
Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.
Iekšlietu ministrija paziņo, ka, saskaņā

ar ministru kabineta lēmumu pie budžeta
caurskatīšanas par dažu apriņķu priekš-
nieku posteņu un policijas iecirkņu lik-
vidēšanu, pārdēvēti sekosi policijas amatu
nosaukumi:

1. Aizputes apriņķa priekšnieka po-
stenis likvidēts un Aizputes apriņķis
policijas ziņā pievienots .pie Liepājas
apriņķa, sakarā ar ko Liepājas apriņķa
priekšnieks pārdēvēts par Liepājas-Aiz-
putes apriņķa priekšnieku ar sēdekli
Liepājā no š. g. 28. janvāra.

2. Līdzšinējie Liepājas apriņķa 1. po-
licijas iecirknis Grobiņā un 2. iecirknis
Liepājā apvienoti vienā policijas iecirknī
no š. g. 1. janvāra, pārdēvējot to par
Liepājas-Aizputes apriņķa 1. iecirkni
Liepājā un apriņķa priekšnieka palīga
kancleja apvienota 'ar apriņķa priekšnieka
kancleju no š. g. 20. janvāra.

i

3. Aizputes apriņķa 1. iecirknis Aiz-
putē pārdēvēts par Liepājas-Aizputes
apriņķa Aizputes policijas iecirkni Aiz-

putē un apriņķa priekšnieka palīgs par
Aizputes policijas priekšnieku no š. g.

28. janvāra.
' 4. Talsu apriņķa priekšnieka postenis
likvi dēts un Talsu ' apriņķis policijas ziņa
Pievienots pie Tukuma apriņķa, sakara

ar ko Tukuma apriņķa priekšnieks pār-
dēvēts par Tukuma-f alsu apriņķa priekš-
nieku ar sēdekli Tukuma, no š. g.
26. janvāra.

,.- Līdzšinējie Talsu apriņķa 1. poli-
ps iecirknis Valdemārpilī un 2. iecirk-

D js Talsos no š. g. 1. janvāra apvienoti
v ienā policijas iecirknī, kurš pārdēvēts

PTukuma-Talsu apriņķa Talsu polici-
ja.iecirkni Talsos un apriņķa priekš-
nieka palīgs — par Talsu policijas
Priekšnieku no š. g. 26. janvāra.

6. Jelgavas pilsētas policijas l._ un

f iecirkņi apvienoti un līdzšinējais
iecirk ņa priekšnieks pārdēvēts par

Je'gavas pilsētas policijas priekšnieku
no- g. 1. janvāra.
. ' Ventspils apriņķa Piltenes policijas
'cirknis apvienots ar ' Ventspils pilsētas

P'cijas iecirkni, padodot visu iecirkni
Ventspils pilsētas policijas priekšniekam
entspilī no 21. janvāra š. g.

? *\ Liepājas prefektūras ostas polici-
)as le cirknis likvidēts un apvienots ar

prefektūras 2. policijas iecirkni no š. g.
1. janvāra.

9. Daugavpils prefektūras 4. policijas
iecirknis likvidēts un apvienots ar 3. po
licijas iecirkni no š. g. 1. janvāra.

10. Apvienotas no š. g. 20. janvāra
apriņķu priekšnieku un viņu 1. iecirkņu
palīgu kanclejas sekošās apriņķu pilsē-
tās : Rīgā, Cēsīs, Madonā, Valmierā,
Valkā, Kuldīgā, Bauskā un Ilūkstē un
Jēkabpils apriņķa priekšnieka 2. iecirkņa
palīga kancleja Jēkabpilī ar apriņķa
priekšnieka kancleju turpat.

Visas valsts un pašvaldības iestādes,
amata personas un pilsoņi tiek lūgti
sarakstīšanos dienesta darīšanās adresēt
pēc jauniem nosaukumiem un policijas
iecirkņu iedalījumiem.

Rīgā, 1927. g. 31. janvārī. M> 10269.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administratīvā departamenta
.direktors Šlosbergs.

Iekšējās apsardzības nodaļas
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Rīkojums.
Veselības departamenta farmācijas

valde uzdod visiem aptieku pārvaldnie-
kiem stingri raudzīties uz to, ka saskaņā
ar spēkā esošo Krievijas ārstn. likuma
371. panta 6. pkt, uz izsniedzamo me-
dikamentu signaturām ir atzīmēta viņu
cena pēc takses, neraugoties ne uz
kādiem slimokašu izdotiem rīkojumiem
par cenas neatzīmēšanu.

Piezīme. Šis rīkojums neattiecas,
uz slimnīcu un tām slimokašu ap-
tiekām, iz kurām zāles izsniedz
vienīgi viņu dalībniekiem.

Farmācijas valdes priekšnieks
D.Ķik a n s.

Darbvede E. ROtenberg.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums Nr. 104.

Zemes vērtēšanas virskornisija paziņo,
ka savās sēdēs skatīs cauri sekošās atlī-
dzības lietas:

1927. g. 3. marta, pīkst. 3 diena,
Rīgā, Dzirnavu ielā N° 31, dz. 2.

908) Marijas T r a u b e r g atlīdzības lietu
par celtām ēkām un ierīkoto augļu
dārzu Ventspils apriņķa Dundagas
pagasta Dundagas muižas saim-
niecībā N° 497F.

909) Trīnes N a g 1 e atlīdzības lietu par
celtām ēRām Jelgavas apriņķa Zal-
gales pagasta Zalgales mācītāja
muižas_ „Naglu" rentes mājās.

910) Paula Āboliņa atlīdzības lietu
par celtām ēkām Cēsu apriņķa
Raunas pagasta Pilsraunas muižas
saimniecībās Ne 14F un 92F (Rau-
nas Strads);

Rīgā, 1927. g. 1. februārī.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretāra vietā A. Zakenfelds.

Paziņojums.
Sakarā ar vājo pasažieru vilcienu ap-

dzīvotību atcelti sākot ar pirmdienu
7. februāri starp Tukumu II - Stendi vilc.
N° 19/20 (vilc. JMs 19 no Tukuma atiet
pīkst. 10.00, Stendē pienāk pīkst. 11.18,
vilc. N° 20 no Stendes atiet pīkst. 14.30,
Tukumā II pienāk pīkst. 15.53).

Lai tomēr dotu iespēju pasažieriem
nokļūt no Tukuma II uz Stendi un
Ventspili, sākot ar 7: februāri grozīts vilc.
Ne 231 saraksts sekosi: vilc. Ne 231 no
Tukuma II atiet pīkst. 10.00, t. i. pēc
līdzšinējā vilc. Ne 19 saraksta un Vents-
pilī pienāk pīkst-. 16.15 (līdz šim 15.35),
tādā kārtā pasažieriem, braucošiem no
Rīgas uz Stendi un Ventspili ar vilc.
Ne 19 (atiet no Rīgas pīkst. 7.17) un no
Ventspils uz Rīgu ar vilc. Ne 232 (no
Ventspils atiet pīkst. 13.50) būs jāpār-
sēžas Tukumā II.

Bez tam sākot ar 7. februāri Stendes -
Engures vilc. Ne 127 un Talsu - Stendes
vilc. Ne 126 bis saraksts grozīts sekosi:
vilc. Ne 126 bis no Talsiem aties 15.50
(līdz šim 13.10) Stendē pienāks 17.00,
bet vilc. Ne 127 no Stendes aties pīkst.
12.50 (līdz šim li.30), Engurē pienāk
pīkst. 17.35 (līdz šim pīkst. 16.05).

Sakarā ar vilc. Ne 20 atcelšanu piena
sūtījumus no iecirkņa Stende - Tukums
stacijām, sākot ar 7. februāri pārvadās
ar vilc. Ne 232 (no Stendes atiet pīkst.
17.341. un no Tukuma II vilc. Ne 120
(atiet19.55) Rīgā pienāk pīkst. 22.17.

Tapat^ izmainīts sakot ar 7. februāri
Rīgas - Šķirotavas vilc. Ne 5720 saraksts
sekosi: no Rīgas vilc. Ne 5720 aties
pīkst. 21.05 (līdz šim 22.50) šķirotavā
pienāks 21.35.

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Rīgas pasta kantora paziņojums.
Š. g. janvāra mēnesī izņemtas no

vēstuļu kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 10 vēstules bez adresēm,
b) 13 pastkartes bez adresēm,
c) 2 bandroles bez adresēm,
d) 3 pastkartes, apliktas ar sasmalci

nātu stiklu,
e) 1 pastkarte ar nepieklājīgu saturu,
f) 3 iekšzemes bandroles bez ap-

maksas ar pastmarkām,
g) 34 ārzemes bandroles, nepilnīgi

apmaksātas ar pastmarkām.
Direktors Juris Kļaviņš.

Iecelšanas.
Rīkojums Ne A-l 10.

1927. g. 1. februārī.
Atbrīvoju bij. skolu virsvaldes vicedirektoru

Pēteri Zālīti no kinocenzuras kolēģijas locekļa
un priekšsēdētāja pienākumiem, skaitot no š. g.
1. februāra. Par kolēģijas priekšsēdētāju viņa
vietā ieceļu līdzšinējo priekšsēdētāja vietas izpil-
dītāju Indriķi Zubanu.

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

Rīkojums Ne A-l 11.
1927. g. 1. februārī.

Ieceļu inženieri Visvaldu Pengerotu par
pastāvīgu kinocenzuras kolēģijas locekli un
priekšsēdētāja vietas izpildītāju uz brīva līguma
ar algu pēc VIII valsts amatu kategorijas, skaitot
no š. g. I. februāra.

Izglītības ministris J. Raini s.
Skolu virsval des direktors Reinis Liepiņš.

Rezolūcija N° 4.

Izveseļojušos dzelzsceļu policijas Rīgas nodaļas
priekšnieku Pēteri Boķu skaitīt kā stājušos
pie sava dienesta pienākumu izpildīšanas no
s. g. 26. janvāra.

P ā r 1i e k s m e : rezolūcija JVs 2 no 8. jan-
vāra 1927. g.

Rīgā, 1927. g. 29. janvāri. .Ne 10025.
Iekšlietu ministra biedrs J e z. R u b uI s.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.

Rezolūcija JVs 5.
Talsu apriņķa priekšniekam Paulam O r i n -

d u 1 i m piešķiru kārtējo atvaļinājumu uz sešām
nedēļām, skaitot no š. g. 26. janvāra un pēc
atvaļinājuma izbeigšanās atlaižu viņu no amata
civildienesta likuma 37. p. kārtībā * skaitot n.o
š. g. 9. marta.

Rīgā, 1927. g. 31. janvārī. Ne 10138.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija Ne 7.
Aizputes apriņķa priekšniekam Iljam J u k ?

menčukam piešķiru kārtējo atvaļinājumu uz
sešām nedēļām, skaitot no š. g. 28. janvāra un
pēc atvaļinājuma izbeigšanās atlaižu viņu nu
amata civildienesta likuma 37. p. kāitībā, skai-
tot no š. g. 11. marta.

Rīgā, 1927. g. 31. janvārī. Ne 10264.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija Ne 8.
Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgam bez

iecirkņa Voldemāram Bubenanam piešķiru
kārtējo atvaļinājumu uz sešām dedēļām, skaitot
no š. g. 20. janvāra un pēc atvaļinājuma izbeig-
šanās atlaižu viņu-no amata civildienesta likuma
37. p. kārtībā, skaitot no š. g. 3. marta.

Rīgā, 1927. g. 31. janvārī. JY° 10172.
iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administratīvā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rezolūcija Ne 9.

Piltenes iecirkņa policijas priekšniekam Kārlim
Danusam piešķiru kārtējo atvaļinājāmu uz
sešām nedēļām, skaitot no š. g. 21. janvāra un
pēc atvaļinājuma izbeigšanās atlaižu viņu no
amata civildienesta likuma 37. p. kārtībā, sicaftot
no š. g. 4. marta.-

Rīgā, 1927. g. 31. janvārī. Ne 10182.
Iekšlietu ministris M. Skujenieks.

Administrativā departamenta direktors
Šlosbergs.

Rīkojums Ne 88.
Rīgā, 1927. g. 24. janvārī.

1- §•
Atsvabinu no dienesta uz paša lūgumu :

1) Kārķu virsmežniecībā uz brīva līguma nodar-
bināto trešās šķiras iecirkņa mežziņa pagaidu
vietas izpildītāju Jāni Bullīti — skaitotno
1927. g. 22. februāra;

2) Skulberģu virsmežniecībā uz brīva līguma
nodarbināto mežziņa amata kandidātu Edgaru
Peniķi — skaitot no 1927. g. 31. janvāra.

2. §.
Mežu departamenta trešās šķiras grāmatvedi

Teodoru Fichtenbergu izslēdzu no sarak-
stiem kā mirušu, skaitot no 1927. g. 18. janvāra.

Mežu departamenta direktors K- Melderis.

Rīkojums Ne 89.

Rīgā, 1927. g. 25. janvāri.

'§?
Mežkopi Haraldu Zērvaldu un meža tecii-

niķi Frici K i n šu - K u š m a n i pieņemu un
pielaižu pie amata pienākumu izpildīšanas kā
mežziņa amata kandidātus, pirmo — Vircavas
un otro — Ruskolovas virsmežniecībā, uz brīva
līguma pamata, ar XV kategorijas 1. pakāpes
algu, skaitot dienestu no tās dienas, kad viņi
stāsies pie amata pienākumu izpildīšanas.

2. §•
Bauskas virsmežniecības rakstvedi Kārli Vil-

ni ņ u atsvabinu no dienesta uz paša lūgumu,
skaitot no 1927. g. 1. februāra.

Mežu departamenta direktors K. M e I d e r i s.
*

Rīkojums Ne 90.
Rīgā, 1927. g. 31. janvāri.

Viļaku virsmežniecības pirmās šķiras virsmež-
zini Kārli Jozu usu ieceļu par 1 rajona mežu
revidenta vietas izpildītāju ar uzdevumu pildīt
arj Viļaku virsmežziņa amata pienākumus, ar
VII kategorijas 3. pakāpes algu, skaitot no
1927. g. 1. februāra.

Zemkopības ministris A. M i t u I i s.
Mežu departamenta direktora vietā

Anstns.

Maksa par .Valdības Vēstnesi*:

ar p iesūtītai? ? H? piesūtīšanas
par: (saņemot eksped.) par:

. , . . Ls 22— gadu . . . Ls 18,—
« gadu . . . 12,- Vigadu. . . 10,-

S meti- • • g-- 3m«i. • . 5,-
, f ... 2,— 1 . .. . ijo

Pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem . . —.12 numuru . , —,io

Valsts papildu budžets 1926. 127. saimniecības gadam ar kredita kopsumu
4.000.000 lati. 6 F

Rīko jums aptieku pārvaldniekiem.

Rīkojums par dažu policijas amatu nosaukumu pārdēvēšanu.

Valsts papildu budžets 1926. 27. saimniecības gadam
ar kredita kopsumu 4 000.000 lati.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

Tek N> Ls
A. KARTĒJI lEŅāMUM I.

IX. Finansu ministrija,

b. Tiešo nodokļu departaments.
80 § *• Ienākuma nodokļi.

1 Progresīvaisienākuma 'nodoklis 2.000.000.—
c. Netiešo nodokļu departaments.

96 § 31. Spirta un degvīna monopols. . . . . . 2.000.000.—

Kopā papildu ieņēmumi . 4.000.000. -

B ĀRKĀRTĒJI IZDEVUMI.
IX. Finansu ministrija,

c. Netiešo npdokļu departaments.

465a V 49 § 99. Dažādi izdevumi.
5 Linu cenu stabilitātes uzturēšanai 4.000.000.—

Kopā papildu izdevumi. . 4.000.000.—

Rīgā, 1927. g. 3. februārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 v.enslējīgām

rindiņām . _ Ls 4,—
b) par katru tālāku rindiņu — ,15

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslējigu rindiņu ^,20

c) no privātiem par kairu viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) ' . , —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

Latvijas valdības Jg^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JĒ^^^^^Ē^^

svētdienas

un svētkudienas

Redakcija: Jpraii^li llliio^
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ne2. Tel. Nš 2C032 ^S^^^^^^^Rīgā, Pilī Ns 1. Tel. N°20031
Runas stundas no 11—12 īpas^pM^lll Atvērts no pulksten 9—3



Rīkojums Ne 91.

Rīgā, 1927. g. 31. janvārī.
I rajona mežu revidentu Hugo Upīti atsva-

binu no revidenta amata pienākumu izpildīšanas,
kā atteikušos pārcelties sakarā ar I revidenta
rajona pārvietošanu, atstājot viņu par Cīravas
virsmežniecības pirmās šķiras virsmežzinī, ar
VIII kategorijas 5. pakāpes algu, skaitot no
1927. g. 1. februāra.

Zemkopības ministris A. M i t u I s.
Mežu departamenta direktora vietā

A n s o n s.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar 1926. g. 7. septembra lēmumu,
meklē 70 g. v. Jelgavas pils. Edi Jena m.
Sunīt, aps. uz s. I. 51., 581. p., 1. d.

Visas iestādes un personas, kurām būtu zināma
Sunīt atrašanās vieta, tiek lūgtass pērt attiecīgus
soļus viņas apcietināšanai un.nogādāšanai manā
rīcībā.

Rīgā, 1927. g. 28. janvārī. JVs 6. 14.
Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar 1926. g. 7. septembra lēmumu,
meklē 19 g. v. Cēsu pils. Cecīliju Kristapa m.
Burke vič, aps. uz s. 1. 51. p. un 581. p. 1. d.

Visas iestādes un personas, kurām būtu zināma
Burkevič atrašanās vieta, tiek lūgtas spert attie-
cīgus soļus viņas apcietināšanai un nogādāšanai

manā rīcībā.
Rīgā, 1927. g. 28. janvārī. Ne 14. 6.

Miertiesnesis (paraksts).

Meklējamo personu saraksts JVs 300.
23196. v Aleksaridrovičs, Staņislavs Jāņa d.,

pied. pie Lausesas pag., 33 g. v. — Daugavpils
I. iec. miert. raksts Ne 930/21. no 19. janvāra
1927. g. (28-1-27). Apv. uz s. 1. 581. p. — Ap-

cietināt.
23197. Belovs, Grigorijs Klementija d., 23 g.

vecs, pied. pie Ozolmuižas pag. — Paziņot dzī-
ves vietu Rēzeknes 1. iec. miert. uz Ne 161 no

18. janvāra 1927. g. (27-I-27). Apv. uz sodu
lik. 581. p. 1. d.

23198. Cibuls, Aleksis Jezupa d., 29 g. v.,
pied. pie Rugāju pag. — Balvu iec. miert. raksts
JVs K.1227 no 31. dec. 1926. g. (22-1-27). Apv.
uz s. 1. 581. p. 1. d. un 51. p. — Apcietināt.

23199. Čiplis, Ādams Ādama d., 52 g. v.,
pied. pie Daugavpils pils. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils 1. iec. miert. uz Ne 825/21. no
19. janvāra 1927. g. (28-1-27). Apv.,uz sodu

lik. 581. p.
23200. Čužulis, Mārtiņš Mārtiņa d., dzim.

15. apr. 1892. g., pied. pie Kurmenes pag; —
R:gas apgt. 2. krim. nod. raksts Ne 23416/6 no
10. janv. 1927. g. (22-1-27). Sodīts ar ieslodzī-
šanu cietumā uz 1 mēnesi. — Apcietināt.

23201. Čapste, Broņislava Stepana m., dzim.
27. nov. 1904, g., pied. pie Viļēņu pag. — Rī-

gas 4. iec. miert. raksts JVs 1937 no 22. dec.
1926. g. (27-1-27). Apv. uz s. 1. 274, 528. un
138. p. — Nogādāt meklētāja kamerā. .

