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ivaldības rīkojumi un pavēles.
RĪKOJUMS.

Visām iestādēm, kas saņēmušas ko-
misijā tālāk pārdošanai ,.Latvijas iekšējā
1920. gada 4% aizņēmuma ar prēmijām"
obligācijas, . š. g. 30. decembri jāizbeidz
obligāciju pārdošana un Jāsastāda akts
divos eksemplāros par tām obligācijām,
turas uz akta sastādīšanas laiku pali-
jušas nepārdotas, kā ari jādod pārskats
par visām pārdotām obligācijām.

Aktos obligatoriski jāuzskaita katras
o61igacijas sēriju un biļešu numuri.

Nepārdoto obligāciju akta sastādīšanu
izdara komisija, sastāvoša no 3 perso-
nām, kurā ieiet: iestādes priekšnieks,
resp. atbildīga persona, kura saņēmusi
obligācijas komisijā, persona, kura bija
nodarbināta pie obligāciju pārdošanas un
viena persona no vietējām pašvaldības
iestādēm. Šīs personas apliecina akta pa-
reizību ar saviem parakstiem un iestādes
pogu.

Akta oriģināli par nepārdotām, kā ari
irskati par pārdotām obligācijām ierak-
itā sūtījumā nododami vēlākais š. g.
I. decembrī pastā un pasta kvīte jā-
abā minētai iestādei kā pierādījuma
ikuments. Nepārdotās obligācijas, par
srām nebūs sastādīts attiecīgs akts, kā
(i, ja akts nebūs nodots ierakstītā sūtī-
imā pastā un apzīmogots ar pasta zī-
iogu noteiktā datumā, tiks uzskatītas
ā pārdotas un naudu iekasēs no minē-
is iestādes.

Pēc 30. decembra š. g. līdz attiecīgam
ikojumam neviena iestāde nedrīkst pārdot
«misijā pieņemtās „ Latvijas iekšējā
'920 g. 4% aizņēmuma ar prēmijām"
>bligacijas.

Rīgā, 1927. g. 8. decembrī.
?Nb T/p. 21.

Valsts saimniecības departamenta
direktois J. Miezis.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. Kacens.

Ar ministru kabineta pie-
krišanu 1927.g. 13. decembri

apstiprinu
1927. g. 14. decembri.

Satiksmes ministris
K-Krievs.

Starptautiskais tarifs
žieru un bagāžas pārvadāšanai

starp

Angliju, Franciju un Beļģiju
no vienas puses un

p°liju, Lietavu, Latviju un Igauniju
no otras puses.

Pirmā burtnīca.
^VADĀŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā no 1928. g. 1. janvāra.

Piedalošās pārvaldes.
D'edrība Southern Railway, Continen-

tal Traffic Department; Victoria Sta-
t'on, London S. W. 1.

Meijas Ziemeļu dzelzceļu sabiedrība,
rde Dunkerque, Paris.anci Jas valsts dzelzceli, 13, rue d'Amster-

.da "i , Paris.
r,zes-Liones-Vidusjūras (P. L. M.) dzelz-

ceļa sabiedrība, 20, boulevard Dideroi
.aris.

r'Zes riņķa līniju dzelzceļi, 18, rue de
Undres, Paris.

Francijas Austrumu dzelzceļu sabiedrība,
13, rue d'AIsace, Paris.

Elzasas un Lotrinas dzelzceļi, 1, boulevard
President NVilson, Strasbourg.

Beļģijas dzelzceļu nacionālā sabiedrība,
21, rue de Louvain, Bruxelles.

Beļģijas Ziemeļu dzelzceļi, Liege.
Holandes dzelzceļi, Utrecht.
Saaras apgabala dzelzceļi, Saarbrūcken.
Vācijas valsts dzelzceļu sabiedrība.

(Dzelzceļu direkcija Osten) Frankfurt
Oder.

Polijas valsts dzelzceļi (Satiksmes mini-
strija) Warszawa.

Lietavas dzelzceļi, Kaunas.
Latvijas dzelzceļi, Rīgā.
Igaunijas valsts dzelzceļi, Tallinn.

Darbvedības pārvalde:
Beļģijas dzelzceļu nacionālā sabiedrība.

a) nobraukuma un gala stacijas no-
saukumam;

b) ceļa virzienam un attiecīgā gadījumā
dažādiem ceļa virzieniem pēc pasa-
žiera izvēles;

c) vilciena šķirai un vagona klasei;
d) biļetes cenai;
e) biļetes derīguma pirmai dienai;
f) derīguma ilgumam;
g) izvilkumam no pārvadāšanas nosa-

cījumiem.
§ 2. Biļetes izdod kuponu grāmatiņu

veidā. Tās ir derīgas, ja vāks un atse-
višķie kuponi apgādāti ar dzelzceļa izde-
vēja preses spiedogu, kā ari nobraukuma
stacijas uzlikto kompostera atzīmi at-
tiecībā uz pirmo grāmatiņas derīguma
dienu.

§ 3. Pasažierim nav atļauts biļeti no-
dot trešai personai, ja viņš ar šo biļeti jau
nobraucis kādu ceļa daļu vai nodevis pār-
vadāšanai bagāžu.

§ 4. Uz Polijas tranzitceļa gabala Choj-
nice (rob.) — Kalthof (rob.) biļešu grā-
matiņas ir derīgas tikai vilcienos, kuri no-
zīmēti starptautiskai satiksmei.

e) uz Polijas ceļa daļas kādā kuponā
norādītā starpstacijā, bez kādām
formalitātēm, bet pārējās kuponā
nenorādītās stacijās tūliņ pēc vil-
ciena pienākšanas satcijās jāliek uz-
spiest stacijas spiedogs par apstā-
šanos;

f) uz Lietavas, Latvijas un Igaunijas
ceļa daļām katrā pa ceļam atrodošā
stacijā, ja tūlīņ pēc vilciena pie-
nākšanas ceļojuma pārtraukšanas
stacijā pasažieris liek stacijai biļeti
apgādāt ar attiecīgu atzīmi, un, uz-
sākot pārtrauktā brauciena turpi-
nājumu, liek atzīmēt vilciena numuru,
ar kuru ceļojums atjaunojas.

§ 2. Ja šīs formalitātes nav izpildītas,
attiecīgais kupons līdz uz tā norādītai
gala stacijai atzīstams par nederīgu.

§ 3. Brauciena pārtraukuma ilgumu
ierobežo tikai biļetes derīguma laiks.

§ 4. Ja pasažierim ir tikai vienam vir-
zienam derīga biļete, tad viņš var savu
braucienu pēc pārtraukuma atjaunot no
kaut kuras tanī pašā virzienā gulošās
stacijas, kura atrodas gala stacijai tuvāk
par ceļojuma pārtraukuma staciju.

PĀRVADĀŠANAS NOTEIKUMI.

Pirmā daļa. Tarifa nolūks un tā apjoms.

1. pants.
Tarifa nolūks.

Šis tarifs paredz noteikumus pasažieru
biļešu un bagāžas kvīšu izdošanai pie
pārvadāšanas starp nobraukšanas un gala
stacijām satiksmēs, kuras uzrādītas II daļā
ietilpstošās tabelēs.

2. pants.
Pārvadāšanas pienākumu ierobe-

žošana.
Pārvaldēm ir tiesība atteikties izdot

tiešās satiksmes biļetes un pieņemt bagāžu
pārvadāšanai, ja:

a) pasažieris neizpilda šī tarifa notei-
kumus;

b) pārvadāšana nav iespējama ar pa-
rastiem pārvadāšanas līdzekļiem;

c) pārvadāšana aizliegta uz visa ceļa
vai ceļa daļu ar likumīgiem notei-
kumiem vai sabiedriskas kārtības uz-
turēšanas dēļ;

d) pārvadāšanu padara neiespējamu tā-
di apstākļi, no kuriem dzelzceļš
nevarēja izvairīties un kuru novēr-
šana no tā neatkarājas.

5. pants.

Braukuma maksas pazeminājums
bērniem.

§ 1. Bērni vecumā līdz pilniem 4 ga-
diem, ja tie neaizņem īpašu vietu, pār-
vadājami bez biļetes par brīvu.

§ 2. Bērni vecumā no pilniem 4 gadiem
līdz pilniem 10 gadiem, kā ari jaunāki
bērni, kuri aizņem īpašu vietu, pārva-
dājami par pazeminātu par 50% maksu,
kura paredzēta šinī tarifā.

6. pants.
Biļešu derīguma ilgums.

§ 1. Biļešu derīguma ilgums, kuru ne-
var pagarināt, ir:

30 dienas vienkāršām biļetēm,
60 dienas biļetēm turp un atpakaļ
braucienam.

§ 2. Biļetes derīgums sākas no dienas,
kura uzrādīta izdevējas stacijas kompo-
stera spiedogā. Kompostera spiedogam
jābūt ne tikai uz grāmatiņas vākiem, bet
ari uz katra atsevišķa kupona. Biļetes,
kuras izdotas vilcienam, kas pēc saraksta
atiet taisni pusnaktī, apzīmējamas ar nāko-
šās dienas kompostera datumu.

§ 5. Ja pasažieris ar vairākiem pēc
viņa izvēles virzieniem derīgu biļeti pār-
trauc braucienu kārtībā, kāda paredzēta
šī paragrāfa 1. punktā, tad viņš var at-
jaunot pārtraukto braucienu pārtrauk-
šanas stacijā vai kādā stacijā, kura ier
sāktā virzienā guļ gala stacijai tuvāk.

§ 6. Nav uzskatams pār ceļojuma pār-
traukumu vilcienu sarakstā paredzētais
gaidīšanas laiks uz pirmo saskaņoto vil-
cienu, pat ja pasažierim šim nolūkam būtu
jāpārnakšņo; gaidīšanas laiks, lai no kāda
gala stacijā vai ceļojuma pārtraukšanas
stacijā nepieturoša vilciena pārietu pirmā
vilcienā, kurš minētās stacijās pietur;
gaidīšanas laiks, lai pārietu kādā vilcienā,
ar kuri ir iespējams nokļūt gala stacijā
ātrāk vai samaksāt par braukšanu lētāk
nekā lietojot iepriekšējo vilcienu.

9. pants.

Pasažieri bez derīgām biļetēm.
§ 1. Pasažierim, kurš nevar uzrādīt

derīgu biļeti, jāsamaksā piemaksa kā ari
maksa par nobraukto ceļa gabalu, ne-
atkarīgi no viņa atbildības likuma priekšā;
minētā piemaksa aprēķināma saskaņā ar
noteikumiem, kādi pastāv uz dzelzceļa,
kur pieprasīta biļete; attiecīgu noteikumu
trūkuma gadījumā pasažierim jāsamaksā
virsmaksa, kuras lielums līdzinās maksai
par nobraukto ceļa gabalu.

§ 2. Kuponus ar neatļautiem grozīju-
miem dzelzceļu darbinieki atņem kā ne-
derīgus.

§ 3. Pasažieri, kurš atsakās tūliņ sa-
maksāt braukuma maksu vai tarifā pa-
redzēto piemaksu, var izraidīt no vilciena.
Izraidītam pasažierim nav tiesība prasīt,
lai izdotu viņa bagāžu ne gala, bet citā
kādā stacijā.

10. pants.

Otra daļa. Pārvadāšanas līgums.

A. Pasažieru pārvadāšana.
3. pants.

Tiesība uz pārvadāšanu.
§ 1. Pasažiera pienākums ir uzglabāt

biļeti līdz brauciena beigām. Uz katra
kontrolējošo ierēdņu pieprasījumu viņam
tā jāuzrāda un braucienu beidzot jānodod.

§ 2. Dzelzceļam ir tiesība pasažieriem,
kuriem uz šī tarifa pamata izdotas biļetes
neatļaut lietot braucienam zināmus vil-
cienus. Šos vilcienus izziņo caur sludinā-
jumiem, vilcienu sarakstiem vai tarifiem
visās stacijās, kurās notiek tiešās starp-
tautiskās satiksmes biļešu pārdošana ar
norādījumu, uz kādiem posmiem pa-
sažierus visos vilcienos nepielaiž.

§ 3. Izņemt kuponus no biļešu grā-
matiņām atļauts tikai dienesta perso-
nālam.

§ 3. Ilguma laiks jāskaita no pus
nakts līdz pusnaktij. Ceļotājs var iesākt
braucienu derīguma laika robežās katrā
pēc viņa ieskata dienā. Viņam jābeidz
ceļojums visvēlākais biļetes derīguma pē-
dējās dienas pusnaktī.

7. pants.

Vietu iepriekšēja ierādīšana un
pasūtīšana.

Vietu ierādīšanai jāpiemēro katra at-
sevišķa dzelzceļa nosacījumi.

8. pants.
Ceļojuma pārtraukšana starp-

stacijās.
§ 1. Ceļojuma pārtraukšana atļauta:
a) uz Anglijas Sarras apgabala un Vā-

cijas ceļa daļām visās stacijās bez
kādām formalitātēm;

b) uz Francijas dzelzceļiem visās ku-
ponu gala stacijās bez kaut kādām
fotmafitatēm, bet visās pārējās starp-
stacijās zem noteikuma, ka pirms
stacijas atstāšanas pasažierim jārū-
pējas, lai uz biļetes stacija uzliek
spiedogu par apstāšanos;

c) uz Beļģijas dzelzceļiem katra kupona-
gala stacijās un kuponos uzrādītās
starpstacijās bez kaut kādām forma-
litātēm:

Personas, kuras izslēgtas no pār-
vadāšanas vai pielaistas zem zinā-

miem nosacījumiem.
§ 1. Netiek pielaistas vilcienos, vai

var tikt ceļā no tiem izraidītas, pat ari
tādā gadījumā, ja viņām izdota biļete sa-
skaņā ar šo tarifu:

a) personas piedzērušā stāvokli, kas
uzvedas nepieklājīgi vai neievēro
likumu un rīkojumu nosacījumus;
tādām personām nav tiesības uz
braukuma vai samaksātās bagāžas
veduma maksas atmaksu;

b) personas, kuras slimības vai kādu
citu iemeslu dēļ acīmredzot varētu
apgrūtināt citus pasažierus, ja tam
nav jau iepriekš nomāta īpaša vagona
nodaļa, vai tādu nevar ierādīt pret
samaksu. Ceļā saslimušas personas
tomēr jānogādā vismaz līdz nākošai

Katrs atsevišķs kupons ir atzīstams par
nederīgu un atņemams, ja pasažieris tanī
pašā laikā nevar uzrādīt biļetes-grāmatiņas
vākus, kā ari pārējos, nenobrauktiem ceļa
gabaliem derīgus kuponus. Šinī gadījumā
ceļotājs tiek atzīts par pasažieri bez derīgas
biļetes un pie viņa piemēro § 9. nosacī-
jumus. Ceļotāji tiek uzaicināti raudzīties,
lai dzelzceļu pārvalžu darbinieki atņemtu
tikai kuponus, kuri derīgi nobrauktam ceļa
gabalam. Dzelzceļu personāla uzdevumā
ir nepareizi atņemtas biļešu grāmatiņas
vai kuponus atdot atpakaļ pēc tam, kad
viņi uz tiem, vajadzības gadījumā tai-
sījuši attiecīgu atzīmi.

4. pants.

Braucamas biļetes.

§ I. Uz biļetēm jābūt atzīmētām se
košām zinām:

d) uz Holandes ceļa daļas visās stacijās,
ja pasažieris pirms stacijas atstā-
šanas par apstāšanos liek atzīmēt
biļetē:



stacijai, kur ir iespējams tām sniegt
nepieciešamo palīdzību. Braukuma
maksa un bagāžas veduma maksa,
ja iespējams apturēt bagāžu ceļā, jā-
izmaksā atpakaļ, atvelkot maksu
par nobraukto ceļa gabalu.

§ 2. Ar lipīgām slimībām slimojošu per-
sonu pārvadāšanai piemērojami starp-
tautisku līgumu noteikumi, bet pēdējo
trūkuma gadījumā — atsevišķās valstīs
spēkā esošie noteikumi.

11. pants.
No līdzņemšanas vagonos izslēgtie

priekšmeti.
§ 1. Nedrīkst ņemt līdzi pasažieru va-

gonos bīstamus priekšmetus, sevišķi lādē-
tus ieročus, sprāgstošas, viegli aidezgošas
un kodīgas vielas, kā ari priekšmetus, kuri
varēru apgrūtināt pasažierus.

Medniekiem un strēlniekiem ir atļauts
ņemt līdzi šaujamos piederumus, kuru
daudzums nedrīkst pārsniegt attiecīgās
valsts spēkā esošos noteikumos paredzētās
zemākās svara normas.

§ 2. Dzelzceļu darbiniekiem ir tiesība
pasažiera klātbūtnē pārbaudīt līdzpaņemto
priekšmetu saturu.

§ 3. Par visiem zaudējumiem, kas cel-
tos pārkāpjot § 1. minētos aizliegumus,
atbild vainīgais, kuram var uzlikt ari
sodus, kādi paredzēti likumos un no-
teikumos.

12. pants.
Rokas bagāžas un dzīvnieku līdz-

ņemšana vagonos.

§ 1. Pasažierim ir atļauts ņemt līdzi
par brīvu pasažieru vagonos viegli pār-
nesamus priekšmetus (rokas bagāžu), ja
to neliedz muitas, nodokļu, finansu, poli-
cijas vai kādu citu administratīvu iestāžu
noteikumi, un ja šie priekšmeti nevar
bojāt vagonus. Katrs pasažieris savas
rokas bagāžas novietošanai var izlietot
tikai to vietu, kas atrodas virs un zem
viņa sēdvietas. Saiņi, kuri šādā veidā
nav novietojami, nododami pārvadāšanai
kā bagāža.

§ 2. Dzīvus kustoņus pasažieru va-
gonos nedrīkst ņemt līdzi. Mazi suņi un
citi mazi mājas kustoni tomēr ir pie-
laisti, ja neviens no līdzbraucējiem neceļ
iebildumus. Tomēr aizliegts pārvadāt ma-
zus suņus un citus mazus dzīvniekus to
šķiru vagonos un vilcienos, kurus katra
pārvalde izsludinājusi publikas zināšanai
oficiālos vilcienu sarakstos.

Ja pasažieris, kuram izdota biļete uz
šī "tarifa pamata, vēlas ievest savā nodaļā
mazus suņus vai citus mazus dzīvniekus,
tad viņam uz katras pārvaldes dzelz-
ceļiem, pa kupem tas brauc, jāpadodas
uz šis pārvaldes līnijām pastāvošiem no-
teikumiem. Šo dzīvnieku pārvadāšana
pie tiešas satiksmes dokumentiem nav
atļauta.

§ 3. Pasažieru vagonos līdzpaņemtie
priekšmeti pasažierim jāuzrauga pašam.
Tāpat viņam jāuzrauga mazie dzīvnieki,
kurus tas paņēmis līdzi vagonā saskaņā
ar iepriekšējā

*
paragrāfa noteikumiem.

§ 4. Pasažieris ir atbildīgs par visiem
zaudējumiem, kuri varētu celties caur

viņa rokas bagāžu vai caur līdzpaņemtiem
kustoņiem.

B. Bagāžas pārvadāšana.

13. pants.
Kādi priekšmeti uzskatami par ba-

gāžu. No pārvadāšanas izslēgtie
priekšmeti.

§ 1. Kā bagāža tiek uzskatīti tikai
tādi priekšmeti ,' kuri vajadzīgi pasažierim
ceļojumā personīgai lietošanai un atrodas

koferos, ceļa kurvjos, ceļa somās, ceļa
maisos, cepuru vācelēs vai taml. iesaiņo-
jumos.

8 2. Bez tam pielaisti pārvadāšanai

kā bauaža zem noteikuma, ka tie atrodas

pasažieru lietošanā:

a) slimnieku nesamie un bīdāmie
krēsli*);

b) bērnu ratiņi un velosipēdi );
c) preču paraugi un koferi ar preču pa-

raugiem, ja tie pēc savas būtības,
saskaņā ar šī panta nosacījumiem,

nav izslēgti no pārvadāšanas;
d) nēsājami mūzikas instrumenti kastēs,

makstis vai citādos iesaiņojumos:

e) artistu izrāžu piederumi, zem no-

teikuma ka to iesaiņojuma veids,

tilpums un svars pielaiž ātru iekrau-

šanu un novietošanu bagāžas vagonos;

i, mērnieku piederumi līdz 4 metru

garumā:
a\ amatnieku darba rīki;

h vien- un divsēdekļu ragaviņas, slēpes

un slidu buras.
-^Tļ^emot satiksmi ar Angliju.

§ 3. Izslēgti no pārvadāšanas ka ba-

gāža:
a) priekšmeti, kurus nepieņem pārvadā-

šanai kā preci, vai kuras pieņem pār-
vadāšanai tikai zem zināmiem no-
sacījumiem;

b) saiņi un priekšmeti, kurus savu
lielo apmēru dēļ nav iespējams ie-
vietot bagāžas vagonos;

c) motocikleti un automobiļi:
d) tirdzniecības sakaru preces, dzīv-

nieki būros, kastēs un kurvjos, kā
ari visi pārējie priekšmeti, kuri nav
vajadzīgi ceļojumā.

14. pants.
Pasažieru atbildība par savu ba-

gāžu. Piemaksas.

§ 1. Bagāžas kvitēs īpašnieks ir at-
bildīgs par nosacījumu neievērošanu, kuri
saistīti ar priekšmetu pieņemšanu pār-
vadāšanai kā bagāžu un nes visas sekas,
kādas varētu celties aiz šo nosacījumu ne-
izpildīšanas.

g) bagāžas veduma maksai un varbū-
tējiem papildu maksājumiem.

§ 6. Ja bagāžu atļauts pārvadāt pa
dažādiem ceļa virzieniem, vai ja gala
punktā atrodas vairākas dzelzceļu stacijas,
tad pasažieru pienākums ir dot noteiktus
aizrādījumus, pa kādu ceļa virzienu un
līdz kādai stacijai bagāža jāsūta. Dzelz-
ceļš nav atbildīgs par sekām, ja pasažieris
šo priekšrakstu neizpilda.

§ 7. Saņemot bagāžas kvīti, pasažie-
rim jāpārliecinās, ka tā sastādīta saskaņā
ar viņa aizrādījumiem.

§ 8. Bagāžas veduma maksa un pā-
rējie maksājumi samaksājami pie nosū-
tīšanas.

17. pants.
Izdošana.

§ 1. Bagāžu izdod pret bagāžas kvīti.
Pārbaudīt, vai bagāžas kvītes uzrādītājam
ir tiesība uz bagāžu, nav dzelzceļa pie-
nākums.

§ 2. Bagāžas kvītes īpašniekam ir tie-
sība gala stacijā, bagāžas izdošanas vietā,
pieprasīt bagāžas izdošanu tūliņ pēc tam,
kad pienācis vilciens, uz kūpu tā nodota,
un kad pagājis laiks, kurš nepieciešams
bagāžas sagatavošanai izdošanai un var-
būtēju muitas, nodokļu, finansu iestāžu,
policijas vai citādu administratīvu forma-
litāti! nokārtošanai.

§ 3. Ja bagāžas kvīti nevar uzrādīt,
tad dzelzceļam jāizdod bagāža tikai tāds
gadījumā, kad pasažieris pierāda savas
tiesības uz bagāžas saņemšanu; ja tādu
pierādījumu uzskata par nepietiekošu, tad
dzelzceļš var pieprasīt nodrošinājumu.

§ 4. Bagāža izdodama tajā stacijā,
uz kuru tā nodota nosūtīšanai. Tomēr
uz bagāžas kvītes īpašnieka laikus izdarīta
pieprasījumu bagāžu var izdot pret ba-
gāžas kvītī un, ja tarifos tas paredzēts,
pēc braucamās biļetes uzrādīšanas^ iz-
sūtāmā stacijā vai kādā starpstacijā —
ja apstākļi to atļauj un ja to neliedz muitas,
nodokļu, policijas, finansu iestāžu vai citi
administratīvi noteikumi.

§ 2. Ja dzelzceļam ir aizdomas, ka
minētie noteikumi nav izpildīti, tad tam
ir tiesība pārbaudīt, vai bagāžas saturs
atbilst noteikumiem. Bagāžas kvītes īpaš-
nieks tiek uzaicināts būt klāt pie pār-
baudīšanas. Ja viņš neierodas vai nav
sasniedzams, un ja valstī, kurā notiek
pārbaudīšana, nav citādi likumīgi vai
administratīvi noteikumi, tad tā jāizdara,
pieaicinot divus pie dzelzceļa nepiederošus
lieciniekus. Ja konstatē noteikumu ne-
izpildīšanu, tad bagāžas kvītes īpašnieksam
jāsamaksā pārbaudīšanas izdevumi.

§ 3. Gadījumā, ja pārvadāšanai būtu
nodoti priekšmeti, kuri izslēgti no pār-
vadāšanas kā prece, vai kufus pieņem
pārvadāšanai tikai zem zināmiem no-
cījumiem, tad bagāžas kvītes īpašniekam
ir jāpiemaksā veduma maksas starpība,
neatkarīgi no atbildības tiesas priekšā, kā
ari jāatlīdzina varbūtējie zaudējumi un
jāsamaksā soda nauda.

Piemaksa jāsamaksā par katra no pār-
vadāšanas izslēgta priekšmeta brutto kilo-
gramu pēc tā dzelzceļa vietējiem notei-
kumiem, uz kura pārkāpums konstatēts.

