
Noteikumi par tranzita mineraleļļu pār-
strādāšanu.

Rīkojums par ievedmuitas atmaksu.

Latvijas Sarkanais Krusts.
Pasnieguši (73. numur pār-

skatu pa' Latvija nā Krusta dar-
bību 1956. gad :i mazu
skatu u. n nodaļām un
darbnīcām un paraudzīsimies kā tās
gadā darbojušās. Latvijas Sarkanā
Krusta cenu alā Ķirurģiskā slim-
nīca Rīgā (Ērgļu ielā M i)r. AI.
Neuberga valdībā e' adā
vēl plašāku darbīb
gados. Normālais gultu skaits (150)
gandrīz vienumēr bijis pž jo
rēķinot caurmērā pa visu gadu slimnīcā
dziedinājušies 160 slimr. nā. Kā
ārsti slimnīcā, bez vadītāja, šajā gadā
darbojas vēl Dr. Dr. R
Elsbergs, Tic
gada otrā pusē ari prof. J. Dit'rne. I
skata gadā slimnīcas ārstēšanā atradās
2730 (1925. g. — 2594) personas ar
pavadītām dienām.

Caurmērā katrs slimnieks pavadījis
slimnīcā 21 slimības dienu. Izdarīto
operāciju skaits 2463 (1925. g. —2281).

Slimnīcas ambulanci, kurā darbojas
9 ārsti-specialisti. pārskata gadā ap-
meklējušas 15 886 (14.456) personas
16.686 reizes. Slimnīcas zobu ārstēšanas
kabinetu apmeklējušas 1429 (1313) per-
sonas 3893 (5252) reizes.

Slimnīcas aptieka pārskata gadā iz-
sniegusi medikamentus pret 23.141
(20 819) recepti, starp kurām slimnīcai
pret 17.647 receptēm, slimnīcas ambu-
lancei pret 5494 receptēm un uz L. S. Kr.
rēķina pret 2998 (2457) receptēm pat
Ls 6.054.39.

Pie slimnīcas pastāvošais ātrās palī-
dzības transports nelaimes un saslim-
šanas gadījumos sniedza ar saviem au-
tomobiļiem palīdzību 2697 (2575) reizes,
kā Rīgas pilsētā, tā ari ārpus viņas
robežām un ir nobraukts 37.732 (37.371)
km. Viena kilometra brauciens, ieskaitot
automobiļu remontu, caurmērā izmaksā
Ls 0,71 (0,58). Sadārdzināšanās izskai-
drojama ar pieaugušiem remonta izdevu-
miem, jo automobiļi, kurus jau lietotus
pārņēma no Amerikāņu Sarkanā Krusta,
arvien vairāk nolietojas.

Ortopēdiskā darbnīca.

Latvijas Sarkanā Krusta ortopēdiskā
darbnīca ir Latvijā vienīgā plašāk no-
stādīta iestāde ortopēdiskā nozarē, kura
apgādā pilsoņus ar vajadzīgiem orto-
pēdiskiem priekšmetiem.

Paplašinoties darbībai, izgatavoto
priekšmetu labā slava aizsniegusi attā-
lākos dzimtenes novadus, un gandrīz
jau visi Latvijas invalidi ir izlietojuši iz-
devību saņemt bez atlīdzības caur La-
tvijas Sarkanā Krusta darbnīcu viņiem
nepieciešamos locekļus. Bet ne
invalidu saimei pazīstami ortopēdiskās
darbnīcas izsti;: bet ari nelaimes
gadījumos i ņi to zin un pa-
sūta Sarkanā Krusta darbnīcā vajad-
ortopēdiskos priekšmetus Ļoti bieži
ierodas cietušie pēc mākslīgiem pr;
metiem no Lietavas un Igaunijas, pat

išķos gadījumos no Vācijas un
Krievijas.

gadā pasūtītāju skaits pavairojies
par 42 invalidiem un 150 pi
sonām, bet pateicoties parei Jītai
vadībai un enerģiskai darbībai, darbnici
veikusi visus pasūtījumus un piep-
iumus.

Daudzi invalidi ar mākslīgiem 1
kļiem un četri sakropļotie pat bez abām
kājām, bez citu palīdzības nobrauc trij-
ratu pašbraucēju vāģīšos kiosr.
citur savās darba vietās. Pašu pu
nītais un pensijas atļauj viņu _
pilnīgi apmierinošu dzīvi un stāvokli.

Darbnīca paplašināta ar autogen
sametināšanas nodaļu, kas pāva;
jumu izturību un atvieglo remontus
dilušiem un bojātiem priekšmetiem.

Darbnīcai iegādātas ari dažas vērtīgas
ierīces par ļoti izdevīgām cenām,
Ielā urbjamā mašina, dzelzs griežr:
šķēres un štance, kas atvieglo un palē-
tina ražojum

stniecības iestādēs daļa gultu ir no-
na vietā darbnīca izga-

tavo ; sametinātas gul

etojami apsauļošanai no ist
atpakaļ, izgatavo pēc

ārzemju parauga uz lieliem gumijas
jļiem, — pēdējie gan sadārdr

gultas, bet dod ievērojamas p ^as:
gulta ripo rotaļīgā vieglumā, at|a
niecības personālam grūti siim>

i i Iidz
a ar speciālu ierīci, bet pēd

noskrambā krāsu, smaga,
aizņem daudz laika, kas it
jūtams lietus un negaisa gadījurr

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr. 53

1927. g. 31. martā.

Noteikumi par tranzita mineraleļļu pār
strādāšanu.

1. Firmai _ „A Oehhich & Co." at-
ļauts pārstrādāt — sajaukt tranzita (m. 1.

138. p. pielik. 1. p.) mineraleļļas ar
citām eļļām un sajauktā veidā tranzitēt
uz ārzemēm.

2. Tranzita mineraleļļas pārstrādāja-
mas telpās, kuras Rīgas muita atzinusi
par piemērotām un diošām minētās ope-
rācijas izvešanai.

3. Mineraleļļu pārstrādāšana sa-
jaukšana var notikt tikai zem pastāvīgas
m-itas uzraudzības, kādam nolūkam Rī-
gas muita, uz f rmas (I. p^ lūguma pa-
mata komandē uz pārstrādāšanas vietu
muitas ierēdni.

4 Tranzita mineraleļļas pirms nogā-
dāšanas pārstrādāšanas vietā pārbaudā-
mas (m. lik. 138. p. pielik. 5. p.).

5. Pārbaudītās mineraleļļas (4. p.) no-
gādājamas pārstrādāšanas vietā muitas
uzrauga pavadibā un novietojamas at-
sevišķā noliktavā, kur tās glabājas zem
muitas plombām.

6. Tranzita eļļas pārstrādāšanai izdod
tabrikas piekomandētais muitas ierēdnis
kuram jāved sīks pārskats kā par sa-
ņemtām, tā ari pārstrādāšanai izdotām
tranzita eļļām.

Muitas ierēdnim uz vietas jākon-
ranzita eļļu daudzums, kāds tiek
Irta citām eļjām, par ko sastādams
^s akts. Pēdējā uzrādāms ari eļļas

topdaudzurus, kāds dabūts pēc sajauc-
ūnas, kādam daudzumam citu eļļu tran-

ļļas piejauktas, kā ari no kādas par-
preču pārb dok. Ne) tranzita eļļas

femtas. Sajauktās eļļas atkal novietoja-
mas atsevišķā noliktavā (5. p), kur tām
pstrodas līdz izvešanai uz ārzemēm.
Piezīme. Akts sastādams 3eksem-

plāros, no kuriem 1 eks. nosūtams
Rīgas muitai, 1 eks. paliek ierēdnim
un 1 fabrikai.

8. Izlaižot sajauktās eļļas no nolikta-
is , izvešanai uz ārzemēm, muitas ierē-
™i*, uz šī rīkojuma 7. p. minēto aktu
???ata aprēķina izvedamā partijā ietilp-
to tranzita eļļu daudzumu un nosūta
ļutcīgo partiju uz kuģi vai dzelzs-

*g* staciju muitas uzrauga pavadibā.
izvešanas fakta konstatēšanas.

ierēdnis paziņo Rīgas muitai

[ JJkdaudzums tranzita eļļas izvests uz
«mēmpēc kāda pārbaudīšanas doku-

T^°
ta

tranzita eļļa ievesta
un pēc kāda

pārstrādāta. '

šī rīkojuma 8. pantā minētā
'«nojūma pamata Rīgas muita dzēš

1 «anzita ierēķina izvesto tranzita eļļas
«odzurn u.

Li N°rēķ'n' vedami par katru tran-
1 eJļas partiju atsevišķi un ja pēc

attiecīgās partijas izvešanas iz-
1108 starpība starp preču pārbaudī-

y» dokumenta (4. p.) uzrādīto dau-
zīt un pārstrādāšanas aktos uzrādīto
?^ tnu (7. p.), tad par varbūtējo

J2*»nva iekasējami muitas un citi

Visi izdevumi, kas saistīti ar

|2? ozraudzibas ierīkošanu un iz-

^o, jāsedz firmai „A. Oehlrich & Co*.
""«?ts: Muit. lik. 138. p. pielik.
'I. p.

F '«anso. ministris V. Bastjānis.
Anitas departamenta direktors

E. DundL'

Rīkojums Nr. 56
1927. g. 4. aprili.

Rīkojuma X? 199 .Ievedmuitas atmaksa
par kakao pupām, kas izlietotas eks-
portēta kakao sviesta izgatavošanai" (iz-
sludināts .Valdibas Vēstneša' 1926. g.

274. numurā) papildinājums.
Papildinot 1927. g. rīkojumu Ns 199,

nosaku, ka minētais rīkojums attiecināms
ari uz kafejas un cigoriņu fabriku
„E. Mežits".

Finansu ministris V. Bastjānis.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Tautas labklājības

ministrijas sociālās apgādības
departamenta paziņojums.
Grozot savus iepriekšējos paziņojumus,

departaments ar šo paziņo, ka sākot ar
š. g. 1. aprili Latvijas neredzīgo insti-
tūta ražojumus, kā: sukas (birstes),
slotas, pindzeles, kājslauķus un citus
tamlīdzīgus izstrādājumus pārdod:
1) Rīgā, institūta veikalā 1. Smilšu

ielā N° 4.
2) Jelgavā, Jelgavas patērētāju bie-

drības veikalā . Katoļu ielā fk 11.
3) L i e p ā j ā , K. Strazdiņa veikalos ;

Aleksandra ielā N« 19 un Zivju
ielā Ne 8

4» Valmierā, Baltijas patērētāju
biedrības veikalā.

">) Daugavpilī, armijas ekonomiskā
veikalā, pie tirgus laukuma.

6) Rēzeknē, armijas ekonomiskā vei-
kalā, Latgales prospektā .Nb 61.

Pamats. Instrukcija par Latvijas
neredzīgo institūta ražojumu iegā-
dāšanu lietošanai valsts iestādēs
(.Valdības Vēstneša" 1925. gada
254. numurā).

Sociālās apgādības departamenta
direktors O. Sīlis.

Sociālās apgādības nodaļas vadītājs
Š n o r i ņ š.

Ar zvērināto mērnieku
tiesību piešķiršanas komisijas 1927 g.

marta lēmumiem, kurus zemkopības
ministris apstiprinājis 1927. g. 29. martā,
zvērināto mērnieku tiesības piešķirtas
sekošām personām :

1) Rūdolfam Karnītim,
2) Dāvidam Lukševicam,
3) Jānim Hugo Līnim,
4) Voldemāram Cīberam,
5) Kārlim Cillenbergam,
6) Fricim Fibigara,
7) Jezupam Ancanam,
8) Jēkabam Grāveram,
9) Eduardam Grīviņam.

Mērniecības daļas vadi:
Ž. Krūmiņš.

Darbvedis R. Ķ ē ķ

Goda konsulāta Vīborgā
telefonu numuri.

Konsulāts: jāpieprasa .Sohlberg",
konsula veikala telefonu centrāle.

Konsula privātdzīvoklis: Nt A.

Iecelšanas.
Rīkojums J««62.

Ar nodokļu departamenta direktora rīkojumu
iecelts par J un citu ne
valstij pienāck
Jūlijs Vijuma d. Kušķi», skaitot m
16. aprija.

alas vadītājs P. Lieplņi.

Liepājas 3. iecirkņa miertiesnesis
izbeidz Miķela Miķeja d. Klāva meklē-

šanu, izsludinātu „ValdTbas Vēstnesi" 1926. g.
5. numurā.

Liepājā. 1927. g. 5. apriH.
/rtiesnesis Šim a n

etara vietā J a n s o n s.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu U>27. g. 30. marta rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz aps. Jāņa Jermolaja
dēla Ovēiņikova meklēšanu.

Nor Valdības Vēstneša" 1921. g.
16. numurā.

1927. g. 6. aprlī.
Kara tiesas priekšsēdētājs, kapteinis

H. Jakobsons.
Sekretāra'palīgs, kara ierēdnis Š I e s s e r s.

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta.
Se 220.

11369. Abrām ibrams li.
21791 26. (6 VI 1-26.)

11370 Astašonok, 7.ifija Ādama ntl
11264 24. (154 A-24-IX.)

11371 Bernštcins, Jankels Hlria dēls
B-23-VI. )

11372. bērziņ ētera d. — 1'
(314-B-J4-XI.)

11373. Bērziņ, Hermīne Kriša m. —1
(I62-B-23-VI.)

11374. Breitman, Liza. —
(171-B-23-VL)

Burkeviē, Late Pauja meita. —
7087 23. (73-B-23-VI.)

1137<">. Bergmans, |ānis |3na dēls. —
VI.)

11377. Vikeiitijs Vikentija dēls. —
214'

11378 liriķis. Kristaps Kristapa dēls. —

II37«. Grinkers, Šolema Indēja iiēls. —
6. (I0-IV-.

II. - Michails Hlipa dēls —

11 - Michails I ilipa dēls. —

11382. Ivanovt, Michails Filipa dēls. —

I 1383. Ivai -. —

23043 27. (]I-XII--J'
11385. |in julīus Andreja dita

11386. Kril iemars V ;s. —

1138 .Ija dēls

11388. Limors, Kārlis Andri

11389. Miklavs, Mārtiņš Kārļa dēls
22731

11390. Mii —r
II

II Jānis I —

loa m. —
(ii-iii :

>. Konstantīns Jt
kima

Mārtiņa dēls. —

11396. Ritli

II ānis Pētera d. —
(23-IV

11
(17-n: -

11

114 anislava

1141
8022

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
O.Tifentāls.

Darbvedis A. Z&.

Maksa par .Valdības Vēstne-

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: cmot ek'ped. ) par:

.„ Ls 22,— gadu . Ls 18,1
. .12 '<s gadu . . 10,

. 6,- 3 men. . . 5,—
, . - . 2 l . 1.70

p* atkal Par atsevišķu
ctn . . —,12 numura . —,10

Latvijas valdības -g*»_ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot E^-T "V-^ BsļjfiL^ svētdienas un svetkudienas
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Sludinājumu maksa:
slejiglm

Jiņām .
b) par k

citu :ni par katru

--iru viensl. rindiņu
(par obligai sludin
par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas



Ortopēdiskā darbnica ikgadus piedalās
Rīgā starptautiskā izstādē un šogad iz-
pelnījās par izstādītiem priekšmetiem
augstāko godalgu,_ zelta medali «Par
centību". Iepriekšējos gados ortopē-
diska nozarē izstādē piedalījās ari ār-
zemju firmas, bet pēdējos gados vairs
ne, jo viņu izstrādājumiem nav no-
ņēmēju.

Darbnīca strādā atvaļ. virsleitnanta
A Baumhamera vadībā un ortopēda
Dr. R. Zengbuša uzraudzībā.

Ārstniecības līdzekļu
noliktava.

Septītā pastāvēšanas gadā noliktavas
darbība bija sevišķi intensīva. Izpildīto
pieprasījumu skaits notecējušā gadā pie-
audzis uz 2102, pret 2028 iepriekšējā
gadā.

Noliktavas krājumi papildināti ar ma-
teriāliem kopsumā par Ls 122.630,30;
šinī sumā medikamenti un ārstniecības
līdzekļi par Ls 85.000,28, bet saimnie-
cības piederumi par Ls 37.630,02.

Ls 121.683,03 — samaksāti Sarkana
krusta līdzekļiem; ziedojumu ienācis par
Ls 947,27.
Sanatorija kaulu tuberku-
lozes slimniekiem Krimulda.

Krimuldas sanatorija savāceturtā pa-
stāvēšanās gadā ir pieturējusies pie
līdzšinējās fizikali-dietiskās kaulu tuber-
kulozes ārstēšanas metodes. Šī metode
devusi samērā labus panākumus. Sana-
torijas tāļākatlīstīšanos tomēr vēl traucē
pietiekošu apsauļošanās verandu vai lie-
veņu trūkums Šai 1927./28. saimniecī-
bas gadā, reizē ar sanatorijas jumta pār-
segšanu, paredzēta ari stāva pārbūve,
izbūvējot dienvidu galā ari plašāku
verandu.

Pagājušā gadā vasara klimatiskās ārstē-
šanas ziņā ir bijusi labvēlīga. Apsauļo-
šanās ar dabīgo sauli laukumā sanato-
rijas priekšā sākta 12 maijā, kamēr dēļu
lievenī staigājošie slimnieki apsauļojās
jau sākot ar 3. martu. Apsauļošanos
plašākā mērā izbeidza 15. septembrī.
Slimnieki pavisam apsauļoti 73 dienas,
katru dienu caurmērā 5 stundas vaj pa-
visam 365 stundas. Šai stundu skaitā
nav ieskaitīti lietus periodi, kad apsauļo-
šanās nevarēja notikt Šis stundu skaits
pēc verandas izbūves manāmi palie-
lināsies, pat dubultosies, sevišķi heliote-
rapijai nelabvēlīgos gados. Pilnīgi varēs
izmantot īsos brīžus, kad saule atspīd
uz nedaudz stundām, kas pie līdzšinējās
vadāšanas atkrīt, jo slimnieku izbrauk-
šana un iebraukšana prasa vairāk stundu
darba.

Ziemā slimniekus pēc iespējas biezāki
izved uz balkona. Ari šī atstāšana
svaigā gaisā uz 3—4 stundām teicami
iespaido slimnieku vispārējo stāvokli;
ēstgriba uzlabojas, un slimnieki daudz
labāki guļ.

Pie konservatīvās kaulu tuberkulozes
ārstēšanas dietai piekrīt liela loma.
Sevišķi liels svars ir sakņaugu pasnieg-
šanaipietiekošā daudzumā un vajadzīgā
laikā, kas apmierinoši būs izvedams pēc
nopostītās siltumnīcas atjaunošanas. Vie-
tējā tirgū sakņaugi dabūjami stipri sadār-
dzināti un nepietiekošā izvēlē.

1926 g. sanatorijā uzņemti 71 slim-
nieks (1925. g. — 75), 34 sievietes un
37 vīrieši. No 1925 g._ pārgāja uz
1926. gadu 63 slimnieki, ta tad 1926. g.
sanatorijā ārstēti 134 slimnieki _ (gadu
iepriekš 136 slimnieki). Caurmēra katru
dienu 1926. gadā sanatorijā ir bijuši
64,6 slimnieki (1925. g. — 63), kas iztaisa
23.561 slimnieku dienu pret 22.999 slim-
nieku dienām gadu iepriekš.

Galveno slimnieku vairumu sastāda
bērni (līdz 16 gadu vecumam, 31 zēns
un 36 meitenes) un jauni cilvēki līdz
30. dzīvības gadam. Tieši šaīs gados
saslimšana ar kaulu tuberkulozi gadās
visbiežāk.

Slimnieku nodarbināšanai 1926. gada
izdots Ls 184.45. _ No 1. oktobra pie-
ņemta otra audzinātajā, jo viena audzi-
nātāja palīdz ari kanclejas darbos. Sana-
torijas bibliotēkā uz 1. janvāri 1927. g.
1144 sējumi Ls 1483.50 vērtība. Biblio-
tēka pārskata gadā papildināta ar 106
sējumiem, kopvērtība par Ls 260.19.
Grāmatas samērā glīti un izturīgi iesien
sanatorijas slimnieki audzinātajās uzrau-
dzībā.

Cēsu sanatorija.

Jau agrākos gados pamazām mazinājās
invalidu skaits Latv. Sark. Krusta Cēsu
sanatorijā; līdz 1. oktobrim 1926. gadā
beidzamie invalidi bija pārvesti uz Latv
Sark Kr. sanatoriju — Asaros. Tagad

Cēsu sanatorija uzņem slimniekus ar
dziedzeru tbc, plaušu tbc. nelipiga veida,
mazasinīgos un atpūtas meklētājus.

Pēc 1925. g. izvestām jaunbūvēm un
remontiem slimnieku skails ziemas mē-
nešos nemainās, bet grūti pat apmierināt
visus pieprasījumus pēc brīvām vietām
sanatorijā.

Slimnieki nāk tiklab no iestādēm, īpaši
no Universitātes studējošo ārstnieciskās
komisijas, kā ari privāti.

1926. g. sanatorija ārstējas:
38 invalidi ar . . . . 2.059 dienām

( privatslimnieki uz
17 { Sark. Kr. rēķina ar 531
| pamazinātu maksu ar 485

21 Latvijas Sark. Krusta
darbinieki ar . . 834

132 privatslimnieki par
pilnu maksu ar. . 6.774

208 slimnieki ar . . . 10.683 dienam
(1925. g. — 10.828 dienām)

Sanatorija Asaros.
Uz 1926. gada 1. janvāri no iepriek-

šējā 1925. gada palika ārstēšanā 30 bērni.
Pārskata gadā no jauna uzņemti
206 bērni un 36 kaulu tuberkulozes
slimnieki un kara invalidi, tā kā kop-
skaitā 1926. gadā uzturēti un ārstēti
272 (1925. g. — 252) slimnieki ar
13971 (14211) sanatorijā pavadītām die-
nām. Visa sanatorijas darbība pag.
gadā sadalāma 3 posmos.

