
Ministru kabineta sēde 1928. g. 12. janvārī.
Valsts Prezidenta pavēles armijai un flotei.
Pārgrozījumi un papildinājumi notei-

kumos par strādnieku un citu al-
gotu darbinieku nodrošināšanu sli-
mības gadījumos.

Noteikumi par Latvijas mākslas akadē-
mijas absolventu tiesībām.

Noteikumi par Latvijas konservatorijas
absolventu tiesībām.

Noteikumi par Nacionālo operu.
Noteikumi par privātās mācības iestādēs

nokalpoto gadu ieskaitīšanu skolo-
tāju izdienā.

Noteikumi par Aiviekstes pagasta dzimt-
sarakstu nodaļas grāmatu atjaunošanu.

Noteikumi par dažiem pārgrozījumiem
zemes grāmatu lietās Latgalē.

Rīkojums par valsts saldētavu.
Veselības departamenta rīkojums.
Rīkojums par grants pārvadāšanu no

dzelzceļu grantsbedrēm izdalīšanai paš-
valdības iestādēm un privātām per-
sonām.

Valdības rīkojumi un pavēles
Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos

par strādnieku un citu algotu darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)

Noteikumos par strādnieku un citu
algotu darbinieku nodrošināšanu slimības
gadījumos (1922. g. izdevums) ievest
sekošus pārgrozījumus:

1.
Noteikumu 19., 37., 38., 43., 47., 48.,

49. un 52. pantu pārgrozīt sekosi:
19. panta 1. punktu papildināt ar

vārdiem: „kā ari par darba vietas īpaš-
nieka maiņu".

37. pantā vārdus „trešo daļu" atvietot
ar vārdiem ,,ceturto daļu", 38. panta
1. punktā strīpot vārdus: ,,un nelaimes"
un pantu papildināt ar šādu piezīmi:

Piezīme. Slimo kases pilnai sapulcei
ir tiesība nolemt, ka par zālēm, kuras
kase izdod dalībniekiem, no pē-
dējiem ņemamas piemaksas iīdz 20°/c
apmērā no zāļu vērtības.

43. pantā strīpot vārdus: „darba de-
vēja vai",

47. pantā 1. punktā vārdus: ,,darba
devējiem, piemērojoties darba vietu lie-

lumam, viņu darbinieku skaitam un vie-
tējiem apstākļiem" atvietot ar vārdiem:
,,slimo kasēm un ārstiem, piemērojoties
kases darbības rajona lielumam, viņas
dalībnieku skaitam un citiem vietējiem ap-
stākļiem".

Tā paša panta 2. punktu strīpot.
48. panta 1. punktā strīpot vārdus:

,,vai pie sakropļojumiem nelaimes ga-
dījumos",

49. pantā strīpot vārdus: „un sakropļo-
šanas",

52. pantā vārdus: ,,divdesmit — līdz
trīsdesmitkārtējai" atvietot ar vārdiem:
,,trīsdesmit- līdz četrdesmitkārtējai".

To pašu pantu papildināt ar šādu pie-
zīmi:

Piezīme. Ja mirušā dalībnieka dienas
alga nesasniedz šo noteikumu 63. pan-
tā norādītā kārtībā nosacīto vien-
kārša darba strādnieka vidējo dienas
algu, pabalsts apbedīšanai jāaprēķina
pēc pēdējās.

II.
Noteikumu 18., 39., 42., 50., 63. un

94. pantu izteikt sekosi:
18. Par slimo kases dalībniekiem skai-

tās visas 2. pantā minētās personas,
kuras nodarbinātas slimo kasei pievienotā
darba vietā. Šo personu līdzdalība kasē
sākas no tās dienas, kad viņas pielaistas
darbā, ja darba vieta jau slimo kasei pie-
vienota, bet ja kasi tikai dibina, vai ari
darba vietu vēl tikai kasei pievieno, tad
no tās dienas, kad kase nodibināta, vai
darba vieta kasei pievienota. Līdzdalība
slimo kasē izbeidzas ar apdrošinātās per-
sonas nāvi, ar viņas iestāšanos citas kases
dalībnieku skaitā, bet ne vēlāk, kā trīs
mēnešos pēc darba izbeigšanās kasei pie-
vienotā darba vietā.

1. piezīme. Slimo kases pilnai sa-
pulcei ir tiesība nolemt, ka pēc darba
izbeigšanās darba vietā līdzdalības tie-
sības kasē līdz trīs mēnešiem ir tikai
tām personām, kuras bijušas par
kases dalībniekiem zināmu laiku.

2. piezīme. Līdzdalības tiesibas sev
un saviem kasē ierakstītiem ģimenes
locekļiem apdrošinātā persona pa-
tur ari par to laiku, kamēr viņa tur-
pina saņemt pabalstu no slimo
kases.

39. Ārsta palīdzība slimo kases da-
lībniekiem sniedzama:

1) slimības gadījumos, kuri nav sai-
stīti ar darba spējas zaudēšanu,
lidz tam laikam, kamēr saslimušais
ir kases dalībnieks, un

2) slimības gadījumos, kuri saistiti
ar darba spējas zaudēšanu, neat-
karīgi no tam, vai slimība prasa
ārstēšanu ambulatorijās vai slim-
nīcās — līdz 50. pantā paredzētā
laika notecējumam.

42. Slimo kases pienākums sniegt
ārsta palīdzību visiem kases dalībnie-
kiem. Darba devēja pienākums iemaksāt
slimo kasei šo noteikumu 63. pantā no-
rādītā kārtībā dalībnieku ārstēšanas iz-
devumu segšanai 2°no katram kases
dalībniekam izmaksātās darba algas sumas.
To dalībnieku ārstēšanai, kuriem izmaksātā
alga nesasniedz šo noteikumu 63. pantā
norādītā kārtībā nosacīto vienkārša darba
strādnieka vidējo algu, iemaksas ārstē-
šanai jāizdara no pēdējās. Iemaksas
ārstēšanai darba devējam jāizdara uz
sava rēķina un tās nedrīkst ieturēt no
kases dalībniekiem izmaksājamās algas.

Piezīme. Kara resorā nodarbinātos
slimo kases dalībniekus kara resors
var ārstēt uz sava rēķina. Tādā ga-
dījumā iemaksa par kases dalibnieku
ārstēšanu slimo kasēm nav izdarāma.

50. 48. panta 1. punkta atzīmētos

naudas pabalstus slimo kase izsniedz, sa-
kot ar slimības 4. dienu iīdz izveseļošanās
dienai, bet ne ilgāki, kā 26 nedēļas;
ja slimība atkārtojas, tad ne ilgāki kā
30 nedēļas aadā.

Piezīme. Slimo kases pilna sapulce
var nolemt, ka 48. panta 1. pktā
norādītos naudas pabalstus izsniedz
līdz 52 nedēļām tiem, kuri par slimo
kases dalībniekiem bijuši vismaz
vienu gadu pirms pēdējās saslimšanas
sākuma. Tādā gadījumā pabalstu par
laiku, kas pārsniedz 26 ned. resp.
30 nedēļas var nosacīt zemāku par
šo noteikumu 49. pantā noteiktām
2/3 no algas.

63. Darba devējs ietur kases dalīb-
nieku iemaksas algu izmaksājot un ie-
maksā tās slimo kasei nedēļas laikā,
skaitot no ieturēšanas dienas Tajā pašā
laikā darba devējs iemaksā ari savas pie-
maksas, kā ari iemaksas dalībnieku
ārstēšanai (42. p.). Noteiktā laikā neie-
maksātās sumas piedzen policija uz slimo
kases valdes rīkojuma pamata saskaņā
ar noteikumiem par valsts neapstrīdamu
prasījumu piedzīšanu (bij. Krievijas lik.
krāj. XVI. sēj., II. daļa, 1910. gada izd.).

Sūdzības par šai pantā minētiem slimo
kases valdes rīkojumiem iesniedzamas
Tautas labklājības ministrijai viena mē-
neša laikā pēc rīkojuma pasludināšanas.
Sūdzības iesniegšana neaptur rīkojuma
izpildīšanu, ja par tā apturēšanu nav
bijis sevišķa Tautas labklājības ministrijas
lēmuma.

Par laikā neizdarītām iemaksām darba
devējiem jāmaksā slimo kasei soda nauda
1% apmērā mēnesī no laikā nenomaksātās
sumas nepilns mēnesis skaitās par pilnu.

To kases dalībnieku iemaksas, kuru
a/ga nesasniedz vienkārša darba strād-
nieka vidējo algu, ko atkarībā no vie-
tējiem apstākļiem nosaka Tautas lab-
klājības ministrija ne ilgāki kā par pus-
gadu uz priekšu, noma'ksā iemaksas veidā
darba devējs no saviem līdzekļiem.

Valsts kase piemaksā slimo kasei par
katru kases dalībnieku tikpat, cik jā-
maksā darba devējam, atskaitot iemaksas
dalībnieku ārstēšanai (42. p.). Valsts
piemaksas izsniedzamas kasei par katru
notecējušu mēnesi ne vēlāk kā mēneša
15. dienā uz Tautas labklājības ministrijas
pārbaudītu un apstiprinātu aprēķinu pa-
mata. Slimo kases valdei piemaksu pie-
prasījumi jāiesniedz Tautas labklājības
ministrijai ne vēlāk par 10 dienām pēc
notecējušā mēneša.

94. Valdes lēmumus var pārsūdzēt
statūtos noteiktā kārtībā kases pilnai sa-
pulcei. Sūdzības par tādiem kases valdes
lēmumiem, kuri attiecas uz ārsta palī-
dzības sniegšanu vai naudas pabalsta
piešķiršanu var ari iesniegt Tautas lab-
klājības ministrijai 7 dienu laikā no
lēmuma pasludināšanas. Tautas labklā-
jības ministrijai pārsūdzētu kases valdes
lēmumu nevar pārsūdzēt kases .pilnai
sapulcei.

III.
Noteikumus papildināt ar sekošu

19'. pantu:
19i. ja darba devējs vai viņa viet-

nieks Tautas labklājības ministrijas no-
liktā kārtībā nav paziņojis slimo kasei par
kases dalībnieku atlaišanu vai darba līgumu
pārtraukšanu (19. p.), tad iemaksas un
piemaksas darba devējam jāizdara līdz
šāda paziņojuma iesniegšanai. Valsts ne-
piemaksā par to laiku, kurā dalībnieks
darba vietā nav strādājis. Ja kasei nav
paziņots par darba vietas īpašnieku maiņu
(19. p.), tad par iemaksām un piemaksām
līdz paziņošanai atbild kā darba vietas
agrākais, tā ari jaunais īpašnieks.

IV.
Noteikumos strīpot: 5., 6., 40., 41.,

45., 46., 53. un 54. p. p.
V.

Noteikumos vārdus: ,,Darba ministrija"
atvietot ar vārdiem: ,,Tautas labklājības
ministrija".

Rīgā, 1928. g. 5. janvārī.

Ministru prezidents M. Skujenieks.
Tautas labklājības ministris A. Rudevics.

NOTEIKUMI
par privātās mācības iestādēs nokalpoto

gadu ieskaitīšanu skolotāju izdienā.

(Izdoti Latv. Rep. Satv. 81. p. kārtībā).

1. Skolotāju izdienā var ieskaitīt visāda
tipa privāto mācības iestāžu skolotāju
darbu, ja tās reģistrētas saskaņā ar 1925. g.
6. augustā izdotiem noteikumiem par
privātām mācības iestādēm vai pastāv
uz īpaša likuma pamata.

2. Šonoteikumu pirmā pantā paredzēto
iestāžu skolotāju dienestu ieskaita, ja
mācības iestāde pēc savas iekārtas un
programas pielīdzināma pastāvošiem valsts
resp. pašvaldības iestāžu skolu tipiem,
kādi ir: bērnu dārzi, pirmskolas, pamat-
skolas, vidusskolas, papildu skolas un
arodskolas.

3. Pārējos gadījumos nepieciešams
īpašs izglītības ministra lēmums par to, ka
iestādei tādas tiesības piešķirtas, ja ie-
stādes statūtos vai īpašos noteikumos
tādas tiesības jau nav paredzētas.

4. Visas likumīgi atļautās privātās mā-
cības iestādes un viņu paidagoģiskais
personāls reģistrējami šādā kārtā:

1) bērnu dārzi, pirmskolas, pamatskolas
un papildu skolas — vietējās skolu
valdes; par iestādes reģistrēšanu sko-
lu valde paziņo ne vēlāk, kā mēneša
laikā skolu virsvaldei;

2) vidus- un arodskolas, kursi un sper
cialas mācības iestādes, kā ari aug-
stākā tipa mācības iestādes — at-
tiecīgās izglītības ministrijas direk-
cijās resp. pārvaldēs.

Piezīme. Par skolotāju dienestu ve-
dami attiecīgi dienesta gaitas ap-
raksti.

5. Skolotāju dienesta ieskaitīšana jā-
saskaņo ar pastāvošiem likumiem, no-
teikumiem un rīkojumiem par skolotāju
dienestu un darba laika normām.

6. Šinis noteikumos paredzēto dienestu
var ieskaitīt izdienā sākot ar 1925. g.
1. augustu. Uz kādām privātām mācības
iestādēm šīs ieskaitīšanas tiesības attie-
cināmas pirms šī laika, nosaka izglītības
ministris, pie kam tādas tiesības var pie-
šķirt tikai iestādēm, kuru audzēkņu skaits
nav mazāks par 10.

Rīgā, 1928. g. 10. janvārī.

Ministru prezidents M. Skujenieks.
Izglītības ministris I. Rainis.

NOTEIKUMI
par Latvijas konservatorijas absolventu

tiesībām.
(Izdoti Latv. Rep. Satv. 81. p. kārtībā).

I. Ar diplomu beigušo tiesības:

1. Latvijas konservatorijas absolven-
tiem, kas ieguvuši brīvmākslinieka diplomu
saskaņā ar konservatorijas satversmes
55. p., ir tiesība ieņemt atbildīgu vadītāju
vietas savā specialitātē visās iestādēs un
uzņēmumos, kur attiecīgs dienests pa-
redzēts.

2. Konservatorijas absolventiem ir tie-
sība būt par mācības spēkiem speciālos
mācības priekšmetos, kādi minēti absol-
venta dipiomā, kā ari par koru dziedāšanas
skolotājiem un koru vadoņiem visāda
tipa mācības iestādēs.

3. Absolventiem, kas vēlas ieņemt
2. pantā minētos priekšmetos pilntiesīga
skolotāja vietu vidus, arodu un pamat-
skolās un citās līdzīgās mācības iestādēs
(izņemot speciālas mūzikas izglītības ie-
stādes), ir jābeidz konservatorijas obliga-
toriskie paidagoģiskie priekšmeti.

4. 3. pantā minētie skolotāji kvalifi-
cējami kā pilntiesīgi attiecīgo iestāžu
skolotāji ar augstskolas izglītību savā
specialitātē.

II. Zemāko kursu beigušo tiesības:

5. Konservatorijas audzēkņiem, kas
beiguši konservatorijas obligatoriskos

valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. g. 12. janvārī

Nr. 156.
Pārvietoju Kurzemes artilērijas pulka

virsleitnantu Jāni Ulmani attestacijas
pārbaudīšanai uz Latgales artilērijas
pulku.

Valsts Prezidents G. Zem gals.
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1928. g. 12. janvārī
Nr. 157.

? § i,
Ieskaitu aktivā kara dienestā Arsenālā

rezerves ārstu kapteini Aleksandri
Kļaviņu.

§2.
Pārvietoju dienesta labā Bruņošanās

pārvaldes kara ierēdni Indriķi Rozentalu
Uz Kara būvniecības pārvaldi.

§ 3.
Pārvietoju uz paša velēšanos Kara

tiesu pārvaldes kara ierēdni Augustu
Šlesseri uz Kara būvniecības pārvaldi.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris, ģenerālis Bangerskis.
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priekšmetus saskaņā ar konservatorijas

satversmes 55. p. piezīmi, ir tiesība būt
visās vidējās un zemākās mācības iestādēs
par pilntiesīgiem koru dziedāšanas un
muzikāli teorētisku priekšmetu skolotājiem
bez augstskolas izglītības un par koru
vadoņiem.

Rīgā, 1928. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents M. Skujenieks.

Izglītības ministris J. Rainis.

NOTEIKUMI
par Latvijas mākslas akadēmijas absolventu

tiesībām.
«(Izdoti Latv. Rep. Satv. 81. p. kārtībā).

I. Ar diplomu beigušo tiesības:
1. Latvijas mākslas akadēmijas ab-

solventiem, kas ieguvuši akadēmijas diplo-
mu saskaņā ar akadēmijas satversmes
48. p., ir tiesība ieņemt atbildīgu vadītāju
vietas savā specialitātē visās iestādēs un
uzņēmumos, kur attiecīgs dienests pa-
redzēts.

2. Akadēmijas absolventiem ir tiesība
būt par mācības spēkiem tēlojošās un
lietiskās mākslas priekšmetos visāda tipa
mācības iestādēs, bet vidus un arodskolās
— ari par skolotājiem citos galvenos
speciālos priekšmetos, kup ietilpst aka-
dēmijas speciālo nozaru programās.

3. Absolventiem, kas vēlas ieņemt
2. pantā minētos priekšmetos pilntiesīga
skolotāja vietu vidus, arodu un pamat-
skolās un citās līdzīgās mācības iestādēs,
ir jābeidz akadēmijas obligatoriskie pai-
dagoģiskie priekšmeti.

4. 3. pantā minētie skolotāji kvali-

ficējami kā pilntiesīgi attiecīgo iestāžu
skolotāji ar augstskolas izglītību savā
specialitātē.
II. Zemāko kursu beigušo tiesības:

5. Akadēmijas audzēkņiem, a) kas ie-
skaitīti par pilntiesīgiem audzēkņiem kādā
meistardarbnīcā un beiguši tajā visus
obligatoriskos un speciālos priekšmetus un
b) kas beiguši aktu klasi (gleznošanā un
zīmēšanā) ar visiem speciāliem un obliga-
toriskiem priekšmetiem, ja viņi pie tam
beiguši obligatoriskos paidagogiskos priekš-
metus — ir tiesība būt visās vidējās un
zemākās mācības iestādēs par pilntiesīgiem
tēlojošās un lietiskās mākslas priekšmetu
skolotājiem bez augstskolas izglītības.

6. Tiem, kas beiguši akadēmijas ģipša
un dzīvās figūras zīmēšanas un dzīvās
galvas gleznošanas klases ar attiecīgiem
speciāliem un obligatoriskiem priekšme-
tiem un paidagogisko kursu, ir tiesība
būt par tēlojošās un lietiskās mākslas
priekšmetu skolotājiem pamatskolās.

Rīgā, 1928. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents M. Skujenieks.

Izglītības ministris j. Rainis.

Noteikumi par Nacionālo operu.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)

I. Vispārēji nosacījumi.
1. Nacionālā opera ir valsts uzņēmums.
2. Operas uzdevums ir: a) sarīkot galvas

pilsētā kārtējas operas izrādes, koncertus,
operetes, baletus un tamlīdzīgus uz-
vedumus, b) rūpēties par mūzikas un ope-
ras mākslinieciskā līmeņa pacelšanu.Operai
ir tiesības ar izglītības ministra piekrišanu
sarīkot uzvedumus provincē, atvērt stu-
dijas, operas un baleta klases, sarīkot
lekcijas par speciāliem priekšmetiem, ko-
mandēt uz ārzemēm apdāvinātus spēkus
papildināšanās nolūkā, izsolīt godalgas par
labākām latvju operām un citiem oriģināl-
darbiem, kā ari izdot periodiskus rakstus.

3. Operas sezona sākas ar 1. septembri
un beidzas 31. maijā, neieskaitot sagata-
vošanai nepieciešamo laiku, kura ilgumu
nosaka ligums ar personālu.

4. Opera ved grāmatas pēc dubultās
grāmatvešanas sistēmas. Instrukciju grā-
matvedībai un norēķiniem izdod izglītības
ministris saziņā ar finansu ministri un
valsts kontrolieri.

5. Operai ir zīmogs ar mazo valsts
ģerboni un uzrakstu „Latvijas Nacionālā
Opera".

II. Operas līdzekļi un budžets.
6. Opera pārņem likvidētās autonomās

Latvijas nacionālās operas aktivu un pa-
sivu pēc likvidācijas bilances uz 1928. g.
1. jūniju.

7. Operas pamata kapitālu var pa-
lielināt ar valsts budžetā paredzētiem lī-
dzekļiem un no operas brutto peļņas netto
budžeta kārtībā.

8. Opera sastāda katru gadu budžetu
finansu ministrijas noteiktā kārtībā un
iesniedz izglītības ministrijai pievienošanai
valsts budžetam ar netto sunui.

9. Operas kārtējie ieņēmumi sastādās:
no pārdotām biļetēm, programām un tek-
stu grāmatiņām, no garderobes maksas,
ekonoma īres', operas telpu, operu, kostīmu,
dekorāciju u. t. izīrēšanu un no garantu vai
pabalstu stirnām.

10. Operas brīvie līdzekļi noguldāmi
Latvijas bankā uz operas tekošu rēķinu.
III. Nacionālās operas pārvaldīšana.

11. Opera atrodas izglītības ministrijas
pārziņā.

12.° Operu vada direktors. Direktors
atbild par operas darbību un nes visu
atbildību. Operas direktoru ieceļ ministru
kabinets uz izglītības ministra priekš-
likumu.

Piezīme. Ja Rīgas pilsēta uz līguma
pamata piedalās operas uzturēšanā,
dodot telpas ar apkurināšanu, ap-
gaismošanu u. t. t. un bez tam sedzot
naudā ne mazāk kā L'no operas zau-
dējuma pēc attiecīgā kārtā apstipri-
nātas noslēguma bilances, tad kandi-
dātu operas direktora amatam iz-
glītības ministris izrauga, vienojoties
ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

13. Direktoram ir palīgs — operas
inspektors, kuru uz operas direktora priekš-
likumu ieceļ izglītības ministris. Direktora
slimības gadījumā un viņa prombūtnes
laikā viņa vietu izpilda un nes visu atbil-
dību inspektors.

14. Direktors izstrādā instrukcijas par
darba pienākumiem visiem operas darbi-
niekiem. Instrukcijas apstiprina izglītības
ministris.

15. Direktors izstrādā katru gadu dar-
bības plānu un to iesniedz izglītības mini-
strim apstiprināšanai.

16. Orderus, pilnvaras, līgumus un
līdzīgus aktus, rēķinus un citus saistošus
dokumentus paraksta direktors vai viņa
vietas izpildītājs un atbildīgais operās
grāmatvedis.