§ 5. Bagāžas kvītes īpašnieks, kuram
bagāža netiek izdota saskaņā ar šī panta
2. paragrāfa noteikumiem, var pieprasīt,
lai uz bagāžas kvītes atzīmē dienu un
stundu, kad viņš bagāžas izdošanu pie-
prasījis.

§ 6. Pārējās izdošanas formalitātes no-
kārto saskaņā ar noteikumiem, kādi pa-
stāv uz dzelzceļa, kur bagāžu izdod.

C. Kopēji nosacījumi attiecībā uz pasa-
žieru un bagāžas pārvadāšanu.

18. pants.
Vilcieni. Vilcienu saraksti.

§ 1. Pasažieriem, kuriem izdotas bi-
ļetes, saskaņā ar šī tarifa nosacījumiem
ir tiesība lietot visus vilcienus, kuros ir
uz biļetes norādītās klases vagoni, ja sa-
skaņā ar 3. pantu § 2. nav paredzēti ie-
robežojumi.

§ 2. Uz šī tarifa noteikumu pamata
izdotās biļetes ir derīgas guļam- un luksus
vagoniem tikai saskaņā ar atklātībai pa-
ziņotiem nosacījumiem par vagonu lie-
tošanu.

§ 3. Uz posma Dover-Londona tanīs
vilcienos, kuri nav saskaņoti ar kuģiem,
pasažieriem ar II klases biļetēm jābrauc
111 klases vagonos.

21. pants.

Atmaksas.
§ 1. Ja kāda biļete nav lietota, tad

var pieprasīt samaksātās braukuma maksas
atpakaļizmaksu, ņemot vērā turpmākos
paragrāfos minētos atvilkumus.

§ 2. Ja pasažiera nāves, slimības , ne
laimes gadījuma vai līdzīga veida svarīm,
iemeslu dēļ kāda biļete izlietota tikai pa
daļai, tad izmaksā atpakaļ starpību staro
samaksāto kopējo braukuma maksu un
pēc normālā tarifa aprēķināto braukuma
maksu par nobraukto ceļa gabalu, at-skaitot turpmākos paragrāfos paredzētos
novilkumus. Atmaksājamās braukuma vai
veduma maksas aprēķināšanai jāpiemēro
kurss, kurš jāpiemēro pie veduma maksas
iekasēšanas.

§ 3. Netiek atpakaļ izmaksāti no-
dokļi, papildu maksas par vietu kartēm
biļešu-grāmatiņu pagatavošanas izdevumi
un samaksātās komisijas par biļešu pār-
došanu.

§ 4. No atpakaļ izmaksājamās sumas
atskaitāms novilkums 10% apmērā, bet
vismaz zelta Fr. 0,50*) un ne vairāk kā
zelta Fr. 3.— par katru biļeti, kā ari var-
būtēji izdevumi par pārsūtīšanu.

Sis novilkums netiek izdarīts , ja kādu
nelietotu biļeti atdod atpakaļ izdošanas
dienā kasei, kura to pārdevusi.

§ 5. Ja kāds pasažieris aizkavēts tur-
pināt savu ceļojumu pēc saraksta, tāpēc
ka tas kāda vilciena nokavēšanās dēļ ne-
sasniedz saskaņotu vilcienu, vai tāpēc, ka
satiksme pārtraukta, un ja viņš tamdēļ
pavisam atsakās no ceļojuma' turpinā-
šanas, tad viņam ir tiesība pieprasīt no
dzelzceļa šī panta § 2. piemērošanu; §«4
minētas novilkumus tādā gadījumā ne-
drīkst piemērot.

Ja pasažieris aiz vietu trūkuma tās
klases vagonā, kurā viņa biļete derīga,
ieņemtu vietu ierādītā zemākas klases va-
gonā, un ja viņš šo apstākli, ir pieprasījis
oficiāli apliecināt, tad viņam ir tiesība
prasīt atmaksāt viņam starpību starp
cenu, kuru viņš samaksājis par nobraukto
ceļa gabalu, un to, kura viņam būtu jāsa-
maksā, ja viņš būtu iegādājies biļeti tās
klases vagonā, kurā viņš ieņēma vietu.

§ 6. Par nozaudētām biļeteni! nekādu
atmaksu neizsniedz.

§ 7. Ja nosūtišanai nodotu bagāžu
ņem atpakaļ, iekams tā; atstājusi, izsā-
tīšanas staciju, tad var pieprasīt samak-
sātās veduma maksas atpakaļizmaksu.

15. pants.
Bagāžas iesaiņojums un stāvoklis.

§ 1 Bagāžas gabalus, kuri nepietie-
koši iesaiņoti vai nepilnīgi sagatavoti
pārvadāšanai, var atraidīt, ja tos tomēr
pieņem pārvadāšanai, tad dzelzceļam ir
tiesība bagāžas kvitē taisīt atzīmi par
tādu bagāžas gabalu stāvokli.

Ja pasažieris pieņēmis bagāžas kvīti
ar atzīmi par bagāžas nepietiekošo ie-
saiņojumu vai bagāžas atsevišķu vietu
neapmierinošu stāvokli, tad tas uzskatams
kā pierādījums, ka viņš konstatēto stā-
vokli atzinis.

§ 2. Uz bagāžas gabaliem jābūt at-
zīmētiem pasažiera uzvārdam un adresei,
kā ari gala stacijas nosaukumam. Šīs
atzīmes piestiprināmas tik izturīgi, lai
tās pārvadāšanas laikā neietu zudumā.

Publikas interesēs ir ieteikts gala sta-
cijas nosaukumu acīs krītoši pastrīpot
un pārējos norādījumus nepastrīpot.

Bagāžas sūtījuma gabalus, kuri nav
apzīmēti augstāk norādītā kārtībā, vai
uz kuriem birkas nav pietiekoši izturīgi
piestiprinātas, var atraidīt.

§ 3. Vecas zīmes, adreses vai citi uz-
raksti uz bagāžas, kas attiecas uz agrākiem
pārvadājumiem, pasažierim jānoņem.

Ja bagazu ņem atpakaļ kādā starpsta-
cijā, tad veduma maksas atpakaļizmaksu
var pieprasīt tikai šī panta §§ 2. un 3.
minētos gadījumos un robežās.

Abos gadījumos no izmaksājamās sum^
novelkami Fr. 0,50 par bagāžas kvīti un
varbūtēji nodokļi.

§ 8. Visas prasības, uz atpakaļizmaksu
pēc viena vai vairākiem šī panta nosacī-
jumiem izbeidzas, ja tās nav celtas pret
dzelzceļu sešu mēnešu laikā pēc biļetes
derīguma laika notecēšanas.

§ 9. Ja tarifs piemērots nepareizi vai
ja aprēķinot par pārvadājumiem maksu
un papildu maksājumus pielaistas kļūdas ,
tad par maz vai par daudz iekasētā suma
jāatlīdzina un iztrūkstošā suma jāp iemaksā.

§ 10. Dzelzceļam ir tiesība prasīt no

pasažiera visus pierādījumus prasībām par
pilnas braukuma vai bagāžas veduma
maksas vai to dalu atmaksu.

19. pants.
Pamatnoteikumi maksas aprēķi-

nāšanai par pārvadājumiem.

Tarifi.
§ 1. Nosacījumi par braukšanas maksu

un pārējo maksājumu aprēķināšanu, kā
ari par piemērojamo kursu, atrodami šī
tarifa II burtnīcā (Maksu tabeles).

§ 2. Uz Anglijas un Francijas dzelz-
ceļiem, kā ari pa Beļģijas tranzitceļu
dalu, tiešā satiksmē ar Angliju, katram
pasažierim atļauts pārvadāt par brīvu
30 kg bagāžas.

Brīvbagaža nav piemērojama bērniem,
kujus pārvadā par brīvu, un ir samazināta
uz 20 kg bērniem, kurus pārvadā saskaņā
ar 5. panta § 2. noteikumiem.

§11. Ja pasažieris uzrāda derīgu ^!etl
un kaut kādā biļetē uzrādītā virziena
starpstacijā paziņo, ka tas atteicas no
tālākā ceļa turpināšanas, tad viņš šo pa-

ziņojumu var likt starpstacijai apstiprināt.
Tādu apstiprinājumu viņš var pieprasīt

ari nobraukšanas stacijā, ja tas pavisam
atsakās no brauciena. Šis apliecināju^
ir pievienojams prasībai par visas brat*
šanas maksas vai braukšanas maksas &m
atmaksu. Šis apliecinājums pasažieri ne-

atsvabina no pienākuma iesniegt vēl CijS
dokumentus, ja dzelzceļš to atrod par«
pieciešamu.

§ 12. Visos citos, šinī pantā nepaj
dzētos gadījumos piemērojami atsevraj
dzelzceļu iekšējās satiksmes noteikumi-

Trešā daļa. Dzelzceļu atbildība.

A. Atbildība par pārvadājamo rokas
gāžu un dzīvniekiem, kurus uz*"

ir pasažieru pienākums.

22. pants.
Atbildības apmērs.

Par rokas bagāžu un dzīvniekiem, kļ'Pļ
uzraudzīt ir pasažieru pienākums , .
ceļš ir albildīss tikai tiktāl, ciktāl z<»

16. pants.

Pieņemšana. Bagāžas kvīte.
§ 1. Bagāžu pieņem pārvadāšanai tikai,

ja uzrāda biļeti, kura derīga vismaz līdz
bagāžas gala stacijai.

§ 2. Bagāžas pieņemšana pārvadāšanai
līdz kādai uz biļetes norādītā ceļā gulošai
starpstacijai vai no tādas starpstacijas
atļauts prasīt tikai tad, kad no vai līdz
tādai stacijai tarifā paredzētas tiešas sa-
tiksmes likmes.

§ 3. Pieņemot bagāžu, jāizdod pasa-
žierim bagāžas kvīte.

§ 4. Pārējās formalitātes bagāžas pie-
ņemšanai notiek saskaņā ar noteikumiem,
kādi pastāv pieņemšanas stacijā.

§ 5. Bagāžas kvitēs jābūt ' atzīmētām
sekošām zinām:

20. pants.
Muitas nodokļu, finansu, policijas
un citu administratīvu iestāžu for-

malitātes.
Attiecībā uz savu personu un attiecībā

uz savas bagāžas un rokas bagāžas pār-
baudīšanu, pasažierim jāizpilda muitas
nodokļu, finansu, policijas un citu admini-
stratīvu iestāžu priekšraksti. Šai pārbau-
dīšanai pasažierim jābūt personīgi klāt,
atskaitot noteikumos *paredzētos izņē-
muma gadījumus. Dzelzceļi ir atsvabināti
no jebkādas atbildības pret pasažieri par
sekām, kas izsauktas aiz šo priekšrakstu
neievērošanas

a) izsūtīšanas un gala stacijas nosau-
kumam:

IV) ceļa virzienam:
c) pieņemšanas dienai un tā vilciena

apzīmējumam, uz kuru bagāža pie-
ņemta;

d) biļešu skaitam;
e) bagāžas gabalu skaitam ;
f) brutto svaram un attiecīgā gadījumā

svaram, par ko jāaprēķina veduma
maksa, atskaitot svaru, kurš jāpār-
vadā par brīvu;

jumi cēlušies caur viņa vainu.
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Atbildība par pārvadājamo bagazu.

23. pants.
Atbildības apmērs.

t ļ. Dzelzceļš atbild zem šinī tarifā
Jātiem noteikumiem par zaudējumiem;
tas cēlušies bagāžas pilnīgas vai tās daļas
^zaudēšanas

vai bojāšanasdēļ laikā no
tās p ieņemšanas līdz izdošanai, vai par
,.jegādāšanas nokavēšanu.
v k 2. Bagāžas pilnīgas vai tās daļas no-
zaudēšanas vai bojāšanas gadījumā dzelz-
is no šīs atbildības ir atsvabināts, ja
tas pierāda, ka zaudējumi cēlušies aiz
pasažiera vainas vai bagāžai piemīto-
šiem trūkumiem vai ari augstākas varas dēļ.
Dzelzceļš ir atsvabināts no atbildības

par zaudējumiem, kas cēlušies bagāžas
sevišķu īpašību dēļ, vai tādēļ, ka bagāža

jr bijusi nepietiekoši iesaiņota vai ka no
pārvadāšanas izslēgti priekšmeti tomēr
nodoti kā bagāža.

ļa ņemot vērā gadījuma apstākļus,

zaudējumi varēja celties aiz iemesliem,
kas saistīti ar bagāžas sevišķām īpašībām,

ar nepietiekošu iesaiņojumu vai ar to,
Aa no pārvadāšanas izslēgti priekšmeti

nodoti kā bagāža, tad tiek pieņemts,
ka zaudējumi cēlušies aiz viena no šiem
iemesliem, kamēr persona, kurai ir tiesība

uz bagāžu, nepierāda pretējo.
§ 3. Dzelzceļš ir atsvabināts no at-

bildības par zaudējumiem, kas cēlušies
tādēļ, ka bagāža nav laikā piegādāta,

ja tas pierāda, ka nokavēšanos izsaukuši
apstākļi, no kuriem dzelzceļš nevarēja
izvairīties, un kuru novēršana no tā ne-
atkarājās.

I §• 4. Bagāžas atsevišķu gabalu no-
zaudēšanas gadījumā pasažieru pienākums
ir iesniegt dzelzceļam nozaudētu bagāžas
gabalu cik iespējams pareizu ārējo ap-
rakstu, kā ari uzrādot, saturu, lai caur to
atvieglotu uzmeklēšanas darbu.

24. pants.
Bagāžas pillnīga vai daļas nozau-
dēšana. Atbildības lielums ba-
gāžas pilnīgas vai tās daļas no-
zaudēšanas gadījumā. Bagāžas uz-
skatīšana par nozaudētu. Nozau-

dētas bagāžas atrašana.

§ 1. Ja uz šī tarifa nosacījumu pamata
:elzceļam jāmaksā atlīdzība par bagāžas
Inīgu vai tās daļas nozaudēšanu, tad
ir pieprasīt:
a) ja zaudējumu lielums ir pierādīts,

šī zaudējuma sumas atlīdzināšanu,
bet ne vairāk kā 20 frankus par
katru trūkstoša brutto svara kilo-
gramu;

b) ja zaudējuma lielums nav pierādīts,
paušalatlīdzību 10 franku apmērā
par katru trūkstošā svara kilogramu.

Bez tam atlīdzināmi veduma maksa,
mitas nodokļi un citi izdevumi par no-
mdēto bagāžu, nemaksājot nekādu citu
audējumu atlīdzību, ņemot vērā sekošus
ņēmumus.

\ 2. Trūkstošs bagāžas gabals uz-
kātams par nozaudētu pēc 14 dienu no-
cēs'anas, skaitot no dienas, kad piepra-
b tā izdošana.

3. Ja par nozaudētu uzskatītu ba-
ažas gabalu atrod viena gada laikā,
kaitot no pieprasīšanas dienas, tad dzelz-
im par to jāziņo pasažierim, ja viņa
'rašanās vieta ir zināma vai ir uzzināma.
§4. Pasažierim ir tiesība 30 dienu

ļ'kā, skaitot no paziņojuma saņemšanas
leias, pieprasīt bagāžas izdošanu bez
Kļcsas, pēc viņa izvēles gala stacijā vai
^tīšanas stacijā, atmaksājot viņam iz-
feāto atlīdzību un paturot, visas tie-

^

uz
prasību dēļ atlīdzības par no-

sēšanu saskaņā ar šī tarifa nosacījumu.
S 5. Ja atrasto bagāžu nepieprasa § 4.

Redzētā 30 dienu laikā, vai ja bagāžu
"Od pēc viena gada notecēšanas, skaitot
0 Pieprasīšanas dienas, tad dzelzceļš ar

1 v'ar rīkoties pēc savas valsts likumiem
"noteikumiem.

25. pants.
Sažas bojājumi. Atlīdzības lie-
"s bagāžas bojāšanas gadījumā,
^gažas bojāšanas gadījumā dzelzceļam
°aksā suma, par kādu samazinājusies
?<ļžas vērtība, nemaksājot nekādu citu
ļļļejumu atlīdzību, bet ņemot vērā iz-
"Jļnius, kup paredzēti šinī tarifā,
atlīdzības lielums tomēr nedrīkst pār-
«gt:

' j^bojājuma dēļ viss sūtījums kļuvis
bezvērtī gs — sumu, kura būtu jā-
maksā visa sūtījuma nozaudēšanas

.gadījumā;
[bojājumadēļtikaisūtījumadaļa
Šuvusi bezvērtīga — sumu, kura
"jāmaksā šīs sūtījuma daļas
nozaudēšanas gadījumā. "

26. pants.
Bagāžas piegādāšanas nokavēšana.
Atlīdzības lielums par bagāžas pie-

gādāšanas nokavēšanu.
§ 1. Bagāžas piegādāšanas nokavē-

šanas gadījumā dzelzceļam jāmaksā — ja
pasažieris nepierāda, ka šīs nokavēšanas
dēļ cēlušies zaudējumi — atlīdzība 0,10 fr.
par katru ar nokavēšanos izdotas bagāžas
brutto svara kilogramu, par katrām ie-
sāktām 24 stundām, skaitot no brīža,
kad pieprasīta bagāžas izdošana, tomēr
ne vairāk kā par 14 dienām.

§ 2. Ja pierāda, ka nokavēšanās dēļ
cēlušies zaudējumi, tad par tiem jāmaksā
atlīdzība, kura nedrīkst pārsniegt iepriek-
šējā paragrāfā noteiktās paušalatlīdzības
četrkārtīgu lielumu.

§ 3. Iepriekšējos divos paragrāfos pa-
redzētās atlīdzības nevar pieprasīt tanī
gadījumā, ja pieprasīta atlīdzība, kura
maksājama par bagāžas pilnīgu nozau-
šanu.

Bagāžas vienas daļas nozaudēšanas gadī-
jumā atlīdzība jāmaksā, ja to pieprasa,
par bagāžas nenozaudēto daļu.

Bagāžas bojāšanas gadījumā atlīdzības
maksājamas, ja to pieprasa, kopā ar at-
līdzību par bagāžas vērtības pazeminājumu.

27. pants.
Zaudējumu atlīdzības pieteikšana.

Zaudējumu atlīdzības pieteikšana nav
atļauta.

C. Kopēji nosacījumi attiecībā uz dažā-
diem atlīdzības maksājumiem.

28. pants.
Atlīdzību atmaksa.

Katra nepienākoši saņemta atlīdzība
jāatmaksā atpakaļ.

Krāpšanas gadījumos dzelzceļam bez
tam ir tiesība — neatkarīgi no sodiem,
kup uzliekami saskaņā ar likumu, saņemt
atpakaļ sumu, kuras lielums līdzinās ne-
pienākoši izmaksātai sumai.

29. pants.
Uz bagāžas pārvadāšanas līguma
pamata pret transporta pārvaldēm

ceļamu prasību izbeigšana.
Ja bagāžas kvītes īpašnieks vēlas pa-

sargāt savas prasības tiesības, tad viņam
jāpieprasa gala stacijā nepiegādātas uz
šī tarifa pamata pārvadāšanai pieņemtās
bagāžas sūtījumu vietas visvēlākais 6 mē-
nešu un satiksmē ar Angliju visvēlākais
3 mēnešu laikā, skaitot no vilciena pie-
nākšanas, ar kuru bagāžai vajadzēja pie-
nākt, ja minētais termiņš ir pārsniegts,
pieteiktās prasības netiek ievērotas.

30. pants.
Prasības.

§ 1. Uz pārvadāšanas līguma dibinātās,
administratīvā ceļā izšķiramās prasības
iesniedzamas rakstiski šī tarifa 32. p.
apzīmētam dzelzceļam.

§ 2. Tiesība iesniegt prasības pieder
personām, kurām saskaņā ar šī tarifa
31. pantu ir tiesība celt pret dzelzceļu
sūdzības tiesas ceļā.

§ 3. Personai, kurai tiesība iesniegt
prasību, visi pierādījumi, kā biļete, ba-
gāžas kvīte un t. t., kuras tā vēlas pēdējai
pievienot, jāiesniedz oriģinālā vai no-
rakstā, pie kam norakstiem, ja dzelzceļš
to prasa, jābūt pienācīgi apliecinātiem.

Pie prasības galīgas nokārtošanas dzelz-
ceļš var prasīt biļešu un bagāžas kvīšu
atpakaļatdošanu.

31. pants.
Personas, kurām tiesība celt pret

dzelzceļu sūdzības.
Celt pret dzelzceļu prasības tiesas ceļā

ir tiesība tikai tām personām, kuras uz-
rāda biļeti vai bagāžas kvīti vai, ja viņām
biļetes vai bagāžas kvītes uzrādīšana nav
iespējama, pierāda savu tiesību uz prasības
celšanu.

32. pants.
Dzelzceļi, pret kuriem sūdzības

ceļamas. Piekritība.

§ 1. Prasības izmaksāt atpakaļ mak-
sas, kuras samaksātas uz pārvadāšanas
līguma pamata, var celt tiesas ceļā tikai
pret to dzelzceļu, kurš šīs maksas saņēmis.

Satiksmē bez Anglijas piedalīšanās.

§ 2. Citas no pārvadāšanas līguma
izrietošas prasības tiesas ceļā var celt
tikai pret izbraukšanas dzelzceļu, gala
dzelzceļu vai to dzelzceļu, kurš radījis
iemeslus prasības celšanai. Gadījumā, ja
gala dzelzceļš bagāžu nebūtu saņēmis,
pret to tomēr var celt prasību.

Satiksmē ar Anglijas piedalīšanos.

§ 2. Citas no pārvadāšanas līguma
izrietošas prasības tiesas ceļā var celt
tikai pret izbraukšanas dzelzceļu, pret
gala dzelzceļu, ja tas nepierāda, ka bagāžu
nav saņēmis, vai ari pret dzelzceļu, kurš
radījis iemeslus prasības celšanai.

Ceturtā daļa. Dažādi nosacījumi.

33. pants.
Vietējo likumu piemērošana.

* Gadījumiem, kuriem šis tarifs neparedz
īpašus noteikumus, piemērojami attiecīgas
valsts likumi un noteikumi iekšējai sa-
tiksmei.

IZVILKUMS
no tarifa II burtnīcas noteikumiem.

Ievads.
1. Maksu tabeles satur daļu maksas

par pasažieru braukšanu un bagāžas pār-
vadāšanu:

a) franču frankos Anglijas, Francijas,
Sarās apgabala un Beļģijas ceļu
daļām;

b) Amerikas dolāros visu pārējo ceļu
daļām.

(Nacionālā valūtā uzrādītas Angli-
jas un Beļģijas tarifu likmes pie-
mērojamas tikai satiksmē no Anglijas
un Beļģijas).

2. Dzelzceļa pārvalde, kura biļetes iz-
dod, norāda attiecīgām stacijām, kādā
apmērā maksas jāiekasē tad, kad maksa
par kāda dzelzceļa daļu atkarībā no dažā-
diem biržas kursiem, ir paredzētas vairākās
sērijās.

(Maksas par Anglijas un Francijas
ceļu daļām).

3. Maksu pārrēķināšanai franču fran-
kos un Amerikas dolāros pieņemti sekosi
kursi :

1. sērija I £ = 100 franču frankiem
2. „ 1 £ = 110 „
3. „ I £ = 120 „
4. „ 1 £ = 130
5. „ 1 £ = 140
6. „ 1 £ = 150 „
7. „ I £ .= 160 „

1. sērija 1 beļģ. fr. = 0,80 franču frank.
£,, * ,, ,, == u,/o ,, ,,
^- ,, ,, ,, = U, /U ,, j,

4 1 = 0 65
5. „ 1 „ „ = 0,60

1 hol. guldenis = 0,40 U. S. A. dollariem
1 vācu marka = 0,238 ,, ' ,,
1 zlots =0,117
1 lits = 0,10
1 lats = 0,20
1 igaun. marka = 0,02703 ,,

4. Lai aprēķinātu pilnu biļetes cenu
un pilnu bagāžas pārvadāšanas maksu,
tad jāsaskaita atsevišķi:

a) dažādas likmes franču frankos un
b) dažādas likmes U. S. A. dolāros.

Abas sumas, pēc pārrēķināšanas vietējās
valsts valūtā, saskaitāmas kopā.

5. Veduma maksa par velosipēdiem
(sk. 1. burtn. 13. pkt.) aprēķināma pēc
bagāžas tarifa likmēm, pielīdzinot katru
velosipēdu pēc svara 20 kilogramiem.

Papildu maksas.
A. Pasažieriem.

1. Biļešu cenai no un uz Londonu jā-
pieskaita klāt Duvras ostas nodoklis.

2. Kuponu grāmatiņas izgatavošanas
izdevumus pieskaita klāt biļetes cenai
sekošos apmēros:
6 pensi satiksmē no Anglijas
5,10 franču franka „ ,, Francijas
5,00 beļģu franka „ „ Beļģijas
2,50 zloti ,, ,, Polijas
2,50 liti ,, ,, Lietavas
0,25 U. S. A. dolāri ,, ., Latvijas
0,25 U. S. A. dolāri ,, ,, Igaunijas

B. Bagāžai.
Anglijā.

Satiksmē no Anglijas: 1 šiliņš ierakstī-
šanas maksājums par katru bagāžas gabalu.
Satiksmē uz Angliju: Papildu maksa par
katra sūtījuma ierakstīšanu:

1. sērijā — 2,50 franču franki
2. sērijā — 2,80
3. sērijā — 3,00
4. sērijā — 3,30
5. sērijā — 3,50
6. sērijā — 3,80 .,
7. sērijā — 4,00

Satiksme no Beļģijas ierakstīšanas mak-
sājums 1,50beļģu franki par katru sūtījumu.