Pirmajos 4 mēnešos ārstējās apm.
30 slimīgu mazturīgu bērnu uz L. S.
Krusta rēķina ar 3600 sanatorijā pa-
vadītām dienām. Kā galvenās slimības
jāatzīmē bronchadenītis, s'uoiuloze, ra-
chītis un mazasinība. Bērni pa lielākai
daļai skolas gadu vecumā, kāpēc ari
blakus ārstēšanai dažas stundas dienā
strādāja skolas darbus audzinātājas va-
dībā. Pamazām bērni b j redzami
atspirguši, svarā pieņēmušies caurmērā
2,5 kg. mēnesī un ir izrakstīti. Kā
sevišķi uzlabojusēs jāatzīmē 9 g. veca
meitene, kura slimoja ar skrofuloziem
izsitumiem un {liktenim.

Iepriekšējā vēsā vasara rādīja plašāku
gaišu slēgtu telpu nepieciešamību, kur
bērniem rotaļāties dienās, un tāpēc iz-
būvēja plašu slēgtu verandu galvenās
ēkas dienvidpusē

Sākot ar jūnija mēnesi sanatorija pār-

vērtās par plašu atpūtas vietu Jaunatnes
Sarkanā Krusta biedriem, kuri ārstējās
uz L. S. Krusta rēķina, un citiem slimī-
giem bērniem. Bērni atradās triju au-
dzinātāju un žēlsirdīgas māsas uzraudzībā
un vadībā, pie kam visu vērību piegrieza
tam, lai īsais bērnu uzturēšanās laiks
pilnīgi būtu izmantots atpūtai, kā fiziskā,
tā ari garīgā ziņā.

Ar oktobra mēnesi sanatorijai iesākās
trešais darbības posms. Bij radusies
doma dot iespēju veselīgo un kairinošo
jūras gaisu izmantot grūtākiem slimnie-
kiem, kā bērniem, tā ari pieaugušiem,
un sākot ar 1. oktobri sanatorijā sāka
ievietot kaula un locītavu tuberkulozes
slimniekus, kuri jau gaidīja uz savu
rindu pārpildītajā kaulu tuberkulozes sa-
natorijā Krimulda.

Slimnieku uzturas diena 1926. g. iz-
maksāja ap Ls 1,77 (1925. g. Ls 1,20),
bet slimnieku diena, rēķinot visus izde-
vumus bez patērētās lopbarības, ap
Ls 4,60 (1925. g. — Ls 3,76).

Jaunas valstis.
Lietava.

Kaunā, 6. aprili. Pēc laikrakstu ziņām
ļaudininku frakcija iesniegusi seimā in-
terpelaciju ministru prezidentam Volde-
māram par seima locekļa Dr. Pajauja
apcietināšanu. Ļaudininki un sociālde-
mokrāti lūguši prezidiju sasaukt šodien
ārkārtēju seima sēdi. Tomēr prezidijs
šo prasību noraidījis, aizrādīdams, ka
jau agrāk uz piektdienu nolikta kārtēja
sēde, kuras dienas kārtībā var likt inter-
pelaciju. LTA.

Rīga.
Latvijas tuberkulozes apkarošana,

biedrība ' nas

atver jaunu aizgādniecības nUnIt .trūcīgiem tuberkulozes slimniekiem Q
kandaugava, Aptiekas ielā 38, kur pientrešdienās no pulksten 5 līdz 7 vai, -
slimos ar plaušu tuberkulozi.

Papildu kursus vecmātēm
saziņā ar tautas labklājības min
veselības departamentu no j
15. maijam š. g. sarīko Rīgā LatviJvecmāšu biedrība. Paredzēta ļoti pbzinātniska programa. _ Kā pasniete
kursos darbosies ievērojamākie (?;
profesori un ārsti. Tā kā veselības Tu
parlaments atzinis kursus par nepieai
samiem, tad katras vecmātes pienākums
ir tos apmeklēt. Lauku pašvaldības u»apriņķu ārsti tiek lūgti kursu apmeklē
sanu veicināt, atvaļinot vecmātes pa kura
laiku no pienākumu izpildīšanas, kā arineatrēķinot algu par kavēto laiku. %
lama ari kursantu materiela pabalstīšana
nopašvaldību puses. Kursu apmeklē-
tajam jāpieteicas līdz 25. aprīlim š. fiRīgā, Ģertrūdes ielā Nb 43, dz. l,'^
stiski vai ari personīgi, Latvijas vecmāšu
biedrības biroja.

Māksla.
Nacionālā opera. Šodien slavenā poļu dzi?

dātāja Ignaca Digasa pirmā viesiaHi
.Zīdi e te'. Digass skaitās par vienu no Ij.
bākiem Eleazara lomas izpildītājiem . Pārēji
lomās Lamberte, Benefelde, Kārkliņš, Neimanj
un c. Diriģents Teodors Reiters. — Piektdien
8. aprili, baletu .Arlekinade" un .Sope^
niane" atkārtojums. Piedalās: Aleksandri
Feodorova, Lence, Cveiberģe, Jurgense, Gente't,
Tobiase, Černova, Plucis, Ļvovs, Ļeščevskis,
Brandts, Lēmanis, Saule, Fibigs un visa baleti
trupa. Diriģents Rūdolfs Vanags. — Sestdien,
9. aprili Ignaca Digasa otrā viesizrāde
„S a m s o n s u n D a 1 i I »". Digass — Samani
lomā. Pārējās lomās: Amanda Liberte, Jūlijs
Muške un c. Diriģents: Teodors Reiters. -
Svētdien, 10. aprili, pulksten 2 dienā, 34. tauta
Izrāde „P I ķ a dāma'.. Galvenās lomas.
M. Brechman Stengele, E. Žubīte, N. Vasi!je\i,
E. Mauriņš, A. Verners un c. Diriģents: Ieod irs
Reiters. Pulksten 7.30 vakarā „A rl ekinade"
un „Šo p e n i a n e".

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 7. aprili, pulk-
sten 7.30 vakarā, 23. pamatskolai par labo
Annas Brigader pasaka ,,Lolitas brīnum-
putns" . — Piektdien, 8. aprīlī, pulksten 7.35
vakarā, tautas izrādē A. Gulbja drāma „Avan-
t u r i s t e". — Sestdien, 9. aprili, pulksen 7.30
vakarā Lorda, Sena un Voteja luga „Mani
mācītājs pie bagātie m". — Svētdien,
10. aprilī, pulksten 2 dienā Urvanceva drarai
,,Vera Mirceva" ar Liliju Štengel
titula lomā. Pulksten 7.30 vakarā Šekspīra ko-
medija .Sapnis vasaras naktī".

Dailes teātris. Ceturtdien, 7. aprīli, pulkita
7.30 vakarā ,.Cēloņi un sekas". — Piekt-
dien, 8. aprili, pulksten 7.30 vakarā, strādnieki
izrādē „Salmu sievas'. — Sestdien, 9. ap-
rilī, pulksten 7.30 vakarā Aspazijas dramatiski
teika ..Madlienas baznīcas torņa ci-
lējs". — Svētdien, 10. aprilī, pulksten 2 dieni,
strādnieku Izrādē „Spaniešu dejotāja"
(Spāniešu muša) un pulksten 7.30 vakart
„Cē I oņ i un se kas''.

KURSI.
Rīgas biržā, 1927. gada 7. aprili.

Devizes
1 Amerikas dolārs 5,184—5,191
1 Anglijas mārciņa 25,165—A»
100 Francijas franku 20,15-23,»
100 Beigas 7,>7S
100 Šveices franku 99,30—1«W
100 Itālijas liru 24>,Z
100 Zviedrijas kronu 138,50- W
100 Norvēģijas kronu .... 134,30- i"
100 Dānijas kronu 137'Hfa100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,25—I3j»
100 Holandes guldeņu .... 206,80-2»

100 Vācijas marku 122,40- »
100 Somijas marku 12,9*--Vj
100 Igaunijas marku J'ŽLjmS
100 Polijas zlotu M'*J~ir*
100 Lietavas litu 50,70-51."
1 SSSR červoņecs — "

Dārgmetāli:
Zelts i kg 3425-3*
Sudrabs 1kgQ2"Vērtspapirl: _,
5% neatkarības aizņēmums . .
4% Valsts prem. aizņēmums . Vj&
6% Zemes bankas ķilu zīmes . vLJtf
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes . 9fr~

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skuje»

Zvērināts biržas māklera P- R°PĀrzemes.
Francija.

P a r i z ē , 5. aprilī. Ministru kabineta
sēdē šodien republikas prezidents Dumergs
parakstīja dekrētu, kurš pilnvaro valdību
no 1927. gada 1. jūlija līdz 1928. gada
30 jūnijam izvest dzīvē flotes jaunbūvju
programas otro daļu. Tā paredz viena
kreisera, sešu iznīcinātāju, piecu torped-
laivu, viena minu liceja un divu izlūku
kuģu būvi. LTA.

Ungārija un Itālija
Romā, 6. aprilī. Vakar pulksten 5

pēcpusdienā Musolini un grafs Betlens
parakstīja draudzības un šķī-
rējtiesas līgumu starp Itāliju
un Ungāriju. Līguma saturs pagai-
dām vēl nav publicēts, bet itāļu oficiālās
aprindās aizrāda, ka tas līdzinoties vai-
rākiem tādiem pat līgumiem, kurus Itālija
jau noslēgusi ar citām valstīm. LTA.

Brīvostas Itālijā.
Romā, 6. aprilī. Itālijas ministru

kabinets vakar apstiprinājis dekrētu, pēc
kura sākot ar 1928. g. 1. janvāri par
brīvostām tiek pārvērstas sekošas Itālijas
ostas: Dženova, Venēcija, Savona,Livorna,
Bari, Neapole, Brindisi, Ankona, Katanija,
Kaljiari, Fiume un Triesta. LTA.

Ķinas juku lietā.
Vašingtonā, 5. aprilī. Savienoto

Valstu ministru kabinets prezidenta Ku-
lidža vadībā šodien noturēja ilgstošu
specieli Ķīnai veltītu sēdi, apspriežot
visos sīkumos jautājumus par amerikāņu
apsardzību apdraudētos rajonos.

Pēc sēdes kabinets paziņoja, ka Sa-
vienoto Valstu, Anglijas un Japānas
notas, cik paredzams, jau trešdien tikšot
iesniegtas Kantonas valdībai.

Informētās aprindās aizrāda, ka pie
notu teksta izstrādāšanas amerikāņu vie-
doklis uzvarējis anglisko, ar ko ari iz-
skaidrojams notu samērā mērenais tonis.
Savienotās Valstis vēloties izvākt savus
pilsoņus ari no Ziemeļķīnas.

Londonā, 6. apriiī. Pēc „Morning
Post" ziņām angļu notā Kantonas val-
dībai (kuras saturs pilnīgi saskanēs ar
Amerikas un Japānas notām) Nankinas
notikumu lietā uzstādīs prasību izmaksāt
atlīdzību cietušiem Anglijas pilsoņiem,
ķīniešu iestādēm oficieli atvainoties par
notikušo, stingri sodīt visus vainīgos un
ari tās ķīniešu amatpersonas, kuras Nan-
kinas ekscesu brīdī bij atbildīgas par
kārtības uzturēšanu.

„Daily Telegraph" ziņo, ka triju liel-
valstu notas laikam tikšot iesniegtas
tiklab Kantonas ārlietu ministrim, kā
kantoniešu armijas virspavēlniekam Čang-
kaišekam, lai neviena no Kantonas val-
dības daļām nevarētu novelt atbildību
uz otru.

„Westminster Gazette" vēsta, ka pat-
reizējā nota neuzstādīšot lielvalstu prasību
izpildīšanai ultimativu termiņu un nesa-
turēšot ari nekādus sankciju pie-
draudējumus.

Londonā, 6. aprilī. Vēl divām angļu
lauka artilērijas baterijām dota pavēle
izbraukt uz Ķīnu.

Berlinē", 6. aprilī. „Lokalanzeiger"
telegrafē no Šanhajas, ka naktī uz otr-
dienu tur atrasti kādā mazā ieliņā no-
slepkavoti vairāki angļu kareivji: noticis
uzbrukums no paslēptuves kādai angļu
patruļai, pie kam visi tās dalībnieki no-
galināti.

Parizē, 6. aprilī. „Agence Indo-
Pacifique" ziņo no Šanhajas, ka angļu
bruņoto spēku virspavēlnieks Šanhajā
ģenerālis Dunkans kategoriski atsauc laik-
rakstu ziņas, it kā franču koncesijas kvar-
tāls Šanhajā nebūtu pietiekoši apsargāts.
Dunkans uzsver, ka starp ārvalstu
aizsardzības korpusu koman-
dieriem Šanhajā pastāv vis-
ciešākie sakari un vajadzības
gadījumā visu ārvalstu kara-
spēks rīkosies saskaņoti.

Peķīnā, 6. aprilī. Ķīniešu ka-
raspēks un policija Pekinā
šorīt okupēja SSSR vēstnie-
cības ēku. No tās izveda ap 10
krievus un 20 ķīniešus uz ķīniešu poli-
cijas prefektūru. Vēstniecībā atrasti un
apķīlāti ieroči — viens ložme ējs,
15 šautenes un lielāks daudzums munī-
cijas. Tuvāku ziņu par senzacionelā no-
tikuma cēloņiem^ vēl trūkst. Runā, ka
SSSR charge d'affaires un vēstniecības
augstākie ierēdņi aizturēti viņu kabinetos.
Tūliņ pēc karaspēka ieiešanas vēstniecībā
dzirdēts šāviens, pēc kam ķīniešu kareivji
ar varu izveduši pa durvīm un aizve-
duši automobili kādu krievu.

Šanhajā, 6. aprilī. Ķīnieši Šan-
hajā aizdedzinājuši vairākus ārzemniekiem
piederošus naftas rezervuārus.

Peķīnā, 6. aprilī. Laikraksti ziņo,
ka SSSR vēstniecībā apcietinātie krievi
visi esot lielinieku aģitatori. LTA.

Literatūra. J
Darba Tiesības. Socialpolitikās ™e]£JLm

Arbeitsrecht. Monatsschrift fiir J?*y^fi
(Kurzen Inhalt s. am Schluss). J* %&)Rīgā, 1927. g. Latvijas slimo kasu »

izdevums. -***

Redaktors: M- Ārons
^^^^
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Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 19*57.. 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz I
15. dec. mir. Jelgavas apr.,
Kalnciema muižas zemes gab.
,\9 236 īpašnieka Jēkaba Ūdra
atstāto mantojumu kādas tiesī-
bas kā mantiniekiem, legatariem.
fideikomisariem, kreditoriem u.
t. t.. pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma die-
nas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 26. martā.
Priekšsēd. v. Veii

29540a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaliiesa,
uz civ. proc. lik. I
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1926. g. II. maijā mir. S

Jāņa (Friča) m. Runke, dzim.
Grinberg atstātu mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,

īriem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 24. martā.
L..\'9l74(i27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Ja Sekretārs Mittelhofs

(Tiesu
1 sludinājumi.

oieas apgabaltiesas 3 civilnodaļa,
s uz 10. junija!926.g.

i kurnu un civ. proc. lik. 2060. un
p. p. pamata, ievērojot

.'riediša lūgumu un
:, no 8. marta 1927. g.. pa-

ka lūdzējs parādu pēc tris
ijām, apstiprinātām uz ne-

s īpašumu Rīgā, 111 hip.
.iram. re£.

g. 13. janvārī ar
par 1500 rbl. par labu

[ii Ivana d. Stumbergani
1912. g. 21.aug.

523 par 3900 rbļ. par labu
ani Rošonokam (Roščon-

blanko un
1 I. janvārī ar Ne 63

? [.. par labu Juliusam
d. Ermanim, kas viņu ce-

ilanko, kuras trīs obliga-
: pārgājušas uz Hermani
d. Kampe kā blanka cesi-

«naru. kas viņas ir cedējis blanko,
ir samaksājis, bet šīs augšā minē-

nevar tikt iz-
akaļ parādniekam dēļ
mes grāmatās, tam-

ir gājušas zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas '.'?. civil-

uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-

. iena mēneša laikā.
no dienas, kad šis sludi-
iespiests ,,Valdības Vēst-
ī 'aizrāda, ka ja šīs per-

noteiktā laikā nepieteik-
Migacijas atzīs par iznīci-

un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšami zemes

i tā.
, . g. 17. martā. JVs 2811.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija I926.g.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un

p. p., ievērojot Indriķa
Pētera d. I.ippe lūgumu un savu

larta 1927. g. lēmumu, pa-
ziņu, ka parādnieks IndriķisLippe
parādu pēc obligācijas par 1300 r.
atlikumā, apstiprinātas 12. martā

.:.. ar Ne 412 uz nekustamo
nu Valmiera- , apriņķī, Konu

muižas zemnieku zemes Kalna-
Kahhulu mājām, ar zemes grām.

6, izdotas no Pētera
I.ippe par labu Spricim Albrin-
gam, kura obligācija ir pārgājusi

Lugustu Līcis, kā blanko
iru, kas viņu ir atkal
blanko. ir samaksājis,

[šā' minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi

mā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-

uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā

'bligaciju, pieteikties
viena mēneša laikā, skaitot
Jnas, kad šis sludinājums

? aldības Vēstnesī" un
ja šīs personas no-

teiktā laikā nepieteiksies, obli-
atzīs par iznīcinātu un

am dos tiesību prasīt pa-
dzēšanu zemes grāmatā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
tars A. Kalve.

R'gas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
i uz 10. jūnija I926.g.

ii un civ. proc' lik. 2060. un
ita, ievērojot Pē-

tera Radziņa pilnvarnieka zv.
i Eglīša lūgumu un

lēmumu no 15. marta 1927.g.
ka- lūd/ējs parādu pēc

igacijām, apstiprinā-
i nekustamu ipašumuRīgā,

It hipot. iec. ar zemes grām. reg.
s: ai 17. maijā

ar .V 1199 par 1000 rbl.ir jabu Arturam Vilhelma d.
kas minēto obligāciju

lējis blanko. b» 17. maijā
? ar .Vp 11 u- par ( i rbļ.

r labu Augustam Ernesta d.
. ci 17. maijā I9I4.g.

200 par 5000 rbļ., par labu
!ta m. fon Švech, kas
igaciju ir cedējusi

- ir iemaksājis tiesas
i Ls 2(14 .— dēļ kapitāla

mas.

aJ|Pēc aPSaba civil-^^?f
uza

icina visas pei
^^B

būtu
tiesības uz augšā

obligācijām, pieteik-
iena mēneša laikā,

dienas, kad šis sludi-
.Valdības Vēst-

1 un aizrāda , ka ja šis per-
^^?•oteiktā laikā

nepieteiksies,^^RF'
ias

atzīs
par

samaksā-
'" lūdzējam dos tiesību prasīt

tnu zemes grāmatā.
g- 17. martā,

\. Veidners.
tars A. Kalve.

dialtiesas 3. civilnodaļa,
uz lO.junija I926.g.

^Bciv. proc. lik^ 206» l. un
^^?tP-

pama
ta,

ievērojot Ro-
^^?Jana d. Spaile lūgumu un
^?"?"?t"

no 15. marta i
lūdzējs parādu pēc

eKaapstiprinātām saskaņā

ar 4. jūnija 1913. g. dāvināšanas
līguma 4. pkr. uz Valkas apr.
Smiltenes pils. muižas zemnieku
zemes ,.Vec-Spale" Ne 150'- mā-
jām, ar zemes grāmatu r
.Vp tilti, par labu: I) Kristīnei
Jāņa m. Cerhul, dzim. Spale
200 rbļ.. 2) Juliusam ļāna d.
Spalem 200 rbl., 3) Olgaf-Marijai
Jāņa m. Spaile 1200 rbļ. un
4) Mildai-Viktorijai ļāna m.
Spale 800 rb(. no 23. jūlija 'l9!3.g.
ar Ns () 13, — ir iemaksājis tiesas
depozitā Ls 32,03.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām hipotēkām, pieteik-
ties tiesā viena (1) mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ..Valdība
nesi" un aizrāda, ka ia šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteik-

potekas atzīs par samak-
sātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

1927. g. 17. martā. .V 3259.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

28661a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz. 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 20
2062. p. pamata, ievērojot ļāna
Baltgaiļa pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
lēmumu no 22. marta paziņo,
ka parādnieks Jānis Baltgailis
parādu pēc 2 obligācijām, ap-
stiprinātām uz Cēsu ' apriņķi,
Vecpiebalgas muižas Vec-Pur-
gailu Ne 367, ar zemes grāmatu
re-. .V s.-

a) no 23. jūlija 1902. g. ar
1 par 1000 rbj. pat

Jānim Freilandam un
b) no 2. marta 1909. g. ar

Ne 127 par 1000 rbļ. par labu
Jānim Anža d. Mikeisonam, — ir
iemaksājis apgabaltiesas depo-
zītā Ls 41,34 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 Vēst ne
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, 25.martā 1927.1
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz. 10. jūnija 1926. g.
likumu un civ. proc. lik. 21
2062. p. pamata, ievērojot Jāņa
Jāņa d. Sovera pilnvarnieka
ž.v. adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu lēmumu no 22. marta
1927. g. paziņo, ka lūdzējs parādu

livām (2) obligācijām, ap-
stiprinātām uz nekustamu īpa-
šumu Madonas apriņķī. Litenes
muižas Bubinkas .Vj 86 māju, ar

, 1427 a) no
3. maija 1910. 195 par
2110(1 rbļ. par labu Kārlim
Pētera d. Bikinam un b) no
17. marta 1911. g. ar .Vp 2S7 par

3000 rlV. par labu Kārlim Pētera
d. Bikinam ir iemaksājis ap-
gabaltiesas depozitā Ls 104. -
dēl kapitāla un "„ dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad Sis sludii
iespiests ..Valdības Vēstu-
aizrāda ka ja šīs persona-; no-
teiktā laikā nepieteiksies,
gaciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos t iesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grām

Rīgā, 25.marti
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2931 3a Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1
likumu un civ. proc. lik. 2
2062. p. pamata, ievērojot Jāņa
Dāvā dēla Oliņa lūgumu un
savu lēmumu no 15. marta
1927. g. paziņo, ka lūdzējs parādu
pēc četrām (4) obligācijām, ap-
stiprinātām uz nekustamo īpa-
šumu Rūjienas mācītājmuižas
muižas zeme- dzimt- rentes
gruntsgabalu J* 3 Rūjienā. Val-
mieras apriņķī, ar zemes grāmatu
reg. \p 2266, izdol
Dāvā d. Oliņa- -

1) no 12. jūlija '

.Vs 330 par 3000 rbl- par labu
Voldemāram Kārla d. Jūrgensam,

2) no 12. jūlija 1912. g. ar
7 par 3000 rhļ. par labu

Voldemāram Kārla d. Jūrg
3) no 25. oktobra 1912. g. ar

Ne 541 par 5000 rbļ. par labu
Pēterim Pētera d. šmidtam. un

4) no 19. apaļa 1914. g. ar
.Vp 243 par 5000 rbļ. par labu
ļānim Kārļa d. Gninvaldam.

