
Valdības rīkojumi un pavēles.
RĪKOJUMS.

Grozot kara ministra 1924. g. 10. de-
cembra rīkojumu K° 2048/Go (]924. g.

.Valdības Vēstneša" 285. numura), Val-

kas apriņķa Trapenes pagastu strīooju
no Smiltenes iesaukšanas iecirknī ietilp-
stošo pagastu skaita un pievienoju to
Alūksnes iesaukšanas iecirknim, skaitot
no i g. 1. novembra.

Pamats. Karaklausības likuma
40. pants.

Rīgā, 1927. g. 26. novembri. Ne2697/Go.

Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

Galvenā staba priekšnieks,
ģenerālis P e n i ķ i s.

MINISTRU KABINETA LĒMUMS

par piespiedu servituta noteikšanu grantsbedru ierīkošanai zemes ceļu vajadzībām, pie-
ņemts uz likuma par zemes ceļiem 44i. panta pamata (Lik. krāj. 1927. g. 102).

1. Grantsbedru ierīkošanai zemes ceļu izbūves un uzturēšanas vajadzībām no-
dibināmi servituti uz lejāk minētiem īpašniekiem piederošām zemēm 29,2784 ha kop-

platībā.
i) Hans, Vilhelms, Vilhelma d., Jelgavas apriņķī Vilces pagastā Vēju mājās,

reg. No 7299 ? 0.1370 ha
2) Sīpenieks, Ludvigs, Krišjāņa d., Jelgavas apr. Skaistkalnes pag. Stein-

hofa mājās, reģ. JV° 5371 0,3600 ha
3) Sauka, Jānis, Sederta d., Jelgavas apr. Auru pag. Līzes mājās, reg.

>f9 759 0,1730 ha
4) Grantsbergs, Mārtiņš Mārtiņa d., Jelgavas apr. Alisas pag. Grantiņu

mājās, reģ. Ni> 4987 " . 0,4800 ha
5) Grothuzs, Kārlis, Ludviga d., Jelgavas apr. Misas pag. Viļu mājās. reģ.

N°. 7231 . . 0,4900 ha
6) Krezevskis, Alfonss, Jāna d., Jelgavas apr. Misas pag. Upmalu mājās,

reģ. Ne 10412 0,2800 ha
7) Nerets, Mārtiņš, Kristapa d., Jelgavas apr. Vecsaules pag. Paveran-

Nerredu mājās, reģ. Nē 1506 0,4200 ha
8) Mangulis, Jānis, Anša d., lelgavas apr. Tervetenes pag. Skūtu mājās,

reģ. Nē 285 0,1060 ha
9) Stiene, Anna, Jāna m., Jelgavas apr. Vecmuižas pag. Stienes mājās,

reģ. N° 3342 0,2500 ha
10) Berzinskis, Jēkabs, Jēkaba d., Jelgavas apr. Codes pag. Liel-Klaškenu

mājās, ,reģ. Ne 3365 1,0500 ha
11) Ģinters. Matilda, Jēkaba m., Jelgavas apr: Jēkabnieku pag. Salnen-

Rammes mājās, reģ. N° 4092 0,2890 ha
12) Pauls, Trīne, Anša m. un Stūrītis, Emilija, Mārtiņa m., Jelgavas apr.

Jēkabnieku pag. Jakstu mājās, reģ. N°5158 0,3470 ha
13) Seskis, Jānis, Jēkaba d., Jelgavas apr. Vircavas pag. MigaJti mājās,

reģ N» 475 1,3300 ha
14) Ziemelis. Augusts, Pētera d., Jelgavas apr. Jaun-Svirlaukas pag.

Eleņu-Ziemeļu mājās, reģ. Nē 3464 0,2420 ha
15) lgenbergs, Olga, Kārļa m., Jelgavas apr. ļaun-Svirlaukas pag. Vedgu

mājās. reģ. Nē 2373 0,2100 ha
16) Jurgevics, Katrīna, ļāna m., Bauskas apr. Zālītes pag. Bajāru mājās,

reģ Nē 2498 .... ' . ' 0,0200 ha
17) Kārklinš^ Aleksandrs un Kārkliņa, Emilija, Bauskas apr. Zālītes pag.

Vabulu mājās. reģ. N» 3687 . *. L'700 ha
18) Balsts, Juris, Miķeļa d. un Balsts, Otilija, Kārļa m., Bauskas apr.

Iecavas pag. Liel-Gāršu mājās, reģ. Nē 2519 0,6000 ha
?9) Kalniņš, Pēters, Jāna d., Kuldīgas apr. Cieceres pag. Dzirenieku mājās,

reģ. J^208 ........ 7°>°^) Rotbachs .Toms, Intovad., Kuldīgas apr. Skrundas pag. Bušantu mājās,
reģ Nē 214 0,6700 ha

21) Šteinbergs, Krists, Anša d. un Šteinbergs, Ansis, Anša d., Kuldīgas
apr. Skrundas pag. Engurnieku mežsarga mājās, reģ. Nē 186 0,4400 ha

22) Zorgenfreiis, Alberts, Jāna d., Aizputes apr. Valtaiķu pag. Druvenieku
Nē I0F un Fa mājās, reģ. 'Nē 185-1 " ha

23) Gibža, Pēteris, Mārtiņa d., Daugavpils apr. Krustpils pag. Dreimaņu
sādžas zemes gab. N0N2 2, 5, 8 un 12, reģ. Nē 8432 ' ""yf,a

24) Daukste. Pēteris, Andreja d., Daugavpils apr. Krustpils pag. Dreimaņu
sādžas zemes gab. NoN? 4, 10 un 13. reģ. Ne 7359 >--'-'4 tia

25) Gibža, Jēkabs, Mārtiņa d., Daugavpils apr. Krustpils pag. Dreimaņu
sādžas zemes gab. N°N° 1. 6 un 9, reģ. Nē 8431 °"aikn na

lenkaus , Fricis, Jāna d.. Ventspils apr. Zlēkas pag. Benenieku mājas.

reģ. No 258 1370 .. ' ..' - 1430 ha

^ frišenbruders, Jānis Andreja d., Ventspils apr. Piltenes pag. C.ruļum.

^
* 43, reģ. No 777/1981 . °'130° ha
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^^
JUris' Jaņad-' Talsuapr ZenteneSPag DUrZUPeS^ 0,3080 ha

*> Āboli ņš^Ansis, Talsu apr. Cēres pag. Amt-Kandavas Kalna-Apja mājās.
reģ No 4445

<U/uu na

3GlaudanS ) ,ustinSiAntonad.; n'ūkstes apr. Dvietes pag. Dvietes muižas

Kalnišķu Nif6 mājās, reģ. Nē 1010 B
»i£rsensHermans, Ļvova d.. Ilūkstes apr. Silenes pag. Ezeres ,

33» p-!žas atgriezums, Mikulina mājās, reģ. Nē 2575 ,1.5408 ha
T £!.er"ns. Hermans, Ļvova d , Ilūkstes apr. Silenes pag. E»

nu 'zas atgriezums Mostavku krogu. reģ. N? 2576

34) Lizunova. Stepana, Nikolaja d., apstiprinātie mantinieki:
Lizunova, Katrina, īsajam.,m
Lizunovs, Jefims, Stepana d., Ilūkstes apr Kurcuma pag.
Lizunovs, Aristrachs, Stepana d., *? Slobodskas mājās Nē 38, reģ. 0,1310 ha
Lizunovs, Trifons, Stepana d., Nē 2683
Lizunovs, Filimons, Stepana d.,

35) Miržvinskis, Aleksandrs, Osipa d.. Ilūkstes apr. Kurcuma pag. Kur-
cumu muižas Dalēj mājās, reģ. Ns 2560 0,3180 ha

36) Žeiža, Krišjānis, Kazimira d., Ilūksti- -; apr. Demenes pag. Briģenes
muižas, Imanta Nē 8F mājās, reģ. Nē 3567 ^ 0,2080 ha

37) Dombrovskijs, Aleksandrs, Pētera d.. Ilūkstes apr. Lašu pag., Sederes
ūdens dzirnavas Ne 2F, reģ. Nē 3229 0,5848 ha

38) Melders, Jānis, Jāna d., Jēkabpils apr. Biržu pag. Klaucanu Nē 161
mājās, reģ. " Ne 2421 0,7200 ha

39) Āboliņš, Eduards, Andreja d., Jēkabpils apr. Biržu pag. Biržu muižas
Ozoliņu Nē 77F un 77Fa mājās, ' reģ. .Nē 5014 0,2920 ha

40) Vietnieks, Krišjānis, Indriķa d., Jēkabpils apr. Viesītes pag. Eķengrāves
muižas Akmentiņu Ne 20F mājās, reģ. Nē 5476 0,1708 ha

41) Dzenis, Lība, Andreja m., Jēkabpils apr. Mēmeles pag. Liel-Susejas
muižas Dundeļu un Ruceļu mājās, reģ. Ne 25 1,0805 ha

42) Kuške, Mārtiņš, Indriķa d., Jēkabpils apr. Saukas pag. Jaun-Susejas
Ošanu Nē 36 mājās, reģ. Nē 1467 0,2334 ha

43) Gūtmans, Jānis, Jāņa d., Jēkabpils apr. Sunākstes pag. Liel-Stinākstes
Miman Gutmaņu N2 21 mājās, reģ. Ns 2101 0,4304 ha

44) Arājs, Jānis, Dāvida d. un Arājs, Andrejs Dāvida d., Jēkabpils apr.
Daudzesas pag. Daudzesas Viesītes Ne 36 mājās, reģ. Nē 340 .... 0,0800 ha

45) Vucēns, Pavils, Andreja d., Jēkabpils apr. Gārsenes pag. Gārsenes
Bajāru Nē 49 mājās, reģ. Ns 1601 0,4475 ha

1 Jēkabpils apr.Jēkabpils pil-
46) Pumpurs, Jānis, Indriķa d., ļ sētas zemes robežās Jēkab-

Vīķis, Lote-Marija. i pils pilsētas aramzemes ga-
I bālā, reģ. Ne 46

ft
__ .

47) Vīķis, Lote-Marija, Jēkabpils apr. Jēkabpils pilsētas zemes robežās, u^-i'4 na
Jēkabpils pilsētas aramzemes gabalā, reģ. Nē 87

48) Perevožčikova, Jeffosinija, Jēkabpils apr. Jēkabpils pilsētas zemes
robežās, Jēkabpils pilsētas aramzemes gabalā, reģ. Nš 22 un 45

49) Ševel i: Ignats Melkuļa d.. Rozālija,
Anna, Marija, Pelageja Melkuļa meitas;

Ševels, Jānis, Antona d.;
Bludņiks, Pēters, Ādama d.:
Bludņiki: Francis, Ignats, Antons

Ādama d. d., Tekla, Alžbete Ādama
meitas un Aļona Antona m.;

Ševeļi: Andrejs, Antona d., Vēra Antona
meita;

Kovalenko: Donats, Melkuļa d., un
Katrina Ādama m.;

Bludņiki: Antons, Andrejs, Ādams un
Pēters Vinča sēli:

Buls: Jēzups Jura d.;
Ševels, Aloizijs Antona d.;
Bludņiks, Jezups Dominika d.;
Buli: ' Donats. Meikuļa d. un Adele

Meikuļa m.;
Valts, Ambrozijs, Vinča d.;
Buli: Aleksandrs, Staņislava d., Ignats,

Jāņa d., Agate un Vēra Staņislava
meitas, Rozālija Jāņa 111.; Ludzas apr. Briģu pag. zem-

Sevels, Pēters Antona d.: " h *"
Kovalenko: Ignats, Domenika d.; niekiem piešķirtās zemes
Bludņiki: Pēters. Domenika d. un Leo- , . .. noioci

nora, Leontina, Ignata meitas: (
k(1P'Pasuma gabals Ne 32, 0,8136 ha

Buli: Sīmans un Antons Jezupa dēli: Lielpikovas sādžas zemes
Ševels. Pāvels, Jāņa d.:
Valts, Jānis Kazimira d.; robežas, reģ. Nē6502
Bludņiki: Alfrēds un Leonards Ignata

dēli un Anna_Jāņa meita;
Bulli: Ādams, Ādama d. un Magdalina,

Sīmaņa meita;
Ševels, Antons. Vinča d.;
Ševeli: Antons, Ādama d. un Tekla

Jāņa m.;
Buls. Antons, Jāņa d.:
Buli: Apolonija, Pāvula m., Helēna, Mal-

vina un Tekla Kazimira meitas;
Buli: Jēzups un Pēters Ādama dēli,

Aleksandrs, Jāņa d., Borbola Ādama m.
Marija, Jāņa m. un Marija Kazimira m.,

Ševels. Vincis, Ignata d.;
Ševels: Antons. Ignata d., Jūlija un

Marija Ignata meitas un Aleksandra
Meikuļa m.:

Valti- Ādams un Antons Jēzupa dēli;
Šcveļi: Donats, Pāvula d., Rozālija

Vinča m.. Pauiīna Aleksandra m. un
Marianna Tumaša m.;

50) Nerzas p; ižas zemnieku sabiedrība, Ludzas apr. Nerzas
pag. zemes gabals pie Nerzas sādžas Nerzas pagastā ar nosaukumu Obroka
zemes gabals Ljadno, vai Bobilskaja Nerza, reģ. Nē 1840 0,2568 ha

51) Valters, Ādams. Pētera d.. Ludza> apr. Ciblas pag. Kurjanovo muižas
Šiliņu Nē24F un 24Famāj 19 0,0600 ha

Maksa par „Valdības Vēstnesi"

ar niesūtīšanu bez piesūtīšanas
ar v ., I (saņemot eksped.) par:

P U 22 - gadu . . . Ls 18,-
il& Ā. " . 12,- V2 8adu ' 10'—u - 6,— 3 mēn. . . . 5—
';.' .' 2,- 1 . . . 1,70

\i,,ri5r- Pal atsevišķu
Ple

dSP m ? -?» numuru . , -,1Q

Sludinājumu maksa:
a) tle*u sludinājumi līdz 30 vienslejigām

rindiņām . _ L$ 4.—
par katru talaku rindiņu —.15

bcitu Iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu ... . ...

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
persona» — >80

Latvijas valdības p£n oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot t^^ffi^ svētdienasunsvētkudienas

Redakcija:
sff*^^ ^^^^

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ne 2. Tel. Ko 20032 ^3gg&5g|gP^ Rigā > piii Xe i. Tel. Ne20031
Runas stundas no 11-12 "^gr^" Atvērts no pulksten 9-3

Ministru kabineta lēmums par piespiedu
servituta noteikšanu grantsbedru
ierīkošanai zemes ceļu vajadzībām.

Par Trapenes pagasta ieskaitīšanu Alūksnes
iesaukšanas iecirknī.



J. *

52) Vasilis-K
^
azaks, Konstantīns Jēzupad; Rēzeknes Varakļānu

Vasihs-Kazaks, Donats Jēzupa d., zemniekiem piešķirtā
Vasihs-Kazaks, Jams Jēzupaji; P J. ar tjjbām un
Vasihs-Kazaks. Boļeslavs, Jezupa d.; i - Ikavnieku sād-
Vasiļis-Kazaks Matilde, Jēzupam.; *

j^%&JfiP£^\ 0,5068 ha
Vasihs-Kazaks, Broņislava, Jezupam.; ':\l:žās TU N„4qVasilis-Kazaks, Anastasija,Jēzupa m.; mes robežas, reg. m «»i
Vasilis-Kazaks, Ilze, Andreja m.

53) Puzaks, Odums, Jēzupa d., Rēzeknes apr., Varakļānu pag. zemnie-
kiem piešķirtā šņoru zeme ar tiesībām un sētas vietu, Ikavnieku
sādžas V. (Kazaku) učastka zemes robežās, reģ. Ne 4992

54) Kozlovskijs, Domeniks, Ignata d., Rēzeknes apr., Varakļānu pag.
no Maltas-Jeleonorgofas muižas zemniekiem piešķirtais zemes gabals
Ne 30, reģ. " Ne 2545 -

ļ
0.5036 ha

55) Kozlovskijs, Domeniks, Ignata d., Rēzeknes apr., Varakļānu pag.
zemniekiem piešķirtā šņoru zeme ar tiesībām un sētas vietu Masaļsku
(Bobogajevskas) sādžas zemes robežās, reģ. Ne 6292

56) Krimovs, Jemeljans Nikiforad., Rēzeknes apr., Viļēnu pag., Ustronu
muižas II daļa, reģ. Ne 8842 0,4059 ha

57) Ludzas apriņķa, Baltinovas pagasta, Pļešovo un citu sādžu zemnieki:
Bukšs, Antons Ādama d.;
Ločmels, Michails, Domenika d.;
Bondars, Ādams, Nikolaja d.;
Slišans, Nikolajs, Vikentija d.;
Circans

^
Pēteris, Nikolaja d.;

Keišs, Ādams Staņislava d.;
Circans, Bernards Pētera d.;
Keišs, Antons Mārtiņa d.;
Keišs, Osips Osipa d.;
Logins, Aleksandrs Staņislava d.;
Slišans, Ivans Nikolaja d.;
Slišans, Jēkabs, Ignata d.;
Kašs, Antons Pētera d.;
Slišans, Stepans Pētera d.;
Pundurs, Ādams Franča d.;
Vilkostja, Aleksejs, Ivana d.;
Kašs, Staņislavs Matveja d.;
Kozlovski: Pēteris un Stepans,Nikolaja

dēls;
Mednis, Ādams Timoteja d.;
Mednis, Onufrijs Ādama d.;
Slišans, Ādams Osipa d.; Jaunlatgales apr., Baltinovas
Vizuls, Ivans, Kazimira d.; _
Ločmels, Kazimirs, Osipa d.; Pg-. Patl Baltinovas mui-
Ločmels, Ivans Ādama d.; ? ža ar folvarkiem un fermām 0,4194 ha
Kašs, Ivans, Pētera d.; nlatīhā nēr izdarītiem atsa
Ločmels, Staņislavs, Nikolaja d.; Platlba Pec 'britiem atsa-
Supe, Bernards, Pētera d.- savinājumiem, reģ. Ne 2949
Šakins, Stepans, Antona d.;
Keišs, Nikolajs, Nikolaja d.;
Keišs, Antons, Pētera d.;
Gabrans, Izidors, Ivana d.;
Zeļc, Antons, Benedikta d.;
Ločmels, Bernards, Pētera d.;
Rēzeknes apr. Makašēnu pag.
Gailum-Elkšņa, Staņislavs, Osipad. ;
Pleskavas guberņas Ostrovas apr. Višgo-

rodas pag. Zaikina Gora sādžas —
Karpovs, Nikolajs;

- Tolkovas pag. Stuliņa s. — Nikan-
drovs, Mitrofans;

Ludzas apr. Baltinovas pag. Plešovo
sādžas — Kašs, Vikentijs Fadeja d.;

Peisovas sādžas — Kašs, Antons Am-
brozija d.;

Kalvino sādžas — Gabrans, Cecīlija,
Ivana m. ieguvuši I daļā zem Ne 1 no-
rādīto muižu no Fedora Stepana d.
Ogarkova

' ~'TI |

58) Ziļevi: Nikolajs, Ivans Timotejs, Jev-)
dokims un Danils, Ivana d.;
Fedosija, Pētera m. un Aleksandra, Ivana

meita;
Paramons, Fedors, Alekseja d. un

Ševelevs, Timotejs, Alekseja d.;
Urjadovs, Jegorš, Alekseja d.;
Filipovs, Iļja, Maksima d.j
Bielovs, Semjons, Ivana d.;
Golubkovs, Nikolajs, Doroteja d.;
Petrovs, Vasilijs, Andreja d.;
Golubkovas: Olga Ivana m., Zofija un

Ļubova Matveja m.;
Aprills, Larions, Pāvila d.;
Belousovs, Ivans, Ivana d.;
fvanovs, Pēteris, Jāņa d.;
Safronovs, Michails, Jāņa d.;
lvanovs, Archips, Jāņa d.;
Natalkins, Ivans, Ivana d.;
lvanovs, Nikita, Ivana d.;
Morozovi: Aleksejs, Ivana d. un Aksiņja

Pētera m.;
Sadovnikovs, Andrejs, Pachoma d.;
Invalids, Fedors, Pachoma d.;
Tolstenoki: Nikifors un Sergejs, Pētera

dēli;
Komarovs, Fedors, Pētera d.;
Bezpavlovi: Grigorijs, Vasilijs, Pētera

dēli;
Nikiforovs, Ivans, Pētera d.;
Smirnovs, Georgiļs, Georgija d.;
Isakovs, Ksenofants, Georgija dēls; Jaunlatgales apr. Gauru pag.
Ignatjevi. Ivans, Vasilijs un Matvejs, zemniekiem pieškirtaiskop-

[gnatija d.; Marija, Ignatija m., Pras- ^ * y

kovja, Maksima m.: īpašumā zemes gabals Ne37
Nikolajevs, Nikolajs, Semjona d.; , } 0,2791 ha
Bielovi: Pēters, Jegors, Fedors, Ivana (grants bedres0,311 ha Bu-

dēli; Malaņja, Lariona m; chalovas (Vibiževas) sādžas
Makarovi: Georgs un Jefims, Jefima

dēli; Aņisija, Jefimam., Anna, Fedora robežās, reģ. Ne 802
m. un Aleksandra un Olga Michaila
meitas;

Jeršovs, Lūka, Stepana d.;
Petrovs, Ivans, Dmitrija d.;
Smirnovs, Aleksejs, Dmitrija dēls;
Martinovs, Pēters, Mārtiņa d.;
Vinogradovs, Fedors, Ivana dēls;
Batiņi: Semjens un Kaļina Alekseja dēli;
Jegorovi: Timotejs un Iļja, Jegora dēli;

Marija, Jegora m., Agrafena, Jakoba
meita;

Luškins, Ivans, Artemija d.;
Semjonovs, Samuils, Ignatija dēls;
Gavrilovi: Pavils un Grigorijs, Gavrila

dēli; Marija, Aksiņja un Aleksandra,
Gavrila meitas un Jevdokija, Daniela
meita;

Siļinovas: Tatjana, Vasiiija m., Darja,
Jevdokija I., Anastasija un Jevdokija
II., Sidora meitas;

Aleksejevi: Nikolajs, Ivans, Aleksandrs
un Dmitrijs, Alekseja dēli, Anna Alek-
seja m. un Akulina, Fedora m.;

Vasiljevs, Vasilijs, Vasiiija d.;
Rudins, Michails, Andreja d.;
Blisunovs, Pantelejs, Jegora d.;
Maksimovs: Ksenija (Aksinija), Mak-

sima m. un Akulina, Kuzma m.;
Bērziņš, Fedors, Andreja d., Gauru

pag. Buchalovas (Viliževas) sādžas
pilsoni.