Francijā.

Satiksmē no Francijas:
Velosipēdi, bērnu un slimnieku ratiņi*)

a) Ierakstīšanas maksā-
jums izsūtīšanas dzelz-
ceļam par labu . . 0 fr. 80 1 fr. 05
Zīmoga nodoklisFran-
cijas valstij par labu 0 fr. 25

Pārējā bagāža*)
b) Ierakstīšanas maksā-

jums izsūtīšanas dzelz-
ceļam par labu . . . 1 fr. 05 J 1 fr. 30
Zīmoganodokli Fran-
cijas valstij par labu 0 fr. 25

Satiksmē uz Franciju:
Zīmoga nodoklis Francijas valstij par

labu 0 fr 25

Polijā.
Zīmoga nodoklis Polijas valstij par labu

0,02 dolāri no katra bagāžas sūtījuma
satiksmē no un uz Poliju.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Starptautiskās satiksmes
inspektors F. Magazings.

Valdības iestāžu paziņojumi.

PAZIŅOJUMS.

Latvijas iekšējā 1920. gada 4% aizņē-
muma prēmiju izloze un biļešu tirāža
notiks 1928. gada 2. janvārī, pulksten
10 dienā, Nacionālā teatfa telpās, Rīgā,
Valdemāra ielā. Izloze publiska.

Rīgā, 1927. g. 8. decembrī.
Finansu ministris V. B a s t j ā n i s.
Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.

Dzēšami no nosacīti notiesāto sarakstiem:
1) sarakstā N° 25 (sk. 1923. g. 13. jūnija

,,Valdības Vēstneša" 124. * numurā)
JVs 2258 — Amantovs, Jānis Andreja
dēls;

2) sarakstā N° 41 (sk. 1924. g. 2. maija
,,Valdības Vēstneša" 98. numura pie-
likumā) N° 4216 — Krūziņ, Anna-
Sofija Mārtiņa m. un N° 4237 —
Muraška Otto Pētera d.;

3) sarakstā JVTe 42 (sk. 1924. g. 3. jūnija
,,Valdības Vēstneša" 124. numura pie-
likumā) M 4527 — Vitkovska, Lūcija
Antona m.:

4) sarakstā -N° 47 (sk. 1924. g. I. decembra
„Valdības Vēstneša" 273. numura pie-
likumā N° 5446 — Purvs, Jēkabs
Jāņa d. un N° 5449 — Reklins,
Ādolfs Jāņa d.;

5) sarakstā JVfe 61 (sk. 1926. g. 12. jūnija
„Valdības Vēstneša" 128. numura pie-
likumā) JVs 8854 — Gutkevič- Ketu-
rāķis, Vēra-Helene Mārtiņa m.;

6) sarakstā K? 63 (sk. 1926. g. „Valdības
Vēstneša" 208. numura pielikumā
JV?9891— Lējiņš, Fricis Mārtiņa d.;

7) sarakstā Ne 64 (sk. 1926. g. „Valdības
Vēstneša" 251. numura pielikumā)
No 10256 -Dumpe, Jūlijs Gotlība d.;

8) sarakstā JY« 67 (sk. 1927. g. „Valdības
Vēstneša" 121. numura pielikumā
-Ne 11314 — Medaļkins, Pēteris Alek-
sandra d. un JVē 11379 — Romanovs,
Kirils fzota d. un

9) sarakstā JV« 70 (sk. 1927. g. „Valdības
Vēstneša" 239. numura pielikumā)
A9 12363— Koklien, Anna Ernesta m.

Rīgā. 1927. g. 12. decembri.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktora v. J. Saulīte.
Nodaļas vadītāja v. M. Lešinskij.

PASTA ZIŅAS.
Brantu pasta un telefona palīga no-

daļā, Cēsu apr., iekārtotas ari naudas pār-
vedumu un paku operācijas.

Pārvaldes priekšnieks V. Krūmiņš.
Nodaļas vadītājs Kļaviņa

*) Ja vienā laikā tiek nodoti kā bagāža velo-
sipēdi, bērnu un slimnieku ratiņi ar citiem
priekšmetiem, tad ņemami zem 'b) norādītiemaksājumi.



PAZIŅOJUMS.
Ar Rīgas apgabaltiesas 1. kriminalno-

-dajas s. g. 10. decemb ra rīcības sēdes
lēmumu apķīlāts:

115. Žurnāla ..Strādnieku cīnās
vienība" 1927. g. 9. decembra X° 4. ' —?Izdevējs — Latvijas transportstrādnieku
arodnieciskā biedrība. Atbildīgais redak-
tors — Kārlis Purviņš. E. Pīpina un J. Up-
maņa spiestuvē, Rīgā. — Bez tam apgabal-
tiesa nolēma ari apturēt šī žurnāla izdošanu
līdz tiesas spriedumam.

Rīgā, 1927. g. 14. decembrī. JVe 184718.
Preses un biedribu nodaļas vadītājs

K.Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.
Sakarā ar Stendes-Engures lauku dzelz-

ceļa līniju pagarināšanu ekspluatācijai līdz
Mērsragam, sākot ar ceturtdienu, 15. de-
cembri,preču-pasažieru vilcieni starp Stendi
Enguri-Mērsragu un atpakaļ apgrozīsies
turpmāk pēc sekoša izmainīta saraksta:

Vilciens JN° 125
No Stendes atiet pirmdienās un ceturt-

dienās pulksten 21.20;
Nfc Talsiem atiet pulksten 22.29;
no Valdgales atiet pulksten 22.50;
no Engures atiet pulksten 1.16.
Pienāk Mērsragā otrdienās un piektdienās

pulksten 2.12.
Vilciens Ne 126.

No Mērsraga atiet otrdienās un piektdienās
pulksten 2.40;

no Engures atiet pulksten 3.40;
no Valdgales atiet pulksten 6.03;
no Talsiem atiet pulksten 6.25.
Pienāk Stendē pulksten 7.20.

Vilciens Nu 127.
No Stendes atiet otrdienās un piektdienās

pulksten 14.05;
no Talsiem atiet pulksten 15.07;
no Valdgales atiet pulksten 15.30;
no Engures atiet pulksten 17.59; .
Pienāk Mērsragā pulksten 18.55.

Vilciens N<> 128.

No Mērsraga atiet otrdienās un piektdienās
pulksten 19.25;

no Engures atiet pulksten 20.29;
no Valdgales atiet pulksten 23.00;
no Talsiem atiet pulksten 23.30;
Pienāk Stendē pulksten 0,20.

Ekspluatācijas direktora v. J. Kļaviņš.
Pasažieru nodaļas vadītāja v. i.

ļ. Švarcs,

IECELŠANAS.

Rīkojums.
1927. g. 15. decembru. N° 6558.

Ieceļu Albertu P r a n d i par Nacionālās ope-
ras administratoru ar algu 300 latu mēnesī uz
brīva līguma, skaitot ar 1927. g. 16. decembri
līdz 1927./28. g. sezonas beigām.

Izglītības ministris J. Rainis.
Nacionālās operas direktors P. J o z u u s.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē 2. Ventspils kājnieku pulka kareivjus
Miķeli Jāzepa d. Burmeisteri un Jāni
Kristīnes d. Graudiņu, apvainotus uz k. s.
lik. 128. p. 1. d. un 133. p. pamata.

Burmeisters dzimis 1901. g. 3. martā, Aizpu-
tes apr. Bases pag. pieder., latvietis, pagasta
skolas izglītība, katoļticīgs, pēc nodarbošanās —
zemkopis, neprecējies.

Graudiņš dzimis 1900. g. 9. oktobrī, Rīgas
apr. Mālpils pag. pieder., latvietis, luterticīgs,
pagasta skoias izglītība, pēc nodarbošanās —
strādnieks, neprecējies.

Personām, kurām būtu zināma viņu uzturē-
šanās vieta, nekavējoties ziņot kara tiesai un
tuvākai policijai, kurai tos apcietināt, ievietojot

tuvākā ieslodzījuma vietā un ieskaitīt 2. iec.
kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā, paziņojot
pēdējam un tiesai.

1927. g- 14. decembrī.

Kara tiesas priekšsēdētāja vietā,
pulkvedis-leitnants Blumentals.
Sekretārs, kara ierēdnis A.Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē 2 Ventspils kājnieku pulka kareivjus
Pēteri Antona d. G r i ša n u un Jāni Pētera d.

G e i d a n u , apvainotus uz k. s. lik. 128. p.

1 d. un 133. p- pamata.
Orišans dzimis 1901. g. 7. jūlijā, Daugavpils

aDr Dagdas pag. pieder., p.rms iesaukšanas

Cara dienestā dzīvojis tai paša pagasta Zeļ u

demā latvietis, katoļticīgs , pamatskolas izgli-

rioT neprecējies , pēc nodarbošanās - zemkopis,
tioa, īre» j

^ novetnbn- Dau.

^^"Sr-lSul*
"
A- «**'- baltkrievs,

katoļticīgs , »^!!,outu zinama viņu uzturē-
persoņam. ££*$£ ^ot kara tiesai un

tuvākā ieslodzījuma vietā un ieskaitīt 2. iec.
kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā, paziņojot
pēdējam un tiesai.

1927. g. 14. decembrī.
Kara tiesas priekšsēdētāja vietā,

pulkvedis-leitnants Blumentals.
Sekretārs, kara ierēdnis A. R u m p e.

Kafa tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 14. decembra rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz Nikolaja Mārtiņa dēla
Kaužena meklēšanu.

Norāde: ,.Valdības Vēstneša" 1927. g.
140. numurā.

1927. g. 14. decembri.

Kara tiesas priekšsēdētāja v., kafa tiesn. v. i.,
pulkvedis-leitnants Blumentals.

Sekretāra palīgs, kara ierēdnis J a n s o n s,

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde

1927. g. 15. decembrī.

1. Pieņem un nolemj iesniegt Saemai:
1) papildināt projektu Civilprocesa li-

kumu 1923. g. izdevuma 286. un
1914. g. izdevuma 800. pantā un

2) likumprojektu par Kara virstiesas
funkciju nodošanu Senāta kriminal-
departamentam.

2 Apstiprina nolīgumu par preču
paraugu ievešanu starp Latviju un Liel-
britāniju.

3. Pieņem noteikumus par kurināmo
vielu ietaupījumu prēmiju izmaksu dzelz-
ceļu ūdenspumpētavu darbiniekiem un
nolemj tos izdot pārvaldes kārtībā.

4. Ieceļ par Valsts zemes bankas
padomes locekli Saeimas deputātu V i ļ p i-
š e v s k i.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Zirgu nodoklis Rīgas pilsētā.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes
š. g. 24. novembra lēmumu, kas apstipri-
nāts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 10. decembra rakstu
N° 108778, Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo:
1) ka 1928. gadā un ari vēlāk, līdz turp-

mākam pilsētas domes lēmumam šaī
lietā, nodoklis no zirgiem maksājams
tādos pašos apmēros kā 1927. gadā,
saskaņā ar domes izdotiem noteiku-
miem šī nodokļa lietā;

2) ka noteikumos par nodokli no zirgiem
tiek ievests tāds pārgrozījums, ka
sākot ar 1928. gadu nodoklis nav jā-
maksā par zirgiem, kas ir jaunāki par
2/2 gadiem.

Rīgas pilsētas galva A. Amdersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Grozījums saistošos noteikumos
personām, kuras nodarbojas ar smago

ormaņu arodu Daugavpilī,
publicēti ,.VaIdības Vēstnesī" 1925. g.

28. aprilī Xs 93.
Pieņemti Daugavpils pilsētas domes 1927. g.
7. novembra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. g.

7. decembra rakstu JVg 108650.

§ 7 atvietot un izteikt sekosi :
§ 7. „Kravas augstāko smaguma

normu uz vienu zirgu noteikt vienu
tonnu".

Piezīme. Preces, kuras pie pārvadā-
šanas rada putekļus, pārklājamas ar
brezentu.

Pilsētas-valde.

Latvija un citas valstis

Latvija un Beļģija.

Briselē, 15. decembri. Sakarā ar
Latvijas valdības lēmumu, nodibināt
Brisele patstāvīgu sūtniecību, ģenerāl-
konsuls Lazdiņš šodien iesniedza
Beļģijas ārlietu ministrim Himansam
savus pilnvaru dokumentus kā chargēdaffaires.

Latvijas bankas nedēļas Dtrskott
uz 1927. g. 14. decembri.

AKTĪVĀ. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un

pie ārzemju emisijas bankām. . 23,669,024 56
Ārzemju valūta . .' 48,245,970 84
Sudraba nauda 3,822,886 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

nauda 9,693,987 01
īsa termiņa vekseļi 75,864,031 47
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 49,875,485 17
Citi aktivi . . . 15,339,024 31

226,510,409 36

PASĪVĀ. lBankas naudas zīmes apgrozībā. 33 487,-^ S-
Pamata kapitāls. 143859tr "
Rezerves kapitāls "\8i21 **Speciālās rezerves \

~
2-

Noguldījumi ioton'ir~ -
Tekoši rēķini \\ £}$**»
Valsts rēķini un depoziti... 95 33524 *
Cit,pasivi 20SSS

_ 226 .510 .4ik, fi

Piezīme: uz 14. decembri 1927. g. Latvijas bankas naudas zīmes apgrozībā par Ls334«7 y"
kas nodrošinātas: ^°'.IJ0 —

1) ar tīru zeltu 2500 klg (divi tūkstoši pieci simts klg), kas pēc paritātes I klg
Ls 3444,44 nodrošina 8fi.11 ir

2) ar $ 2,400,000,— (divi miljoni četri simti tūkstoši dolāriem,)kas pēc paritātes
I 1,— = 1,5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262 nodrošina i; 12 43g28x3) ar £ 493,139,—/—(četri simti deviņdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit
deviņām angļu mārciņām), kas pēc' paritātes S1,— = 7,32238gr. tīrazelta =Ls 25,22155,— nodrošina 12 437749

Rīgā, 14. decembrī 1927. g. Ls 33.1x7.1311
Padomes priekšsēdētājs J. CelrrnT =a

23124 . Galvenais direktors K. Vanags.

Rīga.
LatvijasTuberkulozes Apkarošanas Biedrība

sarīko svētdien, 18, decembrī š. g. L. Ģildē
no 10 rītā, ar brīvu ieeju, Ziemas svētku
tirdziņu „Zelta Svētdiena". Visdažādā-
kās teltis sniegs lielā izvēlē par pieejamām
cenām katram ko piemērotu. Bagāta un
lēta lotereja allegri, konfekšu lotereja,
laimes aka 11. t. t. No pulksten 5
pēc pusdienas sāksies deja pie labas
mūzikas ar ieejas maksu Ls 1,—. Pirmdien,
19. decembrī turpināsies tirdziņš līdz 5 pēc
pusdienas. Ieeja brīva.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 16 decembri .

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,175—5 |«
I Anglijas mārciņa 25,27—25 32100 Francijas franku 20 25—an'

100 Beigas " . . . . 7^15-72 85100 Šveices franku 99,65—10045
100 Itālijas liru 27,90—2830
100 Zviedrijas kronu 139,55—14025
100 Norvēģijas kronu 137,£5—13825
100 Dānijas kronu 138,65—139 35100 Čechoslovaķljas kronu . . . 15,25—1555
100 Holandes guldeņu 208,95—21000
100 Vācijas marku 123,31—1242o-
100 Somijas marku 12,98—1312
100 Igaunijas marku 1,37=—1,395
100 Polijas zlotu 57,00—6100
100 Lietavas litu 50,85—51'?0

1 SSSR červoņecs — _ '_

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-> 344;
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevtct..

Zvērināts biržas māklers Th. Šummeri.

:1

Nacionālā teatfa svētku repertuārs. Ziemas
svētkos izrādīs šādas populāras lugas: Pirmos
svētkos, 25. decembri, pulksten 2 dienā, Annas
Brigader pasaka ,,L Olitas brīnum-
p u t n s". — Pulksten 7.30 vakarā, R. Blau-
maņa komēdija ,,N 0 saldenās pudeles".
— Otros svētkos, 26. decembrī, pulksten 2
dienā, Annas Brigader pasaka ,,L 0 1i t a s brī-
numputns".— Pulksten 7.30 vakarā, Ber-
tona un Simona ,,Zaza" ar Liliju Ēriku. —
Trešos svētkos, 27. decembrī, pulksten 2 dienā,
V. Grēviņa „Pr i n cis un ubaga zēns".—
Pulksten 7.30 vakarā, Molnara komēdija
,,S p ē 1 e pilī'. Dienas izrādēs katrs apmeklē-
tājs var ņemt līdzi par brivu vienu bērnu; divi
bērni var nākt ar vienu biļeti. Biļetes sāks
pārdot ceturtdien, 15. decembri.

Nacionālais teātris. Piektdien, 16. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi Šekspīra tra-
ģēdija ,,Makbets" J. Šmita režijā, A. Cimer-
mermaņa jaunā dekoratīvā ietērpā. Šim kla-
siskajam darbam ari liela ētiska nozīme, — tā
rāda, ka cilvēka kaislība pārņem visu viņa būtību
un padara to par savu ieroci, novedot varoni
līdz katastrofai. — Sestdien, 17. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, A. Upīša komēdija
,,Vesela miesa". — Svētdien, 18. decembri,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē Elinas Zālītes
komēdija ,,B ī s t a m a i s vecums". — Pulk-
sten 7.30 vakarā, Šekspira ,,Makbets ". Da-
būjamas biļetes svētku izrādēm.

DaileS teātris. Piektdien, 16. decembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, Marijas Leiko vies-
izrādē Vedekinda ,,M u z i k a". Klāru tēlo —
Marija Leiko. — Sestdien, 17. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, interesantā komēdija ,,A k ,
šīs mīlas mokas . . ." —Svētdien, 18. de-
cembrī, Marijas Leiko viesizrādes,
pulksten 2 dienā, Strindberga „S a pņ u s p ē I e".
Indras meitas lomā — Marija 'Leiko un
pulksten 7.30 vakarā, Vedekinda „M u z i k a". —
Pirmdien, 19. decembri, pulksten 6 vakarā, ka-
reivju izrādē „M u z i k a" ar Mariju Leiko —
Klāras lomā.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses..

Šīs dienas „Vald. Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz Latvijas Sarkani
Krusta 5-klasīgās naudas loterejas N» 15

2. klases oficiālais vinnestu saraksts.

Vandzenes pag. va'de izsludina
par nederīgiem zemāk minētos
nozaudētos dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi JNs 1652,
izd. 17. jūnijā 1920. g. no Nur-
muižas pag. valdes uz Pētera
Friča dēla Bette vārdu;

2) Latvijas iekšz. pasi Ns 144,
izd. 17. jūnija 1920. g. no Van-
dzenes pag. valdes uz Marijas
Jana m. Beirups vārdu;

3) veca parauga kara klausības
apliec. Ne 8450, izd. 6. maija
1923. g. no 6. Rīgas kājnieku
pulka komandiera uz Kārļa Jāņa
dēla Ābeļniekavārdu;

4) kara klausības ap l. Ne 136o,
izd. 13. janvārī 1922. g. no Rīgas
kafa apr. pārvaldes uz Ernesta
Gotfrida d. Liepiņa vārdu un

5) jaunā parauga kara kļaus,
apliec. Kg 13048, izd. 10. sept.
1925. g. no Tukuma-Talsu kafa
apr. pārvaldes uz Žaņa Kiasona v.
20458a

Līksnas pag. valde, Daugavp ils
apriņķī, izsludina par nederīgiem
seko 'šūs dokumentus: 1) kara
klausības apliecību Ks l4f'\
18420 Ž, izd. no Daugavpils kafa

apr. pr-ka 5. febr. 1923. g. «

Vingra .Voiceka Ādama d. varmi.

2) kara kļaus. apl. N> '^'
24704, izd. no Daugavpils kar-

apr. pr-ka 14. 21. martā 19JJ- 8-
uz Pudana, Antona Ādama aew

vārdu; 3) kara klaus.apl.>°15^
24702, izd. no Daugavpils Kai
apr. pr-ka 14. 20. martā '»** »?
uz Orbidana, Ludviga Jura oe

vārdu; un 4) kafa klausības ap;-
No 14994/24679, izd. no p»s^
pils kara apr. pr-ka 14. 21 marta

1923.g. uz Sausa. Ludviga I"* '"»
dēla vārdu. A™

Literatūra.
Valsts Archiva Raksti. VI. Juris Vīgrabs

Vidzemes zemnieku tiesiskais stā-
voklis XVIII gadttsimtena pirmajā
pusē. I daļa. Rīgā, 1927.

Šī dokumentu krājuma uzdevums ir — kā
ievadā teikts — pilnigi uzskatami rādīt Vidzemes
zemnieku tiesisko stāvokli laika sprīdī no zviedru
provinces Vidzemes faktiskās pievienošanas
Krievijas valstij (1710. g. vidū) līdz ķeizarienes
Elizabetes valdīšanas laika beigām ' (1761. g.
beigās). Materiāli ņemti no bij. Vidzemes bruņ-niecības archiva. Tikai papildināšanai ir izman-
toti citu archivu materiāli, kā ari attiecīgie
iespiestie vietējās augstākās valdības iestādes —guberņas pārvaldes rīkojumi jeb „patentes".

Šāds sakopots krājums par zemnieku tiesisko
stāvokli, tagad visiem pētniekiem pieietams
darīts, ļoti ievērojams darbs, kas ar pateicību
apsveicams.

Latvijas Bioloģijas Biedrība pirmo piecu gadulaikā. — Sociētē biologique de Lettonie pendant
Ies premieres cinq annēes. (1921—1926.) Dar-
bības pārskats un rakstu krājums. Rediģējispnvatdoc. L. Āboliņš, Latvijas Bioloģijas
Biedrības sekretārs. Latvijas Bioloģijas Biedrība.
Rīgā, 1927. &J

Latvijas Saule. M 57 58, Nš 59 60.



(tiesu
sludinājumi.

Latvijas tiesu palāta,

al tiesu lik. iek. 339. p. pamata,
'jjedara zināmu, ka ar Tiesu
nalātas departamenta kopsapul-
ces 1927.g. 14. septembra lēmumu
virināta advokāta palīgs Hein-

riclīs Bruemmers pielaists pie
<vešu Iii' vešanas Tiesu palātā.
' Rīgā. 1927. g. 13. decembrī.

Tiesu palātas
priekšsēdētājs A. Kviesis.

232 37a Sekretārs A. Rūvaids.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Jura Jēkaba
d. Vāliņa lūgumu dēļ hipote-
karisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par samaksātām
obligācijas par ^00 un 500 rb|.,
apstipr. 1903. g. 31. martā
un 1904. g. 26. jul. NsNs282 un
563 uz nekustamo īpašumu Ma-
c onas apr., * Sarkaņu muižas
Lejas-Lībiešu mājām, ar zemes
grām. reģ. .\? 2174 par labu pirmā
obligācija — Pēterim Kristapa
d. Kārkliņam, bet otra tam
pašam kreditoram. X°4371

Rīgā, 1927. g. 25. novembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21153a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Friča Kārļa
ci. Skudrula lūgumu dēļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznicinātu obli-
gāciju par 3000 rb)., apstiprinātu

g. 16. febr. Ns 187 uz ne-
kustamo īpašumu Valkas apr.,
Kalna muižas Ķelles t& 24-11IB.
mājām, ar zemes grām. reģ.
Ns 3187 p:.r labu Borisam Otto
d. Krūmam. Ns448l

Rīgā, 1927. g. 25. nov.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21154a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Jāņa Jāņa d.
Missiņa lūgumu dēj hlpotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: at-
zīt par iznīcinātu obligāciju par
3000 rbļ., apstipr. 10. maijā
1913. g. N? 276 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Tirzas
pilsmuižas ,,Straupiņu JV6 45"
mājām, ar zemes grām. reģ.
Ns 668 par labu krāj-aizdevu sa-
biedrībai pie Tirzas Velēnas lauk-
saimnieku biedrības. Ns4550

Rīgā, 1927. g. 23. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20976a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Teofila Mār-
tiņa d. Kalniņa lūgumu dēļ hlpo-
tekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 25011 rbļ.. apstipr.
13. apr. 1906. g. No 219 uz neku-
stamo īpašumu Madonas apr.,
Praulienas m. Siiitel-Sīļu-Kalēju
No 1 mājām ar ūdens dzirnavām,
ar zemes grām. reģ. Ns 5065 par
labu Jēkabam Jura d. Brūnovam.

Rīgā, 1927. g. 23. nov. Ns 4610
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20975a Sekretārs A K

Rīgas apgabaltiesas i.civilnodaļa,

atklātā tiesas sēd 1927. g.
22. nov. izklausījusi Alekša Dāvā
d. Tabaka lūgumu dēļ hipote-
karisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzk par samaksātu man-
tojuma daļu par 100 rbļ., apstipr.
1904. g. 1. martā Ns 98 uz ne-
kustamo īpašumu Valkas apr.,
Ilzenes muižas ,,Čonkas Ns 24
mājām, ar zemes grām. reģ.
Ns 2038 par labu Minnai Strazdiņ,
dzim. Tai ak, par kūpi manto-
juma daļu atsevišķs prasības do-
kuments nav izdots. Ns4369

Rīgā, 1927. g. 25. novembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21156a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Reiņa An-
dreja d. Ozoliņa lūgumu dēļ
hlpotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 1320 rbļ. atlikumā.
apstipr. 24. dec. 1898. g. Ns 1506
uz nekustamo īpašumu Madonas
apr., Lubānas muižas ,,Kal-
niešu N° 77" mājām, ar zemes
grām. reģ. Ns 1857 par labu Er-
manim Jāņa d. Dzirkalim, viņa
tiesību pēcnācēja personā pēc
blanko pārveduma uzraksta.