četras augšā minēt
Savijas blanko cedētas. ir samak-
sājis, bet šīs augšā minēti
gacijas nevar tikt izsnieg
pakal parādniekam dēl d
zemes grāmatās , tamdēļ
gāju šas zudumā.

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 i Valdības \
nesi" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteikt
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 29.martāl927
i. v. V Veidners.

29105a Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. Hes.lik.1967., 2011. 2014.
un 2079. p. n. un Balt. privāt-
tiesību kon. 2451. p. pamata, uz
Pētera Kārļa dēla Zvirgzdiņa
lūgumu, uzaicina \
kurām ir kaut kādas pretenzi
strīdi vai ierunas pret
22. martā 1027. g. publil
1918. g. 9. novembrī. Mēdzūlas
pagastā. „Adin-Ozoliņu" mājās
mirušā Pētera Jēkaba dēla
Zvirgzdiņa, 191jļ nov.
mājas kārtībā istamentu
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz Pētera
ļēkaba d. Zvirgzdiņa m
jumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,

. nzijas un ierunas minētai
i sešu mēnešu laikā, skaitot

no šī sludinājuma iespiešanas
diena«.

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

Rigā, 22. martā 1927. g.
Priekšsēd. v. A. Vei dni

28957a Sekretārs A. K a I v e.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1027. g.
10, ianv. nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka šādas uz Džflkstes-
Pienavas ,.Vācieša" mājām ar
zemes grām. Ne 4IOK. korob.
obligācijas: I) 1000 kr. rbļ..
korob. 1906. g. 20. apr. 1*6 2510;

kr. rbļ., korob. 19
17. maijā Nē2953 un 3) 2000kr. r.,
korob. 1014. g. 7. febr. .Vp 300,
atzītas par iznīcinātām un lūdz.
dota tiesība prasīt attiecīgo hi-
potēku dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1027. g. 10. martā.
Priekšsēd. v. Veiss.

2SS43u Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu 1027. g.
7. marta nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija par
3000 kr. rbl. lielumā, korob.
1912. g. 18. apriliNŠ817 uz Jēkab-
pils apr.. Sunākstes pag. ,.Maran
.Vp 21" mājām ar hip. .Vp 2127,
atzīta par samaksātu un lūdz.

zemes bankai dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšana zemes grama

;avā, 1927. g. 19. martā.
171 27

Piii
2SS44a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1027. g.
7. marta nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka obligācija

bj. lielumā, korob. i
28. apr. .Vp 004 uz Jēkabam Ro-
zentalam piederošo neki
īpašumu Jēkabpils apr.. Vec-
Serenes muižas Ment
mājām ar hip. Ne 1002,
par samaksātu un lūdz.
zemes bankai dota tiesība prasīt
attiecīgo hipotēku dzēšanu zemes
grāmal

Priekšsēd. v. Veiss.
Ihofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 19
14. marta nolēmumu, d..
namu vispārībai, ka obligācija

c. rbļ. lielumā, korob.
1911, a. 26. jam Jēkab-
pils apr.. Sēreni Lirika"
mājām ar hip. .Vp 2623, atzīta
par iznicinātu un lūdzējam
Fricim Porietim vi
prasīt jauna akta norakstu, kurš
stāsies nozudušā oriģināla vietā.

ļelgavā. 1027 g. 10. martā.
28846a

Priekšsēd. v. \
Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava
3. marta nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāda at-
likums I'.140 kr. rbl. lielumā pēc
obligācijas, korob. 1910. g. 13.okt.

ii uz Talsu apr.. Okseles-
Vitenberga mājām ar zemes grā-
matu -Vs 695, atzīts^par samaksātu
un lūdz. Ādolfam Zechagelam
dota tiesība prasīt attiecīgo hipo-
tēku dzēšanu zemes gr^m

Je lgavā, 1927. g. 19. martā.
Priekšsēd v. \

Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodama'; uz sava 1027. g.
10. febr. nolēmuma dara zināmu
vispārībai, ka obligācija 4(mk) c. r.
lielumā, blanko cedēta,«korob.
1007. g. 2 : uz Bau-
skas apr.. Bauskas pag. ..Stabul-
Ilziņu" mājām ar hip.
— atzīta par iznīcinātu un lūdz.
Annai llziņ dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes māni L.J6102 27

ļelgavā, I"27. rļ. 15. martā.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

2s414a Sekretārs Mittelh

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1027. g.
10. febr. nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka obligācija

' C. rbl. lielumā, korob.
1012. g. 5. janv. Ne 6 uz nekust.

īpašumu Bauskā ar hip. .Vp 23, —
atzīta par iznīcinātu un lūdz.
Johanai Mildai Šmidt dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

ļelgavā, 1027. g. 15. martā.
L.NŠ400 27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
28413a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1027. g.
10. febr. nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 500 kr. rbļ., izd.
1914. g. 10. febr. Krišam Zariņam
un korob. 1014. g. 24. febr.
Ne 204 uz Ilūkstes apr., Bri£enes
muižas ,,Pūtienu .V 35" mājām
ar hip. ,Vp 2153. ierasties šai ti
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn." uti iesniegt min.
obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju
neiesniegs, tiesa atzīs parādu
par samaksātu un lūdz. Iljam
Vasiljevam atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

fclgavā, 1027. iļ. \'i . martā.
L.K»'

Priekšsēd. v. P. Efferts.
28423a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1027. g.
31. janv. nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
dalījuma līgums, kas noslēgts
lolo. g. is. maijā starp Jāņa

ņņaņa mantiniekiem, korob.
1010. g. IS. maijā .Vp 877 uz

Tukuma apr.. (irenča ,.Kanduru-
Jāņu" mājām ar hip. .Vp 2371 un
noder Jānim Kāle kā prasījuma
dokuments par 400 kr. rbl.,
ierasties šai tiesā viena mēl
laikā, skaitot no . sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minēto dalījuma lī-
gumu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
atmaksātu un lūdzējai Annai
Skumpe. atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grām

ļelgavā, 1027. c. 15. martā.
LV 355 27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
523a Sekretārs Mit teļhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 192
12. aug. mir. Krišjāņa (Kristapa)
Andreja d. Karašs (Karšs) at-
stāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fi-
deikomisariem. kreditoriem u. 1.1.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas ti
:: -katīs nar spēku zaudējušām.

Jelgavā. 1927. e. 24. martā.

Priekšsēd. v. P. Efferts.

Je lgavas apgabaltiesa,
proc. lik 2011.,

p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu i
17. okt. mir. Miķeļa Kriša d.
N tlofa '\etjaus) atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatariem. fideiko-
misariem. kreditoriem u.
pieteikt savas tiesības

laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas-

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām,

i ļelgavā. 1027. g. 24. martā.
L..V9|7.

-sšsēd. v. P. Efferts.
'etars Mittelh

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
2014., 2' 170. un priv. lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1025. g. 18. janv.
mir. Mārtiņa Andreja d. Ēr»(a
no Bārbeles p; dele-
gācijas 1025. g. lti. janv. sa-
stādīto testamentu, pieteikt
strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.
„VaId. Vēstn.".

Pēc min. termiņa notecējuma,
tiesa nekāda-; ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs
par spēku zaudējušām.

. ļelgavā. 1027. g. 24. martā.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

20341a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014.. 2070. un priv. lik. 2451. pp.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1020. g. 12. janv. mir.
Gustava Gotlība d. Fridricha
1925. g. 25. sept. publiskā kār-
tībā sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
duma dienas ..Vaid. Vēstn.".

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

Jelgavā. 1927. g. 25. martā.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

20447a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
3001 . p pamata uzaicina Tomu
Kārļa d. Štorchu, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā, ierasties Šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Anetes
Amālijas Štorch, dzim. Štein,
iesudzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu

iriedīs bez viņa klātbūtnes,
radīsies, bet savu dzīves

vietu Jelgavā neuzdos, aicinājum
uz. tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kanclejā.

ļelgavā. 26. martā 1027. g.
20448a 255 27

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

ļetgavas apgabaltiesa,
u/ civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. \m 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz

maijā mir. Krišjāņa
Krišjāņa d. Straujais
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem. fidei-
komisariem. kreditoriem u. t. t..
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudēji'

ļelgavā, 1027. g. 24. martā.
Priekšsēd. v. P. Efl

Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 19
2014. un 207O. p. p. pani.
aicina visus, kam būtu uz I
0. aug. mir. Iciga Bēr-Josela d.
Engelberga atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem. fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t..
pieteikt i tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudētām.

4. marts.
Priekšsēd. v. P. El

sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. !ik. 1967., 2011.

p. n. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
30. martā mir. Ferdinanda
Vucka atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, leea-
tariem. fideikomīsariem. kre-
ditoriem it. t. T.. pieteikt
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma

Juma diet
Termiņā nepieteik

ieskā' īdējušām,
ļele 7 g. 24. martā.

L '
Priekšsēd. v. P. Efferts.

29351a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1007.. 2011.,
2oi4. un 2070.. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916. g.

dec. mir. Laucesas pag.
..Vanagu" māju īpašnieka Mi-
chaila Vanag; manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomi-
sariem. kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
xsludihājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

ļelgavā, 1927. g. 24. martā.
I...V

Priekšsēd. v. P. Efferts.
20353a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
11/ civ. proc. lik. 1967., 201J.,
2014. un 2070. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1004. g.

I > t - mir. Jāņa Ģederta
atstāto mantojumu kādas tiesī-
bas kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
110 sludinājuma iespieduma dienas

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām,

ļelgavā. 1927. g. 24. martā.
L.M° 1725 27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
20354a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.*
2014. un 2070, p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz. 1920. g.
11. jul., Maskavā mir. Jāņa Anša

?geļa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem. fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām,

ļelgavā. 1927. g. 24. martā.
L..N? 1619 27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
29355a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1027. g.
27. janv. nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 3<MK) kr. rbļ.,

07. g. 5. martā uz Bukaišu
krāj-aizdev. kases vārdu un kor.

g. 5. martā .Vp 203 uz Tu-
kuma apr.. Vecauces zemi
ar hip. .Vp 325, ierasti
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas die-

Vald. Vēstn." un iesniegt
minēto obligāciju.

Ja noteiktā laikā obligāciju
neiesnii Idu par
samaksātu un lūdz. Bukaišu
krāj-aizdevu sabiedr. atvēlēs pra-
sīt hipotēkas dzēšanu zem
mat

ļelgavā. 1927. g. 15. martā.
Priekšsēd. v. P. Effei '
Ia Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1957., 2011 ,
2014. un 2079. pp. pamta uz-
aicina visu?, kam būtu uz 819. g.
30. m.rtā mirušās lelga-as ppr.
Auru pag. mazmājn. K'-rļa Svilpis
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniek , legatariem, fidiko-
7? isarieoi, kredito era u. t. t, pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
seiu mnešj laikā, skaitot no
S'udinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Termiņa nepieteiktas tipsibas
ieskatīs par speķu zaudējušam

Jelgava. 1927. g 19. mar ā
L .Vs 1365 27.
Priekšsēdēt. v. Veiss.

28761 Sekietsrs Mit te 1 h ofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ ntJC. lik.. 1967., Ml.
2014., 2079. p. p. pamata, uz-
u'cina visus, kan biT.u uz 1926. g
31. oktobrī mir Alberta Viļā
dēla Z e m j ā ņ a atstāto
mantoj. kādas tieslb, kā nvntiniefc.
legatariem, lid-.ikomisariem , kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiepības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanasdienas .Vaid. \ ēstnesi*.

Termiņa nepieteiktās tiesības
ieskaitīs pat spēku zaudējušām.

Jelgavā to>7 ļ. 19. martā
L.M 1703 27 g.

28760 Priekšsēd. v. V e i s s.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1
Iii. febr. nolēmuma, uzaicina te
personu, kuras itrodas
pirkšanas līgums, izd. 1911. g.

mas ļēkaba m

Graudiņ vārdu, korob. 1911. g.
24 janv. .Vp 193, par pirkuma
sumas atlikumu 600 c. rbļ. lielumā
uz Vec-Bornes muižas ,.Bragišku
V 3" mājām ar hip. .V> 2023. ie-
rasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .,Vald. Vēstn."
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteikrā laikā aktu neie-
sniegs tiesa, atzīs parādu par
samaksātu un lūdz. Augustam
Graudiņam atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā. 1927. g. 15. martā.
L.VjiiO! 27

Priekšsēd. v. P. Efferts.
28415a Sekretārs Mittelhofs.



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
7. marta nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija par
1200 kr. rbl. korob. 1911. g.
25. okt. Ne 1833 uz Talsu apr.,
Amt-Taisu zemes gab. Ne 33 ar
hip. Ne 3703, atzīta par sa-
maksātu un lūdz. Donas zemes
bankai dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L~Ns293 27

Jelgavā, 1927. g. 19. martā.
Priekšsēd. v. Veiss.

JJ8848a Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz viv. proc. ua. ,1967., 2011.—
A)H., 2079. nn priv. lik. 2451. p
pamata, uzaicina visas personas
<urām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1926. g. 21. nov mirušā
Ania Friča d. N e i m a ņ a
1926. gada 6. novembri mā-
jas kārtīoā sastād. testamentu,pie-
teikt savus strīdus un i:runas
Ui tiesai sešu mēnešu laikā.
«kaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas. Valdības Vēstnesī*.

Pēc minēta termiņa notecēšanas
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktas tiesības atzīs par
speķu zaudē ušām.

Jelgavā. 1927. g 21. martā.
Priekšsēd. v. Veiss.

29005 Sek'etars Mittelhofs

Liepājas apgabaltiesa,
uz Ortes Galviņ (Galva) lū-
gumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p. p.,
17 marta 1923. g. likumu un
savu š. g. 1". marta lēmumu, uz-
aicina obligācijas turētāju, kura
izdota par 1620 rbļ. uz Fridricha
fon Bucholca vārdu un 1911. g.
26. nov. nostipr. uz Ortei Valta m.
Galva (Galviņ) piederošas ne-
kustamas mantas Ventspilī 2
ar krep. .Vs 240, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, ierasties tiesā
līdzņemot minēto obligāciju dēļ
iemaksāto Ls 33,16, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas.

Pēc termiņa min. notecēšanas,
ari obligācijas turētāja neiera-
šanās gadījumā, parādu atzīs par
samaksātu, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz
zemes grāmatām. Ne 351 27

Liepājā, 19. martā 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
28857a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
10. martā 1927. g., uz Jēkaba un
Marijas Liņķu lūgumu un pama-
tojoties uz 17. marta 1923. g.
likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p., nolēma

It parādu 300 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Jāņa Indriķa d.
un Marijas Jura m. Ozoliņu
vārdiem un 1913. 24. janvārī
nostiprinātas uz Jēkabam un
Marijai Liņķe piederošas neku-
stamas mantas Kuldīgas apil
sētā ar krep. .Vs 661, atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm:

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minētā pa-
rāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām
un

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozitā līdz kreditora
ierašanai. Ne 445-1/26.

Liepājā, 14. martā 1927. g.
Priekšs. b. V. Bienenstams.

28429a Sekretārs J. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. liii. 1957., 2011,
2014. un 2J79. pp. pamata uzai-
cina visus, kam būtu uz 1921. g.
26. maiiā mirušā Joseļa Hirša
dēla K u t n i k a _ atstato
mantoj. kādas tiesības ka mantin.,
legatariem, iideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesi" .

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1^27. g, 19. martā.
l. /& 1582 27

Priekšsēdētaja v. Veiss.
28837 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011,
2014. un 2079. p. p. pamata uzai-
cina visus, kam būtu uz 18 "6. g
17. jūlijā mirušā Friča Bajāra
atstato mantojumu kādas
tiesības kā mantin, legatar, iidei-
komisariem, kreditoriem a. t. f.,
picteiu savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par speķu zaudējušām.

Jelgava, 1927. g. 19. martā.
L..NH6S4 27

Priekšsēd. v. Veiss.
28836 Sekretārs M i 11e 1h o i s

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. «96/., 2011.,
201 i. un 2379. pp. pamata uzai-.
cini visus, kam Dūtu_ uz 1923.g.
9. oktobri mir. Ilūkstes apr.,
Laucesas pag. Medņa muižas
jaunsaimnieka Jāņa Miķeļa dēla
Bogdana atstato mantojamu kādas
tiesioas kā mantiniekiem, lega-
tariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 6 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas .Valdības
Vēstnesi" .

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par speķu zaudējušām.

Jelgava, 1927. g. 19. marta.
L. J* 806/27

28835 Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. bk. 1957., 2011 ,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz 1912. g-
19. junilā mir. Jēkabpils apr.
Taurkalnes pag. Tiitniet-Penku
māju īpašnieka Mārtiņa T i 1 t-
nieka atstāto mantoj. kādas
tieslb. kā mantin., legatariem, fi-
deikomisariem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesioai šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Termiņa nepieteiktas _ tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušam.

Jelgava, 1927. g 19. marta
L Ne 1/01 /7. g.

Priekšsēd v. Veiss.
28834 Sekretārs Mittelhofs

J elgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. Iy67., 2011.,
2oT4. un 207rf. p. p_ . pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
10. janv. mir. Jelgavas apriņķa
Viskaļu muižas zemes gabala
īpašn. Katrines Mat.sa m. Križus,
dzira. Kalniņ atstato mantoj. kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-

tariem, fideikomisariem, kreditor
u t. t., pieteint savas tiesības šai
tiesai seSu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi".

Termiņa nepieteiktas_ tiesibas
ieskatīs par spēku zaudejušanr

Jelgavā, la27. g. ld. maita
L. J\fe 16*927.
Priekšsēdētaja v. Veiss

28759 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. It*. 196/., m»*i.—
2JH., 2079. un priv. lik. 2451. p.
p pamata, uzaicina visas per-
sonas, kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1926. g. 24. nov. mir
Kazim ra Kazimira d. _ Smilgina

1923. g- 18 dec not. katt. sastad.

testam., pieteikt savus strīdus un

ierunas šai tiesai sešu msnešu

laikā skaitot no sludinājuma ie-

spiešanas dienas .Vaid Vēstnesi".
Pēc minētā termiņa notecējuma,

tiesa nekādas ierunas nepieņems

un nepieteiktās tiesibas atzīs par

spēku zaudējušam.
Jeleavā, 1927. g. 19- marta.

2875b L.M1686 . 27. g.
28 b

Priekšsēd. v Veiss.
Sekretārs M ittelhofs

Jelgavas apgaumtiesa,
uz civ. proc. lik 293., 301. un
309' . p. p. pam. uza ciņa Mārtiņu
Jāzepa a Tomaševski kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties š»i tiesā saņeait
norakstus no viņa sievas M.nnas
Tomaševskas, dz. Aviet iesūdzīb.
ra.-.sta viņu laul šķiršanas lietā
un no pielikumiem un uzdot
savu dzives vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais ne
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspried.s bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzi es
vietu Jelgavā neuzdo.., aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus a stās tiesas kanclejā.

Jelgava, 1927. g 21. mattā.
29112 L. Ks 253/27

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

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., *079. un priv. lik. 2451. p
pamata, uzaicina visas personas
kujam būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1926. g. 23. maijā mirušā
Volgundes pag. .Mastiku" māju
īpain. Gustava Zēbergi (Šeebe ga)
1924. g. 26. maijā notarieis
kartība sastad. testamentu, piet.
savus strīdus un ierunas šai tiesai
astoņu_ mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstnesī".

Pēc minēta termiņa notecēšanas,
tiesa nekādas ierunis nepieņems
un_ nepieteih.tās_ tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, l»jtf g 19. martā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

28755 Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
2ju. m 2079. p. pamata uzil-
iaa visus, Kam būtu uz 1926. g

6 marta mirušā Sunākstes pag.
,R u n d aj u" māju īpašnieka
Jāņa Pavulāna atstāto
miniojunii kādas tiesibas k,
mantin. legat., lideikom., kredit.
u. t. t„ pieteikt savas tiesība
šai tiesai sešu mēnešu laikā
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spekn zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 24. martā.
Priekšsēd. v. P. E f I e r t s.

29348 Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa
ar šo dara vispārībai zināmu, ka
tiesas kopsapulces š. g. 22. janv.
sēde nolemts: izdot privatadvo-
kālam Bruno Thalbergam apie-
cību par viņa tiesību vest svešu
lietss_ Jelgavas apgabaltiesā kā
pirmā instancē.

Thalberga dzives vieta Tukumā,
Vec-Moku ielā Ne 49.

Apliecība izdota 23 februārī
1927. g. zem j* 7084.

4. aprīlī 1927. g. .V? 12277.
Priekšsēdētājs Stckeg.

517 Sekretārs C a u n e.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par lau ībj 50., civ. proc. lik. 339.,
366., 411 , 438., 698., 7C6 , 711. un
718. pantu "pamata, dara zināmu
Jēkabam Buššenbergam ka tiesa
š. g. 14. februārī, aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar Annu
Buššenberg, dzim. Kocer Šķirt.

Jelgava, 1927. g 19. martā
Priekšsēd. v. R. Miillers.

28842 Sekretāra p. F. Kāps.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Alises Knoch lūguma, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.

'. un 2084. p. p., 17. marta
1923. g. likumu un savu š. g.
24. febr. lēmumu, uzaicina obli-
gācijas turētāju, kura izdota par
2500 rbļ. uz Hermaņa fon Har-
ringa vārdu, kāda obligācija ta-
gad skaitās 1500 rbļ. atlikumā un
pārgājusi Ādama Frīdricha d.
Blumberga īpašumā un 1860. g.
7. jun. nostipr. uz Alisei Fri-
derikai Dorotejai ļohana m.
Knoch, dzim. Hempel, Oertai
Otilijai Antonijai, Richardam
Paulam Otto un Fēliksam Ger-
hardam Ernestam Ādolfa bēr-
niem Knoch, piederošas nekust.
mantas Grobiņā, ar krep. .V? 68,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
ierasties tiesā dēļ iemaksāto
Ls 26,60, t. i. parāda ar procen-
tēm saņemšanas.