17. Direktors, inspektors un pārējais
operas personāls saņem atalgojumu uz
brīva līguma pamata.

18. Operas personālu pieņem un atlaiž

direktors. Līgumiem ar personālu vaja-
dzīga izglītības ministra piekrišana.

19. Operas direktora algu nosaka mini-
stru kabinets, bet inspektora un pārējo
darbinieku algas noteic direktors operas
budžeta operatīvās un administratīvās
daļas robežās.

IV. Darbības pārskats un revizija.
20. Operas saimniecības gads skaitās

no 1. jūnija līdz nākoša gada 31. maijam.
21. Par katru pagājušo saimniecības

gadu direktors sastāda apgrozījumu pār-
skatu ar paskaidrojumu par operas operā-
cijām, noslēguma bilanci un peļņas un
zaudējumu rēķinu, norakstot amortizācijas
sumas kā zaudējumu no inventāra vēr-
tības.

22. Pārskatus pārbauda revīzijas ko-
misija, kuru ieceļ izglītības ministris, pie-
aicinot ari informācijas nolūkā Rīgas pil-
sētas pārstāvi, ja Rīgas pilsēta piedalās
operas uzturēšanā, saskaņā ar 12. -panta
piezīmi.

23. Par savām sēdēm revizijas komisija
ved protokolus. Pārskatus un protokolus,
tāpat ari revizijas komisijas ziņojumus un
slēdzienus iesniedz izglītības ministrim
apstiprināšanai.

Ar šo atcelti likums par Latvijas operu
un Latvijas teātri (Lik. kr. 1920. g. 172)
un Latvijas nacionālās operas statūti (Lik.
kr. 1922. g. 108).

Rīgā, 1928. g. 10. janvārī.
Ministru prezidents M. Skujenieks.

Izglītības ministris ļ. Rainis.

NOTEIKUMI
par dažiem pārgrozījumiem zemes grāmatu

lietās Latgalē.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā).
1. Latgales notariālo archivu pārdēvēt

par ,,Latgales zemes grāmatu nodaļu"
un vecāko notāru par ,,Latgales zemes
grāmatu nodaļas priekšnieku", pie kam
pastāvošie noteikumi par notariālo archivu
un vecāko notāru attiecīgos gadījumos
paliek spēkā.

2. Atcelt Notariāta nolikuma (1914. g.
izd.) 179. pantu.

3. Atcelt Notariāta nolikuma 154. pan-
ta 2. piezīmi un 192. pantu, attiecinot uz
Latgali tā paša nolikuma 332. p.

4. Uzliekot aizliegumu uz , nekusta-
miem īpašumiem, kuri padoti Notariāta
nolikuma 3. sadaļai, jāpiemēro tā paša
nolikuma 315. un 316. pants.

Aizliegumu uzlikšana Notariāta noli-
kuma 154. panta 5. punkta pielikuma
kartībā piemērojama tikai gadījumos, kad

nekustama manta nav ievesta zemes grā-
matās, pie kam tāds aizliegums paliek
spēkā līdz nākošā kalendāra gada beigām.

5. Atcelt Not. nol. 192".—1924. pantus
un 192 1. panta pielikumu, un ieķīlāšanas
apliecības vietā izdot, pēc īpašnieka vēlē-
šanās, vai nu kreditapliecibas (Not. nol.
335. p.), vai zemes grāmatu reģistra
izvilkumu ar 1920. g. 11. augusta'likuma
(Lik. kr. 197) 7. panta atzīmi par aizde-
vuma iepriekšēju nodrošināšanu.

6. Attiecināt uz Latgali Viet. lik. kop.
III d. 810., 811., 812. un 813. pantu.

Rīgā, 1928. g. 5. janvārī.
Ministru prezidents M. Skujenieks.
Tieslietu ministrijas pārvaldnieks

Brikovskis.

NOTEIKUMI

par Aiviekstes pagasta dzimtsarakstu no-
daļas grāmatu atjaunošanu.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)

Aiviekstes pagasta dzimtsarakstu no-
daļas 1922.—1925. g. iznīcinātās grāmatas
atjaunojamas pēc sekošiem noteikumiem:

1. Aiviekstes dzimtsarakstu nodaļā ie-
vedamas pēc vispārēja parauga jaunas
grāmatas to dzimšanas, miršanas un lau-
lības gadījumu ierakstīšanai, kuri notikuši
laikā no 1922.—1925. gadam (Lik. par
civilstāv. aktu reģ. 14.—16., 18.—22.,
24.-28., 30. un 31. p.).

2. Iznīcināto grāmatu ierakstu atjau-
nošanai dzimtsarakstu nodaļa pieprasa no
visiem garīdzniekiem, kuri darbojas no-
daļas rajonā, pilnīgus baznīcas grāmatu
ierakstu norakstus attiecībā uz kristības
resp. dzimšanas, apglabāšanas un laulības
gadījumiem -laikā no 1922.—1925. g.

Šīs ziņas garīdzniekiem jādod triju mē-
nešu laikā, bet par šī noteikuma neizpil-
dīšanu garīdzniekiem draud Sodu likumu
138. pantā paredzētais sods.

3. Pēc 2. pantā noteikta termiņa no-
tecējuma dzimtsarakstu nodaļa ieved visas
no garīdzniekiem saņemtās ziņas attiecīgās
jaunās grāmatās.

4. Dzimtsarakstu nodaļa ar publikā-
ciju ,,Valdības Vēstnesī" uzaicina, visas
personas, kuras laikā no 1922. g. līdz 1925.
gadam ziņojušas Aiviekstes dzimtsarakstu
nodaļai par dzimšanas, miršanas vai lau-
lības gadījumiem, kā ari visas citas ieinte-
resētās personas, paziņot dzimtsarakstu
nodaļai ierakstu atjaunošanai par tiem
dzimšanas, miršanas un laulības gadīju-
miem, kuri savā laikā bija ierakstīti iz-
nīcinātās grāmatās. Publikācija iespiežama
vienreiz mēnesī triju mēnešu laikā.

5. Tāda paša satura sludinājumus tani
pašā laikā dzimtsarakstu nodaļa izliek
redzamās vietās pašas nodaļas telpās,
vietējās pašvaldības telpās, vietējā ie-
cirkņa miertiesneša kamerā un pie dzimt-
sarakstu nodaļas rajonā esošiem diev-
namiem. Izliktie sludinājumi paliek iz-
kārti triju mēnešu laikā.

6. Paziņojumu iesniedzējiem jāpievieno
saviem iesniegumiem savā laikā no Aiviek-
stes dzimtsarakstu nodaļas izdotās ap-
liecības par dzimšanas, miršanas vai lau-
lības gadījumiem, kas notikuši laikā no
1922.—1925 g., vai citi kādi viņu rokās

atrodošies dokumenti. Iesniegto apliecību
un dokumentu oriģināli jānodod atpakaļ
iesniedzējam, iepriekš noņemot no tiem
norakstus.

7. ja paziņojumam nav pievienots ne-
kāds pierādījums, tad dzimtsarakstu no-
daļas pārzinis var pārbaudīt paziņojumu
tādā ceļā, kādu viņš atzīst par vislabāko,
pielaižot ari lieciniekus.

Piezīme. ja paziņojums par dzim-
šanas, miršanas vai laulības gadīju-
miem ir mutisks, tad dzimtsarakstu
nodaļas pārzinis, atkarībā no fakti-
skiem apstākļiem un priekšā stādītiem
dokumentiem, var nekavējoties ievest
paziņoto gadījumu atjaunojamā grā-
matā vai ari, vajadzības gadījumā,
prasīt papildu ziņas, atliekot akta
ierakstīšanu līdz apstākļu noskaidro-
šanai.

8. Ja paziņojums par zināmu gadījumu
ienācis kā no garīdznieka, tā ari no privāt-
personas, tad dzimtsarakstu nodaļa pār-
bauda abus šos paziņojumus, salīdzinot
vienu ar otru, un, kad tie saskan, ieraksta
to jaunās grāmatās.

Ja pēc salīdzināšanas izrādās par vaja-
dzīgu izlabot jau grāmatās ievestu ie-
rakstu, tad tāds izlabojums pielaižams
tikai ar vietējā miertiesneša piekrišanu.

9. Dzimtsarakstu nodaļas grāmatās at-
zīmējams, uz kāda pamata ziņas ievestas
grāmatās. Attiecīgos gadījumos ierakstus
paraksta ari paziņotāji un nopratinātie
liecinieki.

10. Visāda veida paziņojumi, iesnie-
gumi un lūgumi, kā ari visa lietvedība
attiecībā uz ierakstu atjaunošanu atsvabi-
nāti no zīmognodokļa un citiem nodokļiem .

11. Par visiem jauniem ierakstiem, iz-
ņemot tos, kuri saskan ar baznīcas grā-
matām, dzimtsarakstu nodaļas pārzinim
jāpaziņo miertiesnesim.

12. Šo noteikumu izvešanu dzīvē no-
saka tieslietu ministris, kurš ari galīgi
izšķir visus varbūtējus strīda jautājumus.

Rīgā, 1928. g. 5. janvārī.

Ministru prezidents M. Skujenieks.
Tieslietu ministrijas pārvaldnieks

Brikovskis.

RĪKOJUMS JV«40
1928. g. 11. janvārī.

Par valsts saldētavas lietošanas sākumu
nosaku š. g. 16. janvāri. No minētās dienas
līdz š. g. 1. aprilim, saskaņā ar 1927. g
„Valdibas Vēstnesī" .Ne 230 no 13. oktob ra
publicēto rīkojumu, atlīdzības maksa par
katra kilograma sviesta pieņemšanu valsts
saldētavā, uzglabāšanu, atdzesēšanu un
un novērtēšanu ņemami 4 santimi, atstājot
līdzšinējo norēķināšanās kārtību.

Zemkopības ministra b.
A. Fridbergs.

Zemkopības departamenta direktors
P.Grāvs.

RĪKOJUMS.

I. Veselības departamenta farmācijas
valde paziņo, ka no š. g. 15. janvāra stājas
spēkā tautas labklājības ministra apstip-
rināta aptieku takse līdz ar tanī ievietotām
zāļu augstākām devēm. Taksi Rīgas ap-
tiekas var saņemt veselības departamentā,
Skolas ielā N° 28, istaba 40, pārējām ap-
tiekām tā tiks izsūtīta ar pēcmaksu.

II. Uz ārstniecības likuma 381. panta
pamata ar šo tiek atceltas zāļu augstākās
deves, ievietotās bijušās Krievijas farma-
kopejas 6. izdevumā no 1910. gada.

Rīgā, 1928. g. 11. janvārī.
Veselības departamenta direktors

Dr. Aug. Pētersons.
Farmācijas Valdes priekšnieks,

mag. pharm. D. Kikkāns.

RĪKOJUMS JV26

1928. g. 3. janvārī
par grants pārvadāšanu no dzelzceļu grants-
bedrēm izdalīšanai pašvaldības iestādēm un

privātām personām.
Atjaunoju līdz turpmākam rīkojumam

grants pārvadāšanu no dzelzceļu grants-
bedrēm izdalīšanai pašvaldības iestādēm
un privātām personām, saskaņā ar instruk-
ciju N° 44, kas izsludināta ,,Valdības Vēst-
neša" 1925. g. 41. numurā un iespiesta
tā paša gada „Dzelzceļu virsvaldes rīk.
krāj." 7. numurā, papildināta ar minētā
gada rīkojumu N° 106 (skat. „Valdības
Vēstneša" 72. numuru un ,,Dzelzceļu virsv.
rīk. krāj." 12. numuru) un 1927. g. rīko-
jumu JV? 46 (skat. „VaId. Vēstn." 27. nu-
muru un ,,Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj."
5. numuru) pret tūlītēju samaksu, ieskaitot
piegādāšanu izdalīšanas vietās —- par
Ls_3,50.kb. m.

Šisrīkojums spēkā ar 1928. g. 2. janvāri.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška

Valdības iestāžu paziņojumi
UZAICINĀJUMS.

Zemkopības ministrijas zemkopības de-
partaments uzaicina Aizdzires muižas, hip.
N? 1, zemes gabala Ne 7F, kas atrodas
Kandavas pag., Talsu apr., ieguvēju
Augustu Auniņu ierasties sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis uzaicinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī", pie zemkopī-
bas ministrijas notāra — Rīgā, Dzirnavu
ielā M 31, dz. 1, iepazīties ar minētā zemes
gabala izpirkšanas līgumu Ne 48203 un to
parakstīt.

Neierašanās gadījumā ieguvēju uz-
skatīs kā atteikušos no piešķirtā gabala un
to no jauna ieskaitīs valsts zemes^ fondā.

Pamats: 1) likuma par nekustamu īpa-
šumu koroborēšanu sakarā ar agrārās
reformas likumu 5. p., 2) 1924. g.
8. februāra instrukcijas pie minētā
likuma 18., 20. un 25.p. p. un 3) likuma
par valsts zemes fonda piešķirto un
piešķiramo zemju novērtēšanu un pār-
došanu dzimtsīpašumā vai atdo šanu
dzimtsnomā 23. p.

1928. g. 11. janvārī. N° 699-C.
Zemkopības departamenta

direktora v. E. Maciņš
Zemes vērtēšanas daļas

vadītāja v. K. Šnornieks.



Ārlietu ministrija
ar šo paziņo, ka Vinē 1926. gadā miris
nedabiskā nāvē Latvijas pilsonis J u 1 i u s
K ā n s. Ārlietu ministrija uzaicina tuvi-
niekus, paziņot savas adreses ārlietu
ministrijas juriskonsultacijai.

IZLABOJUMS.
Š. g. 9; janvāra ,,Valdības Vēstnesi"

6. numurā iespiestā rakstā ,.Saistošie no-
teikumi par ugunsdzēsību Madonas
apriņķa pagastos un bieži apdzīvotās
vietās" ieviesusies kļūda: kur stāv ,,Ma-
donas apriņķa pašvaldības likvidācijas
valdes priekšsēdētājs A. Reipolts" jāstāv:
,,Madonas apriņķa pašvaldības likvidā-
cijas valdes priekšsēdētāja vietā
A. R e i p o 11 s".

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1927. g. 15. decembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 474. p. 2. d. l.pkt. pamata
apsūdzēto Eliazoru-Ludvigu Ješaja d. Da n ne-
rri a n i , kura pazīšanas zīmes ir sekošas: ebrejs,
augstāka par vidēju auguma, kalsnēju, patumšu
iegarenu seju, palielu degunu, tumši pelēkām
acīm, melniem-iesirmiem matiem, iet saliecies uz
priekšu. Dzimis 1881. gada 11. decembrī.

Katram, kam zināma Dannemaņa uzturēšanās
vieta vai ari kur atrodas viņam piederoša manta,
par to bez kavēšanās jāpaziņo apgabaltiesai vai
ari tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 1928. g. 11. janvārī. Ne 2042.
Tiesas loceklis M e I v i 1s.

Sekretārs (paraksts.)

Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde

1928. g. 12. janvārī.
1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas

Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:
1) noteikumus par armijas ekonomisko

veikalu un
2) papildinājumu likumā par Valsts

zemes bankas aizdevumu nodroši-
nāšanu ar tiesībām uz lauku neku-
stamu mantu.

2.. Atļauj Igaunijas pavalstniekam Mi-
ķelim Grivskim strādāt valsts balt-
krievu skolotāju kursos kā dziedāšanas
skolotājam.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Valmieras pilsētas valde

uzaicina Valmieras pilsētas teritorijā at-
rodošos namu īpašniekus vai to vietniekus
iesniegt līdz 1928. gada 1. februārim
pilsētas valdē, uz turpat saņemamām
veidlapām, sarakstus par visām telpām,
īrniekiem u. t. t.

Par sarakstu neiesniegšanu, vai par ne-
pareizu ziņu sniegšanu vainīgam draud
not. par pils. ienāk. u. t. t. 30. p. paredzē-
tais sods.

Valmierā, 1928. g. 9. janvārī. Ni> 92.
25282 Pilsētas valde.

RĪKOJUMS.

Sakarā ar to, ka trakuma sērga Jaun-
Iatgales apriņķa pagastos vēl nav mitēju-
sies, bet vēl arvienu parādās no jauna,
kamdēļ paziņoju, ka mans rīkojums par
Jaunlatgales apriņķa izsludināšanu uz ne-
noteiktu laiku par trakumsērgas ap-
draudētu, kurš iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" Ne 161 — 1927. g., paliek ari turp-
māk — 1928. g. spēkā — līdz mana rīko-
juma publicēšanai par tā atcelšanu.

Reizē ar šo uzdodu pagastu valdēm
iedzīvotājiem atgādināt stingrāki ievērot
noteikumus par trakumsērgas apkarošanu,
paziņojot tiem, ka ierobežojumi izsludi-
nātos trakumsērgas apdraudētos rajonos
paliek ari turpmāk spēkā.

Jaunlatgalē, 1928. g. 10. janv. N° 45/111.
Jaunlatgales apriņķa priekšnieks

Maršalks.
Sekretārs .Ratnieks.

Rīga
Beidzamā Latvju rakstnieku un žurnālistu

valdes sēdē

kā galvenos jautājumus pārrunāja februāri
sarīkojamo preses balli un preses konfe-
renci Rēvelē. Preses balles vispārējo rak-
sturu domāts ieturēt līdzšinējo, tomēr pēc
iespējas vienkāršos uzvedumu un dažādo
pasākumu veidu. Domāts mainīt zāles un
citu telpu dekoratīvo iekārtu un sagatavot
preses filmu pēc īpaši izstrādātas progra-
mas. Uzņems pastāvošo dienas laikrakstu
redakcijas, viņu darbiniekus, technisko
pusi u. t. t. Filmā uzņems ari pašu preses
balli. Latvju-igauņu preses darbinieku
konference notiks Rēvelē 23. februārī un

no Latvijas puses piedalīsies delegācija,
kurā ieies ap 10 personu. No Latvju
rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības
puses ar referātiem Rēveles konferencē
uzstāsies Dr. A. Bīlmans par Latvijas-
Igaunijas žurnālistu savienību un starp-
tautiskām preses organizācijām, A. Zalts —
par latvju preses arodniecisko organizāciju
un tās sasniegumiem, Rieb. Bērziņš —
par preses aģentūrām, par žurnālistu tie-
sisko stāvok i — Ž. Gruzevskis.

Māksla

Dailes teātrī vakar izrādīja pirmo reizi
ar ļoti labām sekmēm uzveduma ziņā
pazīstamo Šillera brīvības drāmu ,,V'il-
helms Tel ls". Skatītāji varēja noska-
tīties un ari noskatījās ar sajūsmu švei-
ciešu cīņās pret saviem apspiedējiem,
t. i. par savu brīvību.

Visa izrāde bija labi sagatavota, ska-
tuves spēki viscaur krietni izpildīja savas
lomas. Sevišķi pirmā puse atstāja stipru
iespaidu. Beidzamā daļa iznāca, dažu
isinājumu dēļ, tā kā saraustīta. Publika
bagātīgā skaitā bija ieradusies pirmizrādē.

Nacionālā opera. Artura Šnabeļa kla-
viervakars, veltīts Fr. Šuberta simtās nāves-
dienas piemiņai, Nac. operā šovakar pulksten 8.
Programā Šuberta klavierdaibi: Sonāte O-dur
op. 78, 6 Moments musicals op. 94, Sonāte
a-moll op. 143, Fantasie C-dur op. 15. — Olga
O ļ g i n a , pēc spožajiem panākumiem ,,Lakmē"
un ,,Traviatā", sai tīta vēl vienai viesizrādei:
sestdien — ,,R i g o I e 11 o". Džildas lomā —
Olga Olgina, Hercogs — Mariss Vētra, Rigo-
letto — Alberts Verners. Diriģents: Jānis Me-
diņš. — Svētdien, 15. janvāri pulksten 2 dienā
XVIII tautas izrāde „Ma s k u b ai 1 e". Galve-
nās lomās: Milda Brechman-Stengele, Natālija
Olande, Helēna Berzinska, Nikolajs Vasiljevs,
Viktors Stotts u. c. Diriģents: Teodors Reiters.
Pulksten 7.30 vakarā balets ..Raimonda ".
Piedalās: Aleksandra Feodorova, Lence, Cvei-
berģe, Tangijeva-Birzniece, Ļvovs, V. Komisārs,
Lēmanis, Saule, Brands u. c. Diriģents: Teodors
Reiters. -- ,,A n d r ē Še n j ē" pirmizrāde Nac.
operā 21. janvārī, galv. deriģenta Emila Kupera
vadībā.

Nacionālais teātris. Piektdien, 13. janvārī,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē 101. reizi
J. Raiņa ,,J ā z e p s un viņa brāļi". —
Sestdien, 14. janvārī, pulksten 7.30 vakarā, Ber-
tona un Simona ,,Z a z a" ar Liliju Š t e n g e I i
titula lomā. — Svētdien, 15. janvārī, pulksten
2 dienā, par tautas izrāžu cenām Annas Briga-
der pasaka ,,Lo 1i t a.s brīnumputns". —
Pulksten 7.30 vakarā, Ludviga Fulda komēdija
,,EzeJa ēna". — Pirmdien, 16. janvārī,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē Elinas
Zālītes komēdija ,,Bīstamais vecums". —
Otrdien, 17. janvārī, pulksten 7.30 vakarā,
tautas izrādē Gavo komēdija ,,Š o k o 1 a d e s
princese". — Trešdien, 18. janvārī pirmo
reizi Jūlija Pētersona komēdija ,,S i e v i e t e
ar sešiem prātiem".

Dailes teātris. Piektdien, 13. janvārī, pulk-
sten 7.30 vakarā „V i 1h e I m s Teli s". — Sest-
dien, 14. janvārī, pulksten 7.30 vakarā, par
tautas izrādes cenām F. Molnara velnu spēle
26 ainās ,,Sarkanās dzirnavas". —
Svētdien, 15. janvārī, pulksten 2 dienā pasaka
par bērniem ,,Bums un Atspoli te" un
pulksten 7.30 vakarā „V i 1 h e I m s Teli s". —
Pirmdien, 16. janvārī, pulksten 6 vakarā, ka-
reivju izrādē ,,V i I h e 1m s Teli s". — Otrdien,
17. janvārī, pulksten 5 pēc pusdienas, skolnieku
izrādē ,,Bums un Atspoli te".

KURSI

Rīgas biržā, 1928. gada 13. janvārī.