Rīgā, 1927. g. 25. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21157a Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Kārļa Pid-
riķa d. Melbārda lūgumu dēļ
hlpotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 4500 rbļ.. apstipr.

111 uz ne-
kustamo īpašumu M'donas apr.,

gabalu
ar zemes grāmatr

kura I
Mežotnes pagasta tiesa uzaicina

kādi iebildumi pret T,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 22. nov.
1927. g. izklausījusi Kristīnes
Jāņa m. Grinberg, dzim. Frai-
ma'n lūgumu dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas, nolēma: at-
zīt par samaksātu obligāciju par
1500 rbļ., apstipr. 12. jun. 1903. g.

Ns 23 uz nekustamo īpašumu Val-
mieras pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabalu N? 3 ar zemes grā-
matu reģ. Ns297 par labu Jānim
Vi|nma d. Grūnbergam, kas viņu
cedējis blanko un kura obli-
gācija pārgājusi uz Johanu Jo-
hana d. Ekmani, kā blanko ce-
sionari. kas viņu ir cedējis atkal
blank

Rīgā, 1927.g. 23. novembri.
Priek dners.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar 15. novembra 1927. g. lēmumu
ir atzinusi Maksi Šlapoberski
par maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs labprā-
tīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpašu-
miem, kā ari apķīlāt viņa kusta-
mo mantu, ja tāda atrastos viņu
iestāžu robežās un 2) paziņot
Rigas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā ari sumas, kas
pienākas iestādēm.

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

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

Rīgā, 26. novembri 1927. g.
21321a L. Ns 1263.

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

Riras apgabaltie as 3. civilnodaļa,
a klātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Jāņa Miķeļa
d. Ozoliņa lūgumu dēļ hipote-
karisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 1400 rbļ., apstipr.
1897. g. 20.nov. Ns680 uz nekust,
īpašumu Rīgas apr., Ķeipenes
muižas Gedurtu mājām, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 1888 par labu
Arvidam Roberta d. ģillingam

Rīgā, 1927. g.23. nov. Ns4835
Pr iekšsēd. v. A. Veidners.

21152a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar 8. 15. novembra 1927. g. lēmu-
mu ir atzinusi mir. Augusta-Frid-
rieha Haupta mantojuma masu
par maksātnespējīgu parādnieci
ti dzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs labprā-
tīgi: I) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpa-
šumiem, kā arī apķīlāt viņa
kustamo mantu, ja tāda at-
rastos viņu iestāžu robežās un
2) paziņot Rīgas apgabaltiesai
par visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā arī
sumas, kas pienākas iestādēm.

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

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot 110 šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 26. novembrī 1927. g.
21318a L. Ns 1155.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Jāņa Au-
gusta Ādama d. Zamaritera
lūgumu dēļ hiporekarisko parādu
dzēšanas, nolēma: atzīt par iz-
nīcinātu obligāciju par 2000 rbļ.,
apstipr. 10. nov. 1914. g. Ns 573
uz nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Druvienas muižas ..Kauciņu
Ns 36" mājām, ar zemes grām.

1613 par labu krāj-aizd.
sabiedrībai pie Tirzas-Veienas
lauksaimnieku biedrības Ns 4546

Rīgā, 1927. g. 23. nov.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20991a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civllnod.
ar 15. novembra 1927.g. lēmumu
ir atzinusi Izaku (Iciku) Leiba d.
Gurviču par maksātnespējīgu
parādnieku tirdzniecībā kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām vaja-
dzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aizlie-
gumu uz parādnieka nekustamiem
īpaumiem, kā ari apķīlāt viņa
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā ari
sumas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-

a, kā ari par

vai mak;ā-
I jumi n vairari viņu ter-

miņš gaidāms nākamībā, kā ari
parmaksātnespējīgā nekusta-
miem īpašumiem, kuri atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdibas Vēstnesī".
Rīgā, 30.nov.1927. g. L. Ns 1405.

Priekšsēdēt. v. A. Veidners.
21653 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g,
22. nov. izklausījusi Arvida
Friča d. un Annas Jura m.
Onkuļu lūgumu dēļ hlpoteka-
risko parādu dzēšanas, nolēma:
atzīt par samaksātu obligāciju
par 2000 rbļ., apstipr. 1906. g.
7. aug. Ns 271 uz nekustamo īpa-
šumu Valkas apr., Kalna Muižas
zemn. zemes Lauke Ns 40 māju.
ar zemes grāmatu reģ. Ns 1309
par labu Pēterim Jēkaba d.
Onkulim. Nb2707

Rīgā, 1927. g. 23. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Ve i d n e rs.

20993a Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Lotes An-
dreja m. Preis lūgumu dēļ hi-
potekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 600 rbļ., apstipr.
1912. g. 23. febr. Ns 135 uz ne-
kustamo īpašumu Cēsu apr.,
Druvienas muižas Tīrumkleivu
Ns 59 mājām, ar zemes grām.

Vo 1634 par labu Tirzas-
Velenas lauksaimniecības biedr.
krāj-aizdevu sabiedrībai. N°4545

Rīgā, 1927. g. 23. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa 1927.g.
14. decembrī Johana-Gottloba-
Maksimiliana-Ernsta Vīzenberg
prasības lietā pret Hildegardu-
Mariju Vīzenberg. dzim. Kogl,
par laulības šķiršanu, aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību,
kas slēgta Gracā, Pestītāja baz-
nīcā, 1922. g. 18. decembrī starp
prasītāju Johanu-Gott lobu-Maksi-
milianu-Ernstu Vīzenbergu un
Hildegardi - Mariju Vīzenberg,
dzim. K'igl.

Ja atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p.p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. Ns438639

Rīgā, 1927. g. 15. dec. L.N91671
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

23157a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1927. g. 14. decembri Nikolaja
Nikolaja d. Lišina prasības
lietā pret Helēni Georgija m.
Lišin, dzim. Mosolova, par lau-
lības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas slēgta
Krievijā, Baku pilsētā 1919. g.
30. maijā starp Nikolaju Lišinu
un Helēni Lišin, dzim. Mosolova,
atstājot prāvnieku dēlu Georgu,
dzim! 1920. g. 25. decembrī tēva
audzināšanā.

Ja atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p.p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. Ns438638

Rīgā, 1927. g. 15. decembrī.
L. Ns 1231. Priekšsēd. b. Eglīts.
23158a Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Eduards Anša d. Tomsons un
Lūcija Jāņa m. Tomson, dzim.
Podin, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
|. Purgala 1927. g. 11. decembrī

reģistra NŠ 7(1 1 1979, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. p. paredzēto
lauloto mantas kopību.

1927. g. 14. decembrī. L.Ns6283.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
23142a Sekretārs A. K alve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060.

12. p. p. ievērojot Michaila
Mickevica pilnvarnieka zv. adv.
Jāņa Dreimaņa lūgumu un savu
1927. g. 22. nov. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Michails
.Vtickevičs parādu pēc 2 obli-
gācijām par 5000 un 5000 rbļ.,
apstipr. 1909. g. 16. nov. un
1910. g. 29. nov. NsNs 2268 un
2790 uz nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā, 4. hip.

grāmatu reģ.
$3 pirmā par labu Kārlim

Michailam Michaila d. Ozoliņam,
blanko un otra

Jānim 'Mārča m, kas viņu
cedējis
nācijas z Hermani

kā blanko

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šīs sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 25. nov. Ns 5946
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21161a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
iikumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot Alvines Pē-
tera m. Jakobij lūgumu un
savu 22. novembra 1927. g. lē-
mumu, paziņo, ka parādniece
Alvīne Jakobij parādu pēc obli-
gācijas par 3000 rbļ., apstipri-
nātas 28. februārī 191 l.g. arNsl28
uz nekustamo īpašumu Valkas
apr., Alūksnes pilsmuižas ar ze-
mes grāmatu reģ. Ns 1302 par
tabu Arturam Mārtiņa d. Veidem,
kura obligācija cedēta blanko,
ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša-laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1927. g. 29. nov. Ns 61K16
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21568a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1928. g.
3. janvārī minētās noda|as atklātā
tieass sēdē tiks nolasīts 1927. g.
16. oktobrī Rīgā mirušā Jura
Andreja d. Pjavina testaments.

Rīgā, 1927. g. 14! dec. L.Ns6144
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
23139a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.p., ievērojot Žano Zaķa
lūgumu un savu 22. novembra
1927. g. lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Žano Zaks parādu
pēc obligācijas par 5000 rbļ.
atlikumā, apstiprinātas 20. febr.
1899. g. ar Ns 402, uz nekustamo
īpašumu Rīgas pils., 2. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ. Ns 851
par labu Jēkabam Pētera d.
Vanagam, kas viņu ir cedējis
blanko un kura * obligācija ir
pārgājusi uz Kārli Moricu Jāņa d.
Lejiņu kā blanko cesionaru, kas
viņu ir atkal cedējis blanko, ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dē| dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesibu prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā. Ns 5960

Rīgā, 25. novembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21146a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu " un civ. proc. lik
un 2062. p. p., ievērojot Miķeļa
Jāņa d. Voitnieka pilnvarnieka
zv.adv. pal. Herberta Liepiņa

22. nov. i
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Miķelis Voitnieks parāc:
obligācijas par 5000 un 6500 rbļ.,

r. pirmā 22. janv. I?
2 un otra 28. fc
5 uz nekustamo īp;

Rīgas

ibu pinu.
m. Ko

:tam. kas \
blanko, kuras
ar Rī.

1. marta nolēmumu ir atzītas
par iznīcinātām un viņu vietā
1921. g. 18. aug. ir izgatavoti
jauni zemes grāmatu dokumenti
J* 7381 un 7382 un izsniegti
zv. adv. pal. V. Pussulim priekš
Morica Gennsdorfa — ir ie-
maksājis tiesas depozītā Ls245,40
dēļ kapitāla un °/fl dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām. pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis slu-
dinājums iespiests ..Valdības
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligācijas atzīs par
iznīcinātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. .Yņ5931

Rīgā, 25. novembrī 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21437a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060 un
2()(Ī2. p. p., ievērojotAnnas-Šsr-
lotes Jāņa m. Punkas lūgumu un
savu iērriumu no 22. nov. 1927. g.
ar šo paziņo, ka parādniece Anna-
Šarlote Punka parādu pēc obligā-
cijas par 676 rbļ. 74 kap. atlikuma
no obligācijas par 1500 rbļ. pir-
matnējā lieluma, apstiprinātu 21.
janvārī 1888. g. ar Ne 29 uz ne-
kustamu īpašumu Madonas apr.,
Bērzaunes pilsmuižas Lejas-Si-
liņu Ns 132 māju, reģ. Ns " 4806
par labu Pēterim Biseniekam,
kura obligācija cedēta blanko un
kura obligacij-a saskaņā ar viņas
blanko īpašnieka Gustava Her-
maņa 12. jūnijā 1896. g. dekla-
rāciju uz zetr. grām. aktu pijnā
sumā pārvesta un 12. jūnijā
1896. g. ar Ns 592 apstiprināta
uz tanī pašā gadā no Šiliņu Dav-
Ja kob mājas atdalītu Lejas-
Siliņu Ns 32 māju reģ. Ns 4806,
kura obligacij.ua blanko cesijas
ceļā pārgājusi zemnieku agrar-
bankas Rīgas nodaļas īpašumā un
hipotēku par 500 rbļ., apstipri-
nātu 20. novembrī 1906. g. ar
_\b 094 nZ to pašu augšā minēto
nekustamo īpašumu par labu
Bertai Punkai — ir iemaksājusi
tiesas depozitā Ls 26,29 dēļ ka-
pitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Vald. Vēstnesī"
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies obli-
gāciju atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasit pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 28. nov. 1927. g. .Vs 5941.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21439a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik ". 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Jēkaba Puzaka lūgumu un savu
lēmumu no 15. novembra 1927. g.
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
obligācijas par 5000 rbļ., ap-
stiprinātu 27. janvārī 1912. g.
arNs341 par labu Gertam Jura d.
Birkmanim, blanko cedēta, ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā, un parādu
pēc obligācijas par 9000 rbļ.
atlikuma, apstiprinātu 25. jan-
vārī 1912. g. ar Ns 308 par labu
Andrejam Ivana d. Ēvaldam,
kas viņu ir cedējis blanko un
kura pārgājusi uz atraitni Ki-
riani Arona m. Jakobson kā
blanko cesionari, kas viņu ir
cedejusi atkal blanko — ir
iemaksājis tiesas depozitā Ls 216
dēļ kapitāla un °dzēšanas.
Abas augšā minētās obligācijas,
apstiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsēta, IV hipotēku
iecirknī, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 528.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstnesī"
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs pirmo par iznīcinātu
un otru par samaksātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā. 22. nov. 1927. g. Ns 4142.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20866a Sekretārs A. Kalve.

ipgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz 10. jūnija 1926. g.

^Hļ<civ. proc. lik ". 2060. un
p. p., ievērojot Jūlija

^^K p ilnvarnieka

zv.

adv.
^^BAraja

lūgumu

un savu
^^Bemhra 1

927.
g. lēmumu,

^^?a
parā

dnieks' Jūlijs Kal-
^^^Bādu pēc obligācijas par

stiprinātas 25
[? g. ar Ns 2808 uz
īpašumu Rīgas ap-

siguldas muižas zemnieku
-Beitu mājām, at-

-Beitii mājām,

I Miķelim Bērziņam, kūja
embrī

kšrocibu uz Le-
āmatu

L

no Lejas-Beitu
11 mā-

^Bu mājas ar

grām. reģ. Ns 6218 — ir iemak-
sājis tiesas depozitā Ls 17,07
dēļ kapitāla un% dzēšanas.

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

Rīgā, 22. nov. 1927.g. Ns 5874.
Priekšsēd. v. A.Veidners.

20865a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p. pamata, ievērojot
Valsts zemes bankas lūgumu un
savu lēmumu no 15. novembra
1927. g. paziņo, ka parādniece
Ieva Balod parādu pēc hipotēkas
1500 rbļ., apstiprinātu 1868. g.
14. decembrī uz nekustamu īpa-

šumu Adcrkašu muižas zem-
nieku zemes Vec-Reina muižu
mājām, Rīgas apriņķī, ar zemes
trāmatu reģ. Ns 9'36 par labu
Moricam fon Liivis of Menar,
kura pārgājusi uz mantošanas
ceļa pamata kopā ar Aderkašu
muižu uz 1) Haraldu, 2) Arnoldu,
3) Edgaru Richarda ' d. fon

of Men :r, 4) Elizabeti
Rfcharda m. fon Levis of Menar,
i)\Uri fon der Ooblenc-Linzingen
te. fon Levis of Menar un 6) at-

Heleni Richarda m. fon
Stadtn, dzini, fon Levis of
Nenar, kura hipotēka apgrūtina

Vec-Reinimuižu atdalīto
Des gabalu Ns 2, ar zemes

6396, ir samaksājis,
augšā minētā hipotēka

Ķvar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniecei dēļ dzēšanas zemes
žramatās tamdēļ ka ir gājusi
wdumā.

TapTc apgabaltiesas 3. civil-
™°<Iaļa uz licina visas personas,
«irām būtu tiesības uz augšā

to hipotēku, pieteikties
nēsā viena mēneša laikā, skaitot
1,0 dienas, kad šis sludinājums

ts ..Valdības Vēstnesī" un
^lzrāda, ka ja j[s personas no-
e'«tā laikā nepieteiksies, hipo-

'f _u atzīs par iznīcinātu un lū-
«ejam dos tiesību prasīt parāda
z«anu zemes grāmatā.
R|gā, 22. nov. 1927. g. Ns 5885

j Priekšsēd. . A. Veidners.
ekretarsA. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jun.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un

p. pamata, iecērojot Vol-
Krcmera lūgumu un savu

lēmumu no 1927. g. 15. novembra
;ļr šo paziņo, ka lūdzējs parādu

bligacijām, apstiprinātām

uz nekustamu īpašumu Cēsīs,
Rigas ielā ar reģ. Ns 51. sēj. 1.
ingrosētas: a) 1839. g. 1. maijā

par labu Kārlim Daniela d.
gumanim, sumā 500 rub., b)
1I86O. g. 19. maijā ar Ns 11 par
labu K- Polam sumā 400 rub.,

c) 1865. g. 10. aprilī ar Ns 10
par labu miruša Halles likumī-
giem mantiniekiem, sumā 10
d) 1891. g. 2. novembrī ar Ns 164
par labu Gustavam Jēkaba d.
Hermanim, sumā 6000 rub. un
e) 1910. g. 23. jūlijā ar Ns 188
par labu Juliusam Juliusa d.
Rogenhagenam, sumā 4000 rub.,
ir samaksājis, bet šīs augšā mi-

obligacijas nevar tikt
izsniegtas atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
Bodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstu."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

1927. g. 22. nov. Ns 5407.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
22. nov. izklausījusi Pētera Jē-
kaba d. Misiņa lūgumu dēļ hlpo-
tekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma:atzīt par samaksātu obligac.
Ns 1153 par 142.29 rbļ. atlikumā,
apstipr. 1882. g. 27. sept. uz ne-
kustamu īpašumu' Rīgas apr.,
Jaunpils muižas Maz-Kreļu mā-
jām, ar zemes grāmatu reģ.
-Ns 1393 pa labu Voldemāram
Brožem, kas viņu cedējis blanko,
un kura obligācija pārgājusi uz
bij. Zemnieku agrarbankas Rīgas
nodaļu, kā blanko cesionari.

Rīgā, 1927. g. 25. nov. Ns 4836
Piiekšsēd. v. A. Veidners.

21158a Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas I. civilnod.

paziņo vispārībai, ka 1927. g.
3. februārī mirušā Jāņa Nikitas d.
Hitrova privattestaments, ar
kuru testatora kustama un ne-
kustama manta novēlēta Vasi-
lisai Jāņa m. Liepiņš ar ap-
gabaltiesas 1927. g. 29. septembra
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniecei Vasilisai Jāņa m.
Liepiņai. L. Ns 1013a 27.

Daugavpilī, 1927. g. 22. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

21184a Sekret. v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz sava š. g.
7. novembra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 300 kr. rbļ., iz-
stādīta 1893. g. 28. jūlijā uz
Rūdolfa Otto d. Gernera vārdu
un koroboreta 1894. g. 20. maijā
ar Ns 346 uz Jelgavas apr. (agr.
Tukuma), lies Vec-Luļu mājām
ar zemesgrām. Ns 278, ierasties
šaī tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī"
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Fricim
Feldmanim atvēlēs prasīt hipo-

tēkas dzēšanu zemesgrāmatās.
ļelgavā, 1927. g. 21. novembrī.

L. Ns 1217 27.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

20881a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.

10. novembra nolēmuma, uz-
aicina to personu, kuras rokās

atrodas pirkuma - pārdevuma
līgums, kas noslēgts 1890. g.
4. jūnijā starp Frici Šiliņu un
Juliusu f. Ēlsenu, koroborets
1891. g- 11- jūnijā ar Ns 375 un

noder kā prasījuma dokuments
par 4000 kr. rbļ. lielo pirkum-

cenas atlikumu, Jelgavas apr.,
Vilces pag., Mūramuižas ,,Jaun-

zemju' mājām ar zemesgrāmatu
Ns 2272, ierasties šaī tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī" un iesniegt minēto aktu

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
atmaksātu un lūdzējam Arvedam
Šiliņam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

ļelgavā. 1927. g. 21. novembrī.
L. Ns 1531 27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
20882a Sekr. Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1927. g.
15. nov. izklausījusi Pētera Jē-
kaba d. Bedeica lūgumu dēļ
hlpotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma: atzīt par samaksātām,
apstipr. 1915. g. 27. jul. Ns 518
uz nekustamo īpašumu, Cēsu
apr., Jaunpiebalgas muižas Vec-
Skrāgu mājām, ar zemes grām.
reģ. Ns 3929 mantojuma daļas
par labu Marijai Ciekurzu, dzim.
Bedeic 350 rbļ. apmērā un par
labu Annai Bedeic 600 rbļ. ap-
mērā, par kurām mantojuma
daļām atsevišķi prasības doku-
menti nav izdoti. Ns2102

Rīgā, 1927. g. 25. nov.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21163a Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
17. novembra nolēmumu, uz-
aicina to personu, kuras rokās
atrodas obligācija par Ls 1800,
izstādīta no Gustava Voitkeviča
1924. g. 5. februārī uz Valsts
zemes bankas vārdu un korobo-
reta 1924. g. 5. februārī ar Ns 153
uz Talsu apriņķa (tagad Kuldīgas)
Kabiles pagasta, Kingutu mājām
ar hip. Ns 4148, ierasties šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn." un iesniegt minēto
aktu.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs obligāciju par
iznīcinātu un lūdzējam Gustavam
Voitkevičam atvēlēs prasīt jaunu
obligācijas norakstu, kurš stāsies
nozudušā oriģināla vietā.

Jelgavā, 1927. g. 23. novembrī.
21091a L. Ns 1376/27.

Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
14. novembra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka laulāti
draugi Fricis un Anna Vursti
noslēguši līgumu, kurš 1927. g.
17. oktobrī apliecināts pie Jel-
gavas notāra Aleksandra Ļuļe
ar reģistra Ns 3972, un ar kuru
viņi atceļ savā starpā civ. lik.
4l '.—66. un 79. p. p. aprādītas
tiesības uz laulātu draugu kopējo
mantu, un šo attiecību vietā
nodibina atsevišķas mantas tie-
sības pēc civ. lik. 27. un 28. p. p.
noteikumiem, tā ka katram no
laulātiem draugiem tiesība savu
atsevišķo mantu pašam pārvaldīt
un pārzināt, to brīvi un patstā-
vīgi lietot, kādēļ virs neatbild
par sievas parādiem un otrādi.

Jelgavā, 1927. g. 21. nov.
L. Ns 1541/27.

Priekšsēdēt. v. Veiss.
20877a Sekr. Mittelhofs.

JeTgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
14. novembra nolēmumu, dara

zināmu vispārībai, ka parāds
pēc obligācijas par 900 kr. rbļ.,
koroboretas 1877. g. 17. februārī
ar Ns 22 uz Jaunjelgavas II hip.
iecirkņa imobiliem ar NsNs 63 un
65, atzīts par samaksātu un
lūdzējam, Elijasam Katcam, dota
tiesība prasīt attiecīgās hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 21. nov.
L. Ns 1022 27.

Priekšsēdētaja v. Veiss.
20878a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka at
tiesas 1927. g. 7. novembra
nolēmumu Erna Alksnis, atraitne
Rē, atzīta par maksātnespējīgu
parādnieku tirdzniecībā un uz-

aicina iestādes un amata personas,
1) ievest aizliegumus uz Ernas
Alksnis, atr. Rē, nekustamiem
īpašumiem un apķīlāt viņas ku-
stamu mantu, kas atrastos ie-

stāžu un amata personu darbības
rajonā: 2) paziņot Jelgavas ap-
gabaltiesai par visām prasībām

nret ma ksātnespējīgo parādnieku
kā ari par sumām, kuras pienākas

parādniekam saņemt no iestādēm
un amata personām.

Tāpat apgabaltiesa uzaicina
visas privātpersonas paziņot ap-
gabaltiesai: 1) par savām parādu
prasībām pret maksāt nespējīgo
parādnieku, kā ari par sumām,
kādas parādniekam pienākas no
viņām, kaut ari maksājumu ter-
miņi ka pirmām ta otrām pra-
sībām vēl nebūtu iestājušies;
2) par maksātnespējīgā parād-
nieka mantību, kas atrastos pri-
vātpersonu rīcībā uz kādu at-
sevišķu noteikumu (uzglabāšana,
kā ķīla un t. t.) pamata, kā ari
par privātpersonu mantību, kas
atrastos pie parādnieka uz tādu
pat noteikumu pamata.

Visi paziņojumi iesniedzami
tiesai četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".

Jelgavā, 1927. g. 23. novembrī.
L. Ns 1539 27.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
21003a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
17. novembra nolēmuma, uz-
aicina tās personas, kuru rokās
atrodas šādi uz Talsu apr. Oktes
Kalēju mājām ar zemesgrām.
Ns 2603 koroboretas obligācijas:
1) pirkuma-pārdevuma līgums
noslēgts 1892. g. 2. novembrī
starp Fridrichu Firksu un Frici
Eglīti, koroborets 1896. g. 9.marta
arNs 176; 2) par 4000 kr. rub.,
izdota 1909. g. 31. decembri Jo-
hanam Freimanim un koroboreta
1909. g. 31. decembri ar Ns 1507
un 3) par 3500 kr. rub., izstādīta
1910. g. 16. janvārī Augustam
Svinne un koroboreta 1910. g.
21. janvārī ar Ns 122, ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešan.
dienas ,,Vald. Vēstn." un iesniegt
minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdzējai Emīlijai
Gulbe atvēlēs prasīt hipotēku
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 23. novembrī.
21090a L. Ns 1244 27.

Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1925. g. 3. jul. mir.
Jana Hermonda (Hermana)
192*2. g. 22. sept. Talsos, mājas
kārtībā sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
duma dienas ,,Valdības Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas nepie-
ņems un nepieteiktās tiesības at-
zīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 23. novembrī.
21071a NsL667/27

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
17. novembra nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi uz Ilūkstes apriņķa. Kalkū-
nes muižas zemes gadala ,,Jeru-
zaleme" ar zemes grām. Ns 105,
koroboretas obligācijas 3 atdalī-
jumi ik pa 1000 kr. rub., koro-
borēti 1895. g., 21. martā ar
Nš 171. kas izdoti Pēterim, levai-
Marījai un Annai-Mildai Kalni-
ņ iem ar uzrakstu, koroborētu
1905. g. 11. aprilī ar Ns 322,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.
un iesniegt minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādus par
atmaksātiem un lūdzējai Annai-
Mildai Brežinskai atvēlēs prasīt
hipotēku dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 23. novembrī.
21088a 1- Ns 1556 27.
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
14. novembra nolēmuma, uz-
aicina tās personas, kuru rokās
atrodas 1) obligācija par 1000 kr.
rbļ., izstādīta 1910. g. 7. aprilī
uz Bukaišu krāj-aizdevu sabiedrī-
bas vārdu un koroboreta 1910. g.
7. aprilī ar Ns 1083 uz Vilces pag.,
Jaunzemju mājām ar zemesgr.
Ns 2272 un 2) obligācija par
500 kr. rbļ., izstādīta 1914. g.
21. aprilī uz tās pašas sabiedrības
vārdu un koroboreta 1914. g.
21. aprilī ar Ns 1007 uz tām
pašām mājām, ierasties šaī tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu aktus
par iznīcinātiem un lūdzējam,
Arvidam Šiliņam, atvēlēs prasīt
hipotēku dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 21. nov.
L. Ns 1285 27.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
20879a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
10. novembra nolēmuma, uz-
aicina to personu, kuras rokās
atrodas obligācija par 300 kr. rbļ.,
kas izstādīta 1903. g. 19. augustā
Ābramam Neibergam un koro-
boreta 1903. g. 20. augustā ar
Ns 632, uz nekustamā īpašuma
Tukumā ar zemesgrāmatu Ne 120,
ierasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
atmaksātu un lūdzējai Slovei
Brazje atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 21. nov.
L. NŠ 1535 27.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
20880a Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1906. g. febr. mir.
Ādama Jāzepa d. Mizera
1901. g. 6. okt. mājas kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma die-
nas „Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1927. g. 25. novembrī.
21329a L.Ns 216/27

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiešas sēdē 1927. g. 17.okt.
uz Ksavera Franča d. Blusas
lūgumu Jēkabs Franča d. Blusa
atzīts par atrodošos bezvēsts
prombūtnē un uzdots Mērdzenes
pagasta padomei iecelt aizbild-
nību par bezvēsts promesošo Jē-
kabu Franča d. Blusu viņa tie-
sību aizstāvēšanai un mantas
apsargāšanai. L. Ns 1912a 27

Daugavpilī, 1927. g. 14. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

21 i II 8a Sekret. v. J. Til t iņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.,
pamatojoties uz 1923. g. 17.
marta likuma un civ. proc. lik.

1 liiO'-'. un . p. p., uzaicina to
personu un iestādi, kuru atrodas
ķīlu zīme, kas izd. uz Reinholda
Ādolfa d. Hildebranda vārdu
par 10000 kr. rhl. un nostiprināta
1901. g. 30. apr. ar Ns 21 uz Dau-
gavpils apr., Dagdas pag., Celma
Konstantinovas muižu ierasties
šai tiesā līdznemot minēto ķīlu
zīmi. Ls 199,19 kapitāla parāda

'saņemšanai, kas iemaksā-
ti no Valsts zemes bankas minē-
tās ķīlu zīmes dzēšanai. Ns64ob 27

Daugavpilī, 1927. g. 12. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

20409a Sekr. v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.,
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
12. novembrī mir. Staņislava
Ādama d. Kozlovska privat-
testaments. ar kuru testatora
kustama, un nekustama manta
novēlēta Veronikai Roberta m.
Kozlovskai, Jāzepam Staņislavam
Staņislava d. Kozlovskiem ar
apgabaltiesas 1927. g. 4. aprija
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem. L. Nš 320a 27.

Daugav-pilī, 1927. g. 16. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš

20517a Sekret. v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabali. 1. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likuma un civ. proc. lik. 1460. un
33. p. p. uzaicina to personu un
iestādi, kuru rokās atrodas ķīlu
zīme, kas izdota uz Aleksandra
Mārtiņa d. Paškovska vārdu
par 10.5C0 kr. rbļ.un nostiprināta
1916. g. 17. septembrī ar Ns 15
uz Daugavpils apriņķa, Preiļu

pag., M. Verjovkinas-Šeļuto Au-
gustovas muižas folv. ,,KozuIi",
ierasties šaī tiesā, līdznemot mi-
nēto ķīlu zīmi, Ls 189,39 kapitāla
parāda un %°/0 saņemšanai, kas
iemaksāti no Valsts zemes bankas
minētās ķīlu zīmes dzēšanai.

Daugavpilī, 1927. g. 12. nov.
Ns 625b;27.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
21337a Sekr. v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabali. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
27. februārī mirušās Ievas An-
dreja m. Vagel privat-testa-
ments, ar kuru testatores ku-
stama un nekustama manta no-
vēlēta Andrejam Jāņa d. Vageļam
un Ievai Vansovič ar apgabal-
tiesas 1927. g. 3. oktobra lēmumu
apstiprināts un izdots manti-
niecei Ievai Vansovič.

Daugavpilī, 1927. g. 25. nav.
L.Ns 1196a/27.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
21453a Sekret. v. (paraksts.
Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa

paziņo vispārībai, ka 1924. g.
10. septembrī mirušās Avdotjas
Timoteja m.Grigorjevas privat-
testaments, ar kuru testatores
kustama un nekustama manta
novēlēta Kuzmam Antonovam,
Jefimam Antonovam un Gavri-
lam Antona d. Ļubinskam
ar apgabaltiesas 1925. g. 20. fe-
bruāra lēmumu, apstiprināts un
izdots mantiniekiem Kuzmam
Antonovam, Jefimam Antono-
vam un Gavrilam Antona d.
Ļubinskam. L. Ns 164a'25.

Daugavpilī, 1927. g. 25. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

2) 454a Sekr. v. (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
27. septembrī mirušā Jāņa (Jo-
nika) Antona d.Čepuļa notariels
testaments, ar kuru testatora
kustama un nekustama manta
novēlēta Henricham Jāņa d.
Čepuļam ar apgabaltiesasl927.g.
30, maija lēmumu, apstiprināts
un izdots mantiniekam Hen-
richam Jāņa d. Čepuļam.

Daugavpilī, 1927. g. 25. nov.
L. Ns811a/27.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
21455a Sekret. v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiešas sēdē 1927. g. 17.okt.
uz Maksima Ignatija d. lvanova
lūgumu Andrejs un Marija Sergeja
b.b. Ivanovi atzīti par atrodošam,
bezvēsts prombūtnē un uzdots
Naujenes pag. padomei iecelt
aizbildnību par bezvēsts prom-
esošiem Andreju un Mariju Ser-
geja b. b. Ivanoviem viņu tiesību
aizstāvēšanai un mantas apsar-
gāšanai. L. Ns 1887a,27.

Daugavpilī, 1927. g. 17. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

20658a Sekr. v. (paraksts) " .

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
uz civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309. un 311. p. pamata
Elizabetes Sīmaņa m. Kalviško
prasības lietā pret Jāni Jēkaba
d. Kalviško par laulības šķir-
šanu, uzaicina Jāni Jēkaba d.
Kalviško, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas „Valdības Vēst-
nesī" , ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no prasītājas iesūdžības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai cam
pilnvarnieku, lietu noliks uz
tiesas sēdi un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Daugavpili
neuzdos, aicinājumus uz tiesas
sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kanclejā.
21186a L.Nsl062p27

Daugavpilī, 1927. g. 24. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. B. Cīrul 'is.

Liepājas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, uz likuma par bie-
drībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g
8. novembra lēmumu reģistrēta

Priekules un apkārtnes mednieku
biedrības statūtu § 2 papildinā-
jumi, par ko ievesta bezpeļņas
biedrību un viņu savienību reģ.
1. daļā, 51b. lapā (1921. g.) atzīme

Valdes sēdeklis atrodas Prie-
kules pagastā. Na 116.

Liepājā, 15. novembrī 1927. g.
Reģistr. nod. pārz. A. Kiršfelds.
20319a Sekret. v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, uz likuma par bie-
drībām, savienībām un politiskām
organizācijām 17. panta pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g.
8. novembra lēmumu reģistrētā
Kuldīgas-Griķu bibliotēkas bie-
drība ievesta bezpeļņas biedrību
un viņu savienību reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Griķu
pagastā. Ns 118.

Liepājā. 14. novembrī 1927. g.
Reģistr. nod. pārz. A. Kiršfelds.
2032ta Sekret. v. (paraksts).

Rīgas pilsētas 5. iec.
miertiesnesis,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
2011.-2014. 2019, 2061. un
2069. p. p. paziņo, kā pēc
Ernsta d. L i e p n i e k a ai.
Liekmaņa nāves ir atklājies
mantojums un uzaicina perso-
nas, kurām ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, kādas tiesīoas
kā mantiniekiem, legatarljiem,
fideikomisarijīēm, kreditoriem
u. t. t, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, miertiesnesim Rīgā
Andreja Pumpura ielā Ns 1 —
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas
tiesības augšā aprakstītā termiņā
nepieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 12 decembrī 1927. g.
23025 Ns 3189.

Miertiesnesis (paraksts).
Strazdes pagasta tiesa,

pamatodamās uz savu lēmumu
no š. g. 8. decembra un pag. tiesu
lik. 108. un 109. p.p. dara vis-
pārībai zināmu, ka laulāts pāris
Teodors un Minna Šulci, kuriem
miesīgu bērnu nav, vēlas pieņemt
bērna vietā (adoptēt), ar visām
likumīga mantinieka tiesībām,
Alinu-Minnu Šulcs, dzim. 1924.g.
1. oktobrī.

Visām personām, kurām pret
šo adopciju būtu kādas iebildumi,
tādi jāpieteic šai pag. tiesai sešu
mēnešu laikā no šī sludinājuma
ievietošanas dienas ,Vald. Vēstn.',
pretējā gadījumā šī adoptacija
stāsies likumīgā spēkā un adop-
tējamam tiks izsniegts pagasta
tiesas lēmuma noraksts par adop-
tacijas notikšanu.

Strazdē, 1927. g. 8. decembrī.
Priekšsēdētājs (paraksts).

22699a Darbvedis (paraksts).

Rigas apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. decembrī 1927. g,
pulkst. 12 diena, Rīga, Ausekļa
ielā Ns 11, dz 13, pārdos
Teodora Skribanoviča kust.
mantu, sastāvošu no ozola koka
skapja un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 6 dec. 1927. g. Ns2645
23219 Tiesu izp. Ed. K a 1 n i ņ š

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1927. g.
31. decembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Hospitāļu ielā Ns 21,
I un II torgos tiks pārdota Elzas
un Pētera Bērziņu kustama
manta, sastāvoša no vienas mel-
nas ķēves un H/j maisu miltu
un novērtēta par Ls 310.

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

Rīgā, 1927. g. 14. dec. 23115a
Tiesu izpildītājs O.Stelmachers

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
4. janvārī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Ns 70, tiks pārdota
Lauras Karneval kustama man-
ta, sastāvoša no trīs mucām
chroma dzeltenā, sausā krāsa
un novērtēta par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novrētējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varčs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1927. g. 10. dec. 23116a
Tiesu izpildītājsO. Stelmachers

Rigas apgabaltiesas VII iec.
tiesu Izpildītājs

paziņo, ka 22 decembrī 1927. g„
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Šķūni
iela Ns 6. pirmā un otrā ūtrupē,
pārdos Vilhelma un Albeita
P h i 1 i p p u kustamo mantu, sa-
stāvošu no kantoja iekāries un
novērtētu par Ls 795.

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

Riga, 15 decembrī 1927. g.
23225 Tiesu izp. L. .lakstiņš

Rigas apgabaltiesas Vil lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 22. decembiī 1927. g,
pulkst. 10 diena, Rīgā, 1 Zirgu
iela Nš 9/11, II ūtrupē, pārdos

Albeita Leitlanta h,.,.. ,
mantu, sastāvošunomeMSn?*naud^skapja

un

novērtēj

Izzināt sarakstu, novēr tēh.™
kā art apskatīt pārdodamoS
varēs pārdošanas dienā uz vi«TRīga, 15. decembri 1927 1
23224 Tiesa izo. L. J a It č »»-

,

Kļūdas Izlabojums.
.ValdībasVestnēša-š .g.,4d

281. numura ievieiotā RīBas J?
gabaltiesas 8 iec. tiesu izpildi,^
sludināmmā zem kārtas Jsfe 27V»
par Otto Bertiņa -Bērziņa „k
kustama īpašuma pārdošanu iT
viesušies kļūda: iespiests
sastāv no pilsētas dzimtsrentf*
gruntsgabaliem, kas nepareizi
vsjaga būt un jšlasa: un sastāv"n
l-.Pl,^?tos . «***mt,.wtes gruntsgabala

Rigas apgabaltiesas IX iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 24. decembri 1927. g-,
pulkst 12 dienā, Rīga, Puikini
ielā Ns 2, pārdos Moiseja
K a č t o v a kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm cn citi »»

novērtētu par Ls 1645.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

ka ari apska it pa dodamo manta

varēs pārdošanas diena uz vietas.

Rīgī, 12. decembri 1927. g.

23220 Tie-u >zp V.Stra u i»

Rīgas apgabaltiesas IX !«
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28 decembri 192- ???

pulksten 10 diena,Rīga,Dznavu ielā Ns 153, eks, rešu noli«-

tavā, pārdos II izsole Pet'ļ»

Zariņa kustamo mantu, s»s»-

vošu no kumodes, dāmu r akstām-
galda u. c. un novērtētu P"
Ls 302 30.

Izzināt sarakstu, novērtēju^
kā ari apskatīt pārdedamo manu

varēs pārdošanas diena uz vien»

Rīgā, 15. dec 1927. ģ- .
'3221 Tiesu izp. V^SJ/aus»

Kiiis oinn J. hiiliili .
paziņo, ka 1927. g. . 13. decetg
Mirēds Kopē, dzīvojošs Kig*

Skolas ielā Ns 27, dz. 2'. »*

saucis pilnvaru, izdotu fcrn »

Ieviņām, apliecinātu viņa, no «
^kan-orī 1927. g. 15. oktobri «J

reģistra Ns 27095 ***
* Notārs JJCļnfcļļg"^-

Bauskas notārs

Juris Varenais
ziņo, ka caur viņu Bausk *J!!jļji
ta ' s ebreju sinagogas un luj.

nama garīgā pārva lde ir a

un atsaukusi, izdoto no ag
R^pārvaldes Bēram-Mozesarn

faeļa dēlam Feldhunani r
^

varu, apliecinātu Bauskas ?
Friča Bergmaņa kantori '
9. oktobrī ar reģistra /« u
tāpat ari uz šīs p ilnvaras pa* ,

tālāk izdotas pilnvaras.

Bauskā. 1927. g. 8. dec

23171a Notārs J- Vare

Rīgas apgabaltiesas IX iec
tiesu izpildītājs ,

kura kancleji atrodas Rīgā, Andr
Pumpura ielā Nš 1, paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasība pret Pēteri Ozoliņu nar
Ls 122.143,60 ar % un i^*
miem 16. februāri 1928 o
pulkst. 10 rītā, Rīgas a pgabal-
tiesas civilnodaļas iežu zālē

di puMsL lupu DSUtl
Pētera Mārtiņa d. Ozoli ņa

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Daugavpili
iela Ns 49, III hipot. iecikni, ar
zemesgrāmatu reģistra Ns 1427
(grupa 39 grunts Ns 27), un sastāv
no pilsētas dzimtsrentes grunts-
gabala, phtibā 657 kv. mtr. ar uz
viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 90.000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 100.93332,
kura sumā ieskaitīti Ls 1CO.OC0
augšminētās prasības solišana
sāksies piemērojoties civ. proc.
lik 1871. p. no novērtējuma ium
Ls 90.000;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
nekustamo īpašumu tiek vestas
Rīgas-Valmieras zemesgrāmatu
nodaļā

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumn, it
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesa»
3. civilnodaļas kanclejā

1927. g. 12. decembrī.
23222 Tiesu izp. Strau s s.



•£itu iestāžu
sludinājumi.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

otfigo, kfl zemkopības ministris
ļ g. 5 decembri ir apstiprinājis
Gricgales meliorācijas sabiedrības
statūtus. .

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
ja sabiedrību reģistra II daļas
33i. i. p. ar J* 481.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Jēkabpils apriņķa Mēmeles pag.
Gr.cgalē* c. Erberģi'.

Nodalās vad. J. Peles.
2279T Darbvedis Briedis.

Nirzas pag. valde izsludina par
ned. sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) Latv. iekšz. pasi
Ne 3205, izd. no Nirzas pag. v.
23. janv. 1926. g. uz Broņislavas
Saļimona m. Buls v,; 2) kafaklaus.
apliec. .Nē 13974, izd. no Ludzas
kafa apr. pr-ka 8. nov. 1921. g.
uz Franča Ādama d. Armans v.:
3) Latv. iekšz. pasi -V 1196, izd.
nu Nirzas pag. v. 6. sept. 1921. g.
uz Marijas Miroņa m. Pimans v.;
4) Latv. iekšz. pasi Ns 1065, izd.
no Rozenovas iec. polic. pr-ka
3. martā 1921. g. uz Vladimira
Pētera d. Fedorovs v.; 5) zirga
pasi Nš 815, 14367, izd. no Nirzas
pag. valdes 4. ma'rtā 1926. g. uz
Vladimira Pētera d. Fedorovs v.;
6) Latv. iekšz. pasi Ns 135, izd. no
Nirzas pag. valdes 1. jūlijā
1921. g. uz Staņislava Mārtiņa d.
Grabovskis v.; 7) zirga pasi
Nš 761 14313, izd. no Nirzas pag.
valdes 4. martā 1926. g. uz
Staņislava Mārtiņa d. Grabov-
skis v.; 8) Latv. iekšz. pasi Nš 601,
izd. no Nirzas pag. v. 20. aug.
1921. g. uz Boleslava Donata d.
Rudzinskis v.; 9) Latv. iekšz.
pasi Ns 315, izd. no Nirzas pag. v.
1. aug. 1921. g. uz Aleksandra
Jēkaba d. Igovens v.; 10) Latv.
iekšz. pasi Nš 3142, izd. no
Nirzas pag. v. 30. okt. 1925. g. uz
Miķeļa Spiridona d. Tolstopja-
tov 'a v.; 11) III daļas rezervistu
apliec. Ns 322, izd. no Ludzas
kara apr. pr-ka 7. dec. 1925. g. uz
Antona Jāņa d. Grabovskis v.

Mēra pagasta valde izsludina
par bnederīgām sekošus nozaudē-
tus dokumentus-. 1) Latvijas
pasi ar Nš 159208, izdotu no
Rīgas prefektūras 10. febr.1921. g.
uz Jūlijas Jāņa m. Birzul, dzim.
Blūm, vārdu un 2; Latvijas pasi
ar .Nš 575, izdotu no Cirgaļu (bij.
Aumeisteru) pag. valdes 23. nov.
1920. g. uz Melānijas Jāņa m.
\ L-inberg vārdu. 20033a

Rūjienas iecirkņa policijas
priekšnieks izsludina par ne-
derīgiem sekošas iekšzemes pases,
kuras pieteiktas par nozaudētām

1) pasi ar Nš 1307 uz Otto
Birkava vārdu, izdotu no Rū-
jienas iec. pol. pr-ka 7. maijā
1920. g.;

2) pasi ar Nš 2395 uz Edes
Birkav vārdu, izd. no Rūjienas
iec. pol. pr-ka 4. aprilī 1920. g. un

3) pasi ar Nš 135 uz Aleksandra
Birkenfelda vārdu, izd. no Pui-
kules pag, valdes 1920.g. 19978a

Meirānu pag. valde izsludina
par ned. sekošas nozaud. pases:
1) iekšzemes pasi Ns 392, izdotu
no Meirānu pag. valdes 1920. g.
uz Ernesta Matīsa d. Lācs v.;
2) iekšzemes pasi No 393, izd. no
Meirānu pag. valdes 1920. g. uz
Elīzes Annas m. Lāc v. 20452a

Gavru pagasta valde, Jaunlat-
gales apr., izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi

211, izd. no Gauru pag. valdes
1924. g. 17. maijā uz Alekseja
Vasilija d. Pričinovska v. 20706a

ŠosijD id melo d-ta
4. rajona iožinien [\w\i

izdos 29. decembrī 1927. g,
pīkst. 10 dienā, savā kanclejā

jauktā izsolē
13,0 mtr. gafa koka tilta jaunbūvi
par Vicu upi, uz Liepājas—Aizputes
II a šķiras ceļa. Drošības nauda
par piedalīšanos izsolē Ls 225.

Ar tuvākiem noteikumiem vai
iepszīties _ kanclejā Jēkaba ielā 6,
darbdienas no pīkst 9—15.

Rīgas prefektūras admlnistra-
tivā nodaļa izsludina par nederigu
automobiļa vadīšanas III šķiras
šofera apliecību uz Aleksandra
Jāņa d. Domnina vārdu, zem
N? 1557, izd. no Rīgas pilsētas
valdes, 4. dec. 1924. g. 23201

Rīgas polic. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgām noz udē-
tas Palestinas darba savienības
.Hecholuc* ziedojumu vākšanas
listes N°Mi 89 un 90, reģistrētas
un apstiprinātas Rigas prefektūrā
1927. g. aprija mēnesī. 23204

Rīgas polic. I. iec. priekšnieks
izsludina par nederigu nozau-
dēto Palestinas darba savienības
.Hecholuc* ziedojumu vākšanas
listi N» 93., reģistrēta un apstipri-
nāta Rigas prefektūrā 1927. g.
aprija mēnesī. 23205

Rīgas polic 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausīb. apliec. >fe 33635,
(nederīgs kafa dienestam) izdota
15. febr. 1926. g. no Rīgas kara
apr. priekšn. uz Arnolda Seskis
vārdu, dzim. 3. aprilī 1905. g.,
pied. pie Cirkstenes pag. Cēsu
apr., dzīv. Rēve es ielā Ns 67,
dz. 4. 23209

Latvijas universitātei leģimita-
cijas kartiņa Ns 8383 uz Eduarda
Mucenieka vārdu pazaudēta
un ar šo tiek izsludinātā par ne
derīgu. 23078

Liepājas-Aizputes apr. Prieku-
les pol. iec. priekšnieks, pamato-
joties uz Priekules-Vaiņodes iec.
miertiesneša 1927. g. 28*. oktobra
spriedumu, Gramzdas pagastā,
Mizēna mājās, 1927. g. 31. dec.
pīkst. 10 dienā, izsfudinaūrrupr,
kurā pārdos atklātā vairāksolī-
šanā Fricim Mizenam piederošo
kustamu mantu: govi, 3 g. vecu,
melnas spalvas, vērtībā Ls 100,
zirgu (ķēvi) 8 g. vecu, melnas
spalvas, ' vērtībā Ls 240 un div-
jūga darba ratus, uz dzelzasīm,
vērtībā Ls 40. Ns 7442.

Priekulē, 1927. g. 13. decembrī,
23183a Priekšnieks (paraksts).

