt sarakstu .'^ maut"
kā ari apskatīt pa£°*"^,eta>
varēs pārdošanas diena mWi.

? Rīgā, 1^27. g'/LTubier"
21528a Tiesu izpild. ^

Rīgas apgabaltiesas Rīgas pils.
I iec. tiesas izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Rīgā, Antonijas ielā
JV? 6, pamatojoties uz civ. proc
lik. 1141, 1143, 1146—1149 p.p.
paziņo:

1) ka Latvijas bankas prasību
segšanai Ls 83645,76 ar %, sa-
skaņā ar Rīgas apgabaltiesas 1civ,;
nod. izpildu rakstiem no 1927. g
17. maija ar JVsJVs413748, 413753,
413755—59 pēc obligācijām un
Rīgas komercbankas prasībā
Ls 10358,74 ar %, saskaņā ar
izpildu rakstu no 1927. g. 21*. jun.
JVs 1617 pēc obligācijas, 1928. g.
1. martā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, I publiskā vairāksolīšanā
pārdos Mendeļa Margolis ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Rīgā, 1. Monētu ielā JVs 10 un m.
Pēterbaznīcas ielā JVs 4, I hipot.
iecirknī zemesgrāmatu reģistra
JVs 630 (grupa 1, grunts Xs 69) un
sastāv no pilsētas dzimts rentes
grunts gab. \S'/ 4 kv. asu platībā
ar uz viņa esošu Sstāvu mūra ēku;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 100000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 70000 un
30000 kr. rub., kā ari nodok|u
parāds: pils. valdei Ls 86,40 ar%
un nekust, mantas nod. valstij
Ls 252 un pašvald. Ls 756 ar%;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiemdalibu ņemt jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apverte-
.šanas sumas un jāstāda priekša
apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav _ šķēršļu
minētām personām iegūt neku-

stamo īpašumu, un
5) ka zemesgrāmatas uz so īpa-

šumu tiek vestas Rigas-Valmieras
zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas ie-

sības uz pārdodamo īpašumu, kas

pārdošanu nepielaiž, tādas tie.

bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. . ,

Visi papiri un dokumenti , ai

tiecoši uz pāt dodamo īpaf""''
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas

3. civilnodaļas kanclejā.
Rīgā, 1927. g. 29. n ovembri.

21524a Tiesu ižpild- Orinftl*



Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes apriņķi,
kura kanclejā atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1030. p. paziņo, ka
1927. g. 5. decembrī, plkst. 'lt) no
rīta, Skrundas pag. Airīte mājās
tiks pārdota otrā atklātā/itrupē
kustama manta, piederoša' Jurim
Zembergam un sastāvoša'iz lauk-
saimniecības dzīva un "nedzīva
inventāra un novērt, par Ls 4770.

Aizputē, 1927. g. 14. novembri.
21464a Tiesu izpild. ASālavs.
'. i

tītu iestāžu
sludinājumi.

Paziņojums.
1927. g. 26. novembrī, finansu

ministris apstiprinājis kaulu de-
dzināšanas un pārstrādāšanas fa-
briku sabiedrības statūtu §§ 216,,
46., 55'., 58'. un 59'. grozījumus,
sakarā ar ko:

1) Sabiedrības padomes sēdes
ir pilntiesīgas, ja tanīs piedalās
vismaz >/3 padomes locekļu (§216);

2) Par pilnas sapulces sasauk-
šanu jāizsludina ne vēlāk kā
21 dienu pirms sapulces sasauk-
šanas (§ 46.);

3) Vispārīgi sapulcē pieņemtie
lēmumi ir obligatoriski visiem ak-
cionāriem, kā klātesošiem, tā ari
tiem, kas sapulcē nepiedalījās
(§ 55'.);

4) Gadījumā, ja zaudētas 2 /5no
pamatkapitāla un akcionāru vai-
rākums pilnā sapulcē izteicis vēlē-
šanos kapitālu papildināt, bet
kāds no akcionāriem pilnas sa-
pulces noteiktā termiņā, bet ne
vēlāk, kā viena gada laikā un ne
agrāk, kā 6 mēnešos, neiemaksā
uz viņa akcijām kritošo kapitāla
daļu, tad šīs akcijas skaita par
iznīcinātām, par ko izziņo ,,Vald.
Vēstn.". Iznīcināto akciju vietā
pagatavotās jaunās akcijas pār-
dod caur vietējo mākleri (§ 58 1.);

5) 2 /3 likvidācijas komisijas lo-
cekļu, to starpā priekšsēdētājam,
jābūt Latvijas pilsoņiem (§ 59°.).

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieka v. V. Gailīt s.

21513a Revidents A. Baltgailis.

Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas ze-
māk minētie Latvijas pilsoņi:

1) Andrejs Andrelunas, dzī-
vojošs Rīgā, Lauku ielā JVs 2, dzīv.
17, kurš vēlās saukties uzvārdā
,,Kļaviņš";

2) Kristaps Mumme ar sievu
Bertu, dzīvojošs Liepājā, Kara
ostā, Ģenerāļa Baloža ielā JVs 18,
kuri vēlās saukties uzvārdā
,,Mammis ";

3) Voldemārs Ozoliņš, ari
Bušs, dzīvojošs Rīgā, Skolas ielā
JVs 1.1, dzīv. 28, kurš vēlās sauk-
ties uzvārdā ,,Ozoliņš";

4) Ādolfs Ozoliņš, ari Bušs ar
sievu Annu un meitu Liliju-Mar-
garetu, dzīvojoši Rīgā, Skolas
ielā JVs 11, dzīv. 28, kup vēlās
saukties uzvārdā ,,Ozoliņš";

5) Kārlis - Rūdolfs Ozoliņš,
ari Bušs ar sievu Emīliju, dzīvo-
joši Rīgā, Skolas ielā JVs 11, dzīv.
28, kup vēlās saukties uzvārdā
,,Ozoliņš";

6) Jānis Bullis, ari Bullītis ar
sievu Karlīni, dzīvojoši Rīgā,
Ģertrūdes ielā JVs 42, dzīv. 20,
kup vēlās saukties uzvārdā
,,Baltiņš".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas, pre-
tējā gadījumā, pēc minētā termi-
ņa notecēšanas, lūgumus izpildīs.

Rīgā, 1927. g. 21. novembrī
21427a JVs 34693

Administratīvā departamenta
vicedirektora v. Ābels.

Pasu nodaļas vadītāja v.
Kurzemnieks.

Nodokju departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 5. decembri 1927. g.,
pulksten 12 dienā, Rīgā, Lāčplēša
iela Ns 75, dz. 18, pārdos

otrreizējā iairlkutliaiā
C e r n i n, Šajā kustamo mantu,
novērtētu par Ls — un sastāvošu
no mēbelēm, viņa dažādu nodokļu
parada segšanai.