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

Liepājā, 19. martā 1927. g.
JV° 352 27

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
28858a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Marijas (Maigas) Treibach,
pēc I vīra Lejeniek lūgumu, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un savu š. g.
lo. marta lēmumu, uzaicina obli-
t'acij: »s turētāju, kura izd. par
3500 rbl. uz Mārtiņa Jāņa d.
Treibacha vārdu un 1901. g.
31. janv. nostiprināta ut Mai-
gai Jorena m. Leijeniek, dzini,
Bctner, piederošas nekustamas

pajas apr. Vērgalu
„Duku" mājas ar II re*, krep.

laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju.

Pēc minētā termiņa notecē-
ari obligācijas turētāja

anās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu un obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējai
tiesību pieprasīt parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 19. martā 1U27
71 27

Priekšsēd 6. V. Bienenstams.
'. Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Olgas Zem tur un citu lū-
guma un pamatojoties uz civ. pr,
lik. 2081. p. un sek. p. un savu
š. g. 10. marta lēmumu, uzai-
cina obligācijas turētāju, kura
izdota par 2000 rbl. uz Nīgran-
des - Ventsmales lauksaimnie-
cības aizdevu krāj- sabiedrības
vārdu un 1909. g. 21. martā no-
stipr. uz Olgai Friča m. Zemtur,
dzim. Strautu?, Teodoram, Fri-
cim, Emilijai, Luizai un Elzai
Otto bērniem Zemturiem, pie-
der, nekust, mantas Liepājas apr.,
Dēseles „Škere-Zemturu māju
ar 2. reg. krep. .V: 207, sešu
mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas ie-
rasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari Obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu un obligāciju
ļiar iznīcinātu, piešķirot lūdzējai
tiesību pieprasīt parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 10. martā 1027
152 27

sed. b. V. Bienenst ams,
28859a Sekretārs A. Jan

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 3. martā 1927. g. lē-
mumu, uz. Marijas Semenovas
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 293.. 301. un 309'.p. p
uzaicina atbildētāju Nikolaju
Semenovu, kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties šaī tiesā saņemt no-
rakstu no viņa sievas Marijas
Semenovas iesūdz.ības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot
savu dzīves vietu Liepājas pil-
sētā. Ja minētā laikā aicināmais
neierastos, lietu noliks uz. termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes,
ja ieradīsies, bet savu dzīvesvietu
Liepājā neuzdos, aicinājumu uz-
tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 15. martā 1927. g.
Priekšs. b. V. Bienenstams.

28528a Sekretārs J. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 3. marta 1927. g.
lēmumu, uz Marijas Miltovīč
lūgumu un pamatoiofies uz civ.
proc. lik. 293., 301. un 309-1 p. p.,
uzaicina atbildētāju Ādamu Mil-
toviču, kūja dzīves vieta ne-
zināma, četru mēnešu laikā ie-
rasties šai tiesā saņemt norakstu
no viņa sievas Marijas Miltovič
iesūdzības raksta viņa laulības
šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes,
ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Liepājā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas
kanclejā. L.Jfe 163 27.

Liepājā, 15. martā 1927. g.
Priekšs. b. V. Bienenstams.

28529a Sekretārs J. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
13. janvārī 1927. g.. uz nezināmā
prombūtnē esošā Ādama Franča
(ari Friča) d. Lezevski mantības
aizgādņa Krišjāņa Blumberga
lūgumu un pamatojoties uz viet.
priv. lik. 524. p., civ. pr. lik.
10.71 . un 1953. p., nolēma:
dzimušo 7 19. martā 1852. g.,
Apriķos, no vecākiem Franča
(Friča) un Līzes l.ezevskiem,
atrodošos nezināmā prombūtnē
Ādama Franča d. Lezi
atzīt par mirušu 19. martā
1922. g. un mantojumu nar at-
klāju '7-1 25.
27546a Sekretārs ļ. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
š. g. lo. martā, uz Klāva Grie-
teņa lūgumu un pamatojoties
uz 17. marta 1923. g. likumu un
civ. proc. lik. 2081. 20SO. p. p„
nolēma:

1) parādus: 1) 617 rbļ. un 2)
rbļ. pēc obligācijām iz-

dotām uz 1) Paula de Lavall
vārdu un 2) uz tā paša Paula de
Lavall vārdu, pārgājusi Kaspara
Šlegeļa īpašumā un 1) 1881. g.

ivembri un 2) 1881. ģ.
19. novembrī, nostiprinātām uz
Klāvam, Lapiņa d. Grietanam
piederošas nekustamas mantas
Liepājas apr.. Raudes ,.Bēte "
māja. ar li reg\ krep. .V9 773,
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minēto pa-
rādu izdzēšami iz zemes grāma-
tām un

3) iemaksātu naudu glabāt
depozitā līdz kreditora

ierašanai, kuram tad naudu iz-
maksāt. ,V° 468-1 26.

Liepājā. 14. martā 1927. g.
Priekšs. b. V. Bienenstams.

28431a Sekretārs J.Jansons

Liepājas apgabaltiesa
10. martā, 1927. g. uz Karo-
lines Ramm lūgumu un pamato-
joties uz 17. marta 1923. g.
likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p., nolēma

1) parādu SOI rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Alfonsa Teodora
d. Gebeļa vārdu un 1905. g.
18. novembrī, nostiprinātas uz
Karolinei Ramm piederošas ne-
kustamas mantas Kuldīgas pil-
sētā ar krep. Ne 485, atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minētā pa-
rāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām
un

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depouitā līdz kreditora
ierašanai, kuļam tad naudu iz-
maksāt.

Liepājā, 14. martā 1927. g.
Ne 424-1/26.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
28430a Sekretārs J. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
š. g. 10. martā, uz Hermaņa un
Minnas Krūze lūgumu un pa-
matojoties uz. 17. marta 1923. g.
likumu un civ. proc. lik.2081-2086
p. p., nolēma :

1) parādu 15000 rbļ. pēc
obligācijas, izdotas uz Teodora
Heinricha d. Ruduļa vārdu,
blanko cedēta un 1914. g. 11. jun.
nostiprināta uz laulātiem Her-
manim un Minnai Krūze pie-
derošas nekustamas mantas Lie-
pājā ar krep. Ne 304, atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz. ar visām
procentēm;

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minētā pa-
rāda izdzēšanu iz zemes grāmatām
un

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozītā līdz kreditora
ierašanai, kuram tad naudu iz-
maksāt. Ne 656-1 26.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
28426a Sekretārs J. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
š. g. 10. martā, uz Jēkaba un
Marijas Liņķu lūgumu un pa-
matoji..] ies uz civ. proc. lik.

16. p. p., nolēma:
1) parādu 300 rbļ. pēc obli-

gācijas, izdotas uz Filipa Šajā d.
Veinberga vārdu un 1914. g.
30. jūnijā nostiprinātas uz Jē-
kabam un Marijai Liņķe piede-
rošas nekustamas mantas Kul-
dīgas pilsētā, ar krep. N
atzīt par samaksātu līdz ar

procentēm un obligāciju
par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minētā pa-
rāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām

Liepājā,! 4.martai 927.» .
Ne 446-1 26.

Priekos, b. V. Bienensi
28427a Sekretārs J. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
10. martā 1927. g. uz Jāņa un
Billes Rukkeru lūgumu un pa-
matojoties uz 17. marta 1923. g.
likumu un civ. nroc. lik.
2081.-- 2086.p.p., nolēma:

1) parādu 1000 rbļ. pēc obli-
gācijas, izdotas uz lirnsta ļāna d.
Mētra vārdu un 1911. g. 9. febr.,
nostiprinātas uz Jānim ;m Billei
Rukeriem piederošas nekustamas
mantas Liepājas apr.. Vecpils-
Dupļu „Berghof (Zaķe) mājas
ar II re&. krep. Xe 387., atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar
visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minēto pa-
rādu izdzēšanu iz zemesgrāma-
tām un

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozitā līdz kreditora
ierašanai, kuram tad naudu iz-
maksāt. Ne 521- 26.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
2s428a Sekrēta^ j. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 24. febr. 1927. g. lēmuma
pamata uzaicina 15. okt. 1926. g.
Padures pag. mir. Billes Anša m,
Ķirķis mantiniekuskreditorus,
legatarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz

atstāto mantojumu , pieteikt *tiesai sešu mēnešu laikā ska'*no sludinājuma iesniešar
nas.

Tiesības un prasības, pKr kur -
nebūs paziņots tiesai minētā to"
tiks atzitas par zaudētām „
visiem laikiem. .V? 638 m 27

Liepājā. 28. febr. 1927. g.
Priekšsēd. h. V. Bienenstam

27229a Sekretārs A. janVo
Liepājas apgabaltiesa ,

uz sava 1927. g. 24. febr. lēmu»,pamata uzaicina 3. dec 19->r
Dunikas pag. mir. Annas"

Mi 'ķeļa m. Ķuda mantiniekus kriditorus, legatarus, fideikomi
sarus un visas citas personas
kam varētu būt kādas tiesībaivai prasības uz atstāto mantl?
tumu. pieteikt viņas tiesai sešumēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas. "

Tiesības un prasības , parautām
nebūs paziņots tiesai min. laikstiks atzītas par zaudētām uz'visiem laikiem. V>mV

Liepājā. 28. febr. 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

27232a Sekretārs A. ļansnn»

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1927. g. 24. febr. lēmuma
pamata uzaicina 25. febr. !
Popes pag. mir. Anša Jēkaba d.
Grieze mantiniekus, kreditorus

'legatarus. fideikomisarus un visas '
citas personas, kam varētu hūt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņa
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas die-
nas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai min. laikā.
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem Nš615m/27

Liepājā. 28. febr. 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

27233a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 24. febr. 1927. g. lēmuma
pamata uzaicina 24. jun, i'
mirušā Dunikas pagastā Miķeli
Pētera dēla L a i p e 11 i 'ek*
mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, "fideikomisarus un
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasīta
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai min. laika..
tiks atzītas par zaudētām ur
visiem laikiem. 12ra 2t

Liepājā, 28. febr. 1927. g.

Proekšsēd. b. V. Bienenstams
27234a Sekretārs A. Jaa

Liepājas apgabaltiesa,
uz. sava 24. febr. 1927. g. lēmuma
pamata uzaicina 11. maijā 191645-
mir. Katrīnas Jukuma m. Guden
mantiniekus, " kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un

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

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai min. laikā,
tiks atzītas par z.
visiem laikiem.

Liepājā, 28. febr. 1927. g.

Priekšsēd. b. V. Bienens
27235a Sekretārs.

Liepājas apgabaltiesa ,

uz sava 24. febr. 1927. g. lēmuma

pamata uzaicina 10. jun. I 1
mir. Jorena Krista d. Dinne

mantiniekus, kredit
tarus. fideikomisarus un visas

citas personas, kam varētu Dur
kādas tiesības vai prasīl
atstāto mantojumu, pieteikt viņ*

tiesai sešu mēnešu laikā, -

no sludinājuma iespi
Tiesības un prasības, par

nebūs paziņots tiesai min
tiks atzītas par zaudēt
visiem laikiem.

Liepājā. 28. febr. 192

Priekšsēd. b. V. Bienei
27230a Sekretārs A. .1

Liepājas apgabalti.

uz sava 1927. g. 24. febr. lēim*
pamata uzaicina I. >
mir. Jāna Bitnera un
1927. g. mir. Maigas »J"
mantiniekus, kreditorus. 'y*
tarus, fideimkoisarus un

^citas personas, kam var" &
kādas tiesības vai pras'b

atstāto mantojumu
^

P';
viņas tiesai sešu mēnesi'

skaitot no sludinājums
šanasdienas.

rkur*Tiesības un prasības, pa'
nebūs paziņots tiesai """. „j
tiks atzītas par zaudēta
visiem laikiem.

Liepājā, 28. febr. 1927. g

Priekšsēd. b. V. Bienens

27231a Sekretārs A. .I'"
. .j..

III akcīzes valde '»""£,(>
nozau dēt^ izdoto no rai»

kis Liepājas tolaļa i ' , j
28 dec N> 203, pat ļ-'

š. g 1 pusi. Eduardjm r«w

tabjkas patenti.

Liepājas apgabaltiesa,
m mir. Jāņa Būdas mantojuma

aizgādņa lūguma un pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. p. un savu š. g.
10. marta lēmumu, uzaicina obli-

gāciju turētāju, kuras izdotas-
1) par 600 rbļ. un 2) 600 rbļ. uz
1) Kuldīgas sadraudzīgās un
Kuldīgas lauksaimbiecības biedr.
krāj-aizdevu sabiedrības un 2)
Eduarda Jāņa d. Steseļa vārdiem,
pēdējā blanko cedēta un I)

1907. g. 6. nov. un 2) 1911. g.
18. maijā nostipr. uz Jānim An-
dreja d. Būda piederošas nekust,
mantas Kuldīgas apr., Kuldīgas
pag. ,,Līgan .Ve 41" māju ar krep.
>fe 315»), sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz-
ņemot minētās obligācijas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, ari obligāciju turētāju
neierašanās gadījumā parādus
atzīs par samaksātiem un obli-
gācijas par iznicinātām, piešķirot
lūdz. tiesību pieprasīt parādu iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 24. martā 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

29369a Sekretārs A. lansons.
Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar 10. marta 1927. g.
lēmumu, uz Trīnes Darbiniek
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 293., 301. un 309'. p. p.,
uzaicina atbild. Jāni Darbinieku
kupa dzīves vieta nezināma četru
mēnešu laikā, ierasties tiesā sa-
ņemt norakstu no viņa sievas
TrīnesDarbiniek iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājā

Ja min. laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz. termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes
ja ieradīsies, bet savu dzīves vietu
Liepājā neuzdos, aicinājumu uz
tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 15. martā 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
28527a Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. Iik. 1967., 2Uil.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kuram būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1926. g. 9. juli,ā mirušā
Anša Anša dēla R e nsberga
1924. gada 12. novembrī notar
kartībā sastādīto testamentu,
ar 1926. g. 12. aprilī mājas kār-
tibt sastādīto pa ildinājutnu
pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēn. laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pec minētā termiņa notecēšanas,
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktas tiesības atzīs
par spēku zaudējušām.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
28754 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgava, 19. marta 1927. g.
L. A6 1577/27. g



Lat .ales apgabaltiesas !, eivil-
J ' uz lik. par laulību 50. un

!? ,' n pamata, ar šo dara

JLmi ka tiesa i927. g. 27. janv.
v^liias Donata rn. Pruchuikas.

Srederes prasības lietā

t Kazimiru Pēteri Staņislava
ļTpruchniku par laulības šķirs.

tmmguriski nosprieda: iau-

S noslēgto 1918. g. 27. j„|

Sagalēs rom.-katoļu baznīca
£„? Ka zimiru Pēten Staņi-
j,ea d Pruchniku un Natāliju

Donata ' m- Pnichnik.. dzim.

ireder šķirt uz lik. par laulību
2, p ' pamata, atļaujot šķirtai

Se'vaī saukties viņas priekšlau-

inus uzvārdā ,.Šreder" un at-
X»- prāvnieku 1918-g. 24. nov.

teim. meitu Irīnu Pruchnikmātes
audzināšanā.

|a atbildētājs cjv. proc. lik.

728 73L un 74S- P- ? Paredzētā
«iesniegs tiesai atsauksmi

«j pārsūdzību, tad spriedums

s-ies likumīgā spēkā.
Daugavpilī. 1927' g.3..marta.

L..V°96p 27
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

27821a Sekretārs K- Kangurs.

Liepājas apgabali, reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām orga-
nizācijām 17. panta pamata,
paziņo, ka ar viņas š. g. 25. febr.
lēmumu reģistrētā: ,,Kurzemes
Latvijas bezpartejiskāatbrīvotāju
biedrība" ievesta bezpeļņas
biedrību un viņu savienību re-
ģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā,7.martāl927.g..V15 27.

Priekšs. b. V. Bienenstams.
28257a Sekretārs J. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas Saldus
iec. miertiesnesis, uz civ. proc.
lik. 74.. 75., 293.. 295., 298.,
301. un 309.—311. p- p- pamata
uz Līdas Anson lūgumu viņas,
Anson, prasības lietā pret Kārli
Ansonu par Ls 480, uzaicina
Kārli Ansonu, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, četru
(4) mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas „Vald.
Vēstn. ?' paziņot miertiesnesim
savu Saldū izvēlēto dzīves vietu,
vai uzrādīt Saldū dzīvojošu per-
sonu, ku|"u atbildētājs Kārlis
Ansons pilnvaro saņemt viņa

no miertiesu, piesūtāmos
rakstus un pavest

Ja atbildētājs Kārlis Ansons
noliktā laikā augšminēto pazi-
ņojumu neiesniegs, tad visas pa-

un raksti UZ viņa, Kārļa
Ansona, vārdu tiks atstāti mier-
tiesneša kanclejā un atbild,
nebūs tiesības aizbildināties par
to rakstu un pavēstu nezinā-
šanu.

Saldū, 10. martā I927.g
28156a Miertiesu, (paraksts).

Latgales apgabaltiesas I civil-
nodaļa, uz civ. proc. lik. 293.,
234.. 295. 298 . 301., 309. un
3)1. P- P- pamata un Felicijas

Juliāna m. Verzas, Veronikas

Juliāni ni. Milaševičes lūgumu,
viņu lietā par nekustamā īpa-
šuma sadalīšanu starp Jūdzējām
un Vecslavu Ignata d. Žukovski,
uzaicina Vacslavu Ignata d.
Zukuvski. kura dzīves vieta lūdz.

nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā nu šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
saņemt norakstus no iesniegtā
lūguma un pielikumiem un uz-
dot savu juridisko dzīves vietu
Daugavpilī.

Ja Žukuvskis noteiktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, lietu noliks uz sēdi
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.

ja ieradīsies, bet savu juri-
disko dzives vietu Daugavpilī ne-
uzdos, aicinājumus uz tiesas sēdi
un visus pārējos papirus atstās

kanclejā.
Daugavpilī. 1927. g. 5. martā.

L.Xs"
Priekšsēd h. v. (paraksts).
2a Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas I civil-
nodaļa, uz civ. proc. lik. 293.,

98-, 301., 309. un 311. p. p.
pamata un Artamona Grigorija
i.Panfilova un Dāvida Kalina d.

\a lūgumu, viņu prasības
pret Prokofiju, Nikolaju

un Fedoru frifona d. d. Ivano-
vitm, Praskovju Tritona m.

tovu, Akuļinu Trifona m.
n un Matrenu Trifona m.
ii par Ls 2130,72 pie-

i, uzaicina atbildētāju Fe-
doru Trifona d. Ivanovu, kura

vieta prasītājiem nav zi-
?ama , ierasties tiesā četru mē-
«šu laikā no šī sludinājuma

..Vaid. Vēstn.",
norakstus no prasītāju

iesūdzības raksta un pielikumiem,
ii uzdot savu juridisko dzi

Jiigavpilī.
Ja atbildētājs noteiktā laikā
«radīsies personīgi vai caur

nieku, lietu noliks uz
*»i un izspriedīs bez viņa klāt-

'Ja ieradīsies bet savu juri-
s vietu Daugavpilī

*wdos, aicinājumus uz tiesas
sus pārējos papirus
kanclejā. L,Y°455p 27

I martā,
d. b. A. Strazdiņš.

Sekretārs K. Kangurs.
i Lstgales apgabaltiesas I civil-
?" • ar šo paziņo vispārībai

las atklātā tiesas sēdē
!• L febr. uz mazg. Teklas

an-Daukste-Lujan aizbild-
ini Izidors Pētera d.

cāns-L ujāns atzīts
,J? .atrodošos bezvēsts prom-

c un uzdots Līvānu pag.
It aizbilnību par bez-*- Promes. Izid. Daukste-Uer-

^^Rjanu
viņa

tiesību aiz-
aitsanai un mantas apsargā-

L..V 774a 27
vP'lī, 1927. g. 4. martā.

I ?'??kss ed. v. A, Mrazdinš.
'e tars K. Kaneurs.

Latgales apgabaltiesas I civil-
nodaļa, uz civ. proc. lik. 293.,
295., 298., 301., 309. un 311. p. p.
pamata un llžas Jāņa m. Pur-
males lūgumu viņas prasības
lietā pret Jāni Jāņa d. Meikulu
un Konstantīnu Jāņa d. Po-
kuliem par mantošanas tiesību
atzīšanu uz mir. Jāņa Jāņa d
Pokula palikušo mantu, un* pie-
laišanu pie kopvaldīšanas, uz-
aicna atbildētājus Jāni Jāņa d.
Melkuli un Konstantīnu Jāņad.d.
Pokulus, kuru dzīves vietas pra-
sītājai nav zināmas ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn.", saņemt norakstus
no prasītājas iesūdzības raksta un
pielikumiem, un uzdot savas juri-
diskās dzīves vietas Daugavpilī.

Ja atbildētāji noteiktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarniekiem, lietu noliks uz
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes.

Ja ieradīsies bez savas juri-
diskās dzīves vietas Daugavpilī
neuzdos, aicinājumus uz tiesas
sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kanclejā.

Daugavpilī, 1927. g. 11-jiiartā.
LNs539p 27

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
28143a Sekretārs K- Kangurs.

Rīgas pilsētas 12. iecirkņa mier-
tiesnesis, uz civ. proc. lik. 2011..
2012. un turpm. p. p., paz
pēc mirušās Marijas Puriņ, dzim.
Palkovniek nāves, kura mirusī
Rīgā, 1913. g. 20. jūlijā, ir atklāts
mantojums un uzaicina visus.
kam būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, kādas tiesības kā
fideikomisariem, legatariem,man-
tiniekiem, kreditoriem u. t. t..
pieteikt šīs prasības miertiesne-
sim, Rīgā, Andreja Pumpura
ielā Ne 1, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Ja minētās personas augšmi-
nētā termiņā savas tiesības ne-
pieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā savas tiesības zaudējušas.

Rīgā, 11. martā 1927. g. 28153a
Miertiesu, v. Vikmans.

Rīgas 12. iec. miertiesnesis, uz
civ. proc. lik. 2011., 2012. un
turpm. p. p. paziņo, ka pēc mir.
Jūlijas-Antonijas Preiss nāves.
kura mirusi Pēterpilī 1919. g.
17. novembrī, ir atklāts manto-
jums un uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumi'
sakarā ar to kādas tiesu
fideikomisarijiem, legatarijiem,
mantiniekiem, kreditoriem u. 1.1..
pieteikt šīs prasības miertiesnesim
Rīgā, Andr. Pumpura ielā
sešu (6) mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas augšmi-
nētā termiņā savas tiesibas ne-
pieteiks, tad viņas tiks atzītas
kā savas tiesības ' zaudējušas.