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām sekošas
nozaudētas pases un personas
apliecības: Latvijas pases: 1) Ns
510, izd. no Dikļu pag. v. 1920. g.
20. martā uz Bertas Jāna m.
Zariņš v.; 2) Ns 13168, izd. no
III polic. iec. 1919. g. 31. okt. uz
Anetes Anša m. Krūmiņš v.;
3) Ns 152156, izd. no Rīgas pret.
1920. g. 23. nov. uz Marijas
Jēkaba m. Krūkle v.; 4) Ns 1216,
izd. no Užavas pag. v. 1925. g.
2. jūnijā uz Paula Drēbe v.;
5) Ns 277638, izd. no Rīgas pref.
1927. g. 22. aprilī uz Annas
Mārtiņa m. Svarenieks v.; 6) Ns
6250, izd. no 7. polic. iec. 1919. g.
21. okt. uz Grietas Miķeļa m.
Vilnieks v.; 7) Ns 367, ' izd. no
Ludzas apr. pr-ka pal. 2. iec. uz
Monikas Kazimira m. Tonenkijs
vārdu; 8) Nš10401, izd. no 11 .pol.
iec. 1919. g. 3. dec. uz Oskara
Jēkaba d. Grīslis v.; 9) Ns 106513,
izd. no 11. polic. iec. uz Kārļa
Kārļa d. Ziemelis v.; 10) Ns223578
izd. no Rīgas pref. 1923. g.
23. janv. uz Hildas Baltiņš v.;
11) Ns 187637, izd. no Rīgas pref.
1921. g. 9. dec. uz Šeinas Movša
m. Jakobsons v.; 12) Ns 153535,
izd. no Rīgas pref. 1921. g.
4. janv. uz Didzis Mārtiņa d.
Gruntē v.; 13) Ns 194662, izd. no
Rīgas pref. 1922. g. 3. martā uz
Ruchmas Dāvida m. Ritovs v.;
14) Ns 194663, izd. no Rīgas pref.
1922. g. 3. martā uz Sonas
Haima m. Ritovs v.; 15) Ns 1118,
izd. no Raunas pag. 1922. g.
30. martā uz Minnas Pētera m.
Bānītis v.; 16) Nš 1426, izd. no
Annas pag. valdes 1921. g. 13.
sept. uz Emmas Jura m.Lampa v.
17) Ns 229243, izd. no Rīgas pref.
1923. g. 11. jūnijā uz Artura
Mārča d. Rostoks v.; 18) Nš722,
izd. no Jēkabpils apr. pr-ka
1920. g. 22. aprilī uz Faivuša
Hackeļa d. Geimanis v.; 19) Ns
160634, izd. no Rīgas pref.
1921. g. 2. aprilī uz Olgas Jāņa m.
Varavs v.; 20) Ns 82264, izd. no
11. polic. iec. 1920. g. 27. janv. uz
Johannas Ludviga m. Zilberts v.;
21) Ns 160183, izd. no Rīgas 9.
polic. iec. 1927. g. 2. sept. uz
Georgija Kostigovs v.: 22) Nš
100980, izd. no 4. polic. iec.
1920. g. 21. febr. uz Eduarda
Dāvā d. Pētersons v.; 23) Ns 448,
izd. no Mangaļu pag. v. 1920. g.
9. janv. uz Mārtiņa Jāņa d.
Streistermanis v.; 24) Nš 1233
8173, izd. no Preiļu pag. v. uz
Ievas Bērtuļa m. Bindars v.;
25) Ns 186850, izd. no Rīgas pref.
1921. g. 14. dec. uz Artura
Didricha d. Siljevičs v.; 26) Nš
2432, izd. no Valkas apr. pr-ka uz
Alīdes Kārļa m. Limans vārdu;

234545. izd. no Rīgas pref.
1923. g. 21. nov. uz Edas Pētera
m. Akmens'v.: 28) Ns 260577, izd.
no Rīgas pref. 1925. g. 17. nov. uz
Emīlijas Jana m. Bušs vārdu;
29) .Ns 68800, izd. no II. polic.
iec. 1920. 14. janv. uz Emilijas
Mārtiņa m. Zariņš v.; 30) Nš
118792, izd. no Rīgas pref.
1920. g. 15. aprilī uz Artura
Jāņa d. Rubans v.:31) Nš 80363,
izd. no 8. polic. iec. 1920. g.
22. janv. uz Bertas Balodis v.;

32) Vs 2514- >y, izd. no Rīgas
pref. 1925. g. 12. febr. uz Irmas
Jāņa m. Andersons v.: 33) Nš
225501i, izd. nu Rīgas pref.
1923. g. 16. maijā uz Jana Ser-
geja d. Zachmīlovs v.; 34) Ns 331,
izd. no Strenču pag. valdes
1920. g. 29. jūnijā uz Martas
Dāvida m. Bērziņš v.; 35) Ns389,
izd. no Mētrienaš pag. v. 1920. g.
30. martā uz Jūles Runcs v.;
36) Ns 1941, izd. no Galgauskas
pag. v. 1922. g. 4. okt. uz Viļā
Rozenblats v.; 37) Ns 64234, izd.
no 12. polic. iec. 1920.g. 13. janv.
uz Dāvā Jura d. Apsīts v.;
38) Ns251566, izd. no Rīgas pref.
1925. g. 21. febr. uz Kristīnes
Pētera m. Kļavs v.; 39) N? 253896
izd. no Rīgas pref. 1925. g. 21.
aprilī uz Jūlijas Jāna m. Ūdris v.;
40) Nš 105887, izd. no Rīgas pref.
1925. g. 3. aug. uz Vasilija Jāna d.
Kdlosovs v.; 41) Ns 28180, ' ser.
A.L. Nš 6930, izd. no 3. polic. iec.
uz Maksis Heinricha d. Eks v.;
42) Nš 10611, izd. no 11. polic. iec.
1919. g. 5. dec. uz Elizabetes
Jēkaba m. Padags v.; 43) Ns
265760, izd. no Rīgas pref.
1926. g. 21. aprilī uz Paula Rū-
doIfa-Gotlība d. Lucs vārdu;
44) Nš 39185, izd. no 2. iec.
1919. g. 13. dec. uz Martas
Kārļa m. Seelds v.; 45) Ns 71719,
izd. no 8. polic. iec. 1920. g.
19. janv. uz Veronikas Matīsa m.
Eiduks v.; 46) Ns 161007. izd. no
Rīgas pref. 1921. g. uz Voldemāra
Jāņa d. Karkle v.; personas ap-
liecības: 47) Nš 15886, izd. no
Rīgas pref. 1925. g. 28. maijā uz
Sergeja Michaila d. Priesnovs v.;
48) izd. no 10. polic. iec. 1919. g.
uz Jāņa Miķeļa d. Upelnieks v.;
49) Ns 13292, izd. no Rīgas pref.
1924. g. 6. dec. uz Lejas Halfins v.

50) Ns 15812, izd. no Rīgas pref.
1925. g. 23. maijā uz Alberta
Ādolfa d. Launerts vārdu; 51) Ns
19803, izd. no Rīgas pref. 1927.g.
16. aprilī uz Irēnas Reinholda m.
Boreišo vārdu.

Pamats: Rigas prefektūras
raksts Ns 12793 no š. g. 7., 8., 9.,
10., 11. un 12. novembra.

Sevišķu uzdevumu ierēdnis
Grinbergs.

Pasu nodaļas darbvedis
20336a (paraksts).

Sidgundas pagasta valde izslu-
dina par nozaudēto un nederīgu
kara klausības apliecību Ns 1060,
izd. no Rīgas apr. apsardzības
priekšn. 31. martā 1921. g. uz
Arsenija Čakstiņa v. 20804a

Ružinas pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) iekšzemes pasi Nš 3634,izd.
no Rēzeknes apr. 3. iec. pol.
priekšn. 1920. g. uz Anisjas Sam-
sona m. Firsavas vārdu;

2) iekšzemes pasi Nš 701, izd.
no Ružinas pag. valdes 1926. g.
uz Puļcherijas Jeliseja m. Daņi-
lovas vārdu;

3) zirga pasi Nš 408, izd. no
Sventes pag. valdes 1926. g. uz
Jāzepa Kaušeļa vārdu;

4) iekšzemes pasi Nš 592, izd.
no Sakstigales pag. valdes 1921. g.
uz Andriva Jāņa d. Seiļa v. 28806

Ružinas pagasta valde izsludina
par nederīguiem, kā nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) iekšzemes pasi Nš 851, izd.
no Ružinas pag. valdes 1926. g.
uz Ivana Timoteja d. Verevkina v.

2) iekšzemes pasi Ns 432, izd.
no Ružinas pag. valdes 1925. g.
uz Aleksandra Kirila d. Kolosova
vārdu;

3) zirga pasi Ns 324 25878, izd.
no Ružinas pag. valdes uz Fedora
Grornova vārdu. 20807a

Ozolmuižas pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem, sekošos
nozaudētos dokumentus:

1) Latvijas pasi Ns 1062, izd.
1923. g. 1. dec. no šīs pag valdes
uz Broņislava Tanslava d. Locs v.

2) Latvijas pasi Ns 1125, izd.
1924. g. 21. maijā no šīs pag vaid.
uz Pāvela Jāņa d. Denisova v.;

3) Latvijas pasi Ns 1038, izd
1923. g. 8. okt. no šīs pag .valdes
un 3. daļas rezervistu apliecību
Ns 31141, izd. no Rēzeknes kara
apr. priekšn. uz Vasilija Jekima
d. Smirnova vārdu;

4) Latvijas pasi Ns 4693, izd.
no Rēzeknes apr. priekšn. 1. iec.
pal. 11. okt. uz Akima Nikitas d.
Denisova vārdu. 20690a

Stalbes pagasta valde izsludina
par nederīgu un nozaudēto Latvi-
jas iekšzemes pasi Ns 573, izd. no
Šīs pag valdes 6. sept. 1923. g.
uz Annas Almas Jāņa m. Āboliņ
dzim. Suseklis vā'rdu. 20805a'

Liepājas 2. pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ns21262,
izdotu 1924. g. 30. novembrī no
Jelgavas-Bauskas kara apr.
priekšn. uz 1895. g. dzimušā
Eliasa Jēkaba d. Veinreicha v.

Aizupes pag. valde, Tukuma
apr., izsludina par nederīgu Latv.
iekšz. pasi Ns 475, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 2. jun. uz
Matīsa Kriša d. Ķlēvera v. 19646a

Zemītes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1479. izd. no
Aizupes pag. valdes 8. sept.
1925. g. uz Friča-Adolfa Pētera d.
Ķilpis vārdu.

Pampāļu pagasta valde izsludi-
na par nederīgu iekšzemes bezt.
pasi .Vs 1424, izd. no Sātiņu pag.
valdes 8. dec. 1924. g. uz Žaņa
Anša d. Andersona vārdu, kura
pieteikta par nozaudētu. 20802a

Dzelzceļu 10. ceļu iecirkņa
priekšnieks izsludina uz 1927. g.
30. decembri, pīkst. 12, savā
kantorī, Ventspilī, Pārventā,

JAUKTU IZSOLI
uz asenizācijas darbu izpildīšanu
no 1. janvāra līdz 31. decembrim
1928. g., stacijās un uz linijam
Ventspils—Tukums II (pēdējo
neiesk.) un Ventspils—Stendes
šaurceju līnijas ar atzarojumiem
Cīruļi—Roja un Valdegal—Mērs-
rags.

Drošības nauda Ls 100.
Tuvākas zinas iecirkņa kantorī

darbdienās no pīkst. 9—15. 23177

Dzelzceļu 10. ceļu iecirkņa
priekšnieks izsludina uz 1927. g.
30. decembri, pīkst. 12, savā
kantorī, Ventspilī, Pārventā,

JAUKTU IZSOLI
uz ledus sagatavošanas darbiem:

Ventspils stacijā — 400 kub.
metru.

Spāres stacijā, ar iekraušanu
vagonos — 450 kub. metru.

Drošības nauda par Ventspils
stac. Ls 60 un Spāres stac. Ls 50.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī
darbdienās nopīkst. 9—15. 23176

Ikšķiles pag. valde izsludina par
ned. sekošus nozaudētus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 2031, izd. no Ikšķiles
pag. valdes 15. sept. 1920. g'. uz
Emīlijas Kārļa m. Cechanvič,
dzim. Ginter v.; 2) Latvijas iekšz.
pasi Ns 1662, izd. no Ikšķiles pag.
valdes 30. aprilī 1920. g. uz
Ellas Jāņa m. Zariņ v.; 3) Latv.
iekšzemes pasi Ns 1300, izd. no
Ikšķiles pag. valdes 23. martā
1920. g. uz Zofijas Jura m. Du-
kat v.; 4) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 363, izd. no Ropažu pag. v.
14. aprilī 1920. g. uz Kristīnes
Janson v.; 5)kafaklausības apliec.
NŠ 4026, izd. no 6. Rīgas kājnieku
pulka komandiera 8. maijāl925.g.
uz Arnolda Jāņa d. Zariņa v.;
6) Latvijas iekšzemes pasi Ns 1269
izdotu no Ikšķiles pag. valdes
22. martā 1920. g. uz Arnolda
Jāņa d. Zariņa v.; 7) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 764, izdotu no
Ikšķiles pag. valdes 3. martā
1920. g. uz Andreja Kalniņa v.;
8) Latvijas iekšzemes pasiNs20O9,
izd. no Ikšķiles pag. valdes
17. aprilī 1925. g. uz Jāņa
Jēkabsona v.; 9) Latvijas iekšz.
pasi Nš 771, izd. no Ikšķiles
pag. valdes 9. martā 1920. g.
uz Andreja Frīdberga v.;
10) Latv. iekšz. pasi Ns 1201
izd. no Ikšķiles pag. valdes
20. martā 1920. g. uz Natālijas
Jāņa m. Anderson vārdu;
11) zirga pasi Nš 486, izd. no
Ikšķiles pag. valdes 17. februārī
1926. g. uz Andreja Kalniņa v.;
12) karaklausības apliec. V 451,
izd. no Rīgas apr. apsardzības
priekšnieka 1919. g. uz Friča
Miķeļa d. Okmans v. 20692a

Ventspils apr. pr-ka palīgs izsl.
par ned. nozaud. Latvoijas iekšz.
pasi Ns 1848, izd. no Dundagas
pag. valdes 1920. g. 24. aug. uz
Alises Teodora m. Grīnits

Ventspils apr. priekšn. palīgs
izslud. par ned. nozaud. Latvijas
iekšz. pasi Ns 6498, izd. no Dun-
dagas pag. valdes 1926. g.21.jul.
uz Friča Kristapa d. Braunfelds v.

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par ned. nozaud. Latv.
iekšzemes pasi Ns 1916, izd. no
23. apr. 1923. g. no Ilūkstes apr.
pr-ka palīga 1. iec. uz Konstan-
tīna Kārļa d. Ivansona vārdu.

Līvānu pag. valde izsludina par
ned. nozaud. Latvijas iekšzemes
pasi Nš 88, izd. no Līvānu pag.
valdes 16. janv. 1922. g. uz
Ksavera Jezupa d. Aiduka vārdu.

Palsmanes pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) Latv. iekšz.
pasi Ns 1352, izd. 1920. g. 10. dec.
no šīs pag. valdes uz Marijas
Rudzīt v.; 2) Latv. iekšz. pasi
Ns 2278, izd. no šīs pag. valdes
1923. g. 4. apr. uz Krišjāņa Ru-
dzīša v.; 3) kara klausības apl.
Nš 583, izd. no Valkas kara apr.
priekšn. 1922. g. 12. apr. uz
Jāņa Jāņa d. Krauklis v. 20030a

Elejas pol. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 4160, izd. no
bij. Jelgavas prefektūras 1920. g.
6. maijā uz Emilijas Jēkaba m.
Oulbis vārdu. 19732a

Kosas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Kārzdabas
pag. valdes 2. martā 1921. gadā
izdoto Latvijas pasi Ns 415 uz
Emmas Jāņa m. Krastin vārdu.
20449a

Lašu pag. valde, Tīukstes apr.,
izsludina par nederīgu, kā pie-
teiktu par nozaudētu (sadegušu),
kara klausības apliecību Ns 9854,
izd. 10. decembrī 1926. g. no
Jēkabpils-Ilūkstes kara apr. pr-ka
uz zemes sarga Vadzis Ksave
Ksavera Kazimira d. v.. dzim.
1881. gadā. -- 20450a

Ogres pag. valde izsludina par
ned. Latvijas iekšzemes pasi
(dublikātu) Nš 64891, izd. no
Rīgas prefektūras 6. sept.!922.g.
uz Vandas Brachfogel vārdu.

Skujenes pag. valde izsludina
par ned. sekošus nozaudētus do-
dumentus: 1) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 2398, izd. no Vecpiebal-
gas pag. valdes 1. sept. 1921. g.
uz Artura Morica d. Ašmaņa v.;
2) karaklausības apliec. Ns6246,
izd. no 5. Cēsu kājnieku pulka
komandiera 1927. g. 4. jūnijā
uz 5. Cēsu kājn. pulka atvaļinātā
kaprāļa Artura Morica d. Ašmana
vārdu. 20454a '

Rauzas pag. valde izsludina par
sadegušu Latvijas iekšz. pasi
Ns 258, izd. no šīs pag. valdes
27. dec. 1920. g. uz Annas Pāvula
m. Dimdiņ vārdu. 20453a

Virānes pag. valde izsludina
par ned. sekošus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšzemes
pasi Ns 295, izd. 4. augustā
1920. g. no Bučauskas pag. v. uz
Emmas Jāņa m. Lubaž dzim.,
Sproģis v.; 2) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 785, izd. 3. janv. 1921. g.
no Asūnes pag. valdes uz Juliāna
Staņislava d. Laurinoviča v. un
3) karaklausības apliecību Ns5182,
izd. 7. jūnijā 1926. g. no Cēsu
kājn. pulka komandiera uz Juli-
ana-Pētera Staņislava d. Lavra-
noviča vārdu. 20457a

Doles pag. valde izslud. par
ned. nozaud. iekšzemes pasi Ns
1248, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 28. aprilī uz Viļā Mār-
tiņa d. Bērziņa v. 20619a

Doles pag. valde izsludina par
ned. nozaud. iekšzemes pasi Nš
131, izd. no Katlakalna pag. v.
1920. g. 19. janv. uz Annas
Linde, dzim. Līcīt v. 20618a

Madonas apr. pr-ka 2. iec. pal.
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas pasi Ns 1449, izd. 3.sept.
1920. g. no Vecgulbenes pag.
valdes uz Līzes Garšniek vārdu.

Madonas apr. pr-ka 2. iec. pal.
izsludina par ned. nozaud. iekšz.
pasi Ns 595, izd. 16. jūlijā 1920. g.
no Vecgulbenes pag. valdes uz
Anetes Mač v. 20604a

Ventspils apr. priekšnieka pal.
izsludina par ned. nozaud. zirga
pasi Ns 937, izd. no Dundagas
pag. valdes 1925. g. 16. nov. uz
Viļā Grinits vārdu. 20593a

Nabes pag. valde, Valmieras
apr., izsludina par nederīgu līdzš.
Latv. iekšz. pasi Nš 264, izd. no
šīs pag. valdes 1920. g. 12. aug.
uz Zelmas Grinberg vārdu. 20032a

Mērdzenes pag. valde izsludina
par nederīgām nozaudētas se-
košas Latvijas iekšz. pases:

1) iekšz. pasi Nš 2860, izdotu
1921. g. no šīs valdes uz Senkana
Lljana Dadeuša d. vārdu;

2) iekšz. pasi Ns 4050, jz<i.
1922. g.nošīs valdes uz Mortuieva
Jāņa Jevdokima d. vārdu.

Cēsu apr. pr-ka pal. 1. iecirknī
izsludina par nederīgiem sekošus
pieteiktus par nozaudētiem doku-
mentus:

1) Latvijas pasi Nš 1381, izd.
no Cēsu pils. polic. uz Alvines
Jāņa m. Libtal vārdu;

2) Latvijas pasi Nš6018, izd.
no Cēsu pils. polic. un kara kļaus,
apliecību Ns 9605, izd. no Cēsu
apr. apsardz. pr-ka 1920. g. uz
Kārļa Kārļa d. Krauklis vardu;

3) Latvijas pasi Nš 8839, izd.
no Cēsu apr. pr-ka I. iec. palīga
uz Annas Kār|a m. Pēterson,
dzim. šķērbel vārdu;

4) Latvijas pasi Nš 802, izd.
no Veismaņu pag. valdes uz
Annas Pētera m. Mengel vārdu;

5) kara kļaus. apl. Nš 5624,
izd. no Valkas kara apr. pr-ka
1924. g. uz Jāņa Pētera d. Apsīt v.

6) apliecību par izslēgšanu no
kara dienesta Nš 13643, izd. no
Cēsu kara apr. pr-ka 1925. g.
uz Eduarda Mārča d. Bajāra v.;

7) Latvijas pasi Nš 8476, izd.
no Rīgas polic. 9. iec. pr-ka uz
Mildas Mārtiņa m. Vojtan, dzim.
Ivansona vārdu. 20440a

Mērdzenes pag. valde izsludina
par nederīgām nozaudētas se-
košas Latvijas iekšzemes pases:

1) iekšz. pasi Nš 7625, izd.
1926. g. no šīs valdes uz Kirovaina
Antona Kazmera d. vārdu;

2) iekšz. pas-' Nš 3302, izd.
1922.g. no šīs valdes uz Rudoviča
Eduarda Benedikta d. vārdu.

Nautrēnu pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudē-
tus dokumentus: 1) kara k'au-
sības apliecību Nš 10782, izd. no
6. Rīgas kājn. pulka komand.
1923. g. uz Jezupa Aloiza d,
Burmistra v.; 2) kara klausības
apliecību Nš 1275, izd. no Ludzas
kara apr. priekšn. 1926. g. 3.febr.
uz Pētera Voicika d. Ludborža v.;
3) kara klausības apliecību Nš
13353. izd. no 5. Cēsu kājn. pulka
komand. 1923. g. 15. martā uz
Jāņa Pētera d. Gutana v.;
4) iekšz. pasi Nš 1659, izd. no
Zaļmuižas pag. valdes 1922. g.
4. okt. uz Jezupa Kazimira d.
Bautra v.; 5) iekšz. pasi Nš 1501,
izd. no Zaļmuižas pag. valdes
1922. g. 2. okt. uz Veronikas
Pētera m. Vidējs v.; 6) iekšz.
pasi Ns 2 151, izd. no Zaļmuižas
pag. valdes 1920. g. 4. sept. uz
Domicelas Tadeuša m. Zacest-
Rezevskij-Rezupskij v.; 7) iekšz.
pasi Nš 195 1750, izd. no Zaļ-
muižas pag. valdes uz!920 g.
31. dec. uz Pētepa Ksavera d.
Krišana v.; 8) iekšz* pasi Nš 77u
izd. no Zaļmuižas pag. valdes
1922. g. 21. aug. uz Madaļas
Andreja m. Zubko v.; 9) iekšz.
pasi Nš 538. izd. no Zajmuižas
pag. valdes 1922. g. 21. aug. uz
Annas Tadula m. Ludborž v.;
10) iekšz. pasi Nš 2475. izd. no
Zaļmuižas pag. valdes 1923. g.
I. apr. uz Pētera Voičika d.
Ludborža v. 19746a

Valkas apr. priekšnieka 1. iec.
paligs izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Nš 1609, izd. no Valkas pils. polic.
pr-ka 20. augustā 1920. g. uz
Kārļa Viļuma d. Jochansona v.

Rigas polic. I iec. priekšn.
Wa'i?o, ka š. g. 24. decembri,

10 no rīta, 1. Pils ielā Nš25,

Pārdos vairāksolīšana
tam Svešņikovam pie

«rošo kustamo mantu, sastāvošu
^mēbelēm, klavierēm un citiem

la iekārtas piederumiem,
^taksētu kopā par Ls 1050,-6

n apkartn ēdienu un dzer.
^Bunu kalpotāju slimo kases
Prasības segšanai. 23203
ul#ināt sarakstu un novērtējumu,
*ari apskatīt pārdodamo mantu

s dienā uz vietas.
ftipolic. 2Tiec. priekšn.

ka š. g. 23. decembri,
I *? 'rīta, Aspazijas bulv.
|* '. dz 2,

Pārdos vairāksolīšanā
M e i j e r a kust. mantu,

%r?yoš u no viena divana, vērt.

^^ 23206
R|gas prefektūras 3. iecirkņa

priekšnieks
ES°i„š- B- 28 decembrī,
!S \1°° rita

' R'Sā, Lāčplēša
!5, dz. 2, 23207

Pārdos vairāksolīšanā
l*rrl'- aiJam M °skovskim pie-
!«ovSrt -Tresselt- firmas klavieres.
i*Uh o-Ls 359-> Piedzeno'
Kk» . gas Pilsētai gruntsnomu

Ad«i? maksu Par 1926-/7 g-
^^?ļut pārdodamas klavieres

*» "z vietas pārdošanas dienā.

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 22 decembrī 1927. g.,
pulksten 4 diena, Rīga, Grēcinieku
ielā J* 10, velk.,
pārdos vairāksolīšanā
Kaumovas Ksenijas kust. mantu,
novērtētu par Ls 894 un sastāvošu
io daž. mantām, viņus 1924./5./6.g,
ienāk, un °/o peļņas nodokļa pa-
Āda segšanai.

Rīgā. 15. decembrī 1927. g.
8214 Piedzinējs J. V a i v a d ?.

Nodokļu departamenta
lažādu maksājumu piedzinējs pa-
sno, ka 22. dec^mtjri 1927. g.,
tulkst. 2 dienā, Rīgā, Kungu iela
* 30 a, dz. 5,
pārdos vairāksolīšanā
Meierovič Abe un Jakobsons Joel
(nstamo mantu, novērtēta par
ls 674 un sastāvošu no dzīvokļa
Skārtas, viņu 1926 g. °/o peļņas
nodokļa parāda segšanai.

«iga, 15 decembri 1927. g.
53213 Piedzinēja J Vaivads.

Rigas polic. I iec. priekšn.
paiņo, ka š. g. 28. decembrī,
pīkst 10 no rīta, Audēju ielā Ns 1,
pārdos otrā ūtrupē

Mnai-Leai J akobson piederošo
tatamo mantu, sastāvošu no l6'/2
«tnem gaiši pelēkas dāmu mē-

ranas, Atsevišķo tirdzn. un
rūpniec. uzņem, darbin. slimo kases
P'asļbas segšanai.

Pārdodamā manta apskatāma
s dienā uz vietas. 23202

Zemkopības ministr, kultur-
technlskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris
jg. 5 decembrī ir apstiprinājis
jHirjanovas melioraci;as sabie-
drības .Oiksna' statūtus

Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrība reģistra II daļai
335. 1. p. ar J* 485.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
,?ēzeknes_ apr. Viļēnu pag. Marja-
novas māja c. Viļēniem.