Rīgā, 29. novembrī 1927. g.
21533 Piedzinējs (paraksts).

Rīgas pol. I. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 13. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Audēju ielā JVs 8,
dz. 5, tiks vairāksolīšanā
pārdoti a/s Kuldīgas adatu fa-
brikai ,,Planēt" piederoši 20 kilo
kniepadatu un 336 mii. papiru
saspraužamie, notalksēti kopā par
Ls 464,52, Rīgas pils. valdes pra-
sības segšanai un otrā ūtrupē
50 mii. lielas šujamadatas ,,Bez-
imjonka" Kuldīgas kopējās slimo
kases prasības segšanai.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.
21518a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 9. decembrī, pīkst.
10 rītā, 1. Kalēju ielā JVs 59/61,
tiks vairāksolīšanā pārdots
Passa kartonažu uzņēmuma īpaš-
niekam piederošs * ozola koka
rakstāmgalds, notaksēts par
Ls 60,86, Rīgas kopējās slimo
kases prasības segšanai.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.
21517a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 9. decembrī, pīkst.
10 rītā, m. Kalēju ielā JVs 1 (Smilšu
ielā 29), dz. 13, tiks vairāksolī-
šanā pārdoti Voldemāram Jir-
gensonam piederoši 2 mahagonija
koka galdi un 2 mahagonija koka
krēsli, notaksēti kopā par Ls 42,40
Rīgas pilsētas valdes prasības
segšanai.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.
21519a Priekšnieks (paraksts).

Rigas pol. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1927. g. 13. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Audēju ielā JVs 1,
dz. 8, tiks vairāksolīšanā pār-
doti Irenei Jakobson piederoši
ēdamistabas galds un vīriešu lāču
ādas kažoks, notaksēti kopā par
Ls 54,60, Rīgas pilsētas valdes
prasības segšanai.

Rīgā, 1927. g. 28. novembri.
21520a Priekšnieks (paraksts).

'Rīgas pol. 3. iec priekšnieks
paziņo, ka š.g. 8. decembrī, pīkst.
10,30, Rīgā, Elizabetes ielā JVs55,
tiks pārdota vairāksolīšanā
otrreizējos torgos pils. Elizabetei
Šulcs piederošās tafelklavieres
(Tresselt firmas), novērtētas par
Ls 227,68 piedzenot šo sumu par
labu slimo kasei. Apskatīt pār-
dodamās mantas varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas. JVs 31526.
21521a Priekšnieks (paraksts).

Jelgavas pils. pol. priekšnieks
dara zināmu, ka 1927. g. 9. de-
cembrī, pīkst. 10 rītā, Uzvaras
ielā JVs39, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā firmai ,,H. Kroičs" pie-
derošo mantību, sastāvošu no
85 ozola koka alus mucām til-
pumā no 120—300 litriem, tak-
sētu uz Ls 1875, vispārīgās apdro-
šināšanas s-bas nelaimes gadīju-
mos prasības apmierināšanai.

Jelgavā, 1927. g. 13. novembri.
21481a Priekšnieks Oūtmans.

Jelgavas pils. pol. priekšnieks
dara zināmu, ka 1927. g. 13. de-
cembrī, pīkst. 10, Uzvaras ielā
JNs 39, pārdos otrreizējā atklātā
vairāksolīšanā firmai ,,H. Kroičs"
piederošo mantību, sastāvošu no
ozola koka alus mucām un alus
kastēm, bet pirmā izsolē pārdos
15 g. ozola koka alus mucas,
taksēta uz Ls 100, I Jelgavas
slimo kases prasības apmierināša-
nai.

Jelgavā, 1927. g. 27. novembrī.
21480a Priekšnieks Oūtmans.

Ventspils pils. pol. priekšnieks

dara zināmu, ka š. g. 13. decembrī
pīkst. 12 dienā, Ventspilī,Skolas
ielā JVs 4,' tiks atklātā vairāk-
solīšanā pārdots Hairnam Šērām
piederoša viena zolesāda, ienāku-
ma un dzīvokļa nodokļa pie-
dzīšanai.

Ventspilī, 1927. g. 28. novembrī
21479a Priekšn. pal. (paraksts).

Jelgavas apr. priekšn. pal. II iec.
dara zināmu, ka 1927. g. 15. de-
cembrī, pīkst. 12 dienā, Salgales
pagasta Rūnu mājās, Jelgavas
apgabaltiesas prasības apmieri-
nāšanai atklātā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu tiks pār-
doti Teodoram Purmalim pie-
deroši 5 pudi rudzu, novērtēti par
Ls 15. Rudzi apskatāmi pārdo-
šanas dienā uz vietas. JVs 6268.

Jelgavā, 1927. g. 28. novembrī.
21476a Priekšnieks (paraksts).

Jātnieku pulks
Daugavpili, Viļņas ielā Nš 103.
š. g 16. decembri, pulksten 10.

pārdos vairāksolīšanā
£9 arm jai nederīgus 1

zirgus. 21203

„-..« apgabaltiesas Rīgas pils.
Rlgizp ildītājs, kura kanc-

r-^'f at
'rodas^īgā , Antonijas ielā

*i?kaMalk
° as Blumenfeld prasī-

„ '«ēšanai Ls 633,84 ar «/„ un
basaskaņā ar Rīgas 12. iec.

i-Hesneša izpildu uzrakstu uz
nno 1926. g. 19. aug. ar

jJgB, 1928. g.L martā, pīkst.

3 rītā, Rīgas apgabaltiesas civil-
ioi sēžu zālē pārdos publiska

""Jrāksolīšanā Izraēla Pap-
'„" nekustamu" īpašumu, kurš
,,r odas Rīgā, Zaķu salā, Krasta
? ,3 Vo 20, IV hipot. iecirkni ar
'^esgrāmatu reģistra

Ns
427,

mi 51. g",nts 64 un sastāv

Vnils dzimtsrentes grunts gab.
M9 kv. asu platībā ar uz viņa

esošām ēkām;
21 ka īpašums prieks publiskiem

V torsiem apvērtēts par Ls 5000;
3) ka bez augšminētas prasības

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
Lādiem par Ls 4118 un 6300 c.

rub un nod. parād. Ls 112 ar %
un soda naudas;

4) ka personām, kuras veļas
oie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
noapvērtēšanas sumas un jāstāda
ņriekšā apliecība par to, ka no

y tieslietu ministrijas puses nav

' šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu, un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
pašumu tiek vestas Rīgas-Val-

mieras zemesgrāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas tie-

sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž,tādas tfesības
āuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamie īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 1927. g. 29. novembrī.
21525a Tiesu izpild. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas III iec.

* tiesu izpildītājs
[ paziņo, ka 7. decembrī 1927 g,

pulkst. 10 ii a, Rīgā, Marijas ielā
\ J* 21-a, veikal 5 , Ovseja Vidzera

prasībā, pārdos Zalmana J a c h-
nina kustamo mantu, sastāvošu
no 25 kungu mēteļiem ar karakula
apkaklēm un novērtētu par Ls 540.