Rīgā, 1927. g. 12. martā. 28155a
Miertiesnesis Vik

Izlabojums.
Rīgas XIII iec. miertiesneša slu

d najumā š. g. .V. V.' 76 num
pa: Vilhelmines Binger— Vilhel-
mam Deubneram izdot.is
pilnvaras dzēšanu ieviesusies
kļūda: iespiests, ka pilnvara izdota
Vilhelmam Dembnejam, kas ne-
pareizi, vajaga but un jālasa:
Vilttffmam9eu6ne-
ram 305

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iecirkņa miertiesnesis, pa-
matodamies ' uz civ. proc. lik.
1401. p. civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. un saskaņā ar
1927. g. 5. marta lēmumu uzaicina
1926. g. 16. sept. mirušā Pētera
Viktora d. Peļša mantii
pieteik'
bas augšminētam mi.
uz nelaika palikušo kustan
nekustamo mantību, atr
Rēzeknes apr.. Varakļānu pag. —I

sešu mēnešu laikā, skaitot :
sludinājuma ievietošanas dienas
„Valdibas Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanas, ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. 27686a

1927. g. 5. martā. .Vs 1125.
Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1027. g. 14. marta lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un lik. krāj.
X sēj. 1 dļ. 1239. p.. paziņo, ka
pēc 1927. g. 9. janvārī mirušā
Donata Ādama d. Kiknsta ir
jialici- nekustams mantojums,
kurš atrodas Jaunlatgales apr.,
Balvu pagastā, izd, no Balvu
muižas jaunsaimn. un uzaicina
visus ,kam uz šo mantojumu vai
sakarā ar viņu būtu kādas
tiesības kā mantiniekiem, pie-
teikt tās minētam miertiesnešam
viņa kamerā Balvu muižā sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
...Valdības Vēstnesī".

Balvos, 17. martā 1927. g.
Miertiesu, v. i. V. Šlēziņš. ?

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 14. marta lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un lik. krāj.
X sēj. I dļ., paziņo, ka pēc
1927. g. 4. februārī mirušā
Jāņa Staņislava d. Sprudzāna
ir palicis nekustams mantojums,
kurš atrodas jaunlatgales apr.,
Balvu pagastā, Pakalnieši Ne 12a
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnešam viņa kamerā Balvu
muižā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
diena? ,.Valdības Vēstnesī".

Balvos, 17. martā 1927. g.
28875a Miert. v. i. V. šlēziņš-

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 14. marta lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un lik. krāj.
X sēj I dļ. 1239. p.. paziņo, ka
pēc 1918. g. 11. oktobrī mirušā
Vasilija Bogdanova ir palicis
nekustams mantojums, kurš at-
rodas Jaunlatgales apriņķī, Balvu
pagastā, uročišče Lazdekalns un
uzaicina visus, kam uz šo man-
tojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tās minētam mierties-
ih ain viņa kamerā Balvu muižā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,„Valdības Vēstnesī".

Balvos, 17. martā 1927. g.
28876a Miert. v. i. V. Šlēziņš.

Latgales zemes grāmatu atjauno-
šanas komisija.

uz Saliaona Ladusa d. Caunes
(Cavņa) lūgumu par nekustamas
manta?, sastāvošas no zemnie-
kiem piešķirtās zemes viensētas
2 gabalos ' .V? 18 un Ne 20, Rē-
zeknes apriņķa, Barkavas pa-
gasta. Trizelnieku sādžas zemes

-.kopplatībā 4 des. 215 kv.
asis. ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,

gt komisijai par
ziņojumu četru mēnešu laikā
no' izsludināšanas dienas ..Vaid .
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minēto lūdzēju
varētu ievest Latgales zemes
grāmatu r r norādītās
nekustamas mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. -V? 1

Daugavpilī, 14. martā 1027. g.
Komis. priekšs. E. Heilvich.s.

kr.-darbv. ļ.Strads.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iecirkņa miertiesnesis, pa-
matodamies uz civ. proc. lik.
1401. p.. civ. lik. X sēj. I. d.

p. un saskaņā ar savu
5. marta lēmumu uzaicina 1
1. aprilī mirušā Aloiza Jāzepa d.
Broka mantiniekus, pieteikt sa-

īantošanas tiesības augš-
minētam miertiesnesim uz ne-
laiķa atstāto nekustamo īpašumu,

Rēzeknes apr.. Vara-
kļānu pag. — sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma
tošanas dienas ,,Vald. V"

miņa izbeigšanas ne-
kādas prasības vairs netīt
ņemt 84a

g. 5. martā. Ne 1122.
Mie:

Latgales apgabaltiesas Krāsla-
vas 2. iec. miertiesnesis, kura
kamera atrodas Kr
skaņā ar savu l janv.
lēmumu un

'p. p. nolēma:
alpilnvaru, iz
rkiša, d

urnā. Ļeniņgrdas gub
iam Ludviga d. Traču-

:zīv. Krāslavas pag..
Tilti? 1923.g.

rpils guberņas

padomes tautas tiesas notarielā |
nodaļā ar reg. .V 2197 un leģiti-
mētu no Latvijas ģenerālkonsula ļ
Ļeniņpolī 1923. g. 5. februāri ar
reģ. Ne 5954 7405, par anu
un visus rīkojumus, kas izdarīti
uz šīs pilnvaras pamata pēc
sludinājuma iespiešanas ..Vaid.
Vēstnesī", skaitīt par neesošiem.
27844a Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Krāsla-
vas 2. iecirkņa miertiesnesis, kura
kamera atrodas Krāslavā, sa-
skaņā ar savu 1927. g. 15. febr.
lēmumu un vadoties no civ. proc.
lik. 1460*L, 1460**. p. p. nolēma :
atzīt pilnvaru, izd. no Sofijas
Jēzupa m. Pilipjonokas, dzīvoj
Asūnes pag.. Daugavpils apr. —
Mateušam Domenika d. Daukš-
tam, dzīv. Daugavpils apr.. Ka-
piņu pag., Krivošeju sādžā, ap-
liecinātu Aulejas pag. valdē 1923.g
3. aprili ar reg. Ns 936. par
anulētu un visus rīkojumus,
kas izdarīti uz šīs pilnvaras pa-
mata pēc sludinājuma iespiešanas
,,Valdības Vēstnesī" skaitīt par
neesošiem. 27944a

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iecirkņa miertiesnesis, pa-
matodamies uz civ. proc. lik.
1401. p., civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. un saskaņā ar savu
1927. g. 5. marta lēmumu, uzai-
cina 1925. g. 12. dec. mirušā Pē-
tera Ādama d. Eriņa mantinie-
kus, pieteikt savas mantošanas
tiesības augšminētam mierties-
nesim uz nelaiķa atstāto kustamo
un nekustamo īpašumu, atrodošos
Stirnienes pag., Bojar-Eriņu cie-
mā — sešu mēnešu" laikā, skaitot
no šī sludinājuma ievietošanas
'dienas ..Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanas ne-
kādas prasības ' vairs netiks pie-
ņemtas. 27685a

1927. g. 5. martā. J\6 1119.
Miertiesnesis J. Berķis.

Rīgas pils. 3. iec. miertiesnesis,
uz sava 1927. g. 4. marta lēmuma
pamata uzaicina 16. febr. 1919. g.
mir. Justus Jāņa d. Zvīgufa
mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas
citas personas, kurām varētu
būt kādas tiesības vai prasības
uz nel. atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas teisaī sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 7. martā 1927. g.
28041a Miertiesn. (paraksts).

Jelgavas apr. miertiesnesis, pa-
matodamies uz sava 28. febr.
1927. g. lēmuma un civ. proc.
lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.,
uzaicina visas personas, kurām
būtu kādas tiesības vai prasības
uz mir. 7. dec. 1924. g. Lielvir-
cavas pag. Robežniekos Dores
Jura m. Gailis atstāto manto-
jumu, kā: mantiniekus, legata-
rijus, fideikomisarijus. parāda
devējus un citus, pieteikt tās
Jelgavas apr.. Miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.". Vēlāk pieteiktās tie-
sības un prasības uzskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 10. martā 1927. g.
28043a Miertiesn. T. Vīgmans

Talsu iec. miertiesnesis, uz
civ. proc. lik. 201 I.. 2012.. 2014.
un 2019. p. p. pamata paziņo,
ka pēc 27. nov. 1923. g. Liepājas
ostā mir. Jāņa Gotfrida d. .>
lina ir atklājies mantojums un
uzaicina visus, kuriem ir i.
mantojumu vai sakarā ar to tie-
sības, kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem. kre-
ditoriem un t. t.. pieteikt
tiesības minētam miertiesnesim
viņa kamerā, Tais ielā
.V' "tiešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas, ar pie-
draudi, ka noteiktā laikā, nepei-
teikušies tiks ieskatīti
tiesības zaudējuši.

127. g.
2a Miertiesn. (pārak

!

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 75. p. pamata
paziņo, ka Anna Nikolaja m.
Leščik iesniedza prasību pret
Kairinu Platona m. Gusevu un

īliju Aleksandra m. Gusevu
par Ls 195,60 par dažādiem iz-
devumiem pie promi
nekust. īpašuma pārvaldīšanas

-uiegto pie lūguma
Daugavpils bāriņu tiesas apstipr.
izdevumu pārskata norai

Minētās Kairina u
Gusevas kuru dzīves vietas pra-

nav zināmas, tiek
uzaicinātas četru mēnešu laikā.
skaitot no šī sludinājuma ie-

paziņot miertū
vietu resp. adresi, p
sūtāmas
Ja
laik"
aizm

Liepājas apgabali , reģistr. nodaļa,
uz civ. proc. lik. I460. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g.
10. marta lēmumu reģistrētā
Pasiles piensaimnieku sabiedrība
,,Venta" ir ievesta kooperatīvu
sabiedrību un viņu savienību

i I. daļā. "
* >*

Valdes sēdeklis atrodas Piltenes
pagastā. 32.

Liepājā, 16. martā 1927. g.
Pārzinis (paraksts).

28531a Sekretāra v. E. Speķis.
Liepājas apgabali, reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata, pa-
ziņo, ka ar viņas 1927. g. 10.marta
lēmumu reģistrētā: Ventspils
brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-
drība ,.Auto" ievesta bez-
peļņas biedrību un viņu savienību
reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Vents-
pilī. Ne 29.

Liepājā. 16. martā 1927. g.
Pārzinis (paraksts).

28532a Sekretāra v. E. Speķis.
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g.
10. marta lēmumu reģistrētā
Rendas lauksaimniecības mašinu
koplietošanas biedrība ir ievesta
kooperatibu sabiedrību un viņu
savienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Rendā.
Liepājā, 16.martāl927.g.Jfe 28.

Pārzinis (paraksts).
28533a Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata, paziņo.
ka ar viņas š. g. 25. februāra
lēmumu reģistrētā Saldus rūp-
nieku un amatnieku biedrība
ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra I.

Valdes sēdeklis "atrodas Saldū.
Liepājā. 16.martāl927.g..V92627

Pārzinis (paraksts).
28534a Sekretārs J. Jans

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
1927. g. 7

lēmumu uz civ. proc. lik. 1
un civ. lik
pamata pa/
15. apr. mir. Tumaša Pēl
Meldera ir palicis nekustams
īpašums Daugavpils apr..

kādēļ uzaicin.
riantojunui,

vai sakarā art to būtu kādas lie-
kā mantiniekiem, pieteikt
\ piekriti! ienešu

šī sludinājuma

tiar tā.
C.L

Kreicbergers.

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskan. marta
lēmun. ik. 1401. p.

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatod. uz civ.proc.lik. 141)1. p.
un civ. lik. X sēj. 1239. p., uz-
aicina 1905. g. 29. apr. mir.
Augusta Pitera d. Rūsiņa man-
tiniekus pieteikt savas ' manto-
juma tiesības uz nel. atstāto
Vārkavas pag., Kaupernieku c.
nekustamu īpašumu augšmin
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstu".

28159a Miert. Skromans.

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. Xsēj. 1239. p..
uzaicina 1895. g. 1. janv. mir.
Mārtiņa Vaivoda mantiniekus,
pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz nel. atstāto Vārkavas
pag., Kaupernieku ciemā nekust,
īpašumu augšmin. miert. sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas,,Val-
dības Vēstnesī".

28160a Miertiesn. (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. Xsēj. 1239. p.,
uzaicina 1922. g. 16. dec. mir.
Mārtiņa Ādama d. Znuteņa
mantiniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz nel. atstāto
Vārkavas pag.. Kaupernieku c.
nekustamu īpašumu augšmin.
miertiesn. sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn".
28161a Miertiesu, (paraksts).
Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,

pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj.
1239. p., uzaicina!903. g. 4. nov.
mir. Augusta Ādama d. Prikuļa
mantiniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz nel. atstāto
Vārkavas pag., Kaupernii
nekustamu īpašumu augšmin.
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,.Vakl . Vēstn.".

28162a Miertiesn. Skromans

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iecirkņa miertiesnesis, sa-

1927. g. 28. febr.
imu un pamatodamies uz
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
i. I. d. 1239. p.. ar šo uzaicina

āī. mirušā Vasilija
e ļ a mantinie-

kus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz mantojumu, kas pa-

ļaunlatgales apr., Baltiņ
paga-

Man-
piekritib,

laikā, skaitot ima

jaunlatgalē, 1 martā.

Mii ļ. Gutm

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec. miertiesnesis.
ar s
lēmumu un pamat
civ. pmc. lik. 1401. p. ui

'. I. d. 123
-:t. mirušā
mantiniekus

teikt savas mantojuma
uz mantojumu, kas atrodas

iinājuma

ļaut

l»2f aPgaba'tiesas I civil-
^^t ar so paziņo vispārībai,
^^?«ļtklātā tiesas sēdē

1(
K™™ 112 Latgales apgabal-

1 »ra lū gumu Reveka
^?J

ms
atzīta par atrod

ļ mhūtnē un uzdots
bāriņu I

ļ> i par bez
ku Koldiments

^^.TOsibu aizstāvēšanai un
^^?jjgāšanai.
^«avP'lī, 1927 . g. 4. martā.

L..V> 231 a 26
etars A. Strazdiņš, b.

etars K. Kangurs.

Pgabaltiesas I civil-
zi ņo vispārībai.

tiesas sēdē
lāņa Lukina d.

gurnu Grigorijs Lu-
atzīts pār at-

prombūtnē un I

uzdots Naujenes pag. padomei
iecelt aizbilnību par bezvēsts
promesošo Grigoriju Lukina d.
Sergejevu viņa tiesību aizstā-
vēšanai un mantas apsargāša-
nai. L..V?728a

Daugavpilī. 1927. g. 4. martā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

i Sekretārs K. Kangurs.

Rīgas pilsētas 12. iecirkņa mier-
tiesnesis, uz civ. proc. lik. 2011.,
2012. un turpm. p. p. paziņo, ka
pēc mirušā Andreja Andreisona
nāves ,kurš mira Rīgā, .15. nov.
1904. g. ir atklāts mantojums
un uzaicina visus, kam būtu uz.
šo mantojumu vai sakarā ar to
kādas tiesības kā fideikomisari-
jiem, legatarijiem, mantiniekiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
prasības miertiesnesim Rīgā. An-
dreju Pumpura ielā ,Ve 1 - sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī".

Ja minētās personas augšmi-
nētā termiņā savies tiesības nepie-
teiks, tad viņas tiks atzītas kā
savas tiesības zaudējušas.

Rīgā, 11. martā 1927. g_
28154a Miertiesn. (pai

Latgales apgabaltiesas Ludzas
apr. 1. iec. miertiesnesis, pama-
todamies uz civ. proc. lik.
1401, p. un civ. lik. krāj. X sēj!
1239. p.. uzaicina mir. 19
6. jut. Stepana Jēkaba d. Tutiņa
mantiniekus, pieteikt savas
tošabas tiesības uz nel. atstāto
mantību, atrodošos Ludzas apr.,
Zvirgzdrenas pag., sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti.

Ludzā. 19. martā 192

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata, paziņo,
ka ar viņas 1927. g. 25. februāra
lēmumu papildināti un grozīti
Saldus rajona mednieku biedrības
statūti, par ko ievesta bezpeļņas
biedrību un viņu savienību re-
ģistra I daļā, 122. lapā (1922. g.)
atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Saldū.
Liepājā. 16.martā 1927.g.

.V"24 27.' Pārzinis (paraksts).
28535a Se k re tara v. E. Speķis.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata, paziņo, ia ar viņas
1927. g. 25. februāra lēmumu
pārreģistrēti Ugāles piensaimnie-
ku sabiedrības statūtu § 2.
pkts c un § 19.. par ko ievesta
kooperatīvu sabiedrību un viņu

nību reģistra I. daļā, 34. lapā
(1022. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas '
paga:

16. marti
Pārzinis (pārai

Sekretāra v. E. Speķis.



Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 16. marta lēmumu un
pamatodamies uz civillik. X sēj.
1. d. 1239. p. un civil. proc. lik.
1401. p. paziņo, ka pec 1926. g.
2. febr. mirušā Mitrofana Ser-
geja d. Karčenko ir palicis man-
tojums, sastāvošs no 'nodalī-
juma zemnieku nošķirtas zemes,
platībā 2,28 ha, kas atrodas
Briģu pag., Jerčev u ciemā, no
fonda zemes piegriezuma 4 ha,
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu būtu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt man
šīs tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn.".
Zilupē, 1927. g. 16.martā. Ne\ 137

Miertiesnesis K. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 20. aprilī 1927. g-,
pulkst, 2 diena, Vļskāļu pagasta,
.Sa'as' māja pārdos Alek-
sandram Kalniņam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
divām brūnām slaucamam govīm
un novērtētu par Ls 300.

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

Rīga, 5. aprili 1927. g.
581 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas polie. 3. iec. p^paziņo, ka š. g. 16. aprili nnlL
10 30 rītā, Rigē. Akas ieiāft I
pagrabā, '

pārdos ralrfiksoīikg
pils Helenei Cīrul piedZfc I
mantas — rohrspannen4«ļn^stiķi uz 2 koka galdiem a»£"
griežama sķēre, skrūvstiku" 1
atsev galdiņi, borētāja Sii,"lauku smēde, tērauda lakt,
maza bormašina novērtēta. *
Ls 241, 50, piedzenot šo *
par labu slimo kasei.

Apskatit pārdodamās mail|Jvarēs uz vietas pārdošanas dieni .

Sabiedrība ir ievesta meliorāci-
jas sabiedrību reģistra II daļas
118. 1. p. ar J6 268.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apriņķa Lielauces pag,
c. Auci.

Nod vad. A Ķ u z e.
139 Darbvedis F. Briedis.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 28. febr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. Xsēj. 1. d.
1239. p. ar šo uzaicina 1912. g.
mirušā Pētera Semjonova man-
tiniekus pieteikt savas manto-
juma tiesības uz mantojumu, kas
atrodas Jaunlatgales apr., Purv-
malas pagastā.

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

Jaunlatgalē, 1927. g. 7. martā.
Ne 728. 27833a

Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 28. febr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p., ar šo uzaicina 1922. g.
2. martā mirušā Meikula Bartula
d. Supe mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis Jaunlat-
gales apr., Baltinovas pagastā.

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

Jaunlatgalē, 1927. g. 7. martā.
JNs 732. 27831a

Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 28. februāra
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
Xsēj. l.d. 1239. p., ar šo uzaicina
1927. g. 12. janv. mirušā Grigorija
Stepana d. Trusova mantinjekus
pieteikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu, kas palicis Jaun-
latgales apr., Augšpils pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „VaId. Vēstn.".

Jaunlatgalē, 1927. g. 7. martā.
J* "42. 27838a

Miertiesnesis J. Gutmans.
Latgales apgabaltiesas Jaunlat-

gales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 28. febr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p., ar šo uzaicina 1925. g.
9. martā mirušā Staņislava Jāņa
d. Slišana mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis Jaunlat-
gales apr., Baltinavas pagastā.

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

Jaunlatgalē . 1927. g. 7. martā.
Ne 740. 27839a

Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 28. febr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p., ar šo uzaicina 1915. g.
15. dec. mirušā Jevdokima Ser-
gejeva mantiniekus pieteikt sa-
vas mantojuma tiesības uz man-
tojumu, kas palicis Jaunlatgales
apr., Gauru pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstu.".

Jaunlatgalē, 1927. g. 7. martā.
JVe 734. 27842a

Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaunlat-
gales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 28. febr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p, un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p., ar šo uzaicina 1921. g.
12. maijā mirušā Michaila Feok-
listova mantiniekus pieteikt sa-
vas mantojuma tiesības uz man-
tojumu, kas atrodas Jaunlatgales
apriņķa, Gauru pagastā.

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

Jaunlatgalē, 1927. g, 7. martā.
.V» 736. 27841a

Miertiesnesis J. Gutmans.

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 12;:
uzaicina 1903. g. 3. aug. mir.
Turna Jēkaba d. Prikuļa man-
tiniekus, pieteikt savas manto-
juma tiesības uz nel. ai
Vārkavas pag., Kaupernieku c.
nekustamu īpašumu augšmin.
miertiesn.. sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ir
šanas dienas ,.Vald. Vēstn.".

Skromans.

Preiļu iec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. pr^
1401. p. un civ. lik. X sēj.1239. p..
uzaicina 1892. g. 13. apr. mir.