Nod. vad. v. J. Peles.
22798 Darbvedis Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministri;
ļ. g. 5 decembri ir apstiprināji!
Rēzeknes apr. Varakļānu pagasta
oelioiacijas sab. .Plintovka*
jtatutus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
ju sabiedrību reģistra II daļis

337. 1. p. ar I* 48.
Sabiedrības valdes sēdeklis:

Rēzeknes apriņķa Varakļānu pag.
c, Varakļāniem.

Nod. vad. v. J. Peles.
13174 Darbvedis Briedis.



Latgales akciju bankas
pārsfeafs par 1926. gadu.

JSilance ux 1027 & 1. Janvāri
Aktīvs. Ls

Kase 23.042,82
Tekošs r-ns Latvijas

bankā 40.643,15
Tekošs r-ns citās kre-

dītiestādēs ..... 22.052,53
Ārzemju valūta:

1) ārzemju nauda . 596,25
Vērtspapīri 34.500,—
Diskontēti vekseļi:

a) portfelī .... 832.567,88
b) pie korespondent. 16.080,—

Aizdevumi:
a) pret precēm . . 960,88
b) ,, obligac. uz

nekust. īpašumu 50.200,—
ej ,, lauksaimn.in-

ventāru . . 142.854,39
d) ,, lauksaimn.la-

bību 10.297,70
e) ,, vērtslietām . 3.704,—
f) ,, citām drošīb. 13.189,37

Spec. tek. r-ns ,,On
call", nodrošināts ar:
a) vekseļiem . . . 257.319,83
b) precēm .... 130.499,41

Korespond. ,,Nostro" 234,58
Neiemaksāts akc. kap. 76.728,81
Inventārs un ierīkoj. 6.240,16
Atmaksājami izdev. 2.147,44
Par 1927.g. maks.%<>/ 0 5.025,32
Tekoši izd. par!927.g. 330 —
Pārejošas sumas . . 46.248,33
Nodaļas rēķins . . . 221.030,73
Pārējie aktivi:
a) bankas aģenti 101.43
p) organizac. izdev. 1.000,—

Kopā . . 1.937.595,01

Inkaso vekseļi un dpķumet
Avalu un galvojumu debi

Pasīvs. ļ.
Akciju kapitāls . . 400 Ofn
Rezerves kapitāls . . 17^5Noguldījumi uz no-
teiktu laiku .... 4 :

Tekoši rēķini ....lii'lgsfi
Pārķīiāti vekseli Lat-
vijas bankā .... 51« ,

Parķīlātas preces un
preču dokumenti Lat-
vijas bankā .... 124.1

Pārķīiāti vērtspapīri
un citi dokumenti
(lauks, invent.) Lat-
vijas bankā .. .. 127.84853

Spec. tek. rēķ. Latv.
bankā pret vekseļiem 100.4?

Korespondenti ,,1.om"
Par 1927.g. saņ. 0 ;? ,, u
Nodokli 2.6
Dividendē l.fj
Centrālus rēķins . .
Pārejošas sumas . . 22.4
Pārējie pasi vi:

a) dažādi aizņēmumi
b) amortizac* rēk.. 2.0K

Tīra pelņa .... ' . 45.69

Kopā . ." j.;?:<:'

iti 269.954
tori 817.897.20

. .s

a) Nomaksātie un par
pārskata gadu mak-
sājamie augli:

Par noguldijum. 1.561,81
,, tekošiem rēķ. 23.632,12
,, klientu spec.
tek. rēķiniem . 86,50
par pārdiskon-
tetiem vekseļiem 29.604,87
par bankas spec.
tekošiem rēķin. 31.583,02
par citiem aizņ. 1.637,14

Centrālei par aiz-
doto kapitālu . . 12.870,80
Pieskaitīti augļi
rezerves kapital. 200,—
Par maksājamām
komisijām . . . 1.881,52

b) Norakstījumi:
Protestēti vekseļi 5.342.69
Šaubīgas prasības 18.152,83
Kursa zaudēj. uz
valūtas operacij. 19.71
Kustamas mantas
amortizācija . . 623,99

c) Dažādi izdevumi:
Tekošie izdevumi 52.496,20
Valsts nodokļi . 3.740,64
Organiz. izdev. 1.100,—

d) Tīra peļņa . . . 45.693,16
Kopā . . 230. 227,-

22585a ?__

rVlCUll.-,. i-a

a) Pagājušā gada pil-
nas atl. pārnes. —

b) Saņemtie un par pār-
skata gadu saņem-
tie augļi:
Par veks.disk.*„ spec. tek. rēk. 42

,, daž. aizdev. 22.44421 ,

,, koresp. rēķ.
., noguld. Lat-
vijas bankā . . "I

par noguld. citā?
kredītiestādēs

par nodaļai aizdoto
fckapitālu . . '2»™J

par vērtspapīriem **>,
c) Saņemtas konusij
d) Kursa starpības uz

valūtas operācijām '*|
e) Dažādi ienākumi:

Norakstītu zaudē-
jumu atmaksa . IP»

Kopā

.
___

^ah. ii

ueueis l
!i"eliias wān saudefurnu rēķins

Pazaudēts ,,Dainu komitejas
.palīdzības sniegšanai trūcīgiem
Ludzā" biedrības statūtu eksem-
plārs ar Latgales apgabalt!
reģistrācijas nodaļas uzrakstu par

nu.
Priekšsēdētāja Rudzīš.

Sekretāre Cīrule.

Rīgas-Preču stacijā
22. un 23. decembri š. g.,
pukst. 10 pšrdos ūtrupē seko-
šus no saņēmējiem neizpirktus
sūtījumus:

I) 2 kāst. zivju konzervus sv.
81 kg pēc sūt. Daugavpils I
preču Rīga-Preču Ns 141854 nos.
Pēra Gilevskaja, saņ. dubl. uzr.

2i 1 kaste ?ivju konzervi sv.
62 kg. pēc sūt. Cēss-Rī° a-Preču
Ns 150821 nosūt. Pēters Kazaks
saņ. dubl. uzr.

3; 1 mc. gmķi sk;:beti svars
116 kg pēc sūt. Krustpils Riga-
Preču No 145277 nosūt. Ber Druk
saņ. dubl uzr.

4) 5 gab. malka .egļu 0,60 m
gara sv. I(,9 kg pēc sūt. Kan-
dava Rīga-Preču Ka 70732 nosūt.
Jānis Slessers saņ. J. Slesseris

5) 5 mc un 1 kaste suķes
stikla sv. 484 kg pēc sūt. Sigulda
Krūzes muiža Ns 129199 nosūt.
Alfrēds Balodis saņ. dubl. uzr.

6) 66 vt. kāti koka slotām
sv. 1452 kg pēe sūt. Lode Rīga-
Preču N° 125482 nosūt. Pēters
Zvejnieks saņ. dubl. uzr.

7) 1 mc. tukša lietota sv. 7 kg
pēc sūt. Naukšene - kīga-Preču
Ns 157203 nosūt. Naukš. Pat.
b-ba saņ. dubl. uzr.

8) 1 mc. koka nekr. lietota
sv. 4 kg. pēc sūt. Alūksne-Rīga-
Preču Ns 134:65 nosūt. A. G.
Odinsky saņ. dubl. uzr.

9) 3 mc. "koka lietotas svars
114 kg pēc sūt. Dzērbene Rīga-
Preču Ns 132053 nosūt Augusts
Bačkins saņ. dubl. uzr.

10) I kurv. stikla balons sv.
8 kg pēc Torņakalna bagāžas
pavadzīmes Ns 75977.

II) 1 skala kurvis lietots sv.
1 kg un 1 režģis koka lietots sv.
9 kg pēc Krustpils bagāžas pa-
vadzīmes Nš 165930.

12) 1 vieta bagāža sv. 12 kg
pēc Vecgulbenes bag. pavadzīmes
Ns 414064 nepieprasīts.

Rīgas Preču stacijas pr-ks
23215 Putniņš.

Liepājas 2. pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
no firmas ,,Šenkers un Ko"
Liepājā, preču pavadzīmi (kono-
samentu) Ns 64-3, ar tvaikoni
„Kļaus" ievestiem 250 maisiem
cukura. 23182a

Krāslavas pag. valde meklē
Eduardu Franča d. Petkeviču,
dzim. 1897. g., kurš dzīvo bez
reģistrēšanās. Kam zināma Pet-
keviča dzīves vieta, tiek lūgts
paziņot par to šai valdei. 22773a

Artilērijas laboratorija ziņo, ka
personas aplieciba Ns 76, izdota
no Artil. labor. priekšn. 1927. g.
17. maijā uz kareivja Augusta
Skuja vārdu un derīga līdz
1928. g. t. septembrim, pazaudēta
un skaitāma par nederīgu. 22427

DuliteļD virsvaldei materiālo mīto
izsludina ma&Bttafo*M iī»oti
21. decembrī š, g., uz ruletēm ar

audekla lenti — 75 gab.
un roliļl sacensības
22. decembrī š g., uz zāgj plāt-

nēm, metālam — 12000 gab.
22. decembrī š. g., uz eiektro-

centrifugalpumpja agregātiem —
2 gab. 1* 22161
Izsoles un sacensību sākums

pulksten 11 dienā. Dalībniek em
jāiemaksā 6% drošības naudas
no piedāvājumu vērtības _ Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoja
ielā J* 3, ist '03 L. 2*4134

Latvijas kultūras veicināšanas
biedrības Vec-Auces nodaļas

izsludina attiec, zināšanai, ka
viņas mantu loterijas izlozē
š. ģ. 27. novembrī vinnesti krituši

uz sekošiem numuriem:
17, 19, 27, 30, 63, 77, 79, 84, 92,
102, 145, 167, 176, 178, 214, 273,
288, 290, 299, 313, 333, 337, 342,
360. 398, 448, 475, 483, 486, 502,
518, 555, 583, 587, 595, 606, 626,
629, 634, 647, 675, 723, 729, 750,
758, 770, 773, 780, 829, 974, 1045,
1049, 1066, 1086, 1101, 1100,
1128, 1129, 1150, 1156, 1163,
1175, 1177, 1242, 1266, 1269,
1274, 1276, 1293, 1309, 1315,
1327, 1368, 1369, 1415, 1437,
1445, 1469, 1490. 1528, 1562,
1606, 1621, 1670, 1699, 1751,
1764, 1766, 1781, 1794, 1801,
1807, 1827, 1864, 1921, 1930,
1949, 1953, 1957, 1970, 1982,
1986, 1996, 2028, 2069,
2076, 2090, 2112, 2120, 2135,
2147, 2162, 2163, 2229, 2246,
2248, 2269, 2292, 2296, 2297,
2317, 2323, 2339, 2340, 2387,
2391, 2411, 2416, 2450, 2455,
2463, 2483, 2488, 2502, 2505,
2524, 2528, 2556, 2587, 2610,
2622, 2626, 2644, 2646, 2663,
2664, 2691, 2696, 2717, 2744,
2746, 2749, 2750, 2797, 2807,
2843, 2872, 2882, 2886, 2902,
2915, 2918, 2934, 2950,
2959, 2975, 3003, 3005, 3037,
3038, 3054, 3073, 3095, 3141,
3148, 3163, 3165, 3172, 3285,
3349, 3388, 3450, 3464, 3475,
3497, 3498, 3504, 3522, 3536,
3545, 3546, 3551, 2956, 3575,
3632, 3641, 3674, 3675, 3687,
3728, 3734, 3738, 3830, 3860,
3863, 3876, 3895, 3899, 3929,
3931, 3943, 3968, 3972, 3986,
3992, 4053, 4069, 4070, 4089,
4130, 4145, 4183, 4217, 4247,
4273, 4279, 4287, 4300, 4315,
4345, 4355, 4381, 4387, 4393,
4394, 4405, 4415, 4417,
4436, 4441, 4448, 4494, 4507,
4538, 4549, 4563, 4584, 4614,
4633, 4641, 4673, ' 4703, 4773,
4774, 4783, 4861, 4886, 4941,
4965, 4982. 22100a

Valde.

Zamožu krāj-aizdevu sabiedrība
Rēzeknes apr., ar šo ziņo vis-
pārībai,ka saskaņā ar šīs biedrības
ārkārtējas sapulces 1927.g. 29. jū-
nija lēmumu sabiedrība

tiek likvidēto,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu
kādas prasības vai iebildumi
pret likvidāciju, griezties pie
sapulces ieceltās likvidācijas ko-
misijas, kuras sēdeklis ir Rēzek-
nes apr. Zamožu ciemā, Ružinas
pagastā. 20326a

Rīgas kokvilnas manufakt.
sabiedt.,Strazdumuižavalde,
pamatojoties uz statūtu § 18, ar
šo paziņo, ka zemāk uzrādītas
sabiedrības pajas (akcijas) pie-
teiktas mortifikacijai kā paziud :
N» 1011 1012, 1060 un 1788 uz
James S c u 11 h o r p e vārdu.
Visas personas, kuru rīcība mi-
nētās akcijas (pajas) atrodas, vai

kam varēta but kādas tiesības

uz viņam, tiek uzaicinātas sešu

mēnešu lai ā. skaitot no
dinājumu dienas" pieteikties pie

valdes (Rīgā, Parka iela J* 4.

dz I), p etējā gadījuma ;
nētā terminā noteicešanas, augš-

minētās akcijas «kā-

rnas par n
sonām, kut.
tiks veco
jaunas akcijas

Uti. Bkc.sab1etfīībai..SIEM£HS"
valde uzaicina akcionārus uz

kārtēju pilnu akcionāru
sanu fci

1928. g. 11. j a nv arī, pīkst. 13,
valdes telpas, Rīga, Aspazijas

bulv, 3, dz. 1.
Dienas kārtība:

1) 1926./27. darbības gada pār-
skata, bilances, valdes dar-
bības un sabiedrības vadības
apstiprināšana.

2) 1926. 27. g. skaidras pejņas
sadalījuma apstiprināšana.*

3) Valdes un revīzijas komisijas
vēlēšanas.

Pēc sabiedrības statūtu ļj§ 47
un 49. akcionāriem, kuri vēlas
piedalīties pilnā sapulcē, jāuzrāda
valdei viņu akcijas jeb apliecības
ne vēlāk kā 7 dienas pirms
pilnās sapulces dienas. Bez tam
valde aizrāda, ka gadījumā, ja
pirmā sapulce pietiekoša akciju
skaita neuzrādīšanas dēļ neno-
tiktu, saskaņā ar statut
nākošā sapulce notiks
1928. g. 18. janvārī, tani

iaikā un tanīs pat telpās,
pie kam šī sapulce būs pilntiesīga
pie ikkatra

23076 Valde.

Akc. Sab.
,.Latvijas Privātais Lombards"

valde, Rīgā, Teātra ielā Nš 9,
tālr. 2-3-2-6-9, caur šo paziņo,
ka no viņas izdotās zemākp'ie-
vestās ķīlu zīmes ir no to īpaš-
niekiem nozaudētas un tiek uz-
skatītas par nederīgām:

NsNs 341609, 351350, 358283,
J37, 363269 un 363753.

23072 Valde.

Snēpeles pag. valde izsludina
par nederigu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi N» 488, izd.
pag. valdes 1920. g. 29. dec.
uz Jāņa Annas d. Bērziņa v.

Pabažu pag. valde izsludina
par nederigu nozaudēto kapa
klausības apliecību Ns 2384, izd.
no Rīgas apr. apsardz. priekšn.
1919. g. 5. dec. u
Marijas d. Zviedra v.

„ w .~.—~.— - — — , . m 1927

Agrākās Krievijas apMGāšaoas biedrības „R0SSIJA" Latvijā atrodošās mantas '
lik vidacijas komisijas

feiloticc u* 1P27. ļ£aāa 1. «lecemftri.
Bilance uz 1927. gada Apgrozījums par 1927. g^ Atlikums uz

~
Īqo^"—

Kontu nosaukumi 1. novembri novembra mēnesi
^decemtaDebets Kredits Debets | Kredits Debets 1—£ -—

—^
I — ' Ntettit.

Kase . . 2,425 49 - - 14,183 20 13 683 02 2,925 67
Tekoši rēķini 123,056 51 - - 7,3/0— — - 130,426 51

~

Depozīti . - 343 86 — — — — — — 343 86
Nekustami īpašumi .... 1,611,470— *) — - — — — — 1,611,470— *\
Inventārs. 3,4?8 40 — . — — — - 3,428 40 *"
Debitori un kreditori 869 25 16 500 36 — - — _

86925
- -

Pārejošas sumas A ... 5,48128 1027 3,13488 2,200- 6,41616 m*
Pārejošas sumas B (iemaksas un izmaksas uz dzī-

vības apdroš. polisēm) 605 68 296 13 — —{ — { - 60568 nne
Namu ieņēmumi un izdevumi — — 52,47176 3,227 42 12 353 20 — _ -, *£ 13
Vispārējie izdevumi . . . 30,69315 — - 320 72 — — 31,013 87 J **
Dažādi ieņēmumi un izdevumi (°/o, kursa starpība

u. t. t.) - - 5633 78 - - - - _ _
Likvidācijas fonds ... . — - 1,703,461 32 — - — - _ _ 17n^.

1,778.373162 | 1,778,373 62 28,236ļ22 1 28,236,22 1,787,499|40 1,787,4i
*) Vērtība pamatota uz ekspertu izdarīto novērtējumu.

Likvidācijas komisijas priekšsēdētājs V. L u d i ņ 5.
3217 Komisijas locekļi: J Zankevics. E Brlkovuki» V. Perlbachs. P Eglīt. <l

'TifdzniecībassBtc§ab

J11to tarai i Blttahili".
Noslēguma bilance 31. decembrī 1926. g.

Aktivs. Ls Pasivs. Ls
Kase 1.924,96 Akciju kapitāls . . . 100.000 —
Preces 11.096,28 Kreditori 132.247,09
Debitori 193.491,40 Tranzitorisk. sumas 452*12
Inventārs 720,20 Peļņas un zaudējumu
Tekošie rēķini . . . 265,98 rekins: peļņa no
Vekseļi 7.750,28 1924. 25. g. ' . . . 554,37
Tēja (komisijas preces) 11.979,08
Peļņas un zaudējuma
rēķins: zaudējums

1926. gadā . . . _ . 6
^
025,40 .

2337253,58 233,253^58

Pejņas un zaudējuma rēķins par 1926. g
Debets. Ls Kredits. Ls

Tirdzniecības izdev. 6.865,60 Preces 275,87
Darba algas .... 10.700,— Procentes 328,64
Ceļošanas izdevumi 2.562,50 Provīzijas 14.219,79
Apdrošināšanas ... 1,22 Komisijas preces . . 17,98
Amortizācijas . . . 88,36 Zaudējums 6.025,40
Atalgojumi direkcijai

un reviz. komisijai 650,—
"~2Tr867^68 20.867,68

20957a ? Valde.

„Osram" tirdzniecības un rūpniecības
akciju sabiedrība.

Bilance uz 1927. g. 30. jūnija.
Aktīvs. Pasivs.

Kustams īpašums . . 6.118,03 Akciju kapitāls. . . 100.000,—
Skaidra nauda . . . 5.405,83 Rezerves kapitāls . . 600,—
Efekti 600,— Kreditori 56.213,73
Vekseļi 51.322,15 Peļņa 5.914,90
Preces 47.946,54
Debitori 51.336,08

1627728,63 162.728,63

Peļņas un zaudējumu konts.
Debets. Kredits.

Vispārīgie izdevumi . 55.795,81 Brutto peļņa no pār-
Inventara noraksti dotām spuldzēm . 66.572,60

jumi 839,96
Apšaubāmu debitoru

norakstījumi . . . 1.407,31
Nodokļi 2.614,62
Peļņa 5.914,90

' 66.572,60 ~~667572760

20472a '_ Valde.

Kurzemes savstaipigās toli Jelgavā lvii
BILANCE

uz 1927. gada 1. decembri.

Aktivs Ls
Korespondenti Nostro 23641,29
Tekoši izdevumi 1.785,13
Pārējie aktivi 1 20

25.427,62

Pasivs.
Akciju kapitāls (Pamatkapitāls) 4.926,67
Rezerves kapitāls 147,30
Speciāli rezerves kapitāli . . 18.363,04
Noguldījumi uz noteiktu lai'tu 100,—
Noguldījumi uz nenoteiktu laiku 190,80
Tekoši rēķini 235,77
Dividende 576,49
Pārejošas sumas g'
Dažādi pasīvi 25,68

25 427 62

s Hftuidadjas fto*ni«i ja.

Vidsmuižas laukkopības
izmēģinājumu stacijas fer-
ma, Rēzeknes apt.,

pārdos
23. decembrī š. g., pīkst. 10,

3 darba zirgus.

Ranku II piens. »»

„Venta'
savā š. g. 29. maija pil»*

pulcēs sēdē nolēma.

biedrību likvidēt
Sakarā ar to likvidi

uzaicina vii S*, l ?
kādas prasības pret

piens, sabiednb
teikt t paziņojum
dienas. PēcJW
notecēšanas m

P ieņemtas. ?

Iekšlietu rnirn^
na par f

velson ?

Dzelzceļu II ceļu iecirknis
izdos š. g. 30. decembrī, pīkst. 11 iec. kantorī Krūzesmuižas stacijā

jauktā izsolē
asenizācijas d»rbu izpildīšanu iecirkņa robežas uz līnijas Kruzes-
muiža —Ieriķi Vecgulbene, pēdējo neieskaitot.

Izsole var piedalītiesrakstiski vai mutiski. Drošības nauda Ls 100 —
Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties iecirkņa kantorī darba

dienas no pīkst. 10—13 L 4314 23224

Likumu dd ministra kabinets
noteikumu krāps.

1927. gada 24. burtnīca
Iznākusi un dabūjama Valsti
tipogrāfija, pili, 1. istaba, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pie

prasījumiem.
Burtnīca mākti:

bez piesūtīšanas La 0,16
ar piesūtīšanu „ 0,18

Saturs:
202) Likums par nolīgumu starp

Latviju un Padomju So-
ciālistisko Republiku Sa-
vienību par juridisku pa-
līdzību civillietās (un
pats nolīgums).

203) Noteikumi par ārējās
tirdzniecības komisiju pie
finansu ministrijas.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.



Latvijas Sarkana Krusta

ĪSO OOO rbļ. 47944

50 OOO rbļ. 73719
20 OOO rbl- 7527 97737
IO OOO rbļ 801912045 33763 66886

85466

a 5 OOO rb(.

7056. 60181. r2210. 76720. 10797-1.

ā 2 OOO rbl.
4722. 7682. 11406. 22836. 23718. 43343. 49602 59073.
77215 83069. 86170 99318. 99885. 103328. 104925.

ā 1OOO rbļ.
2699. 5975. 14466. 19486.30939. 37253. 51315. 58045.
62866. 64340. 70961. 72211. 73397. 81714. 82571.

84810. 89807. 92278. 99903. 107448.

ā 500 rbļ.
405. 1826. 2167 2235. 2534. 2853, 3621. 4524. 4633.
4959. 5740. 6398. 7512. 7767 7957. 8714. 9277. 9284-
9362. 9388. 9454, 9660. 10143. 10467. 11192. 11325.
11739, 11799. 11845. 13196. 14523. 14994. 15277.
17187. 17392. 17539. 17578. 17618. 18565. 18673.
19675. 19819. 19935, 20646, 21040. 21701. 22547.
22910. 23299. 23333. 23643. 24227, 26538. 2662S,
28082. 28948. 29294 29479. 29927. 30275. 30499.
34133. 34175. 34552. 35238, 35833, 36018. 36668.
36687 36833. 36931. 37016. 37371. 37392. 39158.
41810. 42121. 45442. 46717. 47151 47736. 48025.
48462. 49399. 49477. 51352, 52495 . 52764. 53100.
55150. 56465. 57061 57955. 58163. 59709.6009(2.60988.
61066, 61421. 62668. 63590. 63762 64448. 64503.
64740. 64841. 65449. 65891. 66366 . 66503. 66624.
67621. 67891. 68516 68593. 69077. 69079. 69173.
69544, 69642, 69693. 69728. 69898. 70018. 70019.
70801 71038. 71945. 72366, 72477, 72994. 73187.
73675. 73677 75260. 77456. 77549. 78228. 78751

79977. 81424. S1536. 82363. 82905. 83198. 85735.
86388. 87226. S7242 87342. S7641. 88330. 8S673.
89112. 89185. 89344. 89374. 89722. 92097. 92180.
92342. 92663. 93277.94096.94333.94737. 96745. 97338.
97482. 97595. 98728. 99686. 100281. 100958, 101701.

1 "11764. 102151. 102541. 102744 103122. 103185.
103283. 103492. 103680. 104072. 104083. 104735.
104845. 104916. 105912. 1062 649. 107053.
107320. 107337. 107688. 108569. 109064.109522.

ā 180 rb(.
Lai saraksts būtu mazāks, _ vinnējušo ložu nu-

muri iespiesti saīsināta veida, neatkārtojot tūk-
stošniekus. Katra nodalījumā ietilpst pārskats
par 1000 lozēm.
11. 39. 119. 124. 134. 149. 200. 201 219. 314, 329 ,

341 344. 356. 367. 386. 499. 506. 546. 588, 660,
670. 703. 746, 792, 802. 831. 882.