Izzināt saraksV\ novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo man'u
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rigā, 25. nov. 1927. g.
2ļj40 Tiesuizp J.Ķazubierns.
Rigas apgabaltiesas III iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 7. decembri 1927. g.
Nkst. 10 r tā, Rīgā, Marijas iela
J* 21-a, veikala", Ovseja Vidz< ra
prasībā , pārdos Zalmara J a c h
lina kustamo mantu, sastāvošu
no puskažociņiem un novērtētu
Par Ls 520.

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

Rīgā, 25 nov. 1927. g.
215U Tiesu Izd. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1927. g.
7. decembrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Stabu ielā Ns 49a, dz. 9, Eižena
Ulmaņa prsībā tiks pārdota
Artura Ozoliņa kustama manta,
sastāvoša no mēbelēm un no-
vērtēta par Ls 220.

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

Rigā, 1927. g. 25. novembrī.
21527a Tiesu izp. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1927. g.
7. decmbrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā JVs 23, veikalā, firmas
„Švarc un Co" prasībā tiks pār-
dota fvaha Anisimova kustama
manta, sastāvoša no manufak-
turas un novērtēta par Ls 1600.

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

Rīgā, 1927. g. 25. novembrī. .
2l526a'Tiesu izpild. Kazubierns

. Ķ'gas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
^pildītājs, kura kanclejā atrodas

'ga, Andreja Pumpura ielā JVs 1,
Paziņo:

') ka parādu nesamaksāšanas
>ael a) Ls 25,046,44 ar 24% gadā
"° '927. g. io. novembra līdz
samaksas dienai un piedzīšanas
'"levumiem Finansu ministrijas
^edita departamentam par labu
>ļ?c parādu zīmes un blanko ce-
_„ as nbligacijas ,saskanā ar R'gas*P?abaltiesas 3. civilnod. 1926. g.
£-.!*>vembra pavēli JVs 327096 un
£,42,80,!9ar 6%Rīgaskomerc-uantai par labu pēc 5 vekseļiem
luoR ^5 '" P''s- 'ec- miertiesneša
Qtif I 30- se Pt- izpildu uzrak-
?. „ ^<t °9, 2190, 1834, 1837
PlJ v, '?- g- >5- martā .
?esas ',|' RI 8as aPgahal"
m,Ki- , Vnodala sēžu zālē uz
Pubļiskitorgiem tiks
d^^trrei^iā ImoIS Fri-££Kar .< d. Tebela, neaiz-skarot virsfcšnieka Ri ilsēt
atrn^'S*kttamsiP^«Tns,ki,rš+ X ir

R 'R'iela Kandavas ielā
IVhipo 't ieci kif PriekšPilsē

t
tā

v i.ieurKr arzcrnesgrarnatu

reģistra JVs 1491 (grupa 76, grunts.Ns 91) un sastāv no Zasulauka
muižas dzimtsrentes gruntsgabala
9,018 kv. asis platībā, ar uz viņa
atrodošamies ēkām;

2) ka šis īpašums priekš publi-
slkiem torgiem apvērtēts par
Ls 90000, bet solīšana sāksies,
saskaņā ar civ. proc. lik, 1885. p.,
no priekšrocīgu prasību sumas,
kāda izrādīsies pārdošanas dienā;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 2500 c. rub. un bez
tam par Ls 56830,76;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desm'itā daļa no
apvērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tielietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām' personām iegūt
nekustamo īpašumu, un

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

Personām, "kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papiri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancleiā. JVs2200.
. Rīgā, 1927. g. 26. novembrī.
21530a Tiesu izp. Požariskis.

*igas apgabaltiesas VI lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 7. decembri 1927. g,
pulkst. 11 dienā, Rīgā, Stibu ielā
Ns 20, dz. 16, Mendeļa Sparoera
lietā pārdos AizUa Boro-
c h o v i č a kustamo mantu, sa-
stāvošu no drēbju skapja un no-
vērtētu par Ls 300.

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

Kīea, 21. novembrī 1927. g
2 537 Tiesu Izpild. J. ZI r ģ e 1s

Rīgas apgabaltiesas VI iec
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 8. decembri 1927. g,
pīkst. 11 dienā, Kīga, Lāčplēša
ielā Ns 24, Latvijas bankas lietā
pārdos Jūlija L u k s t i ņ a
tustamo mantu, sastāvošu no
papīru griežamās maliņas un no-
vērtētu par Ls 1C0J.

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

Rīga , 17. novembri 1927. g.
21512 Tiesu izpild J Z i r ģ e i s.

Rīgas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. decembrī 1927. g.,
pīkst 10 dienā, Rīgā, Stabu ielā
Ns 30, dz. 20, Rīgas tirdzniecības
bankas akc. sab. lietā II torgos
pārdos Jan teļa (Jēkaba) Z a -
ragoeka kuitamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 262.

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

Rīga, 15. novembrī 1927. g.
21538 Tiesu Izpild. J. Zirjels.

<igai apgabaltiesai Vi lec
tiem Izpildītājs

jāziņo, ka 7. d cembrī 1927 g,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Brīvība»
ielā Ns 40, dz. 28, akc. sabiedr.
.Rīgas tirgotāju banka" lieta
pārdos Leiba Svatca kust
mantu, _ sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 530.

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

Rīga, 17. novembri 192/. g
21Č39 Tie u izp. J.Zirgels

Rīgai apgabaltiesai VI iec.
tiem Izpildītāji

paziņo, ka ,8. decembrī 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā Ns 17, dz._ 16, Lezera Ga-
vartina lieta, pārdos Ne-
maņa O 11 e n s t e i n a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un nevērtētu par Ls 5C0. _

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

Rīgā, 21. novembrī 1927. g.

21543 Tiesu izpild. J. ZIrģels.

Rīgas apgabaltiesas Vil lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 7. decembri 1927. g,
pulkst. 10 dieia, Rīga Tašu ielā
Ns 10, II ūtrupe pārdos mir
Alvīnes španovas mantojumu
masas kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un noveitetu pai
Ls 2006,50.

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

Rīgā, 30. novembri 1927. g.
21544 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š.

Rīgai apgabaltiesai VIII iec
tieiu izpildītāji

pasiņo ka 7. decembrī 1927 g,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Augustines
ielā Ns 14, pārdos 11 torgos
Ivana Immertreja kustamo

mantu sastāvošu no viena vieglā
automobiļa un novērtētu par
Ls 1000.