ļāņa Prikuļa mantiniekus.
teikt savas mantojuma ti..
uz nel. atstāto Vārkavas pag.

ipernieku ciemā nekustamu
īpašumu augšmin. miei

sludinājuma iespiešanas dienas
" Vaid. \

mans.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 14. marta lē-
mumu un pamatodamies uz. civ.
proc. lik. 1401. p. un lik. krāj.
X sēj. I daļa 1239. p.. paziņo,
ka pēc 1926. g. 20. februārī
mirušā Mārtiņa Jura d. Sproga
ir palicis nekustams mantojums,
kurš atrodas Jaunlatgales apr.,
Balvu pagastā, ferma Vārti Ne 4,
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnešam viņa kamerā Balvu
muižā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī"

Balvos, 17. martā 1927. g.
Miertiesn. v. i. V. Šlēziņš.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 14. marta lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un lik. krāj.
X sēj. 1 daļa 1239. p., paziņo,
ka pēc 1919. g. 7. oktobrī mirušā
Alekseja Gerasima d. Stepanova
ir palicis nekustams mantojums,
kurš atrodas Jaunlatgales apr.,
Rugāju pagastā, Dobernes Ne 9
viensēta un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu vaj sakarā ar
viņu būtu kādas tiesības kā
mantiniekiem, pieteikt tās mi-
nētam miertiesnešam viņa ka-
merā Balvu muižā sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešana? dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Balvos, 17. martā 1927. g.
Miertiesn. v. i. V. Šlēziņš.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 14. marta lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un lik. krāj.
X sēj. 1 dļ. 1239. p., paziņo, ka
pēc 1921. g. 12. novembrī mirušā
Dimitrija Nikolajeva ir palicis
nekustams mantojums, kurš at-
rodas Jaunlatgales apriņķī, Balvu
pagastā, Nikolajevas JVe 15 ferma
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnešam viņa kamerā Balvu
muižā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".

Balvos, 17. martā 1927. g.
Miertiesneša v. i. V. Šlēziņš.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miert., pamatodamies uz
savu 1927. g. 14. febr. lēmumu un
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un 1402. p. un X sēj. 1. d. 1239. p.
un 1241. p., uzaicina mir. Franča
Genricha d. Zaizerska manti-
niekus, pieteikt savas manto-
šanas tiesības uz nel. atstāto
mantojumu sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Pēc min. termiņa notecēšanas
nekādi pieteikumi netiks pie-
ņemti. Bl. I.JVe-43

19. martā 1927. g. 1*670
28777a Miertiesn. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesn., pamatodamies
uz savu 1927. g. 11. febr. lē-
mumu un saskaņā ar civ. proc.
lik. 1401. un 14f 12. p. p. un X
sēj. 1. d. 1239. un 1241. p. p„
uzaicina mir. Antona Kranča d.
Gorbuna (Gorbunova) manti-
niekus, pieteikt savas manto-
šanas tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot 110 sludinājuma
šanas dienas un paliku
min. Gorbuna (Gorbunova) man-
tojumu. &

min. termiņa notecē
nekādi pieteikumi netil
ņemti. BI. I

6a Miertiesu. I par;;

Ventspils 1. iec. miertiesn.,
uzaicina 1917. g. 6. martā Igau-
nijā. Tartū (Tērbatā) mir. Kārļa
Hermaņa Fridricha Hermaņa d.

laņa mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus, fideikomisarus

am va-
rētu būt kādas tiesības
uz viņa atstāto mantojumu, vai
kuras velētos apstrīdēt viņa te-
stamentu, pieteikt

^
miert;.

bas un prasīb.t
ikā, skaitot no sludi-

nājuma iespiešanas dienas.

Izlabojums.
Š. g. .Vaid. Vēstneša' 76. nu-

murā Rigas apgabaltiesas 6, iec.
tiesu izpildītāja sludinājuma Jāņa
Reinitca mantas pārdošanas lieta
ieviesusies kļūda: iespiests, ka
manta tiks pārdota Jānim Ru-
niteam, kas nepareizi; vajaga but
un jālasa: Jāņa Reinitca kustamo
mantu u. t _t 389

Rigas apgabaltiesas VI iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16._ aprilī 1927. g.,
pulksten 1 diena, Riga, Muksalas
ielā J* 9/11, eļļas spiestuve,
Maijas Balod lieta II torgos
pārdos Arvida B i z d e n a
kustamo mantu, sastāvošu no
hidrauliskā zeitēra un valču krēsla
un novērtēlu par Ls 350.

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

Rīgā, 24. martā 1927. g.
587 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e I s

Rīgas apgabaltiesas VI lec
tiesu izpildītāji

paziņo, ka 16 aprili 1927. g.,
pīkst. 1 dienā, Rigā, Muksalas
ielā Ne 9/11, eļļas spiestuvē

Marijas Balod lietā II toigos
pārdos Arvida Bizdena
kustamo mantu, sastāvošu no
hidrauliskā pumpja un preses un
novērtētu par Ls 650.

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

Rīgā, 24 maitā 1927. g.
588 Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 g.

Rigas apgabaltiesas VII lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 9._ aprilī _ 1927. g.,
pulkst. 10 diena. Rīga, 1. Alto-
navas ielā Ne 19, kust īpašumu
pārdošana pie firmas .Herman
Ussleber' ir atcelta

Rīgā, 6. aprili 1927 g.
580 Tiesu izp L. Jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 23. aprili 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Doles pagasta
Ķekavā uz Daugavas krasta un
pie Kalna ktoga pārdos otrā
ūtrupē Hermanim un Jēkabam
L i n d ē m kopīgi piederošu ku-
stamo mantu, sastāvošu no vienas
liellaivas un viena .Ševrolet"
firmas autobusa un novērtētu par
Ls 1800.

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

Rīgā, 5. aprilī 1927. g.
585 Tiesu izp. A Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 20. aprili 1927. g.,
pīkst. 3 dienā, Viskāļu pagastā,
.Briežu" krogā, pārdos otrā
ūtr jpē Teodoram Kalniņam
piederošo kustamo mantu, sastā
vošu no viena brūna ērzeļa un
novērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari aiskatit pārdodamo mantu
varēs pāidošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5. aprilī 1927. g
584 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabalt. Rīgas apr.
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 20. aprilī 1927. g,
pīkst. 12 dienā, Krapes pagastā,
.Jaun-Dzērvu" mājā, pārdos
Antonam Namniekam pie-
derošo kustamo mantu, sastāvošu
no divām ķēvēm, vienas govs
un vienām ragavām un novērtētu
par Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ar i apskatit pārdodamo mantu
varēs pārdt šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 5 aprilī 1927. g
583 Tiesu izp. A. Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. I iec. tiesu izpild.
paziņo, ka 23. aprili 1927. g.,
, ulkst. 12 diena, Doles Medņu
mežs=rga apgaitā pārdos Jē-
kabam Lindem piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no viena
no_ nomaļiem būēta šķūņa no-
plēšanai, vienas .Ransoma* firm.
lokomobiles, viena .Stella* firmas
zāģu gatera ar 20 zāģiem, trīs
ze tnera beņķiem, 20 baļķiem,
vienas 6 coll platas siksnas un
2 standartiem daž. koki materiāla
un novērtētu par Ls 2750.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka ari apskatit pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dimā uz vietas.

Rīgi 6. aprili 1927 g

582 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Sludinājuma izlabojums.
Š g. .Valdības Vēstn." Ne 70

ir publicēts, ka Annas, Vallijas
Lizetes Matildes un Maigas El-
vīras K n o s p e kopīgi piederošs
nekustams īpašums no Bulduru
muižas zemnieku zemes Jaunzemu
JVe 1-b (2) atdalīts zemes gabals
ar zemes grāmatu Ne 4531 tiks
pārdots š g. 2 jūnijā, pulkst. 10
no rīta Rīgas apgabaltiesā.

ŠI īpašuma zemes grāmatu Ns
ir nevis 4531 bet Ne 53*3H.

Rīgas apr. I iec
586 tiesu izp. A. Ozoliņ š.

f \

Ciktu iestāžu
sludinājumi.

*
Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 13 aprili 1927. g,
oulksten 1 diena, Rīgā, Jeka'bpils
ielā JMs 1a,

pārdos vairāksolīšanā
Kiveļa Gtinfelda kustamo mantu,
novērtētu par Lsl564,05 _ un sa-
stāvošu no aužamām stellēm, viņa
dažādu nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 5. aprilī 1927. g.
576 Piedzinējs Vimba.

Nodokļu departamenta
lažīdu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, ka 12. aprili 1927 gada,
pulksten 1 diena, Riga, Vaļņu
ielā Ni 16, dz. 3,

pārdos vairāksolīšanā
Rubina Kušelevica kustamo mantu,
novērtētu par Ls 670 un sastāvošu
no kantora iekārtas, viņa 1925. g.
ienākuma un 1926 _ g, °/o peļņas
nodokļa parada segšanai.

Rigā, 31. martā 1927. g.
579 Piedzinējs A Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
lažādu maksājumu piedzinējs pa-
ziņo, k- 13. aprili 1927. g^
pulksten 2 diena, Riga, Jauniela
Ne 35, dz. 2,

pārdos va'rāksolīšanā
Cemacha K a c m a ņ a kustamo
mantu, novērtētu par Ls 1020 un
?astāvošu no viena riekstkoka
pianino, viņa 1926. g °o peļņas
nodokļa pa ada segšanai.

Rīgā, 30. mattī 1927 g.

578 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
lažādu maksājumu niedzinēļs pa-
liņo, ka 14. aptilī 1927. g..
julksten 12 dienā, Rigā, 1, Pellu
ielā 1* 30,

pārdos vairāksolīšana
šajā Slovina kustamo mantu,
novērtētu par Ls 709 un sastā-
vošu no 400 kg zoļu ādas, dēļ
viņa 1926. g. °/o peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 6. aprili 1927. g.

577 Piedzin^ is J. M e d n i s

Nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs
oaziņo, ka 13 aprilī 1927. g.,
aulksten 15 dienā, Liepājā, Loču
ielā J* 19,

pārdos vairāksolīšanā
.evenšteina Izidora kustamo
mantu, novērtētu par Ls 210 un
sastāvošu no vienām klavierēm
firmas .J. Becker" , viņa _ dažādu
nenomaksāto nodokļa parada seg-
šanai.

Liepājā, 4. aprili 1927. g.

528 Piedzinējs (paraksts).

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkoDibas ministris
1927. g. 21. martā ir apstipri-
nājis Patkules meliorācijas sabie
dribas statūtus.

Sabiedrība ir ievesta me'iorart
as sabiedribu reģistra II daļa*
120. 1. p. ar Ne 270.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Vladonas apr. Patkules pag namā,
c. Madonu.

Nod. vad A Ķ u z e.
1 3H Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministr, kultur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministri»
'927. g. 21. marta ir apstiprinājis
Lielauces meliorācijas sabiedrības
.Pu-s' statūtus.

Minētā laikā nepieteiktas tie-
sības un prasības tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem
un pēc aizrādītā termiņa no-
tecēšanas testamentu pasludinās
par likumīgā spēkā stājušos.

Ventspilī, 8. martā 1927. g.
27947a Miertiesn. (paraksts).

Dzelzceļu 2. ceļu iec. pr-ks
izsludina š. g. 20. aprilī, pīkst.
10 savā kantori, Krūzesmuižrs
stacijā

otrreizēju pl izsoli
uz akmeņu ie- un izkraušanas
darbiem. Piedalīšanās izsolē mu
tiska vai rakstiska. Drošības
nauda Ls 50). Tuvākas ziņas
2. ceļa iecirkņa kantori, Krūzes-
muižas stacijā darbdienās no
olkst 11-13. J* 81 593

Dzelzsceļu virsvaldes materiālu
apgāde izsludina rakstiskas iz-
soles :

20 aprilī 1927. g. uz audekli
linu, nebalinātu, — 300f) *ek. mtr.,
iemaksājamā drošiba 1 0°.

25. aprilī 1927. g. uz 1) šļū-
tenes, gumijas, .Vestinghausa',
gaisa vadiem

^
— 300 gab.; 2) gu-

mijas bksnēm bez audekla 50 kg,
emaksājamā drošība 1°.

25 aprili 1927. g. uz šļūteņu,
kaņepāju — 2000 tek. mtr, ie-
maksājamā droš. 5°/0.

25. aprili 1927. g uz 1) plstes
negatīvas, malējās, .Tudora",
akumulat — 100 gab.; 2) plates
negatīvas, vidējas, .Tudora",
akumulat. — 200 gab.; iemāks
drošība 2%.

Izsoļu sakums plk- _ t. 11 no rīta.
Izsoļu dalībniekiem jāiemaksā dro-
šība no piedāvāmma vertibas, ka
augstāk uzrādīt*. Tuvākai ziņas
d'elzsceļu virs/aldē, Gogoļa iela
N? 3, ist. 1(13 Ne 9(1 2* 594

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirknī

oaziņo, ka 12. aprili 1927. _g,
pīkst 10, Balvu pagasta vecākā
policijas kārtībnieka kanclejā,

pārdos «airilksolīfrno
laņa L e i t a n a kustamo mantību:
piena separatoru un patvāri, kop-
vērtībā Ls 13 soda naudas pie-
dzīšanai, saskaņā n Rēzeknes
l iecirkņa miertiesneša izsildu
rpkstu Ne 211. Pārdodamais ap-
skrtams pārdošanas diena uz
vietas. 545
Zemkopības ministr , kultur-

techniskā nodaļa
oaziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 21. martā ir apstiprinājis
Virānes meliorācijas sabiedrības
.Vienība" statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliora-
rijas sabiedribu reģistra II daļas
117. 1. p. ar Ne 267.
^Sabiedrības valdes sēdeklis:
Vladonas apr. Virānes pagasta
Ručauskas muižā, c Cesvaini.

Nodaļas vad. A. Ķ u z e
140 Darbvedis F B r i e d i s

Augšpils pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem sekošus
nozaudētos dokunentus: 1) atv.
apl. Ne 16324, izdotu no Latg.
partizāņu pulka pr-ka 1923. g.
16. janv. uz Aleksandra Niko-
laja d. Bistrova v., 2) Latv.
p;isi JVe 7859, izdotu no Višgo-
rodas pag. valdes 1925 g. 2 ļuL
uz Alekseja Nikolaja d. Galev-
ska v., 3) Latv pasi Ne 2464,
izdotu no Baltinovas pag. valdes
1922. g. 12. janv. uz Nikolaja
Nazara d. Belovi v, 4) karakl
apl. Ne 7104, izdotu no Jelga-
vas-Bauskas kara apr. pr-ka
1924. g. 7. apr. uz Jāņa Jura d.
Branguļa v.. 5) Latv. pasi .Ne 6645,
izdotu no Višgorodas pag. vaid.
1922. g. 27. sept. uz Grigorija
Nefeda d. Kupci va v., 6) Latv.
pasi JVs 6303, izdotu no Višgoro
da< pa*, valdes 1922 g. 25. sept.
uz Anastasijas Lariona m. Lap-
siņas v., 7) Latv. pasi JV° 6304,
izdotu no Višgorodas pag. valdes
1922. g 25 sept. uz Stepana
Vasiliia d. Lopšina v., 8) Latv.
pasi Ne 7559, izdotu no Višgo-
rodas pagasta valdes 15. maijā
1922. g. uz Aleksandra ļSAfa-
nasija d. Nilova v., 9) 3. d.
rezerves apl. JVe 14677, izdotu no
Jaunlatgales kara apr. pr-ka
1925. g. 25. dec. uz Aleksandra
Nilova v., 10) zirga pasi ar ne-
zināmu izdošanas vietu, numuru
un datumu tagadējais īpašnieks
Stepans. Vasiliia dēls Lapšins.
Zirga pazīmes: zirgs, 16 g. v.,
bēras spalvas, 150 cm augsts,uz
kreisā pleca baltums. 11) zirga
pasi .Vs 227. izdotu no Augšpils
pag. valdes 1926. g 18. janv. uz
Ivana Romāna d. Romanovav.,
12) zirga pasi ar nezināmu zirga
īpašnieku, pases numurs un
iestāde no kuras pase izdota,
tagadējais īpašnieks lvans Bo-
risa d. Nesterovs. Zirga pazī-
mes ķēve, 20 g. v., dzidri ru
das spalvas, kreisa pakaļkāja
līdz vēzim balta, krēpes uz abām
pusēm, 1 arš. 15 vērš. augsta,
13) karaklaus. apl. .Vs 6991, iz
dota no Zemgales artil. pulka
k-ri 1924 g 11. nov. uz Vik-

-moča v. 29408

Jaunlatgalesapr. priekšnieki
palīgs II iecirknī

paziņo ka 12 aprili 1027
pīkst 10, Balvu pagasta vecāunolicijas kārtībnieka, kanclejā
Balvu miesta,

pārdos vairāksolīšanā
Kārļa Bisenieka kustam»
mantību: arklu, zvanītāja pm
steni un koka kubulu, kapvēmbj
Ls 13 soda naudas piedzīšanai
saskaņa ar Balvu iecirk ņa mie- '
tiesneša izpildu rakstu Ns 650/103.
Pārdodamais apskatāms pārdoa.
nas diena uz vietas ļtļ

Rigas prefektūra
izsludina par nederī gām 2emak
minētās pases un personas ai>-liecības, kuras pieteikt:,
zudušām: 1

Latvijas 1
1) JV2 927, izdotu no Kalsi

pag. v. uz Elizabetes Jāna m.
Sniedzit vārdu; 2) JVs 357:
no 7. iec. 1919.g."Jāņaļm. Stral v.; 3)LVs 2
izd. no Rīgas pref. 8. nov. I
uz Borisa Jēkobaļd. Nik'v.; 4) Ne 205007, izd. ne
pref. uz Marijas Kiizma/m
Krasivovas v.; 5) Ne 10120, izd.
no Cēsu apr. pr-ka u? Antonijas
Andreja m. Pricdniekj
Ne 93698, izd. no 7. iec. " 15. aug.
1921. g. uz f Martas |āi
Ozoliņ v.; 7) Ne 2096' .ik no
Trikaies pag. v. uz\ Jēkaba
Pētera d. Tiltabrencal
JVs 117771, izd. no 4. iec. 23. iul.
1920.gg. uz Lilijas Kā^
Rozīt v.; 9) JVs 44884, izd. ns
7. pol. iec. 18. dec. 1920. g. w
Pētera Kārļa d. Zaures v.
Ne 232821, izd. no Rīgas pref.
10. okt. 1923. g. uz Annas
Mārtiņa m. Traiitmaii v.; Il|
Ne 1062, izd. no Bilskas p
uz Veronikas Annas m. BC:
12) JVs 61561, izd. no 8. pol. iec.
uz Alvines Dena m. Laml'
13) JVs 234469. izd. no Rīga
uz Edes Jēkaba m. Pēd
14) JVs 173542, izd. 110 Rigas pref.
16. jul. 1919. g. uz Darjas Kazi-
mira m. Bučinski v.; 15)1*135509
izd. no Rīgas pref. 1:
Akimam. Rundeļv.; :
izd. no Rīgas pref. *uz
Jēkaba d. Kļavas v.; 17) "
izd. no Bolderajas pol. pr-
Viktorijas Kazimira m. \
v.: 18) JVe 95726, izd. no
iec. uz Teklas Andreja m. Grebe

v.; 19) J\s 154736, izd. no
pref. uv. Lavizes Alksi:
20) JVs 156056, izd. no
17. janv. 1921. g. uz J.
Liepin v.: 21)
4. pol. iec. 1919. g. in
Kārļa d. Augusta v.; 22) >
izd. no 3. pol. iec. I - dec.
uz Zelmas Andreja m. J
kevič v.: 23) JVe 871. cdj
Kapiņu pag. v. uz «?

Jāzepa d. Meženieka
JVs 252H2.-), izd. no Rigas |
Aleksandras Heritona m
rozov v.; 25) Ne 2888, iri- »

Valmieras pol. pr-ka
Jāna m. Karnīt v.; 2b) >
izd' . no Rīgas pref.
Metideļa d. Partimi '
JVe 17106, izd.
uz Aloisa Justina d.
28) Ne 144146. izd. ti
12. okt. 1920. g. uz Ģ.

Zandera m. Lasm.
JVe 62436, izd. no I. I . .,
5. janv. 1920. g. uz
d. Grinfelda v.: 3i
izd. no Vec-Salaccs
Almas Jāņa m. B
31) s

Stepana m. Cilpe v.;
izd. no Rīgas pref. « 1 jģ i
Franča d. V

Vilhelmines ļēkaba n
34) JN
2. dec. 191
Krēsliņa v.; 35) Ne

c. uz Anna
v.; 36) N
iec. uz Emīlijas
vārdu un p

. g. uz Pi
m. Sļupikov vārdu.

Pamats: Rīgai
nodaļas raksts
4.. 5.. I.. 8. un

Rīgas pref. pal. J- '
Pasu nodaļas d

2a33Ia



Rigas prefektūra
izsludina par nederīgām zemāk
minētas pases un personas ap-
liecības, kuras pieteiktas par
zudušām pēc sekošā saraksta :

Latvijas pases:

1) Ne 241100, izdotu no Rīgas
pref. 24. aprilī 1924. g. uz Olofa
Oskara d. Fišer ».; 2) Ns 162213,
izdotu no Rigas pref. uz Vasi-
lija Jāņa d.»Karpovsa vārdu;

130860, izdotu no Rīgas
pref. uz Ievas Jāņa m. Lapsa v.:
4) V 120509. izdotu no Rīgas
pref. 10. jūnijā 1920. g. uz Jē-
kaba Jāņa dēla Kāpostiņ vārdu;
5) Ne 137525, izdotu no Rīgas
prei. uz Elmas Indriķa m. Gren-
berg vārdu: 6) .Vs 254SI2, izd.
no Rīgas pref. 10. jūnijā 1925. g.
uz Martas Pētera m. Bērziņ v.;
7) Nš 84661, izdotu no 5. polic.
iec. uz Pētera Kārļa d. Dimdin
vārdu; 8) JVs 226940, izdotu no
Rīgas pref. 29. maijā 1923. g.
uz Icika Solomma d. Jankovic
vārdu; 9) N° 262143, izdotu no
Rīgas pref. 29. sept. 1925. g. uz
Jāņa Jāņa d. Kaciņ vārdu; 10)
JVs 1328, izdotu no ' Evermuižas
pag. valdes uz Donata Kazimira
dēla Lankovski v.; 1!) JVe 5159,
izdotu no Gavru pagasta valdes
uz Andreja Jēkaba d. Koļcov
vārdu; 12) JVe 254281, izdotu no
Kīgas pref. uz Broņislava An-
tona m. Kupitovski vārdu; 13)
JVe 1362, izd_. no Mangaju pag.
valdes uz Ādolfa Mikeļa dēla
Riņķis vārdu; 14) Ne 84124,
izdotu no 5. polic. iec. 21. sept.
1920. g. uz Kārļa Sīmaņa dēla
Treiman vārdu; 15) JVe 155101,
izdotu no Rīgas prei. uz Frid-
richa Teodora d. Lete vārdu;
16) JVs 1124, izd. no Cēsu pils.
pol. uz Alberta Jāņa d. Grauze
vārdu; 17) Ne 5, izd. no Cirstu
pagasta valdes 10. janv. 1620. g.
uz Žana Jāna d. Garsten v.;
18) JVe 62225, ' izdotu no l. 'pol.
iec. uz Lilijas Ēvalda m. Nīcīs
vārdu; 19) JVe 85489, izdotu no
4. polic. iec. 31. janv. 1920. g.
uz Otilijas ļāna m. Viliam v.;
20) Ne 12017, 'izd. 21. augustā
1924. g. uz Borisa Aleksandra
dēla Jānis vārdu; 21) Ne 4493,
izdotu no Jaunpils pag. valdes
uz Marijas Kristapam.Missev.22) JVs 84935, izdotu no 5. poli
iec. 14. aprīli 1920. g uz Au-
gusta Mikeļa d. Moos vārdu;
23) Ne 507*94, izdotu no 5. pol.
iec. 5. janvārī 1920. g. uz Pē-
tera Jāna dēla Peterson vārdu;
24) JVs 25708, izdotu no 4. pol.
iec. 3. dec. 1919. g. uz Līzes
Jukuma m. Ozol v.; 25) JVs 418,
izdotu no Skultes pag. valdes uz
Gustes Šļeima m. Meierson v.;
26 JVe 251624, izdotu no Rīgas
pref. 1925. g. uz Bernarda Jāna
dēla Lūsiņ vārdu; 27) JVs 14028,
izdotu no Daugavpils prei. uz
Jēkaba Teodora d. Fain vārdu ;
28) JVe 180, izdotu no Vārmes
pag. valdes 27. maijā 1920. g.
uz Annas Friča m. Strazdiņ v.;
29) Ne 90537, izdotu no 3.' pol.
iec. 13. februārī 1920. g. uz To-
nijas Fridricha m. Kramer v.