Valdības iestāžu paziņojumi.
PAZIŅOJUMS.

Bernē š. g. 18. oktobrī apmainītas ra-
tifikācijas grāmatas: 1) Starptautiskai
konvencijai par preču pārvadāšanu pa
dzelzceļiem un 2) Starptautiskai konven-
cijai par pasažieru un bagāžas pārvadā-
šanu pa dzelzceļiem, kas noslēgtas 1924. g.
23. oktobrī un kuras stājas spēkā:
pirmā — 1928 g. 1. oktobrī (izņemot
konvencijas VII pielikuma 60. panta
2. paragrāfu, kas stājas spēkā dienu pēc
ratifikācijas grāmatu apmaiņas, t i. š. g.
19. oktobrī) un otrā— 1928. g. 1. oktobrī.

Ārlietu ministris F. C i e 1 e n s.

PAZIŅOJUMS.
Ārlietu ministrijas administrativi-juri-

diskais departaments paziņo, ka ņemot
vērā Bulgārijas sūtniecības Berlinē pazi-
ņojumu, uz reciprocitates pamata (kon-
sulārā tarifa vispārējo nosacījumu 14. p.),
no Bulgārijas pilsoņiem turpmāki ņema-
mas sekošas vizu nodevas:

1. Par vienkāršu ieceļoša-
nas vizu Ls 12,50,

2. Par vienkāršu tranzitvizu „ 12,50.
Administratīvi- juridiskā

departamenta direktors R. L i e p i ņ š.

PASTA ZIŅAS.
Pociema pasta-telefona palīga no-

daļā, Valmieras apriņķī, iekārtotas ari
naudas pārvedumu un paku operācijas.

Eksploatacijas pārvaldes priekšnieks
V. Krūmiņš.

Nodaļas vadītāja vietā D r e k s 1e r s.

Oktobra mēnesī 1927. g. konstatētas māj-
lopu sērgas

sekošās saimniecībās:
I. Trakuma sērga (Lyssa).

I. Rīgā: 1 punktā.
_ 2. Rīgas apriņķī: a) Ādažu pag. Rīgas
Ūdensvadā, b) Dreiliņu pag. Bonav'ās un
Andrejos un c) Inčukalna pag. Grāmat-
niekos.

3. Cēsu apriņķī: a) Raunas pag. Pur-
maļos, b) Druvienas pag. Mežkleivās,
c) Drustu pag. Kaktiņos un d) Jaunpiebal-
gas pag. Naukšēnos.

4. Madonas apriņķī: a) Ļaudonas pag.
Dinaburgās, b) Jaungulbenes pag. Slaukās,
un Dreiņos, c) Vecgulbenes pag. Dumpjos,
d) Vecgulbenes miestā 1 punktā un dz) Vie-
talvas pag. Jaun-Sniedzēs.

5. ValmierasapriņķLValmierā Ipunktā.
6. Valkas apriņķī: a) Launkalnes pag.

Zaķīšos un b) Kalncempju pag. Kalniņos.
7. Jelgavas apriņķī: Rubas pag. Krū-

taiņos.
8. Tukuma apriņķī: a) Smārdes pag.

Valcikās un b) Milzkalnes pag. Šlokenbekas
muižā.

9. Jēkabpils apriņķī: Daudzeses pag.
Kaktiešos.

10. Ilūkstes apriņķī: Sventes pag. Pī-
lādžos.

II. Daugavpils apriņķī: Līvānu pag.
Daukstos.

12. Rēzeknes apriņķī: Bērzgales pag.
Medeņu muižā.

13. Jaunlatgales apriņķī: a) Līnavas
pag. Volkovas ciemā un b) Augšpils pag.
Bulkinas viensētā Ne 4.

II. Influenca catarrhalis equorum.
1. Kuldīgas apriņķī: Kuldīgā 1 punktā.
2. Ilūkstes apriņķī: Prodes pag.Apokos.

III. Liesas sērga (Anthrax).
Valmieras apriņķī: Alojas pag. Zaļum-

niekos.
IV. Kumeļu ienāši (Adenitis equorum).

1. Rīgas apriņķī: a) Birzgales pag.
Rijniekos un b) Pļaviņās 1 punktā.

2. Tukuma apriņķī: a) Tukumā 1
punktā un b) Dzirciema pag. Sinkās.

3. Talsu apriņķī: a) Ārlavas pag. Anu-
žos un b) Sabilē 1 punktā.

4. Daugavpils apriņķī: a) Piedrujas
pag.: 1) Koškovci jaunsaimniecībā; 2)
Marku muižā, 3) Kevreļova sādžā un 4)Bār-
tuļu sādžā un b) Aiviekstes pag. Ģērinos.

5. Rēzeknes apriņķī: Ozolmuižas pag
Balbišu ciemā.

V. Ļaunaisgalvas karsonis
(Corvza gangraenoza bovum).

1. Rīgas apriņķī: a) Baldones pag
Ciršos, b) Mālpils pag. Raušos, c) Allažu
pag. Vec-Klintēs, d) Kokneses pag.Lazdās
un dz) Madlienas pag. Lukstinos.

2. Cēsu apriņķī: a) Priekuļu pag Prie-kuļu muižā, b) Liepas pag. Kalnstukos,c) Jaun-Raunas pag. Kalna-Galēs un Lazd-
ka nos, d) Veselavas pag. Kalna-Zeikaros,dz) Drustu pag. Maz-S pinduļos un Silniekumazmājiņā, e) Jaunpiebalgas pag. Zosen
muiza un f) Vecpiebal gas pag" Tūļās.3. Madonas apriņķī: a) Grostonas pag
Grostonas pusmuižā, b) Savienas pagZiiiņos un c) Madonā 1 punktā

4. Valkas apriņķī: a) Smiltenē 1 punktāb) Ziemeru pag. Dimdiņos un c) ļaun-Laicenes pag. Barakās. '

5. Jelgavas apriņķī: a) Lielauces pag-
Dimzās un Puķēs un'li) Vilces pag. Maiķos.

6. Tukuma apriņķī: a) Sēmes pag.
Puniekos, b) Lestenes pag. Vanagos, c)
Aizupes pag. Rugājos un d) Pūres pag
Vilciņos.

7. Bauskas apriņķī:, Vecmulžas pag;
Liepās.

8. Liepājas apriņķī: a) Dunikas pag
Ribakās, b) Gramzdas pag. Pumptrļos ,
c) Priekules pag. Upeniekos un d) Vaiņode.
pag. Paegļos un Anduļos.

9. Kuldīgas apriņķī: a) Padures_ pag
Palgu mājās, b) Vārmas pag. Van»
muižā, c) Skrundas pag. Strazdos, 0) w
tinu pag. Venģos un dz) Gaiķu pag. v^
Satiķu muižā.

10. Ilūkstes apriņķī: a) Sventes pg
Rudesņos un b) Prodes pag. Bernai*-

11. Rēzeknes apriņķī: a) Rēznas pag.

Mihailinovas viensētā un b) Viļēnu i

Marctnkevičos. v .
12. Jaunlatgales apriņķī: Tilzas p i-

Daguņu viensētā.

VI. Cūku roze (Ervsipelas suum)-
- » o<r Alder-

1. Rīgas apriņķī: a) Adazu P*»- -- ,̂
muižā, b) Doles pamatskolas saniki aJ
c) Olaines pag. Pulpa mājas, d) Rn

Mājp jjs
pag. Ķezberos, dz) Mālpils pag- Vjs.
muižā, e) Bebru pag. Vec-Ku eņo.. /

kaļu pag. Jaun-Ārēs un h) Meng*°

Maskavinās. \ļaz-
2. Cēsu apriņķī: a) P"*Ķfi KlW

Riemos. b) Cēsu pag. Vidus--te*»^ ,<a-
bužu pag. Avotiņos, d) vaiv« » yjbeņos,
laužos, dz) Liel-Straupes pag-



"""""nevies , Ādolfs, Jāzepa d., Jaunlatgales apr Liennas n*« ™'Ss^-*5?ss ':upessaia " «fi.'ffsass
*n» Veliks, Jānis, Antona d. Daugavpils apr. Liksnas pag/zemniekiemni/°'°^ks"rTģ Tnm

U" SētaS Vi6tU >»āšanuTāTžaš
e
zeSes"

fin K vlders!Ādams, Jāņa d„ Daugavpils '
apr. '

Līvānu pag. zemniekiem ''°^60 ^šķirtās zemes viensēta sastāvoša no
2 gab. JfeN« 1 un la Kvēder

Sžas zemes robežās, reģ. Ne 9529. " *vede™

M K vēders,Antons, Jāņa d. Daugavpils apr. Līvānu pag zemniekiem
Šķirtās zemes viensēta Ne 2 Kvēderu sādžas zeme/robSSr ? 0,4284 ha
L 9530. s'

ļ 3) K
'vēderi ai Mukt Kvederi: Gregors Jāņa d., Tekla, Izidora m! bi)

Antoniņa , Izidora m Daugavp.ls apr. Līvānu pag. zemniekiem pie-
birtās zemes viensēta, sastāvoša no 2 gab. JVotfo 3 un 3a re& N° 9531

M) i'vanovskis , Osips, Ferdinands, Daugavpils apr. PreiļS' pag pie
' Preiļu miesta, Preiļu pagasta zemniekiem piešķirtās zemes gabals

reģ. J^ 2453. . &

hii R^kleri: Ādams un
Osips, Pētera ) Daugavpils apr. Preiļu pag.

fi5 ' JA. no zemes gab. zem nosau-
Sku ' tels, Antons, Ivana d.; ; kūma _ „Melno - Sola" un
Bulmeisters , Egors, Ādama d.; ^nžl *P»Krivo Sola"
Savani:Aloizijs, Augusta dēls; Pēters, } u" »V.",.vai otrais

Augusta d. un Kazimirs, Augusta d. un »ut<; nozi mežs izdal. no
Pilup, Pēters, Egora d.; £re!u un Sondoru muižas,
Pastori: Ivans, Ivanad,, Aleksejs Ivana Prei iuPag. zemes gab. zem

d., Ignatijs, Ivana d. un Osips Ivana d. )
n

e°|
ai
J

U
31

a
2
»Aleksandrovo''

Daugavpils apr. Preiļu pag.
No zemes gab. zem nosau-
kuma „Melno-Sola unGiži"

m Bulmeisters, Egors, Kristapa d.; u " "ļ< i(?-Sola"> vai otrais
' Seikstuls, Meikuls, Andreja d.; «Otchozi mežs, atdalītais

Seikstuls, Pēters, Andreja d. no Preiļu un Sondaru.s J muižas Preiļu pagasta» ''I ;,0i na

zemes gabals zem nosau-
kuma zast. ,, ļanovo". reģ.
Ne 3130.

)Daugavpils apr. Preiļu pag.
67) Anspak.s, Apolonija, Ādama m.; ļ No Preiļu, Sondoru muižas,

Bulmeisters, Jegors, Mārtiņa d.; ļ zemes gabals zem nosau-
kuma „Greivo", reģ.Ne2193.

Daugavpils apr. Preiļu pag.
Pie Rudzjatu sādžas Preiļu

68) Bulmeisters, Juris, Ādama d.. P&- zemniek piešķirtās; ze_ -
Bulmeisters, ļWts, Ādama d., 5 d s^OO saž b z 'tat i,'"
Bulmeisters. Ādams, Ādama d., .«?« ,,? saž-°ez tamr J!"
Bulmeisters Iļja, Ādama d., SJ™s 8aba os N°-'
Bulmeisters, Augusts, Ādama d., f^l^Ts^f ^MBulmeisters, Salimons, Ādama d. £?p!ļvļtopāl^kv. '

saž. sastāvošas visas sādžas
kopvaldīšanas reģ. Ne 4387.

69) Masljakovs, Timofejs, Grigorija d.,
Timofejevs, Terentijs, Kurjana d.,
Hlebnikovs,Kuzma Nikita d., manti- Daugavpils apr. Višķu pag.

nieki. no Višķu muižas atdalītie
lvanovs, Anistrats Kuprijana d.. t desmit izpirktie zemes ga- „ „^ .
Ščerbakovs, Trofims, Vasiiija d., { bāli pie Žertmuižas sādžas u > IOOJ

Jakovļevi: Timofejs un Seniens'Akin- un lopu ganīšanas tiesības
fija d.d. viņi ari Jeršovi un mirušā Ki- Mšavino uročišče reģ.Ne2938
rila Akinfova Jakoleva, viņšari Jeršovs
mantinieki. ' '

70) Geiba, Jānis Andreja d. Daugavpils apr. Skaistas pag. zemniekiem pie-
šķirtā šņoru zeme ar tiesībām un sētas vietu, Tenis muižas I sādžas zemes
robežās, reģ. Ne 11141 0,2635 ha

Daugavpils apr. Skaistaspag.
7i\ /-„,..,., 1-, * «j a Pie Skrodeļu sādžas Izabe-71) Gosperov.cs, Donats, Ādama d., n zemniekiem pie- 0,3660 ha

Gosperovics, Jos.ps, Augusta d. šķirtas šņoru zemes gabals,
reģ. Ne 11141

72) Krastiņš, Jegors (Juris), Indriķa d., Daugavpils apr. Ungurmuižas pag.
zemniekiem piešķirtās zemes gabali N°N<>3a, 3b, 3v un 3g 1,07 des. kop-
platībā ar tiesībām zemes gabalā apzīmētā uz plāna ar 1it. ,,0", kura pla-
tība 0,06 des. Gromaldu sādžas zemes robežās, reģ. Ne 4396 0,2796 ha

73) Pinka, Pēteris, Cēsu apr., Ramkas pag. Vec-Degļupes mājās, reģ. Ne 1022 0,1820 ha
74) Gailiņš, Paulis, Cēsu apr. Taurenes pag. Biežākas Ne 27 mājās, reģ.

Ne 4890 0,2500 ha
75) Eglīts, Jānis, Jēkaba d., Cēsu apr. Taurenes pag. Lodes muižas neatsa-

s_avinamā daļa, reģ. Ne 2553 0,0920 ha
76) Ābols, Jānis, Pētera d., Cēsu apr. Rāmuļu pag. Rāmuļu muižas centrs,

reģ. Ne 3297 0,0900 ha
77) Vēzis (Vež), Jānis, Jēkaba d. un Prekans, Jānis Jāņa d., Cēsu apr.

Vecpiebalgas pag. Maz-Kurmju Ne 175 mājās, reģ. Ne3311" . 0,1700 ha
78) Līventals, Teodors, Madonas apr. Ļaudonas pag. Muižnieku Ne 12

mājas, reģ. Ne 1442 0,1400 ha
79) Dreimans,Andrejs, Madonas apr. Kraukļu pag. Kalna Sapas Ne 48

mājās, reģ. Ne 2058 0,1250 ha
80) Ozoliņš, Jānis, Madonas apr. Stāmerienas pag. Stūrastu Ne 28 mājās,

reģ. Ne 1484 _ 0,1330 ha
81) Ērglis, Jānis Andreja d. un Ērglis, Kārlis Kārļa d., Madonas apr.

Odzienas pag. Ērgļu Ne28 mājās, reģ. Ne698 0,1551 ha
82) Eiduk, Zelma, Madonas apr., Vietalvas pag. Salaniešu Ne 47 mājās, reģ.

Ne 5601 : . 0,2442 ha
83) Cīrulis, Jānis, Valkas apr. Blomes pag. Ķauzeru Ne 3 mājās, reģ. Ne 2339 0,1550 ha
84) Kampe, Reinis, Andreja,d., Valkas apr. Smiltenes pag. Jaunsmiitenes

pusmuižā, reģ. Ne 729 0,2450 ha

Kopā . . . 29,2784 ha

2. 1. pantā minētās zemes platības robežas dabā apzīmē Satiksmes ministrija.

Rīgā, 1927. g. 17. novembrī.
Ministru prezidents M. Skujenieks.

Satiksmes ministris K. Krievs.

«) Mārsnēnu pag. Bauros, f) Cēsīs 3 punk-
tos, li) Jumurdas pag. Sniķeros un k)Ram-
kas pag. Līvānos un Lejas-Lazdupēs.

3. Madonas apriņķī: a) Lubejas pag.
Līčos un b) Mēdzūlas pag. Buleņos.

4. Valmieras apriņķī: a) Naukšēnu pag.
Naukšēnu stacijā un Ķērzeņos, b) Rūjienas
pag. Veckrogā un c) Alojas pag. Kaķīšos.

5. Valkas apriņķī: a) Strenčos 3 punk-
tos, b) Smiltenē 3 punktos, c) Smiltenes
pag.: 1) Pavāros, 2) Ūdros, 3) Kūleņos un
4) Venežos, d) Bilskas pag. Veskās un
Variceņos, dz) Grundzāles pag. Purmaļos,
«) Trapenes pag. Līzes pastā, f) Jaun-

Laicenes pag. Āpšos, h) Apes miestā 1
punktā un k) Alūksnē 3 punktos.

6. Jelgavā: 2 punktos.
?•, Jelgavas apriņķī: a) Svētes pag.

Puķēs, b) Jaunsvirlaukas pag. Melupēs,
c) Vircavas pag. Rozenbachos, d) Garozes

Pag. Mazspeltēs, dz) Elejas pag. Vec-Jēčos
ļ" Briņķos, e) Sesavas pag. Celmos,
ļ) Bērzmuižas pag. Richtera pienotavā,
ļļ) Dobeles pag. Šmita jaunsaimniecībā,
ķ) Džūkstes pag. Mezoļi-Seskos un Drullēs,
') Dobelē 1 punktā, m) Vecauces pag.
kūmiņos, n) Jaunauces pag. Briņķos,
°) Rubas pag. " Pārupēs, p) Mežmuižas
Pag.: 1) Muskuļos, 2) Lauros un 3) Mež-
āža un r) Tērvetes pag. Kalniņos.