23202. Dakša, Francis Friča d., 28 g. v.,
pied. pie Svētes pag. — Rīgas 13. iec. miert.
raksts Ne 382 no 28. dec. 1926. g. (27-V-27). Apv.
uz s. 1. 581. p. 1 d. — Apcietināt.

23203. Fridenfelds Freidenfelds, Jānis Jāņa d.,
ap 25 g. v. — Cēsu apr. pr-ka palīga 2*. iec.
raksts Ne 3655/26. no 18. janv. 1927. g. (24-1-27).
Apv. zādzībā. — Apcietināt.

23204. Freidenfelds, Jānis Jāņa d., dzim.
1898. g., pied. pie Rozbeķu pag. — Paziņot dzī-
ves vietu Cēsu apr. 2. iec. miert. uz JVs'lI4/kr.
no 13. janv. 1927. g. (21-1-27). Apv. uz s. 1.
591. p. 1. d.

23205. Oendelis, Vasilijs Anufrija d., dzim.
3. martā 1905. g., pied, pie Piedrujas pag. —
Daugavp. kara apr. pārv. raksts JVs 1193 no
18. janv. 1927. g. (25-1-27). Dezertējis. — Ap-
cietināt.

23206. Oadzan, Monika Antona m., 18 g. v.,
pied. pie Liksnas pag. — Daugavpils 1. iec.
miert. raksts JVs 15/kr. no 15. janv. 1927. g.
(21-1-27). Apv. uz s. I. 581. p. I. d. — Pie-
prasīt ķīlu Ls 100 apmērā, līdz kuras iemaksai
turēt apcietinājumā.

23207. Kriņģelis, Jānis Viļā d., dzimis 1890. g.,
piederīgs pie Vecauces pagasta. — Rīgas 4. iec.
miertiesneša raksts JVs 1918 no 11. janvāra
1927. g. (25-1-27.) Apvainots uz sodu lik.
581. p- 1. d. — Apcietināt.

23208. Kagan. Krēma Zalmana me/ta, 59. g.
veca, Latvijas pavalstniece. — Paziņot dzīves
vietu Daugavpils 1. iecirkņa miertiesnesim uz
JNo 666/kr. 21 no 19. janvāra 1927. g. (28-1-27.)
Apvainots uz sodu lik. 581. p.

23209. KHgit-Kligensteins, Vicents Andreja d.,
43 g. vecs, piederīgs pie Jelgavas. — Madonas
apriņķa 1. iecirkņa miertiesneša raksts JVs 1628/26
no 4*. 'janvāra 1927. g. (28-1-27.) Apvainots uz
sodu lik. 581. p. 1. d. — Pieprasīt Ls 120 —
drošības naudas, - kuras nesamaksāšanas gadī-
jumā apcietināt, par ko nekavējoties paziņot
meklētājam.

23210. Kļava, Vilis Jēkaba d., 28 g. vecs,
piederīgs pie Babītes pagasta. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 6. iecirkņa miertiesnesim uz JVs 44
no 12. janvāra 1927. g. (22-1-27.) Apvainots
uz sodu lik. 51. un 574. p. 3. d.

23211. Kizla-Pešeckij, Vikentijs Ādama d.,
36 ģ. vecs. — Dobeles iecirkņa miertiesneša
raksts Ne 84 no 15. janvāra 1927. g. (25-1-27.)
Apvainots uz sodu lik. 574. p. — Apcietināt.

23212. Kažum, dzimusi Drenger, Matilde
[āņa m., dzimusi 30. augustā 1898. g., piederīga
pie* Rundāles pagasta. — Paziņot dzīves vietu
Bauskas apriņķa izmeklēšanas tiesnesim uz
JVs 2251 no 28' decembra 1926. g. (24-1-27.)
Apvainots uz sodu lik. 157. p. 1. d.

23213. Lavrenovs, Nikolajs Kupriana dēls,
dzimis 1903. g.. piederīgs pie Liksnas pagasta. —
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka raksts
JVs 1193 no 18- janvāra 1927. g. (25-1-27.)
Dezertējis. — Apcietināt.

23214. Liepiņš, Kārlis Jāņa d., dz. 29. augustā
1896. g., piederīgs pie Adlienas pagasta. — Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka
raksts no 20. janvāra 1927. g. (25-1-27.) Ap-
vainots dokumentu viltošanā. — Apcietināt.

23215. Laudum Marija-Berta Jāņa meita,
dzimusi 1898. g., piederīga pie Embotes pag. —
Jelgavas apriņķa miertiesneša raksts JVs 933/26

no 15. janvāra 1927. g. (25-1-27) Apvainota
uz sodu lik. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

23216. Larionovs, Feodors, 27 vecs, pie-
derīgs pie Kazaņas guberņas. — Paziņot dzīves
vietu Balvu iecirkņa miertiesnesim uz Ne 4342
no 20. decembra 1926. g. (27-1-27.) Apvainots
uz sodu lik. 581. p. I. d.

23217. Matckus, Aleksandrs Miķeļa d., dzimis
1. janvārī 1887. g., piederīgs pie Rīgas. —
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekšnieka
raksts no 22. janvāra 1927. g. (27-1-27.) Ap-
vainots zādzībā. — Apcietināt.

23218. Marcinkevičs, Vladislavs Augusta d.,
23 gadus vecs, piederīgs pie Daugavpils. —
Kriminālās pārvaldes Daugavpils nodaļas priekš-
nieka raksts JVs 16/1 no 15. janvāra 1927. g.
(28-1-27.) Apvainots uz sod. lik. 589. p. —
Apcietināt.

23219.- Marcinkevičs, Juris Ādama d., 63 gad.
vecs, piederīgs pie Jaunjelgavas pils. — Madonas
apr. 1. iec. miert. raksts Ne 854/26 no 17. jan-
vāra 1927. g. (28-1-27.)

^
Apvainots uz sod. lik.

581. p. 1. d. — Pieprasu: Ls 120,— drošības

naudas, kuras nemaksāšanas 'gadījumā apcie-
tināt, par ko nekavējoties paziņot meklētājam.

23220. Miroļubova, Jevgeņija Alekseja m.,
dzim. 1902. g. pied. pie Kacenu pag. Jaun-
latgales apr.— Valmieras apr. 1. iecirkņa miert.
raksts Nē 64 no 15. janvāra 1927. g. (25-1-27.)
Apvainota uz sod. lik. 581. p. 1. d. — Ap-
cietināt.

23221. Rullē, Alfrēds Kārļa dēls, 24 gadus
vecs, piederīgs pie Rencēnu- pag. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 5. iecirkņa izmeklēšanas
tiesneša uz JVs 103 no 12, 'janvāra 1927. g.
(28-1-27.) Apvainots uz sod. lik. 476. p. 1. d.

22322. Sarnaskijs, Staņislavs Jāņa d., dzim-
21. maijā 187?. g. — Madonas apriņķa 1. iec.
miertiesu, raksts Ne 1672/26 no 17. janvāra
1927. g. (28-1-27.) Apvainots uz sod. lik. 581. p.
2. d. — Pieprasīt drošības naudu Ls 120,—,
kuras neiemaksāšanas gadījumā apcietināt, par
ko nekavējoties paziņot meklētājam.

23223. Sarguns, Donats Pētera dēls, dzim.
5. oktobri 1907. g., piederīgs pie Daugavpils. —
Paziņot dzīves vietu kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšniekam uz rakstu no 19. janvāra
1927. g. (24-1-27.) — Apvainots zādzībā. '

23224. Sīpols, Pēteris Sīmaņa d., 58 gadus
vecs, piederīgs pie Māli»pes pag. — Paziņot
dzīves vietu Valkas apriņķa 2. iecirkņa izmeklē-
šanas tiesnesim uz rakstu JVs 12 no 13. janvāra
1927. g. (21-1-27.) — Apvainots uz sod. lik.
157. p.

23225. Šulcs, Jānis Aleksandra d., 34 gadus
vocs, piederīgs pie Kroņ-Vircavas pag. — Rē-
zeknes 3. iecirkņa miertiesneša raksts JVe 50
no 11. janvāra 1927. g. (22-1-27.) Apvainots
uz sod. lik. 591. p, — Ņemt parakstu par
dzīves vietas nemainīšanu.

23226. Tumšs, Oskars Jāņa d., 30 gadus
vecs, piederīgs pie Dignājas 'pag. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 2. iecirkņa miertiesnesimuz
rakstu JVa 2195/26. no 5. janvāra 1927. g
(25-1-27.) —Apvainots uz sod. lik. 574. p. 1. d.

23227. Vblkolokovs, Fedors Grigorija dēls,
37 gadus vecs, piederīgs pie Bukmuižas pag. —
Paziņot dzīves vietu Rēzeknes 2. iecirkņa miert.
uz rakstu JVs 68 no 14. janvāra '927. g.
(25-1-27.) — Apvainots uz sod. lik. 581. p. 1. d.

23228. Voiskovičs, Nikolajs Aleksandra d.,
dzim. 2. februārī 1903. g., piederīgs pie Rīgas.
— Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas priekš-
nieka raksts no 21. janvāra 1927. g. (27-1-27.)
Apvainots zādzībā. — Apcietināt.

23229. Vilkins, Jozefs Judela dēls, dzim.
1883. g., Latvijas pav. — Rīgas 9. iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša raksts JVa 3999 no 31 de-
cembra 1926. g. (22-1-27.) Apvainots uz sod. lik.
440. p. — Apcietināt.

Izlabojums:

.Valdības Vēstnesī" Ne 6/27. g. meklējamo
personu sarakstā Ne 294 pkt. 23042 izsludi-
nātās Annas Osipa m. Gogoļevas īstais uzvārds
ir Saulevič. Anna Osipa m. Saulevič ir 52 gad.
veca, piederīga pie Daugavpils pilsētas. Gogo-
[evs ir viņas piedzīvotāja uzvārds.

Pamats: Jēkabpils iecirkņa miertiesneša
raksts JVs 588 no 21. janvāra 1927. g.
(11-K1-26.)'

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta,
N» 211.

10844. Aizens-tadt, Pesja Nachuma meita. —
7693/23. (85-A-23-V).

10845. Blumbergs, Oskars Kriša dēls. —
15621 25. (9-lX-25).

10846. Blumbergs, Oskars Kriša dēls. —
12800/25. (11-111-25).

10847. Būkka, Jānis Tena d. — 22870/26,
(22-KI-26).

10848. Budnickijs, Zalmans Haima dēls. —
6663/22. (371-B-22-V.)

10849. Bērziņš. Hugo Jana d. — 20285/26
(ll-V-26).

10850. Bukka, Jānis Tena d. — 22752/26
(29-X-26).

10851. Birnbaums/ Jānis - Voldemārs Rem
bērta d. — 22799/26. (8-XI-26).

10852. Burkevičs, Jūlijs Kārja dēls. -
16734/25. (5-X!-25.)

W853. Burkevičs, Jūlijs Kārļa dēls. -
61733/25. (5-Xl-25.)

10854. Baranovs, Aleksandrs ļāzepa dēls. —
17197/25. (28.Xl-25.)

10855. Baranovs, Aleksandrs ļāzepa dēls. —
17583 26. (19-XU-25.)

10856. Freimans, Kārlis-Arturs Krista d. —
18344/26. (28-1-26).

10857. Freimans, Arturs Kristapa dēls. —
16468 25. (24-X-25).

10858. (inidin, Anastasija. — 12821/25.
(12-i i'-25.)

50859. Gutkins, Hiršs Mendeļa dēls. —
20924/26. (I8-VI-26.)

10860. Gailis, Pēters, Jāna d. — 7049/23
(27-G-23-V.) =- '

10861. lvanovs, Avdejs Artemija dēls. —
21818i26. (6-V11I-26.)

10862. Japenins, Donats Staņislava dēls. —
14509 25. (8-VII-25.)

10863. Kalniņš, Ludvigs-Heinrichs lēkaba
dēls. - 22908 26. (25-XI-26.)

10864. Kalniņš, Ludvigs-Heinrichs Jēkaba
dēls. — 22841/26. (16-XI-26.)

10865. Kārklinš, Eduards Jēkaba dēls. —
12473/25. (10-11-25.)

10866. KHmkans, Juris Justina dēls. —
18914/26. (13-11-26.)

10867. Kozlovs, Michails Jūlijas dēls. —
13480/25. (28-IV-25.)

10868. Keirans, Jāzeps Aleksandra dēls. —
14833/25. (24-VII-25.)

10869. Katkevičs, Vladimirs Franča dēls. —
21840/26. (ll-VIH-26.)

10870. Kirš, Līze Andreja m. — 19941-a-/26:
(19 IV-26.)

10871. Lutcs, Alberts Georga d. — 22205/26.
(6-IX-26.)

10872. Leipcigs, Fridricbs Vilhelma dēls. —
11307/24. (230-L-24-XII.)

10873. Maiors, ļānis ļāna d. — 16663'25.
(3-XI-25.)

10874. Makors, Jānis Jāna d. — 19449/26.
(15111-26.)

10875. Nikolajeva, Irina 12859/25. (12-111-25.)
10876. Ozoliņš, Roberts ļāna d. — 7059/23.

(4-0-23-11.)
10877. Pichels, .Bernhards Toma dēls. —

21191/26. (27-V1-26.)
10878. Razums, Jānis Dāvida d. — 17876/26.

(7-1-26.)
10879. Rozentals, Richards Reinholda d. —

21543/26. (20-VII-26.)
10880. Rozentals, Richards Reinholda d. —

20338/26. (12-V-26.)
10881. Rendoks, Jānis Mārtiņa d. — 22572/26.

(30-IX-26.)
10882. Sniedze-Sniedzīts, Jānis-Augusta Jē-

kaba d. — 12429/25. (530-S-24-K11.)
10883. Strauja, Jānis Anša d. — 19244/26.

(3-111-26.)
10884. Sneibe, Anna Ievas m. — 16543/25.

(27-X-25.)
10885.. Strauja, Jānis Anša d. — 20855/26.

(16-VI-26.)
10886. Stankevičs, Nikolajs 19599/26.

(24-111-26.)
10887. Zariņš, Kārlis Jura d. — 20631/26.

(l-VI-26.)
10888. Ziegmunds, Joliarjg Gotfrida dēls. —

15734/25. (8-IX-25.)
10889. Sūniņš, Ģirts Katrines d. — 19372/26.

(10-111-26.)
10890. Suniting-Sīpol, Heone Friča dēls. —

10893/24. (403-S-24-XI.i
10891. Zilvestrovs, 'Mikels Timofeja dēls.—

17779/26. (28-XII-25.)
10892. Siemiņš, Kārlis 1140/ 21. (2712/20.)
10893. Siemiņš, Augusts, 1141/21. (2713/20.
10894. Stepanovs, Zamuels Varfalameja d. —

22787/26. (4-XI-26.) '
10895. Sniedze-Sniedzīts, Jānls-Augusts Jē-

kaba d. — 11942/25. (530-S-24-XII.)
10896. Zeliks, Konstantīns Kārļa dēls. —

12973/25. (365-S-24-XI.)
10897. Šaudiņš, Jāzeps Jāzepa d. — 20460/26.

(18-V-26.)
10898. Žebnikovs, Jānis Vasilija dēls. —

12598/25. (18-11-25.)
10899. Utiņš, Kārlis Jāna dēls. — 18302/26.

(21-1-26.)
10900. Utens, Kārlis Jāna d. — 19258/26.

(4-111-26.)
10901. Vvarovs. Pēters Jāna d. —21470 26.

(12-VII-26.)
10902. Ulinde, Vicents Ignaca d.— 22746 26.

(23-X-26.)
10903. Vēvers, Jānis Jāna d. — 20056/26.

(16-IV-26.)
10904. Vavriks, Bernhards6823/23. (12-V-23-1V)
Kriminālās pārv. priekšn. G. Tifentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīkojums.
Sakarā ar Valkas apriņķī parādījušos

trakuma sērgu un pamatojoties uz obli-
gatoriskiem noteikumiem par trakumsēr-
gas apkarošanu, public. 1927. g. gaidī-

bas Vēstnesī" _Ne 7, 3. pantu, izsludinu
Smiltenes pilsētu, Blomes, Rauzas, Mēru,
Bilskas, *- alsmanes, Gaujienas, Smiltenes'
un Trapenes pagastu par trakumsērgas
apdraudētu rajonu.

Uzdodu minēto pagastu un pilsētas
valdēm steidzami pasludināt iedzīvotā-
jiem šinī nolūkā ' izdotos obligatoriskos
noteikumus par trakumsērgas apkaro-
šanu 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un
12. pantu (nValdības Vēstnesī" Ns 7,
1927. g.), kuri iedzīvotājiem stingri jā-
ievēro.

Ātrākai sērgas apkarošanai uzdodu
policijai spert visus no viņas atkarīgos
soļus un attiecīgu rīkojumu un notei-
kumu neievērotājus saukt pie stingras
atbildības.

Valkā, 1927. g. 31. janvāri. N? 519.
Valkas apriņķa priekšnieks

J.O z ol i ņ'š.
Darbvedis K. Zaļka Ins.

Grozījumi saistošos noteikumos
par tirgošanās laiku Jaunlatgales
apriņķa bieži apdzīvotās vietās.kurām

nav miesta pašvaldību
(public. ..Valdības Vēstneša" 1926. gadā

154. līdz 156 numurā).
Pieņemti Jaunlatgales apriņķa pašval-
dības likvidācijas valdes sēde 1926. g.
23. decembri ar protokolu Ne 23 § 7
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1927. gada

27. janvāra rakstu JVs 100524.
§ 4. atcelt un tā vietā noteikt:
Skārņus un _ gaļas tirgotavas atļauts

atvērt darbdienas no pulksten 7 līdz 20,
bet no l. maija līdz 1. oktobrim no
pulksten 6 līdz 20, bet svinamās dienās
no pulksten 7 līdz 9 un no 13 līdz 18.

§ 8. atcelt un tā vietā noteikt:
Bārddziņu veikalus atļauts atvērt darb-

dienas no pulksten 8 'līdz 20, svinamu
dienu priekšvakaros no pulksten 8 līdz 22,
bet svētdienas no pulksten 7 līdz 11 un
no 13 līdz 18.

Šie grozījumi stājas spēkā 14 dienu
laika noviņu publicēšanas dienas „ Val-
dības Vēstnesī*.

Jaunlatgales _apriņķa p. 1. valdes
priekšsēdētājs F. M a 1 n a č s.

Darbvedis A. Znots.

Saistoši noteikumi
par afišu, reklāmu, sludinājumu un citu
ziņojumu izlikšanu Madonas pilsētas

robežās.
Pieņemti Madonas pilsētas domes 1926.g.
12. novembra sēdē pēc prot. JVs 51 § 6
un 14. decembra 1926. g. sēdē pēc prot.
Ne 58 § 4 un apstiprināti ar iekšlietu ,
ministrijas pašvaldības departamenta
1926. g. 24. decembra rakstu JVs 110128.

§1. Afišas, reklāmas, izkārtnes, slu-
dinājumi un citi ziņojumi, kādā veidā
tie tiktu izgatavoti/var tikt izlikti vie-
nīgi pēc pašvaldības nodokļa samaksas
pilsetas_ kase. Nodoklis ņemams domes
noteikta apmēra.