Devizes:
1 Amerikas dollars 5,175—5,185
1 Anglijas mārciņa 25,235—25,285

100 Francijas franku 20,20—20,50
100 Beigas 71,90—72,60
100 Šveices franku 99,45—100,20
100 Itālijas liru 27,20—27,65
100 Zviedrijas kronu 139,00—139,70
100 Norvēģijas kronu 137,50—138,20
100 Dānijas kronu. ......138,45—139,15
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,20—15,50
100 Holandes guldeņu 208,35—209,40
100 Vācijas marku 122,95—123,85
100 Somijas marku 12,98—13,12
100 Igaunijas kronas 138,40—139,40
100 Polijas zlotu 57,50—59,50
100 Lietavas litu 50,85—51,70
1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . . 98—100
4°/0 Valsts aizņēmums prem. . _. 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes ."". 92—93
8% Hipotēku bankās ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c ē n s.

Zvērināts biržas māklers M. O k m i a n s. '

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Šīs dienas „Vald. Vēstneša" numuram
iet kā pielikums līdz Nosacīti notiesāto
saraksts N° 73.

Paziņojumi jūrniekiem
izdoti no jūrniecības departamenta hidro-

grāfiskās daļas
Rīgā, 1928. g. 5. janvārī. JM? 1.
Pozicijas ņemtas no vācu kartēm. Pei-

lējumi ir īstie no 0° lidz 360°, skaitot no
N pār 0 un uguņusektoru robežas uzdotas
no jūras. Uguņu saredzamība skaidrā ļ
laikā aprēķināta pēc viņu gaismas spēka, ļ

1) Ledus signāli Ventspilī.
Uz apm. 570 23,8' N, 210 32,0' 0, loču

torņa Vest pusē pie sienas, tiks doti sekosi
signāli:

a) kreisā sienas pusē — ledus signāli,

b) laba pusē — signāli, kuri norādīs led-
lauža darbību.

a) Ledus signāli torņa sienas kreisā pusē
sastāv no 3 zīmēm. Dienā vidējā
zīme ir melns četrstūris, nakti zaļa
uguns.

Augšējā zīme (zīmes stāv viena pār
otru) norāda ledus apstākļus no Ovi-
žiem līdz Kolkai, apakšējā zīme rāda
Iedus apstākļus Rīgas jūras līcī no Kol-
kasraga līdz Rīgai.

Noticēs to Mariners
publislied by the Hydrographic Section

of the Marinē Department.
Riga, 5th January 1928.. Ne 1.
Positions from German charts. Bearings

are true and in degrees from 00 to 360°,
and ttiose relating to lights are from
seavvard. Visibilitv of lights in clear
vveather as limited by the intensity of light.

1) Ventspils (VVindau). Ice signāls.
On the western wall of the pilote tower,

approximate position:
Lat. 57023,8' N, Long. 21032.0' E, are

shown as follows:
a) on the left side of wall — ice signāls

and,
b) on the right side of wall — signāls

relating to the work of ieebreaker.
a) The ice signāls on the left side consist

of 3 signs.
By day the middle sign consist

of a black square and by night of a
green light. The upper sign indicates
the ice conditions in the western
entrance to the Gulf of Riga (from
Lyserort to Domesness) and the lower
sign indicates the ice conditions in
the Gulf of Riga (from Domesness
to Riga).

Augšējās un apkšējās zīmes apraksts.
Explanation of the upper and the lower signs.

Dienā. Naktī. Nozīme.
By day. By night. Signification.

^L ("S Balta uguns. Vaļējs ūdens vai viegls ledus.
mmm. j VVhite light. Open vvater or light ice.

tj ft. Sarkana uguns. Stiprs ledus.
<UļlJ> Red light. Heavy ice.

mm ģģz>. Zaļa uguns. Ledus apstākļi nav zināmi.
I *M? Green light. Ice conditions unknovvn.

b) Signāli torņa sienas kreisā pusē dod b) The signāls on the right side of wall
informāciju par ledlauža darbību se- are giving Information about the work
košā veid'ā: of the ieebreaker.

Dienā. Naktī. Nozīme.
By day. By night. Signification.

J

/?ģ |\ Zaļa uguns. t Ledlauzis ceļā uz Rīgu bez kuģiem.
.if§p Green light.

f\ Balta uguns. Ieebreaker proceeding to Riga without
\_y VVhite light. vessels.

m^ ^& Zaļa uguns. Ledlauzis ceļā uz Rigu ar kuģiem.
H j Green light.

-mjmr ^,k Sarkana uguns. Ieebreaker proceeding
to

Riga eondueting
y OlļlP Refj ijght. vessels.

A. /^~\ Balta uguns. Ledlauzis nāk no Rīgas bez kuģiem.
Mk U White light.

Jf|^ Zaļa uguns. Ieebreaker proceeding from Riga without
^B IIP Green light. vessels.

Jļ

tL. Sarkana uguns. Ledlauzis nāk no Rīgas ar kuģiem.
*W Red light.

gk Zaļa uguns. Ieebreaker' proceeding from Riga conduc-
^f Green light. ting vessels.

1^

Zaļa uguns. Ledlauzis sagaida uz Rīgu ejošos kuģus
y Green light. pie ledus malas.

^
L Zaļa uguns. Ieebreaker at the ice limit waiting for

^P Green light. vessels bound to Riga."

«,g W Zaļa uguns. Ledlauzis Rīgā.
f||P Green light. Ieebreaker in Riga.

A X Balta uguns. Ledlauzis pašlaik nevar palīdzību sniegt.
^P* O VVhite light. Ieebreaker can not assist at present.

d„,iamia Nav zinas Par ledlauža darbību.
„„S No Information about the work of
\vo slimai. . , ,bi ieebreaker.

1. piezīme. Dienas zīmes jau tagad
tiek uzvilktas. Nakts signālu uzvilk-
šanas sākums tiks sludināts turpmākā
paziņojumā.

2. piezīme. Ledus signāli pie Ovižu
bākas turpmāk netiks doti (skat.
paziņ. jūrniekiem JVfe 2 3. 1927. g.)

Rīgā, 1928. g. 5. janvārī.

Remark 1. At present only day sig-
nāls are shown. Further notice vvill
be given when the night signāls also
vvill be used.

Remark 2. The ice signāls on the
Oviži (Lyserort) lighthouse are discon-
tintied. (Se .e Latvian notice to mari-
ners JN° 2/3. 1927.1.

drografiskās daļas priekšnieks K. Purns.
Darbvenis K. Veidenbergs.



> —*

fjTšesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. * p., paziņo, ka 1928. g.
24. janvārī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks attaisīts
un nolasīts 1927. g. 18. novembrī
Kārzdabas pag., „ Kalna-Putni-
nos" mir. Jēkaba Andreja d.
Elksnīša testaments. L.Ke 2840.

Rīgā, 1928. g. 11. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25288ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. * p., paziņo, ka 1928. g.
24. janvārī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks attaisīts
un nolasīts 1927. g. 5. septembrī,
Vietalvas pag., .Ratniekos" mir.
Jura Pētera d. Liepiņa te-
staments. L. Ke 2321.

Rīgā, 1928. g. 11. janvārī.
Priekšsēd. v. A.Veidners.

25287ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.
uz civ. proc. lik. 14607 '. p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1927. g. 30. novembra lēmumu
reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma ,.Celminieku
lauksaimniecības biedrība" ar
valdes sēdekli Pededzes pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24644o Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabaltiesas reģistr. nod.,
juz likumu par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1927. g. 23. novembra
jēmumu*reģistrēta bezpeļņas bie-

drība: „Dūres lopkopības pār-

raudzības biedrība", ar valdes
sēdekli Dūres pagastā.

Noda|as pārzinis Eghts.
24645o Sekretārs Fridrichsonjs.

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1927. g. 21. decembra
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Deutsch - Baltische Arbeitsge-
meinschaft in Lemsal ar valdes
sēdekli Limbažos.

Nodajas pārzinis Eglīts.
24655z Sekretars Fridrichsons

Rigas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka

ar viņas 1927. g. 21. decembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: „Purvciema labierīcības
biedrība", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24656z Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
15. decembra nolēmuma, uz-
aicina to personu, kuras rokās
atrodas šāds Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļā uz Joha-
nam-Vilhelmam Janiševicam pie-
derošā nekustamā īpašuma Jel-
gavas apr. Cimeresmuižas „Jaun-
Trīnu" mājām ar zem. grām.
N> 4983 koroborēts akts: obligā-
cija par 2000 kr. rub., kas izstā-
dīta 1909. g. 16. oktobrī Jelgavas
krāj-aizdevu kasei un koroborēta
1909. g. 16. oktobrī ar Ke 2358,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par iznīci-
nātu un lūdzējam Johanam Jani-
ševicam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 30. decembrī.
245430 L. Ko 1630/27.

Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
25. janvārī mir. Jēkabpils apr.,
Dignājas muižas zemes gabala
Ke 53 "īpašnieka Mārtiņa Andreja
d. Briediša ai. Brieža atstāto
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
„Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

ļelgavā, 1927. g. 31. dec.
24535r L. Ke 1960/27

Priekšsēd. v. P. Efferts
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927.g.
29. sept. mirušās Minnas (Vil-
helmines) Žuševics, atr. Gesners
(Jesners), dzim. Balodis atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fidei-
komisariem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
neopieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

ļelgavā, 1928. g. 4. janvāri.
24850z L. Ke 1537/28. g.

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1927. g.
15. novembrī izklausījusi mir.
Kārļa Andža d. Bebra manto-
šanas lietu nolēma: iecelt aiz-
gādniecību par prombūtnē esošā
Kārļa Bebra atstāto mantu, par
ko ar pavēli paziņot Mārcienas
pagasta tiesai attiecīgai rīcībai.

Rīgā, 1927. g. 31. dec.
2442Ir 1. X» 373/28. g.

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

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1927. g.
14. dec. Oševa Tevela Mejera d.
Borok prasības lietā pret Savu
Mozesa m. Borok, dzim. Solomon,
par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību, kas
slēgta 1908. g. 6. maijā (v. st.)
pie Rīgas ebreju rabina starp
prasītāju Ošeru Borok un at-
bildētāju Savu Borok, dzim.
Solomon, piešķirot prāvnieku
bērnus: meitu Minnu, dz. 1909. g.
12. maijā (v. st.) un dēlu So-
lomonu, dz. 1912. g. 19. dec.
(v. st.) audzināšanai mātei, at-
bildētājai.

Ja atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. Ks439042

Rīgā, 1927. g. 29. decembrī.
24534r L. Ks 869

Priekšsēd. b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Vilhelma Jāzepa d. Zablockija
lūgumu viņa prasības lietā pret
Ļubovu Vasilija m. Zablocjdj,
dzim. Šak, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī slu-
dinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aiz-
muguriski. Ke4312

Rīgā, 1928. g. 2. janvārī.
24527r L. Ke 1660

Priekšsēd. b. Eglīts.
Sekretāra v. Stu,re.

Kigas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Felicitas Elizabetes Johana m.
Štrodach, dzim. Gert lūgumu
viņas prasības lietā pret Alekseju
Pētera d. Štrodachu, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības un klātpieliktiem do-
kumentiem.

Ja atbildētājs nolikta laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aiz-
muguriski. JVo.4311

Rīgā, 1928. g. 2. janvārī.
24528r L. Ko1680

Priekšsēd. b. Eglīts.
Sekretāra y. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.
paziņo, ka ar viņas 1927. g.
16. novembra lēmumu reģistrēti
,.Turaidas-Inciema piensaimnieku
sabiedrības" biedru pilnā sapulcē
1927. g. 20. febr. pieņemtais
statūtu § 38. grozījums.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24641 o Sekretārs Fridrichsons

Rigas apgabaltiesas reģistr. nod.
paziņo, ka ar viņas 1927. g.
23. novembra lēmumu reģistrēti
„Lazdonas savstarpējās uguns-
apdrošināšanas biedrības" biedru
pilnā sapulcē 1927. g. 10. nov.
pieņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24642o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.
paziņo, ka ar viņas 1927. g.
16. novembra lēmumu reģistrēti
,,Āres piensaimnieku sabiedrības"
biedru pilnā sapulcē 1927. g.
18. jūnijā pieņemtie statūtu §§1,
36 un 38 grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
26443o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1927. g. 23. decembra lēmumu
reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Krāj-aizdevu
sabiedrība ,,Rūķis ", ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24640o Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1927. g. 23. novembra
lēmumu * reģistrēta bepeļņas bie-
drība: ,,Ļaudonas mednieku bie-
drība ,,Gāršnieki", ar valdes
sēdekli Ļaudonas pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24646o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamta paziņo,
ka ar viņas 1927. g. 23. novembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: ,,Smiltenes mednieku bie-
drība", ar valdes sēdekli Smiltenē.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24647o Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1927. g. 23. novembra lēmumu
reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma :Jumpravas pien-
saimnieku sabiedrība ,,Daugava ",
ar valdes sēdekli Jumpravas
pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24648o Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1927. g.23. decembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: ,,Latviešu-zviedru ' biedrī-
ba", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
24649o Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabaltiesas reģistr. no-
daļas pārzinis ar šo dara zināmu ,
ka Raunas lauksaimniecības mā-
siņu koplietošanas biedrība
,,Vārpa", kas reģistrēta ar apga-
baltiesas 1925.g. 1. apriļa lēmumu,
ir galīgi likvidēta saskaņā ar
šīs biedrības 1927. g. 7. maija
protokolu.

Rīgā, 1927. g. 31. decembrī.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

24650o Sekretārs Fridrichsons.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1927. g.
3. novembra nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas par 1500 kr. rbļ.,
koroborētas 1909. g. 8. jūlijā
ar No 1149 uz Jēkabpils apr.
Dzērves muižas „Andreika Ke 46"
mājām ar hip. Ne 2234, atzīts
par-samaksātu un lūdzējai Ievai
Krastiņš dota tiesība prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 3. janvārī.
24852z L. Ne 1092/27. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
15. decembra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jelgavas-Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Kristaforam
Grundmanim piederošā neku-
stamā īpašuma Jelgavas apr.,
Maz-Mežmuižas Sile-Grundmaņa
mājām zem zemesgrāmatu
Ko 3815, koroborēts akts: obli-
gācija par 10000 kr. rbļ., izdota
1906. g. 28. janvārī Kārlim
Paulukam un koroborēta 1906. g.
30. janvārī ar Ks 364, ierasties
šaī tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī"
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs aktu par iz-
nīcinātu un lūdzējai Jelgavas
savstarpīgai kreditbiedrībai at-
vēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemesgrāmatās. L. Ksl637/27.g.

Jelgavā, 1927. g. 30. decembrī.
Priekšsēdētaja v. P. Efferts.

24544ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
19. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēc
pirkuma-pārdevuma līguma, kas
koroborēts 1907. g. 21. martā
ar Ko 626 uz nekustamo īpašumu
ļelgavā, IV hip. iecirknī ar

žemesgrām. Ks 96, atzīts par
samaksātu un lūdzējam Krista-
pam un Annai Janševiciem dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 30. decembri.
L. Kg 1239/27. g.

Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
24540ē_ Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
19. decembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc dalīšanas līguma par 1200 kr.
rbļ., kas koroborēts 1905. g.
25. novembrī ar Ke 1153 un
pārvests ar pirkšanas pārdošanas
līgumu, koroborētu 1923. g.
14. aprilī ar Ns 1314 uz Bauskas
apriņķa, Derper-Mēmejes muižas
,,Gaidu" mājām ar žemesgrām.
Ke 6926, atzīts par samaksātu un
lūdzējam Kārlim Skalderam dota
tiesība prasīt attiecīgās hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 30. decembrī.
L. Ko 1278/27.g.

Priekšsēdētāja v. P. Efferts.
24542ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. pamata uzaicina Aneti
Krūms, dzim. Meija, kūjas dzī-
ves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņas vīra Jāņa
Krūma iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un no
pielikumiem, un uzdot viņas
dzīves vietu Jelgavas pilsētā. *

Ja minētā laikā aicināmā ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņa
un izspriedīs bez viņas klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, uzaicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papirus atstās tiesas
kanclejā. L.Ke374/27

Jelgavā, 1927. g. 31. dec.
Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924. g.
17.sept. mirušā Bertmeja Andrina
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fi-
deikomisariem, kreditoriem u.t.t.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Terminā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 4. janvārī.
24848z L. Ko 1527'28 g

Priekšsēd. v. E. Feldmans
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1917. g.
jūnijā mir. Jēkabpils namīpašn.
Antona K a rč e v sk a atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 30. dec.
24536r L. Ne 1464/27

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1927. g.
21. nov." nolēmuma uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas obli-
gācija par 2000 kr. rbļ., kas izd.
Annai Pruss un korob. 1909. g.
20. aprilī Ks 681 uz Jēkabpils apr.,
Sēlspils muižas ,,Naudišānu-
Prūsis" mājām ar zemes grām.
Ks 2132, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī" un iesniegt min.
aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs to par iznī-
cinātu un lūdzējam Jānim Prū-
sam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 30. dec.
24422r L. Ks 101/27

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uzciv. proc. lik. 1967., 2011., 2014
un 2079. p. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1919. g.
10. martā mirušā Bauskas apr.
Mežotnes muižas, Vērsnieku māju
īpašnieka Jāņa Ciņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fidei-
ķomisariem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības Šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 4. janvārī.
24849z L. Ko 1318/28. g.

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1977., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924: g.
27. oktobrī mirušā Miķeļa Jāņa d.
Lambrekša atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,, Valdības Vēst
nēsī". Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. L. Ks 1525/28. g.

Jelgavā, 1928. g. 4. janvārī.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

2485Iz Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
15. decembra nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Kārlim-Teodo-
ram Neimanim piederošā neku-
stamā īpašuma Jelgavas 4. hip.
iec. zem. zemes grām. Ks 214
koroborēti akti: 1) obligācija par
2000 kr. rbļ., kas izd. 1903. g.
15. janv. Aleksejam Trofimovam,
korob. 1903. g. 16. janv. ar
Ko 33 un pārgājusi Jelgavas kredit
sabiedrības īpašumā un 2) obligā-
cija par 3000 kr. rbļ., kas izd.
1904. g. 4. maijā Kristapam Tam-
boram, korob. 1904. g. 4. maijā
ar Ks 556 un ari pārgājusi Jelga-
vas kredītsabiedrības īpašumā,
ierasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības Vēst
nēsī" un iesniegt minētās aktis.

Ja noteiktā laikā aktis neie-
sniegs, tiesa atzīs viņus par iznī-
cināt ieni un lūdzējam Kārlim
Teodoram Neimanim atvēlēs pra-
sīt hipotēku dzēšanu zemes grā-
matās. L. Ks 626 27.

Jelgavā, 1927. g. 30. decembrī.
Priekšsēd. v. Veiss.

2454lv Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
19. dec. nolēmuma, uzaicina tās

personas, kuru rokās atrodas
obligācijas 1) par 1000 kr. rbļ. un
2) par 3000 kr. rbļ., kas izstādītas
1912. g. 15. sept. Jānim Bānim
un cedēta ir blanko un 2) 1913. g.
31. jūlijā Jelgavas krāj-aizdevu
kasei un korob. 1) 1912. g. 15.
sep,t. ar Ks 2459 un 2) 1913. g.
31. jūlijā ar Ks 1867 uz Jēkabam
Šabulam piederoša Jelgavas 4.hip.
iecirkņa imobila ar zemesgr.K2391,
ierasties šaī tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī" un iesniegt minēto
aktu.

Ja noteiktā laikā aktus neie-
sniegs, tiesa atzīs tās par iznīcinā-
tām un lūdzējai Jelgavas Kredit-
biedrībai izsniegs aktu norakstus,
kuri stāsies nozudušo oriģinālu
vietā. L. Ks 4670/27.

Jelgavā, 1927. g. 30. decembri.
Priekšsēd. v. P. Efferts.

24538v Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
15. dec. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka ,,Valdības Vēstnesī'
1927. g. 3. janv. numurā ievieto-
tajā uzsaukumā nosauktās četras
obligācijas atzītas par iznīcinātām
un viņu vietā Zemkopības mini-
strijai izdot jaunus obligācijas
norakstus, kas stāsies zudušo
zemes grāmatu aktu vietā.

Jelgavā, 1927. g. 30. decembri.
24539v L. Ks 502/27. g.

Priekšsēd. v. P. Efferts.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
1. dec. nolēmuma uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma-Talsu zemes grā-
matu nodaļā uz Johanai un
Ernstam Valteriem piederošā ne-
kustamā īpašuma Tukumā ar
zem. grām. Ks 213 korob.
akts: obligācija par 600 kr. rbļ.,
izd. 1913. g. 29. aprilī Tukuma
viesīgās biedrības krāj-aizdevu
kasei un korob. 1913. g. 29. apr.
Ks 597 ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Val-
dības Vēstnesī" un iesniegt min.
aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs to par iznīci-
nātu un lūdz. Johanai un Ern-
stam Valteriem atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L. Ks 1572 27

Jelgavā, 1927. g. 30. dec.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

24426r Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
15. dec. nolēmuma uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Jaunjelgavas-Ilūkstes zemes,
grāmatu nodaļā uz Justinam
Gricanam piederošā nekustamā
īpašuma Ilūkstes apr. Pilskalnes,
muižas „Kalniški" mājām (71>
ar zemes grām. Ks 176 korob-
akts: obligācija par 1100 kr.
rbļ., izd. Boguslavam Stelmakam
un korob. 1910. g. 16. jun. Ks 1455
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības
Vēstnesī" un iesniegt minēto
aktu. '

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdz. Justinam
Gricanam atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās..

Jelgavā, 1927. g. 30. dec.
24425r L. Kal 636/27

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Sekretārs Mittelhofs..

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
15. dec. nolēmuma uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Bauskas zemes grāmatu
nodaļā uz Jēkabam Boķe pie-
derošā nekustama īpa'urna
Bauskā ar zemes grām. Ks 304
korob. akts: obligācija par
2000 kr. rbļ., izd. Bauskas
lauksaimnieku krāj-aizdevu sa-
biedrībai un korob. 1911. g_
16. dec. Ks 148, ierasties šai"
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas die-
nas „Valdības Vēstnesī" un ie-
sniegt min. aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs to par iznī-
cinātu un lūdz.Jēkabam Boķeni
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L. Ks 1632/27

Jelgavā, 1927. g. 30. dec.
Priekšsēd. v. E. Feldmans

24427r Sekretārs Mittelhofs "

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1927. g. 29. decembra
lēmumu reģistrēta: Otrā Liepājas
ebreju miesnieku savstarpīgā pa-
līdzības biedrība „Zauvchei
Schoimrei Hadat" (miesnieki —
ticības noteikumu ievērotāji), ie-
vesta bezpeļņas biedrību un viņu
savienību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā,
Liepājā, 1928. g. 3. janvarL

Ne 136/27. g.
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.