1030. 61, 167. 181. 191. 213. 239. 273. 363, 375, 406,
412, 436. 447. 525. 529. 541. 543. 556. 562, 632,
634, 650. 786. 853. 874. 899. 951. 961, 969. 983.

2018. 86, 88. 94. 170. 237. 241. 375. 424 471. 518,
531, 556, 577, 600. 614. 650. 703. 751. 919. 920.
973983.

3024. 26, 51. 75 77 . 84, 105. 163, 187. 197. 240.
259. 300. 304. 314. 336. 470. 530. 559. 588. 596. 635
646, 667. 760. 775. 778. 825. 861. 871, 901. 908.
940947. 950, 959. 965. 998.

4010. 32. 53, 65 . 79. 96. 104. 113. 316. 121.. 131,
139. 160. 170. 176. 193. 229. 231. 281, 286. 292.

360, 371. 389. 461. 475, 545. 549. 639. 675. 735
763. 772, 795. 799. 800, 821. 837. 874. 966.

. 5013. 22. 46, 52, 57. 76. 88. 143. 188. 194. 266. 290,
292328. 387. 398. 428. 435. 438. 483. 487. 500.
506. 630, 668. 717. 748. 773. 825. 826, 890.

6006. 89. 92. 113. 172. 192, 236. 242. 275. 281,
339. 352, 382, 387. 416. 581, 605. 639. 683. 756.
772 776. 787. 820. 825. 835. 970.

7107. 115. 149. 156. 165. 173. 199. 240. 256. 284. 306.
313. 329. 487. 538, 582. 586. 594. 602. 604. 647.

5-klasīgas naudas loterijas Nn. 13

II. klases izlozes
oficiālais vinnestu saraksts.
Latvijas Sarkanā Krusta 5-klasīgās naudas loterijas JVe 13 II. klases

izloze notika no 7.—9. decembrim 1927. g. Izvilka, saskaņā ar Finansu
Ministra apstiprinātiem noteikumiem, 3750 vinnestus. Tie krita uz sekošiem
ložu numuriem:



656 701. 715. 730, 732. 745. 747. -64. .71. 817.
S33. 872. 907. „

8009. 10. 97. 113. 143. 174. 210. 253. 262. 269. 291.
326 330 356. 387. 393. 396. 403 439. 480. 501-
517 563. 569. 576. 592. 595. 622. 656, 725, 768.
818. 832. 846. 953. 9o2. 977. 980. 992.

9012. '5 86. 97. 192. 312. 360. 396, 429. 431, 438.
539. 555, 561. 602. 616. 637. 659. 667 824. 828.
901. 915. 968.

10009. 99 216. 258. 305, 362. 372. 417. 418. 509.
532. 539 568. 597. 623. 636. 659. 677. 720. 771.
782. 864. 866. 868.885. 887.

11000 27 42. 82. 139. 146. 242. 244. 292. 302. 313.
322! 373. 404. 408. 446. 495. 516. 591. 685. 700.
707 717. 779. 786. 812.816.851.862. 871.8/9 959.
965. 968.

12004. 21. 27 36 87. 107. 113, 170. 196. 217. 226.
237. 311 321 327. 331. 3.32.337. 386. 393.401. 40
424 505. 598. 609 794. 796. 805. 855. 932. 944.
945.

13061 82. 123 179 199. 244. 245. 269. 280.337. 447.
518! 544, 546. 566. 567. 571. 575. 594. 639. 696.
707 729. 771, 821. 836. 837. 842. 852. 860. 866.
875. 904. 910. 928. 964. 967. 970.

14013. 33. 50. 87 94. 116. 166. 183. 221. 250. 263.
265 276. 305. 393. 422. 457. 474. 553, 588. 595.
647 652. 660. 727. 735, 738. 828. 913. 934. 950.
953. 983.

15015 37. 85 88 90. 94. 95. 163. 164. 173.179
185, 222. 245. 252. 253. 318. 402. 440. 602. 611.
641 715. 717. 718. 730. 794. 811. 812. 864. 872.
918. 933, 962.

16079. 107. 157. 162. 221. 227. 244. 283. 287. 293
297. 315 317 354. 418. 420. 424. 447. 454. 468.
495. 542. 563. 574. 629.677. 750. 755. 765. 814. 833.
839. 841. 878. 880. 958. 968.

17051 75. 145. 200. 249. 256. 268. 332. 363. 383. 403.
420 434 446, 561. 607. 628. 645. 646. 670. 671.
679. 708 719, 741. 816. 841. 874. 882. 885. 900.
922. 926. 943, 966.

18027.37.58 60. 89. 154. 176.240. 258. 342. 365. 406.
430 432, 440. 468 469. 537. 542. 573, 582. 600.
692. 740. 761, 845. 870. 879. 918. 939. 956.

19018.69. 80, 82. 138. 145. 217. 231. 277. 287. 317.
344. 348. 386. 406. 429. 482. 553. 574. 625. 747.
801. 823. 838, 839. 951.

20017. 62. 63. 81. 83. 184. 194. 206 240. 279. 281.
365 490. 636, 638. 666, 677. 684. 706. 724. 729.
767. 803. 887. 994.

21050. 51. 77 102, 133. 174. 216. 232. 290. 305. 331
384. 390, 456, 509. 510. 562. 594. 599. 607. 666.
706. 714. 792. 800, 849, 904. 912. 915. 957. 992.

22072. 93. 96 135. 139. 159. 176. 180. 185. 233. 308.
399. 429. 449. 470. 506. 546 628. 644. 682. 689.
697. 747. 749. 788. 830. 845. 907. 917. 950.

23014. 17. 47. 57. 58. 183. 188. 247. 262. 374. 377.
387. 460, 501. 511 517. 536. 557. 677. 695. 736.
755. 758. 776, 793, 963. 967. 985. 999.

24030. 149. 182 249. 271. 313. 335. 349. 352. 357.
449. 471. 491. 503. 544. 622. 629. 657. 661. 666.
719. 724, 746 753. 785. 881.920. 957. 967.

25014. 43. 94. 97. 138. 186. 236. 347. 367. 425. 433.
441. 448. 451.568. 616. 631. 662. 710. 711. 713. 744.
756. 810 829. 869. 931. 944. 991. 999.

26048. 84, 181, 198. 199. 258. 423. 488. 533. 543.
584. 635. 647. 697. 699. 713. 718. 754. 801. 824.
874. 915 919. 935. 961.

27008. 27. 122. 133. 246. 261. 341. 408. 436. 450.
452. 470. 535.559. 561. 631. 643. 648. 659. 663.666.
721. 730, 759. 768. 784. 797. 805. 832. 877. 916
947. 965.

2S026. 160. 274. 292. .314. 376. 408. 442 46? 4-*479. 497. 538. 551. 564. 573. 581. h?4 617 1M
694. 733, 751. 804, 822. 553. 870. 983 '

29004. 11. 55. 82. 114.209. 281. 291. 293 385 41u453. 495, 500. 625. 756. 838. 963. J'
30026. 49. 63. 87. 90. 199. 201. 216 244 261 3iš318, 461, 511, 545. 553. 559. 585. 59o' 592' fino621. 626. 665. 684. 755. 779. 782 889' 913' 079

951. 972. ? J-
31007. 23. 26. 29, 73. 168. 201. 212. 246 248 ?7„294. 314. 339. 357. 425. 447. 52». 541 594'?«'

796. 840. 915. 934. 936. 987. 999. '
32007. 38. 49. 61 130. 136. 226. 229. 271 33o 337347. 454. 488. 521 538. 589. 675 690' 739' 7s<> "

774. 775, 788, 824. 975.
33029. 32 59. 117. 145. 177. 21s 2&2. 284 323 34u346. 387, 391, 398. 418. 440. 446. 473 52o' 531'542. 613. 627. 635. 643. 675. 7.32. 845 873 97s '979. 986.
34006. 8. 23. 34. 44.67. 126. 171. 178. 287. 347 357400. 408. 466. 473. 567. 569. 596. 647 653 677'

748. 754. 763. 834. 854. 862. 928. 984
35006. 25. 85. 114. 129. 136. 146. 149. 279. 285 ?90

339. 393. 452. 494. 505. 506. 507. 511. 555 564574. 616. 638. 653, 671, 697. 718. 750 78l" 793'826. 859. 914. 916. 970.
361)03. 16. 30. 91. 163. 236. 249. 251. 296 297 311

317 353.375. 395. 436. 456.485. 487. 501 505 543'
608. 632. 638. 647. 665. 794. 886. 895 903 ' 913'
9.39. 9911,

37011. .34. 75. 108. 166.293. 2%. 431. 466 474 5u5
548, 625, 659. 682 716. 724. 728. 765. 773 798~
810. 819. 836. 838. 897. 904. 915. 936. 961 96
981.

38021. 28. 43.'53. 99. 110. 116. 138. 160. 174. 196
209, 221. 234. 243. 290. 320. .337. .348. 449. 451
453. 504. 512. 569. 619. 679. 705. 723. 741. 764774. 787. 792. 892. 909. 94o. 96.3. 980. 990. 999

39011. 36, 53. 104. 122. 202. 307. 332. 345. 347. 368
394. 433. 461. 491. 497. 510. 533. 564. 576. 608
722. 723. 746. 754. 755. 777. 805. 818. 829. 962
992.

-10104. 129. 139 170. 258. 279. 321. 341. .362. 433.
471. 481. 513. 537. 602. 656. 709. 822.839. 887. 968
996. 999.

41038.100. 166. 195. 224. 231. 240. 242. 270.
273. 429. 456. 479. 501. 549. 580. 629. 641. 647
667, 696. 702, 711. 760. 797. 836. 846. 852. 882.
937. 942. 956. 965.

42008. 22. 101. 103 136. 149. 250. 293. 307. 324. 366,
401. 438. 477, 577. 589. 643. 668. 694. 784. 802.
839. 922. 928, 976. 984.

43010. 18. 156. 254. 269. 285. 291. 311. 320, 378.393.
395. 439,627, 638. 665. 718. 802. 839. 931.998.

44165. 182. 197. 229. 251 330. 344. 372. 391. 505.
56ll. 564, 566. 659 765. 844. 851. 877. 884. 962.
988. 994.

45001. 13. 88. 163. 267. 309. 311. 352. 357. 360. 417,
444, 473. 487. 532. 546. 570. 620. 673. 734. 785.
793. 798. 853. 969. 977, 988.

46026. 71. 80. 110. 125. 162. 177, 187. 209. 219, 321.
359. 452. 453 469. 531. 536. 537. 546. 548. 618.
629. 656. 668. 689. 737. 741. 757. 796. 839. 875.
887. 897, 907, 910. 966. 987.

47001. 42. 68 108. 120. 160. 185. 281. 315. 357. 364.
377, 381 491. 503. 512. 530. 535. 560. 636. 726.
751. 752. 760. 792. 831. 833. 858. 899. 908. 917.
929. 937. 958 976. 993.

48017. 48. 92. 123. 131. 180. 187. 198. 216. 301. .32.3.
330, 370, 399. 428 460. 465. 495. 502. 564. 577.
603. 614. 641 645, 675, 685. 693. 714. 753. 8.35
948. 968. 973981



49041. 94 H)2 145. 169. 160. ;.j9. 3i8 341.
496. 594. 596. 617. 6?5 ' 697

744 784. 839. 862.
50049. 60. 67. 94. 95. 113. 161. 176. 179 -705 308

333 385. 415 424. 455 . 477. 529 554 59*
712. 789. 969. 981 990.

5105(1. 179. 209. 250. 260. 281. 320. 399. 435 459
;. 68S :

967 990
5207V mi. 94. 115. 159. 190. 192. 233. . 319

- 399. 450 458 616. 633 649. 717 T
952 962.

53032. 106 201. 217. .318 430. 496. 529 531 r609 . 626. 658 692. 695 710. 719. 806. 881 9
916. 929. 976.

54130. 290. 322. 358 .399. 484. 515. 5.38. 539 547551 580. 591 659. 664. 886.
55(125. 39 60 64 82. 96. 128. 13S. 139. 146 '?4 225239. 251, 254. 295 301. 400 409. 437. 459 '511

573. 614. 664 675. 720. 7.3n. 77.3. 818. s79 . 985.
56009. 15. 86 198. 326. 336. 353. 374. 410 518 5"545. 563 730. 74ii 759. 796. 869 827 900 9?' 923931. 990, 991
57033. 57 . (.3. 85 97 140. 142. i 55 '72S, 289. 290. .361. 3 i

4C2. 406. 442. 501. 502. 54.3. 564. 616 . 670. 1:
709. 73.' 755. 761. 849. 874. 912. 986

58023. 38. 6.3 ,6 105. 11.3. 2u7 215. 222 315 342347. 476. 471. 483. 502. 510. 519. 536 560 594
609. 628. 632. 655, 716. 719. 72.3. 7.37 751 7
797. 804 898. 936. 968

59062. 123. 138 151 159. 181. 187. 2.37. 246 '47255 .369. 328. .344 349. .376. 466. 456. 465 5",i2. 3. 590. 607 614. 619. 63), 634. 660. 6
743. 746. 77.3. 774. 822. 827. 941

60051. 10.3 1(16 143. 162. 195 257 . 356. 405 430
172 496 562. 532. 539. 646. 713. 720. 868 891

611192. 1.3.3. 186. 210. 2.36. .345, 358. 389. 44? 462
481 565 526. 542 . 556. 562 6.35. 6.39. 658. 686.
697. 711. 744 , 793. 808. 814 833. 858. 86? <<
"29. 930. 9.3s 953, 958.

62(1112. 46. 1.33 1.39. 222. 121. 264. 284, 419 4?3
S3. 495. 511. 556. 562. 58.3. 590. 6117. 610 627647. 659. 674. 688. 697. 753. 818. 87.3. 929' 932

951.
63000. 10. 13. 36. 104. 148, 274. 28.3. 318. 328 334

346. 372. 379. 396 411. 420. 462 527 529 604
689. 750. 752. 763 803. 84964027. 33. 112. 120. 155 186 229.309. .365 477 479
498. 528. 579, 615. 648. 655 730. 734. 802. 835.897. 901 923. 944. 982.

65014. 26. 68. 100 110 119. 131. 147. 174. 187 221.
279, 300, .30.--. .372. 385. 422. 425. 427. 437. 454.
486. 517. 528. 540. o47. 554. 627. 677. 75s 807.
843. 846. 871,899. 924. 978. 988.

66000. 50. 135. 140. 194 218. 228. 2.34. 296. .323 408.
440 453. 458, 465. 467. 469. 489. 512. 526 550.
576. 591. 679. 722. 738. 774. 794. 807. 820. 883.

67009. 24. 58, 116. 126. 137. 228. 2.34. 376 380.
427. 460. 491. 508. 576. 620. 7.36. 824. 890. 946.
955 _

68015. 94. 95. 98 . 100. 125. 13.3. 1.39. 150 157. 169.
218. 2.5s. 2i..3. 295. .329. .36.3. .376. .3811. 388. 396. 436.
466, 501. 518. 591. 630. 687. 719. 786. 841. 853. 873.
923. 932. 972

69040. 47. 65. 149. 151. 167. 192. 249. 294 297 341.
349. 394. 416 . 423. 453. 46,3. 470. 498. 508 513.
543. 552, 585. 674. 676. 681. 768. 781. 835. 839.
850. 877. 999.

70065. 96. 146 196. 198. 215. 295. 324 333. 396.
440. 441. 477. 48.3. 515. 535. 677. 685. 757.
791 812 820 824. 852. 869. 884. 916 946. 965.

7115». H '9. 251. 257. 261. 274
393. 394, 493, 537. 543. 547. 576. 607. (.08. 662.
691 721 746. 759. 762. 781. 789. 803. 855 -
950. 99S

72001. 11. 27. 51. 75. 115. i 19. 121. 153. 164. 239.
250. 251, 317. 345. 356. 357. 388. 389.406
466. 467. 476. 507. 516. 565 048. 700. 747. 7
836.

73036. 61. 63. 79. 89. 95. 164. 174 300. 358. 368.
423. 431. 475. 490. 501. 607. 663. 676 684. 687.
700. ,17 727. 755. 756. 788. 793. 835 868. 915.
982. 998

74(112. 36. 45. 55. 75. li»6 130. 1.36. 211. 214, 250
580. 647 651.

68s 15. 742 765. 779. 839. 851 902. 91?
938. 955. 964

75011 . 22. 39 . 91. 115. 12.3 217. 25? J70 '94 ,3?1
I. 411 412. 44.3. 476. 491. 561 5,36. 551. 577.

616. 621 637. 661. 695. 724. 749. 752 758. 7
841. 849. 859. 885, 937. 969. 97o.

76076. 79. l(i.3 133. 150 156. 199. 26' 513 -"1
54. .378. 432. 4.34 476.

480 539. 653. 69*1. 756 751. 75.3 17.
920

77058. 64. 86. -. 220 229. 319 327. 3.34.
378. 407. 444. 450 473. 492. 525 526 533 559
615. 634. 6.39 674. 681. 700.744. 747. 758. 76.3. g
834 836, 889 892. 931. 960.

78076. 91 95. 117. 146. 156. 188. 230. 254 !
349. 421. 426. 455. 462. 476. .-? |6 676.
7.3.3. /4s 773. 91s. >;24. 942. 9S

79043. 47. 5.3 81 9.3. 110. 129. 145. 169 172 ?04
217. 218, 231. 246 250. 29" B3. 439. 448.456. 4,1. 4,7. 484. 527 559, 565. 582. 615. 621
626. 638. 645. 656. 694. 727. 752. 757 775 816.
838 s42 853. "26. 939. 989.

8IHI17. 21. 66 1IK). 167. 198. 213. 2.31. '17.
296. .312 ,3; 23 474. 522 528 596 ;
1.66 629, (,71 71i., 772. 86". 816 822 -
865. 872. 892. 896. 904. 932

8104(1 . 97. 125. 1.36. 174. 247. 38.3. .394 5.34. 54.3.545. 560 574. 598 614. 628 658. 666 678. 719,21 778. 779. 799. 869. 820.825. si.s son. 925939 . 957. 966 987. 98s. ""6.
821.30. 181. 216 249. 257. .366. .56). .342.

415. 426. 444 486. 489. 500. 5.32 555. 586. 597.
(.21 . 638 701. 713. 761. 839. 84.3. 862 870 901.

91-1. 97--
s.3(ll!4 . 31. 40. 41. 81. S2 119. 135. 137. 174. 193.

214. 286. 292. .567. .365. .59.5. 425. 4.39. 466. 478 47"
499. 529. 551. 587. 611. 629. 676. 698 711. 734
758. 780. 799. SOI 819. 827. 879, >",. "'11 9
97.5. 988 "91.

84(108. 91. 98. 102. 109, 111 148. 159. 199. 252.
257. .528. 343. .367. 369. 417. 420. 18,3. 598 61s.
694, 716. 719. 7s4. S42 848 851. 914. 991. 9!

s.51198. 103. 177. 189. 278. .517. 320. 329. 355.
381 392. 393. 395. 406. 419. 475. 519. 539. 544 .
556. 606. 610. 620. 658 661 685. 745. 775. 782.
800. 841. 851. 883 887. 909. 911. 934. 999.

--61102. 17. 149 260. 270. 367. .571. 378. 382. 385. 390.
426. 446 . 451. 481. 490. 528. 566. 567. 594. 597.
1.68. |,|(,. 6.30. 646. 658. 675. 688 . 693. 708.
711. 724 795, 811. 812. 838. 842. S70. 874. 877.
883. 946. 957. 975. 98.3

87005. 7. 24. 26. 63, 68, 96. 103. 1.5.3. 2.31 24u.
414. 421. 432 . 450. 455 515 556. 587. 606. 614.
629. 658. 669. 698. 726. 744. 763.

SSIIOO. 2. 9 27 28. 31. 36. 64. 139. 190. 193. 277
317. 359. 373 395. 400. 404. 451 524. 5.37. 572 656.
705. 737. 760. 847 871 882 947



89052. 72. 92, 199, 230. 249. 252 264. 315. 331. 332.
396. 412 414 430 454 484. 508. 562, 603, 605.
611. 664. 701. 730, 787. 810. 816. 833. 866. 869.
909. 935 94= . „

90043. 78. 132. 140. 268. 295. 296. 337. 338.
368. 369. 385. 414. 422. 432. 457. 471. 479. 482.
483. 508. 519 526, 532, 582. 604. 609. 628. 701.
727. 747 7J57. S43. 887. 905. 917.919
920 925, 953. 973, 988.

91109. 171. 177. 270. 281. 295. 297. 298. 304. 376.
439 471, 517, 522. 556. 584. 601. 602. 608. 6

650. 7C2. 750. 765. 796. 800. 847. 972.
^2000 20 28 51. 66, 74. 109. 113. 138. 178. 212.

306 319, 493 516. 537. 541. 546. 603. 636. 647.
650 655. 678 737. 742. 864. 993.

93004. 30, 66, 187 202. 212. 241. 254, 269. 296. 312.
339 342. 358 365. 388. 418 437. 455. 516. 525
555 565 566. 593. 612. 617. 695. 712. 782. 788.
837, 856. 862. 883. 920. 922. 929. 969.

94058. 68. 141. 148. 179. 188. 207. 244. 265. 313.
321 347, 376. 396. 446. 496. 508. 539. 671. 683.
688. 870. 888. 931.

95034. 36. 37. 87. 115. 127. 156. 188. 271. 290, 345
353. 385, 388. 416 422. 423. 426. 484.489. 532
566 603. 745. 755. S20 848. 894. 938. 989.

96001. 44. 84. 109. 117. 187. 192. 197. 241. 253.
269 297 345. 382 385. 393. 399, 468. 531. 545.
55L 559 594. 622. 665. 681. 385. 691. 755. 787.
791. 826. 849. 920. 967. 990. 999.

97003. 12 65. 67. 73. 75 123. 171. 180. 201. 24,.
265 269 289 290, 294. 301, 346. 356. 428. 466.
480. 483. 538. 627. 637. 709. 774. 789. 805. 840.
876 896 904. 908. 92.3. 936. 981.

98033. 76. 85. 101. 111. 187. 245. 258. 277. 308.
319 367. 40", 422 421. 461, 468. 475. 492. 537.
564. '653 667. 700. 715. 757. 777. 783. 784. 847.
877. 892, 907 943. 951. 957, 9.74.

99019. 27. 42, 66. 88. 93. 101. 165'. 213. 241. 264.
272 ?96, 330. 341 349. 351. 355. 360. 518. 521.
529 ' 543 55?. 569 660, 673. 730 738. 749. 769.
838. 910. 917. 931. 938. 974. 999.

100023. 48. 51. 87, 102 163. 164, 172.238 290 ļis355. 389. 420, 485. 495. 520. 533. 553 ' 578 fim *
632. 693. 743, 809. 846. 908. 916. ' V'

101066. 188. 212. 236. 284. 351. 380 385 45?529. 531. 643, 676, 743. 795. 817 862' 90?' onr*
911. 923. 954. 961. 966. 996. ' '*

102008. 52. 94. 211. 227, 249. 259.276. 288 ?9š
318. 322, 403 425. 473. 476. 481. 521. 534 570591. 604. 609. 646. 655. 663 685. 691 694 fio«
774. 822. 894, 92S. 958. 959. 964. ' "

103076. 78. 87. 99. 106. 115. 121. 163. 165 169 I77196. 223 333, 347. 394. 404. 422. 434. 462' 467472. 478. 516, 544. 546. 552. 584. 602. 646' 640652. 775. 863. 908. 962. 976. 998.
104067. 76. 102. 135, 161. 164. 221. 256. ?91 389395 405. 410, 412. 472. 483. 489. 491. 51o' 542'576. 582. 630. 633. 722, 778. 800. 821. 831' 855'861. 886. 930. 937. 957. 958.
I0505I., 105, 106. 137. 200. 318. 338 350 360369. 379, 432 487. 568. 570. 610. 636. 715' 73o "

731. 779. 913, 959 991.
106041. 67. 71. 123. 138. 141. 148. 204. 261 311327. 344. 384. 402. 424. 444. 448. 471.504. 514 520

526 537. 548. 682 703. 744. 756. 774. 775' 778'
785. 793. 827. 839. 849. 863. 869. 906 907' 925*
935. 945. 947. 951. 981.

107023. 90. 115. 188. 198. 217. 227. 242. 280
299. 382. 385. 400. 433, 435. 458. 479. 487. 50l'
528. 551. 578. 602. 607, 636. 647. 657. 690 69l"
695, 706. 754. 782 802. 824. 840 900. 902 954
970

108004. 12. 38. 76. 120. 134. 199. 223. 270. 317. ,3?8
349. 414, 434. 499. 501. 555. 570. 620. 644. 660
667 705. 732 738, 743. 790. 845. 869. 907. 930
937 952

109020. 28. 29, 84. 115. 160. 177. īso. 247. 295. 313
352. 354 359. 424. 431. 442. 457. 464. 519 520
521. 542. 633. 676. 699. 734. 780. 785. 807 818
834. 845. 883.

II. klases vinnestu izmaksa sāksies 22. decembrī.

/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiim

Latvijas Sarkanā Krusta 5-klas.
naudas loterijas Ns 13

III. kl. izloze no 3.—5. janvārim 1928. g.
II. kl. ložu atjaunošana uz III. klasi līdz 23. decembrim 1927. g.

Lozes atjauno vienīgi ta|ā iestādē,
kurā tās pirktas.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii inii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Iespiests A-S. «Izdevējs» spiestuvē. Rīgā. Elizabetes ielā 83/85.
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