§ 2. No nodokļa atsvabināti:
1) valsts un pašvaldību iestāžu sludi-

nājumi ;

Pārskats par lipīgu slimību izplatīšanos Latvijā
no 1926. g. 1. līdz 31. decembrim.

ci

li i ^ I .
Apriņķu un pilsētu ala. l&SS

nosaukums ««.o-JS.s S ^'g^SM 0' 6 „ « „ g „
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i
Aizputes apr. ... — 1 — — — — — — — — — — — — — — — '
Bauskas apr — 3— — — — 11 1 — — 1 — — — — — _
Cēsu apr — 1 — — — — 5 1 1 — — — — — 2 — —

__
Daugavpils apr.... — 3 — - —139; 12 8— 1 — 3 — - i — 2 _
Ilūkstes apr — 1— — — —13 — — — — — — - 1 — —- _
Jaunjelgavas apr. .. — — __ — 1101— 1 1 — — 1— — _
Jelgavas apr.. ... — — — — — — 4 77 — — 1— 3 — - — — —

__
Jelgavas pilsēta... —_— — ___ 8 — - — 2 — — — — —
Kuldīgas apr. ... — 2 — — — 2 7 3 — __

____
Liepājas apr — — — — — — 1 — 6 — — — — 1 — — _
Liepājas pilsēta ... — 3— — — — 6 115 — — — —

__
Ludzas apr _______ 8 — 11 1 <2 — — _ _
Rēzeknes apr. . . , - 2— — — 53 7 — — — ļ. — — —

____
Rīgas pilsēta .. '. '. — 22 2 - — 30364 28 48 — 2 1 - — 8 — — ~Z
Talsu apr ____).. _ 2 2 — — 1 — — — 1 — -__
Tukuma apr — — — — — — 2 — — — 2 — — — _
Valkas apr — 1- 9 3 114 1— 4—

__
Valmieras apr — 5 - — — 2 15 2 1— 2 — — 2 — —

__
Ventspils apr. . . . — 51 — — — — 4 — —; — — — — 1 — _
Jaunlatgales apr. .. — ___^ . — _ n — — 23— — 2 — — 2 — — _
Madonas apr. . . - — 2 15_ 4 54 1 — - — - — _

Kopā —| 49 2 236 505 63160 28 — 1 3 24 - — 20 — 2 4
''?II I i

Epidemioloģiskās nodaļas vadītājs Dr. J. S e n t e 1 s.
Darbvede B u j e.



21 plakāti, afišas un sludinājumi, kuri

attiecas uz pilsētas domes un Saeimas
vēlēšanām , kā ari tautas nobalso-
šanu un likuma ierosināšanu.

s 3 Visus izliekamos sludinājumus,
klarnas, afišas un ziņojumus atļauts

re
]ikt vienīg i no pilsētas valdes ierīkotās

l
L atļautās vietās.

& 4. Aizliegts izlikt sludinājumus,
. ijšas un reklāmas uz māju sienām,
būvēm, telegrāfa un telefona stabiem,
žogiem un kokiem.

1 5. Nodoklis ņemams vienalga vai
reklāmas un dažādi sludinājumi izlikti
' s|udinājumu vietām, vai citādā veidā

izlikti, izdalīti un_ izvadāti.
{; 6. § 1. noradīto afišu, sludinājumu

etc. izdalīšana jāp.eteic pilsētas valdei
iepriekš , iesniedzot 2 eks. no izliekamām,
izdalāmām reklāmām, sludinājumiem un
afišām, kuļ-i apzīmējami ar zīmogu._

s 7. Aizliegts iznīcināt vai pārklāt
tādus sludinājumus _un afišas, _ kuru ter-

m j,iš vēl nav notecējis Katrā sludinā-
juma vietā izliekams ne vairāk pa

1 eksemplāru.
§ 8. Vainīgos par šo saistošo notei-

kumu neievērošanu sauks pie likumīgas
atbildības.

§ 9. Šie noteikumi stājas spēkā

14 dienu laikā pēc viņu izsludināšanas
„Valdības Vēstnesī",

Pilsētas galva v. P. M a z u r s.
Sekretārs O. K r a f t s.

Ārzemes

Vācijas stāvoklis.

Vācu sūtniecībā Rīgā Vācijas reichs-
taga loceklis profesors Dr. B e r g -
stresers vakar preses darbiniekiem
sniedza apskatu par tagadējās Vācijas
saimniecisko un politisko stāvokli.

Pēc valūtas stabilizācijas Vācijas saim-
nieciskā dzīvē iestājies grūts stāvoklis
vispārējā naudas trūkuma un kreditu
dārguma dēļ. Mazāk spējīgiem uzņē-
mumiem nācies likvidēties. Noturējušies
tik stipīākie. Tomēr tagad naudas tirgus
uzlabojies tiktāl, ka bijis iespējams sa-
rīkot jau iekšēju aizņēmumu un valsts
banka diskonta procentus vatējusi pa-
zemināt uz 5%. Sakarā ar to sākusi
atdzīvoties ari atkal būv-
darbi ba un viss, kas ar to sakarā, kā
stikla fabriku atjaunošanās u. t. t.

Bezdarbnieku skaits Vācijā
tomēr vēl arvienu stipri liels. Tas iz-
skaidrojams vienkārt ar to, ka sakarā ar
atbruņošanos un armijas samazināšanu
lielos apmēros milzīgs daudzums agrāko
kareivju pārnākuši strādnieku un darba
meklētāju rindās, un otrkārt, pa kara
laiku daudz sievietes, atstādamas savas
ģļmeņu aprindas, ieņēmušas vietas da-

žādos sabiedrisku darba arodos, kur tās
pa labai daļai ari tagad darbojoties.

Tomēr lai kā, grūto iaiku krize nu uz-
skatama jau par pārspētu, un vispārējā
saimni eciskā stāvokļa uzlabošanās, jebšu
ari. lēnā gaitā, tomēr pastāvīgi turpinās.
Bezdarbu apkaro ar dažādiem jauniem
sabiedriskiem darbiem.

Angļu ogļraču streiks pagājušā gadā
nācis par labu ir Vācijas ogļu raktuvju
'pašniekiem, ir ogļračiem; ' tomēr pēc
tam, kad Anglijā šis ilgais streiks iz-
beidzies, apstākļi grozījušies ari attiecībā
uz Vāciju. Tāpat vācu tekstilrūpniecībai

sis streiks nācis kādu laiku par labu.
Lauksaimniecība Vācijā ciešot
smago parādu dēļ, tomēr valsts banka
gribot nākt tiem preti, pazeminot aizde-
vumu procentus.

Ar La tvi j u Vāci j a atrodoties
dzīvos tirdz ni eci sk os sakaros,
stiprijrirkdama Latvijas sviestu, kā
ari sūtīdama uz šejieni savas preces.
Esotsagaidama varbūt jau tuvākā nā-
kotne tirdzniecības līguma no-
slēgšana starp Latviju un
Vāciju.

Uz Francijas saimniecisko sta-
bilizāciju Vācija skatoties ar patiesu
labvēlību, tādēļ ka tā ari Vācijai
varot nākt tikai par labu. Ar Francijas
saimniekisko stabilizēšanos ari viņas
iekšējais stāvoklis vispār kļūšot mierīgāks
un noteiktāks, kam savukārt būšot labs
iespaids ari starptautiskās attiecībās.

Jaunā Vācijas valdība turpināšot līdz-
šinējo politiku ari nākotnē, kas noprotams
jau no tam, ka ārlietu politikas vadītājs
ari turpmāk būs Dr. Strezemans.
Tagadējai valdības maiņai bijuši vienīgi
iekšēji, ne ārējās politikas iemesli. Miera
politikas nolūkos Vācija jau noslēguse
veselu rindu šķīrējtiesas līgumu, kā: ar
Krieviju, Dāniju, Zviedriju, Itāliju, Igau-
niju. Tā kā Vācijas saimnieciskā atjau-
nošana un uzplaukšana pēc pārciestām
kara

^
grūtībām iespējama tik miera

laikā un miera ceļā, tad viņa
varētu tik apsveikt ari draudzības
jeb neuzbrukšanas līgumu noslēgšanu
starp Krieviju un jaunajām malu valstīm.

Ar Poliju laikam jau tuvākā nā-
kotnē Vācija noslēgs tirdzniecības līgumu,
jotās prasības, kādas Vācija bija uz-
stādījusi savu tirgotāju intereses aiz-
stāvēdama un kurām Polija bija preto-
jusies, tā nu soloties ievērot un izpildīt.

Ar Angliju un Franciju, šām
abām ievērojamākām Eiropas valstīm
pēc lielā pasaules kara, Vācija meklējusi
un panākusi pilnu saprašanos. Vācu
un franču neuzticība vieniem pret otriem
esot jau lielā mērā mazinājusies.

Par monarehijas atjaunošanu Vācijā ne-
varot būt vairs runa, jo visas ievēroja-
mākās partijas esot nosvērušās jau uz
republikas pusi. Ari tās partijas, kas
agrāk bijušas pret republiku un vēl
sapņojušas par monarehijas atgriešanos
Vācijā, tagad tādus sapņus tikpat kā pil-
nīgi atmetušas, ieskatīdamas viņu reali-
zēšanu vienkārši par neiespējamu. Bez
tam valsts prezidents Hindenburgs
esot caur un cauri noteikts un godīgs
raksturs, kas savu doto solījumu nekad
negrozīs un nekā nedarīs pret republi-
kānisko satversmi.

Beidzot profesors Bergstresers izteica
savu prieku par to, ka Latvijā apstākļi
pastāvīgi stabilizējoties un uzlabojoties.
To viņš gaiši redzot, salīdzinot tagadējos
apstākļus ar tiem, kādus tos redzējis te
dažus gadus atpakaļ.

sipeds), JVo 6513 (radioaparāts) JVs 14933 (glezna)
Ne 11262 (servize) JVs 5494. 2259 (sudrablietas).

Valde.

ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem
kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu

ifiCSU
sludinātiumi

mēnešu laikā, skaitot no si
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā. 11. ianvari 1927. e.

Kīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

2nio' proe - lik - 20U -- lin
-:' ? ;' P- pamata, paziņo, ka« ,922 . g. 4. februārī, Skultes
Pagastā mirušā jaunsaimniekaOskara Pētera d.' Liepiņa ir

ka - manto J ums lin uzaicina,s ™ ir uz šo mantojumu, vai
!™ara ar to, tiesības kā manti-
'«it-'rn, legatarijiem, fideikomi-
""''Kin, kreditoriem un t. t.,ieteikt s<s tiesības minētai tiesai? u mēnešu laikā, skaitot no šī
'"«'"ajuma iespiešanas dienas.ja maiētās personas savas«HOas augšā uzrādītā terminā

jks, tad viņas atzīs kāsl« tiesības zaudējušas.
I '\'p. 11. janvārī 1927. g.L No 2550.
22LoekŠSēci5t - v- A- Veidners.-«•+ySekretārs A. Kalve.

L. JVs 2641.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

22850a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1926. g. 27. septembrī, Rīgā
mirušā Mozusa Jēkaba (Jankela)
dēla Tāla ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. Ne 2216.

Priekšsēdētāja v. A. Ve 1dners.
22851a Sekretārs A. KalVe.

1'apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
2§<J- Proe. lik. 2011., 2014. un
Pēcl'cofi pamata > Paziņo, ka

G? o-g - "- novembrī . Edin-
KM»'m. gas Jūrmalā mirušā
klāts m Sandra AP'"'"jr ^™antojums un

uzaicina, kam17 s» mantojumu, vai sakari;

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1912. g. 16. janvārī Mārsnēnu
pag. Ceros mirušā Dāvā Mārča d.
Kļaviņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

1927. g. 11. janvārī. L. Ne2507.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22837a Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 21. februārī Mālupes pag.
Rēdmankaln (Rēdnieku) Ne 2
mājās mirušā Jāņa Reiņa d.
Liepa (Liepiņa) ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, laga-
tarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas:

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

1927. g. 11. janvārī. L. JV&2S39.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22838a Sekretārs A. Ka'.ve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 15. sept. ^empu pag.
Jakaru mājās mirušā Kārļa Pē-
tera d. Kalniņa ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

1927. g. 11. janvārī. UJ&2506.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22839a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņu, ka
pēc 1918. g. 26. janvārī, Lubānā
mirušās Maijas Dzirkal, dzim.
Rēks, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu

vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem un 1.1.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

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

22840a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1924. g. 9. aprilī, Cēsu apr.,
Priekuļu pagastā mirušās Annas
Jēkaba meitas Pūlīt, dzim.
Ķiberman, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 11. ļanvarī 1927. i;.
L. JVs 2591. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22841 a- ? Sekreetars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1926. g. 16. februārī,* Lejas-
ciema pagastā, Rudzīšu mājās
mirušā Jāņa Pētera d. Rudzīša
ir atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, II. ļanvarī 1927. g.
L. JV9 2566.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22847a Sekretārs A. Kalve.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka pa-
līgs II iec. izsludina par nederīgu,
kā rozaudētu zitgu pasi
Ne 195/15 95, izdotu no Subatas
plsētas valdes 16. IX. 1926. g.
uz Ābrama Oetca v. 22047

Latvijas skolctāju kopējā slimo
kase ziņo, ka nozaudēta Latvijas
skolotāju kopējas s imo kases da-
lībnieka gr. matiņa M4 4763 uz
Bēra I z r a e 1s o n a vārdu skaitīt
par nederīgu. 245%

Rīga
Latvijas bērnu palīdzības savienības
mantu izlozes vinnestus izsniegs
savienības birojā, Skolas ielā Ne 1 līdz š. g.
2. martam. Vinnestus izsniegs līdz 10. februārim
no pulksten 9—5 p. p., pēc tam ikdienas, izņe-
mot svētdienas, no pulksten 9—3 p. p. Līdz
2. martam neizņemtās mantas uzskatīs kā dā-
vātas savienībai * un pēc tam neizsniegs.

Lielākie vinnesti krituši uz sekošiem numu-
riem: J\|° 1367 (istabas iekārta), Ne 5166 (velo-

Māksla

Nacionālā teātri vakardien debitēja Kārlis
Ieviņš ar savu pirmo dramatisko ražojumu —
komēdiju „Putras Dauka precības".
Šīs precības velkas pa veseliem pieciem cē-
lieniem. Bagāts lauku vecpuisis Dauķis prec
pēc kaimiņu Indru mammas izlutinātās jaunās
meitas Nadines, pēc kuras precinieki brauc jau
gadiem no malu malām. Savā 25-gadu dzim-
šanas dienā nu viņai jāizšķiras — to viņa mātei
apsolījusi — pie kā tā gribēs iziet. Mātes
iespaida mudināta viņa beidzot ar visu negribē-
šanu piegriežas Dauķim, tādēļ ka tas tas bagā-
tākais no visiem preciniekiem. Tikai nu Daukam
iznāk nelaime ar savām vecām līgavām, kuras
sacel nežēlīgu jandāliņu, dabūdamas zināt par
viņa precēšanos ar Nadinu. Taisni šo veco līgavu
saceltie trači ir vai pats galvenais komēdijas sižets.
Vecās līgavas aplīp kā mušas vai dunduri (tāda
ir Grieta) Dauķim apkārt un nelaižas nost, tad
trakais precību brauciens un beidzot kā daudzie
brūtgāni aplīp Nadinei apkārt un cīnās par to.
Tas viss kodols. Nadine pati rādīta kā izluti-
nāta un garā un gribā pagalam nespējīga
skuķe. Visā gabalā attēlotā viela ir vietā
un var būt interesanta kādā stāstā vai ro-
mānā, bet ne šādā veidā celta priekšā
uz skatuves. Te tā bīja daudzkārtīgi pasakaina,
sevišķi ari pēdējais cēliens, kur viss jaucās
kā kaleidoskopā vai kinoizrādē. Pavisam bē-
dīgā stāvokli bija nostādīts inteliģentais lauk-
saimnieks Oliņš, kuram visu laiku bija jānostāv
skatuves vidū kā biedēklim. Labai dajai ska-
tītāju raibais mudžeklis tomēr patika un tā iz-
rādīja skaļu piekrišanu. Bet bija ari pretēji
uzskati. "I ā viens no skatītājiem, laucinieciski
ģērbies, laukā iedams noteica: ,,Tādus niekus gan
nevajadzētu izrādīt."

Ka vakardienas izrāde atrada publika atbalsi,
tas pa lielai dajai skatuves mākslinieku nopelns.
Tie lugu cēla un izcēla. Un tikai ar labiem
skatuves spēkiem vien viņa var laba iznākt. Tā
vajadzēja redzēt Jāni Osi Dauka lomā, kā
viņš meistariski to izrādīja gan ar vaibstu gan
roku un kāju palīdzību, kad līgavas ap viņu ap-
lipa. Tāpat Antu K 1 i n t Nadines lomā —
šo miegaino vienaldzīgo skuķi. Tā bija tiešam
ievērojams tips. Tāda pati meistariene savā
Indru mammas lomā bija Berta R ū m n i e k.
Tādi paši labi bija AliseBrechman (Grieta),
Parņickis (Reinis), Jūlija Skaidrīte
(Šušķiene), MUhelsons (Žipars) un Ella
Jakobson (Žipariene). A.

Nacionālā opera. Šovakar pasaulslavenās ja-
pāņu dziedātājas T e i k o K i v a _ pirmā vies-
izrāde, kuru sabiedrībā gaida ar ārkārtīgu inte-
resi. Co-Čo-San — Teitfco Kiva. Pārējās lomās :
Tunce, Verners, Žubite, Spenners u. c. Diriģents
Jānis Mediņš. — .Teika par Kitežu* gal-
venā diriģenta Emila Kupera vadībā rīt. Sla-
venā simfoniskā aina no „Kitežas" — -Kauja
pie Keržencas" Kupera vadībā bija guvusi sen-
sacionelus panākumus Romas ,,Augusteuma "
simfoniskā koncertā. Izrādē piedalās: Milda
Brechman - Štengele, Rūdolfs Bērziņš, Jānis
Niedra, Nikolajs Vasiljevs un citi. — Sestdien,
5. februārī, japāņu dziedātājas T e i k o Kiva
otrā viesizrādē .Madame Butterflv".

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 3. februāri,
pulksten 7.30 vakarā, 4. vidusskolai par labu
Sardū populārā komēdija „Madame Sāns
Gēne" ar Liliju Štengel titula lomā. —
Piektdien, 4. februārī pulksten 7.30 vakarā,
tautas izrādē Rozentala - Krūmiņa vēsturiska
drāma Sarkanais kungs". — Sestdien,
5. februārī, pulksten 7.30 vakarā, J. Akuratera
komēdija „A p v i en o si m i es". — Svētdien,
6. februārī, pulksten 2 dienā tautas izrādē
Skriba komēdija „Glāze ūdens." Pulksten
7.30 vakarā K. Ieviņa komēdija „Putras
Dauka precības".

Dailes teātris. Ceturtdien, 3. februārī, pulksten
7.30 vakarā, „G a 1 s labs — viss labs''.—
Piektdien, 4. februārī, pulksten 7.30 vakarā,
strādnieku izrādē komedija-balets ,,Pilsonis
muižniekos" . — Sestdien. 5, februārī.

pulksten 7.30 vakarā ,,Gals labs — viss
labs". — Svētdien, 6. februārī, pulksten 2
dienā strādnieku izrādē , H a s a n s" jeb „Z e 11 a
ceļojums uz Samarkandu" un pulk-
sten 7.30 vakarā ,,S p a n i e š u d e j o t ā j a".