24668ē Sekr. v. (paraksts).
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,.
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1927. g.
29. decembra lēmumu reģistrēti
Lielirbes zvejnieku patērētāju
biedrības „Rānda" statūtu gro-
zījumi, par ko ir ievesta koope-
ratīvu sabiedrību un vtnu savie-
nību reģ. i daļā, 356/3*57. lapā
(1926. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Ances-
pagastā. JVs 133/27. g.

Liepājā, 1928. g. 3. janvāri.
Pārzinis A. Kiršfelds. ?

24669ē Sekr. v. (paraksts).
Latgales apgabaltiesa,

saskaņā ar 1927. g. 22. decembra
lēmumu, paziņo, ka Viļēnu krāj-'
aizdevu sabiedrība ir atzīta par
maksātnespējīgu parādnieci. Ie-
vērojot to, amatu personām un
iestādēm: 1) jāuzliek aizliegumi
uz parādnieces nekustamu īpa-
šumu un arests uz kustamu
mantu, ja tādi viņu rīcībā at-
rastos; 2) jāpaziņo'Latgales ap-
gabaltiesas 1. civilnodaļa! kādas-
ir prasības pret augšā minēto
maksāt nespējīgo parādnieci un
kādas naudas sumas viņai pie-
nākas no iestādēm, resp. ' amata
personām.

Privātpersonas paziņo apgabal-
tiesai: 1) kādas parādu prasības
ir pret maksāt nespējīgo parād-
nieci un kādas naudas sumas
parādniecei pienākas saņemt no
viņām, ja ari kā pirmā, ' tā otrā
gadījumā maksāšanas laiks vēl
nebūtu pienācis; 2) par maksāt
nespējīgās parādnieces īpašumu
pie viņām ieķīlātu vai nodotu
glabāšanā un otrādi — par īpa-
šumiem, ieķīlātiem pie maksāt
nespējīgās parādnieces vai no-
dotiem viņas glabāšanā.

Šie paziņojumi izdarāmi četru
mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī". Ks 412b/27.

Daugavpilī, 1927. g. 29. dec.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

24430z Sekret. v. J. Tiltiņš.
Rīgas muita izsludina par ne-

derīgu dientsta apliecību Ks 265,
izd. muitas darbiniecei Vilmai
Bērziņš 1923. g. 25. oktobrī,
kura nozaudēta. 25256o

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g.
15. dec. nolēmuma uzaicina
personas, kuru rokās atrodas
šādi Jēkabpils-Ilūkstes zemes grā-
matu nodaļā uz Jorgum un Anai
Zirnītiem piederošā nekustamā
īpašuma Jaunjelgavas 1. hip.
iec. ar zemes grām. Ks 50 un 51
korob. akti: 1) obligācija par
500 kr. rbļ., izd. Trīnei Griķis un
korob. 1886. g. 30. maijā Ke 51
un 2) obligācija par 4500 kr. rbļ.,
izd. Kārlim Puiga un ar šāblanko-
cesiju korob. 1914. g. 16. aprilī
Ks 626, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas gai-
dības Vēstnesī" un iesniegt min.
aktus.

Ja noteiktā laikā aktus neie-
sniegs, tiesa atzīs parādus par
atmaksātiem un lūdzējiemJorgim
un Anai Zirnitiem atvēlēs prasīt
hipotēku dzēšanu zemes grā-
matās. L.Ks 1633/27

Jelgavā, 1927. g. 30. dec.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

24423r Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1927. g.
15. dec. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Jēkabpils- Ilūkstes zemes grā-
matu nodaļā uz Emilijai Kaņe-
pejs piederošā nekustamā īpa-
šuma Jēkabpils pilsētā ar zemes
grām. Ks 390 korob. akts: obli-
gācija par 1000 kr. rbļ., izdota
1909. g. 5. nov. Alfrēdam Kaņe-
pejam, blanko cedēta, un korob.
1909. g. 6. nov. Ks 1761 ierasties

šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī"
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par sa-
maksātu un lūdz. Emilijai Ka-
ņepejs atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1927. g. 30. dec.
24424r L. Ks 1635/27

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
Sekretārs Mittelhofs.



Latgales apgabaltiesas I. civilnod.,

uz lik. par laulību 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa 1927.g.
7. novembri, Varvaras-Barbolas
Vikentija m. Petrovskis, dzim.
K igitovičs, prasības lietā pret
Julijanu Antona d. Petrovski
parlaulības šķiršanu,aizmugu-
riski nosprieda: atzīt laulību,
noslēgtu 1918. g. 14. janvārī
Pildas katoļu baznīcā starp pra-
sītāju Varvaru (Barbolu) Viken-
tija m. Petrovskis un atbildētāju
Ju lijanu Antona d. Petrovski
par šķirtu; piešķirot prasītājai
viņas agrāko uzvārdu ,,Kigito-
vičs", piedzīt no atbildētāja Ju-
lijana Petrovska prasītājai Varva-
rai Petrovskis par labu divdesmit
(20) latus tiesas un lietas vešanas
izdevumus, par spriedumu publi-
cēt ,,Vald. Vēstn.", meitu Anto-
niņu atstāt pie mātes.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
727. un 748. p.p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad .spriedums stāsies
likumīgā spēkā.

Daugavpilī, 1927. g. 30. dec.
24440o L. Ne 449p/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. B. Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.
13. oktobrī mirušā Antona Jāna d.
Daņileviča 1926. g. 1. oktobrī
sastādītais notarielais testaments
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Jā-
nim, Antoniņai un Annai-Fran-
ciskai Antona b.b. Daņilevičiem,
Annai Grigorija m. uti Francim
Jāņa d. Daņilevičiem ar apgabal-
tiesas 1927. g. 11. apriļa lēmumu
apstiprinārts un izdots manti-
niekiem. L. Ne 785a 27.

Daugavpilī, 1927. g. 24. dec.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
24438o Sekretāra v. (paraksts).

Valkas apr. 3. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 1460*9. un 146032 .
p. p. pamata uzaicina kreditorus
un viņu tiesību ņēmējus, ierasties
saņemt Valsts zemes bankas ie-
maksātos naudu hipotekarisku
parādu samaksai līdz ar " ,, pēc
parādu dokumentiem, nostipri-
nātiem uz Valkas apr. Apes
muižu ar hip. Ne 67 1) 1912. g.
2. oktobrī ar Ks 518 Hermanim
Brimmeram par labu kr. r. 17.000
(Ls 304,24). Nauda saņemama
miertiesneša kanclejā Alūksnē,
uzarādot attiecīgus prasības do-
kumentus.

Alūksnē, 1927. g. 11. novJ*833
24105'/ Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 30. novembra
lēmumu un pamatojoties uz civ.
lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401. p. uzaicina
1926. g. 21. oktobrī mirušā
Daniela Jāņa d. Cupsona man-
tiniekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, atrodošos Jaunlatgales ap-
riņķī, Linavas pagastā.

'Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī". B. L. Ne2I7.

Viļakā, 1927. g. 30. novembrī.
24745ē Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 21. dec.
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas līguma pamata Jevgeņija
Oduma m. Tūtin ieguvusi no
Klimona Geronima d. Tūtina
par Ls 1000 nekustamu īpašumu
12,209 ha platībā, pastāvošu no

zemniekiem piešķirtās zemes vien-
sētas .Ne 1, Ludzas apriņķi,Zvirgz-
dienes pagastā l'tičeva sādžas
zemes robežās. Ne 61612.

Daugavpilī, 1927. g. 22. dec.
Vecākā notāra paJ. A. Ber'gs.
24365o Sekret. pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notais

paziņo, ka uz 1927. g. 21. dec.
apstiprināta akta pamata Soņa
Leizera m. Galpeiins ieguvusi
no Daugavpils pilsētas dzimts-
lietošanas tiesības uz pilsētas
gruntsgabalu Ls 150 vēttibā,
platībā 800 kv. asis lidzīgas
0,364 ha Daugavpilī, 111 iec,
uz Lielā Stropu ezera kiasta
Stropu vasarnīcu rajonā .V -14.

Daugavpilī, 1927. ' g. 23. dec.
24366o Ni 61571.
Vec. notāra v. pal. E. Ktiķis.

Sekretara pal A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.

ar šopaziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1927. ' g.
11. jūlijā uz Latgales apgabal-
tiesas prokurora lūgumu Osips
Antona d. Vaivods atzīts par
atrodošos bezvēsts prombūtnē
un uzdots Asūnes pagastā padomei
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošo Osipu Antonu d. Vai-
vodu viņa tiesību aizstāvēšanai
un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1927. g. 30. dec.
24441o L. Ks 1557a/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
10. oktobrī uz Latgales apgabal-
tiesas prokurora lūgumu Julijans
Aloiza d. Arnicans atzīts par
atrodošos bezvēsts prombūtnē
un uzdots Asūnes pag. padomei
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošo Julijana Aloiza d.
Arnicana viņa tiesību aizstāvē-
šanai un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1927. g. 30. dec.
24442o L. Ks I860a/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1927. g.
11. jūlijā uz Latgales apgabal-

tiesas prokurora lūgumu Miķelis
Ādama d. Locis atzīts par
atrodošos bezvēsts prombūtnē
un uzdotsAsūnes pagasta padomei
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošā Miķeja Ādama d.
Loča viņa tiesību aizstāvēšanai
un mantas apsargāšanai.

Daugavpili, 1927. g. 30. dec.
24443o L. Ne 1555a/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
27. janva 'rī mirušā Alekseja Mi-
keļa 'd. Ameļko, 1926. g. 25. julijā
sastādītais privattestaments, ar
kuru testatora kustama un neku-
stama manta novēlēta Jānim
Alekseja d. Ameļko ar apgabal-
tiesas ' 1927. g. 26. septembra
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekam. L. Ke 1067a/27.

Daugavpilī, 1927. g. 29. dec.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
24432o Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g.

19. janvāri mirušā Jezupa Jura d.
breimana, viņš ari Bogdanovs,
1925. g.23. jūnijā sastādītais
privātais testaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Donatam Jura
d. Rozuļam ar apgabaltiesas
1927. g. 14. novembra lēmumu
apstiprināts un izdots mantinie-
kam L.Ke 141a/27.
- Daugavpili, 1927. g. 29. dec.

Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
24433o Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
17. julijā mirušā Meikula Tadeusa

d. Driča, 1927. g. 19. maija

sastād. not. testaments, ar kuru
testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Annai Jezupa m.

Drič ar apga baltiesas 1927. g.

31. oktobra lēmumu apstiprināts

un izdots mantiniecei.
Daugavp ilī, 1927 g^9-,„dec-

24434o L. Ks 1840a/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesa I. civilnod.

ar šo paz iņo vispārībai, ka 1926. g.
10 novembrī mirušā Lazara Ka-

diona d. Ivanova, 1926. g.

8 novembrī sastādītais privat-

testaments, ar kufu testatora

kustama un nekustama manta

novēlēta JemeljanSttn, Kuzmai,

evstarijam, Anatolam. Konstan-

tinam un Olgai Lazara b.b.
lvanoviem, Annai Jēkaba m.
Ivanovai un Kristīnei Lazara m.
Moisejevai ar apgabaltiesas
1927. g. 23. maija lēmumu ap- ļ
stiprināts un izdots mantiniekam '
Kuzmai Lazara d. ivanovam.

Daugavpilī, 1927. g. 29. dec.
24435o L. Ks 763a'27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. (paraksts). '

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
I. februārī mirušā Jāzepa Jāzepa
d. Dzandža, 1926. g. 6. julijā
sastādītais notariālais testaments
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Annai
Dzandž ar apgabaltiesas 1927. g.
14. marta lēmumu apstiprināts
un izdots mantiniecei.

Daugavpilī, 1927. g. 29. dec.
24431o L. Ke 1010a/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. (paraksts).
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1927. ' g.
II. novembrī uz Jāņa Antona d.
Bula lūgumu Dementijs un Pē.ters
Antona d.d Buli atzīti par
atrodošamies bezvēsts prombūtnē
un uzdots Brigu pagasta valdei
iecelt aizbildn bu par bezvēsts
promesošo Dementija un Pētera
Antona d.d. Bulu viņu tiesību
aizstāvēšanai un mantas apsar-
gāšanai. L. Ke 2084a/27.

Daugavpilī, 1927. g. 24. dec.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
24436o Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1927. ' g.
29. oktobrī uz šīs tiesas prokurora
lūgumu Semjons Makara d.Troš-
kovs atzīts par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Lik-
snas pagasta padomei iecelt aiz-
bildnību par bezvēsts promesošā
Semjona Makara d. Troškova
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1927. g. 24. dec.
24437o L. Ke 1940/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. (paraksts).
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
8. julijā mirušā Nikolaja Pāvela d.
Grabovska, 1924. g. 3. julijā,
sastādītais notariālais testaments,
ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Osi-
pam Nikolaia d. Grabovskim ar
apgabaltiesas 1927. g. 31. okt.
lēmumu apstiprināts au izdots
mantiniekam Osipam Nikolaja d.
Grabovskim. L. Ks 1829a/27

Daugavpilī, 1927. g. 30. dec.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
24445o Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas

atklātā tiesas sēdē 1927. g.
26.septem brī uz Latgales apgabal-
tiesas prokurora lūgumu Antons

Pētera ci. Locis atzīts par atro-
došos bezvēsts prombūtnē un
uzdots Asūnes pag. padomei
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošo Antonu Pētera d.

Loci viņa tiesību aizstāvēšanai
un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1927. g. 30. dec.

24446o L. Ks 1670a/27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. (paraksts).

lUtģāles apgabaltiesas 1. civilnod.

ar šo pazina vispārībai, ka viņas

atklātā tiesas sēdē 1927. g.

11 julijā uz Latgales apgabal-
tiesas prokurora lūgumu Kon-

stantīns un Pavels Pauliņi atzīti

par atrodošamies bezvēsts prom-
būtnē un uzdots Asūnes pag.
padomei iecelt aizbildnību par

bezvēsts promesošo Konstantīnu
un Pāvelu Pauliņiem viņu tie-

sību aizstāvēšanai un mantas
apsargāšanai. L. Ns 1556a/27.

Daugavpilī, 1927. g. 30. dec.

Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

24447o Sekretāra v. ((«raksts ).

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.

ar šo paziņo vispārība, ka viņas

atklātā tiesas sēde 1927. g.

5 decembrī uz Fevromjas La-

čhara m. Matvejevas lūgumu

Fedots Matveja d. Matvejevs

atzīts nar atrodošos bezvēsts

prombūtnē un uzdots Linavas

pagasta pa domei iecelt aizbildnī-

bu par bezvēsts promesošo Fedotu

Matveja d. Matvejev u viņa tie-

Sta aizstāvēšanai uri man as

apsargāšanai. L. Ks 2245a/27

Daugavpilī, 1927. g. 30. dec.

PnSdētāja b. A. Strazd 5 ?
Sekretāra v. (patāksts).

Latgales apgabaltiesas reģistr.

nodaļa dara zināmu,, kasaskaņa

ar Latgales apgabaltiesas 1927. g.

29 decembra lēmumu, uz civ.

proc. lik. 1460™.-''. P- Pamata

reģistrēti Galisovas lauksaimnie-

cības biedrības ..Trūd" statu ,

un ievesti koopretanvu sabiedrību
reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atro-

das Galisovas sādžā Mērdzenes

PaaugavpHf, 1927. g 30. dec.

Reģistr. nod. p ārzinis (paraksts).

24545o Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1925.g.
14. decembri mirušā Grigorija
Pāvela d. Nikonova, 1925. g.
8. novembrī sastādītais privat-
testaments, ar kuru testatora
kustama un nekustama manta
novēlēta Praskovjai Nikonovai,
Irinai Zvonkovai un Jermolajam
Zvonkovam ar apgabaltiesas
1927. g. 5. novembra lēmumu
apstiprināts un izdots mantinie-
kam Jermolajam Zvonkovam.

Daugavpilī, 1927. g. 30. dec.
24439o L.Ke 617a 27.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretārs (paraksts).
Valmierqs apr. 4. iec. miertiesn.,

pamatodamies uz civ. proc. lik.
146029 . un 1460^2. p. p. paziņo,
ka Valsts zemes banka ir pie
miertiesneša deponējusi Ls 802,48
ftipotekariskd parādu līdz ar %%
dzēšanai, nostiprinātiem uz Val-
mieras apr. Rūjienas-Lielās mui-
žas hip. Ks 169 pēc sekošiem pra-
sību dokumentiem: 1) 1899. g.
23. nov. ar Ks 57 Jānim Einber-
gam par labu 12000 kr. rbļ.;
o/0o/ 0 — 5196 kr. rbļ.; kopā
17196 kr. rbļ. (Ls 229,28); 2)
1899. g. 24. nov. ar Ne 58 Jānim
Einbergam par labu 30000 kr.
rbl.;" „°tļ — 12990 kr. rbļ.; kopā
42990 kr. rbļ. (Ls 573,20).

Kreditori un viņu tiesību ņē-
mēji tiek . uzaicināti saņemt ie-
maksāto naudu miertiesneša kanc-
lejā, Rūjienā, uzrādot attiecīgo
prasību dokumentus. Ks 1478

Rūjienā, 1927. g. 30. decembrī.
24448z Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1927. g. 29. dec. lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. un civ. lik. X sēj.-1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1927. g.
5. aprilī mirušā Viktora Jezupa d.
Dreimaņa ir palicis mantojums,
kurš atrodas Jaunlatgales apr.,
Tilzas pag., — kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šo manto-
jumu, vai saskaņā ar to,, kādas
tiesības, pieteikt tās augšminē-
tam miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
nesī". Ke 4992

Kārsavā, 1927. g. 29. dec.
24449z Miertiesnesis (paraksts).

Šubatas~ iec. miertiesnesis, uz
civ. proc. lik. 293., 295., 301.,
309. un 311. p. p. uz Goldas
Getc pilnvarnieka Hirša Getca
lūgumu viņas prasībā pret Zal-

marti Slivkinu, Linu Aronštam

un Haimu Aronštam, dēļ ap-
rakstītas mantas,vērtībāLs 220,—
atsvabināšanas no aprakstīšanas,
uzaicina atbildētāju Haimu Aron-
štam, kura dzīves vieta prasītājai

nav zināma, uzrādīt miertiesne-
sim savu vai sava pilnvarnieka
dzīves vietu četru mēnešu laikā
no ši sludinājuma iespiešanas

dienas ..Valdības Vēstnesī". Ja
atbildētājs Haims Aronštams no-

teiktā laikā neuzrādīs savu vai

sava pilnvarnieka dzīves vietu,

tad tiks nolikta tiesas sēde lietas
izspriešanai aizmuguriski.

Subatā, 1927.g.30.dec. NĒ 1569
94546? Miertiesn. Bruztnskts.

~Tātgales apgabaltiesas Rēzeknes

2 iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu * 31. decembra lēmumu

un uz civ. proc. lik 1401 un

civ. lik. X sēj. I. d. 239. p.

pamata paziņo, ka pec 1927 g.

8 septembri mirušā lvana Kuz-
rria d Labanova ir atstāts man-

tojums, kurš atrodas Sakstigalas

pag Gorušku ciemā, kādēļ uz-

aicina visas personas, kam uz so
mantojumu, vai sakarā ar viņu,

kādas ' tiesības, kā mantiniekiem,

pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā pēc p iekritības, skaitot

n0 šī sludinājuma iespiešanas

dienas „Valdības Vēstnesi".

Rēzeknē, 1927. g. 31. decembri.

24665ē Miertiesn. (paraksts).

Krusfpils iec. miertiesnesis, pa-

matojoties uz Indriķa Straume-

nieka lūgumu un civ. proc. lik.

1401 p. un civ. lik. Xsej. 1239.p.
uzaicina visus mirušā 1910. g.

14 martā Jura Mārtiņa cl. Strau-

menieka mantiniekus pieteikt mi-

nētam miertiesnesim savas tiesī-

bas uz nelaika atstāto mantojumu

atrodošos Vīpes pag. un sastāvošu

no 17 76 des. zemes un saimnie-

cības ēkām — sešu mēnešu laika

n0 šī s ludinājums iespii
Valdības Vēstnesī'-.

" Krustpilī. 1927. g. 23. dec.
24252z M iertiesnesis (paraksts).

Valkas apr. 3. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 1460. un 1460.
p. p. pamata uzaicina kreditorus
un viņu tiesību ņēmējus ierasties
saņemt Valsts ' zemes bankas
iemaksāto naudu hipotekarisku
parādu samaksai līdz ar % pēc
parādu dokumentiem, nostipri-
nātiem uz Valkas apr. Komēta
muižu ar hip. Ke 155. 1) 1900. g.
16. oktobrī ar Ke 338 Natālijai
Stamer par labu kr. r. 1.800
{Ls 30,69), 2) 1900. g. 16. oktobri
ar Ke 341 Annai Stāl-Šreder par
labu kr. rbļ. 4.000 (Ls 68,21),
3) 1913. g. 12. sept. ar Ke 543
Gvido Zervaldam par labu kr. r.
10.000 (Ls 189,11). Nauda saņe-

mama miertiesneša kanclejā Alūk-
snē, uzrādot attiecīgus prasības
dokumentus. Ks 1043

Alūksnē, 1927. g. 23. decembrī.
24170z Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 23. dec.
lēmumu un uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1239. p.
pamata, paziņo, ka pēc 1919. g.
11. februārī mirušā Aleksandra
Jezupa d. Lubgin ir atklāts man-
tojums, kurš atrodas Kaunatu
pag., Tulenmuižas muižā, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz
mantojumu, vai sakarā ar viņu
kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā pēc piekritības, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1927. g. 23. decembri.

24172/ Miertiesn. (paraksts),

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no 1927.
g 21. dec. un pamatodamies uz
civ. proc.lik. 1401. un 1402. p. p.
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
uzaicina 1917. g. J4. martā mirušā
pilsoņa Nikona Matveja Ivanova
mantiniekus pieteikt savas manto-

juma tiesības uz mantojumu, kas
palicis Daugavpilī, Raipoles ielā

Ke 58. Mantojuma tiesības jā-
pieteic pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēst-
nesī".
24173z Miertiesn. K- Avens.