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

Rīgā, 24. novembri 1927. g.
71536 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1927. g. 6. decembrī, plk. 12 dienā,
Rīgā, m. Kalēju ielā JVs 18, dz. 5,
pārdos vairāksolīšanā firmas
,,Jorgensen un Loll" kustamu
mantu, novētrētu par Ls 1650 un
sastāvošu no kantora iekārtas
viņa 1926. g. proc. peļņas no-
dokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1927. g. 19. novembrī.
21522a Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1927. g: 5. decenbrī, pīkst. 11
dienā, Rīgā, Audēju ielā JVs 8,
pārdos vairāksolīšanā a/s
Kuldīgas adatu fabrika ,,Planet"
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 1758 un sastāvošu no adatām,
viņa 1924.25. g. kapitāla un %
peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.
21523a Piedzinējs F. Freibergs

Naudas maks ai naudu
atstāts .Valdības Vēstneša" kan-
torī, īpašnieks var viņu saņemt
turpat katru dienu no pulksten
10 līdz 3.

Jelgavas apr. priekšn. pal. II iec.
dara zināmu, ka 1927. g. 19. de-
cembrī, pīkst. 12 dienā, Salgales
pagastā Maz-Dalužu mājās no-
dokļu departamenta prasības ap-
mierināšanai atklātā vairāk-
solīšanā pret tūlītēju samaksu
tiks pārdota Toedoram Daluzis-
Bergmanim piederoša 7 g. veca
ķēve, sirmas spalvas, novērtēta
par Ls 25. Ķēve apskatāma pār-
došanas dienā uz vietas. NŠ6439

Jelgavā, 1927. g. 28. novembrī.
21477a Priekšnieks (paraksts).

Jelgavas apr. priekšn. pal. II iec.
dara zināmu, ka 1927. g. 15. de-
cembrī, pīkst. 12 dienā, Jaun-
svirlaukas pagastā Driksnas mā-
jās nodokļu departamenta pra-
sības apmierināšanai atklātā vai-
rāksolīšanā pret tūlītēju sa-
maksu tiks pārdota Robertam
Pūcenam piederoša kalēju rokas
griežamā bormašina, novērtēta
par Ls 30. Bormašina apskatāma
pārdošanas dienā uz vietas.

Jelgavā, 1927. g. 28. novembrī.
21478a Priekšnieks (paraksts).

Valsts Valmieras vidusskola
š. g. 12 .decembrī,pulksten 10 rītā

izdos mazākprasītājiem
45 kub. asu I labuma bērza malkas
piegādāšanu.

Vienoties varēs vai uz visu
malkas daudzumu, vai ari pa
daļām. 21469a

Direktors L. Priede.

Bauņu pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus: 1) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 621, izdotu
18. martā 1920. g. no Bauņu
pagasta valdes un karaklausības
apliecību JVs 4572, izdotu 6. jūnijā
1924. g. no 8. Daugavpils kāj-
nieku pulka komandiera uz Os-
kara Pētera d. Riekstiņa vārdu

Doles pagasta valde izsludina
par nederīgām, kā pieteiktus
par nozaudētām, iekšzemes pasi
JVs 805, izdotu no šīs pagasta
valdes 1920. g. 5. maijā uz Viļā
Viļā d. Budāra vārdu, un kara
klausības apliecību JVs 46755,
izdotu no Rīgas kara apriņķa
pr-ka 1926. g. 9. septembri ' uz
tā paša vārdu. 18680a

Katlakalna pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi, izdotu no Katlakalna pa-
gasta valdes 13. aprilī 1925. g. ar
Ns 1698 uz Jēkaba Jāņa d.
Gabre vārdu. 18683a

Korporācijas Lettonijas filistru
palīdzības biedrība izsludina par
nederīgu nozaudēto minētās bie-
drības statūtu oriģinālu. 21512a

Poleščinas iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: I) zirgu
pasi JVs 197, izd. no Istras pag.
valdes 1923. g. aprilī uz Alekseja
Ignata d. Kalnača v.; 2) pagaidu
personas apliecību JVs 2.'558426,
izd. 1926. g. no Poleščinas iec.
pol. priekšn. uz Nikifora Osipa d.
Filipoviča v.; 3) Latv. iekšz.
pasi Ns 2313, izd. no Poleščinas
iec. pol. priekšn. 1921. g. 27.maijā
uz Praskovijas Pētera m. Zeiliš v.;
4) Latv. iekšz. pasi Ns 1078, izd.
1921. g. no Pasienes pag. valdes
uz Gvidonajāņa d. Matulenko v.;
5) Latv. iekšz! pasi Ns 1077, izd.
1921. g. no Pasienes pag. valdes
uz Florentinas Michaila m. Matu-
lenko vārdu. 18210a

Preiļu pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus: 1) iekšz. pasi Ns7505
izd. no Preiļu pag. valdes 1922. g.
27. sept. uz Praskovijas Isaja m.
Kondratjevas v.; 2) iekšz. pasi
Ns 1387, izd. no Preiļu pag. valdes
1920. g. 20. dec. uz Ādaina Je-
zupa d. Vilcana v.; 3) iekšz. pasi
Ns3934, izd. no Preiļu pag. valdes
1921.g. 8. dec. UZ Matildas Andre-
ja m. Lūs v.; 4) iekšz. pasi Ns3559,
izd. no Preiļu pag. valdes 1921. g.
29. sept. uz Māras Jāņa m. Cife v.

Jelgavas apr. priekšn. pal. I iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 41, izd. no
Istras pag. valdes 1925. g. 14.febr.
uz Parfeja Grigorija d. Tronin-
kova vārdu. 18337a

Liepājas pol. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
3. daļas rezervista apliecību
Ns 25936. izd. no Liepājas kara
apr. priekšn. 1925. g. 17. dec.
uz Eduarda-Kārļa Friča d. Zāģera
vārdu, dzim. 1906. g. 18333a

Ventspils pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 10872, izd.
no Ventspils apr. priekšn. 1923. g.
4. maijā uz Irenes-lrmgardes
Friča m. Grinpukal v. 18335a

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ns 13875,
izd. no Daugavpils pils. pref.
1921. g. 22. aug. uz Zofijas Franča
m. Krevan vārdu. 18336a

Jēkabpils apr. priekšn. pal. I iec.
izsludina par nederīgu Latv. iekšz.
pasi Ns 496, izd. no Jaunjelgavas
pol. priekšn. 1920. g. 12. martā
uz Minnas Haima m. Kūn vārdu.