Literatūra

A. Vičs Latviešu skotu vēsture. Otrā grāmata —
Kurzeme no 1800.—1885. gadam. R. L. B De-
rīgu Grāmatu Nodaļas izdevums. 1926. 476lapp-

Visai atzīstami, ka A. Vičs turpina savu
Latviešu skolu vēsturi. Kā zināms, pirmā daļa
no šīs vēstures iznāca priekš pāra gadiem, kas
apņēma Vidzemi no 1700.—1800. gadam, t. i.
visu astoņpadsmito gadu simteni. Tagadējā,
otrā daļā sakopoti materiāli par Kurzemes skolu
būšanu no 1800.—1885. gadam, t. i. līdz tam
gadam 19. gadu simtenī, kad skolas nāca pilnīgi
pārkrievotāju rokās. Tagadējā grāmatā sako-
pots liels daudzums materiālu par Kurzemes
skolu attīstību un dažādiem uzskatiem un cīņām
šai jautājumā minētā laikmetā šai mūsu Latvi-
jas daļā, smeltu gan no arehiviem, gan no da-
žādiem citiem vēsturiskiem avotiem. Faktiskā
puse grāmatā ļoti bagāta, kas ir vissvarīgākais
šādā vēsturiskā apskatā. Pie tam takti pienā-
cīgi nokārtoti un paskaidroti. Vietvietām mests
skats ari uz kaimiņu Vidzemes apstākļiem tai
pašā laikmetā. Vica skolu vēstures sakopojums
un attēlojums kļūst arvienu kodolīgāks un inte-
resantāks, jo tālāk viņš nonāk savā darbā, kas
izskaidrojams gan pa daļai ari ar to, ka ap-
skatāmā viela, materiāli kļūst tālāk arvienu re-
dzamāki un bagātīgāki. Ar interesi jāgaida uz
vēstures turpmākām daļām. A.

Hackera VVidfemes Kalenderis 1927. gadam —
šo kalenderi jau vairākus gadus rediģē mūsu
bibliofils J. Misiņš, — pielikumā iespiests vēstu-
risks apcerējums par Miinchauzenu, slaveno hu-
moristu un dēkaino notikumu atstāstītāju, un
Sofiju f. Anhalt-Cerbst, vēlāko Krievijas ķeiza-
rieni Katrinu II, Rīgā, kā ari interesants ap-
cerējums ,,Zilais kalns un viņa teikas". Jāaiz-
rāda, ka šis kalendaris aiz vecām tradīcijām pa-
sniedz arvienu dažādas vēsturiskas ziņas par
mūsu dzimteni un viņas darbiniekiem.

Rigasche Zeitschrift fiir Rechtsw?ssenschaft.
Herausgegeben vom Deutschen Juristen-Vercin
in Riga. 1. Jahrgang. 1926/27. 1. Heft.
Verlag der Buchhandlung G. Loffler.

Šāds juridisks žurnāls sācis iznākt ar šā gada
sākumu vācu valodā Rīgā, ko izdod vietējā
vācu juristu biedrība. Žurnālā kā līdzstrādnieki
piedalās, kā to 1. burtnīca rāda, ievērojami
šejienes juridiski spēki, profesori, tiesneši un
advokāti, bet ari viens ārzemnieks — Breslavas
profesors Dr. Helfritcs tajā ievietojis savu rakstu.
Šāds periodisks izdevums, pildīts nopietniem
ievērojamiem apcerējumiem par dažādiem tie-
siskiem jautājumiem mūsu dzīvē, var nākt tikai
par labu visai mūsu kulturelai un valstiskai
izbūvei.

KURSI

Rīgas biržā, 1927. gada 3 februāri.

Devīzes
1 Amerikas dolārs ...... 5,184—5,194
1 Anglijas mārciņa 25,14—25,22
100 Francijas franku ..... 20,20—20,60
100 Beigas 71,85—72,55
100 Šveices franku 99,35—100,35
100 Itālijas liru 22,00—22,45
100 Zviedrijas kronu 137,95—139,00
100 Norvēģijas kronu .... 133,55—134,55
100 Dānijas kronu 137,85—138,90
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu .... 206,60—208,15
100 Vācijas marku ..... 122,40—123,60
100 Somijas marku 12,97—13,17
100 Igaunijas marku 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 54,00—64,09
100 Lietavas litu 50,70-51,70
1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 98—106

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

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

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 8 lapas puses.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2919. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1925. g. 29. martā, Bieriņu
pagastā, Petrinciemā mirušā Jāņa
Jāņa d. Ungura ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditor em un t. t., p eteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. JV9 1735.

Priekšsēdēt. v.-A. Veidners.
22856a Sekretārs A. Kalve.

ļ. . . .

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 4. janvārī
1927. g. izklausījusi Rīgas 13. iec.
miertiesneša iesniegumu dēļ aiz-
gādniecības iecelšanas par bez-
vēsts prombūtnē esošā Alfrēda
Jāņa d. Evelina mantu, no-
lēma: par bezvēsts prombūtnē
esošā Alfrēda Jāņa d. Evelina
atstāto mantu ' iecelt aizgādnie-
cību, par ko paziņot Rīgas pil-
sētas bāriņu tiesai izpildīšanai.

Rīgā, 13*. janvāri 1927. g.
L. Ne 2169.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23061a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc '. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1926. g. 3. aprilī/ Lēdurgas
pagastā, Leimaņu mājās miruša
Kārļa Mārtiņa d. Rechtspre-
chera ir atklāts mantiojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības

kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t.. pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 14. janvārī 1927. g.
L. JV2 2183.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23054a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1926. ģ. 12. maijā, Štopiņu
pagastā, „Kalna Sietiņu" mājā
mirušā Jēkaba Jāņa d. Elkšņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. J\l5 1920.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22855a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas3. civilnodaļa,

uz civ! proc.,lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1924. g. 16. augustā Sērbiņu
muižā mirušā Pētera Jēkaba d.
Blau (Blaua) ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. JVa 1012.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22854a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz savu 4. janvāra
1927. g. lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs Kārlis Andreja d. Šles-
sers iemaksājis tiesas depozitā
Ls 10, kamdēļ atzīmes, 'kuras
ievestas uz nekustamu īpašumu
Cēsu apriņķa, Iršu muižas ,,Kalna
Kaivan JVs 22" mājām, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 2952 a) 2. janv.
1912. g. ar JVs 3 un b) 18. jūnijā
1912. g. ar JVa 890 par Andreja
Mikelēna prasības piedzīšanu par
100 rbļ. ar o/0 un izdevumiem
katra uz Rīgas pilsētas 1. iec,
miertiesneša a) 18. augustā
1911. g. izpildu raksta JVa 1696
pamata un b) 17. maijā 1912. g.
izpildu raksta JVa 1519 pamata,
ir dzēstas.

Pamatojoties uz augša izteikto
un civ. proc. lik. 146032 . p. pa-
mata, Apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina Andreju Mike-
lenu saņemt augšā minēto naudu,
stādot priekšā tiesas attiecīgu
parāda dokumentu. N.

Rīgā, 13. janvārī 1927. g.J5fe2417
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

23062a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 4. janvāri
1927. g., izklausījusi Ilzes Mārtiņa
meitas Biķerniek, dzim. Kārkliņ,
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: atzīt par
iznicinātām divas obligācijas par
2000 rbļ. un 3000 rbļ., apstipri-
nātas pirmā 10. jūnijā 1909. g.
ar JVa 270 Jānim Jorģa dēlam
Sprinģim par labu un otrā
17. janvārī 1911. g. ar JVa 36
Vasilijam Jefima d. Kamkinam
par labu, kas minētās obligācijas
ir cedejuši blanko, uz nekustamo
īpašumu Viskaļu muižas zem-
nieku zemes Mossuļu JVa 33
mājām, Rīgas apriņķī, ar zemes
grāmatu reģistra JVa 5198.

- Rīgā, 13. janv. 1927. g. JVo 1173.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

23081a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 11. janvāri
1927. g. izklausījusi Jēkaba
Gusta d. Bērziņa lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par iznīcinātām
2 obligācijas par 600 rbļ. katra
apstiprinātas: a) 8. aprilī 1902. g.
ar JVa 392 un b) 10. septembrī
1907. g. ar JVa 862 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Grotužu
muižas zemnieku zemes māju
,,Kalna-BuIani" ar zem. grārn.
rēģ. JVa 2487 par labu Antonam
Jēkaba dēlam Bērziņam.

Rīgā, 13. janv. 1927. g.
JVa 4720,26. g.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23083a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 4. janvāri
1927. g. izklausījusi Jāņa Jāņa d.
Goldes lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: 1) at-
zīt par samaksātu obligāciju par
800 rbļ., apstiprinātu uz ne-
kustamo īpašumu Bīriņu muižas
zemnieku zemes Bules mājām
Rīgas apr., ar zem. grām. reģ.
IV» 5158. 27. martā 1908. g. ar
JVa 124 par labu Ellinorei Alek-
sandra meitai fon Pistolkors
un viņas bērniem Ericham, Mak-
sim un Renātei un ka pievestā
obligācija ar Rīgas apgabaltiesas
1921. g. 26. apriļa nolēmumu ir
atzīta par iznīcinātu un viņas
vietā 1922. g. 16. februārī ' ir
izgatavots jauns zemes grāmatu
dokuments ar JVa 1566 un iz-
sniegts zvēr. adv. pal. V. Pus-
sulam priekš zvēr. adv. Artura
Reusnera kā kreditora.

Rīgā, 15. janv. 1927. g. JVa 1847.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

23263a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1918. g. 25. decembn, Rīgā
mirušās Annas Pētera m. Ste-
pa no v, dzim. Jelisejevas, ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīga, 11. janvāri 1927. g.
L. JVa 2540.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners
22845a Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1909. g. 11. augustā, Mālpils
pagastā mirušā Paula Paula d.
Bernharda ir atklāts manto-
jms un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 18. janvārī 1927. g.
L. JVa 2593.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23515a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1919. g. 23. aprilī, Rīgā
mirušā Pētera Jura d. Liepiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 18. janvārī 1927. g.
L. JVs 2615/27. g.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23516a Sekretārs A. Kalve-

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p pamata, paziņo, ka
pēc 1925. g. 3. augustā, Ēveles
pagastā, Ruguļos mirušās Alvinas
Jāņa meitas Rogu I, dzim.
Kalniņ, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 18. janvārī 1927. g.
L. JVa 1058. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23517a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1915. g. 14. oktobrī ", Kals-
navas pagastā, Balodenu mājās
mirušā Ignatija (Indriķa) Ananija
(Anša) dēla Baloda ' (Balodīša)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā.manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 18. janvārī 1927. g. '
L. JVa 1642.

Priekšsēdēt. v: A. Veidners.
23518a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1924. g. 2. maijā, Raunas
pagastā, ,,Tūtiņa" krogā mirušā
Kārļa Dāvā d. Šneidera it
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir, uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā .skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas

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

Rīgā, II. janvārī 1927. g.
L. JVa 2594. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22846a Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2919. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1925. g. 18. decembrī, Vec-
piebalgas pagastā, Lībiešos mi-
rušā Anža Jēkaba d. Gavara
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvāri 1927. g.
L. JVa 2592.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22848a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 11. janvārī
1927. g. izklausījusi Benjamiņa
Feiteļa d. Kāna (Cahn) lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma atzīt par samaksā-
tām uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, III hip. iecirknī, ar zemes
grām. reģ. JVa 168, apstiprinātas
četras obligācijas, ingrosētas: a)
26. februārī 1907. g. ar JVs 226
par 2000 rbļ. par labu Hugo
Reinholda d. Lapiņām, kurš to
cedējis blanko un kura pārgājusi
uz Hermani Kārļa d. Kampe, kā
blanko cesionaru, kas viņu atkal
cedējis blanko; b) 5. martā
1909. g. ar JVa 348 par 867 rbļ.
par labu Fcdoram Nikolaja d.
Berezovam, kas viņu cedējis
blanko; c) 27. oktobrī 1912. g. ar
JVa 3284 par 7000 rbļ. par labu
Alvinei-Ženijai (Eiženijai) Jāņa
meitai Berezovai, dzim. Arends
und) 29.oktobrīl912.g.arJVe3314
par 25000 rbļ. par labu Rīgas
Baltijas Savstarpīgai Kredītbie-
drībai.

1927. g. 20. janvārī. JSā 1760.
Priekšsēdētājs A. Bilmanis *23633a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 18. janvārī
1927. g. izklausījusi Andreja
Andreja d. Zirņa lūgumu dēļ
hipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju uz nekustamo īpašumu
Liel-Jumpravas muižas zemnieku
zemes Tīrumnieku Jāņa mājām,
Rīgas apr., ar zemes grāmatu
reģ. JVs 1948, apstiprinātu 24.janv.
1875. g. ar JVa 375 par 1300 rbļ.,
par labu baronietei Henriettei
Fitinghoff, kā pievestā obligācija
ir pārgājusi uz Frici Kriša d.
Tonē kā blanko cesionaru, kas
viņu ir cedējis atkal blanko.

11927. g. 20. janvārī. JVa 796.
Priekšsēdētājs A. Būmanis.

23634a SekretārsA. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p. pamata,
ievērojot Klaudines Balk un citu
pilnvarnieka zv. adv. pal. Otto
Kaehlbrandta lūgumu un savu
lēmumu no 4. janvāra 1927. g. ar
šo paziņo, ka lūdzējam ir gājušas
zuduma sekošās obligācijas: l)par
12500 rbļ. no 1912. g. 20. dec.
JVa 3910, apstiprināta uz nekusta-
mu īpašumu Rīgā, I hipot. iec,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 267
par labu Helenei Fridricha m.
Cherten un 2) trīs (3) obligācijas,
apstiprinātas 21. dec. 1912. g. uz
nekustamu īpašumu Rīgā, I hipot.
iecirknī, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 267: a) par 12500 rbļ. zem
JVa 3936 par labu Edgaram-
Fridricham Chertekam, b) par
12500 rbļ. zem JVs 3937 par labu
Karolinai ari Lilli Chertek un
c) par 12500 rbļ. zem JVs 3938 par
labu Klaudinai Fridricha m.
Balka, dzim. Chertik. Visas trīs
augstāk minētās obligācijas ir
cedētas blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām obligācijām, pieteikties
tiesā sešu (6) mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam izdos dublikātus, kuri
izpildīs oriģinālu vietu.

1927. g. 5. janvārī. JVa 2446.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22293a Sekretārs A. Kal ve
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 11. janvārī
1927. g. izklausījusi Donas zemes
bankas lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas uz ,,Salaviet"
mājām, piederošām Nikolajam
Roberta d. Ekam, nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 6000 rbļ., apstiprinātu
16. augustā 1912. g. ar JVa 623
uz Valkas apr., Lugašu pils-
muižas zemnieku zemes māju
„Salaviet" ar zem. grām. reģ.
JVa 286, izdotu no Nikolaja
Roberta d. Eka par labu Donas
zemes bankai.

Rīgā, 17. janvārī 1927. g.JVal 136
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

23264a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1925. g. 9. novembri, Rīgā
mirušā Konstantīna Rūdolfa d.
Kolhāzes (Kohlhaze) ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesibas kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvāri 1927. g.
L. JVa 2442. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22842a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1902. g. 2. decembrī, Vec-
piebalgas pagastā, ,,Vec-Bruša-
nos" mirušā Pidriķa Jāņa d.
Lapiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 18. janvārī 1927. g.
L. JVs 2649.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23520a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1926. g. 19. augustā, Štopiņu
pagastā, ..Krāģī" mirušā Eduarda
Eduarda d. Brūnsa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 18. janvārī 1927. g.
L. JVa 2629.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23521a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1913. g. 14. decembrī, Rīgā
mirušās Klavdijas Timoteja m.
Grinvald, dzim. Zlatinskij, ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11». janvārī 1927. g.
L. JVa 120.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22857a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1923. g. 1. maijā, Meirānu
pagastā, Lejiņu mājās mirušā
Reiņa Jāņa d. Kalpaka ir
atklāts mantojums urf uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. JVs 1843. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22858a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1910. g. 26. oktobri, MĪIgrāvī
mirušā Pētera Švāna ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvārī ' 1927. g.
L. JVs 2516.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22843a' Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1926. g. 17. jūlijā' Vec-
laicenes muižā mirušā Eduarda
Kārļa d. Pepernieka ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. JNā 2565.

Priekšsēdēt. v.-A. Veidners
22844a Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civ il„Maļ
pamatojoties uz 10. jūnija igv
likumu un civ. proc.lik20fifi'2062. p. p. pamata , "ieZ""
Adriana Jura d. Freimona -
gurnu un savu lēmumu no 4 hZ
1927. g. paziņo, ka lūdzējs „'

rādu pēc divām (2) obljgac»|*'
apstiprinātām uz nekustamu in
šumu Rīgā, 3. hipotēku iecirkn "
ar zemes grāmatu reģ. j\f0 Jl-
1) par 3000rbļ.,lo/n28. jūnija ar JVa 2027 par ļj;Aleksandram Jēkaba d. Apsitis"
blanko cedēta un 2) par 10000 J!!'
no 1914. g. 22. marta ar N» 7,par labu Gustavam Andreja dSmildziņām, blanko cedēta ?
samaksājis, bet šīs augšā minēti!obligācijas nevar tikt izsnieg
atpakaļ parādniekam dēļ \J
šanas zemes grāmatās, tamdēļ kī
ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz au»šā
aprādītām obligācijām , pietek
ties tiesā viena mēneša laikāskaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests „Vatdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šis pW.
sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīci-
nātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

1927. g. 5. janvārī.. Nē 2313.
Priekšsēd. v. A. Veidners

22297a Sekretārs A. Kalve
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa .
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. uri
2062. p. p., ievērojot Kārļa Jē-
kaba d. Bļodnieka pilnvarnieks
zv. adv. pal. Bruno Krievina
lūgumu un savu lēmumu no
4. janvāra 1927. g. paziņo, ka
lūdzējs paradu pēc ' tris (3)
obligācijām, apstiprinātām uz ne-
kustamu īpašumu Rīgā, 3.. hipot.
iecirknī ar zemes grāmatu rejļ
JVs 1484: 1) par 4000 rbļ. no
1903. g. 31. marta ar JVs 462 par
labu Hermanim Kārļa d. Kam-
pem, kas viņu ir cedējis blanko.
kura obligācija ar Rīgas apgabal-
tiesas 1923. g. 27. marta lēmumu
ir dzēsta par iznīcinātu un viņas
vietā ir 1923.g. 31 .dec.ar JVa 18300
izsniegts jauns zemes grāmatu
dokuments Nikolajam fon «Jo-
tām kā kreditoram; 2) par 12001»
rbļ. no 1912. g. 6. oktobra ar

JVs 3008 par labu Rīgas tirdz-
niecības savstarpīgai kredītbie-
drībai un 3) par 10000 rbļ. no
1915. g. 26. februāra ar Ns 25S
par labu Martai Antona m. Hain,
kas viņu ir cedējis blanko, kura
obligācija ar Rīgas apgabaltiesas
1921. g. 7. febr. lēmumu ir at-
zīta par iznīcinātu — viņas vietā
ir 1921. g. 25. aprilī ar ' jVs 3696
izsniegts jauns zemes grāmatu
dokuments zv. adv. E. Pabstam
priekš Benjamiņa Bražnika, kā
kreditora — ir iemaksājis tiesas
depozitā Ls 580,— dēļ kapitāla
un °/0% dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa . uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiespsts ,,Vald. Vēstnesi" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gacoijas atzīs par samaksātām
un lūdzējām dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā

1927. g. 5. janvārī. JVs 2454.
Priekšsēd. v. A. Veidners-

22298a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1924. g. 9. decembri, PJg»
mirušā Eduarda Jāņa dēla
Dolfija ir atklāts mantojums.
un uzaicina, kam ir uz šo man-

tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem ,

fideikomisarijiem, kredttonem_ un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma Iespiešana*
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņa
nepieteiks, tad viņas atzīs k*
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 15. janvārī 1927. g.
L. JVa 2409.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners
23179a Sekretārs A. Kalvt-

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoda|»r

atklātā tiesas sēdē 11. janvāri
1927. g. izklausījusi Peterpris-
Tulas zemes bankas lūgumu m
hipotekarisko parādu dzēšanas
uz „Jaun-LīČ! JVa 35" mājam-
piederošām Andrejam Jēkaba "-
Kļaviņām, nolēma: atzīt PJ
iznīcinātu obligāciju par 480C!ne-
apstiprinātu 9. jumja 1914- g-
ar JVs 633 uz nekustamo īpasum"
Madonas apr., Lubejas muiža.
zemnieku zemes māju JaU '
Līči JVa 35 ar zemes grāmi reg-
JVs 2400 par labu Peterpils-Tm»
agrarbankai. lQo<

Rīgā, 17. janvārī 1927.gjNa 19^
Priekšsēdēt. v. A. Veidner.