8- Tukuma apriņķī: a) Tukumā 3
Punktos, b) Matkules pag. Matkules-Sven-tesun Matkules mežniecībā un c) Zemites
P ag. Uuku-Rugājos.

h\ c Talsu aPrinķ'a) Kandavā 1 punktā,
, Kabilē 1 punktā un c) Virbu pag.:
^Jaun-Laiņos, 2) Luņos un 3) Eņģeļu

M
10- Bauskas apriņķī: a) Bauskas pag.

c y- krogā - b ^ lsl'ees P8- Zeberos un
Misas pag.: i) Balinos, 2) Priedītēs,

'' L'epas un 4) Daudziešos.

niilt VentsPi's apriņķī: a) Ventspilī 2
' ""ttos un b) Dundagas pag. Jaundunda-
89ļ tiesas namā.

0LlePājas apriņķī: a) Priekulē 1U1«a un h) Gramzdas pag. Murziņās.

B|3+ Kuldī gas apriņķī: a) Kuldīgā 2
c, o-.os - b) Žvārdes pag. Kalna-Spižos,
paj 7 Pag- Samu mājās, d) Lutriņu
vaearr,

r,ni PJ°. dz) Cieceres pag. Vec-
stos * vSkrundas pag.: 1) Ventas kra-

*toe ir šu muižā un 3) Evalos, f) Saldus
14

Un8"ros un h) Saldū 1 'punktā.
PUnktS bpils aPrinl<ī: a) Jēkabpilī 1

ub) Ābeļu pag. Ķeikanos.

15. Ilūkstes apriņķī: a) Lašu pag.
Mierkalnos un b) Prodes pag. Lindečos.

16. Daugavpils apriņķī: Liksnas pag.
Krogsētas sādžā.

17. Jaunlatgales apriņķī: a) Balvu pag.
Tutinovas ciemā, b) Liepnas pag. Apšlejās
un c) Augšpils pag. Līčos.

VII. Lipīga izmešanās
(Abortus enzooticus).

Jelgavas apriņķī: Līvbērzes pag. Eniņos.
VIII. Asins 'mīšana (Piroplasmosis).

1. Tukuma apriņķī: a) Sēmes pag.
Sulos un b) Pūres pag. Lagzdiņos.

2. Talsu apriņķī: Ārlavas pag. Ozolos.
3. Rēzeknes apriņķī: a) Makašēnu pag.

Kalvu ciemā un b) Dricānu pag. Škuškovas
muižā.

IX. Lipīgā mazasinība (Anaemia
perniciosa).

Kuldīgas apriņķī: Turlavas pag. Tilku
mājās.

X. Vistu kolera (Cholera gallinarum).

Valmieras apriņķī: Alojas pag. Iesal-
niekos.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 23 novembra
rīcības sēdes lēmumu, izbeidz Paula Paula
dēla Pinnes meklēšanu, kas uzsākta ar slu-
dinājumu „Vald. Vēstneša" 1924. g. 87. numura.

1927. g. 25. novembrī.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretāra palīgs, kara iefēdnis A. R u m p e.

Kafa tiesa,
pamatojoties uz labieric. un drošīb. lik. 298. p.

un civilproc. lik. 816. p., ziņo v.spar.bai, ka

lietā par Pēteri Pētera d. Krās tīņu, apvai-

notu Mikela Asermaņa noslepkavošanā nakti no

4 uz 5. 'februāri 1920. g., notikuma vieta Ma-

rijas ielā Ņš 50, dz. 22, Rīgā, atrastas sekosas

mantas: viens kabatas nazis un viens binoklis,
Zr stikliem kuru īpašniekus nav izdevies no-

E ot Norādīto mantu īpašniekiem savas

Uesbas uz minētām mantām pieteikt kara

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no pubhkaojas

dienas.
1927. g. 25. novembri.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. J a k 0 b s 0 n s.

Sekretāra palīgs, kara ierēdnisaeKlc K & Jauna i ksnis.

Kāļa tiesa,
pamatojoties uz savu 1924. g. 23. jūlija sprie-
dumu, kafa tiesu lik. 725., 915., 916. p., un
labier. un drošības lik. 298. p., meklē lietišķo
pierādījumu: .2 kažoku, 1 ādas kabatas portfeļa,
1 maisa, 1 dzelzs pinekļa un 1 lupatas — īpaš-
niekus, kuriem sešu mēnešu laikā jāierodas kara
tiesā minēto lietišķo pierādījumu saņemšanai.

Lietišķo pierādījumu īpašnieku neierašanās
gadījumā kara tiesa rīkosies saskaņā ar sprie-
dumu un labier. un drošības lik. 298. p.

1927. g. 25. novembrī.
Priekšsēd. vietā kafa tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants S p r o ģ i s.
Sekretāra palīgs, kafa ierēdnis Š 1 e s s.e r s.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu 1927. g. 26. novembra
rīcības sēdes lēmumu, izbeidz Dāvida Ābrama
dēla La n dsbe rga meklēšanu sakarā ar viņa
atrašanu.

Norāde. ,.Valdības Vēstneša" 1927. gada
12. oktobra 229. num.

1927. g. 26. novembri.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, kāļa ierēdnis Šlessers.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Rumānija.

R i g a, 28. novembrī. Latvijas ārlietu
ministris F. C i e I e n s šinīs dienās no-
sūtīja līdzjūtības telegramu Rumānijas
valdībai līdzšinējā ministru prezidenta
Bralianu nāves gadījumā. Tagad sa-
ņemta jaunā ministru prezidenta un ārlietu
mioistfa Vintila B r a t i a n u atbilde:
„Savas valdības un savā vārda lūdzu
Jūsu ekselenci pieņemt manu izjustāko
pateicību par līdzjūtību, ko Jūs mums
izteikuši savas valdības vārdā. Mēs
būsim priecīgi uzturēt ari turpmāk labas
attiecības starp mūsu abām zemēm,
kuras vieno vienādas miera intereses".

Latvija un Polija.
Rīgā, 28. novembri. Šodien, pulk-

sten 1 dienā Polijas Tautu savienības
veicināšanas biedrības priekšsēdētājs
Ļedņickis nolika vaiņagu uz nelaiķa
Valsts Prezidenta J. Čakstes kapu.

Rīga
Angļu-latvju klubā

otrdien, 29. novembrī, pulksten 8.45 min.
vakarā profesors V. Vilsons lasīs
A Miln'a moderno angļu komēdiju
3 cēlienos .Belinda".

Māksla.
Nacionālais teātris. Otrdien, 29. novembri,

pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē Vollesa
interesantā luga „Kurš ir Vilkatis". —
Trešdien, 30. novembrī, pulksten 7.30 vakarā,
Rostana drāma ,,Erg!ēns", kuru pirmajās
izrādēs publika uzņēma ar lielu interesi. —
Ceturtdien, 1. decembrī, pulksten 4.30 kara
vīriem Molnara smalkā komēdija ,,Spēle
pilī". — Pulksten 7.30 vakarā, 18. un 41. pa-
matskolai par labu franču komēdija „M a n s
mācītājs pie bagātiem". — Piektdien,
2. decembri, Bertona un Simona ,,Z a z a" ar
Liliju Štengels titula lomā. — Sagata-
vošanā: A. Upīša komēdija ,,Vesela miesa-'
E.Feldmaņa un Šekspira traģēdija ,,Makbets "
J. Šmita režijā.

Dailes teātris. Trešdien, 30. novembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, interesantā komēdija ,,A k,
šīs mīlas mokas. .." — Ceturdien, 1. de-
cembrī, pulksten 7.30 vakarā, par tautas izrādes
cenām velnu spēle „Sarkanās dzirna-
v a s". — Piektdien, 2. decembrī, pulksten 7.30
vakarā „Ak, šīs mīlas mokas..." —
Sestdien, 3. decembrī, Marijas Leiko
pirmā viesu izrāde, pirmo reizi A. Strind-
berga ,,S a p ņ u s p ē 1e".

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 29. novembrī.

Devizes
1 Amerikas dollars .....5,176—5,186
1 Anglijas mārciņa 25,22—25,27

100 Francijas franku 20,20—20,60
100 Beigas 72,05—72,75
100 Šveices franku 99,55—100,30
100 Itālijas liru 27,95—28,35
100 Zviedrijas kronu 139,35—140,05
100 Norvēģijas kronu 137,45—138,15
100 Dānijas kronu 138,60—139,30
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu 208,85—209,85
100 Vācijas marku 123,30—124,20
100 Somijas marku 12,98—13,12
100 Igaunijas marku 1,375—1,395
100 Polijas zlotu 57,00—61,00
100 Lietavas litu 50,85—51,70

1 SSSR červoņecs — — —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425^—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlcs

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 8 lapas puses.



' — '(Tiesu
sludinājumi.

-
Rīgas apgabaltiesas I civiln.,
uz civ. proc. lik. 2.3, 295., 298.,
301., 309., 311. p.p. pamata, uz
Emmas Mende, dzim. Ceriņ
lūgumu viņas prasības lieta pret
Olgu Podziņ sumā Ls 20 pat
īpašuma tiesībām uz māju un
koroboraciju zemes grāmatās uz-
aicina O'gu Mārtiņa m. Podziņ,
dzim. Ceriņ, kuras dzīves vieta
prasītājai _ nav zināma, ierasties
tiesa 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti pilnvaia,
zemesgrāmatu apliecība un testa-
ments, 2 plāni un noraksti atbil-
dētajai.

Ja atbildētāja noliktā laikā ne-
ieradīsies perssnīgi vai caur piln-
varnieku, -tiks nolikta tiesas sēde
lietas klausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 16. novembri 1927. g.
Priekšsēd. b. P. Leitans.

20499 Sekretārs J. S m e i 1 s.
: i

Rīgas apgabalt. 3. civllnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka Smulis Benjamiņa
dēls Z a k s (Sack) un Zara No-
chuma meita M i c h e 1 s o n
(Michelsohn). noslēguši priekš-
iaulības līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta 28. oktobri 1927. g.
reģistra J& 106/10886, ar kuru viņi,
attiecība uz viņu noslēdzamo lau-
lību, ir atcēluši vietējo civillik,
79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību

Rīgā, 15 nov. 1927. g. L.Ns 5837
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

20266 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka Zigfrīds Augusta d.
Andrezens (Andresen) un
Erna _ Micheļa m. Initc (Initz)
noslēguši priekšlaulības ilgumu
pie Rīgas notāra R. Voigta
27. oktobrī 1927. g. reģistra
J* 105/10853, ar kuru viņi,
attiecība uz viņu noslēdzamo lau-
lību, it atcēluši vietējo civil-
likumu _ 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību

Rīgā, 15 nov. 1927. g. L.NŠ5838
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20267 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019 p. p pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 15. janvārī Mēttienas
pag., Rinkulu mājā mirušā Pētera
Andreja d Bebra atklāts manto jum
un uzaicini, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fidei'«omisarijiem, kreditor. u. t t.,
pieteikt šis tiesības_ min. tiesai
sešu mēnešu laika skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā teimiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs ka šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927. g. 8.nov. L.hfe 5797
Priekšsēd v. A. Veidners.

19534 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019 p. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 31. jūlija Bejas pagasta
Ivašķos mirušā Simaņa Kārla
d. Bērzebinda ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to tiesības kā 'mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīstiesības
minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
Iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.*.

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

Rīgā. 1927. g. 8. nov. L. J\Ts5798
Priekšsēdēt. v. A.Veidners.

19535 Sekretārs A.Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Matīss Jēkaba d. Konrāds un
Vera Aleksandra m. Konrāds,
dzim. Cechanovičs, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pieRīgas
notāra J. Graudiņa 1927. g.
7. novembrī, reģistra Ns 44/19409,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši viet.
civillik. 79. un turpm. p.p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

1927. g. 25. novembrī. L.Ns 5976
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
21166a Sekretārs A. Kalve.

—
^^63Rīgas apgabaltiesas ^

"""*""""'v
-l. /180ktobr ffe.v..n raļļr

parādnieku srdznfi^iiiestādēm un priekšat ?«*$dzīgs lab prātīg n .n"^g«™ ui pafādnekT'^%miem īpašumiem, ki ari "eku%
viņa kustamo mantu V*"*a rastos viņu iestSiTJ» «J
2) paziņot Rīgas aniT^ n.par visām prasība *™*<
nespējīgo parādniekui-sumas, kas pienākas esttd5 l]

Privātpersonām &£%*** ?
gabaltiesai par savU

J
£ £%sibam no parādnieka kf pta-

sumām ,kādasparādnieka!?nākas, neskatoties v!\ Pa-
jumi notecējuši vai ari vim**'
m.ņs gaidāms nākamībā t.^Lpar maksātnespējīgs LI * art Tm.em īpašumiem , kuri m^viņa pārziņā uz atsev kiem s
teikumiem.

Vl«iem_
Augšā minētie paziņo».™- ?

darāmi četru mēnešufc*
tot no šī sludinājuma Šo-dienas „Valdības v4tS*

Rīgā, 27. oktobrī 1927 „

Priekšsēd. v. A. Veidne
___^ekretars A. fiļ*"- )Rīgas apgabalt. 3. civilnod.

uz civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079 p p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451 p. pa-
mata, uz Līzes Linde lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1927. g.
8. novembrī publicēto 1925. g.
4. aprīlī Doles Vaivadcs mirušā
Fiidricha Jāņa d. L i n d e, 1925. g.
4. aprilī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kuram ir kaut kādas tiesības
uz mir. Fridricha _ linde man-
tojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
n. Igā spēkā gājušu. L. N» 5S06

Rīgā, 8. novembrī 1927. g.
Priekšsēd v. A. Veidners.

19531 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 1967., 2011. Tdz
2014. un 2079. p. p. un Balt
privāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uz mir. Jāņa Bierņa nepilngad.
bērnu aizbildņu Kārļa Bierņa un
Eduarda Lazdiņa lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 8. no embrī
1927. g. publicēto 1927. g. 7. jūlijā,
Cēsis, pilsētas slimnīca mir. Jāņa
Mārča dēļa Bļerņa, 1927. g.
4. jūlijā p'e Cēsu notāra Jurģa
taisīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Jāņa Bierņa
mantojumu, vai sakara ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisarijiem, parād-
devējiem un t.' t, pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstn *.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētas personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās pai
likumīgā spēka gājušu. L. N&5785

Rīgā, 8. novembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19532 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka Aleksandrs Fridrichs
Bernharda d B e r g s un Louize
Johanna m. Grencmann,
noslēguši priekšlaulības līgumu
pie Alūksnes notāra J. Aitroka
24. oktobri 1927. g. reģ. Ns 713904,
arkujuviņi, attie.ība uz viņu no
slēdzamo laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un tuīpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību. —

Rīgā, 16nov. 1927. g. L.Ns 5831
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20873 Sekrttara p. (paraksts).

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Fridrichs Ernesta d. Pokuls un
Agne.e Mārtiņa m. Pokul,
dzim. Poltrok, noslēguši savstar-
pigo laulības līgumu pie Rīgas
notāra K, Zumberga 28. oktobrī
1927. g., reģistra Ns 36/6215,
ar_ kuru viņi, attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 16. nov. 1927. g. L.Nš 5903
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20374 Sekretāra p. (paraksts).

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. troc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. ģ. 24. oktobrī Dzērbenes pag.,
Ielaiņu mijā mirušā Pēlēja
Mārtiņa d. Pīpkalēja ir 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 Vēstnesī*.

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

Rīgā, 1927.g. 4. nov. L.N°5715
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

19195 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pec
1925. g. 30. augustāSkujenespag.
aun-Zvaguļos mir, Jēkaba Andreja

d. Stiile ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoram u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn."

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādīta termiņa ne-
pieteiks, tad _ viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 8. nov. 1927.g. L. 1*65287
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19536 Sekretārs A. KaJv e

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc
l&25. _g 15. janvārī Kraukļu pag
mirušā Riteņu muižā Friča Pētera
d. SI m a ņ a ir atklāts man-
tojums un uzaicina kam ir uz šo
mantoj, vai sakara ar to. tiesības
kamantin., legatarij., fideikomisari-
jiem, kreditoriem

^
un t. t., pieteikt

šis _ tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tie-
sības augša uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā Šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 8. n ov. 1927. g. L. J*5800
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19538 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 22. februārī

^ Rēzeknē
miruša Voldemāra Jāņa dēla
Z ii galva ir atklāts mantojums
un uza'cina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības ka mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt š"s_ tie-
sības 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 zaīdējušas.

Rīgā, 1927. g 8. nov. L.Ns 5212
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19539 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
az civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pam. paziņo, ka pec
1926. g 4. martā Sausnējas pag.,
Sallās miruša Dāvā Pētera dēla
Grinberga ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā man-
tiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesi*.

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

Rīgā, 1927. g.8. nov. L. Ma 5825
Priekšsēd. v A. Veidners.

19543 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Donas zemes bankas likvidācijas
komisijas lūgumu un savu 25.
okt. 1927. g. lēmumu paziņo, ka
lūdzējai ir gājusi zudumā obligā-
cija par 3600 rbļ., apstiprinātas
1911. g. 13. sept. ar Ns 324 uz
nekustamo īpašumu Rīgas apr.,
Krimuldas muižas muižu zemes
meža gabalu Ns I, zem zemes grā-
matu reģ. Ns 1517, izd. par labu
Donas zemes bankai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodala uzaicina visās personas,
kuļ-ām būtu tiesības , uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējai izdos dublikātu , kurš iz-
pildīs oriģināla vietu. Ns 5632.

Rīgā, 28. oktobrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18625a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
lik. un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Pētera An-
dreja d. Feizaka lūgumu un
savu 25. oktobra 1927. g. lēmumu
paziņo, ka parādnieks Pēteris
Feizaks parādu pēc 2 obligācijām
par 1500 un 10000 rbļ., apstipri-
nātām 19. martā 1903. g. un
30. jūnijā 1911. g. ar Ns 70 un
241 uz nekustamo īpašumu Rīgas
apr.,Bilderliņu valsts muiž. muižu
zemes dzimtsrentes gruntsgabalu
Ns6 pēc agrāras reformasNsl 115F.
Bilderliņos, zem zemes grāmatu
reg. Ns 1696, izd. no Pētera An-
dreja d. Feizaka par labu pirmā
— Pēterim Dāvā d. Bindem un
otra— Krišam Jāņa d. Liepiņām,
blankocedētas, kuras obligācijas
ir 4. maijā 1926. g. dzēstas uz
agrārās reformas likuma pamata,
ir samaksājis, bet šīs augšā mi-
nētās obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
kā ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodala uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīcinā-
tām un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā. Ns 5589.

Rīgā, 28. oktobri 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18620a Sekretārs A. Ka Īve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
pamatojoties ifz 5. sept. 1919. g.
lik. par mortifikaciju 5., 6. un
7. p. p. un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. pamata Johannesa-
Feliksa Edmunda d. Krigera
(Krueger) lūgumu un savu lē-
mumu no 25. oktobra 1927. g.
ar šo paziņo, ka Johannesam-
Feliksam Edmunda "d. Krigeram
ir gājusi zudumā dzīvības apdro-
šināšanas biedrības „Žizn" 17.
oktobrī 1908. g. zem Ns 126420
par 5000 rbļ. izd. dzīvības apdro-
šināšanas polise.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodala uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto polisi, pieteikties tiesā
trīs mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, polisi
atzīs par nederīgu un izdos tiesas
lēmuma norakstu dēļ dublikāta
saņemšanas. Ne 4620.

Rīgā, 28. oktobrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18623a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p., ievērojot
Pēterpils Tulas agrarbankas likvi-
dācijas komisijas lūgumu un savu
25. okt. 1927. g. lēmumu paziņo,
ka lūdzējai gājusi zudumā obli-
gācija par 147000 rbļ. atlikumā,
apstiprinātas 11. febr. 1908. g.
ar No .41 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Veclaicenes muižu,'
zem zemes grām. reģ. Ns 91 izd.
par labu Pēterpils-Tulas agrar-
bankai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodala uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādīto obligāciju , pieteikties tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jai izdos dublikātu , kurš izpildīs
oriģināla vietu. No 5575

Rīgā, 28. oktobrī 1927. g.
,Priekšsēd. v. A. Veidners.
18624a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011—2014.
un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Emilijas Grūn, dzim. Šein-
ļfeldt, lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 11. oktobrī 1927. g.
publicēto 1924. g. 6. augzstā,
Mangaļu pagastā mirušā Jāna
Jāņa dēla Griina, 1924. g.
22. martā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jāņa Grupa mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu ,
kā mantiniekiem , legatarijiem,
fideikomisarijiem , parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 11. oktobrī 1927. g.
L. Ns 5424.