Kusas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudētoLatvijas iekšz.
pasi Ns 200, izd. no Kusas pag.
valdes 1920. g. 8. apr. uz Marijas
Andreja m. Vestfals vārdu. 18348

Brocēnu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi Ns 7567, izd. no Rēzek-
nes apr. 3. iec. pol. priekšn. 1921.g
6. febr. uz Konstantīna Jāna d.
Dukaļska vārdu. 18347a

Ciblas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus zemāk minē-
tus dokumentus: 1) kara klau-
sības apliecību Ns 8610, izd. no
Ludzas kara apr. priekšn. 1923. g.
15. janv. uz Antona Jēzupa d.
Katkeviča v. un 2) kara klausības
apliecību Ns7440, izd. no Aviāci-
jas div. komand. 1925. g. 26.sept.
uz Ģermāņa Viktora d. Konova-
lova vārdu. 18556a

Rozēnu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klausības
apliecību Ns 7943, izd. no 4. Val-
mieras kājn. pulka kora. 1921. g.
13. dec. uz Eduarda Kārļa d.
Liepiņa vārdu. 18552a

Tilzas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi Ns 2996, izd. no Kokorevas
pag. valdes 1924. g. 2. sept. uz
Roberta Jāņa d. Vītola v. 18558a

Līgatnes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto atvaļi-
nājuma apliecību Ns3746, izd. no
Valkas kara apr. priekšn. 1922. g.
2. aug. uz Voldemāra Ādama d.
Bērziņa vārdu. 18557a

Valmieras apr. priekšn. pal.
2. iec. atsauc savu sludinājumu,
publicētu š. g. ,,Vald. Vēstn."
Ns 233 par Jāņa Juraka velosipē-
da atļaujas Ns930 nozaudēšanu,
jo minētā atļauja atrasta. 18538a

Valmieras apr. priekšn. pal.
2. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto Latv. iekšz. pasi Ns 32,
izd. no Valmieras apr. priekšn.
pal. 3. iec. 1920. g. 11. martā uz
Ievas Bārdas vārdu. 18537a

Alūksnes iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšz. pasi Ns 308, izd. no Alūk-
snes iec. pol. priekšn. 1920. g.
26. jun. uz Ilzes Jāna m. Milberg
vārdu. 18539a

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Nsļ5542, izd. no
Daugavpils pils. pref. 1921. g.
15. janv. uz Jāņa Jefrema d.
Samkova v. 18540a

Liepājas pils. 3. iec. pol. priekšn.
izsludina par nederīgu nozaudēto
jaunā parauga kara klausības
apliecību Ns 296. izd. no Liepājas
kara apr. priekšn. 1924. g. 26.nov.
uz Klāva Jāņa d. Sūnaksļa v.

Baldones pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi Ns 30, izd. no Baiž-
kalna pag. valdes 1920. g. 24. febr.
uz Alfrēda Jāņa d. Krūklanta v.

Alšvangas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi Ns2187, izd. no Alšvan-
gas pag. valdes 1921. g. 3. febr.
uz Jāzepa Pētera d. Janvāra v.

Lielvārdes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšz. pasi
Ns 679, izd. no šīs pag. valdes
1926. g. 9. nov. uz Alises Jāna m.
Bičevskij vārdu. 18352a

Vārkavas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) kara klau-
sības apliecību Ns 6843/26163,
izd. no Daugavpils kara apr.
priekšn. 1923. g. 24./31. martā uz
Jāņa Bertuļa d. Vindeļa v.;
2) * kara klausības apliecību
Ns 6804/26357/ ž, izd. no Daugav-
pils kara apr. priekšn. 1923. g.
22./31. martā uz Jāņa Augusta d.
Šmeltera v.; 3) kara klausības
apliecību Ns 6812/25917 ž, izd. no
Daugavpils kara apr. priekšn.
1923. g. 24. 28. martā uz Broņi-
slava Jāņa d. Ušacka v.; 4) kara.
klausības apliecību Ns 5623, izd.
no Daugavpils kara apr. priekšn.
1920. g. 17. jun. uz Julijana
Ādama d. Dzeņa v.; 5) Latv.
iekšz. pasi Ns 4099, izd. no Vārka-
vas pag. valdes 1920. g. 27. sept.
uz Teklas Pētera m. Dzen v.;
6) kumeļa reģistr. zīmes JNs 103
un 104,izd. no Vārkavas pag. vaid.
l^S. g. 3. jun. uz dāma Kazi-
mira d. Lauska v.; 7) Latv. iekšz.
pasi Ns 338, izd. no Vārkavas pag.
valdes 1921. g. 10. janv. uz Aloiza
Jezupa d. Pauniņa v.; 8) būv-
materiāla protokolus ar Ns 34,
izd. no Vārkavas pag. valdes
1921. g. 29. sept. un ar Ne221, izd.
1924. g. 26. janv. uz Veronikas
Jāņa m. Čipan vārdu. 18553a



Kāja ministrijas kara būvniecības pārvalde izsludina 2. dec.
1927. g., pulkst. 10 dienā, otrreizēju mutisku un rakstisku izsoli
asenizacijas _ darbu apm. 1800 kb. mtr. izvešanai viena gada laika
no kajfspēka daļu un iestāžu ieņemtām ēkām Rīgā-Arsenala
(v. Nometņu laukumā J* 84-a), Baldones ielā J* 1, Techniskās
kazarmēs (Slokas ielā), Bolderajā, Daugavgrīvā un Mangaļsala.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar zlmognodokli, slēgtās ap-
loksnes ar uzrakstu: .Asenizācijas izsole 2 decembri," ka ari rakst.
lūgumi dēļ pielaišanas pie mutiskas izsoles, lidz ar drošības naudu
Ls 240 apmērā, skaidrā naudā, vai attiecīgā likuma paredzētos
vērtspapīros, iesniedzami pārvaldē līdz izsoles dienai pulkst. 10.

Izsole noliks kara būvniecības p'rvaldes imobiļu un mobili-
zācijas daļa, Rīgā, Citadelē 1* 24 Turpat var uzņēmēji iepazīties
ar noteikumiem par asenizācijas darbu izvešanu katru 'jenu no
pulkst. 9—15 Izsole galīga, bez pēcizsoles. L 3902 1* 21052

Zemgales divīzijas intendantus
izdos mutiskā un rakstiskā izsolē apm. 60 tonnas svaigas liellopu
gaļas piegādāšanu Daugavpils garnizona vajadzībām no 1. janvāra
līdz 31. martam 1928. g. ieskaitot.

Izsole notiks Daugavpilī, Karavanes ielā Ns 23, Zemgales
divizijas intendanturas kanclejā, 1927. g. 15. decembrī, pīkst. 11.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
svaigas liellopu gaļas izsoli 15. decembri 1927. g." un lūgumi pie-
laižami mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesnie-
dzami līdz izsoles atklāšanai Zemgales divizijas intendantam, vai
izsoles dienā, izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā Ls 50,—
no katras tonnas gaļas, izsoles nodrošināšanai, kuru piegādātājs
apņemas piegādāt.