23270a Sekretārs A. Ka iv*

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1925. g. 12. aprilī, Bučauskas
Treičos mirušā Gusta Jāņa d.
Meldera ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t! t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. JVa 2567.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22852a Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1919. g. 9. aprill, Rīgā mirušā
Pētera Jāņa d. Kupča ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt
šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. JVa 2525. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22853a Sekretārs A. Kalve.



oas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

"fciv. proc lik. 2011., 2014. un
"*.q p pamata , paziņo, ka
-1014 e 27. decembrī, Maska-

P- mirušā Roberta - Vilhelma
Mana cl. Lienevalda (Li-

nevalda) ir atklāts mantojums

m uzaicina, kam ir uz so man-
tojumu , vai sakarā ar to tiesības

ļā mantiniekiem , legatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem _ un
1 t pieteikt šīs tiesības minētai
Lsai sešu mēnešu laikā, skaitot

ļ
*"

šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ia minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
čTtiesības zaudējušas.

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
i JVs 2631.
' priekšsēdēt. v. A. Veidners,

Wfi59a Sekretārs A. Kalve.

?*'gas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ļ^ļatā tiesas sēdē 11. janvāri
Tu, '" §• izklausījusi Peterpils-
hinnLZen? es bankas lūgumu dēļ
ļļ'Potekarisko parādu dzēšanas
dem'i5 ]as"Kloku" mājām, pie-
gsam Andrejam Vītolam, no-
Sar it' atZlt par iznīcinātu obli-f* f par 3900 rbļ, apstiprinātuu-Janvāri 1912. g. ar JVa 16 uz

nekustamo īpašumu Vainišu mui-
žas zemnieku zemes ,,Lejas-
Kloku" māju, Valmieras apriņķī,
ar zemes grāmatu reģistra JVa49*9*9,
izdotu no Andreja Friča dēla
Vītola par labu Peterpils-Tulas
zemes bankai.

Rīgā, 17. janv. 1927. g. .Ne 1153.
Priekšsēdēt. v. A. Veidners.

2327hi_ Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
10. janv. nolēmumu uzaicina to
personu, kūjas rokās atrodas
obligācija par 1000 kr. rbļ,
kura izd. Zaļenieku krāj-aizdevu
kasei un korob. 1906. g. 6. okt.
Ne 3901 uz Jelgavas apr, Falc-
grāves muižas „Kalnenieku" mā-
jām ar hip. JVa 2984, — ierasties

šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn." un
iesniegt minēto obligāciju.

Ja noteiktā termiņā obligāciju
neiesniegs, tiesa to atzīs par iz-
nīcinātu un lūdz. Edgaram K'ein-
bergam atvēlēs prasīt hipotēku
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā- 1927. g. 15. janv.
L.JVs 457/26

Priekšsēd. v. Veiss.
23389a Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019 p- pamata, paziņo, ka
oēc 1915. g. 24. jūlijā, Rīgā
mirušā Jēkaba Jēkaba d. Jan-
sona ir' atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
1.1, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot

no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

ļa minētās personas- savas
tiesības augšā uzrādītā . termiņā

nep ieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 11. janvārī 1927. g.
L. Xs 2590.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
22860a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
p ēc 1926. g. 20. septembri, Rīgā,
Bolderajā mirušā Heinricha Jāņa
dēla Liepiņa ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 13. janvārī 1927. g.
L. Ne 2263. '

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23052a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka
pēc 1926. g. 2. septembri, Rīgā
mirušā Nikolaja Jāņa d. Alei-
ņikova ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem , kreditoriem un
t t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesaļ sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 14. janvārī 1927. g.
L. JVs 2513a.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
23053a Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. p. pamata, ie-
vērojot Heinricha-Bertholda un
Gustava Chantoffu pilnvarnieka
zv. adv. Zigfrida Jakobi lūgumu
un savu iēmiimn "no 4. janvāra
ļ?. g., paziņo, ka lūdzējiem pa
lielinieku valdīšanas laiku ir gā-
jušas zudumā sekošās divas obli-
gācijas , apstiprinātas uz nekusta-
mu īpašumu Rīgā, I hipotēku
iecirknī , zem zemes grāmatu reģ.
»- 223 , izdotas no Ādolfa Chan-

0nnn
3„Oktobril911 -g-P10000 rbļ., par labu Heinricham-

f«tholdam Ādolfa d. Chan-

nn™
zem Ns 34m lm 2) Parmooo rbļ. , par labu Gustavam

*uoIfa d. Chantovam zem JVa3469
Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-

'°Q _ aļa uzaicina visas personas,Kuram būtu tiesības uz augšā ap-
amtam obligācijām, pieteikties

"«ai sešu mēnešu laikā, skaitot
'° dienas , kad šis sludinājums
«spiests „Valdības Vēstnesī" un
f'f™ a, ka ja šīs personas no-
"'Ķta laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
uazejam izdos dublikātus, kuri
iool 0bli 8ac'Ju oriģinālu vietu,
p V- g- 5. janvārī. JVa 2447.
priekšsēd. v. A. Veidners.

^a Sekretārs A. Kalve.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto hipotēku, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, parādu
atzīs par samaksātu un-lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

1927. g. 5. janvāri. JVa 2489.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22296a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa ,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. pamata, ie-
vērojot Jāņa Jāņa d. Kiršteina
lūgumu un savu lēmumu no
4. janvāra 1927. g. paziņo, ka
lūdzējam Jānim Kiršteinam ir
gājušas zudumā divas obligācijas,
apstiprinātas uz nekustamu īpa-
šumu Cēsu apriņķī, Vecpiebalgas
muižas ,,Jaun-Ķemeru JVa 411"
mājām zem zemes grām. reģ.
JVa 872-. 1) par 900 rbļ. no 24. okt.
1892. g. ar Ne 422, izdotas no
Pētera Pētera d. Resnais par
labu Aleksejam Osipa d. Vilhel-
movam un 2) par 1500 rt>ļ. no
26. oktobra 1909. g. zem JVa 605,
izdota no Jāņa Pētera d. Resnais,
par labu Jānim Krustiņa d. Run-
delim.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p, ievērojot Jāņa Pētera
d. Bērziņa lūgumu un savu 4.janv.
1927. g. lēmumu, paziņo, ka pa-
rādnieks Jānis Bērziņš parādu
pēc hipotēkas, apstiprinātas 22.
augustā 1905. g. ar JVs 673 uz ne-
kustamu īpašumu Cēsu apriņķī,
Spāres muižas zemnieku zemes
,,Jaun-Lejas-Alain" mājām zem
zemes grām. reģ. JVa 4047 par
labu Mārcim Bērziņam 600 rbļ.
un Paulinai un Alvinai Bērziņ
300 rbļ. katrai ir iemaksājis
tiesas depozitā Ls 26,88 dēļ ka-
pitāla un %% dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādītām obligācijām, pieteikties
tiesā sešu (6) mēnešu laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam izdos dublikātu, kurš
izpildīs oriģināla vietu.

1927. g, 7. janvārī. JVa 2441.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22403a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. junija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Pidriķa Pidriķa d. Platajā lū-
gumu un savu lēmumu no 4. janv.
1927. g. paziņo, ka lūdzējs
Pidriks Platajs iemaksājis tiesas
depozītā Ls 65,— lai atzītu par
samaksātu hipotēku, apstiprinātu
29. janvārī 1915. g. ar JVa 139 uz lū-
dzējam piederošo nekustamo īpa-
šumu Cēsu apriņķī, Nēķena mui-
žas zemnieku zemes ,,Lipši JVa 6"
māju ar zemes grām. reģ. JVa 8
par labu Līzei Pāien, dz. Platais
sumā 2000 rbļ. un Marijas Palen
mantiniekiem Jēkabam-Paulim un
Kārlim-Voldemaram Palēnam un
Otilijai Vilhelminei Kupur, dzim.
Palen kopējā sumā 1250 rbļ., par
ko atsevišķi prasības dokumenti
nav izdoti.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām hipotēkām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no diemas, kad šis sludinājuns
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, pa-
rādu atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību parādaprasīt
dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 7. janvārī. JVa 2227.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22405a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civilproc. lik. 2011, 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1920. g. 2. martā Mārcienas pag.
Kaņep ēnu mājās mirušās Mades
Andrejam. Āboliņ, dzim.Resnis,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

1927. g. 11. janvārī. L. JVa2508.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22836a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civilproc. lik. 2011, 2014. un
201&. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1882. g. 29. maijā Birzgales pag.
Bodniekos mirušāAndrējaAndrēja
dēla Freilanda (Preilanda) ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

1927. g. 11. janvārī. L. JVa2281.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22834a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011, 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. g. 10. janvārī R *īgas Jūr-
malā, Mellužos mirušā Mārtiņa
Jāņa d. Sīpola ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t, pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

1927. g. 11. janvārī. L. JVa 2582.
. Priekšsēd. v. A. Veidners.
22835a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 11. janvārī
1927. g. izklausīja Pētera Pētera
dēla Grinblata konkursa lietu,
par ko iespiests sludinājums
„Valdības Vēstnesī" 22. septembrī
1924. g. JVa 215, nolēma: atzīt
Pētera Pētera d. Grinblata tirdz-
niecisko maksātnespēju par ļaun-
prātīgu bankrotu un viņa kon-
kursu par slēgtu.

Rīgā, 20. janvārī 1927. g.
L. JVa 13-1 g.

Priekšsēdēt. v. A. B ū m a n i s.
23626a _ Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 11. janvāri
1927. g. izklausījusi Zalmana
Ch.iima d. Morata konkursa lietu,
par ko iespiests sludinājums
,,Valdības Vēstnesī" 9. februāri
1925. g. JVs 31, nolēma; atzīt
Zalmaņa Chaima ci. Morata mak-
sātnespēju tirdzniecībā par ļaun-
prātīgu bankrotu un viņa kon-
kursu par slēgtu.

Rīgā, 20. janvārī 1927. g.
L. JVa 21-1 g.

Priekšsēdēt. v. A. Būmanis.
23627a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
13. dec. nolēmuma, dara zināmu

vispārībai, kā parāds 4900 kr.
rbļ. lielumā pēc obligācijas, korob.
1912. g. 13. janv. JVs82 uz Jaun-
jelgavas apr, Valles pag. „Apa-
iišu JVa 1" mājām ar hip. JVa 948,
atzīts par samaksātu un lūdz.
Donas zemes bankai dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās. L.JVs? 14/26

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23280a Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1926. g.
13. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka pirkuma-pārde-
vuma līgums, korob. 1889. g.
23. nov. JVa 436 uz Jēkabpils apr,
Zasas muižas ,,Zaļais mežs" mā-
jām ar zemes grām. JVa 835,
attiecībā uz pirkuma cenas 967 kr.
rbļ. lielo atlikumu, atzīts par iz-
nīcinātu un lūdz. Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L.JVs 734/26

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23281a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
20. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obli-
gācijas par 2450 kr. rbļ, korob.
1874. g. 10. sept. JVa 351 uz Tu-
kuma apr, Liel-Auces pag. „Bult-
nieku" mājām ar hip. JVs 222,
atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts zemes bankai dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
L.JVs732/26

Priekšsēd. v. Veiss.
23285a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
20. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obli-
gācijas par 8500 kr. rbļ. korob.
1911. g. 1. febr. JVa 350 uz Jel-
gavas apr, Lielsesavas pag.
,,Jurda-Jaunzem" mājām ar hip.
JVa 3982, atzīts par samaksātu un
lūdz. Donas zemes bankai dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 15. ianv.

L.JVs646/26
Priekšsēd. v. Veiss.

23283a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
20. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka pirkuma-pārde-
vuma līgums par 1900 kr. rbļ.
lielo pirkuma sumas atlikumu,
korob. 1908. g. 5. febr. JVa 118 uz
Talsu apr, Mūrmuižas pag.
,,Krievu" mājām ar hip. JVs3391,
atzīts par iznīcinātu un lūdz.
Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās. L.JVs649/26

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23284a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1926. g.
23. dec. nolēmumu dara zināmu
vispārībai, ka parāds 550 kr. r.
lielumā pēc pirkuma-pārdevūma
līguma, korob. 1885. g. 29. apr.
JVa 212 uz Ilūkstes apr, Pilskalnes
pag. ,,Veselovska II" mājām ar
hip. JVs 267 atzīts par samaksātu
un lūdz. Donas zemes bankai
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L.JVa648/26

Jelgavā. 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23276a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,.
pamatodamās uz sava 1926. g.
23. dec. nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds 1043 kr. r.
lielumā pēc pirkuma-pārdevuma
līguma, korob. 1877. g. 28. jun.
Ne 89 uz Jēkabpils apr, Vigantes
(Staben) muižas Lejas-Skabtic
mājām ar hip. JVs 297, atzīts
par samaksātu un lūdz. Valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L.JVs 630/26

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23277a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
23. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc pir-
kuma - pārdevuma līguma at-
likuma 1200 kr. rbļ. lielumā,
korob. 1879. g. 22. maijā JVo 270
uz Tukuma apr, Struteles mui-
žas „Vēveru" mājām ar hip.
JVa 1002, atzīts par samaksātu
un lūdzējai Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšami zemes grā-
matās. L.JVe 629/26

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23278a Sekretārs Mi ttelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
13. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds 6900 kr. r.
lielumā pēc obligācijas, korob.
1911. g. 14. janv. JVa 122 uz Jel-
gavas apr, Kalnamuižas pag.
,,Maz-Skadiņu" mājām ar hip.
JVs 279, atzīts par samaksātu un
lūdzējai Donas zemes bankai
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L.JVa 643/26
""Jelgavā, 1927. g. 15. janv.

Priekšsēd. v. Veiss.
23279a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1926. g.
20. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka pirkuma - pār-
devuma līgums, korob. 1881. g.
4. maijā Ne 414 uz Talsu apr
Pūces muižas ,,Vilciņu" mājām
ar hip. JVa 761, un' noder kā
prasības dokuments par 4970 kr.
rbļ. lielo pirkuma sumas atlikumu,
iznīcināts un lūdzējai Valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L.JVa631/26
"""Jelgavā, 1927. g. 15. janv.

™ Priekšsēd. v. Veiss.
23282a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
20. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds 500 kr. rbļ.
apmērā pēc pirkuma-pārdevuma
līguma, korob. 1913. g. 4. febr.
JVa 306 uz Bauskas apr, Mencen-
dorfas muižas ,,Kausē" mājām
ar hip. JVa 6157, atzīts par sa-
maksātu un lūdz. Jurim Vēr-
manim dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L.JVa414/26

Jelgava, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23390a Sekretārs Mitte 1liofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
20. dec nolēmuma dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obli-
gācijas par 3000 kr. rbļ, korob.
1913. g. 5. jtil. JVs 1141 uz Jēkab-
pils apr, Seces muižas ,,Tulle-
Briede JVs 96" mājām ar hip.
JVs 1199, atzīts par samaksātu
un lūdz. Alvinei Ezeros dota
tiesība prasīt attiecīgas hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
L.JVe 1024/26

Priekšsēd. v. Veiss.
23391a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
20. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parādi pēc šādām
uz Jelgavas apr,, Skursteņu
muižas „Līču-Jaunzem" mājām
ar hip. JVa 1243 uz ,,Līče-Vidus"
mājām ar hip. JVa 1245, korob.
obligācijām: 1) par 900 kr. rbļ..
korob. 1874. g. 8. jun. JVs 1674 un
2) par 900 kr. rbļ, blanko cedēta,
korob. 1908. g. 1. febr. JVs 328,
atzīti par samaksātiem un lūdz.
Fridricham Paulam S.teinhardtam
dota tiesība prasīt attiecīgo hi-
potēku dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
L.JVa 1094/26

Priekšsēd. v. Veiss.
23392a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1926. g.
13. dec. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 3000 kr. rbļ, izd.
Jēkabam Izraelovičam un korob.
1902. g. 4. martā Ne 126 uz ne-
kust, īpaš. Tukumā ar hip. JVs 13,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minēto obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju
neiesniegs, tiesa atzīs viņu par
iznīcinātu un lūdz. Mozum Bēram
un Eidei Izraelovičiem atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L.JVsl372/26

Jelgavā, 1927. g. 10. janv.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

22708a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1926. g.
20. dec. nolēmuma, uzaicina te
personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 2000 kr. rbļ., izd.
uz Ivana Vēža vārdu un korob.
1901. g. 16. apr. JVs309 uz Jēkab-
pils Lindes - Birzgales muižas
,,Lejas Muguru" mājām ar hip.
JVs 577, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn." un iesniegt min.
obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par iz-
nīcinātu un lūdz. Annai Zommer,
dzim. Līcit atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 10. janv.
L.JVa1378/26

Priekšsēd. v. P. Efferts.
22873a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1926. g.
20. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija par
2000 kr. rbļ, korobT 1912. g.
1. febr. JVs 331 uz Jelgavas apr,
Penkules- pag. „Liel-Dregeļu"
mājām ar hip. JVs 4193, atzīta
par iznīcinātu un lūdz. Donas
zemes bankai dota tiesība prasīt
jaunu akta norakstu, kurš stāsies
nozudušā oriģināla vietā.

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
L.JVa 564/26

Priekšsēd. v. Veiss.
23274a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
23. dec. nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc pir-
kuma - pārdevuma līguma at-
likuma 200 kr. rbļ. lielumā,
korob. 1878. g. 10. sept. JVa 356 uz
Tukuma apr, Liel-Auces muižas
„Gaiļu" mājām ar hip. JVa 225,
atzīts par samaksātu un lūdz.
Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
L.JVe 707 26

Priekšsēd. v. Veiss.
23275a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
9. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds Ls 8,15
lielumā pēc pirkuma-pārdevuma
līguma, korob. 1912. g. 31. okt.
JVa 2041 uz Ilūkstes apr, Sikelu-
Rozališku muižas zemes gab.
JVa 11 ar hip. JVs 3049, atzīts par
samaksātu un lūdzējam Andrejam
Kļaviņām dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās. L.JVs 1148/2

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23393a Sekretārs Mi ttelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
10. janv. nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
dāvināšanas līgums, izd. 1915. g.
5. martā uz Jāņa (Ivana) ļosifa
d. Lielausa vārdu un korob.
1915. g. 15. maijā JVa 358 uz Ilūk-
stes apr., Sventes pag. ,,Okolici
JVa 43 un 44" mājām ar hip.
JVa 1295 par 1200 kr. rbļ. lielo
parādu, — ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn." un iesniegt min.
aktu.

Ja noteiktā termiņā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdz. Konstantī-
nam un Michailam Lielausiem
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L.JVs 484/27

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23394a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
2. dec. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 2000 kr. rbļ, izd.
Nochumam Nissam un korob.
1902. g. 29. nov. JVs 1197 uz neku-
stamo īpašumu Jēkabpilī ar hip.
JVa 227b, — ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn." un iesniegt min.
obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
atmaksātu un lūdzējiem Joche-
mam Albertam un Jete: Galanter,
dzim. Helbart, atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L.JVs 543/27

Jelgavā, 1927. g. 18. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23528a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 192* 7. g,
13. janv. nolēmumu dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obli-
gācijas par 1500 kr. c. rbļ,
korob. 1900. g. 10. jun. JVs 506 uz
Tukuma pilsētas nekustamo īpa-
šumu ar hip. JVs 83, atzīts par
samaksātu un lūdz. Ansim Frid-
richam un Marijai Dzeņiem dota
tiesība prasīt attiecīgas hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 18. janv.
L.JVs 442/27

Priekšsēd. v. Veiss.
23527a

^
Sekretārs Mitte 1 liofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
23. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka pirkuma-pārde-
vuma līgums, korob. 1912. g.
15. okt. JVa 1618 uz Zentenes
„Lazdiņu I un II" un „Emu"
mājām ar hip. JVa 4204, atzīts
par iznīcinātu,attiecībā uz 2000kr
rbļ. lielo pirkuma cenas atlikumu
un lūdz. Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L.JVs 735/26

Jelgavā, 1927. g. janvārī.
Priekšsēd. v. Veiss.