Latgales apgabaltiesas Krāsla-
vas I. iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 30. decembra
lēmumu un pamatodamies uz

civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. krāj. X sēj. 1239. p. 1. d.,
paziņo, ka pēc 1911. g. 11. dec.
mirušā Miķeļa Lapoško ir palicis
mantojums — nekustams īpa-
šums, kas atrodas Piedrujas pa-
gastā, 2. Černoja s., un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem , pieteikt tādas mier-
tiesneša kamerā, Krāslavā, Po-
ioekas ielā Ke 52, sešu mēnešu

laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn."

Krāslavā, 1927. g.30. decembrī.
C. ļ. Ke 843 27.

24739ē Miert. A. Ozols.

Latgales apgabaltiesas Ludzas

2. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz savu 1927. g. 23. de-
cembra lēmumu un saskaņā ar
civ. lik. X sējuma 1. d. 1239. un
1241. p. un civ. proc. lik. 1401. un

1402. p.. uzaicina 1917. g. 30. apr.
mirušā Pētera Staņislava d. Mu-
tuļa mantiniekus pieteikt savas
mantošanas tiesības uz nel. Mu-
tuļa atstāto mantojumu, at-
rodošos Pildas pagastā, Deginu
ciemā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības " Vēstnesī" .

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. Ks2707. Bl. L.Ke218.

Ludzā, 1927. g. 31. decembri.
24665ē Miert. J. Konrāds.

Latgales apgabaltiesas Viļaku

iecirkņa miertiesnesis, saskaņā

ar savu 1927. g. 30. novembra
lēmumu un pamatojoties m civ.
lik (X sēj. I. d.) 1239. p. un

civ. proc lik. 1401. p., uzaicina
1905. g- 21. februārī mirušā Paula
Pētera d. Spilves mantiniekus,
pieteikt minētam miertiesnesim

savas mantošanas tiesības uz

nelaika atstāto mantojumu, at-
rodošos Jaunlatgales apriņķi. Ka-

cēnu pagastā.
.Mantošanas tiesības jāpieteic

sešu mēnešu laikā no šī sludinā-

juma iespiešanas dienas ,.Vald.

Vēstn B. L.Ke 181.
Viļakā. 1927. g. 30, novembri.

24741 ē Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku

iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1927. g. 30. novembra
lēmumu un pamatojoties uz civ.
lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401. p., uzaicina
1927. g. 9. janvārī mirušās

Julijas-Jekaterinas Jāņa m. Cup-
sones mantiniekus, pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantojumu, atrodošos
Jaunlatgales apriņķī, Linavas pa-
gastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā no šī sludināju-
ma iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī". B. L. Ke 216.? Viļakā, 1927. g. 30. novembrī.
24746ē Miert. v. i. (paraksts).

Sīgas pilsētas Imiņii tiesa
uzdod aizbildņiem, aizgādņiem
un administratoriem saskaņā ar
viet. lik. III d. 415. un 417. p.p.
iesniegt vēlākais līdz š. g. 28. febr.
gatfa novēķimāa-

Neiesniegšanas gadījumā draud
likumā paredzētais sods.

Rīgā, 1928. g. 12. janv. Ks 73.

Priekšsēdei. A. Č i k s t e.
25351 Par sekr. A. G r u n v a I d s.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka Leizers Hirša d.
Levins ieguvis (no Cirlas Arona
meitas Pakentregers) ūtrupē
1910. g. 30. novembrī par 70 rub.
gruntsgabalu, Ludzas pilsētā,
3. kvartālā, Ventspils (bij. Dak-
tera) ielā ar pol. Ns 43 un īpašuma
tiesību nostiprināšanas akts ar
Ns 21 noslēgts 1927. g. 10. nov.
pie Ludzas notāra B. Miglinika.
Minētais akts ievests Ludzas
pilsētas zemes grāmatu reģistri
Ne 371 (4. sēj.). Ks 61464.
24374o Vec. notāra pal. A. Beigs
Sekretāra pal. v. A. Ludkevičs-

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 28. dec
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas līguma pamata Vasilijs Je-

' fima d. Osmalovskis ieguvis no
Platona Denisa d. un Varvaras
Safrona m. Černoviem par Ls 100
dzimtslietošanas tiesības uz pil-
sētas gruntsgabalu 95 kv. .saž.
platībā Daugavpilī, III iecirknī
155. kvartālā Ne 6 1it. b Esplanā-
des ielā ar pol. Ne 32. Ne 61829.
Vec. notāra v. pal. E. Kriķis.
24375o Sekret. pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 16. dec.
apstiprināta pirkšanas-pārdoša-
nas līguma pamata Alberts Hein-
rieha d. Salinieks ieguvis no
Ellas-Elizabetes-Annas Genriha-
Vilhelma m. Stepanovič par
Ls 15000 dzimtslietošanas tie-
sības uz pilsētas gruntsgabalu
Ne 4 1it. d 284 kv. asis, Ns 4—
platībā 16,5 kv. asis un personīga
īpašuma gruntsgabalu Ks 4 1it. b
142' 7 kv. asis platībā ar ēkām
Daugavpilī, 111. iecirknī 68. kv.
Vilnas ielā ar pol. Ks 17. Ke 61487

Daugavpilī, 1927. g. 23. dec.
Vec. notāra v. pal. E. Kriķis.
24371o Sekret. pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
paziņo, ka uz 1927. g. 14. dec.
apstiprināta pirkšanas-pardosa-
nas līguma pamata Jēzups Mār-
tiņa d. Sola ieguvis no lgnatija
Ustina d. Kevlenika par Ls 600
viņam piederošas tiesības uz
2 ' des. 2193 saž. nekustama
īpašuma 53 des. 2352 kv. asis
platībā, pastāvoša no zemes ga-

bala ar nosaukumu „zastenoks
Siver" Daugavpils apriņķa Var-
kovas pagastā.
24367o Pēc izr. reģ. Ne 61567.

Daugavpilī, 1927. g. 23. dec.
Vec. notāra v. pal. E. Kriķis.

Sekretāra pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 22. dec.
apstiprināta pirkšanas - pārdoša-
nas līguma pamata Aleksandiš
Archipa d. Kudravcevs ieguvis
no Vandas Leopolda m. Savickas,
pēc pirmā vira Vinterberger par
Ls 2000 nekustamu īpašumu
10,618 ha platībā, pastās
Kivļu III folvarka atdalītā zenīts
gabala ar nosaukumu ,,Mežmala "
Rēzeknes apriņķa Rozenmuižas
pagastā. Ke 61618.

Daugavpili. 1927. g. 23. dec.
Vec. notāra v. pal. E. Kriķis.
24376o Sekret. pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 21. dec.
apstiprināta ieķīlāšanas akta pa-
mata Leiba Kopeļa d. Šnejers
ieķīlājis Šlomam—Jūdam Haima
d.'Valeršteinam, Šajam Movša d.
Kaganam un Movšam Gendeļa d.
Majevam par Ls 1870 savu neku-
stamu īpašumu, sastāvošu no
dzimtslietošanas tiesībām uz pil-
sētas gruntsgabalu Ke 4 lit. a
platībā 2>/2 kv. saž. un 2) perso-
nīga īpašuma gruntsgabala Ke 4
lit. A 185» /2 kv. saž. platībā ar
ēkām Daugavpilī, I iecirknī,
2(1. kvartālā Cietokšņa ielā Ke 29.

Daugavpilī, 1927. g. 23. dec.
243720 Ke 61489.

Vec. notāra v. pal. E. Kriķis.
Sekretāra pal. A. Neikens.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 23. dec.
apstiprināta dāvināšanas līguma
pamata Grigorijs Danila d. Cvet-
kovs ieguvis no lrinijas Matveja
m. Žugunovas tiesības uz pusi
Ls 600 vērtībā nekustama īpa-
šuma 11,820 ha platībā, pastāvoša
no zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas Ke 7 Rēzeknes apr.,
Viļēnu pagastāJugermaņu sādžas
zemes robežās. Nē 61787.

Daugavpili, 1927. g. 23. dec.

Vec. norāta v. pal. E. Kriķis.
24373o Sekret. pal. A. Neikens.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs, papildinoši sludinā-
jumam, iespiestam ,,Valdības
Vēstn." 268 — 1927. g., par
Malvīnes Ročenkovas nekustama
īpašuma, atrodošos Rīgā, Vi-
dzemes šos. Ks 66/68, V hip. iec.
ar zemes grām. reģ. Ne 78,
pārdošanu, paziņo, ka min. ne-
kustama īpašuma zemes platība
pēc pēdējā Rīgas pilsētas valdes
paziņojuma ir 14,157 kv. metri.
25283ē Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
19. janvārī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ke 23, veikalā, k s
Zviedru vates fabr. ,,M. Levin
un biedri" prasiba tiks pārdota
lvana Anisimova kustama
manta, sastāvoša no gardinu
drēbes un flaneļa u. c. un no-
vērtēta par Ls 238.

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

Rīgā, 1928. g. 7. janvārī.

25337o Tiesu izp. I.Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas 5. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 20. janvārī,
pulksten 10 rītā, Rīga, Miera
ielā Ks 47, pārdos Kārļa
Eiches kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu

par Ls 1180. 25350
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pār došanas dienā uz

Rīgā, 1927. g. 29. decembri.
z. o. Stellm ac

Rīgas prefektūra ziņo, ka Arturs
Ķīsis, dzīv. Rīuā , Jutes ielā

dz. 3, pieteicis par nozau-
dētu savu „Sauer un Sohrt"
sistēmas re - 4740, brau-

27. g. 23. dec. pa Valmieras-
rašanas

gadījumā n

Latgales apgabaltiesas vec. notārs

paziņo, ka uz 1927. g. 23. dec.
apstiprināta dāvināšanas līguma
pamata Aleksejs (Aleksis) Jēkaba
d. Korņejevs, viņš ari Armans
ieguvis no saviem brāļiem Kazi-
mira un Jāņa Jēkaba d.d. Korņe-
jeviem viņiem piederošās tiesības
Ls 7511 vērtībā nekustama īpa-
šuma 17,04 des. platībā, pastā-
voša no zemniekiem piešķirtās
zemes viensētas -V:5 Jaunlatg
apriņķī Viļaka- Pokševas
sādžas zemes 1615.

Daugavpilī, 19:
Vec. notāra v. pal. E. Kr

- pal. A. s
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Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 7. februārī, pīkst. 3 j2
dienā. Ķēču pagasta Brcndes
mājās tiks pārdota Kārļa Pur-
liča kustama manta, sastāvoša
no 4 govīm un teles un novērtēta
par Ls 360.

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

1928. g. 9. janvārī.
2533§o Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka dažādu kreditoru prasības
lietās pēc tiesas spriedumiem
1928. g. 2. februārī, pīkst. 10 rītā
Daugavpilī, Cietokšņa ielā Ns 49,
Otrā atklātā izsolē tiks pārdota
Zalmana un Mendeļa Joelsonu
kustama manta, sastāvoša no
krāsām, krāsu vielām un cit.
veikala precēm un novērtēta
par Ls 2696,—.

Izzināt mantu sarakstu, no-
vērtējumu un apskatīt pārdoda-
mo mantu varēs pārdošanas dienā
uz vietas.
25310ē Tiesu izp. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

pildītājs par Liepājas apriņķi,
kura kanclejā atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ne 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p- paziņo, ka 1928. g.
30. martā, pīkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas zālē tiks pārdots
otrā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustams īpašums, piederošs Jā-
nim Andreja d. Kūmam, sastā-
vošs iz Priekules-Asītes Diž-
Gravenieku mājas ar zemes pla-
tību 20,64 desetīnas, kurš atrodas
Liepājas apriņķī, Priekules pag.
un ierakstīts ' Liepājas-Aizputes
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
Ke 3315.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 8020 un tiek pārdots
dēļ Valsts zemes bankas, Jāņa
Sprude un citu prasību Ls 4271,22
ar oapmierināšanas. Bez minē-
tās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: priekš Valsts zemes ban-
kas Ls 3000 un Jāņa Sprude
Ls 1400.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1885. p. no priekšrocīgu
prasību sumas, kāda izrādīsies
pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā drošības naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses minē-
tām personām nav šķēršļu iegūt
nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļas kanclejā vai
pie tiesu izpildītāja. Ne 21.

Liepājā, 1928. g. 4. janvārī.
25215o Tiesu izpild. Ž. Kinens.

'Citu iestāžu
sludinājumi.

Rīgas preču stacijā
1928. g. 16. un 17. janvāri,
pīkst. 10

ftĀRDOS ŪTRUPĒ
sekos, no saņēmējiem neizpirktus
sūtījumus:

1) 2 kst. pudeles, stikla, sv.
112 kgr., pēc sūt. Ventspils—
Rīga preču Ns 183437, nosūt.
Ventspils darba kopr. slimo kases
aptieka, saņ. dubl uzr.
2) Partija apaļas stenceles, egles,

2,16 mtr. garumā un tievgali
līdz 225 mm. resnumā, sv. 16050
kg, pēc sūt. Kārsava—Rīga-
krasts Ns 189356, nosūt. S. Di-
marftštein, san, S. Kramers un Ko

3) 4 riņķi malkas, bērza,
0,71 mtr. 'gara. skaldīta, sv.
376 kgr., pēc sūt. Ramka—
Rīga preču Ns 203977, nosūt.
Vold. Bērts, saņ. Aug. Bērts.

4) 1 pk. maklaturas, sv.
19 kg, pēc sūt. Alūksne—Rīga
preču Ns 134699, nosūt. Otto
Skenders, saņ. dubl. uzr.

5) 1 mc. un 1 kst. salmi, ne-
preseti, sv. 87 kg. pec sūt. Vec-
gulbene—Rīga preču Ns 187925,
nosūt. Gulb. ierēdn. koop., saņ.
dubl. uzr.

6) 42 kst., koka, tukšas,
sv. 714 kg, pēc sūt. Rēzekne I—
Rīga preču Ns 155406, nos.
Latv. apavu fabr. „Lafas", saņ.
dubl. uzr.

7) 4 kst. koka, lietotas, sv.
153 kg, pēc sūt. Dobele—Rīga
preču Ns 192399, nosūt. J. Lis-
kops, saņ. dubl. uzr.

8) 5 mc, koka, lietotas, sv.
188 kg, pēc sūt. Kandava—Rīga
preču Ne 182559, nosūt. K- Lulkis,
saņ. dubl. uzr.

9) 6 mc, koka, lietotas, sv.
230 kg, pēc sūt. Piebalga—Rīga
preču Ns 182066, nosūt. Jaun-
piebalgas patērētāju b-ba, ' san
dubl. uzr.

10) 3 mc, koka, lietotas, sv
114 kg, pēc sūt. Piebalga—Rīga
preču Ke 182050, nosūt. P. Junga
saņ. dubl. uzr.

11)6 mc. koka, lietotas, sv.
211 kg, pēc sūt. Dzērbene—Rīga
preču Ne 185546, nosūt. Aug
Bačkins, saņ. dubl. uzr.

12) 11 mc, koka, lietotas, sv
338 kg, pēc sūt. Dzelzava—Rīga
preču Ne 208855, nosūt. Aug
Ameriks, saņ. dubl. uzr.

13) 4 mc', koka, lietotas, sv
26 kg, pēc sūt. Skrīveri—Rīga
preču Ne 173310, nosūt. Andrejs
Lielmanis, saņ. dubl. uzr. 25268o
Rīga preču stac. priekšn. Putnis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1928. g. 19. janvārī, pīkst.
12 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā

Ke 36, veikalā, pārdos vairāk-
solīšanā Blumenaus, Meijers un
Nechama kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 347 un sastāvošu
no dāmu kleitām un veikala
iekārtas, otrreizējā ūtrupē, viņa
1926. 27. g. %% peļņas nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 11. janvārī.

25336o Piedzinējs A. Krauklis

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 19. janvārī, pīkst. 15
dienā, Liepājā, Vites ielā Ks 8,
tiks pārdotas vairāksolīšanā Hi-
lela Leiboviča kustama manta,
novērtēta par Ls 150 un sastāvoša
no dzīvokļa iekārtas, dēļ viņa
1925. g.,'26. g. ienākuma nodokļa

segšanas.
Liepājā, 1928. g. 10. janvārī.

25326o Piedzinējs (paraksts).

Panemunes pag. valde, Bauskas
apriņķī, izsludina par nederīgiem
sekosiis nozaudētus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi Ks 2405
izd. no Budbergas pag. v. 1924. g.
19. aprilī uz Mārtiņa Mārtiņa d.
Piebalgs v.; 2) Latv. iekšz.'pasi
Ke 482, izd. no Budbergas pag. v.
1921. g. 14. sept. uz Emīlijas
Mārtiņa m. Veģis v.; 3) Latvijas
iekšz. 'pasi Ke 905, izd. no Bud-
bergas pag. valdes 1921. g.
21. nov. uz Viļā Marijas d.

Čikstes v.; 4) Latv. iēkšz. pasi
Ks 359, izd. no Budbergas pag.
valdes 1921. g. 3. sept. uz Jāņa
Jura d. Krišjānis v.; 5) Latvijas
iekšz. pasi Ns 50, izd. no Liep-
kalnes - Ozolu pag. v. 1920. g.
18. febr. uz Almas Jurgens vārdu;
6) Latv. iekšz. pasi Ke 2232, izd.
no Budbergas pag. v. 1923. g.
20. jūnijā uz Rozālijas Jāzepa m.
Adamovičs v.; 7) Latv. iekšz.
pasi Ke 1462, izd. no Budbergas
pag. valdes 1925. g._ 3. aprilī uz
Eižena Ģederta d. Āriņš vārdu;
8) Latvijas iekšzemes pasi Kel491 ,
izd. no Budbergas pag. v. 1922.g.
uz Kārļa Miķeļa d. Balodis v.;
9) Latvijas iekšz. pasi Ns 1689, -
izd. no Budbergas pag. valdes
1925. g. 9. aug. uz Lībes Pētera m.
Žinduls vārdu; 10) Latv. iekšz.
pasi Ke 1044, izd. no Budbergas
pag. valdes 1921. g. 30. nov. uz
Viļā Kārļa d. Purviņšv. ; ll)Latv.
iekšz. pasi Ke 1244

*
izd. no Bud-

bergas pag. v. 1922. g. 12. janv.
uz Otīlijas Vincenta m. Vinčuns
vārdu; 12) Latv. iekšz. pasi
Ke 621, izd. no Budbergas pag.
valdes 1921. g. 5. okt. uz Alfrēda
Augusta d. Daudzlņš v.; 13) kara-
klausības apliecību Ke 3885, izd.
no Jelgavas-Bauskas kara apr.
pr-ka 1924. g. 11. februārī uz
Kārļa Jāzepa d. Dauguls vārdu.

Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks pqziņp, ka 1928. g.
23. janvārī, pīkst. 10, Sakņu ielā
Ke 17, tiks pārdotas vairāksolīšanā
Vasilijam Grigorjevam piederošas
sekošas mantas: dzīvokļa iekārta.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
25323o- Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils pils. 2. iec. priekšu,
paziņo, ka 1928. g. 23. janvārī,
pīkst. 10, Miesnieku ielā Ke 60,
tiks pārdotas vairāksolīšanā ebre-
ju draudzei piederošas sekošas
mantas: dzīviokļa iekārta.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
25322o Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
19. janvārī, pīkst. 10, Maisu
lauk. Ne 159, tiks pārdotas
vairāksolīšanā Sorai Kagan piede-
rošas mantas: vieni svari.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.

25321o Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
23. janvārī, pīkst. 10, Sakņu ielā
Ne 17 tiks pārdotas vairāksolīšanā
Jankeļam Apteram piederošas
mantas: viena gulta un sienas
spogulis.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
25319o .Priekšnieks (paraksts).

Upesgrīvas pag. valde, Talsu
apr., izslud. par ned. nozaud.
iekšzemes pasi Ne 3096, izd. no
Talsu apr. priekšnieka palīga
I. iec. 1920. g. 29. jūnijā uz
Grietas Anša m. Opites v. 23772z

Jūrniecības departaments izslu
dina par nederīgu nozagto Lat-
vijas pilsoņa Roberta Jāga d.
Dzirņa tālbraucēju stūrmaņa di-
plomu Ks 250, izdotu no Jūraie
čības departamenta 1927. g
II. jūnija. 25311

Daugavpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ke 146, izd.
no Ritas pag. valdes 1920. g.
14. apr. uz Ievas Tadeuša m.
Smelter vārdu. 24216b

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas apriņķi,
kura kanclejā atrodas apgabal-
tiesā, istabā' Ks 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1928. g.
30. martā, pīkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas zālē tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustams īpašums, piederošs Erne-
stam Ievalda d. Knesim, sa-
stāvošs iz levenieku NIIF mājas
atdalītas no Bage-Asītes valsts
muižas ar 22,38 hektāru kop-
platības, kurš atrodas Liepājas
apriņķī, Asītes pagastā un ierak-
stīts' Liepājas-Aizputes zemes-
grāmatu nodaļā ar krepost Ks5793

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5500 un tiek pārdots
dēļ Asītes krāj-aizdevu sabiedrī-
bas, Otrās Liepājas savstarpējās

' kredītbiedrības un citu prasību
Ls 2716,16 arapmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: priekš Valsts
zemes bankas Ls 2900 un nodro-
šinātas prasības par Ls 3056,54.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
sumas Ls 5500 vai no priekš-
rocīgu prasību sumas, skatoties
no tam, kura suma būs augstāka
pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 550 drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļas kanclejā, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 4. janv. Ne20.
25214o Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas apriņķi,
kura kanclejā atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.— 1149. p. paziņo, ka 1928. g.
30. martā, pīkst. 10 rītā,-Liepājas
apgabaltiesas zālē tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustams īpašums, piederošs miru-
šam Jānim Ermana d. Roze,
sastāvošs iz atdalītas no Maz-
dzeldas valsts muižas, Tunnes
Ns 14 mājas, ar kopplatibu
31,54 desetīnas, kupš atrodas
Liepājas apriņķī, Nīkrāces pag.
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
Ns 3845.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1500 un tiek pārdots
dēļ Izaka Azarova prasības
Ls 1166,24 ar/n apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: nav.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
sumas Ls 1500 vai no priekšrocīgu
prasību sumas, skatoties no tam,
kura suma būs augstāka pārdo-
šanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 150 drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu. '

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļas kanclejā, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g.4. janv. N<: 19.
25213o Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas pristavs,
kura kanclejā atrodas Kuldīgā,
Bērzu ielā Ke 3, pamatojoties, uz
civ. proc lik. 1030. p., paziņo, ka
1928. g. 27. janvārī, pulksten
10 rītā, Kuldīgā, Liepājas ielā

Ke 28, tiks pārdota atklātā torgā
A./S. Kuldīgas adatu fabrikai
,,Planēt" piederošā kustamā man-
ta, sastāvoša iz dažādām adatu
fabrikas mašinām un novērtēta
par Ls 3880, dēļ Icka Kalmano-
viča prasības apmierināšanas.