Ar gaļas kondicijām un sīkiem izsoles noteikumiem var ie-
pazīties ikdienas Zemgales divizijas intendanturas kanclejā no
pīkst. 9 līdz 15. 3 21514a

Arsenāls Izdos rokstisKā izsolē
30. decembrī 1927. g., pīkst. 11 dienā sekcšu materiālu piegādi:

1) priežu plankas 10 kb. mtr. L 3997
2) oša dēļi 20 . . 21535

Minētie materiāli jāpiegādā saskaņā ar techniskiem un izsoles
noteikumiem, kuri saņemami arsenāla saimniecības daļa (Veca No-
metņu laukā Ns 84a) katru darba dienu no pīkst. 9-15. Piedāvā-
jums jānodrošina 5°/o apmērā no piedāvji iUjrniJiojKjmias. "*

mantu

Arsenāls izdos rakst. izsolē
20. decembri š g., pulkst. 11 dienā, sekošu p.egau..

1) parastas konstrukcijas tērauds marka Nš4 7U00 Kg.

^ Minltifm^riali jāpiegādā saskaņā «£*>*** *™J»ļg
noteikumiem, kui saņemami arsenāla saimniabas daļa (Veca rso

metņu laukā Nš84a) katru darba dienu no pīkst 9-15. P'^vajum
lānodrošina_5° o apmērā ro piedāvā] ima kopsumas L 3951 li <i

Popes pagasta padome
pārdos mutiskā vairākso-
līšanā 1928. g. 27. janvārī,
pagasta namā pīkst. 12 dienā,
pagasta sabiedrībai piederošo
,,Pieņu" zemnieku māju . kop-
platībā 187 pūrvietas. Kopvērtē-
jums Ls 6000.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties pagasta valdē katru
dienu izņemot svētdienas un
svētku dienas. *
21258a Popes pag. valde.

Džūkstes pag. valde pamato-damies uz sava nolēmuma no š g26. novembra, dara zināmu, kas. g. 5. decembrī, nīkst. 12 dienāDžūkstes pag. Jatin-Cirpju mājāsviņa pārdos vairāksolīšanā Lības
Stranvinskij un citu mantin
aprakstītās pagasta nodevu na-rāda piedzīšanai 3 govis no-vērtētas uz Ls 420.

Džūkstē, 1927. g. 26. novembri.
21498a Priekšsēdētāja rnaraUo*o\j nmcio

Krāslavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1927. g. 15. decembri, Krāslavas pagasta
namā, ^ „

augošu mežu:
1) Ar 60% pazeminājumu no takses ar agrāko uzviju. III iec.

mežniecībā, Kārklinovas novadā, pēc celmu skaita 4 vienības no
103—1702 kokiem, vērtībā no Ls 30,— līdz Ls 193,—, Soveiku

novadā pēc celmu skaita 1 vienība ar 538 kokiem, vērtība Ls 187 —

Vaiēuļevas novadā, pēc celmu skaita 1 vienība ar 1617 kokiem,

vērtībā Ls 373,—, Kuļbovas novadā, pēc celmu skaita 5 vienības
no 142—1423 kokiem, vērtībā no Ls 21,— līdz Ls 248,—.

V iec mežniecībā, Liel-Bornes novadā, pēc celmu skaita 1 vie-
nība ar 935 kokiem, vērtībā Ls 399,—, Vec-Bornes novadā, pec
platības 3 vienības no 0,24—1,35 ha, vērtībā no Ls 32,— līdz Ls 365,—
Matulišku novadā, pēc platības 5 vienības no0,13—1,60 ha, vērtībā
no Ls 50 — līdz Ls 493,—, Annas muižas novadā, pēc platības
1 vienība ar 0,19 ha, vērtībā Ls 98,—, Varnoviču novadā, pēc pla-
tības 1 vienība ar 3,34 ha, vērtībā Ls 372,—.

2) Ar 35% pazeminājumu no takses, ar agrāko uzviju.
IV iec. mežniecībā, Kombuļas novadā, pēc celmu skaita 1 vienība
ar 45 kokiem, vērtībā Ls 282,— (ozoli un oši).

3) Ar 90% pazeminājumu no takses: IV iec. mežniecībā,
Kombuļas novadā, pēc celmu skaita 2 vienības ar 30 un 83 kokiem
(ozoli un oši), vērtībā no Ls 47,— un Ls 104,—.

4) Par 14. jūlija 1927. g., takses cenu: V iec. mežniecībā,
Varnoviču novadā, pēc platības 2 vienības ar 19,40 un 18,45 ha,
vērtībā Ls 862,— un Ls 2068,— , Liel-Bornes novadā, pēc celmu
skaita 1 vienība ar 351 koku, vērtībā,Ls69,—, Matulišku novadā,
pēc platības 2 vienības 6,00 un 1,40 ha, vērtībā Ls 855,-- un Lsl08.
III iec. mežniecībā, Kuļbovas novadā, pēc celmu skaita 1 vienība
ar 1128 kokiem, vērtībā Ls 520,—

5) Agrākās izsolēs nosolītās vienības, no kurām pircēji at-
teikušies un nav pildījuši līgumus: V iec. mežniecībā, Matulišku
novadā, pēc platības 2 vienības 0,50 un 2,28 ha, vērtībā Ls 432,—
un Ls 161,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-
tembra apstiprinātiem nosacījumiem.

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

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

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

Drošības 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 depar-
tamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, pārdodot mežu uz fonda
zemēm, drošības naudas cirsmu tīrīšanai un kulturdarbu izvešanai
netiek ņemtas.

Ja par pirkto mežu visu naudu samaksā izsoles dienā iz-
solē vai ne vēlāk kā mēneša laikā no izsoles dienas — līgums nav
jāslēdz.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem.

21465a Krāslavas virsmežniecība.

izdos mutiskā un rakstiskā izsolē
svaigas liellopu gaļas piegādāšanu
pulka tekošām vajadzībām Cēsīs
— Jaunajās mītnēs un Valmierā
»— Kaugurmuižā par laiku no
1.janvāra 1928.g. lidz 31. martam
1928. g. apmēram 10 tonnas.

Izsole notiks Cēsīs, pulka štāba
saimniecības daļā, Cēsu pilī š. g.
14. decembrī, pulksten 12.

Rakstiski piedāvājumi un lū-
gumi dēļ pielaišanas mutiskā iz-
solē, iesniedzami līdz izsoles atklā-
šanai, pulka saimniecības priekš-
niekam. Dalībniekiem pirms pie-
dalīšanās izsolē, jāiemaksā pulka
kasē drošības nauda Ls 80,— no
katras piegādājamās tonnas, bet
pie līguma slēgšanas jāpapildina
līdz 15% apmēram no visas darī-
juma sumas.

Ar sīkākiem noteikumiem var
iepazīties pulka štāba saimniecī-
bas daļā, darbdienās no pulksten
9 līdz 15. 2* 215 .09a

Rītupes muita
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
20. decembrī, pīkst. 10 dienā,
šejienes muitā pārdos atklātā

vairāksolišanā
manufaktur- un citas preces,
kuras aizturētas sekošas kontra-
bandas lietās: 1925. 26. b e —
Ns 23; 1926./27. b. g. — N» 9-
1927. 28. b. g. — NsJVs 13, 16 un
17, vērtībā Ls 40,42 un papirosus,
250 gab., kuri skaitās pēc 1927. g
izraksta Ns 50, vērtībā Ls (1 ,10.
Preces apskatāmas izsoles dienā.