Pamats: Rīgas pref. pasu no-
daļas raksts no š. g. 11., 12., 14.
un 15. marta Ne 3216.

Rīgas prefekta palīga v.
J. Kalnozols.

Pasu nodaļas darbvedis
29065 Grinbergs.

Rīgas polic. 7. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 20. aprilī, pulkst.
10 rītā, Lāčplēša ielā Nt 76, fabr.,
pārdos vairāksolīšanā
pils Ābramam Geņišeram piede-
rošu _ šķer-mašinu pilnā sastāvā,
novērtētu par Ls 1550

Apskatīšana izdarāma pārdoša-
nas dienā uz vietas.

Pamats: Rīgas pils. I raj. ires
valdes izp raksts Ns 749 no
1926 g 22. nov. £91

Rigas polic. VI lec. priekSn.
paziņo, ka 1927. gadā 13. aprilī,
Pīkst 11 rītā, L. Maskavas ielā
J* 52, sētā,

tirdes pelH vaļusolīšana
Edgaram Kochatn piederošas11 mucas šķidras Iim es, novērtētas
P«r Ls 250 deļ parāda piedzīšanas

ar labu slimo kasei saskaņā ar
fatha inspektora pag. g. r.
* 88871. V S S

574

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iecirkni

paziņo ka 12. aprtll 1927. g., pl. 10,
Balvu miestā, policijas iecirkņa
kanclejā

pārdos uairfiRsolftanfl
Tevela Sandlera kustamo
mantibu — ratus un drēbju skapi
— kopvērtībā Ls 24 nekustama
īpašuma nodokļa pedzišanai, sa-
skaņa ar nodokļu departamenta
28. 'februāra š g. raksta Ne 62120.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 538

Jēkabpils pilsētas
valde

dara thmn. ka 20. aprilī š. g.,
ļ"«si- \i diena, pilsētas valdes«tpis, Lielā ielā 78, 527

notifes alki toigi.
"ķs iepirkts apm 2700 tek.
*c»»a dēļu, no 5 līdz« collu platumā, kā ari ap-me' 180 kārtis 5 collu
"Snumā, pilsētas dārza ap-

žogošanai.
<W°[5da'ibniekiem jāiemaksā
zin. 5* nauda Ls 1(0- Tuvākas
4.rhV abonanias P'lsētas valdē«"Jdienrs no pīkst 10-14.
Jaunlatgales apr. priekšnieka

palīgs II iecirknī

S8SoioB.K ap^-?-->
^akanlJ 1

r
m,eSta ' P0UC,)a8

Pārdos vairāksolīšanā
- b,m°Jk"stamo mantību
«W '16 vērtiD« . neku-j^s mantas nodokļa piedzi-
"• "temT^V' nodoklu depar"
* 62138 ,tbrua ia s. g. rakstu

| i^^amais ap katams pārdo-aiena uz vietss. 541

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iec.

paziņo, ka 1927. gada 12. aprilī,
pīkst. 10, Balvu miegtā, policijas
iecirkņa kanclejā,
pārdos vairāksolīšanā
Haima S o 1 o ve j a kustamo
mantību — kurpnieka kājminamo
šujmašinu Ls 20 vēttibā, neku-
stama īpašuma nodokļa piedzī-
šanai, saskaņā ar nodokļu depar-
tamenta 28. februāra š. g. rakstu
Ne 62130

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 542

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs II iec.

paziņo, ka š g 12 aprilī, pīkst. 10,
Balvu miestā policijas iecirkņa
kanclejā,
pārdos vairāksolīšanā
Eduarda Kažoka kustamo man-
tību — drēbju skapi novērtētu
par Ls 10 nekustamas mantas
nodokļa iekasēšanai, saskaņā ar
nodokļu departamenta 28. febraaja
š. e. rakstu Ne 62056.

Pārdodamas apskatāms pārdo-
šanas diena uz vjetas 543

aunlatgales apriņķa
pr-ka palīgs II iec.

paziņo, kaš. g. 12. aorili, pīkst. 10,
Balvu vecākā policijas kāitibnieka
kanclejā — Balvu miestā
pārdos vairāksolīšanā
Vasilija Kuropatkina kustamo
mantību — vienu zirgu novērtētu
par Ls 15 soda naudas piedzī-
šanai, saskaņā ar Balvu iecirkņa
miertiesneša izpildu r. Ns 855/153.

Pārdodams is apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas 544

Bauskas apr. pr-ka
palīgs I iec.

izs'udina, ka š g. 20. aprilī,
pulkst. 12 dienā, Bauskas apriņķa
priekšnieka pārvald. sētā, Bauskā,
Pils ielā I* 52.pārdos ualrfiksolīianfl
Eduardam Villerušam ap-
rakstī'u mantu, sastāvošu no viena
baltisirma zirga, novērtētu par
Ls 30, dēļ 1926. g. IV kat. tirdz-
niecības zīmes vērtibas piedzī-
šanas. 547
Ilūkstes apriņķa priekšu, pailgs

par I iec.
iz,ludina 16 aprīlī 1927. g,
pjlkst. 10 no rta, Skrudalinas
pagastā, pie vietējā pag. nama,

ūtrupi,
kura tiks pārdota vairāksolīšanā
Lūka Plešanova kust. manta,
sa.tāvoša no viena zirga, vērtība
Ls 35 dēļ soda naudas piedzī-
šanas. 548

Ilūkstes apr. pr-ks
izsludina 1927. gada 29. aprilī,
pulkst. 11 dienā, Grīvas pilsētā
uz tirgus laukuma, pretī pilsētas
valdei,

ūtrupi,
kurā pārdos atklāta izsolē no-
lietojošos policijas inventāru —
mēbeles, kā gaides, koka solus
krēslus u t. t.

Pārdodamas mantas apskatāmas
Ilūkstes «pnņķa policijas pār-
veidē, ūtrupes dienā pārdošanas
vietā. 536

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām sekošas
pases un personas apliecības,
kufas pieteiktas par zudušām-

Latvijas pases:
1) Ne 145954, izdotu no Rīgas

pret. 9. decembrī 1920. g. uz
Heinricha Jāņa d Birzniek vārda;
2) Ne 254249, izd. no Rīgas pref.
7. maija 1^25. g. uz Atvida Jē-
kaba d. Butuļ v.; 3) Ne 25594,
izd. no III polic. iec. uz Valijas
lāņa m. Sprudes v.; 4) Ne 1125,
izd. no Pridruiskas pag. valdei
uz Michaiļinas Dimentija m. Av-
djukevič v.; 5) 1* 223260, izdotu
no Rigas prei. 15. janvārī 1923 g.
uz Ellas Jāņa m. Reder vārda;
fi) 16 81298. izd. no X polic. iec.
27. maija 1920. g. uz Marijas
Jura m. Janson v.; 7) Ne 264.531,
izd. no Rīgas pret. izd. 30. martā
uz Minnas Jāņa m. Kontant v.

Personas apliecības :
8) Ne 153362 2835, izdotu no

Iekšl. ministr. 25. augusta 1921. g.
uz Mīras Aizika m. Zaks vārda;
9) J* 7986, i'zd. no Rīgas pret.
1926. g. uz Aleksandra Osipa d.
Orižas v\; 10) Ne 14014, izd. no
Rīgss prei. 1925. g. uz Emilijas
Aleksandra m Žukovskajas v.

Latvijas pases :
li i Nš 1911, izd. no Līvānu m.

valdes uz Hertas Pētera m. Ba-
lod v; 12) J* 49266, izdotu no
Liepājas pref. iz Hedvigas Kārļa
meitas Mellville v.; 13) Ns 101503,
izd. no XI pol. iec. 16 f bruarī
1920 g. uz Mikeļa Pētera d.
Imak v.; 14) Ne 4870, izdotu no
Rīgas apr pr-ka pal. I iec uz
Kriitines Aleksandra m Puriņ v.;
15) Ns 221152. izd no Rīgas
orei. uz Ievas Otto m. Bērziņ v ;
16) Ne 5934, izd. no Tukuma apr.
pr-ka pa'. 1 iec. 24. novembrī
1924. g. uz Minnas Friča m.
Stirkš v.; 17) Ne 193856, izd. no
Rgas prei. 1. februārī 1922. g. uz
Kārļa Jufa m. Stārķis vārda;
17) Ne 4810, izd. no V pol. iec.
14. novembri 1919 g. uz Bertas

Jāņa m. Stārķis v.'; 19) Ne 222824,
izd. no Rīgas pref. 30. janvārī
'923. g. uz Jāņa Jāņa d Kez-
berg v.; 20) Ne 71164, izdotu no
VIII pol. jec. uz Luizes Friča m.
Krustkaln v; 21) Ne 15386. izd.
n« VI iec 4 apiili 1922. g. uz
Agafijas Ignata m. Žuravski v.;
22> Ne 362, izd. no Līvānu m,
valdes uz Martas Fridricha m.
Folkman v.; 23) Ne 261322, izd.
no Rigas pref. 6 oktobrī 1921. g.
uz Izaka Jāzepa d Heifec vārda;
24) 1* 211692, izd. no Rīgas
pref 23. maija 1923 s uz Jāņa
Eduarda d. Lācis v.; 25) Ns 2365,
izd. no Vecpiebalgas pag. valdes
'3. augustā 1921. g. uz Kārļa
Jāņa d Paeglit v.; 2o) I* 78891,
izd. no III pol. iec. 27. janvārī
1920. g. uz Annas Jāņa m. Ja-
kobson v; 27) Ne 21442, izd no
VIII pol. iec. 24. nov. 1919. g
uz Annas Jana m. Kukadam v.;
28) Ne 84462, izd. no V tol. iec.
17. itbruarī 1920. g uz Alldes
Indriķa meitas Bolman vārda;
29) Ne 152206, izd. no Rīgas
pref. 3. decembri 1920. g. uz
Lūcijas Kristapa tn. Lipping v.;
30) J* 177845, izd. no Rīgas
pref. 19. augustā 1921. g. uz Ar-
turu Anša d. Ripa v.

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts no š. g. lb., 17., 19., 21.
22. un 23. marta. No 3307.

Rīgas prefekta palīga v.
J. Kalnozols.

Pasu nodaļas
29175 darbv. Grinbergs.

Kalvenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto vecā
parauga kara klausības apliecību
-Vs 3138, izdotu no Vidzemes
papildbatajjona komandiera 18.
februārī 1920. g. uz Sandera
Ernesta d. Giborta v. 29256

Blīdenes pag. valde, Tukuma
apriņķi, izsludina par nederīgu
nozaudēto zirga pasi Ne 187,
izdotu no šis pagasta valdes
1921. g. 28. janvārī uz Krišus
Goldmaņa vārdu. 29045

Jaunpils pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasiNš 121737,
izdotu no Rīgas pilsētas prefek-
tūras 1920. g. 3. novembrī uz
Jēkaba Anša d. Rozes vārdu.

Ivandes pagasta valde, izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
jauna par. zirga pasi, Ne98 12878,
izdotu no šis pagasta valdes
1926. g. 28. janvārī uz īpašnieka
Friča Lldriķa d. Nomaļa vārdu.

Zentenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pilsoņu pasi, izdotu no
Zentenes pagasta valdes 1920.g.
14. jūnijā, tk 39, uz Jāņa
Ernesta d. Ģila vārdu. Ns 29416

Krapes pagasta valde, Rīgas
apriņķi, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no Krapes pagasta
valdes 1920. g. 26. martā, Ns 302,
uz Jura Jufa d. Vīksnes vārdu.

Pastendes pagasta valde, Talsu
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi Ni 337, izdotu Minnai
Ernesta m. Rozenberg 1920. g.
28. jūlijā no Spāres pagasta
valdes. 28501

Zentenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pilsoņu pasi, izdotu no
Zentenas pagasta valdes 1920. g.
7. jūlijā, >fe 185, uz Jāņa Jāņa
dēla Kniploka vārdu. 29415

Kapiņu pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus : 1) Augusta
Jāņa d Valeiņa pasi Ns 8132
un zirga pasi Ne 1354, izdotu
no šis pag. valdes, 2) Aga-
tas Jakova m. Ančevas pasi
JVs 4301, izdotu no šīs pag. val-
des, 3) Viktorijas Pētera m.
Putan pasi Nš 3027, izdotu no
šīs pag. valdes, 4) Jāņa l'stina
dēla Rasnača karakīaus. apliec.
Nš 7687 2446, izdotu no Daugavp.
kara apr. pr-ka 1923 g. 13. apr.
un izlabo sludinājumu Vladi-
slava Antona d. Belkovska pērs.
pases lietā, kura publicēta pag.
gada .Vaid. Vēstn." 197. num.,
tādā kārtā, ka pases numurs jā-
lasa nevis 1459, bet 6963. 28570

Cesvaines pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi .Ns 679, izdotu
no Tirzas pagasta valdes 1920.
gada 18. ekt. uz Pētera Jāna d.
Bernauts v. 294*93

Litenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto zirga
pasi .V? 400, izdotu 1924. gada
22. nov. no Kokorevas pag.
valdes uz Augusta Voičika d.
Cirka v., kura pieteikta par no-
zaudētu no pases tagadējā īpaš-
nieka Eduarda Reina d. Zē-
ģeles. 29498

Līvānu pag. valde izsludina
par nederīgu sadegušo kumeļa
reģistrācijas zīmi Ns 83, izdotu
no Līvānu pag. valdes 1925. g.
2. jūlijā uz J3ņa Jura d. Drei-
mana v. 29179

Briģu pag. valde, Ludza apr.
izsludina par nederīgem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Latvijas pasi, izdotu no
Vandzanes pag. valdes 17. jūnijā
1920. g. .V 141 uz Beti Meļķa
m. Enkur vārdu;

2) Latvijas pasi, izdotu no
Briģu pagasta valdes 15. sept.
1921. g. .Ms 2075 uz Annas Jē-
kaba m. Stepčenko vārdu;

3) Latvijas pasi, izd. no Brigu
pag. valdes I. novembri 1924. g.
,<ie 3196 uz Jāņa Jefima dēla
Krivošejeva v.;

4) Latvijas pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 13. maijā 1921. g.
Ns 529 uz Maksima Leona dēla
Girsa v.;

5) Latvijas pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 28. sept. 1922. g.
Ns 2417 uz Jāņa Nauma dēla
Smutova v.;

6) Zirga pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 15. martā 1926. g.
JVs 119 uz Jāņa Pētera d. Vo-
jevodina v.;

7) Latvijas pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 22. janvārī 1925. g.
JVs 3286 uz Leokadijas Pētera m.
Čerņenkovas v.;

8) Latvijas pasi, izdotu no
Briģu pagasta valdes 20. martā
1925. g. Ns 3347 uz Leontija
Semena d. Čuchnova v.;

9) Latvijas pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 2. oktobri 1922. g.
Ns 2457 un zirga pasi, izd. no tās
pašas pag. valdes 22. martā
1926. g. Ns 442/21842 uz pils.
Kuzma Feodora d. Borisenoka v.;

10) Latvijas pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 25. jūnijā 1921. g.
Ns 1185, zirga pasi izd. no min.
pag. valdes 22. martā 1926. g.
Ns 441/21841 un kara klausības
apliecību, izd. no Ludzas kara
apr. pr-ka 8. 22. martā 1926. g.
Ns 4276 uz Valdemāra Kuzinas
dēla Borisenoka v.;

11) Latvijas pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 25. jūnijā 1921. g.
Ns 1186 uz Jevgeņijas Pētera m.
Borisenok v.;

12) Latvijas pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 25. jūnijā 1921. g.
Ns 1187 uz Kristinijas Zachara
m. Borisenok v.;

13) Zirga pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 13. sept. 1926. g.
Ns 953/22354 uz Jēkaba lija d.
Pudcnko v.;

14) Latvijas pasi, izdotu no
Briģu pagasta valdes 6. maijā
1925. g. Ns 3388 uz Timoteja
Grigora d. Borisenoka v.;

15) Latvijas pasi, izdotu no
Briģu pag. valdes 22. septembrī
1921. g. Ns 2141 uz Nikanora
Jēkaba d. Kuļikova v.;

16) Latvijas pasi, izdotu no
Briģu pag. valdes 4. augustā
1921. g. Ns 1494 uz Archipa Va-
silija d. Vlasova v.:

17) Latvijas pasi, izdotu no
Briģu pag. valdes 29. jūnijā
1921. g. Ns 1328 uz Aleksandra
Jēzupa d. Kovaļenko v.;

18) Zirgu pa?i. izd. no Briģu
pag. valdes 22. martā 1926. g.
JVs 421 21821 uz Vikentija Leona
dēla Levčenoka v.;

19) Latvijas pasi, izdotu no
Briģu pag. valdes 18. janvārī
1923. g. Ns 2646 uz Antona Je-
gora d. Tichaņenok v.;

20) Kara klausības apliecību,
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
17. janvārī 1923. g. uz Andreja
Kočkera vārdu;

21) Latv. pasi. izd. no Briģu
pag. valdes 17. augustā 1921. g.
Ne 1724 uz Grigorija Afanasija
dēla Kucharenoi:

22) Latv. pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 23. maijā 19
Ns 716 uz Feodora /v.ichaila d.
Pjaterņeva

23) Žirga pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 10. augustā 1
Ns 1082 uz Archipa Varlama d.
GoršanoV'i

24) Zirga pases, izd. no Briģu
pag. valdes 22. martā 19

M6 un 405 uz Paula lija
dēla Juriņenok v.:

25) Latvijas pasi, izdotu no
Briģu pag. valdes 20. decembrī
1923. g. Ns 2880 uz Konstantīna
lija d. Juriņenok vārdu un

26) Latvijas pasi. izdotu no
Briģu pag. valdes 12. augustā
1921. g. Ns 1650 uz Kuzma ļāna
dēla Zalia vārdu. 29164 '

Liepnas pag valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 107, izdotu no
Liepnas pag. valdes 1924. gada
19. aug. uz Rutes Augusta d.
Bankovas v. 29259

Liepnas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus: 1) Latv. iekšz.

449 7302, izdotu no Liep-
nas pag. valdes 1921. g. 2. apr.
un zirga pasi Ns 132, izdotu no
Liepnas pag. valdes 1926. g.
25. janv. uz Ignata Pētera d.
Zitana v. 29260

Priekules polic. iec. priekšn.
paziņo, ka saskaņā ar tiešo nod.
departamenta rakstiem no 1926.
gada 27. novembra ar Ns 51350
un 51349, Priekules miestā uz
ūrjus laukuma 1927g. 22. apr.,
pulkst. 12 d:enā, pārdos otrreiz.

alklill laiīāksolišui
Ernestam Fridricha d. Strau-
tiņam piederošos lopus: govi
baltas spalva» ar raibu galvu,
5 g v., vērtībā Ls 100; zirgu
dūkas spalvas. 12 g. v., vērtība
Ls 60 un zirgu melnas spalvas,
10 e. v., vērtībā Ls 70. 532

Ilūkstes apr. pr-ks
iz-Iudna 1927. _g. 25. aprilī,
pulksten 11 diena, Subates pil-
sētā uz tirgus laukuma,

ūtrupi,
kura pārdos atklātā izsole nolie-
tojušos policijas inventāru, ka
ratus, pajūga un mēbeles.

Pārdodamās mantas apskatāmas
palīga par II iec kanclejā, Sjbate,
pārdošanas dienā, pārdošanas
vietā. 535

Jaunlatgalesapr. priekšnieka
palīgs II lec.

paziņo, ka 12. aprilī 1927. g , pl. 10,
Balvu miesta, vecākā policijas
kārtībnieka kancleiā

pārdos vairāksolīšanā
Samila S e ga 1 a kustamo man
tību: kumedi un skapi kopvērtība
Ls 40 nekustama īpašuma no-
dokļa piedziš'nai, saskaņā ar
nodokļu deD?rtamenta28. ieb uara
š g. rakstu J\& 62122

Pāradāmais apskatāms pardo
sanes dienā uz viet»s539
Jaunlatgales apr. priekšnieka

palīgs II iecirknī
paziņo, ka 12. aprilī 1927. g.,
pīkst. 10, Balvu miestā, policijas
iecirkņa kanclejā,

pārdos vairāksolīšanā
Marijas T r u m a n e s kustamo
mantibu: d.vas galda lampa»,
divi mazgājamie bļodu ieliekamie
ar emaljētām bļodām un tris alu-
mīnija kastroļi, kopvērtībā Ls 28
nekustama īpašuma nodokļa pie-
dzīšanai, saskaņa ar nodokļa de-
partamenta 28. ieb: uara š. g.
rakstu Ne 62156.

Pārdodamais ap'katams pardo-
šanaa dienā uz vietas. 540

Pieņemta Valkas apr. p. 1. valdes 1927.g.
3 marta sēdē, prot. Ne 3 § 11 un apstip-
rināta ar iekšl. min pašvaldības depatta-
menta 1927. g. 25 marta rakstu Ne 101975.