23286a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
13. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija par
7900 kr. rbļ, "korob. 1910. g.
4. janv. Ne 13 uz Jelgavas apr,
Liei-Sesavas pag. Pilzābaku mā-
jām ar hip. JVs 2763, atzīta par
iznīcinātu un lūdz. Donas zemes
bankai dota tiesība prasīt jaunu
akta norakstu, kurš stāsies no-
zudušā oriģināla vietā.

Jelgavā, 1927. g. 10. janv.
L.JVs642 / 26

Priekšsēd. v. P. Efferts.
22709a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
13. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parādi 1500,,
1000 un 1000 kr! rbļ. lielumā pēc
obligācijām, korob.: a) 1892. g.
7. sept. JVa414, 2) 1907.g.15. febr.
JVa 153 un 3) 1904. g. 28. jun.
JVa 431 uz Tukuma apr. Ansātu
,,Anskuču" mājām ar hip. JVa 1328
atzīti par samaksātiem un lūdz.
Kārlim Šiliņam dota tiesība pra-
sīt attiecīgu hipotēku dzēšanu
zemes grāmatās. L.JVs 545/26

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23287a Sekretārs Mittelhofs.



Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 22. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 4. sept. 1925. g.
Gramzdas pag. mir. Andrēja-
Žano Pētera d. Trumpenieka
mantiniekus, kreditorus, legata-
rus, 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 kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 30. decembrī 1926. g.
21905a JVa 1108m/26. g.

Priekšsēd. v. V. Bienenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 22. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 8. sept. 1922. g.
Zūru pag. mir. Andreja Jukuma
d. Alit mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai' sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Liepājā, 4. janvārī 1927. g.
22324a JVa 1185m/26. g.

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

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 25. nov. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 25. apr. 1926. g.
Turlavas pag. mir. Ādama Er-
nesta d. Stepe mantiniekus, kre-
ditorus, 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 kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 5. janvārī 1927. g.
22422a JVa 1131 m/26, g.

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

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 22. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 29. sept. 1926. g.
Dunikas pag. mir. Pētera Jēkaba
d.Ķuda 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 iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVsll80m/26

Liepājā, 30. dec. 1926. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

21899a Sekretārs A. Jansons.

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

Lienājā, 30. decembrī 1926. g.
21903a JVs 1183m/26. g.

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

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 13. janv. 1927. g. lēmuma
pamata uzaicina 28. martā 1924.
g. Sakas pag. mir. Jāņa Jāņa d.
Dzeņa mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas

citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

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

Liepājā, 18. janvārī 1927. g.
23537a ' JVa 1192m/26. g.

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

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 20. janv?ra 1927. g.
lēmuma pamata uzaicina 12. jūlijā
1922. g Piltenes pag. Andža

Kaspara d. Šumachera mantinie
kus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasība uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesa
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības unļprasības, par ku-

rām nebūs paziņots tiesai minēta
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 24. janv. 1927. g.
Ns 559-m 26

Priekšs. b. V. Bienenstams
24024 Sekretārs A. J a n s ons

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1926. g.
13. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija par
6000 kr. rbļ, korob. 1912. g.
18. okt. JVa 130 uz Bauskas imobila
ar zemes grām. JVa 140, atzīta
par iznīcinātu un lūdz. Izraelam
Joffe dota tiesība prasīt attie-
cīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L.JVe985/26

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23288a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
23. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds 1150 c. r.
lielumā pēc pirkuma-pārdevuma
līguma, korob. 1911. g. 18. maijā
JVa 951 uz Talsu apr, Kabiles
pag. Kreslu-Barunu mājām ar
hip. JVa 2265, atzīts par samak-
sātu un lūdz. Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L.JVs 712/26

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23289a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
23. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds 150 c. rbļ.
lielumā pēc pirkuma-pārdevuma
līguma, korob. 1878. g. 6. febr,
Ne 76 uz Tukuma apr, Iles-
muižas Šiliņu mājām ar hip.
JVa 282, atzīts par samaksātu
un lūdz. Valsts zemes bankai
dota tiesība prasīt attiecīgas hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 15. janv.
Priekšsēd. v. Veiss.

23290a Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Moža Jakobsona lūgumu,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p, 17. marta
1923. g. likumu un savu 1927. g.
13. janv. lēmumu, uzaicina obli-
gāciju turētājus, kuras izdotas
par 1) 1500 rbļ. un 2) 2000 rbļ. uz
1) Jana Krista d. Spaile un 2)
Aleksandra Cemacha d. Dembo
vārdiem un 1) 1901. g.- 2. maijā
un 2) 1907. g. 31. martā nostipr.
uz Eliasam Mozesam Izraēla d.
Jakobsonam pieder, nekustamas
mantas Liepājā, ar krep. JVa 2085,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā līdzņemot minētās
obligācijas dēļ iemaksāto Ls64,27,
t. i. parāda ar procentēm saņem-
šanas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari obligāciju turētāju
neierašanās gadījumā, parādus
atzīs par samaksātiem piešķirot
lūdzējam tiesību pieprasīt * pa-
rādu izdzēšanu no zemes grā-
matām. JVa 252/27
. Liepājā, 17. janvārī 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23397a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Kārļa Kadiga lūgumu un
pamatojoties uz 17.marta 1923.g.
likumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. un savu 1927. g. 13. janv.
lēmumu, uzaicina Miķeli Sprūdi
ierasties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, saņemt Ls 1,07,
kā parāda 50 rbļ. lielumā sa-
maksu pēc 1896. g. 17. janv.
nostipr. Miķeļa Kadiķa testamen-
ta un Aizputes apr. 1. iec. pag.
tiesas 1894. g. 1. jul. lēmumu uz
Kārlim Jēkaba d. Kadigam
(Kadiķim) pieder, nekust, mantas
Liepājas apr, Kalētu ,,Zīļu"
mājām ar krep. JVa 3455 II reģ.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari kreditora neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām. JVa739/26

Liepājā, 17. janvāri 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23398a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Juliusa un Lates Vecpuišu
lūguma un pamatojoties uz
17. marta 1923. g. likumu, civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p. un
savu 1927. g. 13. janv. lēmumu,
uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota par 500 rbļ. uz Annas
Ermaņa m. Dišler vārdu un
1915.- g. 12. martā nostipr. uz
Ju liusam Madlenes d. Vecpuis
un Lattei Ermaņa m. Vecpuis,
dzim. Dišler, pieder, nekustamas
mantas Kuldīgas apr, Gaiķu
pag. ,,Lejas-Laucenieku" mājām,
ar krep. JVa 4330, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ierasties tiesā
līdzņemot minēto obligāciju dē]
iemaksāto Ls 6,67, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas.

Pec minēta termiņa notecē-

šanas, ari obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu piešķirot lū-
dzējam tiesību pieprasīt minētā
parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām. JVa741/26

Liepājā, 17. janvārī 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23399a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 22. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 16. nov. 1899. g.
mirušā Pētera Pētera d. Jakob-
sona mantiniekus, kreditorus,
legatarus, f'deikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
ststāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVsll81m/26

Priekšsēd. b. V. Bienensta ms.
21900a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 22. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 29. okt. 1923. g.
mir. Jēkaba Uldriķa d. Skudrīta
mantiniekus, kreditorus, legata-
rus, 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 kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

L epājā, 30. decembrī. 1926. g.
21904a JVa 1184m/26. g.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. J ansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 22. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 27. nov. 1921. g.
mir. Fridricha Ernsona un 27.
augustā 1910. g. mir. Tusneldas
Ernson mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 29. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 6. nov. 1926. g.
Aizputē mir. Friča Ernesta d.
Tīfentala mantiniekus, kredi-
torus, 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 kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 30. decembri 1926. g.
21906a JVa H96m/26\_g.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 22. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 24. sept. 1913. g.
mir. Sīmaņa Friča d. Frcimaņa,
ari Dreimaņa mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomisarus
un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JVsll78m/26

Liepājā, 30. dec. 1926. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

21901a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 22. dec. 1926. g. pamata
uzaicina 13. sept. 1919. g. mirušā
Danieļa Johana d. Batke man-
tiniekus, 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 kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 30. decembrī 1926. g.
21902a JVa !176m/26. g.

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

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 29. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 4. janv. 1924. g.
Liepājā mir. Hirša-Leiba Auseļa
d. Hurviča mantiniekus, kredi-
torus, 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 kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 5. janvārī 1927. g.
22423a JVe 1194m/26. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 2. dec. 1926. g. lēmuma
pamata uzaicina 29. apr. 1913. g.
mir. Andreja Dāldera mantinie-
kus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus 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 kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 31. decembrī 1926. g.
22620a JVe 1141m/26, g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 13. janv. 1927. g. lēmuma
pamata uzaicina 11. nov. 1925. g.
Valtaiķu pag. mir. Kārļa Bertuļa
d. Lazdenieka, ari Navenickij
mantiniekus, kreditorus, legata-
rus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstātc
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 18. janvārī 1927. g
23536a JVs 1114m/26. g
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Friča Sproga lūgumu un
pamatojoties uz 17. marta
1923. g. likumu, civ. proc. lik.
2083. un 2084. p. un savu 1927. g.
13. janv. lēmumu, uzaicina obli-
gācijas turētāju, kura izdota par
100 rbļ. uz Jūlijas Sproģe vārdu
un 1907. g. 20. dec. nostipr. uz
Fricim Jāņa d. Sproģe piede-
rošas nekustamas mantas Vents-
pils apr, Ugāles ,,Zīle" mājām,
ar krep. JVs 1102, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, ierasties tiesā
līdzņemot minēto obligāciju dēļ,
iemaksāto Ls 2,14, t. i. parāda ar
procentēm saņemšanas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu piešķirot lū-
dzējam tiesību pieprasīt parāda
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 17. janv. 1927. g.
JVs 742/26

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
23400a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jāņa Folberga lūgumu un
pamatojoties uz 17. marta 1923.g.
likumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. un savu 1927. g. 13. janv.
lēmumu, uzaicina obligācijas tu-
rētāju, kura izdota par 150 rbļ.
uz Anša Anša d. Folberga vārdu
pēc 1910. g. 15. febr. nostipr.
Kuldīgas apr. VIII iec. pag.
tiesas 1900. g. 28. dec. lēmumu,
uz Jānim Anša d. Folbergam,
piederošas nekustamas mantas,
Kuldīgas apr, Raņķu pag.
„Pienik JVs 4" mājām; ar krep.

JVs 4382, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto dokumentu dēļ
i 'emaksāto Ls 3,20, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari dokumenta neiesnieg-
šanas gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdz.
tiesību pieprasīt parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 17. janv. 1927. g.
JVs 745/26

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
23404a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Jāņa Lēles lūgumu un pa-
matojoties uz 17. marta 1923. g.
likumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. un savu 1927. g. 13. janv.
lēmumu, uzaicina obligācijas tu-
rētāju, kura izdota par 500 rbļ.
uz Ernsta Lēle vārdu un 1907. g.
7. dec. nostipr. uz Jānim Friča d.
Lēlēm piederošas nekustamas
mantas Ventspils apr, Ziras
,,Strazde" mājām, ar krep.
JVa 1607, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto obligāciju dēļ
i'emaksāto Ls 10,67, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari obligacjjas turētāja
neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu piešķirot
lūdzējam tiesību pieprasīt pa-
rāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām. JVs 743/26

Liepājā, 17. janv. 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

23401a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 20. j»nvnra 1927. g
lēmuma pamata uzaicina 22 mMja
1925. g. Zūru pag. mirušā Otto
Inta d. Freimaņa mantiniekus
kreditorus, legatarus, iideikomis.
un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu _ mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

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

Liepāja, 24. janvārī 1927. g.
Nš 553m/26.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
24024 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabali.,
az sava 20. janvāra 1927 g.
lēmuma pamata uzaicina 8_ febr.
1906. g. mir. Lav "z;s Andreja m.
Grinberg mantiniekus, kreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu but
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pie teikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Liepājā. 24. janvārī 1927. g.
J6 561m '26

Priekšs. b V. Bienenstam
22405 Sekretārs A. lansons

Liepājas apgabali.,
uz sava 16. decembra 1926. g.
lēmuma pamata_ uzaicina 9. sept.
1925. g. mirušā Ādama Sproga
mantiniekus, kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz viņa at-
stāto mantojumu, vai kuļas vē-
lētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Minētā laikā nepieteiktas tie-
sības un prasības tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem
un pēc aizrādītā termiņa notecē-
šanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 30 dec. 1956. g
Na 1071-m/26.

Priekšs. b. V. B i e n e n s t a m s.
21893 Sekretārs A. J a n s o n s.

Jērcēnu pagasta tiesa,
Valkas apriņķī, pamatodamies uz
savu 20 janvāra 1927. gada
lēmumu uzaicina 22 augustā
1916. gadā mirušā Jērcēnu p?g,
Stūmeļu mājas īpašnieka Jāņa
Pētera d. Skropstes mantl-
niekas, parāda devējus un ņēmē-
jus un citas personas, kam būtu
kādas tiesības, vaj prasības uz
nelaiķa atstāto mantu, pietekt
savas tiesības un prasības šai
pagasttiesai sešu menesu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi
.Valdības Vēstnesi" .

Pēc augšminētā termiņa note-
cēšanas nekādas prasības un ie-
bildumi net ks ievēroti. 2

Priekšsēdētāja v. R, K a 1 n i n
24^36 Rakstvedis A J e k a 1 i «.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1926. g. 31. dec.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p, uzaicina
1917. g. 1. okt. mirušā Jāņa
(Joanna) Feodorova manti-
niekus, pieteikt savas mantojuma
tiesības uz nel. mantojumu, kas
palicis Jaunlatgales apr, Gauru
pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Jaunlatgalē, 1927. g. 11. janv.
JVa34

22809a Miertiesn. J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1926. g. 31. dec.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p, uzaicina
1918. g. 14. jūnijā mirušā An-
dreja Terentjeva mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tiesības
uz nel. mantojumu, kas palicis
Jaunlatgales apr, Gauru pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
Skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Jaunlatgalē, 1927. g. 11. janv.
JVa 32

22810a Miertiesn. J. Gutmans.

Latgales apgabali, vecākais notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 18. de-
cembrī apstiprināta pirkšanas-
pārdošanas līguma pam. Dāvids
Eljas d. Zilberts ieguvis no
Annas-Genrietes Borisa m. Ša
bades, Klāras Borisa m. un
Marijas Samuila m. Ippo, Minnas
Borisa m. Poļak un Stefānijas
Samuila m. Zegelberges par
Ls 18500 dzimtsīpašuma grunts-
gabalu 44 kv. asis platībā un
tiesības uz lO'/ s kv. asim no
kopējas sētas un caurbrauktuves
un cauriešanas tiesības caur ko-
ridoru aizņemto gruntsgabala
JVa 12 daļu ar ēkām Daugavpilī,
II iecirknī XVIII kvart. JVs 11,
Valdemāra ielā zem policijas
JVs 38. JVe 31.

Daugavpilī, 1926. g. 7. janv.
Vec. not. v. pal. E. Kriķis.

22498a Sekretāra p. A. Neikene

Latgales apgabali, vecākais notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 12. janv,
apstiprināta pirkšanas - pārdo-
šanas līguma pamata Onufri js,
Bonifacijs un Juljans Aleksandra
d. Zelenko (Želenkovi) ieguvuši
no Jēzupa Matveja d. Kalvana
par Ls 2800 nekustamu īpašumu
10,344 ha platībā, pastāvošu
no zemniekiem piešķirtās zemes
gabaliem JVaJVs15 un 15a, Ludzas
apriņķī, Brigu (senāk Janopoles)
pagastā. JVa 710.

Daugavpilī, 1927. g. 14. janv.
Vec. not. v. pal. A. Bergs.

23096a Sekret. pal. A. Neikene.

Rigas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 10_ februārī 1927. g,,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Peldu
N° 27, pārdos Miķeļa M a 1-
j a c k a kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 430.

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

Rīgā, 21. janvaiī 1927. g.
24602 Tiesu izp. Ed Kalniņ š,

Rīgas apgabaltiesas IV iec.
tiesu izpildītājs,

kūja kancleja atrodas Rīgā, An-
dreja Pumpura ielā JVs 1, paziņo,
ka 1927 g. 11. februāri, pīkst. 10
rītā, Rīgā, Kandavas iela J6 18,
pārdos Fridricha T e b e I a
kustamo mantu, sastāvošu no
viena ar ūdeni apsildāmā katla
un novērtētu par Ls 7u0.

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

Rīgā, I. febr. 1927. g. L.J\6412
246' 3 Tiesu izp. V P o ž a r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas V iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 8. febiuarī _ 1927. g.,
pīkst. 9 dienā, Rīgā, Rēveles ielā
Ms 28/iO, pārdos Dāvida un
Rases Jakobson kust. mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par ls 560.

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

kīgā, 24. janvārī 1927. g.
24604 Tiesu izp. E Smeil»

Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 10. februārī 1927. g.,

pīkst. 11 dienā, Rīga, mNo-
metņu ielā Ka 19, II ūtrupe
pārdos Voldemāra Jakob-
sona kustamo mantu, sastāvošu
no mašinām un novērtēta par
Ls 1500.

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

Rīgā, 27. janvārī 1927. g.
24605 Tiesu izp L. Jaksjj ijj:

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pils. tiesas izpild.
paziņo, ka 11. februārī 1927. ??,

pulkst. 10 no rīta, Jelgava, Uz-

varas ielā Nš 33, pārdos pirmos
un otros torgos

vairāksolīšanā
Jelgavas atslēgu un būvap kalunm
fabrikas akc. sab. kust. mantu,
sastāvošu no dažādiem pusfabri-

kātiem (slēdzamiem un cm
dažādas bantdzelzs, apaļas nfl
četrkantīgas dzelzs, gataviem

fabrikātiem un citas mantas, no-
vērtētas Ls 22 279,70.

Izzināt sarakstu, novērtējuma,

kā ari apskatīt pārdodamo man tu

varēs pārdošanas diena uz vietas.

24506 Tiesas izp. J. Veiss.

Latgales apgabali, vecākais notārs
paziņo, ka uz 1926. g. 21. de.
cembrī apstiprināta pirkšanai
pārdošanas līguma pamata Jānis
Aleksandra d. Leitans ieguvis
no Lariona Dāvidova, viņš ari
Kustovs par Ls 5000 nekustamu
īpašumu 36,46 des. vairāk vai
mazāk, platībā pastāvošu n»
Bolvu-Aleksandropoles muižas at-
dalīta zemes gabala JVa 10 ar
nosaukumu uročišče Vikstamežs
Jaunlatgales apriņķī, Bolvu pal
gastā. JVs 58776.

Vec. not. v. pal. E. Kriķis.
22143a Sekr. pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1926. g.21.uecembrī apstiprināta dāvināšanas
līguma pamata Konstancija
Ādama m. Romanovska , dzirh
Plešan, un Zuzaana Ādama m
Žuk, dzim. Plešan, ieguvušas
no sava tēva Ādama Dementija d
Plēšana vienlīdzīgas daļās ne-
kustamu īpašumu Ls 300 —
vērtībā, pastāvošu no zemnie-
kiem piešķirtās zemes gabala
(podvornij učastok) Jaunlatgales
apriņķī, Balvu pagastā, Elkš ņevs
sādžas zemes robežās.