Muitas priekšnieks A. Krauze.
21508a Darbvedis V. Pārups.

Jelgavas apr. priekšn. pal. II iec.
dara zināmu , ka 1927. g. 17. de-
cembrī, pīkst. 12 dienā, Salgales
pag. Lammu mājās nodokļu de-
partamenta prasības apmierinā-
šanai atklātā vairāksolīšanā,
pret tūlītēju samaksu tiks pār-
dota Pēterim Zvirgzdam piede-roša tele, novērtēta par Ls 25.Tele apskatāma pārdošanas dienā
"?,yietas - Ns 6580.
-il475a Priekšnieks (paraksts).

Paziņojums.
Saskaņā ar Landzes piensaim-

nieku sabiedrības š. g. 24. jūlija
pilnas biedru sapulces lēmumu ,
Landzes piensaimnieku sabiedrī-
bu nolemts likvidēt, nododot tās
pasivu un aktivu Vārves pien-
saimnieku sabiedrībai ,,Ropa"
pie kuras turpmāk jāgriežas ar
visām prasībām Landzes pien-
saimnieku sabiedrības kredito-
riem. Landzes piensaimnieku
sabiedrības likvidācijas komisijā
ievēlēti: Kārlis Grinvalds, dzīvo-
jošs Zūru pag. Virziķos, Krists
Pavariņš, dzīvojošs Zūru pag.
Šnoriņos un Jānis Brensons, dzī-
vojošs Zūru pag. Mecniekos.

Landzes piensaimnieku sabied.
likvidācijas komisija.

Lēdurgas savstarpējās uguns-
apdrošināšanas biedrība ar šo dara
zināmu atklātībai, ka 11. decem-
brī 1927. g., pulksten. 1 .2, Lēdur-
gas pagasta namā tiks sasaukta
otrreizējā pilna biedru sapulce.

Dienas kārtība:
1) Prezidija vēlēšanas;
2) Statūtu 19. p. grozīšana, sa-

skaņā ar līguma slēgšanu ar
Valsts zemes banku;

3) Dažādi.
21470a Valde.
Kārļa Hetiericha šokolādes un
konfekšu fabrikas akc. sab.
aftdonaiu sapulce

10. decembrī 1927. g„ pulksten
6 vakarā, sabiedrības telpās, Kar-
līnes ielā JN° 36.

Dienas kārtība:
1) Valdes pārvēlēšana;
2) Dažādi jautājumi.

21510a ' Valde.
Rīgas spedicijas akciju sabiedrības

„R I G A S A" valde
uzaicina akcionārus uz
ārkārtēju vispārēju
akcionāru sapulci,

kura notiks 1927. g. 22. decembri,
pulksten 5 p. pusd., sabiedrības
valdes telpās, Rīgā, It Pils ielā
JNs 7, dzīv. 4.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums;
2) Revizijas komisijas ziņojums:
3) 1926. g. darbības pārskata un

bilances caurskatīšana un ap-
stiprināšana;

4) Akciju sabiedrības darbības
turpināšana resp. likvidācija;

5) Vēlēšanas;
6) Dažādi jautājumi.

Akcionāriem, kuri vēlās p ieda-
līties ārkārtēja vispārējā sapulce
ar balsu tiesībām, jāreģistrē savas
akcijas sabiedrības valde 7 dienas
iepriekš vispārējas sapulces.

Gadījumā, ja vispārējā sapni»'
piedalās mazāk kā puse no visa
akciju kapitāla, 10. janvārī 1928.
gada, saskaņā ar statūtu 79. P-
tanīs pašās telpās notiks otra vis-

pārēja sapulce, kura neskatoties
uz ieradušo akcionāru skaitu u"
iesniegtām akcijām, ir pilntiesīga-

21511a V alde-

Konkursa valdes priekšsēdes
maksātnespējīga parādn. G*ļ*
Spungina lietā, zv. adv Atre"?
Birzmeks paziņo, ka 16. <ļeccfflt>ri
1927. g., pulkst. 7 vakara, «īgs,

Valdemāra ielā hfe 19, dz. 3, «»
sasaukta maksātnespējīga p»«°'
nieka Gešela Spungina Ired'toni
sapulce ar sekošu dienas- kartību

^l) Konkursa valdes zirPJums u»
darbības apstiprināSanr 2) Aļj
algojuma noteikšana zv kuratoram
un konkursa valdei. 3) Preten-

ziju pārbaudīšana. 4) Maksa''
nespējīga G Špunpna bankrota
akstura noteikšana un 5) Maksāt-
nespējīgā G. Špujgina lietas iz-

beigšanas. nlS-ļf
Konkursa valdes 2li?

priekšsēd. A. Binnie*»-^ --~— ^« ^.

Iespiests Valsts tipogrāfija.

Ventspils apr. valsts zvejas tiesību

iznomāšanas komisija
1927. g. 19. decembrī, pīkst. 12 dienā, Ventspilī, valsts zemju inspek-
cijā, Kuldīgas ielā Ns 53,

IZNOMĀS JAUKTĀ IZSOLĒ

zvejas tiesības
sākot ar 23. aprili 1928.g. uz laiku līdz 12 gadiem, sekošos Ventpils
apriņķī esošos ūdeņos, sākot izsoli no zemāk uzrādītām sumām:

1) Sarkanmuižas pag. Klanu ezerā — Ls 60,—,
2) Užavas pagasta Sarnates Mazezerā — Ls 15,—,
3) Ēdoles pagasta Pinku ezerā — Ls 22,—,
4) Puzes pagasta Puzes ezerā — Ls 960,—.
5) Ances pagasta Dūņu ezerā —' Ls 10,—.
Ar 80 sant. zīmognodokli apmaksātie zvejas nomas piepra-

sījumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz zvejas tiesību izsoli
19. decembrī 1927. g." iesniedzami līdz izsoles dienai Ventspils
apriņķa valsts zemju inspektoram; pieprasījumā jāuzrāda, kādu
gada nomu pieprasītājs sola maksāt un jāpievieno pierādījumi par
iespēju nodrošināt pieprasīto ūdeņu kārtīgu izmantošanu; turpat
pirms izsoles iemaksājama drošības nauda 50°/0 apmērā no augšā
uzrādītām sumām.

Tuvākas ziņas Ventspils apriņķa valsts zemju inspekcijā.
Komisijas priekšsēdētājs, valsts zemju inspektors (paraksts).

21468a .. Darbvedis A. L i e p i ņ š.