Priekšsēd. v. A. Veidners
16861a Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala ,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014.a
2019. p. p. pamata paziņo, M
pēc 1913. g. 22. maijā Kokņes»
Vidus-Stepranos mir. Kārta nfcl
tera d. Steprana ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz

mantojumu, vai sakara ar tM

tiesības kā mantiniekiem, legata-
fideikomisar., kreditoriem un t.H
pieteikt šīs tiesības minētai ties*
sešu mēnešu laikā, skaitot no*
sludinājuma iespiešanas m«na ;

Ja minētās personas sav*

tiesības augšā uzrādītā termini

nepieteiks, tad viņas atzīs Kd

tiesības zaudējušas.

i9
Rīgā, 3. novembnJ«y

Priekšsēdētāja v.A. Veidners-,
SekretjuvA. Kajvi-,

Āīg^apgabaltiesas
4. civilnod

J
uz civ. proc. lik. 293., 295, 29H

301., 309., 311. P- P- P*fa .1
uz Jekaterinas Pētera m. V.n

sky, dzim. Anis.mov, lugu"

viņas prasības lieta pret Jevgei ļ
Gustava d. Vinarskiju pa (
Iības šķiršanu, uzaicina P^J
kura dzīves vieta prasīta]» ,

zināma, ierasties tiesa 4
^
ntf» I

laikā no šī sludinājuma iesp

šanas dienas. . ,.oraksi
Pie lūguma pie ikri " ieI)1

no iesūdzības un klatpieU"

dokumentiem. , (ggtJ
Ja atbidētājs nolikta

^neieradīsies P"sm® Zt ties*
pilnvarnieku, tiks nolikta nj*;

sēde lietas izklausīšanai
muguriski. - iq27- i-1

Rīgā, 3. novembri
^19132a . L; „e „,iiief f

Priekšsēd. v. i. Ļ. » ' t re.
Sekretāra i -

Rīgas apgabaltiesas 3. civHnnii.i "
ar 18. oktobra 1927. 7*
ir atzinusi Kārli Jāna HF
steinu par maksātnespējī gu d "
radn.eku, kamdēļ iestādēm ™priekšniecībām vajadzīgs hhprātīgi-. 1) uzlikt aizliegum," ;
parādnieka nekustamiem hJmiem, kā ari apķīlāt viņa kus '
mantu, ja tāda atrastos v/iuiestāžu robežās un2)pazin'Rīgas apgabaltiesai par visā,,,
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā ari sumas kaspienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-sībām no parādnieka , kā ari par
sumām, kādas parādniekam pie-
nākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai ari viņu ter-
miņš gaidāms nākamībā , 'kā aii
par maksātnespējīgā nekusta-
miem īpašumiem', kuri atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ^ Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 27. oktobri 1927. g. )
18503a L. Ns 1249.

Priekšsēd. v. A. Veidners,
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. g. 15. augustā Bejas
(bij. Kolberģa) pag.Akovināmir.
Otto Pētera cl. Kallinga (Jaun-
kalna) (Jaunkalnina) ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar'
to, tiesības kā mantiniekiem. 9
legatar., fideikomisar., kredito-
riem un t. t, pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1. novembri 1927. ļ-
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve-
19029a L Kļjbl6 -

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 24. februārī Rīgā
mirušā Ķeipenes pagastā, jaun-
saimnieka Jsņa Jura d. V ē r i t a
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam jr uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1927. g. 7.nov. L. *fe 5636
Priekšsēd. v. A. Veidners

19445 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014,
un 2079 p. p. un Balt. p ivaf-
tieslbu kop. 2451 p. pamata
uz Mades un Augustes Mats
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesa
8. novembri 1927. g publicēto
1926. g. 29. martā Ogres pag.
Bārdnemos mirušā Gusta Pētera d.
Mata 1926. g. 25. marta mājas
kārtībā laisito testamentu, ka ari
visas personas, kuram ir kaut
kādas tiesības uz mir. Gusta
Mata mantojumu vai saka'a
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*.

Ja tas minēta termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušas no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet

testamentu pasludinās par liku-

mīgā spēkā gājušu. L. J*4935

Rīgā, 8. novembri 1927. g.

Priekšsēd. v. A. Veidners.

19533 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 1. dtcembrī Rīgā mirušā
Rudolia Jāņa d. Karnovska ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ii
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un 1.1., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mē-
nešu laika, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

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

Rīgā, 8. nov. 1927. g L. )*5796
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19537 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. m>
2019. p.p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 12. janvārī Skaņkalnes pag
mir. Jūlas Andreja m. P a e g I e,
dzim. Ķirš !r atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šl
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
9s tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927. g.8. nov. L. J*3876
Priekšsēd. v. A. Veidners

19540 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pam. paziņo, ka oēc
1907. g. 27. dec. Stāmerienas pag
mir. Simaņa Reča d. Sķendera iratklāts mantojums un uzaicina, kam

ir uz šo mantoj., vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniek., legatarijiem,
lideikomisarijiem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt šīs tiesibas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesi*.

Ja minētas personas savas
tiesības augša uzradītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs ka šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927. g.8 nov. L.Ni>5817
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19541 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Riehards Noa d. Pines un Beka
Leo m. Pines, dzim. Paltis (Palty)
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra V. Kanska18. okt. 1927. g. reģ. JVs 34/9870,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 8. novembrī 1927. g.
19555a L. Ko 5793.

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

Rigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. pr. lik. 2011., 2014. un 20;9.
p. p. pamata paziņo, ka pec
1927. g. 24 septembrī Rīgā mir.
Konstances Gastava m. Pusels
(Pussel) dzim Drešer, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakara ar
to tiesības kā mantiniekiem
legatarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un 1.1., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesi".

Ja minētas personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs ka šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1927. g.8. nov. L.Nk 5756
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19542 Sekretārs A. K a 1 v e

Rīgas apgabaltiesa 3. civilnodala ,
saskaņā ar civilprocesa likumu1958. p. ar so paziņo, ka 1927. g
6 decembri minētās nodajas at-
£** t,esf!. sēdē tiks nolasīts
IH rf ? -? .Jun'Jā Skaņkalnes
pag., Penkas mir. Pētera Pēterad- Eglisa testaments. L. Ns 5922

R'ga, 1927. g. 26. novembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.i\Mi-sekretārs A. Kalve.



Labaltiesas 3. civilnodala,

% Rigas aPST ,067.. 2011.-2014
uZcMfpp

'un Balt. privat-

-, kop 2451. p. Pamata,
«!l!las Lapp iOP«y- .zv-a.-
"* Jj'Kūgumu uzaicina visas
V Zt kufām ir kaut kādas
personas, vai ierunas pret

g*S 25. oktobrī
s
1927g.

?imiruS>aul'a ' Reinholda

V,s^"°- g- 3 - °ktobri
dela

RS notāra J. Puzi.ņa tai-
P' fltamentu , kā ari visas
slt°Jas kurām ir kaut kādas
Phas uz rnir. Pauja Lapiņa
t,eS

toumti vai sakarā ar so
n,a

numu. kā mantiniekiem,
«ia"; t'ideikomisarij., parād-
legarai-.

^ t ^
pjgtejkt savas

ŽSs pretenzijas un ierunas
rSffl d' tiesai sešu mēnešu laikā,

kaitot no šī sludinājuma lespei-
Lnas dienas. . .

h tas minētā termiņa nebūs
JZits tad minētās personas
,,k ka atteikušās no ierunām

azaudējušas savas tiesības, bet

testamentu pasludinās par liku-

mīg ā spēkā gājušu. _
prpā 3. novembri 1927. g.

JX' L - *2 M27 -
' Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p pamata uzaicina Indriķi
Krišjāņa d Ausa, kura dzīves
vieta nezināma, č?tru _ mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Lottes-
Lucijas Ausa, dzim. G nters, iesū-
dzibas raksta, viņu laulības šķirša-
nas lietā un no pielikumiem un
uzdot savu dzīves vietu 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 visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 4. novembri 1927. g.
L. I* 432/27.

Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.
19223 Sekretāra p. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa.
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p p. pamata uza ciņa Indrķi-
Teodoru Krišjāņa d. Jakobsonu,
kura dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa .«ievas
Aneles Jakobsons, dzim. Tekutis
iesūdzibas raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Jelga-
vas pilsētā.

Ja minētā laika aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Js ieradīsies, bet savu dzī es
vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
un tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 5. novembrī 1927. g.
L. Ns 434/27.

Priekšsēd. v. R. M u 11 e r s
19452 Sekretāra p. F. Kāps.

Rīgas apgabalt. IV civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 3C9., 311. p.p. pamata, uz
Karlines Petera _ m. Bērziņ,
dzim Bērziņ, lūgumu viņas pra-
sības lietā pret Jāni Mārča d.
Bērziņu par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināmu, ierasties
iiesa 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

Pie lūguma pielikti norāt sti no
iesūdzibas un klātpieliktiem doku-
mentiem.

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

Rīgā, 7. nov. 1927. g. Ns 437537.
L. Ns 1436.

Priekšs. b. v. i. L. B r u e m m e r s.
19556 Sekietara v. Stur»

Rīgas apgabalt. 4. civilnod.,
uz civ. pioc. lik. 293., 296., 298.,
301., 309., 311. p p. pamata, uz
Zojas Aleksandra m. Ribin,
dzim. Baitcševskv, lūgumu viņas
pnsības lietā pret Jēkabu Gr'go-
rija d. Ribiņu r_ laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē
šanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzibas un klātpieliktiem coku-
mentiem.

Ja atbildētājs nolikta laikā ne-
ier*dīsies ļ ersonlgi vai caur pļln-
varnielu, tiks nelikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski

Rigā, 7. nov. 1927.g. Ns 437538.
L. Ns 1515.

Priekšs. b. v. i. L. B ru e mm e r s.

19557 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-
2014. un 2079. p. P- un Balt.

orivattiesību kop. 2451. p. pa-

mata, uz Marijas Sausiņ un
pētera Sausina lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1. nov.
1927. g. publicēto 1926. g. 17. jun.

Ādažu Jaunciemā Ns 13, mirušā
Toma Mārtiņa d. Sausiņa, 1926. g.
7. jūnijā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz mir. Toma Sausiņa
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatar ij., fideikomisarij., parād-
devējiem ti. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

i likumīgā spēkā gājušu.
19130a L. Na 5511.

Rīgā, 3. novembrī 1927. g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. IV civilnod.,
uz lik. par iaul. 77. p. pam., ar šo
dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
5. oktobri, Margrietas Piīda m.
Johanson, dzim. Linde, pra-
sības lietā pret Arturu Edgaru
Konstantīnu Aitura d. Johanson
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas
6. oktobrī 191)5. g. Rīgā, slēgta
sttrp Arturu Edgaiu Konstantīnu
Johanson un Margareti Johanson,
dzim. Linde, atļaut prasītajai turp-
māk saukties viņas pirms laulības
uzvārdā .Linde* un staiies jauna
laulībā tūliņ pēc šī^ sprieduma
slāšJnās likumīga speķa.

Ja atbildētājs uv. proc. lik.
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
iaikā neiesniegs tiesā atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. L. Ns737.

Rigā, 5. nov. 1927. g.Ns 437494

Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.
19312 Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabalt. 4. civilnod.,
uz lik. par Iaul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
5. okt., Linas Ādolfa m. Green,
dzim. Strom, prasības lieta pret
Kārli Gieen par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kas 3. augustā 1914 g.
Rigā, slēgta starp Kārli Augustu
Green un Lina Gieen, dzimušu
Strom.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. p. paredzēta
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā L. Ns673

Rigā, 5. nov. 1927. g. Ns 437496
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.
19310 Sektebra v Stūre.

Rīgas apgabaītTĪV^ivilnodT,
uz lik. par iaul. 77. p. pamata, ar
so dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
5. oktobrī Elizabetes Marijas
Gerasimov, dzim. Krukovski,
prasības lieta pret Jāni (Joannu)
Gerasimov par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķut lau-
lību, kas 10. s;ptembri 19i7. g.
sl gta Petrograda starp Johannu
Ge asmov un Elizabeli Mariju
Kairinu Gerasimov , dzimušu Kru-
kovski.

Ja atbildētājs civ. proc. lik
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
laika neiemiegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību , tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 5. nov. 1927. g. Ns437493
L. Ns 831.

Priekšs. b. v.i.L. Biuemmeis.
19313 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. IV civilnod.,
uz lik. par Iaul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1927. g. 5. oktobii, Marijas Bic
(Bitz), dzim Ķinne, prasības lieta
pret_ Kārli Bic (Bitz) par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas 1917. g, 3 aprilī
slēgta Tirza, starp Kārli Teodoru
Bic (Bitz) un Mariju Bic (Bitz),
dzim. Ķinne; atļaut prasītajai
turpmāk saukties viņas pirms-
laulības uzvārdā .Ķinne"; pārējo
prasību daļuajraidit.

Ja atbildētājs civ. prec. lik.
728., 731. un 748. p.p. paredzēti
laika neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad _ spriedums
stāsies likumigā spēkā L.Ns4c 0.

Rīgā, 5. nov. 1927. g. Ns 437495
Priekšs. b. v. i. L. Bruemmers.
19311 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala ,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g
lik. un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Jāņa Jēkaba
d. Mi kļava lūgumu un savu
25. oktobra 1927. g. lēmumu pa-
ziņo, ka parādnieks Jānis Miklavs
parādu pēc obligācijas par 2800
rbļ., apstiprinātas 29. aprilī 1906.
g. ar Ns 363 uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā, 5. hip. iec,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 173,
izd. par labu Ernestanf Reinholda
d. BJumfeldam, ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
īādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodala uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā. Ne 3072

Rīgā, 28. oktobri 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18618a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģ. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizācijām
17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1927. g. 10 augusta lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.VRujienes lopkopības pārraudzī-
ba- biedrība", ar valdes sēdekli
Rūjiena.

Nod. pārz. E g 1 i t s.
19830 Sekret. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģ. nodaļa
uz likuma par biedi ībām, savie-
nībām un pol t'skām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1927. g. i 0. augustā lēmuma
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.IV Rūjienas lopkopības pārraudzī-
bas biedrība*, ar valdes sēdekli
Rūjiena.

Nod. pārz. E g 1 i t s.
IS831 S.kret. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstr. nod.
uz likuma par biedrībām, savienī-
bām un po'.itiskām organizācijām
17. p pamata paziņo, ka ar
viņas 1927. g. 10. augusta lē-
mumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: .Naukšēnu II lopkopības
pārraudzības b'edrība", ar valdes
sēdekli Rūjienā.

Nod. pārz. E g 1ī t s.
19832 Sekret. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģ. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1927. gada 10. augusta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: .Naukšēnu III lopkopības
pārraudzības b edrība*, ar valdes
iēdekli Naukšēnos.

Nod. pārz. Eglīts.
19833 Sekr. Fridricrmons.

Rīgas apgabalt. reģ. nodaļa
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1927. gada 31. augustā
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: .Latvijas veģetāriešu bie-
drība' , ar valdes sēdekli Rīgā.

Nod. pārz. E g 1 i t s.
19837 Sekret. Fridrichsons

Rīgas apg. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1927._g. 21. septembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: .Bezalkohola biediības
«Ziemeļblāzma* bēru kase', ar
valdes sēdekli Mīlgrāvī.

Nod. pārz. E g 1 ī t s.
19836 Sekret Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
us civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014., 2079. p. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g
4. martā mirušā Jāņa Kāiļa dēla
H o v a r t a atstato mantojumu
kādas tiesības, kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktās _ tiesības
ieskaitīs par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1927 g. 7. novembrī.
L.l* 231327. g.
Priekšsēd. v. F e 1d m a n s.

19561 Sekretārs M i 11e 1h o i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. ppamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926. g.
21. jūnijā mirušā Kriša-Alberta
Jēkaba d. Rumbas atstāto mantoj
kādas tiesības ka mantiniekiem,
legatariem, iideikomisariem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vestn.*.

Termiņa nepieteiktas _ tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1627. g. 8. novembrī.
L. Ns 1843/27.

Priekšsēdēt. v. P. Efierts.
19707 Sekretārs Mittelhois.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p.p._ pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
12 jūnijā mirušā Bauskas apriņķa
Grienvaldes muižas Beite māju
īpašn eka Jāņa Ģederta d Krastiņa
atstāto mantojumu kādas tie-
sības ka mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, kredito-
riem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas .Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās_ tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 8. novembrī.
L. 2314/1927. g.
Priekšsēd. v. P. E f f e r t s.

19708 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p.p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1921 g
22. augustā miruša Tukuma apr.
Vīkseies Tieča māju īpašnieka
Anša E g 1 ī š a atstato_ man-
tojumu kādas tiesības ka man-
tiniekiem, legatariem, iideikomi-
sariem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
šefu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi".

Termiņa nepieteiktas tiesības
ieskatīs par saēku zaudējušām.

Jelgavā. 1927. g 8 novembrī.
L. Ns 2312/1627. g.

Priekšsēd. v. P. Efierts.
19'10 Sekr. Mittelhois.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,
pamatojoties uz savu 25. oktobra
1927. g. lēmumu, ar šo paziņo, ka
lūdzēja Kārļa Celmiņa pilnvar-
nieks zv. adv. Jūlijs Arājs ir sa-
maksājis tiesas depozitā Ls96,90,
kamdēļ atzīme, kas ievesta 1910.

, g.20. maijā ar Ne 4 uz nekustamu
īpašumu Valmieras muižas muižu
zemnieku zemes Antiņu mājām,
Valmieras apr., ar zemes grāmatu
reg. Ne 3149 par Michaila Tra-
versa prasības nodrošināšanu, sa-
skaņā ar Rīgas apgabaltiesas
1910. g. 18. maija izpildu raksta
Ns 42691, sumā 4527 rbļ. 70 kap.
ir dzēsta.

Pamatojoties uz augšā izteikto,
un civ. proc. lik. 1460. p. pa-
mata apgabaltiesas 3. civilnodala
uzaicina visas personas, kurām
būtu tiesības saņemt iemaksāto
tiesas_ depozitā 'naudu, stādot
priekšā tiesai attiecīgu parāda
dokumentu. Ns 5644.

Rīgā, 28. oktobri 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

ļ8622ai Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 4. civilnod.,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
3U1., 309. un 311 p. p. pamata,
uz Kārļa Kcnrfda Kriša d.
Eglīša lūgumu viņa prasības
lietā pret Mīli Friča m. Egli ti,
dzim. Šteinberg, par laulības šķir-

šanu, uzaicina pēdējo, kūjas
dzīves vieta prasītajam navzinama,
ierasties tiesā četru mēnešu laika
no ši sludinājuma publicēšanas
dienas .Vaid. Vestn.*.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzibas un klātpieliktiem doku

mentiem. , „ , „ -
Ja atbildētāja nolikta laika

neieradisiei personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-

guriski.
Rīgā, 8. nov. 1927.g.K°1137602.

B
L. J* 1468.

Priekšs. b. v.i.L. Bruemmers.
19698 SeJc£et jnjļ3_MJ±r:

Rīgas apgabalt 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298

301., 309. un 311. P- P- V**f*>
uz Elzas Pētera _m. Nulle
dzim Sieceniek, mg<imu "ņes
prasības lietā pret Teodor"

Nulle par laulības šķiršanu

uzaicina pēdējo, ku fa dzīve*, vieta

prasītājai nav zināma, ieras.es
tiesā 4 mēnešu laika no š. sludi-

nājuma publicēšanas dienas .vaļa.
Ve

p'e lūguma pielikti noraksti no

iesūdzēs un klātpieliktiem doku-

mentiem. ... ,_ i.*.*
Ja atbildētājs nolikta laika

neieradīsies personīgi vai caur

pilnvarnieku , tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-guriski

Rigā; 1927. g. 10. no '. }* 437652.
L. J* 1301.
Priekšsēd. b. Egi īts

W53 Sekret. v. Stūre

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodala,

iai 'ā*ā tiesas sēdē 1. novembrī
1927. g. izklausījuse mir. Mades
Pētera m. čerto'v, dzim. Beitan
testamenta lietu — nolēma:
iecelt aizgādniecību par prom-
būtne esošā Borisa Demina man-
"ou, par ko pazinot Pļaviņu
Pagasta tiesai.