Daugavpilī, 1926. g. 21. dec
JVa 58773.

Vec. not. pal. E. Kriķis.
22144a Sekr. .pal. A. N e ik e n e.



(Paziņojums.
1927. g. 22. janv. fin. ministrs

aps iprinajis statūtus Latvijas-Bri
tanijas rūpn. un tirdzn. akc. s-bai
senāk R. Feldhūn un b-dri, kuras
mērķis ir:

iegūt, turpināt un paplašināt
Britanījas-Latvijas iirdm. s-bai
R. Feldhūn un b-dri piederošcs

a) kokvilnas vērptuves, apre-
turas, aušanas un krāsošanas fa-
briku, atrodošo? Rīgā Šampetera
ielā 36 un

b) tirdzniecības uzņēmumu,
kurā ietilpst manufaktūras un citu
preču imports un eksports, tirdz-
niecība ar saviem un svešiem
tekstilpreci izstrādājumiem, neiz-
ņemot ari ārzemju, un vispārīgi,
visāda veida rūpniecības un tirdz-
niecības uzņēmumus ierīkot, ie-
gūt un izmantot kā Latvijā, tā
ari ārzemes.

Pamatkapitāls Ls 1.000.C00, ,
10000 akcijās, par Ls 100,.—
katra.

Sabiedrību dibina:
Noa Ginsburgs, Rīgā, Audēju

ielā 14,
Rafaels Feldhuns, Rīgā, Audēju

ielā 14,
Osips Finkelsteins, Rīgā, Eliza-

betes ielā 45/47,
Sonja Šeer, Rīgā, Audēju ielā

Ne 14 un

Jānis Šillnskis, Rīga, Jēkaba
ielā 6/8.
Tirdzn. un banku nod. p-ka v.
23875 V. G ai līts.

Revidents A. Zalpeters.

pirtos iiirfiksolisnni
Annas O z o _l i ņ a s kustamo
mantu, novērtētu par Ls 3075 un
satāvošu no 41 Latvijas tirdzn,
un rūpniecības bankas akcijas,
dēj viņas 1924. g. un 1925. g
ienāk., >924. g proc. p. un 1924. g.
un 1925 g. nekust. īpašum. no-
dokļa segšanas.

Rīgā, 1. februārī 1927. g.
24600 Piedzin. A. Ozoliņš

Rīgas polic. Jūrmalas iec.

priekšnieks
paziņo, ka 1927. g., 15. februāri,
pīkst. 10 rītā, Slokā, Jūras ielā
N° 17, .

pārdos vairāksolīšanā
Andrejam _ Z i 1g a 1v i m piede-
rošas dažādus jaunus apavus un
vīriešu melnu tērauda kabatas
pulksteni, novērtētus par sutnu
Ls 32, saskaņā ar tiešo nod kļu
departamenta r. no š.g. JVs28343,
29705. 24568

Rīgas policijas Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 17. februārī,
pīkst. 10 rītā, Slokā, Jūras ielā
Nš 17

pārdos vairāksolīšanā
Michelim Laguškrim piedero-
šās astoņas gultu segas, novēr-
tētas par Ls 40, saskaņā ar tiešo
nodokļu departamenta r. no š g.
M 28208, 29561. 24570

Rīgas policijas Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņa, ka š. g. 17. februārī,
pīkst. 10 rītā, Mellužos, Dambja
ielā JG 2,
pārdos vairāksolīšanā
Jānim P a 1k i n a m piederošo
18 gadus vecu zirgu, novērtētu
par Ls 75, saskaņā ar tiešo no-
dokļu departamenta r. no š. g.
NŠJ8275. 24571

Dzelzceļu virsvaldes mater.
apgāde izsl.rakst. konkurenci
7. febr. 1927. g. uz drāti, dzelzs,
atlaidinātu 0 4 mm —40000 kg.

Sacensības sākums pīkst. 11 rītā.
Sacensības dalībniekiem jāiemaksā
10% d osjbas naudas no piedā-
vājuma vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā
NsS .ist. 101. NŠ4420 1* 23972

Rīgas policijas IX iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto kara klausības apliecību,
izdotu no Rigas kara apr. pr-ka
28. martā 1922. g. JVs 63596 uz
pils. Friča Jāņa d. Tettera
vārdu, dzim. 1885. g. 24S93

Ilūkstes apriņķa priekšnieka pa-
līgs II iecirkni izlsudina par nede-
rīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi JVa 2069, izdotu no
Lašu pag valdes 25. jūnijā 1924. g.
uz Antona Kārļa d. Pučka vārdu
un atsauc .Valdības Vēstnesi'
Nš 250 no 5. nov. 1^26. g. izslu-
dināto Latvijas iekšzemes pasi
JVs 930 uz Helēnas Babran vārdu
par nederīgu, jo pēdējā atrasta
uu izsniegta pēc piederības.

22046

Paziņojums
1926. g. 22. janvārī no finansu

ministra apstiprinātie statūti Lat-
vijas-Britanijas tirdzniecības un
rūpniecības akc. sab ,R. Feld-
huns un b-dri" anuleli ar finansu
ministra š. g. 22. janvāra rīko-
jumu, sakarā ar statūtos pare-
dzētā sabiedrības dibināšanas ter-
miņa nokavēšanu.
Tirdzn. un banku nrd. p-ka v.
23874 V. Gailīts.

Revidents A. Zalpeters.

Akcīzes valdes III apgabala in-
spektors izsludina par nozaudētu
oieteikto tabakas patenti par š. g.
I pusi, izdotu no Latvijas bankas
Liepājas nodaļas š. g 5. janvārī
ar Ni 520 Asites kooperatīvam
.Druva" Enķu kroga. Liepājas
apriņķī Nozaudētas patentēs vieta
izdots noraksts no š. g. 29. janv.
ar Nē 446. 24425

Paziņojums.
. 1927. g. 25. janv. finansu mi-

"«"s apstiprinājis Rigas kok-
ainas manufaktūras sabiedrības
?uazdmuiža statuu 23. § grozī-
gu nosakot līdzšinējā viena
j , ora"kandidāta vietā divus
«īrektorus-kandidatur.
9^oJirdzn-

un banku nod. pr-ks
imi A. Kacens.
-—^Rgvidents R. Bēr z i n š.

Paziņojums,
ni/t?' 8- 22- ī'- ī'nansu mi-
niet apStiprinā,is »Zvērād " «rdz-
sahil^,. un 'upniecības akciju«bed nbas iZjemeļi .

(^^
ļ)

s-W ^'oz'iumu, sakarā ar ko
«adi, darbības gads, kalendāra
lid2%oVleta ' noteikts no »? jnlija
U.*J. jūnijam.

24271 un banku nodaļas
'priekšn. A. Kacens.

Reviden.s R. Bērziņš.

Paziņojums
1927. g. 22. janvārī finansu

min. apstipr. statūtus akciju sa-
biedrībai .Rīgas konservu fabrika
S. K. F.*, kuras mērķis ir:

a) iegūt un izmantot konservu
fabriku, sakņu, zivju, augļu un
gaļas produktu konservēšanai un
pārstrādāšanai,

b) izgatavot daž. veida ēdam-
vielas un saldumus,

c) ierīkotkonservu fabrikai va-
jadzīgās skārda darbnīcas un

d) tirgoties ar saviem un sve-
šiem ražojumiem, kā iekš-, tā ari
ārzemēs uz sava rēķina un ko-
misijā.

Sabiedrības dibinātāji ir:
Josifs Kaplans, Rīgā, Bruņinieku

iela 47, dz. 3,
Arturs Mednis Rīgā, Marijas

ielā 18, dz 6,
Oseļs Ņimcovičs, Rīgā, Elizabe-

tes ielā 18,
Msrkels Fridmans, Rīgā, Jura

Alnnana ielā 2a, dz. 3 un _
Senders Fridmans, Rīga, Juj-a

Alunana ielā 2a, dz. 3.
Pamatkapitāls Ls 100.000,—,

500 akcijās par 200,—.
Valde atrodas Rīgā.

Tirdzn. un banku nod. pr. v
V. Gailīts.

23961 Revidents A. Zalpeters.

Paziņojums.
1927. g. 22. janvārī finansu

ministrs apstiprinājis statūtus sēr-
kociņu skol ņu eksporta centrāles
akciju sab-bai, kuras mērķis ir:

1) izvedu, ievedu, tranzīta un
vietējā tirdzniecība arsērkociņu
skaliņiem, koka apstrādājumiem
un citām precēm uz sava rēķina
un komisijā un

2) iegūt būvēt, nomāt un iz-
mantot koku apstrādāšanas fabri-
kas, kā ari pirkt un izstrādāt
mežus.

Sabiedrību dibina::
Johans Brauns, Rīgā, Smilšu

ielā 22,
Iv*ns Smit, Liepāja, Smala ielā

Nš 1,
Leiba Davidsons, Rīga, Rūpnie-

cības ielā 3a,
Georgs Ruge, Rīga, Kojusalas

ielā 12 un
Osips Finkelsteins, Rīga, Eliza-

betes ielā 45/47,
Pamatkapitāls Ls 102.000—,

510 akcijas par Ls 200,— katra.
Valde utrodas Rīgā.
Tirdzn. un banku nod. p-ks

23960 V. Gailīts.
Revidents A. Zalpeters.

Likuma dd ministra kabineta
noteikumu krBJoms.

1927. gada 1. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pili, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pie-

prasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu „ 0,24

Saturs:
1) Papildinājums kreditlikumos.
2) Noteikumi par baptistu drau-

dzēm.
3) Latvijas Sarkanā Krusta statūti.
4) Pārgrozījumi un papildinājumi

likumā par pagastu pašval-
dību.

5) Pārgrozījums likumā par valsts
zemes fonda piešķirto un pie-
šķiramo zemju novērtēšanu un
pā d sanu dzimtsīpašumā vai
atdošanu dzimtsnomā.

6) Noteikumi par zemkopības mi-
nistra tiesību izdot saistošus
noteikumus lopu sērgu apka-
rošanai.

7) Pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos par karavīru un
valsts ierēdņu un kalpotāju
pensijām.

8) Noteikumi par statistisku ziņu
ievākšanu attiecibā uz pār-
maiņām nekustamas mantas
tiesiskā stāvoklī

9) Skolu saraksts, kuru apmeklē-
šana dod tiesību atlikt iesauk-
šanu obligatorisk» aktivā kara
dienestā, saskaņā ar kara-
klausības lik. 35. pantu.

MfabctisRs
satura rādītais
Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājumam, 192-i. g.,
1. līdz 24. burtnīcai (1. līdz

192. skaitlim).
Saeimas kodifikacijas nodaļas sa-

kārtojumā

Šis satura rādītājs maksā:
Ls 0,20, ar piesūtīšanu Ls 0 22.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 8. februārī 1927. g.,
pulksten 13 dienā, Rīgā, sarkanos
spīķeros Nš 30,
pārdos vairāksolī anā
Borisa J o f f e s kustamo mantu,
novērtētu par Ls 283,50 un sa-
stāvošu no decimal-svariem un
citām dzelžu precēm, dēļ viņa
1925. g. % peļņas nodokļa seg-
šanas.

Rīgā, 25. janvārī 1927. g.
24599 Piedzinējs D e r i n gs.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Jsfe f067 uz Otilijas
D e m c e s vārdu pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nede-
rīgu. 24597

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 21. janvārī ir apstipri-
nājis Rēzeknes apr. Rozenmuižas
meliorācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
66. I. p. ar Ns 216.

Sabiedrības valdes sedeklisj
Rēzeknes apr., Rēznas pag. nama
c. Rēzekni.

Nodaļas vadītājs A. Ķuze.
244"2 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 21. janvārī, ir apstipri-
nājis Kuldīgas apr. Kursīšu pag.
meliorācijas sabiedrības .Urga"
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta me'ioraci
jas sabiedrību reģistra II daļas
67. 1. p. ar Ne 217.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kursīšu pagasta namā c. Kursīšiem.

Nodaļas vad. A. Ķuze.
24493 Darbvedis F.Briedis

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 21. janvārī ir apstipri-
nājis Brigu pagasta meliorācijas
sabiedrības .Pioniers* statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra II. daļas
65. I. p. ar N> 215.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ludzas apr. Briģu pag. caui
Zilupi

Nodaļas vadītājs A. Ķuze.
24494 Darbvedis Briedis.

Rīgas pol. I iec. pr-ks
paziņo, ka 1927. g. 15. februārī,
pulksten 10 rīta, m. Jaunielā
Nš 2, dz. 1,

pārdos oolrfiksollft.no
Kārlim Grinhagenam piede-
rošs viens sienas spoguli, notak-
sēts pār Ls 30,11, Rigas pilsētas
valdes nodokļu nodaļas prasības
segšanai 24^91
Rīgas poiic. Vfēc. priekšn,
paziņo, ka 1927. g. 9. februārī,
pulksten 10 rīta, Petersalas ielā
NŠ18,

afklltl laiiibolišaii
pārdos koku apstrādāšanas
fabrikai .Astra* piederošu 1 elek-
tromotoru, novērtētu par Ls 505 —
slimo kases parādu segšanai.

Pārdodamā mašina apskatāma
pārdošanas dienā uz vietas. 24592

Rīgas pol. VII iec. priekšn.
paziņo, kaš.g. 10. februāri, pīkst.
10 dienā,

Ūk tfļļttH-pils V. Berzlapam piedero-
šāsmantas novērtētas par Ls 1200.
atrodošās Gertrūdes ielā Ns 69/71,
dz. 3, sastāvošas no magoņu koka
zāles garnitūras, pārvilktas ar zaļu
drēbi, 1 ozola koka trauku bufetes,
1 ozola koka rakstuma galda ar
krēslu, 1 ozola koka drēbiu skapja
ar 3 durvim un vēl citām mēbelēm.

Pārdodamo mantu apskatīšana
izdarāma pārdošanas dienā uz
vietas.

Pamats: darba insp. slimokašu
lietās rak. JJ* 85267 8. jūnijā
1926 g. 24507

Rīgas policijas
Jūrmalas iec. priekšnieks

paziņo, ka š.g. 15. februārī, pīkst.
10 rītā, Mellužos, Grāvju ielā
Nš 4,

pārds vairāksolīšanā
Alfonam Dziedātajam piede-
rošo šķimeļa zirgu, novērtētu par
Ls 40 un kaltas mazi etotas raga-
vas, novērtētas par Ls 11,69,
saskaņā ar tiešo nodokļu depar-
tamenta r. no š. g Ne 2*469,
29470. 24572

Rīgas policijas
Jūrmalas iec. priekšnieks

paziņo, kaš. g. 17. februārī,
pīkst. 10 rīta, Sloka, Jūras iela
Nš 17,

pārdos ooirāksolBanfi
Fanijai Lagušker piederošas
mantas, kā: 1) 7 m brūnā kokvil-
nas tūka; 2) 10 m dzeltenas pēļu
drānas; 3) 20 m zila kokvilnas
audekla; 4) 25 m logu aizkaru
drēbes; 5) 25 _m vilnas kleitas
drēbes, novērtētas par Ls 130,
saskaņā ar tiešo nodokļu depar-
tamenta r. no š. g. Nš 28207,
29566. 24569

Rīgas pol. XII iec. pr-ks izslu-
dina par nederīgām sekošās no-
zaudētas karaklaus, apliecības: 1)
Nš 13880, izd. noRīgas apr.aps. pr-ka
26. apr. 1921. g. uz Kārļa Miķeļa
d. Viljana vārdu; 2) Mš 59970,
izd. no Rīgas apr. aps. pr-ka
27. febr. 1922. g. uz Mārtiņa Ber-
tula d. Langenberga v. 24594

Paziņojums.
1927. g. 22. janvārī finansu mi-

nistris apstiprinājis statūtus iz-
devniecības paju s-bai .Latvis',
kuras mērķis ir:

a) izdot periodiskus un neperio-
diskus preses orgānus un
nodarboties ar grāmato ap-
gādniecību;

b) tirgoties ar periodiskiem un
neperiodiskiem izdevumiem,
grāmatām, grāmatrūpniecibas
materiāliem unrakstāmlietām.

c) iegūt, ierikot un eksploatēt
tipogrāfijas un citas poli-
grāfiskas ietaises.

Pie nodibināšanās s-ba pārņem
savā īpašumā komanditsabiednbai
.Latvis"— A. Bergs un biedri
piederošā laikraksta .Latvis'
izdevniecību ar visiem aktiviem
un pasiviem.

Pamatkapitāls Ls 60.000-, 120
pajas par Ls 500.— katra.

Valde atrodas Rīgi.
Sabiedrību dibina:
Arveds Bergs, Rīgā, Krišj.

Barona ielā 7, dz. 2;
Pauls _A šm a n i s, Rīga, Valde-

māra iela 4, dz. 10;
Mārtiņš Miljons, Riga,Valde-

māra ielā 41;
Kristjans B i g g e , Rīga, Archi-

tektu ielā 1:

Reinholds R u t k e, Rīgā, Lielā
Zirgu ielā 23.

Tirdzniec. un banku nod.
pr-ka v. V. Gailīts

24005 Revidents A. Zaloeters.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 9. februārī 1927. g.,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Avotu
ielā Ns 13, dz. 3,
pārdos vairāksolīšanā
Abeļa Heimansona kustamo
manta, novērtētu par Ls 360 un
sastāvošu no klavierēm, viņa
1926 g. °/o°/o peļņas nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 10. janvārī 1927. g.
24601 Piedzin A. Krauklis.

Tieša nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 9. februāri 1927. g.,
pulksten 11 dienā, Rigā, 1. Pils
ielā N° 13/15, dz. 3 (piedzīšanas
nod.),

Risas apr. valsts zemju inspekcija
Rīgā, Lāčplēša ielā N» 24, š. g. 23. februāri, pīkst. 11,

iznomās atblfiU un aizklātā uairāKsolīšanā
sekošās valsts zemes fonda zvejas:

j) Skrīveres muižas Daugavas zveja, Skriveres pagastā,
2) Lindes . . , Birzgales
3) Mllgravja „ . no Cementa fabrikas līdz Voleru muižai,
4) , ' „ pretim muižai,
5) » . ap Rutku sēkli, Daudera un Siena salu,
6) » » pie kuģu būvētavas un ap Putnu salu.
7) . . Vecdaugavas , un attekās pie Skunstnieku mājas,
3) Vejzaķsalas „ Daugavas , un atteka apfabriku,
9) Guberņas , „ .un izzarojumā ap Komendanta salām,

10) Loveldta . . nozarojuma zveja,
li) Bolderajas . , zveja,
12) Mangaļu * . . ap Kundziņsalu
13) . . , .no Siena salas līdz jūrai,
14) , , Vecdaugavas un iztekas zveja,
18) . ? Malu ezera zveja, Mangaļu pagastā,
16) Ropažu , Rauduļu , . Ropažu
17) . - Sēres , -. ,
18) Melnezera ...
19) . Lēpju ...
20) . . Asariņu ...
21) Zaķu . Juglas Melnā ...
22) . . Tumšupes ...
23) Ādažu , Atarpu , . Ādažu
24) „ . Mazā Moku ... ,
25) „ . L'ņu ...
26) Lokšu . Melites , , Nītaures .
27) Nītaures . Bezdibeņa ...
28) Akenstoķes , Bērkalna . . Mores
29) Jūdažu . Umuru . . Siguldas
30) Paltmales . Zviedru , . Līgatnes .
31) , . *'elna ...
32) . . Caules „ .
33) Doles , Dzirnavu upītes un ezera zveja Doles pagastā,
34) Hapaka grāvja un viņa nozarojumu zveja līdz Guberņas muižas zvejai,
35) Ogres upes zveja visā Rīgas apriņķī
36) Lielas Juglas upes....
37) Mazās » ...