Ventspils apr. Valsts zemju inspektors
1927. g. 19. decembri, pīkst. 10 no rīta savā kanclejā, Ventspilī,
Kuldīgas ielā Ns 53,

IZNOMĀS MUTISKĀ IZSOLĒ
Ventspils ostas rajonā esošās Packules attekas (lunkas) valstij pie-
derošo daļu koku novietošanai uz vienu gadu, sākot solīšanu no
Ls 210,—.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles sākšanās jāiemaksā dro-
šības nauda Ls 105,—, kura nosolītajam jāpapildina līdz 50% no
nosolītās sumas.

Tuvākas ziņas valsts zemju inspekcijā. 21467a
Ventspils apr. Valsts zemju inspektors (paraksts).

Darbvedis A. L i e p i n š.

Lubānas virsmežniecība
pārdos mutsiskā izolē 1927. g. 17. decembri, Lubānas virsmežniecības
kanclejā,

augošu mežu
ar takses pazeminājumu līdz 60°/0.

1) I iec. mežniecībā, Lubānas novadā, 28 vienības, vērtībā
no Ls 7,— līdz Ls 1045,—. II iec. mežniecībā, Lubānas novadā,
26 vienības, vērtībā no Ls 4,— līdz Ls 193,—. III iec. mežniecībā,
Meiranes novadā, 29 vienības, vērtībā no Ls 43,— līdz Ls 322,—.

2) Vecas, mežu resoram nevajadzīgas ēkas: I iec. mežniecībā
VIII Pededzes apg. — veca kūts un šķūnis, novērtēti Ls 30,—.

3) No Andreja Broka sekvestrētas cirsmas pret tūlītēju sa-
maksu, Meiranes novadā 19 apgaitā, novērtētas Ls 1029,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-
tembra apstiprinātiem nosacījumiem.

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

10°drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10° „ no sumas,
par kuru vienība nosolīta.

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

Drošības 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 depar-
tamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

Par sagatavotiem materiāliem visa pirkšanas suma jāno-
maksā nekavējoši pēc nosolīšanas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā* un pie iecirkņu mež-

21507a Lubānas virsmežniecība.

Vircavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 3. janvārī, Jelgavā, Katoļu iela j*.n '
Latviešu biedrības telpās, -'1,

augošu mežu:
11 iec. mežniecībā, Vircavas novadā, pēc celmu skaita

vienība no 2—90 kokiem, vērtībā no Ls 15,— līdz Ls 668,-T
V iec. mežniecībā, Elejas novadā, pēc platības 2 v' ienih

0,59 un 0,94 ha, vērtībā Ls 428,— un Ls 983,— un pēc celmu si/.T
2 vienības — 13 un 133 koki, vērtībā Ls 69,— un Ls 637,—- Piat,
novadā, pēc celmu skaita 4 vienības, no 82—156 kokiem vērtlh-
no Ls 296,— līdz Ls 769,— ; Blankfeldes novadā

^
pēc celmu skat

9 vienības, pēc celmu skaita no 16—56 kokiem, vērtībā no Ls 7»
līdz Ls 190,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27
tembra apstiprinātiem nosacījumiem. ' eP-

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtība!"
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšēioaizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Val'sts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un "kredītbiedrību
garantijas.

Ja par pirkto mežu visu naudu samaksā ne vēlāk kā mēnešu
laikā no izsoles dienas — līgums nav slēdzams.

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Jelgavā, Lielā ielā
Ns 65 un pie iecirkņu mežziņiem.

21466a ' Vircavas virsmežniecība.

Burtnieku virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1927. g. 16. decembrī, Limbažos, Saviesīgās
biedrības telpās

augošu mežu un sekvestrētas neiz-
strādātas vienības:

Pociema III iec. mežniecības Katvaras un Pociema novados,
pec platības 24 vienības, no 0,46—1,75 ha, vērtībā Ls 99,— līdz
Ls 705,— un pēc celmu skaita 5 vienības no 14—477 kokiem, vēr-
tībā no Ls 72,— līdz Ls 1000,—.

Augstrozes IV iec. mežniecības, Augstrozes, Vainižu un Ruckas
novados, pēc plaribas 29 vienības no 0,20—5,16 ha, vērtībā Ls 11 —
līdz Ls 552.—, pēc celmu skaita 18 vienības no 2—100 kokiem,
vērtībā no Ls 2,— līdz Ls 217,— un sekvestrētus materiālus 3 vie-
nības, vērtībā no Ls 26,— līdz Ls 50,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-
tembra apstiprinātiem nosacījumiem.

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtībasPec nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumaspar kuru vienība nosolīta. '
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo

aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes tin
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrībugarantijas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kuiturudarbu izvešanai apvienotas vienā sumā 20% apmērā no vienībaspārdošanas sumas, pie kam ši drošības nauda paliek mežu depar-
mežu r * " Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemtno izsoles pec saviem ieskatiem. '
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-ziņiem. J ' - ltz

21506a_ Burtnieku virsmežniecība.

Noteikumi par civildienestu.
Maksa brošēts eksemplārs

tipogrāfijā saņemot Ls 0 15
ar piesūtīšanu pa pastu .. '. ' . o'l8

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

Dztlauli vlrsv. materiālo apg.
izsludina š. g. 15. decembrī,

pīkst. 12 dienā 21534
rakstisku izsoli

uz kurināmo vielu padošanu uz
lokomotīvēm, iekraušanu, izkrau-
šanu, pārkraušanu no vagoniem
vagonos un tamlīdzīgiem darbiem
materiālu apgādes IV (Jelgavas)
rajonā. Izsoles dalībniekiem jā
iemaksā Ls 1500 drošības naudas
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzceļu
virsvaldes 118. istabā. L 4016

Artilērijas laboratorija Liepājā,
kara ostā, 1928. g. 12. janvārī,
pīkst. 11, sarīko

RAKSTISKU IZSOLI
uz zemāki minēto mašinu piegādi:
1) Hidrauliska 20 ton. prese, deg-

celiņu presēšanai gredzenos,
ar pildāmo iekārtu.

2) Virpa gredzenu apvirpošanai.
3) Virpa gredzenu tīrīšanai, spo-

drināšanai un lakošanai.
4) Tvaika sildplate.
5) Mašina papira čaulu tīšanai.

Drošības nauda: uz izsoli 3%
no piedāvājuma sumas; līguma
nodrošināšanai 10% no līguma

sumas.
Piedāvājumi iesūtāmi Artilē-

rijas laboratorijai līdz 1928. g.
12 .janvārim, pīkst. 11. Tech-
niskos un izsoles noteikumus uz
pieprasījumu izsūta pa pastu.
Tuvākas ziņas sniedz Artilērijas
laboratorijas saimniecības daļa
darba dienās pīkst. 9—15. Pie-
gāde 2 mēneši no līguma no-
slēgšanas. 2 21272a

R nnno-avnik Uārniplrii mtlke
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