Valkas apr. pašvald. tifrvidac. valdes
uzturamās

Alūksnes slimnīcas ārstēšanas takse.
1) Slimo kasu dalībniekiem, valsts ierēdņiem, ārzem-

niekiem pilsētu un citu apriņķu iedzīvotājiem Ls 4— dienā.
lkas apriņķa lauku iedzīvotājiem 1.53

'26 Piekššēdētījs A. Kimeials.

IZSOLE.
Lauksaimniecības pārvalde

oārdo» jauktā izsole vairaksolītājiem 22. aprili 1927. g., pulkst. 10 rītā .
Rigā, Kalpaka bulvārī Ne 6, dz. 4, istaba 15,

selkošas mantos:
1) Daugavpils apriņķi, Preiļu miestā, Zondaru ielā atrod,

bij- kokzāģētavas dzīvojamo eku — koka ar dēļu
j.-mtu. Vairāksolīšana sāksies no cenas . . . . Ls 200,—

2) Turpat atrod, smēdi, koka, ar dēļu jumtu. Vairāk-
solīšana sak-ies no cenas 130,—

3) Turpat atrod, pagrabu daļa (1 kub. ass tilpima). Vai-
rāksolīšana sāksies no cenas 10,—

4) Turpat atrod, akas būdu, klozetu un vaktnieka būdiņu.
Vairāksolīšana sāksies no cenas .... . . 6

5) Turpat atrod. bij. kokzāģētavas dzeloņa stiepuļu sētu
ar mietiņiem. Vaiia<solišana sāksies no cenas . , 6,—

6) Turpat atrod. apm. 1000 m kapara apgaismošanas
vadus ar 16 stabiem un 32 izolatoriem. Vairāksolīšana
sāksies no cenas 338,40

7) Rīgā, Kalpaka bulv. Ne 6, atrod, elektr. vara kabeļus
apm. 129 kg 16un 2,5līdz ar drošibas plāksni
25'J anu. (lietoti). Vairāksolīšana sāksies no cenas , 266,—

8) Talsu apriņķi, Stendes muiža, atrod. 27HP.Cassetraktoru ar arklu. Vairāksolīšana sāksies no oenas „ 1400,—
Rakstiski piedāvājumi, kuji aplikti ar 80 sant zīmognodokli.

jāiesniedz slēgtas aploksnes ar uzrakstu : ,Uz _22. aprija 1927. g. Izsoli'
līdz ar attiecīgu drošības naudu 10% apmērā no solītai cenas —
izsoles komisijai ns vēlāk, ka torgu dienā līdz pulksten 10 rītā.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%
drošibas naudas no vienību izsludinātas vērtības. Pēc nosolīšanas
drošibas nauda jāpapildina līdz 10% no sumas, par kādu vienība
ir nosolīta.

Tuvākas ziņas 'auksaimniecibas pārvaldes bāvniec. un techniskā
nodaļā, istabā JVs 15 37?

Posto un telegrāfa virsvaldes $al?ena darbnīca
izsludina rakstisku izsoli

26 aprili š. &?. ux : Ne 96
1) Alvu tīro . ... 300 kg.
2) Membrānas skārdu . ... . 100 .
3) Fibru sarkanu |_/I| no 1—8 mm . . . 490 .
4) Mašīneļļu ... 400 .
5) Antenes izolatoriem 5000 gab.
6) 6 v. auklu ... 2590 m.
7) M/t. radziņiem, rokturiem, vāciņiem un 2* £95

induktora kloķlšiem . . . 11500 gab.
8) 2 v. m/t. i uklu ... 2000 m.

Ttchniskie un izsoles noteikumi, kā ari zīmējumi s?ņemami darb-
nīcas komercnodaļā, Slokas ielā Ne 2, darbdienās no pulkst. 10—12.

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina š. g. 30. aprilī, pulksten 10 rītā,

rakstisku izsoli
uz 60,000 izolatoritm Ne 2, 60000 izolatoriem Ns 3 un 200,000

izolatotiem Ne 4.
Tuvākās ziņas saņemamas materiālu iegādāšanas nodaļā no

ruiksten 11-13. Ns 77 i* 475



Dzezceļu technlskā direkcija,
Gogoļa ielā 3, izsludina 1927. g.

20. aprili pīkst. 12 dienā,
rakstisku izsoli

uz 100 _OCO gab. būvju un 126000g.
vienkāršo krasn ķieģeļ i piegādi
dzelzceļu vajf dzītam pēc tech-
niskiem noteikumiem Drošības
nauda iemaksājama 5% apmērā
no piedāvājamo materiālu vērtības.

Tuvākas ziņas un techniskos
noteikumus izsniedz dzelzceļu
virsvalde ist. Nš 317, darbdienās
no pīkst. 9—14 J* 87 592

Akc. sab. Rīgas vilnas rūpn.

KAsMl Dl H MfHs"

I: [lēļa pilna sapulci!
notiks š. g. 30. aprilī, pīkst. 4
p. o., akciju sab. valces telpās,

Rīgā, Lāčplēša ielā 125/129a.
Dienas kārtība:

1) valdes un revīzijas komisijas
ziņojumi,

2) bilances un pārskata par
1926. g. apstiprin. un peļņa
sadalīšana,

3) valdes atsvab. no atbildības
4) budžets 1927. g.
5) direktoru vēlēšanas izstajuš.

vietā,
6) reviz komisijas vēlēšanas un
7) daži di jautājumi.
Akcionāriem, kuri vēlas piedal.

sapulcē uz st. 55. § pamata, jāuz-
rāda septiņas dienas pirms sa-
pulces savas pagaidu apliecības
oriģinālus, vai ari apliecības par
tādu nodošanu glabāšanā Rotter-
damsche Bankvereeniging, Rotter-
damā vai Schueizerische Kredit-
anstalt, Cirichā.
570 Valde

Kokrūpn. un tirdzn. akc. sab.

,Calders Latvijā'

iUijpjULsapli!
notiks š. g. 30. aprili, pīkst. 5 p.p.,
Rīga, I. Smilšu ielā Ns 23 25. sab.
kantoii ar sekošu dienas kartību:

1) sapulces amatu personu vē-
lēšanas,

2) 1926. g. bilances un darbīb.
pārskata apstiprin. līdz ar valdes
un revīzijas komis. ziņojum. un
dividendes nozīmēšanu, peļņas
izdalīšanu valdes atsvabināšanu
no atbildības,

3) budžets 1927. g.,
4) velēšanas
5) akcionāru priekšlikumi.

563 Valde.

Akciju sab.
šokolādes un konfekšu fabrika

„UJliCJt''
uzaicina akcionāru kungus uz

vispār, sapulci,
kūja notiks š g. 31. aprilī, pulk-
sten 6 vakarā, sabiedrības telpas,

Rīgā, Pērses ielā 10 12

Dienas kārtība:
1) sapulces priekšsēd. un se-

kretāra ievēlēšana,
2) valdes ziņojums,
3) reviz. komis. ziņojums,
4) 1926. g. pārskata apstiprin.,
5) peļņas sadališa ia,
6) budžeta apstiprin. 1927. g.,
7) vēlēšanas un
8) daīādi jautājumi.

565 Valde

Kokrūpniecības akciju sab.
„PROVODŅIK" Rīgā,

kārtēja pilna sapulce
notiks 1927. g. 30. aprili, pulk-
sten 5 pec pusdienas, akciju sa-
biedrības valdes telrās — Rīgā,

Ganību dembī Ns 31.
Dienas kārtība.

1. Valdes pārskats par 1926. g.
darbību, revīzijas komisijas
ziņojums, pārskata un ziņo-
juma un 1926. gada realizētā
budžeta apstiprināšana un val-
des atsvabinās, no atbildības.

2. 1927. g. budže'a un operāci-
jas plāna apstipr nāšana.

3. Viena valdes locekļa un viena
valdes locekļa kandidāta vē-
lēšanas saskaņā ar stāt. § 24,

4. Revizijas komisijas vēlēšanas
5. Sabiedrības valdes priekšli-

kums attiecībā uz sabiedrības
kapitāla palielināšanu līdz ar
visiem no šā izejošiem jaotāj.

6. Dažādi jautājumi un priekšlik.
Piezīme. Lai dabūtu tiesību

piedalīties kārtējā sapulce un
nodot viņā balsi, akciju īpaš-
niekiem jāiesniedz savas ak-
cijas vai kreditestāžu apliecī-
bas (kvitēs) par tādu pieņem-
šanu glabāšanu vai ieķīlāšanu,
valdei — Rīgā, ne vēlāk, kā
7 dienas pirms kārtējās sa-
pulces (statūtu 52 §).

568 Valde.

Galgauskas pagasta
valdei,

Madonrs apriņķi, vajadzīgs labi
iestrādājies

darbvežu palīgs.
Kandidāti, kufi velētos šo vietu

pieņemt, tiek lūgti nekavējoši
pieteikties pie darbveža, iesniedzot
dokumentus par agrāko nodarbo-
šanos un izglītību.

Alga pēc kategorijas, brīvs
dzīvoklis, apkurināšana un ap-
gaismošana.

Dzelzsceļa stacija Tirza 4 klm.
558 Pagasta valde.

Apģērbu izgatav. un tirdzn.
A.|S. „Gentleman'

pagodinās ielūgt savus akcion. uz

kārtējo
pilno sapulci

kura rotiks sestdien, 30. aprilī
š. g. pīkst. 8 p. p., Kaļķu ielā 22.

Dienas kārtiba:
1) Gada pSrskata par 1926. g.

apstiprināšana.
2) Peļņas sadalīšana.
3) Jautājumi un priekšlikumi.

571 Valde.

„APEKOL"
Amerikāņu petrolejas kom-

pānija Latvijā
akcionāri tiek padevīgi ielūgti uz

kārtējo pilno sapulci,
ku[a notiks sestdien, 1927 gada
30. aprilī, pulksten 12 _r>riekšdiena,
.Apekol" birojā, Rīgā, lielā Pils

iela Ne 6.
Dienas kārtība

1. Valdes g'd'i pārskats un bi-
lances pieņemšana 1926. vei-
kala gadam.

2. Budžeta un darba plāna ap-
stiprināšana 1927. veikala
gadam.

3. Papildu vēlēšanas vaidēs sa-
stāvam.

4. Revizijas komisijas vēlēšanas
1927. vei<ala gadam.

5. Iesniegumi un priekšlikjmi.
Akcionaiu kungiem, kuji vēlas

piedalīties pilnā sapulce, saskaņa
ar statūtu 52. § savas akcijas _ ir
jādeponē līdz 23. aprilim mušu
sabiedrības kase, Rīgas kredītu
bankā Rigā, vai sab ediībss bankā
(Vereinsbank) Hamburgā.

5*7 Valde.

Raunas
krol-alzdevasbledriba

ar šo dara zināmu vispārībai, ka
saskaņā ar pilnas biedru sapulces

lēmumu no 25. marta i. g. sa-
biedrība par noguldījumiem ap-

rēķinās septiņus (7<V procentus
gadā. Minē.ā a/o/0 norma stājas
spēkā pec viena mēneša no iz-
sludināšanas dienas.

424 Valde -

Latvijas kredītiestāžu darbi-
nieku savienības

kārtējā pil a sapulce
ceturtdien, šī gada 28. aprilī,
pulksten 6 vakarā, Rīgas amatn,

biedrības {elpas.
Dienas kārtiba.

1. Sapulces vadītajā ievēlēšana.
2. Protokola nolasīšana.
3. Darbības pārskats.
4. Revizijas komisijas ziņojums.
5. Valdes atsvabināšana no at-

bildības Qg ;
6. Darba plāns un budžets par

1927. g.
7. Vēlēšanas.
8. Priekšlikumi, paziņojumi un

pieprasījumi.
Gadijumā, ja uz augšminētās

pilnas sapulces nebūtu ieradies
pietiekošais biedru skaits, tad otr-
reizēja ārkārtēja pilna sapu'ce no-
tiks turpat tanī paša diena pulk-
sten 7 vakarā, ar to pašu dienas
kārtību, kura pec statūtu § 63.
būs pilntiesīga pie kura katra
ieradušos biedru skaita.

569 Valde.

BūvrOpniecības a./s.
„BETONS'

kutēja akcionāru sapulce
notiks sabiedrības kantora telpas,
Dzirnavu ielā Ne 70, 1927. gada

29. aprili, pulksten 18.
Dienas kārtība.

1. Sapulces darbinieku vēlēšana.
2. Valdes un reviz. komis. ziņoj.
3. Gada pārskata par 1926gadu

pieņemšana un apstiprināšana.
4. Peļņas sadalīšana.
5. Budžets 1927. gadam.
6. Velēšanas
7. Dažādi priekšlikumi, ziņojumi

un jautājumi.
Akcionāriem, kup vēlas pieda-

līties sapulcē, saskaņa ar § 55.
jāuzrāda savas akcijas vai kvitēs
par to noguldījumu vietējās ban-
kās, 7 dienas pirms sapulces, sa-
biedrības kantori.

562 Valde.

Rīgas
kuģniecīb akc. sab.

(The Rīga Shipping Co L-td)
sasauc

pilnu alti. sapulci
š. g. 28. aprilī, pīkst. 7 vakara,

Rīgā, Merķeļa ielā 21.
Dienas kārtība:
1) sapulces amatu personu vē-

lēšana,
2) gada pārsk par 1926. g. un

reviz. kcmis. ziņojums.
3) valdes priekšlikumi un
-1) valdes un reviz. komis. lo-

cekļu vēlēšanas. 564

Latvijas ebreju veselības apsar-
gāšanas biedrība ziņo, ka 1923. g,
maija mēnesī no Rīgas apgabal-
tiesas reģistrācijas nodaļas izdota
apliecība .Oze" nodaļas nodibi
aāšanai Liepājā — nozaudēta un
uzskatama par nederīgu 589

Rīgas policijas IX iec. priekš-
nieks_ izsludina par nederīgu no-
zaudēto karaklausības apl. Ne 717,
adotu 27« x>kt. 1919. g., no Rīgas
kāja apr. priekšnieka uz pilsoņa
Jāņa Kriša d. Dfimiņa vārdu, dz.
1884. g. 575

Tirdzniecības un rūpn. akc. sab.

„BecQ§
notiks šg.29.aprilipīkst.7v,

Peterbaznīcas lauk. 37,

kārtēja

pilna saulce
Dienas kartība:

1) Pārskats par 1925./26. g. un
revizijas komisijas ziņojums.

2) Darbības plāns un budžets uz
1927. g.

3) Velēšanas.
561 Valde.

Alus noritami ,.GUST. KUHTZEHDORF", akciju saMedr.
Rīga, Matīsa iela 8.

Gada nārskats par 1920. {astoņpadsmito) gadu.
Ienākumi 1926. gadā Ls 550 554,51
Izdevami 1926. gadā 546.439,52

Peļņas atlikums Ls 4.114,99

(fiilanee uz 19249. gada 31. decembri.

A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls
Nekustams īpašums 126 427,— Akciju kapitāls 400 000.—
Gruntsvērtiba . 29 496,57 Akcionāru londs 129.811,73
Mašinas un aparāti .... ... 113.450. - Kreditori . . 155.376,—
Dzesināšanas ietaise ... . 36.180,— Izmaksājama skaid-a peļņa 4.114,99
Mucas un toveri 67.150,—
Mucenieku darbnīca 1.5fi4,—
Automobiļi un ekipāžas 21 723,—
Zirgi . . . . . 8.172,—
Inventārs, pudeles, kastes un korķi . . 34 742,22
Bankā par labu un kasē 22.453,37
Dabūti vekseji 1/8 ',20
Protestēti vekesļi 369,70
Krājumi ? ... 204.998,93
Debitori . . . 21.476,73

689.292,"73 6892J272

(feļnas un zaudējumu ftonts.

Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Nekustams īpašums, Rig ī 13.148,06 Minerālūdeņu konts ? 27.621.S4
Bulduros .... 854,01 Inventārs ārpus rīcibas . . . 320,—

Mašinas un aparāti 16.6i>7,13 Izdevumi un ienākumi uz nekustamu
Mucas un toveri 13.042,— īpašumu 1

™ 'm
Ekipāžu konts 567,— Drabiņu konts 9'?na$Automobiļu konts 1 846,— Miežu atkritumi o?Pudfļu konts 13.761,37 Ieselkājas 28*"
Inventāra konts 181,— Glāžu luzumi .... '?"?« -£
Kastu konts 2.717,80 Iesala konts • 13-j '^,Korķi un spundes 9.329,80 Alus konts 496,85i.'
Apkurināšanas konts 16.145,46
Mucenieku daibn. konts . ... 174,—
Dzesināšanas ietaise . 4.020,—
Z'rgu konts_ 975,—
Zirgu uzturēšanas konts 10 522,79
Izdevumu konts 24.638,69
Ledus konts 2.3S0,—
Protestēti vekseļi 727,97
Dzensiksnas 1.212,77
Apiņu konts . 23.6 5,05
Akcizes nodoklis 194.407,50
Muitas kcnts 7.159,57
Apdrošin pret nelaimes gadīj. . . . 1.409,93
Bandroļu konts 13 494,—
Slimo kase 5.556,45
Spēka patērēšana 1.317,54
Apgaismošana 2.521,41
Ajdrošināšunas konts 2 915,60
Alga strādniekiem ... 45.995,60
Alga kalpotājiem 78.695.23
Automobiļu uzturēšana . i .265,94
Uzturēšana Bulduros 6-988,36
Procentu konts 22.195,79

546.439,52 550^ '
Skaidra pelņa . . . 4 114,99

^
šāssļŠĪ ___

29532 Varde

Medzes pag. valde izsludina Tirzas pag. valde izsludina par Ķeipenes pag.'ļ.-'Latv-
par nederīgu nozaudēto zirga nederīgu nozaudēto zirga pasi par nederīgu nozau°.otu no
pases grāmatiņu Ne 232, izdotu Ns 1, izdotu no Tirzas pag. iekšz. pasi Ne 225. » ^.no Medzes pag.v.I926.g. 22.janv. valdes 1920. g. 9.ebr. uz Kārļa šīs pag. valdes 1920. g- ' ^.uz Andreja Mikeja d. Aizpora v. Caunes v. 29502 uz Trīnes Jēkaba m. =p

Akc. sabiedr. ..Filmu-Unions' A. Gutcmann

vispārīgā gada sapulce
notiks 30. aprilī 1927. g., pīkst. 12 akciju sabiedr. valdes

telpās, Rīgš, Baznīcas.ielā Ni 3.
Dienas kartība:

11 Va de« ziņojums , gada pārskats un revizijas komisijas ziņojums.

9) Budžets. 3) V aWes un revizijas komisijas velēšana. 4t Dažādi

^Akcionāru priekšlikumi jāiesniedz valdei rakstiski līdz 23. apruim šg.

Rīgas biržas banka.
Bilance uz 1927. gada 1. janvāri.

A k t i v s. Pasīvs.
Kase .... 183.184,01 Pamatkapitāls ISOSfinn
Tekošs rēķins Latvijas bankā 237.131,95 Rezerves kapitāls ' 68674«Ārzemju nauda . . . ... 2469,67 Speciāli rezerves kapitāli liRien,
Vērtspapīri*) 42.468,08 Doguldījumi uz noteiktu laiku 241 «r'SDiskontēti vekseļi: . . nenoteiktu laiku '?aS'oi

a) portielī un Latvijas bankā . . . 3.426.498,12 Tekoši _ rēķini 2 61] īm?b) pie korespondentiem . . . 3345,52 3.435.843,64 ļ Parķīlati vekseļi Latvijas banka 1-464 77ont
Aizdevumi. . . . . 357 61 ' Parķīlatas preces un preču dokumenti 34914S 9Spec. tekoši rēķini nodrošināti ar: Korespondenti Nostro . ... . . ... 598.057 S4

a) vērtspapīriem 117.756,88 . Loio 84'>647aļ
b) vekseļiem . . ...... 40.278,77 Procentiun komisija 53832m
c) precēm un preču dokumentiem 1.452.122,53 1.610 158,18 Nama pārvaldes ieņēmumi 525

,w

Akreditīvi 9.420,-ļ Nodokļi . 78.12^4
Korespondenti Nostro 781559,50 f,5J0Sas sP330.828,61

Loro 571289 98 I)azadl Pasīvi .... . . . 27266683
Nekustama manta '. '. ' ... ' . ' 1.000C00- SPec tek- rē*' Pret vekseļiem Latvijas banka . . 381^SInventārs .... —,02
Šefi . —.02
Procenti un komisija . . . 13.490,51
Tekoši izdevumi ... ..... 2.084,97
Pārejošas sumas 700 994,31
Pārēji» aktivi " 325 50^,32

Ls 8.915.952 7/ Ls 8 915.952,77

Pejņas un zaudējumu konts 1926. g.
Inkasso vekseļi un dokumenti: .. Debets. Kredīts.

a) portfeli ... . 717.180,11 ļ Pie noguldījumu pro- No vekseļu procent. . 332.78251
b) pie korespondentiem . 773.914,37 1.491.094,48 centiem . . 15 859,51 . aizdevumu proc. . īao 'sr

Avalu un galvojumu debitori 707.879- ? Giro-procentiem . 182.415 07 . Oiroā Depot . . 151.974J5
=- 91Q8Q7,,. izdevumiem . . 272.152,36 . korespond. , . 90.841,62ls z.iaa.a/j^o < nama pārvaldes . 12.929,40 . vērtspapīru , . 6 778,01

. apšaubāmām pra- , vērtspapir., kursu
sībām . . 16.387,17 peļņa . . 1.654,65

, biutto-peļņas . . 314.419,37 . šķiram, tratem, ār-
zemju darījumiem
u. c 121.170,45

, komisijas konta . 51.643,94
» depozītu nodevām 1.831,30

*) Portfeli atrodošos vertspapiiu starpa: , seifu . 6.960.80
a) rezerves kapitāla vērtspapīri . . 39.104,—, ienākumiem no
b) apgrozības kapitāla: agrāk norakstītām

Negarantēti aizņēmumi un akcijas 3.364 02 apšaubāmām pra-
Arzemju vērtspapīri .... —.06 sībām .... 48.3°5.08

La 42.468,08 Lr8Ī4.Ī62T88 Ls 814.102,8»

29382 Valde.
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