R'gā, 2. novembrī 1927. g.
L. Ne 1921.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
— _______Sekretars A. Kalve.
R'gas apgabaltiesas 3. civilnodala,
U7-civ ties. lik. 1967., 2011 .—2014.un 2079. p. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
\nl , Rud«rff pilnv. zv. adv.Minelma Rūdigera lūgumu uz-icina visas personas, kurām ir*aut kādas pretenzijas, strīdi vai'"?Unas pret šaī tiesā 1. novembrī
Vil §• Pub'icēto 1924.g. 9. maijāvisoadenē (Vācijāļ mirušā Volde-
māra Alfonsa Fridricha Aleksan-
"

o ;
fon. Vulfa, mājas kārtībā

ļļyuniJa 1922. g. un 18. martā
kā ai 8 '- taisltos testamentus,
kautVrtPersonas - 'kurām ir
Vnirio - s tiesības uz mirušā
ksanSr

r
f AHonsa Fridncha Ale-

vault ī°Vulfa mantojumu
mantin-3 ?- ar šo mantojumu, kā
HS i'' Harijiem, fidei-
t. t 3T-> Parāddevējiem un

1 tenziial eikt savas tiesības, pre-
«šu min *

lenmas minētai tiesai
s '«dinaium U ?'aikā - skaitot ll(l Sijuma iespiešanas dū

Ja tas minētā terminā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības bet
testamentus pasludinās par liku-mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 2. novembrī 1927 g
19°L. Ns 5665

Priekšsēdētāja v.A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve!

Rīgas apgabalt. reģ. nodala

uz civ. proc. lik 1460.p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. _ g.
26. " oktobra lēmumu reģistrēta
looperativa sabiediiba zem no-
saukuma: .Rīgas-Pārdaugavas dzī-
vokļu kooperatīvs" , ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nod. pārz. E g 111 s.
19835 Sekr. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģlstr. nod.
paziņo, ka ar viņas š.g. 24. augusta
lēmumu reģistrēti .Atbildigo valsts
darbinieku biedrības" biedru pilnā
sapulcē 11. jūlijā 1927. g. pie-
ņemtie itatutu §§ 18, 19 un 27

grozījumi.
Nod. parz. E g 111 s.

igggj^JSeknJ^H d r i c h s o n s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. pppamata uzai-
cina visus, kam būtu uz 1914. g.
10. jūnija mirušā Jēkaba Jāņa
dēla Pupiņa atstato manto
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, iideikomisa-
triem, kreditoriem u. t. t., pieteik
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas _ tiesības
ieskatis par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1927. g. 9. novembrī.
L. J* 2305/27. g.

Piiek?sēd. v. P. Efierts.
19865 Sekretārs Mittelhois.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011 ,
2014. un 2079. p. p. pamata uzai-
cina visus, kam būtu uz 1910. g.
20. novembrī mirušā Ilūkstes apr.
Salonajas pag. .Egle Ns 58" māju
īpašnieka Michaila Vikentija d
Spkidovska atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantin., legatar.,
fideikomisariem, krediter. u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
Ieskatīs par spēku zaudējušam.

Jelgavā. 1927. g. 9. novembri.
L. Ns 1223/1927. g.
Priekšsēd. P. Efierts

19866 Sekretārs Mittelhois.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz 1925. g.
20. jūlijā mirušā Talsu apr. Virbu
pagasta Ledas _ muižas jaunsaim
nieka Pētera Jāņa d. Baložaatstāto
mantojumu kādas tiesības ka mant,
legatariem, iideikomisariem, kre-
ditoriem un t t, pieteikt savas
tiesībai šai tiesai sešu_ mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1927. g. 8. novembrī
L. Ns 2311/1927. g

Priekšsēd. v. P. Efierts.
19701 Sekretārs M i 11 e 1 h n i c

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. . un
309. p. pamata, uzaicina Līnu
Briģis, dzini. Klēgtrs. kuras
dzīves vieta nezi
meņēšu laikā
saņemt noraks
Jāņa Briga iesūdzibas

viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā. Ja
minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņa un iz-
spriedīs bez viņas klātbūtnes. Ja
ieradīsies, bet savu dzīves vietu
Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz
tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pirus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 28. oktobrī 1927. g.
18628a L. Ns 426 27.

Priekšsēd. v. R. Millers.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Rīgas apgabalt. reģ. nodaļa

paziņo, ka ar viņas 1927. gada
1. jūnijā lēmumu reģistr. .Virķēnu
savstarp. ugunsapdrošinašanas
biedrības" biediības biedru pilnā
sapulcē 16. aprilī 1926. g. pie-
ņemtais statūtu § 19 grozījums.

Nod. parz. E g 1 i t s
19828 Sekr

^
F r < -d r i c h s o n s.

Rīgas apgabalt. reģ. nodaļa

uz likuma par biedribam, sa-

vienībām un politiskām organizā-

cijām 17. p. pamita paziņo, ka

ar viņas 1927. gada 10. aug.

lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: .Vecgulbenes sporta bie-
drība*, ar valdes sēdekli Vec-
gulbenē.

Nod. pārz. E g 1i t s.
19829 Sekr. Fridrichsons

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus ,kam būtu uz 1927. g.
12. jūlijā mir. Zālamana Joseļa d.
Voigta, alias Vogta ari Fochta
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

lelgavā, 1927. g. 4. novembri.
19320a L.Ns 2292 27.

Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1924. g. 22. janvārī mir. Aloiza
Ipolita d. Klimoviča atst
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatarij., fidei-
komisarij., kreditoriem un t. t.,
pieteikt sava.s šai tiesai
"sešu mēnešu laikā, skaitot n
sludinājuma i dienas
Terminā nepieteiktas tiesības ie-

u zaudējui

1922

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
10. oktobra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
1906. g. 29. martā ar Ne 2179
uz Roberta-Johana Kažotnieka
Apšupes muižas ,,Ķīšu-Lēpu"
mājām ar zemesgrāmatu Ns 4179,
koroborēta blanko obligācija par
9100 kr. rubļiem vai kam būtu
kādas tiesības vai prasījumi uz šo
obligāciju ierasties šai tiesā sešu
menēšu laikā,skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", iesniegt minēto aktu un
pieteikt savas tiesības un prasī-
jumus.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs obligāciju par
iznīcinātu un lūdzējai Džūkstes
krāj-aizdevu sabiedrībai atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās. L. Ns 924/27.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobri.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans
18743a Sekretārs Mittelhofs.

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

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
18742a L.N92301/27

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.
1. janv. mir. Jēkaba Ernesta d.
Skrabis atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 29. oktobrī.
18930a L.Ns2295/27

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
24. janv. mir. Ilūkstes apr.,
Skrundalienas pag. zemes gab.
,,Valdemāri" īpašnieka Staņi-
slava Pāvila d. Papkoviča
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,VaId. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 28. ' oktobrī.
18738a L.Ns2040 27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1915. g.16. novembri mir. Jāna Krišjāņa
dēla Veismaņa atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.
pieteikt savas tiesības šai tiesa,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,.Valdības Vēstnesī". Terminā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 7. novembrī.
19558a L. Ne 2337/27.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.

Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1927. g. 12. novembfa
lēmuma pamata uzaicina 17. okt.
1927. g. Liepājā, mirušā Jeannota
t,Šaja) Dāvida d. Davidova
mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas _citas per-
sonas, kam varētu but kādas
tieribas vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 14. novembrī 1927. g
Ns 1066 m/27.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
20317 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
1927. g. 22. septembrī nolēma:
iecelt aizgādniecību promesošo
Fridas Lipšic, dzim. Zaks,
Ābrāma-Adolfa Lipšica un Grie-
tas Grīn, dzim. Lipšic, mantībai.

Promesošo pēdējās dzives vieta,
bija Liepājā. Ns 640 27

Liepājā, 1927. g. 26. oktobrī.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18674a Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š. g. 27. oktobra
lēmumu un saskaņā ar X sēj. 1. d.
1241. un 1239. p.p. un civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p.p. uzaicina
1914. g. 9. augustā mirušā Pāvela
Feodora d. Feodorova manti-
niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz nel. atstāto manto-
jumu — nekustamu īpašumu,
atrodošu Ciblas pagasta Šolu-
pinku folv. sešu mēnešu laikā,
skitot no sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādi pieteikumi netiks pie-
ņemti. Ne 2195. B. 1.Ns 182.

Ludzā, 1927. g. 28. oktobrī.
Miertiesnesis J. Konrāds.

Daugavpils bāriņu tiesa,
uz civ. proc. lik. 1454. p. pamata
uzaicina bezvēsts prombūtnē eso-
šos Jāni un Varvaru Krasovskus
vai viņu likumīgus mantiniekus
pārņemt, savu aizbildniecībā stā-
vošo mantu, atrod. Daugavpilī,
Varšavas ielā Ns '7.

Daugavpilī, 1927. g. 24. nov.
Tiesas priekšsēdētājs J. Grūbe.
21339a Sekret. v. i. N.Kuckulis.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 3. novembra 1927. g.
lēmumu, uz Matildes Hermans
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc lik. 293, 301. un 309. p. p.,
uzaicina atbildētāju Aleksandru
Robertu Hermani, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstu no viņa sievas Matildes
Hermans iesūdzibas raksta viņu
laullbis šķiršanas lielā un uzdot
savu dzīves vietu Liepājas pil-
sētā.

Ja minētā laikā aicināmais
neieta-tos, lietu noliks uz ter-
miņu un izspriedīs bez viņa
klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuz-
dos, aicinājumus uz tiesas sēdi
un visus pārējos papirus atstās
tiesas kanclejā.

Liepājā, 4. novembri 1927. g.
L. M 327;27.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
19328 Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civ. proc. liK
1460. p, paziņo, ka minētā
tiesa civilnodaļas

^
1927. gada

7. novembja atklātā sēdē no-
lēma reģistrēt Auces ebreju
krāj-aizdevu sabiedrību, ievedot
viņu kocperativu _ sabiedrību
reģistra pirmajā daļā.

B edribas valdes sēdeklis at-
rodas Aucē.

Jelgavā, 1927. g. 9. novembiī.
L. Ns 134.

Nod parz. P. Efferts.
19714 Sekretāra v. Helmans

Jelgavas apgabalt. reģ. nod.
pamatodamās uz civ. proc. lik.
1460. p., paziņo, ka minētā
tiesa civilnod. 1927. _ g. 7._ no-
vembra atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Talsu vācu sabiedrības
kasi, ievedot viņu kooperatīvu
sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Talsos.

Jelgavā, 1927. g. 9. novembri.
L. Ns 135.

Nod. parz. P. Efferts
19715 Sekietara v. Helmans

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., 76., civ. proc.
lik. 339., 366., 411., 698. un
718. panta 1. punkta pantu
pamata, dara zināmu Fricim
Vīnelim, ka tiesa š. g. 26. sep-
tembrī aizmuguras nosprieda:
viņa laulību ar Kristīni Vfnels,
dzim. Bajārs, šķirt. L.Nsl68/27.

Jelgavā, 1927. g. 10. oktobrī.
Priekšsēd. v. R. Mullers.

16762a Sekretāra p. F. Kāps.
Jelgavas apgabaltiesa

ar šo dara vispārībai zināmu, ka
tiesas kopsapulces š. g. 19. no-
vembra sēdē nolemts: zvērināta
advokafa palīgam Jānim Finken-
steinam izdot apliecības par tie-
sībām vest svešu lietas Jelgavas
apgabaltiesā kā pirmā instancē,
tā ari pie miertiesnešiem un viņu
apelācijas instancē.

Jāņa Finkensteina dzīves vieta
ir Tukumā, Lielā ielā Ns 40.

Jelgavā, J927. g. 24. novembrī.
Priekšsēdētājs Sakens.

21322a Sekretārs (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz sava
šī gada 10. novembra nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pk.,
kā ari 1923. g. 17. marta lik. 3. p.
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1874. g.
10. septembrī uz Jelgavas apriņķa
Auces pagasta Lielauces,Gubenu'
mājām ar hip. Ne 229 nodrošināt
pirkšanas sumas atlikumu 100 kr.
c.rub.ar ķīlu tiesībām uzminētām
mājām, kā ari personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, — iesniegt aktu un pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.". Ja minētā termiņā aktu
neiesniegs vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parāda aktu par iznī-
cinātu un valsts zemes bankai dos
tiesību prasīt hipotēkas dzēšanu
zemesgrāmatās. L.Ns 1533/27.

Jelgavā, 1927. g. 22. novembri.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
21334a Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1927. g. 12. novembra
lēmuma pamata uzaicina 8. tanv.
1908. g. Kuldīgā, mirušā Friča
Ercuitia mantiniekus,kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kutam
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem.

Liepājā, 16. novembrī 1927. g.
J6 10 53-m.27.

Priekšs, b. V. Bienenstams
20507 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valtera un Irenes-Paulines-
Natalijas Breueru lūgumu un
pamatojoties uz piezīmi pie priv.
lik. 36. p. un 2. piezīme pie notar.
nolik. 280. p. un sava 1927. g.
20. okt. lēmuma, izsludina, ka
Valters Gotfrīda d. Breuers un
Irene-Paulīne-Natalija Džona m.
Breuer, dzim. Hān, noslēguši
1927. g. 12. okt. pie Liepājas
notāra Fr. Johsvicha zem reģ.
Ns 1338 līgumu, ar kuru viņi
atcēluši viet. priv. lik. 79. un sek.
p. p. paredzēto laulāto ļaužu
mantas kopību, pēc kura Valters
Breuers, iestājoties 1924. g. 31.
decembrī likumīgā laulībā ar
Ireni - Paulīni - Natāliju Breuer,
dzim. Hān, saņēmis no pēdējās
dažādu kustamu mantu Ls 4000
kopvērtībā, kura skaitās par
Irenes-Paulīnes-Natalijas Breuer
atsevišķu īpašumu. Ns 889/27.

Liepājā, 26. oktobri 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
18672a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskan» ar savu 1927. g. 3. nov.
lēmumu, uzaicina 1925. g. 13. febr.
Ventspilī, mirušas Marijas Frid-
richa m Pospielovas man-
tiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
iesības vai prasības uz atstato
lantojumu, pieteikt viņas tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
tam nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām u?
visiem laikiem un testamentu pa-
sludinās par likumīga spēkā stā-
jušos.

LiepFjā, 15. novemb ī 1927. g.
Ns 971-m/ 2 ' .

Priekšs. b. V. Bienenstams
20501 Sekretārs A Jansons.

Rīgas pils. XIII iec. miertiesnesis,

1927. g. 22. septembrī izklausījis
atklātā tiesas sēdē krimināllietu
Ne 2052, pamatodamies uz krim.
proc. lik. 181. p. nosprieda:
atzīt Alvīnes Ekmanes īpašuma
tiesības uz aprakstīto no Rīgas
pol. II iec. uzrauga, uz Rīgas
apgabaltiesas tiesu izpildītāja ku-
stamu mantu, atzīmētu policijas
uzrauga žurnālā ar NeNe8 un 13
un tiesu izpildītāja žurnālā ar
NsNs 11, 17. 18, 20, 22, 26, 27, 28,
29, 35, 40, 37 un atsvabināt minē-
tās aprakstītās kustamās ,mantas
no aprakstīšanas unaresta Piedzīt
no atbildētājiem par labu prasī-
tājai Ls 6 (sešus) par lietas vešanu
Pārējās daļās prasību atraidīt.
21344a Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. kop. X sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties un savu 1927.g.
19. oktobra lēmumu, paziņo, ka
pēc 1910. g. 26. augustā Daugav-
pilī mirušās Reizas Micheļa m.
Rapoport ir palicis mantojums,
un uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, pieteikt tās
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 1927. g. 20. okt.
18524a C. 1. Ns 858.

Miertiesnesis Bogdanovičs.

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik! sakop. X sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1927. g.
19. oktobra lēmumu paziņo, ka
pēc 1915. g. 24. maijā Daugavpilī
mirušās RochasMagaršak,dzim.
Rapoport ir palicis mantojums un
uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 1927. g. 20. okt.
18523a C. 1. Ne 994.

Miertiesnesis Bogdanovičs

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz sava
šī gada 10. novembra nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pk.,
kā ari 1923. g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas
akts, kas koroborēts 1881. g.
5. maijā ar Ne 236 uz Jēkabpils
apriņķa Birzgales pagasta Lindes
Birzgales ,.Brūveru" mājām ar
hip. Ns 639, nodrošinot pirkšanas
sumas atlikumu 2250 kr. c. rub.
ar ķīlu tiesībām uz minētām
mājām, kā ari personas, kurām,
būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, iesniegt aktu un pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.". Ja minētā termiņā aktu
neiesniegs, vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs aktu par iznīcinātu un
valsts zemes bankai dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās. L. Ns 1532/27.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
21333a Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 3. novembra 1927. g.
lēmumu, uz Kārļa O s t v a 1d a
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 293.301. un 309. p. p.,
uzaicina atbildētāju Martu Ostvald,
kuras dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstu no viņas
vīra Kārļa Ostvalda iesūdzibas
raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un uzdot savu dzīves vietu
Liepājas pilsētā._

Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes,
ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu_ Liepājas pilsētā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papirus atstās tie-
sas kanclejā.

Liepājā, 4. novembri 1927. g.
L. Ns 326/27.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
19329 Sekretārs A. Jansons.

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. kop. X sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1927. g.
17. oktobra lēmumu paziņo, ka
pēc 1927. g. 27. maijā Daugavpilī
mirušās Natālijas Semjona m.
Michailovas ir palicis manto-
jums, un uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības, pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 1927. g. 20. okt.
18525a C. 1. Ns 802.

Miertiesnesis Bogdanovičs.

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Jāņa Jāņa d.
Spārniņa lūgumu, civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1239. p.
ar šo uzaicina mirušā 1924. g.
Jāņa Jura d. Spārniņa manti-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas tiesības uz nel.
atstāto mantojumu Aiviekstes
pag. Mālkalnu mājās un sastāvošu
no 20 ha zemes ar ēkām un iedzīvi
sešu mēnešu lakiā no šī sludinā-
juma iespiečanas dienas ,,VaId .
Vēstn.". Ns 541.

Krustpilī, 1927. g. 17. oktobrī.
18634a Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Jāņa Pētera d.
Vīksnes lūgumu, civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1239. p.
ar šo uzaicina mirušās Vīpes pag.
Kropiņos Anastasijas Nikita m.
Vīksnes mantiniekus pieteikt
minētam miertiesnesim savas tie-
sības uz nel.palikušo mantojumu:
dažādu kustamu mantu, vērts-
papīriem un kapitāliem — sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vestn.". Ne 560.

Krustpilī, 1927. g. 26. oktobrī.
18635a Miertiesnesis Lukins.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 9 novembra lē-
muma pamata uzaicina _ 10. sept.
1917. g. Aizvīķu pagastā, mirušā
Jēkaba Lapiņa d. Galkinta ari
G a 1 k i n a mantiniekus, kredit.
legatarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz at-
stāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
rām neoūs paziņots tiesai mi-
nētā laikā, tiks atzītas par zau-
dētām uz visiem laikiem.

Liepāja, 16. novembri 1927 g
Nš 1019m 27.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
20509 Sekretārs A, Jansons.

Latgales apgabaltiesas 2. iec.
miertiesnesis, pamatodamies uz
savu š. g. 27. oktobra lēmumu un
saskaņā ar X sēj. 1. d. 1241. un
1239. p.p. un civ. proc. lik. 1401.
1402. p. p. uzaicina 1923! g.
24. martā mirušā Jāņa (Ivana)
Pāvila d. Belokurova manti-
niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz nel. atstāto manto-
jumu — nekustamu īpašumu,-
atrodošu Ciblas pagasta, Solu
pinkas folv. sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas nekādi pieteikumi netiks pie-
ņemti. Ns 2197.