Ke 179.
25309ē Tiesas pr. A. Ļachovičs.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 23. janvārī, pīkst. 15
dienā, Liepājā, Ģimnāzijas ielā
Ne 6, tiks pārdotas vairāksolīšanā
lijas Epšteina kustama manta,
novērtēta par Ls 190 un sastāvoša
no dzīvokļa iekārtas, dēļ viņa
1926. g. proc. peļņas, 1926./27. g.
dzīvokļa nodokļa segšanas.

Liepājā, 1928. g. 10. janvārī.

25327o Piedzinējs (paraksts).

Rīgas muita
1928. g. 6. februārī, pīkst. 10,
Rīgā, Valdemāra ielā Ke 1, M. 8,
noliktavas telpās,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
konfiscētas manufaktūras, galan-
tērijas, tabakas preces un alko-
holiskus dzērienus.

Pārdodamās preces apskatāmas
izsoles dienā. 25331o
Muitas priekšn. Dinsbergs.
Kontr. nod. pārzinis A. Bruss.

Je lgavas apr. priekšnieka pal.
2. iec. dara ~ "zinamu, ka 1928. g.
30. janvārī, pīkst. 12 dienā,
Kalnciema pagastā, Jaun-Udru
mājās, soda naudas iekasēšanai,
atklātā vairāksolišanā pret tūlī-
tēju samaksu tiks pārdota Mi-
chaila Nesterova kustama manta,
sastāvoša no vienzirga atsperu
ecēšas un divu lemešu arkla,
novērtētus par Ls 33.

Manta apskatāma pārdošanas
dienā uz vietas. Ne 7351/27.

Jelgavā, 1928. g. 11. janvārī.
25314o Priekšn. pal. (paraksts).

Bauskas apr. priekšnieka palīgs
2. iec, š. g. 31. janvārī, pīkst. 10
rītā, Kurmenes pagastā, Duduru
mājās, pārdos atklātā vairāksolī-
šanā Andrejam Janovskim piede-
rošus 2 zirgus, novērtētus par
Ls 220, dēļ procentuālā peļņas
nodokļa piedzīšanas ar °/0 un
piedzīšanas izdevumiem, saskaņā
ar nod. dep. rakstiem NsNsl27904,
44227, 42806, 42805, 42803,
42804, 57610, 57609. '

Vecmuižā, 1928, g. 10. janvārī.
NsNs4915, 6671, 6583, 6582, 6581,
6580, 6239, 6240.
25315o Priekšn. pal. (paraksts).

Bauskas pilsētas valdei
vajadzīgs

KANCLEJAS IERĒDNIS
ar praksi, vēlams tāds, kurš būtu
nodarbojies grāmatvedībā.

Pieteikties rakstiski ne vēlāk
kā līdz 1928. g. 20. janvārim,
pieliekot dokumentus resp. to
norakstus par agrāko nodarbo-
šanos.

Bauskā, 1928. g. 10. janvārī.
25311.0 Pilsētas valde.

Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
23. janvārī, pīkst. 10, Iebraucamā
ielā Ns 70 tiks pārdotas vairāk-
solīšanā Lībai Ļak piederošas
sekošas mantas: trīs vīriešu mē-
teļi.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
25316o Priekšnieks (paraksts).

Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
19. janvārī, plksf. 10, Sakņu ielā
Ns 25 tiks pārdotas vairāksolīšanā
S. Blocha piederošas sekošas
mantas: viena šujmašīna.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
25317o Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g.3. februārī, plk. 11,
Zilupē, Nikolaja ielā Ks 12, tiks
pārdota Moiseja Golandska ku-
stama manta, sastāvoša no
200 pāriem kungu galošām firm.
„Kontinent" un 1500 gab. papi-
rosiem „Rīga", vērtībā Ls 425
dēļ opeļņas nodokļa piedzīšanas
saskaņā ar nodokļu departamenta
rakstu 1927. g. 20. dec. Ke 66715.

Zilupē, 1928. g. 11 . janvārī.
25325o Priekšni ej<s (paraksts).

Jelgavas pilsētas polic. priekšn
izsludina par ned. Rīgas kara apr
priekšn. 1927. g. 17. janvārī izd '
karaklausības apliec. Ke 2422 uz
Alfrēda Veinberga v. 2357iz

Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
19. janvārī, pīkst' . 10, Iebraucamā
ielā Ke 70, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā Icikam Glazam piedero-
šas sekošas mantas: dzīvokļa
iekārta.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.
25320o Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g.' 3. februārī,
pīkst. 12, Zilupē, Marijas ielā
Ne 6, tiks pārdota Na'chmana
Icikoviča kustama manta, sa-
stāvoša no 10 mtr. melnas vilnas
drēbes un 5 mtr. pelēkas vilnas
drēbes, vērtībā Ls 30, dēļ % peļ-
ņas nodokļa piedzīšanas, saskaņā
ar nod. dep. rakstu 1927. V
20. dec Ne 66754.

Zilupē, 1928. g. 11. janvāri.
25324o Priekšnieks (paraksts).

Ventspils apr. priekšnieka palīgs
izsludina . par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ne 386,
izd. no Ventspils apr. priekšnieka
palīga 2. iec 1920. g. 15. maijā
uz Lavīzes Mikeļa m. Gruntē v

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi, izd. 1920. g.
18. dec. ar Ne 3515 no Daugav-
pils pils. pref. uz Emmas Edu-
arda m. Švechheimer vārdu.

24214b
Stopiņu pag. valde dara zināmu

atklātībai, ka Jānis Jāņa dēls
Kalniņš pieteicis par nozagtu
savu pasi, izd. no Stopinu pag.
valdes 1920. g. 17. febr. *Ns 520;
skaitāma par nederīgu. 24212b

Smiltenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi, izd. no Vecpiebalgas
pag. valdes 1920. g. 18. febr.
Ns 4 uz Pētera Anša d. Āžinš v
24211b

Umurgas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto, šās pag.
valdes 1926. g. 21. aprilī izdoto
Latvijas iekšz. pasi Ke 931 uz
Vilhelma Mārtiņa d. Kūlīša v.
24188b

Ārlavas pag. valde, Talsu apr.
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšz. pasi Ks 500, izd. no Ārlavas
pag. valdes 10. sept. 1921. g.
uz Richarda Gūtrnaņa v. 24185b

Viļķenes pag. valde izsludina
par nederīgu iekšz. pasi Ks 491,
izd. no šīs pag. valdes 1920. g.
10. aprilī uz Emmas Mārtiņa m.
Noriņ vārdu. 24196b

Birzgales pag. valde izsludina
par nederīgu kumeļa reģ. zīmi
Ke 123, .izd. 1926. g. 12. okt.
no Birzgales pag. valdes uz
Kārļa Rozītes vārdu. 24197b

Dobeles pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozudušus
dokumentus: 1) Dobeles pag.
valdes pasi, izd. 1920. g. 23. sept.
Ks 1267, un 2) Jelgavas-Bauskas
kara apr. pr-ka kara klausības
aplic, izd. 1924. g. 17. decembri
Ks 22773 uz Kristapa Jāna dēla
Zasiņa Briģis vārdu. 24147b

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 27. janvāri, Rīgā, Kalpaka bulv. Ne 6, dz. 10,

saimnieciskā kārtā sagatav. materiālus:
Burtnieku virsmežniecībā:

vien. Ne 1 uz posma starp Dauguļu stac. apm. 719 steri egles un priedes klučij
un Dikļu pieturas punktu . \ včrt. Ls 9580

,, 308 ,, papīrmalka

„ 96 „ stutmalka '

No 2 Puikeies stacijā „ 630 „ egles kluči . . . . ) 12!i5
870 ,, papīrmalka f "

„ Ne 3 Ārciema stacijā 24 „ egļu kluči .... 1

„ 240 „ papīrmalka ....> ,, ,, 2220
" 37 ,, stutmalka . . . . )

j\ļc 4 , 452 „ egles un priedes kluči ļ
„ 402 ,, papīrmalka ....!•„ ,, 9300

307 ,, stutmalka I
jVo 5 „ „ . . 78 ,. egles un priedes kluči ļ

(2metri ārpus) „ 118 „ papīrmalka ļ „ ,, 1733
zīmneša) „ 23 „ stutmalka )

„ Ne 6 Pāles stacijā „ 170 „ egles un priedes kluci]
524 „ papīrmalka > „ ,, 6055

'„ 97 ,, stutmalka )

,, Ks 7 uz posma starp Paiesim Zone-
pes stacijām „ 228 „ egles un priedes kluci ]

„ 326 „ papīrmalka ļ» „ ,, 6595
„ 296 „ stutmalka J

Sēlpils virsmežniecībā:
vien. Ke 8 uz posma Daudzeva-Viesīte .

3 klm. (pie Ikšeles mājām) apm. 67,36 m3 (729 berza kluči . . . vērt. Ls 1300

No 9 „ 126,82 m3 (1340 gab. 7'1" gari )]
egles kluči I ]6f)0

20,28 m3 ( 126 gab. 8' gari) " "
egles kluči >

]\b io „ ,, 5 steri egles stutmalka mizota ,, ,, 7,5 parlst.
" Ns 11 „ „ 626 ,, ,, „ nemizota „ „ 7,0 „
"„ Ns 12 Daudzevas stacijā . . . . „ 87 „ priedes un egles stut-

malka mizota . . . ,, ,, 8,5 ,,
j\b 13 ,, ,, , 58 ,, priedes un egles stut-

malka nemizota . . ,, „ 8,0 ,,
„ Ns 14 Seces ,, ..' ..„ 365 „ priedes un egles stut-

malka mizota . . . ,, ,, 8,5 ,,

„ Ns 15 Seces „ ... '..„ 665 „ priedes un egles stut-
malka nemizota . . ,, ,, 8,0 ,,

,, Ne 16 Seces ,, ..!..„ 270 „ egles kluči „ ,, 12,0 „
Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles komisija pieņems sākot no pulksten 11. Mutiskā

izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās komisijai 10% drošības naudas no novērtējuma sumas, kura
pēc nosolīšanas jāpalielina līdz 10°/0 no nosolītās sumas.

Slēgtās aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti

ar drošības naudu 10°/,, apmērā no piedāvātās sumas, neatzīs.
Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozitā un kvīti

iesniegt izsoles komisijai.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nomināl-

vērtību, 2) Latvijas hipotēkas* banku ķīlu zīmes pēc kursa-96 un Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes pēc
kursa 92, 3) Latvijas bankas vai vin 'as pārgarantētas privātu banku garantijas.

Mežu departaments patur sev tiesību, izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsolēs vienības
noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiesm.

Tuvākās ziņas-Mežu departamentā, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 10 un Burtnieku un Sēlpils virs-
mežniecībās.

253i3ē Mežu departaments.

Tautas labklājības ministrija
izdod RAKSTISKĀ IZSOLĒ dažāda garuma 215 kg cūku saru un
700 kg zirgu astru piegādāšanu Latvijas neredzīgo institūtam.

Izsole notiks t. 1. m. Rīgā, Skolas ielā Ns 28; dz. 4 1928. g.
24. janvārī, pīkst. 12. Turpat var iepazīties ar tuvākiem notei-
kumiem un materiālu paraugiem.

Piedāvājumi iesniedzami līdz minētam laikam izsoles komisijai
slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: ,,Uz saru un astru izsoli". Drošības
nauda jāiemaksā 5°/ 0 apmērā, no iesniegumā uzrādītās kopsumas.

25266r



Jtiešu departaments

iznomās medību biedrībām jauktā izsolē
1928. g. 20. janvāri, Rīgā, Kalpaka bulv. Ke 6, dz. 10, medību tiesības valstsmežos, skaitot no 1928 e 1 janvāra uz VaidVestn." s. g. Ke 2 medību izsoles.sludinājumā publicētiem noteikumiem. ' J "

Izs. Virsmežniecību iec:. mežniecību vai nov. Uz cik Izno- . Gada Maksi- Bez sīkiem me- Nomniekam jāiemaksāvien. un apg. nosaukumi un kvartālu KeKs gadiem mājama nomas mal. dījumiem at- virsmežniec. ' depozītā
JN?-iznomās plāt. ha maksa,no med. sk. ļauts šaut katrā izlietošan. pēc virsmež-

kuras nomas gadā. ' zina ieskāt,
sāks so- Stirnu Medņu Zvēru ' Prēmiju iz-
līs- Ls āžus. gaiļus, barošanai maksai par

gadā Ls kaitīg. zvēr.
un putniem
un par malu
mednieku at-
klāšanu (pēc
vajadzības -jā-
papildina) Ls

Bauskas virs-bā.
3a. Mežotnes nov., apg. Ks 17, kv. 1—16, apg.

Ks 18, kv. 54—59, Kaucmindes nov.,
apg. Ne 37, kv. 24—43, apg. Ns 36, kv.
44—54, apg. Ks 38, kv. 55—60, 81—85,
apg. Ns 40, kv. 72—80 6 1962 1200 15 4 — 125 100
Baltos zaķus medīt aizliegts.

3b. Kaucmindes nov., apg. Ke 50, kv. kv.
101, 102, apg. 34, kv. kv. 10, 11, 15,

Rundāles nov., apg. Ke 42, kv. 7—19,
apg. Ne 41, kv. 20—27, apg. Ns 47, kv.
50—53, apg. Ke 46, kv. 54—63, apg. Ks 45,
kv. 64—77, 82—85 6 1822 1500 15 4 — 125 100
Baltos zaķus medīt aizliegts.

Izsludinātās izsolēs vienības priekšrocība paturēt līdzšinējam nomniekam par izsolē piedāvāto augstāko sumu. Nomniekam, ja tas
vēlas šīs priekšrocības izmantot, jāpieteic savas tiesības trīsMienu laikā no izsoles dienas un jāiemaksā noteiktā drošības nauda.

25312b Mežu departaments.

Kārķu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 15. februārī, Valkā, Valkas apr. valdes
telpās
1) augošu mežu.

I iec mežniecībā, Vec-Kārku un Omuļu novados, pēc platības
7 vienības no 0,18—1,32'ha, vērtībā no Ls 102,— līdz Ls 511 —
un pēc celmu skaita 1 vienību 132 koki, vērtībā Ls 1070,—.

II iec. mežniecībā, Naukšēnu novadā, pēc platības 1 vienību
7,14 ha, vērtībā Ls 3940 un pēc celmu skaita 1 vienību 105 kokus,
vērtībā Ls (05.

III iec. mežniecībā, Pedeles, Liellugažu, Lugažu un Omuļu
novados, pēc platības 1 vienību 1,00 ha, vērtībā Ls 715 un pēc celmu
skaita 10 vienības, no 17—363, vērtībā no Ls 36 līdz Ls 530.

2) vecas mežu resoram neva|adz ēkas:
Virsmežniecībā, Turnas muižā, trīs ēkas, vērtībā no Ls 8 līdz

Ls 120. I iec. mežniecībā, Vec-Kārku muižā, divas ēkas, vērtībā
no Ls 40 līdz Ls 400. II iec. mežniecībā, Naukšēnu Jaun-Celmos,
vienu ēku, vērtībā Ls 50. 111 iec mežniecībā, Lugažu un Omuļu
pag. 7 ēkas, vērtībā no Ls 8 līdz Ls 240. IV iec. mežniecībā, Ren-
cēnu, Ēveles un Naukšēnu pag. 5 ēkas, vērtībā no Ls 10 līdz Ls 100.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprin. nosacījumiem un mežu pārdošanas lik. pamata.

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

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

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

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā sumā — 20% apmērā no vie-
nības pārdošanas sumas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu
departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem.

25285z Kārķu virsmežniecība.

Rembates virsmežniecība
pārdos 1928. g. 8. februāri, pulksten 14, Jumpravas pag. namā,

atklātā vairāksolīšanā
bij. Skrīveru pils drupās atrodošos centrālās apkurināšanas katlu,
novērtētu par Ls 500,—.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
10% drošības naudas no izsludinātās vērtības.

Par katlu nosolītā suma nomaksājama izsoles dienā, noslēdzot
attiecīgu pirkšanas līgumu.

Katls apskatāms Skrīveru muižā pie 14. apgaitas mežsarga.
25284z Rembates virsmežniecība.

Cēsu virsmežniecība,
papildinot un izlabojot š.g. ,,Vald. Vēstn." Ke 4 iespiesto mežu iz-
soles sludinājumu, paziņo ka: 1) 1928. g. 1. februāra vietējā
mežu izsolē no 4. ieSrkņa mežniecības Lielstraupes nov. pārdos
vēl vienu vienību, pēc platības 0,45 ha, vērtībā Ls 280, 2) „ _Vald.
Vēstn." Ks 4 publicēto Raiskuma novadā izlabotais novērtējums
ir: 42 koku Ls 12 un 125,26 st dedzināmai malkai Ls 95.
25248r Cēsu virsmežniecība.

Bruņošanas pārvalde
iegādās 1928. g. 7. februārī, pulksten 12, sacensībā:

smagosautomobiļus 3 gab.
Piegādāšanas termiņš 3 mēneši skaitotno liguma parakstīšanas

dienas. Piedāvājums jānodrošina 5° o apmērā no piedāvājama kop-
sumas. Sacensības un techniskos notfikumus var saņemt pārvaldes
apgādības daļā, Valdemāra ielā K? 10/12, dz. 16, darbdienās no
pulkst. 11,30-14,30. L. 152 25347

Šoseju un zemesceļu d.p-ts
savās telpās, Oogoļa ielā 3, š. g. 23. janvārī, pīkst. 11,

izdos jauktā (mut. un rakst.) izsolē

2200 nf pilatai \\m\i pārvešanu
no dep-ta akmeņu drupinatavas Praviņmuiža, Tukuma apriņķi — uz
Rīgas -Jelgavas šoseju, no km 7,000-22,927.

Drošibas nauda Ls 3500 L 147 25345
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi dep-tā, parastā darba laikā.

Pasta un telegrāfa departaments
izsl-dina š. g. 3. februārī, pīkst. 10 rītā,

vaftstisizu izsali
uz 3 akumulato u agregātiem; 2 akumulatoru baterijām; 300 āmuriem;
300 askniebjiem; 1700 lāpstām; 600 platknrebjiem; 700 krievu svātp-
stiem; 100 slimestiem.

Drošibas nauda 10% apmēra no piedāvājuma vērtības. 25346
Tuvākas ziņas saimniecības daļā no pīkst. 11—13. 2* L 149

Šoseju un zemesceļu departamenta
1. rajona inženiers,

Rīgā, Lāčplēša ielā J* 24, dz. 8, izdos jauktā izsolē mazākpra-
sītājiem š. g. 23. janvārī, pulkst. 10, 1400 kub. mtr. plienakmeņu
pārvešanu no Doles salas uz Rīgas —Ķekavas šosejas iztaisnojamu
no km 7,20 līdz km 8,60.

Drošības nauda Ls 700,—.
Tuvākas z ņas kanclejā no pīkst. 9—15. L. 158 25349
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Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
21. janvārī, pīkst 10, Iebraucamā
ielā Ks 70 tiks pārdotas vairāk-
solīšanā Icikam Frostam piede.
rošas mantas: ādas šujmašīna-

Minētās mantas varēs apskatī-
pārdošanas dienā uz vietas.
25318o Priekšnieks (paraksts).

Ventspils apr. priekšnieka palīgs
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ks 1318,
izd. no Ventspils apr. priekšnieka
palīga 2. iec. 1920. g. 23. maijā
uz Kārļa Jāņa d. Priekuls vārdu.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rīgas pref. 11. iec. priekšn.
izsludina par nederīgu kara klau-
sības izpildīšanas apliecību Ks2814
izd. no Kara skolas priekšn.
1926. g. 14. jun. uz Heinricha
Antona d. Jermoloviča v., dzīv.
Rucavas ielā Ns 6a, dz. 2. 25254o
t s

Radiofona abonentu kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju N°4758
kā nozaudētu, izdotu 1926. g.
15. martā uz Picken Voldemāra
vārdu. L. 146 25344

Rigas centrālcietuma priekšnieks
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu dienesta apliecību,
izdotu 1927. g. 3. janvārī N°_238
uz jaunāka-uzrauga Tubeļa Pētera
vārdu. 25342

Līkumo un ministra kabineta
noteikumu krāps.

1927. gada 25. burtnīca
Iznākusi un dabūjama Valsti
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kut
ari vienīgi jāgriežas ar pie-

prasījumiem.
Burtnīca maksā:

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

Saturs:
204) Papildinājumi likumā par

darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām.

205) Likums par ugunsapbedī-
šanu.

206) Likums par valsts papildu
budžetu 1 . 927./28. saim-
niecības gadam.

207) Skolu saraksts, kuru ap-
meklēšana dod tiesību at-
likt iesaukšanu obligato-
riskā aktivā kara dienestā
saskaņā ar kara klausības
lik. 35. pantu.

208) Noteikumi par kurināmo
vielu ietaupījumu prēmiju
izmaksu dzelzceļu ūdens-
pumpētavu darbiniekiem.

209) Noteikumi par vienreizēju
pabalstu valsts darbinie-
kiem.

210) Noteikumi par Brīvības
pieminekļa komiteju.

Dzelzceļu virsv. materiālu apg.
izsludina rakstiskas izsoles

1928. g. 19. janvārī
uz 1) šļūtenēm, gumijas ar 4 au-

dekla starpkārtām, spirāli
iekšpusē un audekla apšu-
vumu no ārpuses — 5 gab.

2) šļūtenes, gumijas Vesting-
housa gaisa vadiem, loko-
motīvēm 50 gab.

3) šķūtenes, gumijas Vesting-
housa gaisa vadiem, vago-
niem 200 gab.

1928. g. 25. janvārī
uz buferiem, preču vagoniem —
124 gab.

Izsoļu sākums pīkst. 11 no rīta.
Dalībniekiem jāiemaksā 5°/o

drošības naudas no piedāvājuma
vērtības.

Tuvākas ziņas dzelzceļu virs-
valdē, Gogoļa ielā Ks 3, ist. 103.

1* 25075

Dzelzceļu virsv. rnat. apgāde
izsludina rakstisku izsoli
1928. g. 1. janv. uz maisiem, lie-
totiem — 1400 gab.