Zvejas iznomās noteikumos par zveju iznomu (skat. .Zemes Ier. Vēstn." 36. num.) nosacītā
iārtibā, uz 3—9 gadiem no 1927. g. 23 apriļa.

Iznomu apstiprina C. Z. Ie. k-ja, kura_pa*ur tiesības iznomās komisijas lēmumu grozīt. Dažādas
varbūtējas pretenzijas

^
un iebildumi par zvejām jāiesniedz izspekcijai 2 nedēļu laikā pēc sī sludinājuma

iespiešanas .Vaid. Vestn.*. Vēlākus iesniegumus neievēros.
Per piedalīšanos atklātā vairāksolīšanā jāiesniedz rnk tisks pieteikums, bet lai piedaītos aizklātā

vairāksolīšanā jāiesniedz inspekcijai līdz izsoles dienai pīkst 11, pieprasījums slēgtā aploksnē ar uz-
rakstu .Zveju znomas komisijai par Nš . . . _ . . muižas zveju" (jāuzrāda pa-
reizs zvejasnnmurs un apzīmējums pēc šī publicējuma).

Aizklātas vairāksolīšanas . pieprasījumā jāuzrāda: pieprasi] ima iesniedzēja vārds un uzvārds,
dzīves vietu, arods, nomājamas zvejas nosaukums, uz cik gadiem vēlas to nomāt un par kādu nomas
maksu gadā, garantijas, dokumenti un pierādījumi pac zvejas kārtīgas apsaimniekošanas un imanto-
tošanas nodrošinājumu.

Visiem vairāksolīšanas dalībniekiem jānomaksā iznomās dienā komisijai viņas noteikto drošības
nauda, bez kuras nomaksas pieprasījumus un pieteikumus neievēros. Pilsoņi, kuri piedalās aizklātā
solīšanā, nedrīkst piedalīties atklātā solīšanā un otrādi par vienu un to pašu zveju.

Zveju pieprasījumu un pieteikumu blankas dabūjamas, kā ari sikātus paskaidrojumus par izno-
mājamām zvejām un viņu robežām sniedz inspekcijā.

Rīgā, 1927. g. 31 janvārī,
24451 Rīgas apriņķa vnlsts zemju inspektora v E Albe rings

Dzelzscefu virsvaldes materiālu apgādes
1. rajo a priekšnieks

savā kantorī, Rīgā, Krasta stecijā, 1927. g. 10. februāri, pulksten 10,

Izdos rakstiskā mazāksamana
apm. 90.000 gab. platceļu gulšņu

iekraušanu vagonos ** 4509

sekošās vietās: Valmieras ft. — apm. 80.000 gab.; Strenču st. —
spm. 10000 gab.; Lodes st —apm. 10.000 gāb, un Inčukalna
st. — apm. 10:000 gab. — Sacensības dalībniekam iepriekš sacen-
sības sākšanas līdz pulksten 10 1927. gada 10. februārī jāiesniedz
savi rakstiski piedāvājumi un jāiemaksā drošības nauda Ls 400,—.—
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz Materiālu apgādes 1. rajona kan-
tori Rigas Krasta stacjā darbdienas no pulksten 9—15. 24608

Pasta un telesrafa virsualtfe
izsltdina šī gada 28 februāri, pulksten 10 no rīts, Ne 45:2

rokjtijliu ijjoli
ļ12 200 anuriem , 150 lodejamiem āmuriem. 600 kniebem, 65 lode-
lamām lampām, 1000 vīlēm, 130 rokas zāģiem, 300 nažiem, 450
skrūvgriežiem , 1000 krievu tīpa svārpstiem, 800 spirālveidīgiem
svārpstiem , 650 mūra svārpstiemu. t. t. 2* 24606

Tuvākas ziņas materiālu iegādāšanas nodaļā no pulksten 11—13.

Latvijas Universitātes
Veterinar-medicinas fakultātes klinikā

(Pērnavas ielā Nē 19) Nē 4505
otfdien , ši gada 15. februārī, pulksten 11, 24607

Us ūtklBtS izsolē ērzeli
Tuvākas ziņas klinikā, Pērnavas ielā Ne 19, no pulksten 9—15.
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&ažadi
sludinājumi.

?

Koku apstrādāšanas fabrikas

akc ssb. „Vindoors"
ftāvtēja vispārēja

uKtiniu sapulce
notiks 23. februārī š. g., pulkst.
6 vakarā, sabiedrības telpās, Rīgā,
Ventspils ielā Nē 52.

Dienas kārtība.
1) Pārskata un biPnces apstipri-

nošai a par 1926. g.
2) Budžeta un darbības plāna ap-

stiprināšana 1927. gadam.
3) Vēlēšanas
4) Dažādi priekšlikumi un iero-

sinājumi.. 24589 Tofde

Ludzas apriņķa priekšnieka
palīgs I iecirknī

dan zināmu, ka dēj procentua'ā
nodokļa piedzīšana» no piis. Juli-
jana Jarošinska, dzīv.
Ciblas pag, Eversmuižā 12. febr.
1927. g., puikit 12 dienā,

Lipnas iec. pol. pr-ks Lipnā,
ar šo daia zināmu, ka 1927. g.
14. februārī, pīkst 11 pie Kacenu
pag. valdes telpām tiks noturēti

torgl,
kuros vairāksolīšana, pret tūlītēju
samaksu,» pārdos pilsonei Annai
L i e p i ņ piederošo mantību, sa-
stāvošu no viena dāmu un viena
kungu zvērādu kažoka un drēbju
skapja, kopvērtībā novērtētus par
Ls 710 — dēl soda naudas
Ls 678,60 piedzīšanas saskaņā ar
Rītupes muitas 1926 g. 18. dec.
rakstu ar 1* 2797. 24567

Pārdodamo mantu varēs ap-
skatīt torgu dienā uz vietās.

Latvjusavstarpīg|kredītbiedrības

pilna biedro sapulce
no'iks 24. februāri š. g.. pīkst 20

Rīgā, Stabu ielā Nt 17,
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadoņu vēlēšanas
2) Gada pāiskats.
3) «evizijas komisijas zi ņojums
4) Gada pārskata pieņemšana unpeļņ>s sadalīšana.
5) Budžets 1927. gadam
6) Pāriešana uz normālstatutiem
7) Vēlēšanas.
8) Jautājumi un ziņojumi.
24588 Vaid..

Rīgas metalrūpn.un
tirdzniec. akc. sab.

,Tērauds"
paz ņo vispārībai, ka saskaņā ar
ārkārtējas pilnās akcionāru sa-
pulces lēmumu no 11. decembra
1926. g. minēta sabiedrība

tiek likvidēta .
Likvidācijas komisijā ievēlēti:

1) Oskars Ogsts, 2) Jānis Zoml
mērs, 3) Jams Treulons, 4) Vilis
Jaun-Gerkens, 5) Voldemārs Vit-
tenbergs. ar sēdekli Rīgā, Kaln-
ciema ielā Nē 40.

Likvidācijas kom. uzaicina šis
sabiedrības kreditorus un debi-
torus pieteikt šai komisijai savas
prasības uz augšminēto adresi.
24586 Likvidācijas komisija.

Komanditsabiedrība

I lai transmisiju būvieiit,
Miofahita un taiditin

,.MOTOR"
uzaicina apakšā pievesto biedrības
47 paiju nezināmos turētājus, Ie-
sūtīļ minētās paijas sešu mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
oienas «VaHības Vēstnesī* ko-
manditsabiedrlbas .Motor" valdei,
Rīgā, Raiņa bulv. JSfs_ 11, dz. 6,
kuras pai as saskaņā ar viņu
īpa-nieku ziņojumu pazaudētas.

Ja pēc sešu mēnešu laika no-
tecēšanas neviens ar paijām ne-
pieteiktas, iad pievestās paijas
izsludinās par nederīgām un viņa
vietā izgatavos jaunas.

Paijas no 5000 kr. rbļ. katra,
numuri: 9, 14, 16, 17, 19, 29,
30, 31, 32, 43, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67. 68, 69, 70, 7 i, 72,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 163 164,
165, H-6. 167, 168, 169, 170,171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180 un 190.

Rīgā, 28 .janvārī 1927. g. 24587
Komanditsab. „Motor."

Latvijas skolotāju kopējā sl'mo
kase ziņo, ka nozaudēta Latvijas
skolotāju kopējīs slimo kases da-
lībnieka grāmatiņa Ns 7200 uz Elli
St a 1 vardu skaitīt par nederīgu.

.-1595

Jelgavas apr. pr-ka pal. II iec.
dara zināmu vispaiibai. ka 1927. g.
18. febr., pīkst. 12 dienā Vircavas
pag. M.-Gulbju mājās tiešo no-
dokļi depaitamenta prasi as ap-
mierināšanai

alili fiīHanā
pret tūlītēju samaksu tiks pār-
dota Jēkaba R e i n b e r ga ku-
stami manta, sastavešu no:
lietotiem; „Meilen' firmas sepa-
ratora un ragavām, novērtētu pai
Ls 35.

Manta apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas. 24561

Latvij?s universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 7119 uz Nikolaja
Krūmiņa vārdu pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nede-
rīon 94S0R

altā vaiiiiā
pret tūlītēju sam k«u tiks pārdota
minēta pils. kustama mantu, sa-
stāvoša no mājlopiem un dzīvokļa
iekārtas.

Uzzināt novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamās mantas varēs
pārdošanās dienā uz vietas. 24562

AarakāsKrievijas apiinas biedrības ,.fiOSSIJA" Latvijā atraisi mantas
likvidācijas komisijas

bilance uz 1927. gada 1. janvāri.
Bilance uz 1926. gada Apgrozījums par _ 1926. g. Atlikums uz 1927. gada

Kontu nosaukumi »• decembri decembra mēnesi 1. janvāri

Debets Kredits Debets Ķredits Debets Kredits __

Kase ._ 2135 — - 38,19380 36,488 19 1,72696 — "
Fekoši rēķini 107,730 73 — - 9,003— 15,392— 101,33873 — '
Depoziti 343 86 — — — — — _ 343 86 — "
Nekustami īpašumi 1,611,470— *) — — — — — — 1611470— *) — ""-inventārs . . 3,42840 — — — — — 3428 40 — "
Debitori un kreditori 869 25 16 500 36 — — — — 869 25 16,500 36
Pārejošas sumas A . .. .. 8,78088 1,93721 1,92694 1,560— 7,22088 1° 27
Pārejošas sumas B (iemaksas un izmaksas uz dzī-

vības apdroš. polisēm) . 594 86 296 13 8 02 — - 602 88 296 »
Namu ieņēmumi un izdevumi — — 24.809 11 24,278 26 23168 74 — — 23,699 5a
Vispārējie izdevumi 13,764 83 — - 3,20191 — — 16,966 71 —
Dazadi ieņēmumi un izdevumi (°/o, kursa starpība

u. t. t.) . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
—

Likvidācijas fonds — _ ļ ,7Q3,461 32 — — — — 1,70346ljj

1,747,004 13 | 1,747,004 13 76,60393 | 76,608 93 1,743,967 67 | 1,743,967 6?
*) Vērtība pamatota uz ekspertu izdarito novērtējumu.

Likvidācijas komisijas priekšsēdētājs V. L u d i ņ š.
24356 Komisijas locekļi: J. Zankevics. V. Perlbachs. P. Eglīts. Ed. B rik o vskis, H. Cel miņš, A. Klīve.

Iespiesti Vālīti tipogrāfijā,

Krāslavas virsmežniecība

pārdos olfieii mutiskā izsolē
ar taftses pazeminājumu par 60"«,

"fzTTebruari š. g., Krāslavas pagasta namā,!!g
^EŽZfe'i . jf&fls*

augošu mežu pēc platības:
V iec. mežniecībā, Lielbornes novadā, 7 vienībasno 0,63—11,34 ha

vērtībā no Ls 71—355; Vecbornes novada, 15 vienības ro
1,98—15,90 ha, vērtībā no Ls 21—946; Matulišku novada,
25 vienības no 0,66—18,37 ha, vertiba no Ls 7—896; Varno-
viču novadā, 23 vienības no 0,27—16,09 ha, vert.no Ls 10—592;
Vecgeronimovas novada, 3 vienības no 1,18—3,98 ha, vērtībā
no Ls 76—576.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija ap-

stiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10% drošības naudas no attiecīgo vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosūtīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
par kuru vienība nosolītā.

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniec. kancleja un pie iecirkņa mežziņa.
24559 Jttrāslavas viismežniecī6a

Baldones virsmežniecība

pfirdoj mutisko izsolē
4. martā [š. g., Doles iecirkņa mežniecības telpās, Doles

pagasta „Kaučas"
augošu mežu un tibvidēļamo uz

jaunsaimniecībām mežu
29. septembri, 8. oktobrī, 10. un 29. decembrī 1926. g. un 25. janvārī

1927. g. izsoles nepārdotas vienības.
I iec. mežniecībā, Doles, Pulkartnes un Berzemintes novados, pēc

platības 1 vienība 2,85 ha, vērtibāLs 550 un pēc celmu skaita
4 vienības no 76—2351 kokiemvērtība no Ls 12—230;

II iec. mežniecība, Baldones novada, pec platības 7 vienības no
0,28—1,15 ha, vērtībā no Ls 305—720;

III iec. mežniecība, Baldones, Mercendorfes un LIves novadā, pēc
platības 20 vienības no 0,25-998 ha, vērtībā no Ls 23—660;

IV iec. mežniecībā, Baldones un Pulkartnes novados, pēc platības
3 vienības no 0,54—0,86 ha, vērtība no Ls 60—110 un pēc
celmu skaita 1 vieniba 857 koki, vērtībā Ls 400.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un

4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsolēs komisijai

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

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie attiecīgo
iecirkņu mežziņiem.

24224 Baldones virsmežniecība.

Raņķu virsmežniecība

pārdos vietējā mutiskā izsolē
4. martā š. g., Raņķu pagasta namā,

augošu valsts mežu
II iec. mežniecībā, Raņķu novada, pavisam 6 vienības, vērtība no

Ls 63-313.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un

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

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

Vietējās mutiskās izsolēs skaidrā naudā iemaksātās drošības
naudas ieskaitāmas pēdējā maksājumā, ja ciršana izdarīta pa-
reizi un valstij zaudējumi nav nodarīti.

Par pārdevumiem līdz 200 latiem, rakstiski līgumi nav slē-
dzami, ja pircējs visu pirkuma sumu pēc izsoles nomaksā, pie
pie kam nomaksā ieskaitāma ari izsolē iemaksātā drošības nauda.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Raņķu muižā, caur
Skrundu un pie iecirkņa mežziņa.

25. janvārī 1925. g. Ne 1094.
24232 (ft*itwitti virsmežniecīfMi.

Saukas virsmežniecība

protfos mutiska izsolē
3. martā 1927. g \ iec. mežziņa kancleja — Gricgales muižā Š. g.
13. janvārī nepārdotās vienības ar 60°/o un 30/o pazeminājumu
pēc platības,

I iec. Mēmeles mežniecībā, Lielsusejas novados, pavisam 7 vie-
nības no 0,06—5,49 ha, vērtībā no Ls 13 līdz Ls 376.

Izsole sāksies pulkst. 12 dienā.
Pie izsole pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai

10°/o urošības naudas no novērtējuma, kura pēc tam jāpapildina
līdz 10°/o no nosolītas sumas.*

Virsmežnieciba patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās
vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 24230

27. janvāri 1927. g. Saukas virsmežniecība.

Alūksnes virsmežniecība

plrdo; mutisko izjoli
1927. g. 3. marta, Alūksne, saviesīga b'edrībā,

augošu un atmirušu mežu:
I iec. mežniecib?, Jaunlaicenes novada pēc p'atības 5 vienibas

no 0,34—5 ha, vērtībā no Ls 74—1344; un pēc celmu skaita 5 vie-
nibas no 78—527 kokiem, vērtībā no Ls 56—155. Turpat, 1926. g.
11. dec izsolē nepārdotās ar 50°/o takses pazeminājumu, pec platī-
bas 5 vienības no 0,43—4,06 ha, vēitibā no Ls 5.—6Ui un pēc
celmu skaita 6 vienības r.o 13—379 k- kiem, _ vērtībā no Ls 30—62.

II iec. mežniecībā, Šļukuma novada, pec platības 1 vienību
1,5 ha. vērtībā Ls 363.

III iec. mežniecībā, Alsviķu novada, pēc platības 1 vienibu
0,38 ha, vērtībā Ls 282

IV iec. mežniecībā. Kolberģa novadā. 1 vienību pec celmu
skaita 626 koki, ar 50°/o takses pazeminājumu, vērtībā Ls 149,
Lāzberģa novadā pēc celmu skaita 2_ vienības no 56-60 kokiem,
vērtībā no ls 164—236, pie Šloss k. zāģētavas sekvestrētie 2 ozola
bluķi 1 vienībā, vērtībā Ls 10, Alūksnes novadā, gatavus baļķus
skaidu malku un kaitis 95 vienībās, vērtībā no Ls 12—150.

V iec. mežniecībā, Juremku novadā sekvestrētos no Litenes
papira fabrikas sāga avotos celmus 250 steri — 1 vienībā, vērtība
Ls 28, Vizikuma no adā pēc platības 3 vienības no 1 50—2, 125 ha,
vērtībā no Ls 1218—1347.

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

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

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

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mež
ziņiem.
24556 JHīkttsn&s ioa>w»»»ež-nrfecīf»o.

Vilsis tfniblnieku brss-nizdevu sabledi.
no š. g. 7. februāra atradīsies

Brīvības ielā Br.Z, līst
Ie-eja no Elizabetes ie'as.

Darba laiks: nopīkst. 15V- l? 1/2, t>et sestdienās no pīkst 131/2—151/2 -
24585 Valde

iOJ^HHHHMBlIBHBnBnBnnM

faufcas vivsmežnieci&a

pfirtlos mutiskā izsolē
4. martā š. g. Neretas pagasta namā 10. janvārī š. g.
izsolē nepārdotās vienibas ar pazeminājumu par 20°/o,
25% un 50 /o pēc platības un celmu skaita.

1 iec. Mēmeles mežniecība, Jaunās muižas, Pilkalnet un Liel-
susejas novados pēc platībes 10 vienības 0,20 līdz 4,17 ha, vērtībā
no Ls 18 līdz Ls 570.

III iecmežn ecibā, Saukas novadā pec celmu skaita I vienība
61 keks vērtībā Ls 12 un pēc platības 4 vienības i o 0,18 līdz 0,19 ha,
vērtībā no Ls 19 līdz Ls 38.

IV iec. Saukas mežniecībā, Saukas un Neretas novados pēc
celmu skaita I vienība 121 koks, vērtībā Ls 40 un pēc platības
17 vienības no 0,61 līdz 1,67 ha, vērtībā no Ls 14 līdz Ls 552.

V iec. Zalaku mežniecībā, Saukas novadā pēc platibas pavisam
16 vienības no 0,18 līdz 2,22 ha, vērtībā no Ls 25 līdz Ls 486.

Izsole sāksies pulkste.i 12 diena.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijā

10% drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10° o no nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mež-
ziņiem.

24231 laufias mirsmržzini*.

ASzoutes fsirsmežfiieiJiia

pirtos mutisks izsolē
4. martā š. g., Aizputes apr. pašvaki, likvid. valdes telpās,
Aizputē, 21. janv. š. Jg., izsolē nepārd. mežu ar pazeminātu novērtējumu.
I iec. mežniecībā Kazdangas novadā, augošu mežu pēc celmu skaita,

7 vienības no 25 31 kokam, vērtībā no Ls 27-56.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 4. jūnija ap-,

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

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

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

Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no izsoles izsludinā-
tās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežziņa, i
24317 Jiiznaitc'Ssirsmežnieciba
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