Ludzā, 1927. g. 28. oktobrī.
Miertiesnesis J. Konrāds.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās_ uz savu 1927. g.
19. maija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka par garā vajā
Miķeļa Ozoliņa personību un
mantību nodibināta aizgādnība.

Jelgavā, 1927. g. 15. novembrī.
L. Ns 487/1927. g.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
20393 Sekr. M i 11e l h o f s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š g 12. novembra lē-
muma pamata uzaicina 13 aprīlī
1917. g., mirušas Katrinas ;Matīsa
m. K a 1n i ņ, dzim. Strautiņ, man
tiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus. un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tie-
sibas vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 16. novembri 1927. g.
Nš i054-m2/\

Priekšs. b. V. Bienenstams.
I 50508 Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa

pamatodamās uz civ. ties. likuma
1460panta prziņo, ka minēta

tiesa civilnodala? 1927. gada

7 novembrī atklātā sēdē no
lēma: kocperat;va biedrību
reģistra pirm ā daļā, 259. numurā,

otrā nodalījumā atzīmēt, ka ar
Jelgavas 11 krāj-aizdevu sabiedr.
1926. g 16 maija pilnas biedru
sapulces nolēmumu pārgrozīti šīs
biedrības statūti saskani ar klāt-
pielikiem protokola izrakstiem.

Biedrības valdes sdekiis at-
rodas Jelgavā.

Jelgavā, 1927. g. 9. novembri.
L. Ns 286/22 g.

Nod pārz. Efferts.
19713 Sekretāra v. Helmans

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas 1927. g. 22. septembra
polemumu nodibināta aizgādnība
nromesolā Kriša Riekstiņa
mant'i

Jelgavā, 1927. g. 11. rovembri.
L.Ns 1254/ 1927. g.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
20062 bekretars Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa
1927. g. 3. oktobrī nolēma: ieceltaizgādnību nezināmā prombūtnē
atrodošā Rudolfa-Aleksandra-
Benno Veiricha (Veyricha) man-
tībai.

Promesošā dzīves vieta bija
Liepājas pilsētā. Ks 855 27

Liepājā, 1927. g. 26. oktobrī.
Pnekssed. b. V. Bienenstams
18673a Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz Ābrama Natansona lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2087. un sek. p.p. un savu š. g.
13. oktobra lēmumu uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
pirkuma-pārdevuma līgums, no-
slēgts 1914. g. 24. janvārī starp
Elsbeti (Elizabeti) Johana m.
Kupfer kā pircēju un Ābramu
Joeļa d. (Josseļa) Natansonu kā
pārdevēju, par pēdējam piede-
rošas Aizputes pilsētas nekusta-
mas mantas ar krep. Ns 67 vienas
ideālas septītās daļas pārdošanu
pirmai par 300 rbļ. nesamaksātu
pirkšanas sumu, kāds līgums no-
stiprināts uz Aizputes nekustamu
mantu ar krep. Ne 67 zemesgrā-
matās 1914. g. 1. februārī ar
?Ns 127, — iesniegt šo līgumu
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
Pie kam tiek aizrādīts, ka pretējā
gadījumā, minētā līguma oriģināls
tiks atzīts par nozaudētu un
iznīcinātu un lūdzējam Ābramam
Natansonam tiks izdots nozaudētā
oriģināla vietā līguma noraksts
ar oriģināla dokumenta spēku un
nozīmi. .No 824/27.

Liepājā, 1927. g. 27. oktobrī.
Priekšsēd: b. V. Bienenstams
18676a Sekretārs A. lansons
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Rīgas apgabaltiesas i ie,tiesu izpildī tājs

paziņo, ka 14 decembrī 1907pulksten 10 dienā, Rigģ
^

l,
ļas teļa M 6, tie xT\z5S&kanclejā, Zemkopības 2»
pras:bas pārdos Latvija isatrnmeku ekonomijas sabiedē"kustamo mantu, sastāvošu nomtestētiem vekseļiem un obli"L?-'uz zemes ga&alu N« ip?»
pils robežās VI hip ,Pr«?
No1979 un novērtēt, par U 47?!

izzināt sarakstu , novērtēti59-
kā ari apskatīt pārdodamo&
varēs pārdošanas dienā uz It?R«g, 29. rovembri 1927 ' tas"
2>422 Tiesu Izpj^ffijļ-

Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. decembri 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīga, Audēju
ielā Ne 8, kantorī, Latvijas bankas
un citu kreditoru prasībās pār-
dos I un II izsolē a/s Kuldīgas
adatu fabrikas .Planēt" kustamo
mantu, sastāvošu no dažādām
adatām un spraudzēm un novēr-
tētu par Ls 2848

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

Rīgā, 29. novembrī 1927. g.
21424 Tiesu izo J Gtinfelds.

Rigas apgabaltiesas 1 lec.
tiesu Izpildītāji

paziņo, ka 13. decembrī 1927. g.
t.ulksten_ 10 dienā, Rīgā, Minste-
rejas iela Ns 1, veikalā .Piīmus*.
Emila Bolms, M Joffe un citu
ki editoru prasībās, pārdos
i un II izsole Hermiņa Krā-
mē r a kustamo mantu, sastāvošu
no dažādiem traukiem un saim-
niecības piederumiem un novēr-
tētu par Ls 2173.

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

Rigā, 29. novembrī 1927. g.
21423 Tiesuizp. J.Grinields.

Rigas apgabaltiesas IV iec.

tiesu izpildītājs,
kura kanclejā atrodas Rīgā,
Andreja Pumpura ielā f* 1,
paziņo, ka 13. decembrī 1927. g.,
pulkst. 10 rītā, Rīga, Sampetet»
ielā Nš 2, pārdos stikla sab.
.Kurzeme" kustamo mantu, sa-
stāvošu no s'<ārda skursteņa,
2 sienām un durvīm nop lēšanai
un novērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rigā, 28 nov 1927. g J*3525

21425 Tiesuizp. VJ>jiiUti™}±
Rīgas apgabaltiesas V iec tiesu

izpildītājs, paziņo, ka 1927. g.
5. decembrī, pīkst. 10 diena, Rīga,
Brīvības ielā Ns 26, II torgos
tiks pārdota Kārļa Meija ku-
stama manta, sastāvoša no viena

naudas skapja un novērtēta par
Ls 500. .. „

Izzināt sarakstu, novērtējumu ,

kā ari apskatit pārdodamo mainu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

. Rīgā, 1927. g. 28. novembri .

^^rjzpHd
^

O^teJmadiiri;

Rīgas apgabaltiesas V lec

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 5. de.embrl 192' 8-
pīkst. 11 dienā, Rīga, »
ielā Ns 9/11, I un II to'goj
pārdosJohannasKf£K"kustamo mantu, sastāvošu no

mēbelēm un viena gramofona un

novērtētu par Ls 950. _
Izzināt sarakstu novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu , .
varēs pārdošanas diena uz vie

Rīgā, 26 nov. 1927. g. 2 '%
Tifsuizp O. Steltmachers

Rīgai apgabaltiesai IV lec.
tiesu izpildītāji

kura kanclejā atrodas Rigā, An-
dreja Pumpura iela J* 1, paziņo,
ka 9. decembri 1927. g., pīkst. 10
rītā, Rīga, Marijas iela Ns 9,
veikala, pārdos Mozesa Al-
berta kustamo mantu, sastāvošu
no dzelzs naudas skapja un no-
vērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējuma,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vieta».

Rīgā, 25. nov. 1927 g. Ns 3485
21426 Tiesu isp. V. Požansķiji

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija

uz Lavīzes Jāņa m. Cirvīts,
dzim. Buivids,_Žaņa-Otto Indriķa
d. Cirvīša, Ādolfa-Indriķa In-
driķa d. Cirvīša un Anetes-
Lilijas Indriķa m. Cirvīts, lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Vec-Žagares (Sta-
rije-Žagori) muižas atdalītā zemes
gabala pēc kopējā muižas plāna ar
Ns 10, platībā 5'des. 1992 kv. asis,
atrodošās Jelgavas (senāk Šauļu)
apriņķa Ukru (senāk Žagares)
pagastā, kuru nekustamu manta
lūdzēji mantojuši no Indriķa
Krišjāņa d. Cirvīša ,ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai
par to paziņojumu 4mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Vald. Vēstn",. pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēju
mantojuma devējs Indriķis Kriš-
jāņa d. Cii vīts un pēc tam ari paši
lūdzēji varētu tikt ievesti attiecī-
gā zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotekarisku apgrū-
tinājumu tiesībām. Ns 49383.

Daugavpilī, 1927. g. 25. oktobrī
Komis. priekšsēd. E. Helvichs.
18522a Sekretārs J. Strads.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu Iizpildītājs, kura kanclejā atrodasRigā, Antonijas ielā Ns 6, paziņo-1) ka Jāzepa Čurova un firmas"
„G. Bessov un Dyring-' prasībās
par Ls 1895,06 ar oļ^»
2. februārī, pīkst. 10 rītā , Rieasapgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Malvīnes Ročenkovas
u. c. nekustams īpašums, kurš
atrodas Rīgā, Vidzemes šose āNs 66/68, V hip. iecirknī ar zemes-
grāmatu reģistra Ns 78 (grupa
91 grunts Ns 29 un 30) un sastāv
no pilsētas dzimts rentes grunts
gabala 6655 kv. mtr. platībā, ar
uz viņa atrodošamies ēkām; '

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēs par Ls 7000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 866,67;

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšana sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu, un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestasRīgas-Valmie-
ras zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiesošiea uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 1927. g. 19. novembri.
21346a Tiesas izpild. E. Kalniņš

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šana komisija

uz Antona Antona d. Tomašuna
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Vec-Žagares (Starij
Žagori) muižas atdalītā zemes
gabala pēc kopējā muižas plāna
Ns 11, platībā 3 des. 1464 kv. asis,
atrodošās Jelgavas (senāk Šauļu)
apriņķa Ukru (senāk Žagares)
pagastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamomantu, iesniegt
komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā, skaitot no izslu-
dināšanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ievests
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām. Ns 49394.

Daugavpilī, 1927. g. 25. okt.
Komis. priekšsēd. E. Helvichs.
18521a Sekret.-darbv. J. Strads

Rīgas apgabaltiesas lieT^T"izpildītājs paziņo, ka 1927
7. decembri, pīkst. 10 dienā rJ
Kaļķu ielā Ns 16, veikalā "'

&„Krauze un Soehne" Dras u?
pārdos Samula Jākobsona kustamu mantu, sastāvošu no mēVļiem un novērtētu par Ls 480Izzināt sarakstu, novērtējumi,
ka ari apskatit pārdodamo maut,,'varēs pārdošanas dienā uz vieza*Rīgā, 1927. g. 26. novembri
21345a Tiesu izpild

^Grīg^';;|
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f —"T,anaabaltiesas VI iec. tiesu
R!F-£h paziņo, ka 1927. g.

izPJ ,t
,bri pīkst. 12 dienā,

6- deC
Kr Barona ielā Ns 26,

Rlga 'i si Henry et Co Limited"
a5 -"Viks 'pārdota Nosona Mee-
S^ cTkustama manta, sastāvoša
r0 aholinu sēklām un novērtēta

JL 1 s 8000.
p ,Tinat sarakstu, novērtējumu,
l,5 ari apskatīt pārdodamo mantu
kanlrdošanas diena uz vietas.
va o;Ui 1927. g. 15. novembri.

««fla ' Tiesu izpiki- J. Zirģels.

(grupa 72, grunts Jfe 41 un 161
un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsgabaliem , platībā pa-
visam kopa 1224 kv. asis ar uz
viņiem atrodošam ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvertets par Ls 5.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem pu Ls 15.400 un kā
pēc pirkšanas līguma 1* 789
Kristīnei Pēterson līdz viņas
nāv s dienai ir tiesība uz dzīvokli
un lūgumā minētiem alimentiem.
Solīšana sāksies piemērojoties ar
civ. proc, lik. 1885. panta;

4) ka personām, kuras vēlas pe
torgiem d lību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas sumas un jāstāda priekšā
apLecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu un

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

Personām, kurām ir kādas tie-
sibas uz pārdodamo īpašuma, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāizrada līdz pārdošanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodam i īpašumu,
ir ieskatāmi R gas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 1927. g. 25 novembrī.
21414 Tiesu izp. V Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 20 decembrī, pīkst. 10
dienā, Kokneses pag. ,,Zemzaros "
tiks pārdota Jānim Bissem pie-
deroša kustama manta, sastāvoša
no viena zirga un novērtēta par
Las 350. F

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

Rīgā, 1927. g. 26. nov. 21400a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo , ka
1927. g. 20. decembrī, pīkst. 12
dienā, Pļaviņu pag. „Kazuļos"
tiks pārdota otrā ūtrupē Kārlim
un Madei Mežveveriem piederoša
kustama manta, sastāvoša no
viena gatera, vienas kuļmašīnas,
govīm, zirgiem un 40000 ķieģeļiem
un novērtēta par Ls 51*.

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

Rīgā, 1927. g. 26. nov. 21399a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

r Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 19. decembri, pīkst. 12
dienā, Kokneses pag. ,,Aizkārkļos '
tiks pārdota otrā ūtrupē Kārlim
Mežsētam pieder, kustama man-
ta, sastāvoša no viena traktora
,,Gose" firmas, govīm un zirgiem
un novērtēta par Ls 5400.

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

Rīgā, 1927. g. 26. nov. 21398a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas sumas un jā-
stāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu: un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civilnodaļas kanclejā.

Smiltenē, 1927.g. 26. novembri.
Tiesu izpildītājs K. Lapiņš.

Nīgrandes pag. valdes 1924. g.
16. apr. uz Elzas Jura m. Inovski
v.; 30) Latv. pasi Ns 116146, izd.
no XI iec. 1920. g. 12. martā
uz Jāna Mārtiņa d. Leimana v.;
31) Latv. pasi Ns 228240, izd. no
Rīgas pref. 1923. g. 12. jun. uz
Elzas Jāņa m. Zariņš v.; 32) Latv.
pasi Ns 32914, izd. no Liepājas
pref. 1921. g. 30. apr. uz Viļā
Martinsona v.; 33) Latv. pasi
Ns 265316, izd. no Rīgas pref.
1926. g. 24. martā uz Annas Pē-
tera m. Junikans v.; 34) Latv.
pasi Ns241415, izd. no Rīgas pref.
1924. g. 9. maijā uz Hilela Jankeļa
d. Šteina v.; 35) Latv. pasi Ns89,
izd. no Valmieras pils. pol. 1920.g.
7. febr. uz Jāņa Kārļa d. Bērziņa
v.; 36) Latv. pasi Ns , izd. no
Skaistas pag. valdes uz Agafijas
Donata m. Eks v.; 37) Latv. pasi
Ns 111939, izd. no VI11 iec. 1920.g
9. martā uz Augusta Kola v.;
38) Latv. pasi Ns 8457, izd. no
Varakļānu pol. iec. I924.g. 20.okt.
uz Staņislava Staņislava d. Sud-
nika v.; 39) Latv. pasi Ns 1555,
izd. no Bolderājas pol. iec. 1920.g.
uz Karlīnas Jāņa m. Šiliņš v.

Pamats Rīgas prefektūras š. g.
18., 19., 20., 21. un.22. oktobra
raksti Ns 12310.

Rīgā, 25. okt. 1927. g.
Rīgas pref. pal. (paraksts).
Pasu nod. darbv. Grūnbergs

Rauzas pag. valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgiem sade-
gušos uz Jāņa Pētera d. Artmaņa
vārdu itzdoltoās: 1) Latv. iekšz.
pasi Ns 365, izd. no Rauzas pag.
valdes 1921. g. 6. dec. un 2) kara
klausības apliecību Ns 22693, izd.
no Rīgas kara apr. priekšn.
1925. g. 29. janv. 18473a

Rīgas apgabaltiesas . IX iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 12. decembrī 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Rigā, 1 Maskavas
ielā Ns 91, dz. 14, pārdos
Dmitrija Š a t r o v a kust. mantu,
sastāvošu no dīvāna un spoguļa
un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 25. novembrī 1927. g.
21413 Ti-su izp. V. Strauss

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 22. decembri, pīkst. 1
dienā, Bebru pag. „Riemeros"
tiks pārdota Kārlim Preisam
piederoša kustama manta, sastā-
voša no divām ķēvēm un divām
govīm un novērtēta par Ls 640.

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

Rīgā, 1927. g. 28. nov. 21406a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 22. decembrī, pīkst. 11
dienā, Bebru pag. ,,Volšenos"
tiks pārdota Jāņam Zīlmaņam
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no viena zirga un četrām
govīm un novērtēta par Ls 600.

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

Rīgā, 1927. g. 28. nov. 21405a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 17. decembri, pīkst. 1
dienā, Aizkraukles pag. „Roziņās'
tiks pārdota Jāņam Rundēni
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no vienas ,,Ransoma"
firmas pašbraucējas lokomobiles
un novērtēta par Ls 2000.

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

Rīgā, 1927. g. 26. nov. 21397a
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 17. decembrī, pok 'st. 10
dienā, Aizkraukles pag. ,,Lāčos"
tiks pārdota otrā ūtrupē Jāņam
Pardenčam piederoša kustama
manta, sastāvoša no viena zirga
un divām govīm un novērtēta par
Ls 600.

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

Rīgā, 1927. g. 26. nov. 21396a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. decembrī 1927. g.,
pulksten 10 diena. Rīgā, L. Zirgu
ielā M* 9/11, pārdos Alberta
Letianta kustamo_ mantu, sastā-
vošu no mebe em un naudas
skapja un novērtētu par Ls 2000.

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

Rīgā, 29. novembrī 1927. g.
21419 Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š.

Rigas apgabaltiesas VII lec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 6. decembri 1927. g.,

« ,pulkst. 10 dienā
^^

Rīgā, L. Zirgu
ielā Ns 21, II ūtrupe pārdos
Zelmas B er k h o 1c kustamo
mantu, sastāvošu no obligācijām
un novērtētu par Ls 19.000.

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

Rīgā, 21 novembrī 1927. g.
21420 Tiesu izp. L lakstiņš.

Rigas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

l paziņo, ka 7. decembrī 1927. g.,
r' plkst. 10 dienā, Rīgā, Meža ielā 9,
pārdos Teodora Magdebutga
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm par Ls 380.

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

Rigā, 29 novembrī 1927. g.
21421 Tiesu izp L. laksiioš.

Bta-Tapgabaltiesas VII lec.
m tiesu izpildītāji
.,i„ū ka 6. decembrī 1927. g,
?'en 10dienā. Rīga, M. Ķēniņu
Pf% 14, dz. 2, pārdos
fZihs Zelmen-Rotast kustamo

£.nta. sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu P»r Ls 235. _

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

Rigā, 23. nov. 1927. g.

21417 Tifsu izp L lakstiņš.

Rteas apgabaltiesas VII lec.
. B

tiesu izpildītājs
r nazioo, ka 6. decembrī 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Andr
Pumpura ie'ā Ns 1 (kanclejā)
Dārdos Borisa Steina ku-
stamo mantu, sastāvošu norakstām-
mašīnas un novērtētu par Ls 200.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 29. novembrī 1927. g.

21418 Tiesu izp. L. lakstiņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g.21 .decmbrī, pīkst. 2 dienā
Kokneses pag. „Kaziņos" tiks
pārdota otrā ūtrupē Andrejam
Kaziņām piederoša kustama man-
ta, sastāvoša no vienas ķēves un
divām govīm un novērtēta par
Ls 500.

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

Rīgā, 1927. g. 26. nov. 21404a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 21. decembrī, pīkst. 1
dienā, Kokneses pag. ,,Pudeļos "
tiks pārdota Eduardam Poriņam
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no 200 pudiem dāboliņa,
bet otrā ūtrupē no 2 zirgirem un
3 govīm un novērtēta par Ls 580.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatīt pārdodamo mantu
varēeasddfghjkllvarēs pārdošanas

Rīgā, 1927. g. 26. nov. 21403a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas IX iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 6. decembrī 1927. g.,
Palkst 11 dienā, Rigā, Ludzas
iela Ml 52, dz. 1, pārdos
Kurta Mecketha kust mantu,
sastāvošu no vieglā auto un no-
vērtētupat Ls 4000.