Izsoles sākums pīkst. 11 rītā.
Dalībniekiem jāiemaksā 5°/o dro-
šības naudas _ no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas ziņas dzelzceļu
virsvaldē, Gogoļa ielā Ks 3,
ist. 103. L. 155 2* 25348

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 2530 uz Alek-
sandras Ilģažs vārdu pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 25255o

Dobeles pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ks 1904, izd. 1924,g.
9. aprilī uz Heinricha Aleksande-
ra vārdu. 24485v

Rigas ķim. fabrikas ..Glover ;
akc. sab. likvidācijā

vispārēja
kārtēja akcionāru sapulce
notiks ceturtdien. 1. martā š g
plk. 5 pēc pusd., firmas III Rīgas
savstarp. kredītbiedrības telpā*Kaļķu ielā Ks 18. P

Dienas kārtība.
1) Likvid. kom. pārskats par i

1927. gadu. '
2) Revizijas komisijas zinojum*
3) Vairāku akcionāru pieprasī-
jums un ziņojums no 1927. g

5. decembra.
4) Vēlēšanas.
5) Kreditu jautājums un likvi -dācijas kom. pilnvarošana.
6) Akcionāru varbūtēji priekš-

likumi uz § 61. pamata.
Akciju īpašniekiem, kuri vēlē-

tos ņemt minētā sapulcē dalību
jāiesniedz uz statūtu § 58. pa-
..„„ ^ vw~ ^ i^. uiciids
,,... ,. a prieKs
sapulces termiņa savas akcijas
apliecības par akciju uzglabāšanu
uz akc. sab. „01over" likvidācijas
komisijas vārdu Rīgā, Doma
laukumā Ks 17, P. Bornholdt un
Ko kuģu kantorī. Gadījumā, ja,
augšminētai sapulcei statūtu §
paredzētais skaits akcionāru ne-
būtu pieteicies, tad ceturtdien
15. martā 1928. g., turpat un

tanī pašā laikā notiks otra
akcionāru sapulce ar to pašuj
dienas kārtību, kura uz statūtu
§ 60. pamata, neskatoties uz
ieradušos balsu skaitu , būs liku-
mīgi pilntiesīga un viņas lēmumi
saistoši.
25333o Likvidācijas komisija.

fDažadi
sludinājumi.

""?

Nac. darba savienības transporta
kooperatīva valde

sasauc

«rkfrlēļu plo biedra spki
š. g. 29. janvārī, pīkst. 12 dienā,
1. Pils ielā Ns 20.

Dienas kārtība.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Revizijas ziņojums.
3) Dažādi jautājumi.
25335o Sekretārs (paraksts).

Talāvijas filistru biedrības
otrreizējā

ārkārtējā pilnā sapulce
notiks 1928. g. 26. janvārī,
pīkst. 8 vakarā, Elizabetes ielā
Ns 25.

Dienas kārt i li a.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Statūtu grozījumi.
3) Jautājums par iestāšanos fili-

stru biedrības savienībā.
4) Budžets!927./28. gadam.
5) Dažādi priekšlikumi.

Šī sapulce skaitīsies par piln-
tiesīgu pie katra sanākušo biedru
skaita.
25334o Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Jāņa Krika konkursa valde ar
šo uzaicina maksātnespējīgā pa-
rādnieka Jāņa Krika kreditorusuz
PILNU KREDITORU SAPULCI
š. g. 20. janvārī, pīkst. 6 vakarā,
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 4, dz. 4.

Dienas kārtība.
1) Pretenziju pārbaudīšana.
2) Jautājuma apspriešana par

maksātnespējības iemesliem.
3) Konkursa valdes atalgojums.
4) Dažādi saimnieciski jautājumi
5) Konkursa slēgšana.

Saskaņā ar protokolu no 1927.g
15. dec. šī otrā sapulce skaitīsies

par pilntiesīgu, neatkarīgi no
ieradušos kreditoru skaita.

Konkursa valdes priekšsēd.
25332o zvēr. adv. pal. (paraksts).

Paziņojums caur Rīgas notāru
Jāni Graudiņu.

Savā laikā es iedevu Aronam
Goldringam, dzīv. Rīgā, Blau- i
maņa ielā Ns 8, vairākus vekseļus. !
ar manu (J. A. Lanka) paraksttM
un ari vekseļus ar manu žiro,
kuriem vajadzēja atrasties pie
Arona Goldringa. Pēc minētāji
A. Goldringa nāves šādi vekseļfļ
izrādās nozuduši, tamdēļ uzaici-
nu visas personas un iestādes,
kuru rokās atrodas vekseļi ar
manu parakstu vai žiro, dotie
Aronam Goldringam, paziņot man
septiņu dienu laikā, ' no šī
sludinājuma iespiešanas dienas,
pēc adreses Rīgā, I. Maskavas
ielā Ns 167, J. A. Lanka.

Rīgā, 1928. g. 11. janvārī.
25339o J. A. Lanka-

Jēkabpils virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1928. g. 1. februārī, pīkst. 12 dienā, Ābeļu
pag. namā, Jēkabpilī, saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām („Valdības Vēstnesī" Ks 54, 1927. g.)

scnašus foūvdavbus:
I iec. apg. Ks 4 mežsarga dzīvojamo un saimniecības ēkas;

iemaksājamā drošības nauda Ls 400,—.
Piezīme. Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts

iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipo-
tēku bankas un Valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas
bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus meža resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas un
zīmognodokli Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinā-
jumiem un zīmognodokli Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles
sākuma slēgtās aploksnēs izsoles komisijai, vai iesūtāmi Jēkabpils
virsmežniecībai, caur Jēkabpili, ar uzrakstu uz aploksnes ,,1928 . g.
1. februāra izsoles komisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu
neatzīs.

Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski
par tām vienībām, uz kurām viņš iesniedzis rakstisku piedāvājumu.

Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno
cenu.

Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu
laikā jānoslēdzlīgums.

Ar izsoles noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem var
iepazīties Jēkabpils virsmežniecībā. Jēkabpils virsmežniecība.

Latvijas hipotēku bankas
bilance uz 1. decembri 1927. g.

A k t i v s. Ls P a s i v s. Ls

Kases konts 13789,99 Pamata kapitāla konts 3.500.000,—
Tekošu rēķinu konts . ... . 1.387999,70 Rezerves kapitāla konts 382.387,72
Termina noguldījumu konts Latvijas Inventāra kapitāla konts .... 21.722,41

bankā . . 2.000.000,— Budžeta sumu avansa konts ... 1.500.000,—
Inventāra konts ' . . . . 21.722,41 Ķīlu zīmju apgrozība konts ... 18.070.7C0 —
Speciālu kapitālu vērtspap. konts . 2.469020,— Terminētu ķīlu zīmju konts .... 231.930,—
Vēitspapiru konts ... 830.508,89 6% ķīlu zimju apgrozība kon's . . 142.400,—
Uzpirkto terminēto ķīlu zimju konts 209.834,— Latvijas bankas konts 210.388,09
6% vēitspapiru konts . . . 64.300.— Procentu fonda konts .... 1.187003,14
Aizdevumu konts 17.774.451,47 Deldēšanas fonda konts . ... 668.102,08
Kuģniecības aizdevumu konts ... 162 000,— Kuponu konts . . 18.580,80
Dzēsta aizdevuma konts . . . 650.572,23 Tiražētu ķīlu zīmju konts ... 62 500,—
Pirmsterm. naudā dzēsta aizd. konts 19.976,30 Svešu koroborētu sumu konts . 186 597,15
Termiņa maksājumu konts . . . 1.060.852,46 Valstssaimniec. depart. konts . . 2.560.970,51
Likvidējamo isterm.aizdevumu konts 5 658831,43 Likvidēto īstermiņa aizd. konts . 3.338151,79
Bankas rokās pārg. īpašuma konts 6.396,81 Ieturēto ķīlu zīmju īpašn. konts . . 203.600,—
Ieturēto ķīlu zīmju konts 203.600,— Dažādi pasivi . . ' ... 915.404,37
Dažādi aktivi 666.552,37

Ls 33.200.408,06 Ls 33200.408.f6

25125 Volde



Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 73.
13155. Adlers, Gustavs Andreja d., 63 g.,

Jaungulbenes pag., Madonas apr. II iec. miert.
1927. g. 17. martā, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ks 251/27. g.)

13155a. Adrickis, Aleksandrs Mkhaila d.,
49 g., Ludzā, Ludzas I iec. miert. 1927. g.
27. sept., 184. p., 3 dien. aresta. (Akts
Ks 634/27. g.)

13156. Alksnis, Andžs Pāvela d., 71 g.,
Lažas pag., Aizputes iec. miert. 1927. g. 8. sept.,
284. p., 75. p. 2. d., 10 dien. aresta. (Akts
Ks 542 27. g.)

13157. Allers, Zelma Jēkaba m., 25 g.,
Bauskas apr., Liepājas apgt. 1927. g.
29. okt., 581. p. 1. d.„ 1 mēn. ciet. (Akts
Ne 951/27. g.)

13158. Amatnieks, Voldemārs Andža d.,
28 g., Vaives pag., Cēsu apr. I iec. miert.
1927. g. 29. okt., 284. p., 512. p. 3. d., 60. p.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 837/27. g.)

13159. Amoliņš, Kārlis t.nctis Mārtiņa a.,
21 ģi Pabažu pag., 'Rīgas I iec. miert. 1927. g.
31. atog., 181. p. 3. d. 1. pk., 57. p. 3. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 1346/27. g.)

13160. Andrejeva, Ede-Emilija-Berta
Anša m., 31 g., Milzkalnes pag., Tukuma iec.
miert. 1927. g. 30. sept., 444L p., 7 dien. aresta.
(Akts Ks 684/27. g.)

13161. Apeins, Vinca Eduarda d., 22 g.,
Bērzgales pag., Rēzeknes III iec. miert. 1927. g.
27. sept., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ks 521/27. g.)

13162. Aršeško, ai. Ostreiko, Vladimirs
lvana d., 20 g., Rīgā, Rīgas apgt. II kr. nod.
1927. g. 1. nov., 581. p. 1. d., 51.p., 57. p. 3/pkt.,
4 ned. ciet. (Akts Ns 3382/27. g.)

13163. AuŠeks, Pauls-Jūlijs Kārļa d.,
34 g., Rīgā, Tiesu Palāta 1927. g. 10. sept.,
474. p. 2. d. 1. un 2. pkt., 5 dien. aresta.
(Akts Ns 624/27. g.)

13164. Avotiņš, Leonida-Neonilija Jāņa
meita, 16 g., Kalsnavas pag., Rīgas apgt. II kr.
nod. 1927. g. 30. sept., 581. p. 1. d., 55. p.,
ieviet. Ropažu mazg. noziedzn. kolon. (Akts

Ks 3018/27. g.)

WaKts tipogrāfija 294 12. 27.

13165. Balod, Anna Jāņa m., 20 g.,
Ranku pag., Liepājas III iec. 'miert. 1927. g.
25. 'okt., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 716/27. g.)

13166. Balodis, Jānis Pētera d., 31 g.,
Ogres pag., Rīgas VIII iec. miert. 1927. g.
26. okt., 407L p., ņaud. sods Ls 10,— apm.,
vai 3 dien. aresta. (Akts Ks 1907/27. g.)

13167. Baraušķis, Žanis-Alberts Aniīzes
dēls, 31 g., Ukru pag., Auces iec. miert. 1927. g.
26. okt., 581. p., 1 mēn. ciet. (A. Ns 757/27. g.)

13168. Bārdiņš, Anžs Pētera d., 70 g.,
Vecpiebalgas pag.,' Cēsu apr. II iec. miert.
1927. g. 26. okt., 574. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 680/27. g.)

13169. Bērns, Ernests Jēkaba d., 30 g.,
Katvaru pag., Valmieras apr. III iec. miert.
1927. g. 24. nov., 184. p., 3 dien. aresta.
(Akts Ks 687/27. g.)

13170. Berģis, Reinholds Jēkaba d.,
27 g., Vecgulbenes pag., Madonas apr. II iec.
miert. 1927. g. 24. febr., 581. p. 2. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 188/27. g.)

13171. Bergs, Kārlis Jāņa d., 34 g.,
Rīgas apr. 1 iec. miert. 1927. g. 24. okt.,
231. p. 1. pkt., 1 diena aresta. (Akts
Ks 1794/27. g.)

13172. Berovskis, Andrejs Aleksandra d.,
27 g., Liezeres pag., Rīgas VIII iec. miert.
1927. g. 31. aug., 51. p., 591. p. 1. d., 6 ned.
ciet. (Akts Ns 881/27. g.)

13173. Bērziņš, Paulīne Kārļa m., 35 g.,
Rīgā, Balvu iec. 'miert. 1927. g. 5. nov.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 1390/27. g.)

13174. Bērznieks, Kārlis Jāņa d., 28 g.,
Sarkanmuižas pag., Liepājas apgt. 1927. g.
21. okt., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ks 569/27. g.)

13175. Bickis, Rūdolfs Romāna d., 19 g.,
Usmas pag., Liepājas apgt. 1927. g. 22. okt.,
581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt., 1 mēn. ciet. (Akts

Ks 820/27. g.)
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13176. Bidavs, Žanis Jāņa d., 18 g.;
Vērgaļu pag., Liepājas lauku iec. miert.
1927. g. 22. sept., 51. p., 58h p. 1. d., 57. p.
3. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Ks 529/27. g.)

13177. Biezais, Arturs-Jūlijs Jāņa d.,
24 g., Mangaļtt pag., Valmieras apr. III iec.
miert. 1924. g. 24. okt., 51. p., 581. p. 4. d„
2 mēn. aresta. (Akts Ks 676/27. g.)

13178. Biezais, Eduards Pētera d., 37 g.,
Jaungulbenes pag., Madonas apr. II iec.
miert. 1927. g. 9. apr., 581. p. I. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ks 347/27. g.)

13179. Biezais, Pēteris Jāņa d., 72 g.,
Jaungulbenes pag., Madonas apr. II iec.
miert. 1927. g. 7. maijā, 581. p. 1. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 347/27. g.)

13180. Birnbaums, Alfrēds Jāņa d., 29 g.,
Liezeres pag., Madonas apr. 1 iec. -miert.
1927. g. 5. jul., 184. p. 2. pkt., 1 diena aresta.

(Akts Ks 440/27. g.)

13181. Bisenieks, Emils Jēkaba d., 53 u;.,
Jaunpiebalgas pag., Cēsu apr. II iec. miert.
1927. g. 13. okt., 581. p. 1. d., 4 mēn. ciet.
(Akts Ka 633/27. g.j

13182. Bizuns, Vladimirs Jāņa d., 24 g.,
Viļaku pag., Dobeles iec. miert. 1927. g.
26. apr., Jelgavas apgt. 1927.. g. 16. sept.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ks 412/27. g.)

13183. Blum, Karlīne Jāņa m., Lietavas
pav., 43 g., Lietavā, Liepājas I iec. miert.
1927. g. 26. okt., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.

(Akts Ns 641/27. g.)

13184. Blums, Ansis Jēkaba d., 26 g.,
Pāvilostā, Liepājas I iec. miert. 1927. g.
15. okt., 184. pļlfpkt., 3 dien. aresta. (Akts
Ns 686/27. g.)

13185. Bogdanovs, Pāvels Vasilija d.,
32 g., Vārkavas pag., Preiļu iec. miert. 1927. g.
14. okt., 607. p.,'2 mēn. ciet. (A. Ks 647/27. g.)

13186. Bondzinska, dz. Elsiņ, Grieta
Friča m., 51 g., Bērsteles pag., Rīgas II iec.
miert. 1927. g. 15. okt., 581. p. 1. d., 1 mēn.
ciet., spr. pēc kop. ar Rīgas II iec. miert.
1927. g' . 15. okt. spr., 581. p. 1. d., 3 ned. ciet.
(Akts Ka 1481/27. g.)

13187. Bračinš, Gotfrīds Indriķa d.,
25 e Sarkanmuižas pag., Rīgas apgt. 1927. g.

2 sept. 474. p. 2. d. 2. pkt., 7 dien. aresta.

(Akts Ns 236/27. g.)

13188. Briedis, Augusts Jāņa d., 14 g.,
Puikeles pag.,. Valmieras apr. II iec. miert.

1927 g 7. nov., 51. p., 581. p. 1. d., 55. p.
3 pkt. nod. aūdz.-laboš. iestādē, bet ja tas
nebūtu iesp., tad nod. vec. vai citu uztic.
nērs atb. uzraudz. (Akts Ns 599/27. g.)

13189. Bruņenieks, Indriķis Kārļa d.,
18 g., Sakas pag., Liepājas lauku iec. miert.
1927. g. 22. sept., 51. p., 581. p. 1. d., 57. p..
3. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Ns 529/27. g.)

13190. Buko, Lucians Benedikta d.,
32 g., Pustinas pag., Rīgas 11 iec. miert.
1927. g. 25. okt., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ka 1893 27. g.)

13191. Bukovskis, Francis Ievas d.,
22 g.ļ Viļakas pag., Viļaku iec. miert. 1927. g.
30. aug., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ne 1252/27. g.)

13192. Bunka, Maiga Andreja m., 26 g.,
Dunikas pag., Liepājas I iec. miert. 1927. g.
26. okt., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 641/27. g.)

13193. Caunīts, Jānis Kārla d., 25 g.,
Cēsīs, Rīgas apgt. I kr. nod. 1927. g. 21. okt.,
667 p. 2. d., 60. p., 2 ned. aresta. (Akts
Ns 382/27. g.)

i3i<M. Ctficen. dz. Košcic. Aeafiia Pār-

firija m., 41 g., Polijā, Valmieras apr. II iec.
miert. 1927. g. 4. nov., 581. p. 4. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 575/27. g.)

13195. Celms, Augusts Jāņa d., 22 g.,
Rozēnu pag., Valmieras apr. II iec. . miert
1927. g. 4. nov., 51..p., 581. p. 4. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Na 576/27. g.)

13196. Ceriņš, Augusts Otto d., 48 g.,
Jaungulbenes pag., Madonas apr. II iec.
miert. 1927. g. 12. apr., 581. p. 1. d-, 2 ned. ciet.
(Akts Ns 369/27. g.)

13197. Čanders, Eduards Jāņa d., 19 g.,
Zaubes pag., Rīgas apr. II iec. miert. 1927. g.
15. sept., 574. p. 3. d., 57. p., 2 ned. ciet.
(Akts Na 579/27. g.)

13198. Čapa, Jānis Jāņa d., 30 g., Mež-
muižas pag., Cēsu apr. II iec. miert. 1927. g,
20. iun.. 581. p. 2. d., 4 mēn. ciet., spr. pec
kop. ar Cēsu apr. Ii iec. miert. 1927. g. 20. jun,

spr., 581. p. 2. d., 3. mēn. ciet. (Akts
Ke 388/27. g.)

13199. Čerņavska, Jūlija Vikentija m.
60 g Pasienes pag., Zilupes iec. miert. 1927. g
9. jul., 51. p., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akti
Ne 443/27. g.)

13200. Darguž, dz. Skubatalis, Uršul;
Teodora' m., 63 g., Lietavā, Liepājas III iec
miert. 1927. g. 18. okt., 581. p. 4. d, 1 men
2 ned. ciet. (Akts Ne 680/27. g.)

13201. Dirša, Francs Jezupa d., 75 g,

Dricēnu pag., Rēzeknes lil iec. miert. 1927. §
12. okt., 581. p. 3. d., 2 ned. ciet. (Akt
Ns 525/27. g.)
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13202. Dižais, Kārlis Jēkaba d., 19 g.,
Rundāles pag., Bauskas apr. I iec. miert
1927. g. 25. okt., 581. p. 1. d, 49. p., 57. p.,
2 mēn. ciet. (Akts Ns 569/27. g.)

13203. Dmitrijevs, Ivans Makara d.,
19 g., Daugavpilī, Daugavpils II iec. miert.
1927. g. 15. okt., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 691/27. g.)

13204. Drusts, dz. Sūris, Emilija Dāvā
meita, 27 g., Valkā, Rīgas apgt. II kr. nod.
1927. g. 3. febr., 51. p., 581. p. 1. d., 3ned. ciet.
(Akts Ns 262/27. g.)

13205. Dušert, Elza Pētera m., 30 g.,
Kokneses pag., Rīgas apr. III iec. miert.
1927. g. 18. okt., 581. p. 2.d., 4 mēn. ciet.
(Akts Ka 1155/27. g.)

13206. Dzeguze, Stīne Jēkaba m., 65 g.,
Beļavas pag., Madonas apr. II iec. miert.
1927. g. 17. martā, 607>. p. 2. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 252/27. g.)

13207. Dzelzskalns, Rūdolfs Pētera d.,
59 g., Panemunas pag., Bauskas apr. II iec.
miert. 1927. g. 4. nov., 266. p., Ls 3,— soda
naudas. (Akts Ke 530/27. g.)

13208. Dzenis, Eduards Kārļa d., 28 g.,
Jaungulbenes pag., Tiesu Palāta 1927. g.
20. sept., 49. p., 458. p. 2. d., 4 mēn. ciet.
(Akts Ka 682/27. g.)

13209. Egle, Ernests Viļā d., 18 g.,
Liepājā, Aizputes iec. miert. 1927. g. 27. sept.,
581. p. 4. d., 57. p. 3. pkt., 2 ned. ciet., spr.
pēc kop. ar Aizputes iec. miert. 1927. g. 27. sept.
spr., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ke 554/27. g.)

13210. Ekmans, Roberts-Vilhelms Friča
dēls, 18 g., Dundagas pag., Liepājas apgt.
1927. g. 20. okt., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
1 mēn. ciet. (Akts Ks 636/27. g.)

3211. Emulovs, Eduards Jāņa d., 28 g.,
Bauskas pag., Jelgavas apgt. 1927. g. 9. sept.,
636. p. 1. d. 1. pkt., 5 dien. aresta. (Akts
Ns 155/27. g.)

13212. Ezergailis, Voldemārs Pētera d.,
33 g., Ungurmuižas pag., Balvu iec. miert.
1927. g. 30. sept., 184. p., 1 ned. aresta. (Akts
Ns 1219/27. g.)

13213. Ezītis, Voldemārs, Bauskas apr.
I iec. miert. 1927. g. 25. okt., 184. p., 1 diena
aresta. (Akts Ne 563/27. g.)

13214. Faradžs, Kamillus - Aleksandrs,
17 g., Rīgā, Rīgas apr. II iec. miert. 1927. g.
15. sept., 581. p. 1. d., 57. p., 4 ned. ciet.
(Akts Ks 569/27. g.)

13215. Feldmans, Ernests Inta d., 43 g.,
Paures pag., Aizputes iec. miert. 1927. g.
13. okt., 581. p. 1. d., 4 mēn. ciet. (Akts
Na 697/27. g.)