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

Rigā, 25. novembri 1927. g.
lļ4U_jrieiu izp. V. Strauss.
Rīgas apgabaltiesas IX iec.

tiesu Izpildītājs
Paziņo, ka 5. decembri 1927. g.,
Pulksten li dienā, Rīgā, Elijas«la Nš 18, veikalā, pārdos
Staņislava Midzina kustamo
?antu, sastāv, no galda svariem,
čuguna krāsns u. c. un novērtēta
Par Ls 257.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
, kā _ariapskatīt pārdodamo mantu
va'ēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rļgā,25.noV. 1927. g.
^1412 Tiesu izp. V. S t r a us s

Q Rīgas apgabaltiesas
* 'ecirkņa tiesu izpildītājs,
aJh - ka«iclej a atrodas Rīgā,

Sno * PBm*" ielā *-
n']-.ka Latvijas hipotēku bankas

L< Rr&EF 4 And,ē)'uReiraaniPļf.20,68 at o/ un izdevumiem
rīta °%ettlbt ~< ^27. g., pulkst. 10

nod'aļas flL z
a

a
P abaltiesaS civil"

U2 Publisk. torgiem
pārdos

Andreja R e i m a ņ a
nekust. īpašumus,
ipVJ^8RiSas Patrimonial-
14aiv" Salacss iela »5
zcmetnr- mP°teku iecirknī ar?^"grāmatu reģ J* 300 un 352

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Smiltenē, Marijas
ielā Ne 2, paziņo:

1) ka Smiltenes-P. alsmanes-Au-
meisteru-Gaujienes krāj-aizdevu
kases prasībās Ls 2529,96 ar %
un izd., 2) Viktora Siversa pras.
Ls 200 ar °/0 un izd., 3) Mārtiņa
Lūkina pras. Ls 425 ar °/0 un izd.,
4) Jāņa Ringmaņa pras. Ls 440 ar
% un izd.; 5) Latvijas zemnieku
Bankas pras. Ls 800 arO/0 un izd.,
6) Jēkaba Otlanā pras. Ls 200 ar
°/o,) Valsts zemes bankas pras.
Ls 378358, 8) Kārļa Cīru|a pras.
Ls 27,50 ar °/0, 9) Rencēnu krāj-
aizd. sab. pras. Ls 480 ar °/0,
10) A/S „Augļu dārzs" pras.
Ls 356,90 ar % un izd. 8. martā
1928. g., pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē uz publiskiem torgiem tiks
pārdots otrā izsolē Pētera Dore-
des nekustams īpašums, kurš at-
rodas Valkas apr. Smiltenes pag.,
ar zemesgrāmatu reg. Ns 722 un
sastāv no ,,Vec-Doredes" mājām
112,96 pūrv. platībā ar visām'
ēkām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par Ls
10.000 un solīšana sāksies sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 1871. un
1885. p. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 16.000 un 1500 c.
rbļ., un nekust. īpašuma nod.
valstij 118,24 ar ° 0 un pašvaldībai
Ls 143,48 ar »„;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalībU ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo. īpašumu: un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civilnodaļas kanclejā. 21340

Smiltenē.1927.g. 26.novembrī.
Tiesu izpildītājs K- Lapiņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iet. tiesas izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Rēzeknē, Pasta ielā
Na 22, paziņo:

1) ka izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1. civilnodaļas 1925. .g
27. maija uzdevumu ar Ns 14350,
Valsts zemes bankas prasībā par
Ls 183,— ar °,un izdevumiem,
4. februārī 1928. g., pīkst. 10 rītā,
II izsolē, Latgales apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē, uz publi-
skiem torgiem tiks pārdots Kazi-
mira Jāņa d. Pupica nekustams
īpašums,* kurš atrodas Rēzeknes
apr. Rēzeknes pag. Puncuļu sā-
džā un sastāv no 2,20 ha zem-
niekiem piešķirtas šņoru zemes.

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par Ls
350,— ;

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

4) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas pie Latgales
apgabaltiesas vecākā notāra.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabaltie-
sas 1. civilnodaļas kanclejā.

Rēzeknē, 1927.g.26.novembrī.
Tiesas izpild. J. Stumbergs.

/ *t

"Citu iestāžu
sludinājumi.

*? *

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām pases un
personas apliecības, kuras pie-
teiktas par zudušām: 1) Latv.
pasi Ne 94909, izd. no IV iec.
1920. g. 13. febr. uz Marijas
Michaila m. Usikovas v.; 2) Latv.
pasi Ns 6490, izd. no Jelgavas apr.
priekšn. 1920. g. 18. jul. uz Lizetes
Mārtiņa m. Janson v.; 3) Latv.
pasi N° 124179, izd. no Rīgas
pref. 1920. g. 17. apr. uz Eiženijas
Ādama m. Staņevičs v.; 4) Latv.
pasi Na 14045, izd. no VII iec.
1919. g. 8. nov. uz Kriša Kaspara
d. Emsis v.; 5) Latv. pasi
Ns 811112, izd. no X iec. 1920. g.
24. janv. uz Amālijas Anša m.
Kristapsons v.; 6) personas ap\.
Ns 4022, izd. no Rīgas pref. 1923.g
5. apr. uz Feodora Ivanova v.;
7) Latv. pasi Ns 258506, izd. no
Rīgas pref. 1927. g. 9. maijā uz
Sīmana Konstantīna d. Jefimova
v.; 8) Latv. pasi Ns 3204, izd. no
Jēkabpils apr. priekšn. 1921. g.
uz Ruvina Markusa d.Joelsonav.;
9) Latv. pasi Na 2100, izd. no
Auces pol. iec. 1925. g. uz Anto-
nijas Matīsa m. Stengels v.;
10) Latv. pasi Ns 1174, izd. no
Jaungulbenes pag. valdes 1920. g.
10. sept. uz Martas Reiņa m.
Vīksniņšv. ; 11) Latv. pasi Nal842
izd. no Vecgulbenes pag. valdes
1920. g. 22. okt. uz Emmas Otto
m. Mačs v.; 12) Latv. pasi
Ne 230665, izd. no Rīgas pref.
1923. g. 24. aug. uz Teodora
Aleksandra d. Pikše v.; 13) pērs.
apliecību Ne 13343, izd. no Rīgas
pref. 1924. g. 12. dec. uz Veras
Avlasenoks v.; 14) Latv. pasi
Ne 192474, izd. no Rīgas pref.
1923. g. 10. jul. uz Nikolaja Ju-
liāna d. Teremina v.; 15) Latv.
pasi Ne 179766, izd. no Rīgas pref.
1925. g. 21. janv. uz Karlīnes
Pēterq m. Leitis v.; 16) Latv. pasi
Ne 94806, izd. no IV iec. 1920. g.
12. febr. uz Annas Jāna m. Bēr-
ziņš v.; 17) Latv. pasi Na 207015,
izd. no Rīgas pref. 1926. g. 18.sept
uz Jāna Indriķa d. Berga v.;
18) Latv. pasi Ne 244586, izd. no
Rīgas pref. 1924. g. 4. sept. uz
Pereca Solomona d. Druka v.;
19) Latv. pasi Ne 122, izd. no
Bolderājas pol. iec. 1920. g.
8. janvārī uz Mārtiņa Jāņa d.
Andersona v.: 20) Latv. pasi
Ne 257790, izd. no Rīgas pref.
1925. g. 18. aug. tiz Bernharda
Kazimira d. Bekera v.: 21) Latv.
pasi Ns 97055, izd. no VII iec.
1927. g. 29. aug. uz Jāzepa Ridv-
vinska v.; 22) Latvijas pasi
Ne 267967, izd. no Rīgas pref.
1926. g. 29. jul. uz Veltas Jāņa m.
Šneiders v.; 23) Latv. pasi
Ne 269026, izd. no Rīgas pref.
1926. g. 1. jul. uz Kurta Volde-
māra d. Berga v.; 24) Latv. pasi
Ne 5449, izd. no VI iec. 1919. g.
28. okt. uz Jāna Andreja d. Lāže
v.; 25) Latv. pasi Ne 43014, izd.
no III iec. 1919. g. 11. dec. uz
Veronikas Jāņa m. Balodis v.;
26) Latv. pasi Ne 274448, izd. no
Rīgas pref. 1927. g. 14. febr. uz
Viktora Franča d. Garkāja v.;
27) Latv. pasi Ne 1797, izd. no
Dobeles pag. valdes 1923. g.
11. janv. uz Ludviga Jāna d.
Millera v.; 28) Latv. pasi Ne36281
izd. no III iec. 1919. g. 8. dec. uz
Edas Mārtiņa m. Jegers v.;

'29) Latv. pasi Ne 1527, izd. no

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 16. decembrī, pīkst. 1
dienā, Skrīveru pag. ,,Jaunzemos '
tiks pārdota Jāņam Barišne-
viteam pieder, kustama manta,
sastāvoša no divām govīm un
novērtēta par Ls 300.

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

Rīgā, 1927. g. 25. nov. 21395a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 22. decembrī, pīkst. 3
dienā, Jaun-Bebru muižā tiks
pārdota otrā ūtrupē Vilhelmam
fon Transehe piederoša kustama
manta, sastāvoša no septiņām
govīm un novērtēta par Ls 1050.

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

Rīgā, 1927. g. 28. nov. 21394a
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Smiltenē, Marijas
ielā Ne 2, paziņo:

1) ka Latvijas bankas prasības
apmierināšanai pēc obligācijas
saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 1.
civ. nod. izp. raksta no 14. nov.
1925. g. Ne 423042 — Ls 3160,73
ar % un izd. 8. martā 1928. g.
pīkst. 10rītā, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē uz publi-
skiem torgiem tiks pārdots Niko-
laja Ozoliņa nekustams īpašums
kurš atrodas Valkas apr. Smil-
tenes pag. ar zemesgrāmatu reg.
Ne 799 un sastāv no ,,Zaļkalnu "
mājām, 133,49 pūrv. zemes pla-
tībā ar visām ēkām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par Ls
3500 un solīšana sāksies saskaņā
ar civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 18.000 un 3000 c.
rbļ. un nekust. īpašuma nod.
valstij Ls 10,39 ar0 un pašvaldī-
bai Ls 177,52 ar °/0 ;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civilnodaļas kanclejā.

Smiltenē, 1927. g. 26. novembrī
Tiesu izpildītājs K- Lapiņš.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 21. decenbrī, pīkst. 12
dienā, Kokneses pag. „Maz-Ru-
dušos" tiks pārdota Kārļam
Muraškam piederoša kustama
manta sastāvoša no piecām govīm
un novērtēta par Ls 800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka āri apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz viezas.

Rīgā, 1927. g. 26. nov. 21402a
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
I iec tiesu izpildītājs paziņo, ka
1927. g. 21. decembri, pīkst. H)
dienā, Koknese spag. „Balbieros"
tiks pārdota Jāņam Ozoliņam
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no vienas zāles pļauj-
mašīnas, raspuskām, ragavām,
kamanām, ecēšām un cit. bet
otrā ūtrupē no divām zāles pļauj-
mašīnām un novērtēta par Lsl 110

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

Rīgā, 1927. g. 26. nov. 21401a
I Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
lejā atrodas Smiltenē, Marijas
ielā Ne 2, paziņo:

1) ka Smiltenes-Palsmanes-Au-
meisteru-Gaujienes krāj-aizdevu
kases prasībās par Ls 1780 ar
o/ 0 un izd., saskaņā ar Valkas
apr. 2. iec. miert. izpildu rakstiem
no 21. aprija 1926. g. Ns 345 un
346; 2) Kārļa Zandmaņa pras.
par Ls 105,98 ar % un izd. pēc
Valkas apr. 2. iec. miert izp.
raksta no 24. aug. 1927. g.
Ne 817; 3) Latvijas bankas pras.
Ls 1155,10 ar % un izd. pēc
Rīgas apgabalt. 1. civ. nod. izp.
raksta no 25. aug. 1927. g.
Ne 415213 un Valsts zemes ban-
kas prasībā par Ls 2265,23 —
8. martā 1928. g., pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē uz publiskiem torgiem
tiks pārdots otrā izsolē Pētera
Ozoliņa nekustams īpašums, kurš
atrodas Valkas apr. Smiltenes
pag. ar zemesgrāmatu reģ. Ne 755
un sastāv no ,,Lejas-Mīnas" mā-
jām 99,58 pūrv., platībā ar visām
ēkām ;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par Ls
8000 un solīšana sāksies saskaņā
ar civ. proc. lik. 1871. un 1885.p.p.

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 13.800,— un
nekust. īpašuma nodokli valstij
Ls 39,66 un pašvaldībai Ls
202,95 ar '"'„:

Viļakas pagasta vaide izsludina
par nederīgiem zemāk minētos
nozaudētus dokumentus:

1) Latvijas pasi Ns3632,1230,
izdotu 1920. g. no Viļakas pag.
valdes uz Vejkers Eduarda An-
dra d. vārdu;

2) Latvijas pasi ar Ns 6907,
izd. 1925. g. uz Staņislava Jāņa d.
Bratuškins vārdu;

3) Latvijas pasi ar Ne 227,
izd. 20. maijā 1926. g. no Liepnas
pag. valdes uz Augusta Daniela d.
Keiva vārdu;

4) Un atsauc publikāciju ,,Vald.
Vēstnesī" Ns 76, 1927. g. par
zirga pases Ne 463 14863 uz
Nikolaja Stepana d. Kokarevič
vārdu — nozaudēšanu. 18120a

Jaungulbenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem, kā no-
zaudētus, sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Iršu (kolonijas) pa-
gasta valdes 31. janv. 1920. g.
ar Ne 48 uz Pētera

^ J āņa d.
Indri ksona vardu;

2) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no šās pagasta valdes
8. oktobrī 1920. g. ar Ns 2092
uz Jāņa Jāņa d. Tenis vārdu;

3) Karaklausības apliecības du-
blikātu, izdotu no Valkas kara
apriņķa priekšnieka ar Ns 1267
uz Eduarda Augusta d. Galviņa
vārdu;

4) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no šās pagasta valdes
3. sept. 1920. g. ar Ne 895 uz
Annas Jāņa m. Ziediņš vārdu;

5) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Dzelzavas pagasta
valdes 19. jūlijā 1920. g. ar Na 932
uz Mārtiņa Pētera d. Auzina
vārdu. 18117a'

Iecavas pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
Ns 1501, izd. no Iecavas pag.
valdes 1920. g. 25. jun. un 2) zirgu
pases grāmatiņas NeNa228 un 232,
izd. no Iecavas pag. valdes 1926.g.
5. febr. uz Mārtiņa Jāņa d.
Brigmaņa vārdu. 18116a

Kokmuižas pag. valde izsludina
par nedrīgiem kā nozaudētus
sekošus dokumentus: Latv. pasi
Ne 942, izd. no šīs pag. valdes
1926. g. 26. nov. uz Herminas
Kārļa d. Melbārzda v un kara
klausības apliecību Na 509/128,
izd. no Valmieras kara apr. priekš.
1924. g. 14. maijā uz Hermaņa
Kārļa d. Melbārzda v. 18560a

Vidsmuižas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: 1) iekšz. pasi
Ns 612, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 12. aug. uz Stepana
Agurjana d. Smirnova v.; 2)
iekšz. pasi Na 465, izd. no šīs pag.
valdes 1921. g. 1. aug. uz Jura
Ādama d. Trokša v. 18119a

Mazstraupes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šās pagasta valdes 3. nov.
1925. g. ar Ns 924 uz Alberta
Voldemāra Tauriņa vārdu.18108a

Jaungulbenes pagasta valde
atsauc savu sludinājumu ,,Vald.
Vēstnesī" Ns 205, 1. p. 2T no
14. septembra š. g. attiecībā uz
Ēvalda Pētera d. Eglīša doku-
mentu nozaudēšanu, jo minētie
dokumenti atrasti un uzskatami
par derīgiem. 18118a



Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 1927. g. 5. decembrī,
pīkst. 1 dienā, Rīgā, Brīvības
bulv. Na 3, pārdos vairāk-
solīšanā Jāņa Čandera kustamo
mantu, novērtētu par Ls 2160 un
sastāvošu no mēbelēm, viņa dažā-
du nodokļa parādu segšanai.

Rigā, 1927. g. 28. novembri.
21393a Piedzinējs Vimba.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
paziņo, ka 1927. g. 6. decembri,
pīkst. 12, Rīgā, Brīvības ielā Ne32
dz. 3, pārdos vairāksolīšanā
Haima Simanoviča kustamu man-
tu, novērtētu par Ls 2800 un
sastāvo-u no dzīvokļa iekārtas
viņa 1925. g.ienākuma un 1926. g.
procentu peļņas nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.
21392a Piedzinējs Derings.

Valsts zemes ran*a
saskaņā ar likumu par valsts zemes fondā ieskaitīto zemju hipote-
karisku parādu nolīdzināšanu un dzēšanu (Lik. krāj. 1923. g. Ne 92)
un ši likuma 1927. g. 24. janvāra pārgfozījumiem (,,Vald. Vēstn.
1927. g. Ne 18), Valsts zemes banka uzaicina kreditorus pieteikt
viena mēneša laikā pēc šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī" savas tiesibas un uzrādīt prasības dokumentus, kas nodro-
šināti uz sekošiem mūža nomas, obroka un cinšu zemes gabaliem:

I) Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas IV grupas
dzimtsnomas gruntsgabalu Ns 16 hip. Ns 2221 un tagad apzīmētu
ar Na 805F nostiprinātas sekošās obligācijas:

a) 1910. g. 3. maijā ar Ns 171 Kristapam Bergholcam par labu
6000 kr. rbļ.;

b) 1910. g. 4. maijā ar Ns 175 tam pašam par labu 6000 kr. rbļ.;
c) 1911. g. 19. decembrī ar Na 521 Voldemāram Reinetn par

labu 6000 kr. rbļ.:
d) 1912. g. 28. jūnijā ar Ne 317 Kristapam Bergholcam par

labu 8000 kr. rbļ.;
e) 1912. g. 25. oktobrī ar Ns 542 Jānim Jaunzemam par labu

4000 kr. rbļ.;
f) 1912. g. 27. oktobrī ar Ns 546 Heinricham Bergholcam

par labu 10000 kr. rbļ.;
g) tadpat ar Ne 547 tam pašam par labu 4000 kr. rbļ.

2)Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas V grupas dzimts-
nomas grunts gabalu Ne91 hip. Ne 2068 un tagad apzīmētu ar Nsl 136F
nostiprināta 1909. g. 5. janvārī ar Ns 2 obligācija Ēvaldam Poche-
vicam par labu 5000 kr. rbļ.

3) Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas I grunts
dzimtsnomas gruntsgabalu Na 31 hip. Ne 33 un tagad apzīmētu ar
Ns894F nos iprinā a 1912. g. 14. janvārī Ne 18 obligācija Vidzemes
savstarpīgai kretdibiedrībai par labu 30000 kr. rbļ.

4) Uz Ķemeru miesta Slokas muižas dzimtsnomas grunts
gabalu Ne 134* hip. Ns 1457 un tagad apzīmētu ar Ne 118F, nostipri-
nātas sekošas obligācijas:

a) 1900. g. 12. janvārī ar Ne 8 Fricim Steinam par labu 2000
kr. rbļ.;

b) 1907. g. 22. novembrī ar Ne 190 Jurim Lučinam par labu
500 kr. rbļ.;

c) 1914. g. 8. jūlijā ar Ne 376 Jelgavas krāj-aizdevu kasei
par labu 1000 kr. rbļ.

5) Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas II grupas
dzimtsnomas gruntsgabalu Ne 16 hip. Ns 65 un tagad apzīmētu ar
Ne760F nostiprināta 1911. g. 16. maijā ar Ne 183 obligācija Vidzemes
Savstarpīgai kredītbiedrībai par labu 3500 kr. rbļ.

6) Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas II grupas
dzimts nomas gruntsgabalu Ne 45, hip. Ne 58 un tagad apzīmētu ar
Ne729F, nostiprināta 1904.g. 12. janvārī ar Ne 5 obligācija Augustam
Kēlbrandtam par labu 7000 kr. rbļ.;

7) Uz Rīgas Jūfmalas pilsētas Bulduru muižas V grupas
dzimtsnomas gruntsgabalu Ne 113, hip. Ne 2081 un tagad apzīmētu
ar Na 1080F, nostiprināta 1909. g. 23. martā ar Ns 76 obligācija
II Rīgas krāj-aizdevu sabiedrībai par labu 4000 kr. rbļ.

8) Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas V grupas
dzimtsnomas gruntsgabalu Na 101, hip. Ns 1941 un tagad apzīmētu
ar Ns 1092F,'nostiprināta 1907. g. 17. aprilī ar Ne 81 obligācija
Georgam Popam par labu 3000 kr. rbļ.

9) Uz Smiltenes pilsētā esošo Smiltenes pusmuižas dzimts-
nomas gruntsgabalu hip. Ne 1322 un tagad apzīmētu ar Ne 87F,
nostiprināta 1903. g. 13. oktobrī ar Ns 311 Paulim Līvenam par
labu 500 kr. rbļ. obligācija.

10) Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas V grupas
dzimtsnomas gabalu Ne 50, hip. Ns 2015 un tagad apzīmētu ar
Ne864F, nostiprinātas sekošas obligācijas:

a) 1908.g. 5. maijā ar Ne 108 Kārlim Bitēm par labu 3000 kr.rbļ.
b) 1911. g. 24. septembri ar Ns 343 Andrejam Ronem par labu

1500 kr. rbļ.
II) Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas V grupas

dzimtsnomas gruntsgabalu Ns 108, hip. Na 2116 un tagad apzīmētu
ar Ns 1085, nostiprinātas sekošas obligācijas:

a) 1909. g. 23. maijā ar Ne 166 Pēterim Melečam par labu
4000 kr. rbļ.;

b) 1911. g. 17. martā ar Ne 97 Pēterim Klesbacham par labu
4000 kr. rbļ.

12) Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas I grupas
dzimtsnomas gruntsgabalu Ne 35, hip. Na 23 un tagad apzīmētu
ar Ns 896F, nostiprinātas sekošas obligācijas:

a) 1881. g. 11. augustā ar Ne 58 Emilam Didricham par labu
2000 kr. rbļ.;

b) 1881. g. 12. augustā ar Ne 59 Eduardam Brūnam par labu
2000 kr. rbļ. 21407a Valsts zemes banka.

Kurzemes divizijas intendanturā
Liepājā, Kafa ostā, Kalpaka bulv. Ne8, dzīv. 2, 1927. g. 12. decembri,
pulksten 11, izdos uzņēmējiemjauktā (mutiskā un rakstiskā) izsolē
36 tonnas svaigas liellopu gaļas piegādāšanu Liepājas garnizona
vajadzībām

Norādītais gaļas daudzums tiek izdots ari pa daļām, bet ne
mazākām par '/3 daļu no visa izdodamā daudzuma.

Gaļa jāpiegādā laikā no 1928. g. 1. janvāra līdz 1928. g. 1. ap-
rīlim 2 reizes nedēļā atsevišķos daudzumos Intendanturas Liepājas
noliktavas gaļas nodaļai, Kara ostā, Kalpaka bulv. Ne 8.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
svaigas liellopu gaļas izsoli 1927. g. 12: decembrī" un paziņojumi
par vēlēšanos piedalīties mutiskā izsolē, nomaksāti ar Ls 0,40 zīmog-
markām iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Kurzemes divīzijas
intendantam saskanīgi ar likuma par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām 39. pantu.

Visiem jauktas izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas
jāiemaksā Kurzemes divizijas intendanta kasē vai ari Kurzemes
divizijas štāba priekšnieka depozitā Ne 437, Latvijas banka izsoles
nodrošinājums par katru piedāvāto gaļas kilogramu Ls 0,10. Pie
slēgto aplokšņu piedāvājumiem pievienojami vai nododami atse-
višķās aploksnēs nodrošinājumi (naudā vai dokumentos) ar uz-
rakstu ,,1927. g. 12. decembra svaigas liellopu gaļas izsoles no-
drošinājumam".

Līguma nodrošinājumam būs jāiemaksā 15% no nosolītās
piegādāšanai svaigas liellopu gaļas vērtības.

Ar sīkākiem izsoles noteikumiem un svaigas liellopu gaļas
kondicijām var iepazīties Kurzemes divizijas intendanturā darb-
dienās no pulksten 9—15. 21354a
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Iecavas virsmežniecība
izdos ļaulztā izsolē

1927. g. 16. decembri, Zālītes meža muižā, Iecavas virsmežniecības
kanclejā, pulksten 12 dienā, saskaņā ar likumu par darbiem un
piegādēm valsts vajadzībām (,,Valdības Vēstneša" Ne 54— 1927. g.)
sekošus darbus:

1) 60 gab. būvbaļķu pārvešanu no Sēliešu mājām Emburgas
nov., kv. 26 uz Ne 29, Runmales apg. mežsarga mājas jaunbūves
vietu, Emburgas nov., kv. 121. — Iemaksājamā drošības naudaLs20;

2) 8,4 kub. as. akmeņu piegādi Ne 29, Runmales apg. mežsarga
ēku būves vietā, Emburgas nov. kv. 121. — Iemaksājamā drošības
nauda Ls 135,—;

3) 3,5 kub. as. akmeņu piegādi Ne 19, Skujenieka apg. mežsarga
ēku būves vietā, Dzelzāmura nov. kv. 101. — Iemaksājamā dro-
šības nauda Ls 50,—.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku
bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas
bankas un citu kredītiestāžu garantijas. Vietējie lauksaimnieki
nodrošinājuma vietā iesniedz vekseli.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus darbu
izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas un zīmog-
nodokli Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodoklis Ls 0,40 apmērā, iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles komisijai vai iesūtāmi Iecavas virsmež-
niecībai caur Iecavu ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1927. g. 16. decembra
izsoles komisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs.
Rakstisko piedāvājumu iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski
par tām vienībām, uz kurām viņš iesniedzis rakstisku piedāvājumu.
Mazākais piedāvājums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu.
Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu
laikā jānoslēdz līgums.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Iecavas virsmežniecībā.
21357a Iecavas virsmežzinis.

Iecavas virsmežniecība
pārdos otrreizējā mutis&ā izsolē
1927. g. 20. decembrī, I iec. Klāva meža muižā, ar novērtējuma
pazeminājumu par 50% š. g. 4. novembra izsolē nepārdoto sekve-
strētu dedzināmo malku un kārtis:

I iec. mežniecībā Misas novadā 8 vienības no 16,06m—34,67m,
vērtībā no Ls 13—25.

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

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

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

Dedzināmā malka un kārtis pircējam jāpieņem tādā stāvoklī
un vairumā, kā tie uz vietas atrodas, bez uzmērīšanas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie I iec. Klāva
mežziņa. 21356a Iecavas virsmežzinis.

Daugavpils pils. pol. 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1927. g.
7. decmbrī, pīkst * 12, Iebraucamā
ielā Ns 1, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā pils. Vulfam Borovikam
piederošas sekošās mantas: 1 ka-
batas pulkstenis valsts nodokļa
segšanai. Minētās mantas varēs
apskatīt ūtrupes dienā uz vietas.
21362a Priekšnieks (paraksts).

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

1) Vecgulbenē, Vecgulbenes
miesta valdes telpās, 1928. g.
31. janvārī, pīkst. 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
melioracijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Ma-
donas apr., Vecgulbenes pagastā,
Vecgulbenes muižā (ādu mītuve)
un ir piešķirta Gustavam Jāņa d.
Grinberga 'm (skat. „Zemes Ierīcī-
bas Vēstnesī" Ne 45. lapas pusē
9. zem kārtas Ne 1220.).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 2 ha,
b) ādu mītuves ēka,
c) koka piebūve pie ādu mī-

tuves — lokomobiles no-
vietošanai,

d) nekustamas mantas pie-
derumi, kā: transmisijas,
ādu mītuves koka kubli,
lokomobile u. c.

3) Solīšana sāksies no Ls 9000.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

'a) Drošības naudu »/s lu no
trešā pantā minētās sumas,
t. i. Ls 1800.

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
'/5 daļai no nosolītās sumas.
Pārējās 4/B daļas jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk, kā divas
nedēļas pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1927. g. 26. novembri. Naa59675
21408a Valsts zemes banka.

Daugmales pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ne 67, izd. no Daug-
males (Brambergas) pag. valdes
1920. g. 31. martā uz Trīnas Jē-
kaba m. Liepa v. 18681a

R̂adiofona abon. kant. izsludina
oar nedetīgu un atsauc radiofona

lietošanas atļauju Ne 2901, kā
noza-daiu, izdotu 192o. gada
12. leb.uari uz Arbuzova Georga
Leonidit d. vaidu. L33S0 21308

Rīgas policijas 11. iec. priekšn.
izslud. par ned. nozaudēto kara-
klausības izpildīšanas apliecību
Ns 147, izdotu no bruņoto vilcienu
diviziona k-ra 1924. g. novembra
mēnesī uz Arnolda Kārļa d.
Pāvula v., dzīv. Kalnciema ielā
Ne 123, dz. 1. 21360a

Rīgas polic. 13. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaud. kara
klausības apliec, grām. Ns 25904,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
1925. g. 12. maijā uz Jāņa Friča d.
Stabulnieka v., dzim 1*898. g.

Pastendes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšz.
pasi Ns 853, izd. no Laidzes pag.
valdes 1920. g. 2. okt. uz Edas
Jura m. Baumeisters, dzim.Bērziņ
vārdu. 18463a

Bērzaunes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ns 4844, izd.
no Cēsu apr. aps. priekšn. 1921. g.
21. apr. uz Kārļa Sieriņa v. 18462

Iecavas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi Ns 141, izd. no Iecavas pag.
valdes 1920. g. 15. apr. uz Gustes
Benjamiņa rņ. Kazlovski vārdu.

Rīgas poi. I. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 8. decembrī,
pīkst. 10, 1. Kalēju ielā Ns 14/16,
tiks vairāksolīšanā pārdots
E. Germersam piederošs slīpēta
stikla spogulis, notaksēts par
Ls 28,96, Rīgas kopējās slimo
kases prasības segšanai.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.
21350a ' Priekšn (paraksts).

Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 8. decembrī,
pīkst. 10, Rātslaukumā Ns 5,
tiks vairāksolīšanā pārdota
a/s H. P. Švabe piederoša kantora
iekārta, sastāvoša no naudas
skapja,rakstāmmašīnas,mēbelēm,
notaksēta kopā par Ls 518,61.
Rīgas centrālās slimo kases pra-
sības segšanai.

Rīgā, 1927. g. 28. novembrī.
21351a Priekšnieks (paraksts).

Kļūdas izlabojums.
Bejas pag. valdes sludinājumā

„Vald. Vēstn." š. g. 254. numurā
par Otto Jāņa d. Rutcina no-
zaudēto karaklausības apl'iecību
nepareizi sacīts, ka apliecība
tiek izsludināta par derīgu ;vajaga
lasīt: par nederīgu. 21369a

Rīgas polic. 11. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības izpildīšanas ap-liecību Na 173, izd. no Rīaas
kara apr. pr-ka 3. janv. 1924 o
uz Aleksandra Voldemāra dDumberga vārdu, dzīv. Apuzesielā Ns_2, dz. 5. 21359a

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nozaudētu
Arja Vilenski ārzemju pašiN°1789
izd. 26. martā 1927. g. Rīgā.

Iespiests Vali

Radiofona abon. kant. izsludina
par nedetīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 923, kā no-
zaudētu, izdotu uz Kamarina,
Nikolaja Pāvela d. vārdu 1925. g.
10. decembri. L3988 21306

Radiofona abon. kant. izsludina
par nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ne 21721, kā
nozaudētu, izdotu 1927. gada
15. martā uz Hana, Juliāna
vārda. L 3989 21307

Radiofona abonentu kantoris iz-
sludina par nederīgu un atsauc
radioiona lietošanas atļauju Na 13969
kā nozaudētu, izdotu 1927. g.
8. jūnijā uz Štreiff, Louis Niko-
laja d. vārdu

^
L.4010 21415

Radiofona abon. kant. izsludina
rar nedeiigu un atsauc radioiona
lietošanas aiļauju .Ns 6458 kā no-
zaudētu, izdotu 1926. g. 4. maijā
uz Skultes, Paula Ernesta d. vārdu.

š. g. 16. decembrī , pīkst. 10
pārdos vairāksolīšanā
59 armijai nederīgus zirgus. 21203

Iecavas virsmežniecība
pārdos mutiskās izsolēs augošu mežu:

1) 1927. g. 29. decembrLKlāva 1 iec. mežniecības telpāsKlāva meža
muižā:

1 iec. mežniecībā Misas novadā pēc platības 30 vienības no
0,09—2,48 ha, vērtībā no Ls 39,-603;

I iec. mežniecībā Kambarlejas novadā pēc platības 1 vienību
0,33 ha, vērtībā Ls 686;

I iec. mežniecībā Emburgas novadā pēc platības 1 vienību
2,03 ha, vērtībā Ls 543.
2) 1928. g. 3. janvārī, Misas II iec. mežniecības telpās Misas meža

muižā:
II iec. mežniecībā Misas novadā pēc platības 5 vienības no

1,14—5,85 ha, vērtībā no Ls 88—234; un pēc celmu skaita 12 vie-
nības no 7—307 kokiem, vērtībā no Ls 17^333.

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

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pec nosolīšanas drošības naudua jāupapildina līdz 10% no smas
par kuru vienība nosolīta.

Ciršanas biļeti saņemot, 'pircējam jāiemaksā skaidrā naudā
par katru pārdošanas vienību, uz kuru izņem biļeti 1) Valsts ienā-
kumos ne mazāk kā 20% no pārdošanas šumas, 2) Mežu departa-
menta speciālos līdzekļos apvienota drošības nauda ciršanas vietu
tīrīšanai un kulturdarbu izvešanai — 20% apmērā no vienības
pārdošanas sumas; šī drošības nauda pāriet mežu departamentarīcība un netiek atmaksāta. Apvienotās drošības naudas ciršanasvietu tīrīšanai un kulturdarbu izvešanai nomaksu var nodrošināt
ar Latvijas _ bankas garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanasdienai Ciršanas vietas satīra un kultūras darbus izdara mežu resors.

_ Ka drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējoaizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu-zīmes; 2) banku un kredītbiedrībugarantijas.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami
Virsme_žniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemtno izsoles pec saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie I un II iec.nu-zzujiem. 21355a Iecavas virsmežzinis.

n^^a?-pag- Va!-izs,udina I Kokmuižas pag. valde izsludina
naši Z^"nozaudēto personas P

ar
nederīg u nozaudēto zirga pasi

?Q2 W l i 'r?!.as pref '9- izd - n" šīsPag. valdes 1926.g.
RoILL» t-P H "Jaņa T2- } ,6- febr- uz Annai Melbardei pie-

-R^^H^J^-
18111a i derošo ābolaini sirmu

zirgu.
sts tipogrāfijā.

Aizputes Baptistul^T
1927. gada 31. oktobra

mantu iziozes
mvinnestu mm\t,

NsNs 1, 5, 6, 16 9=5 ,'
58, 59, 61, 70 737t '*84, 87, 94, 98, 102 i0R ', r-
120, 128, 129,' 143 45 ' &!
154, 166, 175, 182 ,ļy' &192, 194, 202, 214 ' 219 3230, 232, 233, 237 247 S256, 263, 265, 296 299311, 323, 331, 362, 364 v '
382, 389, 395, 399 419 S433, 454, 469, 470 471 % '
480, 493, 496, 504 5 8 5
527, 531, 549, 556 560 m'
571, 580, 581, 587 591 $,
594, 598, 607, 622 6? ' )' I '/640, 642, 650, 651 653' 65fi658, 664, 667, 697 698 701
716, 720, 746, 747, 762 Z
770, 789, 794, 797 798 802804, 805, 808, 813, 819 ' Z'
832, 833, 847, 848, 851, 852 856
860, 874, 876, 895, 901 Qn
928, 933, 934, 936, 940' 942944, 951, 952, 955, 961 ' 97 '
975, 977, 978, 981,99o'995.

1000, 2, 5, 7, 12, 20,24,36
43, 53, 66, 67, 69, 72, 83, 92 9 '
120, 127, 132, 144, 154 ' 17V
178, 179, 192, 193, 204'' 20?'
209, 211, 214, 218. 225 ' 228
231, 242, 251, 2551 256 ', 265
274, 283, 301, 310, 316 3t«'
324, 326, 332, 333, 348, 350
352, 361, 365, 366, 370, 373 '
379, 386, 395, 3%, 399, 40i '
409, 419, 424, 426, 429 439
445, 461, 462, 474, 481 490
503, 506, 511, 515, 517, 519'
521, 539, 550, 559, 566, 573
577, 580, 581, 583, 590, 594,
618, 620, 623, 633, 637, 640,
645, 648, 651, 653, 654, 661
663, 675, 677. 678, 680, 684, ,
689, 693, 697, 710, 714, 723, ,
727, 730, 741, 742, 750, 753,>
779, 783, 789, 791, 800, 801, '
811, 812, 817, 829, 856, 857,
866, 867, 870, 885, 901, 902,
903, 920, 927, 949, 963, 964,-;
974, 982, 983, 984, 991, 997

2004, 7, 9, 21, 28, 32, 44,,
54, 57, 59, 64, 75, 76, 79, 82,
84, 88, 89. 92. 100, 101, 105,
106, 109, 115, 123, 124, 126,"
132, 149. 158, 172, 173, 179,
199, 203 ', 208, 210, 222, 227,
231, 250, 256, 269, 273, 283,
291, 306, 310, 311, 313, 315*
325, 326, 327, 334, 337, 358. *
363, 366, 373, 375, 380, 385,
388, 391, 393, 394, 399, 407,
412, 424, 437, 442, 446, 449,
451, 457, 463, 465, 466, 468,
482, 489, 491, 492, 494, 497.

Akc. Sab. Rīgas konservu fabrikas

S. K, F. valde,
pamatojoties uz statūtu 48.pantu,
paziņo, ka piektdien, 16. decembri
1927' . g., pīkst. 7 vakarā, akc.»
kantora telpās, Rīgā, Artilērijas
ielā Ns 40, notiks

ārkārtēja attupi»
Dienas kārtība:

1) Akciju kapitāla paaugstinā-
šana. ..

2) Valdes kandidātu velēšana.
3) Tekošas lietas. V"**|

Maksātnespējīgā par*" '
Roberta Ulmaņa zvērināts
tors - zvēr. adv. pal. E
Valter-Vittenheims uzaicina 1 ,

nētā parādnieka kreditorus »
|

kreditoru pilno sapulci,

kura notiks š. g. 6. deoBjg
pīkst. 18, Rīgas apg^S
telpās ar sekošo dienas kari

l)zvērināta kuratora _ z„;oj .m

pārskats; 2) zvērināta kura»

atalgojuma noteikšana; s)

kursa valdes vēlēšanas un 4)

žādi jautājumi. hr:
Rīgā, 1927. g. 28. novembri

J%Te.yS^
h\m\wm^'!

«HottrCor" ;
S^SpTBfiSSff :
liUM) i» *'°* .

Dienas kārtij

1) Sapulces daibinieku *<*»• 1

2) Statūtu &<°fe**;m
3) Paju kapitāla pālie"»

4) DažĀdi jautšjumi^ d t ,
21409

Paziņojums.
Finansu ministrijas tirdznie-

cības un banku nodaļa ar šo pa-
ziņo, ka saskaņā ar kreditlikuma
X sadal. 37. pantu (Lik. kr.l926.g.
144) un vispārējās sapulces!927.g.
15. septembra lēmumu ,savstar-
pējā kreditbiedrība ,.Diskonts "",
Liepājā, pārgājusi uz ministru
kabineta izdotiem savstarpējo
kredītbiedrību normalstatutuem
(Lik. kr. 1926. g. 155).

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieka v. V. Gailits.

Revidenta v. (paraksts).

Dzelzceļu i/Irsv.mnt.npgflde
1* izsludina 20352

rakst. Izsoli
30. nov. š.g„ uz dor6arī6u

tēraudu — 3j25 kg.
Izsoles sākums jpulkst. II dienā
Dalībniekiem jāiemaksā 5% no

piedāvājuma vērtības. Tuvākas
ziņas izsniedz dzelzceļu virsvaldē,
Gogoļa iela Ns 3. ist. 103 L. 3816

2 Jātnieku pulks
Daugavpilī, Vilnas ielā Ns 103
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