13216. Felsbergs, Kārlis Pētera d., 49 g.,
Vecpiebalgas pag., Cēsu apr. II iec. miert.
1927. g. 20. sept., 171. p., ņaud. sods Ls 10,—
apm., vai maks. nesp. gad. 3 dien. aresta.
(Akts Ns 548/27. g.)

13217. Feodorovs, Matvejs Jāņa d., 14 g.,
Rīgā, Rīgas apr. IV iec. miert. 1927.* g. 19.-okt.,
581. p. 2.d., 55. p. 2. pkt., ieviet. audz.-lab.
iestādē. (Akts Ne 114/27. g)

13218. Feodorovs, Michails Jemeljana d.,
29 g., Mērdzenes pag., Ludzas ' I iec. miert.
1927. g. 28. sept., 184. p., 3 dien. aresta.
(Akts Ns 645/27. g.)

13219. Freibergs, Andrejs Niķa d., 67 g.,
Dundagas pag., Ventspils II iec. miert. 1927. g.
19. sept., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 496/27. g.)

13220. Freimanis, Fricis Jāņa d., 31 g.,
Rīgā, Rīgas XV iec. miert. 1927*. g. 9. nov.,
231. p. 1. pkt., 1 diena aresta. (A.Ks 528/27. g.)

13221. Freimanis, Jānis Eduarda d.,
28 g., Rīgā, Rīgas apgt. 1927. g. 22. sept.,
474. p. 2. d. 2. pkt., 7 dien. aresta. (Akts
Ks 344/27. g.)

13222. Frolovs, Pēteris Nikifora d., 62 g.,
Viļakas pag., Viļaku iec. miert. 1927. g.
19. febr., 262. p. 1. d., ņaud. sods Ls 20,— vai
maks. nesp. gad. 7 dien. aresta. (Akts
Ks 347/27. g.)

13223. Gailan, Veronika Romāna m.,
22 g., Kārsavas pag., Madonas apr. 11 iec.
miert. 1927. g. 11. janv., 581. p. I. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ke 57/27. g.)

13224. Gailis, Jūle Kriša m., 28 g., Milz-
kalnes pag., Tukuma iec. miert. 1927. g.23.sept.,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (A. Ks 675/27. g.)

13225. Galdiņš, Jānis Kārļa d., 21 g.,
Vaives pag., Cēsu apr. I iec. miert. 1927. g.
29. okt., 284. p., 512. p. 3. d., 60. p., 2 ned. ciet.
(Akts Ks 837/27. g.)

13226. Garais, Jānis Augusta d., 22 g.,
Rīgā, Rīgas I iec. miert. 1927. g. 26. okt.i
574. p. 1. d., 57. p. 3. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ks 1607/27. g.)

13227. Garančs, Jezups Domenika d.
27 g., Varakļānu miestā, Latgales apgt. II kr
nod. 1927. g. 4. okt., 316. p,, 1 mēn. ciet
(Akts Ke 1581/27. g.)

13228. Gauderers, Ernests Ludviga d.
27 g., Rīgas apr. I iec. miert. 1927. g. 20. sept
231. p. 1. pkt., 1 diena aresta. (A. Ks 1585/27. g
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13229. Gerbis, Dominiks Ādama d.,36 g., Laucesas pag., Rīgas apr. I iec. miert.
1927. g. 7. okt., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts

Ke 1111/27. g.)

13230. Gilberts, Jānis Kristapa d., 32 g.,
Ltelsesavas pag., Rīgas 1 iec. miert. 1927. g.
19. okt., 231. p.,3 dien. aresta. (A. Ne 2048/27.g.)

13231. Gipslis, Jānis-Andrējs Dāvā d.,
17 g., Priekuļu pag,, Cēsu apr. 'i iec. miert.
1927. g. 10. okt., 581. p. l.d., 57. p. 3. pkt,
2 mēn. ciet, spr. pēc kop. ar Cēsu apr. I iec.
miert. 1927. g. 10. okt. spr., 581. p. 1. d.,
57. p. 3. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Ne 793/27. g.)

13232. Glāznieks, Augusts Andreja d.,
46 g., Rugāju pag., Balvu iec. miert. 1927. g.
7. sept., 184. p., 3 dien. aresta. (Akts
Ne 1138/27. g.)

13233. Graudiņš, Kristīne Jāna m., 49 g.,
Dundagas pag., Liepājas apgbt. 1927. g.
29. okt., 574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Nb 750/97 r» \ v

13234. Grābis, Jānis Jāņa d., 37 g.,
Vilzēnu pag., Valmieras apr. *II iec. miert.
1927. g. 4. nov., 51. p., 581, p. 4. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 576/27. g.)

13235. Grinbergs, Arvīds Mikeļa d., 20 g.,
Engures pag., Tukuma iec. miert 1927. g.
30. aug., 180. p., 181. p. 2. d. 1. pk., 60. p.,
2 ned. ciet. (Akts Ne 577/27. g.)

13236. Grūbe, Eduards Jura d., 42 g.,
Jelgavā, Rīgas apgbt 1926. g. 26. nov.,
578. p. 3. un I. d., 5 mēn. ciet. (A. ' Ne370/26. g.)

13237. Hakkels, Zāmūels Izāka d., 22 g.,
Rīgas apr. IV iec. miert. 1927. t;. 24. okt.,
231. p. 1. pkt., 1 dien. aresta. (A. Ns375/27. g.)

13238. Hašim-Zade, dzim. Novik, Jūlija
Ignata m., Persijas pav., 31 g., Maltas pag.,
Rīgas IX iec. miert. 1927. g. 27. okt, 581. p.
1. d., 49. p., 2 ned. ciet. (A. Ne 1832/27. g.)

13239. Hercs, Mārtiņš-Ootfrīds Jāņa d.,
17 «Svētes pag., Bauskas apr. 11 iec. miert.
1927. g. 10. okt., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ke 247/27. g.)

13240. Hincenbergs, Ansis Antona d.,
20 g., Sēļu pag., Valmieras apr. IV iec. miert.
1927. g. 2. nov., 532. p. 3. pkt, 57. p. 3. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ke 539/27. g.)

13242. Ibiņš, Niklāvs Andreja d., 45 g.,
Padures pag., Liepājas apgbt. 1927. g. 12. okt.,
616. p. 1. d. -2. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts
Ne 79-1 g ,27. g.)

13242. Iesalnieks, Jānis Jura d., 24 g.,
Biržu pag., Tiesu Palāta 1927. g. 16. sept.,
181. p. l.d. 1. pkt, 3 mēn. ciet. (A.Ne684/27.g.)

13243. Ieviņ, Milda-Alvīna Mārtiņa m.,
25. g., Dignājas pag., Subatas iec. 'miert.
1927. g. 14. jun., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ne 228/27. g.)

13244. Isačenko, Andrejs Jāņa d., 30 g.,
Daugavpilī, Daugavpils II iec. miert. 1927. g.
11. okt., 284. p., naudas sods Ls 12,— vai
4 dien. aresta. (Akts Ne 895/27. g.)

13245. Ivanova, Elza Andreja m., 19 g.,
Rīgas apr. IV iec. miert. 1927. g. 5. okt.,

i 424. p., naudas sods Ls 25,— apm.,vai 7 dien.
aresta. (Akts Ne 340/27. g.)

13246. Ivanovs, Aleksejs Jāņa d., 22 g.,
Augšpils pag., Sapieru pulka tiesa 1927. g.
28. okt., 581. p. 4. d., 1 mēn. civilres. ciet-
(Akts Ke 14/27. g.)

13247. Ivanovs, Jānis Foka d., 35 g.,
ļ Dzērbenes pag., Rīgas apgbt. II krim. nod.

1927. g. 21. sept, 607. p. 2. pkt, 51. p., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 2840/27. g.)

' 13248. Jablokovs, Nikolajs Afanasija d.,
25g., Rīgā, Rīgas III iec. miert. 1927. g. 11.aug.
184. p, 1. pkt., 1 dien. aresta. (A. Ka 1071/27.g.)

13249. Jansons, Jānis Mārtiņa d., 19 g.,
Kokneses pag., Rīgas apr. III iec. miert.
1927. g. 25. okt, 581. p. 4. d., 57. p. 3. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 1160/27. g.)

13250. Jansons, Krišis Andreja d., 34 g.,
Sieksātes pag., Aizputes iec. miert. 1927. g.
24. aug., 184. p., 2 dien. aresta. (Akts
Ns 417/27. g.)

13251. Jeiremovs, Nikolajs Vasilija d.,
33 g., Briģu pag., Zilupes iec. miert 1927. g.
29. sept., 532. p. 1. d. 3. pkt, 2 ned. ciet,
spr. pēc kop. ar Zilupes iec. miert. 1927.. g.
27. sept. spr., 284. p., 5 dien. aresta. (Akts
Na 759/27. g.)

13252. Jēkabsons, Teodors Kriša d.,
45 g., Remtes pag., Tiesu Palāta 1927. g.
9. sept., 578. p. 3. un 1. d., 667. p. 1. d. 1. pkt.,
1 mēn. ciet. (Akts Ks 617/27. g.) .

13253. Jelagina, Marija Jēkaba m., 32 g.,
Daugavpilī, Daugavpils IV iec. miert. 1927. g.

! 29. okt., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet (Akts
Ke 951/27. g.)

13254. Jeršovs, Klementijs Averjana d.,
63 g., Jelgavā, Jelgavas apgbt. 1927. g.
13. sept., 157. p. 1. d., 2 ned. aresta. (Akts

Ke 139/27. g.)

13255. Jesenskis, Emanuēls Mavrikija d.,
Grūzijas pav., 20 g., Petrogradā, Rīgas III iec.
miert. 1927. g. 15. sept, 407'. p., naudas sods
Ls 10,— apm., vai maks. nesp. gad. 2 dien.

I aresta. (Akts Ks 1664/27. g.)
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13256. Juška, Jezups Pētera d., 15 g.,Viļakas pag., Viļaku iec. miert. 1927 g
30. aug., 581. p. 1. d., 55. p., ieviet audz.-Iab.
iestādē. (Akts Ne 1252/27. g.)

13257. Kalašņikova, Mavra Feodora m
51 g., Preiļu pag., Rīgas VI iec. miert. 1927 g
27. sept., 276. p. 1. pkt, 5 dien. aresta. (Akts
Ne 1451/27. g.)

13258. Kalniņš, Kārlis Jāna d. 29 g
Salas pag., Latgales apgbt. 1926*. g. 17. nov.,
656. p. 3. d., 6 mēn. ciet., kāds sods uz Valsts
Prez. 1927. g. 10. nov. lēm. pam. pārvērsts
aresta sodā uz tādu p. laiku. (A. Ne 602/26. g.)

13259. Kalpaks, Eduards Pētera d., 30 g.,
Meirānu pag., Madonas apr. I iec miert '
1927. g. 26. apr., 184. p. 2. pkt., 1 dien. aresta

(Akts Ke 402/27. g.)

13260. Kāns, Leiba Eliasa d., 66 g.,
Jaunjelgavā , Rīgas VI iec. miert. 1927. g.
17. sept., 138. p., ņaud. sods Ls 6,— apm., vai
maks. nesp. gad. 2 dien. aresta. (Akts
Ne 1305/27. g.)

13261. Karčevskis, Harrijs Jāņa d., 30 g.,
Lazdonas pag., Madonas apr. " i " iec. miert.
1927. g. 26. apr., 184. p. 2. pkt, 1 dien. aresta.
(Akts Ks 403/27. g.)

13262. Kārkli ņš, Andrejs Andreja d.,
56 g., Kokneses pag., Rīgas apgbt. II krim.
nod. 1927. g. 13. okt., 607. p. 2. pkt., 3 mēn.
ciet. (Akts Ks 3187/27. g.)

13263. Kārkliņš, Augusts-Ernests-Edu-
ards Jēkaba d., 13 g., Liepājā, Liepājas lauku
iec. miert. 1927. g. 15. okt., 581. p. 1. d., 55. p.
1. d. 2. pkt, ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts

Ks 320/27. g.)

? 13264. Kārkliņš, Heinrichs Fēliksa d.,
23 g., Krāslavas I iec. miert. 1927. g. 23. sept,
184. p. 1. pkt, 2 dien. aresta. (A. Ne719/27. g.)

13265. Kaužens, Hugo-Kārlis Gustava d.,
34 g., Mazsalacas pag., Madonas apr. I iec.
miert. 1927. g. 26. apr., 184. p. 2. pkt, 1 dien.
aresta. (Akts Ke 401/27. g.)

13266. Kazakovs, Dmitrijs Kuzma d.,
70 g., Briģu pag., Zilupes iec. miert. 1927. g.
30. sept., 607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 778/27. g.)

13267. Ķikuts, Jūlijs Augusta d., 27 g.,
Augšpils pag., Zilupes iec. miert. 1927. g.
9. jul., 51. p., 581. p. l.d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 443/27. g.) '

13268. Kippe, Elza Jāņa m., 22 g.,
Salaspils pag., Rīgas apr. IV iec. miert. 1927. g.
19. okt, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 493/27. g.)

132-69. Ķirkums, Eduards Jēkaba d.,
24 g., Rīgā, Rīgas VI iec. miert. 1927. g.
13. sept., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ks 1092/27. g.)

13270. Kirsteins, Viktorija Sakala un
Annas m., 22 g., Nogales pag., Talsu iec.
miert. 1927. g. 18. okt., 581. p. l.d., 3 mēn.
ciet. (Alkts Ks 788/27. g.)

13271. Kivliņ, Veronika Ignata m., 34 g.,
Silajāņu pag., Viļaku iec. miert. 1927. g.
21. sept., 469. p. l.d., 7 dien. aresta. (Akts
Ks 1293/27. g.)

13272. Kļaviņš, Otto Jura d., 29 g.,
Smiltenespag., Balvu iec.miert. 1927.g. 25.okt,
284. p., ņaud. sods Ls 10,— apm., vai 3 dien.
aresta. (Akts Ke 1350/27. g.)

13273. Knivels, Pēteris Jēkaba d., 38 g.,
Liezeres pag., Rīgas apgbt. II krim. nod.
1927. g. 1. okt., 607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 2972/27. g.)

13274. Kokin, Soņa Ignata m., 19 g.,
Jēkabpils iec. miert. 1927. g. 11. jul., 57. p.,
581. p. 1. d., 1 mēn, ciet. (A. Ne 411/27. g.)

13275. Korbs, Ernests Teodora d., 40 g.,
Rīgā, Rīgas XV iec. miert. 1927. g. 5. okt.,
591. p. 1. d., 2 ned. ciet. (A- Ne 195/27. g.)

13276. Koretņikova, Marija Konstantīna
meita, 60 g., Preiļu miestā, Preiļu iec. miert.
1927. g. 28. okt., 616. p. 2. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ne 896/27. g.)

13277. Korņejevs, Josifs (ari Jezups)
Matveja d., 24 g., Viļakas pag., Viļaku iec.
miert 1927.. g. 30. aug., 60. p., 470. p. 2. d.
3. pkt., 475. p., 7 dien. aresta. (Akts
Ne 1257/27. g.)

13278. Kostigovs, Jānis Alekseja d.,
55 g., Mangaļu pag., Rīgas XV iec. miert.
1927. g. 10. okt., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 242/27. g.)

13279. Kovaļevs, Artemijs lvana d., 17 g.,
Ružinas pag., Rīgas XV iec. miert. 1927. g.
11. nov., 581. p. 1. d., 6 mēn. ciet. (Akts
Ns 320/27. g.)

13280. Krēgers, Vladislavs Rūdolfa d.,
11 g. Petrogradā, Rīgas IV iec. miert. 1927. g.
10. okt., 581. p. 1. d., 55. p., nod. Irlavas
nepilng. lab. iestādē. (Akts Ks 966/27. g.)

13281. Kristaps, Kārlis-Eduards Pētera
dēls, 39 g., Rīgā, Jelgavas pils. iec. miert.
1927. g. 23. sept., 581. p. 1. d., 6 ned. ciet.
(Akts Ke 1441/27. g.)

13282. Kroičs, Kārlis-Heinrichs Hein-
richa d., 36 g., Lieliecavā, Rīgas apgbt. 1927. g.
15. sept, 474. p. 2. d. 1. pkt., 3 ned. aresta.
(Akts Ke 286/27. g.)
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13283. Krūmiņš, Jānis Pētera d., 43 g.,
Rozēnu pag., Tiesu Palāta 1926. g. 3. aug.,
464. p. l.d., 1 mēn. aresta. (A.Ne 661/ 26. g.)

13284. Kugelbergs, Jānis Kristapa d.,
39. g., Jēkabnieku pag., Jelgavas apr. miert.
1927. g. 14.okt, akc. sod. lik. 36.p. 2 ned ciet
(Akts Ne 30/27. g.)

13285. Kuģits, Jānis Pētera cl., 22 g.,
Puiķeles pag., Krustpils iec. miert 1927. g.
19. okt., 51. p., 512. p. 2. d. 2. pkt., 2 ned.
ciet. (Akts Ne 527/27. g.)

13286. Kulikovska, dzim. Maksevic, Emī-
lija Dāvida m., 30 g., Sesavas pag., Valmieras
apr. 1 iec. miert. 1927. g. 6. okt., 616. p. 1. d.
2. pkt., 1 mēn. ciet. (Akts Ne 724/27. g.)

13287. Kūlups, Fricis ļāna d., 30 g.,
Zvārdes pag., Daugavpils II * iec. miert.
1927. g. 25. okt, 475. p., 10 dien. aresta.
(Akts Ns 983/27. g.)

13288. Kūmiņš, Juliuss Jāna d., 24 g., ;
Rīgā, Rīgas VI iec. miert. 1927* g. 18. okt.,
231. p. 1. pkt., 2 dien. aresta. (A. Nsi593/27.g.)

13289. Kunce, ari Kuncītis, Jānis Edu-
arda ari levalda d., 27 g., Pormsātes pag., '
Liepājas apgbt. 1927. g. 25. okt., 410. p.,
3 mēn. ciet. (Akts Ne 74/27. g.)

13290. Kuprišs, Aloizs Staņislava d.,
25 g., Viļakas pag., Viļaku iec. miert. 1927. g.
10. aug., 607. p. 2. d., 3 mēri. ciet. (Akts
Ne 1126/27. g.)

13291. Laube, Alfrēds Dāvā d., 19 g.,
Valmieras pag., Rīgas apr. III iec. miert
1927. g. 28. okt, 574. p. 3. d., 57. p. 3. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 998/27. g.)

13292. Lauciņš ari Lauks, Dāvis Pētera
dēls, 15 g., Trikātas pag., Valkas apr. I iec.
miert. 1927. g. 7. okt, 581. p. l.-d., 55. p.,
nod. lab.-audz. iestādē. (A. Ns 668/27. g.)

13293. Lazda, Pēteris Kārļa d., 48 g.,
Salaspilī, Rīgas V iec. miert. 1927. g. 26. okt.,
581. p. 2. d., 1 mēn. ciet. (A. Ne 1456/27. g.)

13294. Leitis, Jānis Jāņa d., 15 g.,
Krapes pag., Rīgas apr. III iec. miert. 1927. g.
25. okt., 581. p. 1. d., 55. p. 2. pkt., nod. audz.-
lab. iestādē. (Akts Ke 1166/27. g.)

13295. Leske, Eižens Jāņa d., 26 g.,
Svētciema pag., Latgales apgbt. 1927. g.
27. sept., 578. p. 3. un 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 618/27. g.)

13296. Liepa, Viktorija Jāņa m., 25 g.,
Rīgā, Rīgas V iec. miert. 1927. g. 14. okt.,
581. p. 2. d., 2 mēn: ciet. (A. Ke 1360/27. g.)

13297. Līepiņš, Ermanis Jūlija d., 19 g.,
Valmieras pag., Valmieras apr. I iec. miert.
1927. g. 27. sept., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
4 mēn. ciet. (Akts Ke 689/27. g.)

13298. Liepiņš, Roberts Otto d., 20 g.,
Beļavas pag., Madonas apr. II-iec. miert.
1927. g. 19. martā, 581. p. 2. d., 57. p., 2 mēn.
20 dien. ciet. (Akts Ks 261/27. g.)

13299. Liniņš, Miķelis-Reinholds Andreja
dēls, 20 g., Bīriņu pag., Rīgas apr. II iec.
miert. 1927. g. 15*. sept.; 581. p. 1. d., 57. p.,
2 mēn. ciet. ' (Akts Ks 596/27. g.)

13300. Livšics, Jēkabs Morducha d.,
33 g., Rīgā, Jelgavas pils. iec. miert. 1927. g.'
7. okt., 288. p., nau-d. sods Ls 15,— apm., vai
maks. nesp. gad. 4 dienas aresta. (Akts
Ns 321/27. g.)

13301. Logins, Domeniks Staņislava d.,
25 g., Viļakas pag., Viļaku iec. miert. 1927. g.
12. martā, 184. p. 1. d., 3 dien. aresta. (Akts

Ke 89/27. g.)

13302. Lucis, Hermans-Jānis Jēkaba d.,
16 g., Zālītes pag., Bauskas apr. II iec. miert.
1927. g. .21. okt., 581. p. 1. d., 55. p., ieviet.
audz.-lab. iestādē. (Akts Ns 455/27, g.)

13303. Lūsis, Anna-Paulīne Reiņa m.,
40 g., Rīgas apr. IV iec. miert. 1927. g.28. okt.,
490. p., 3 dien. aresta. (A. Ks 477/27. g.)

13304. Lūsis, Paulis Jēkaba d., 15 g.,
Valkā, Valkas apr. 1 iec. miert. 1927. g.
7. okt, 581. p. 1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt., nod.
lab. un audz. iestādē. (A. Ks 670/27. g.)

13305. Maculevičs, Jāzeps Kajtana d.,
36 g., Piedrujas pag., Rīgas apgbt. II krim.
nod. 1927. g. 4. okt., 398. p. 1. cl., ņaud. sods
Ls 10,— apm., vai 3 dien. aresta. (Akts
Ks 2431/27. g.)

13306. Maģarams, Moisejs Rachmieļa d.,
23 g., Daugavpilī, Daugavpils II iec. miert.
1927. g. 22. "okt, 184. p., 3 dien. aresta. (Akts
Ks 972/27. g.)

13307. Makarovs, Feodosijs Jeremeja d:,
20 g., Liksnas pag., Madonas apr. II iec.
miert. 1927. g. 28. apr., 581/ p. 1. d., 57. p.,
2 mēn. ciet. (Akts Ns 404/27. g.>

13308. Maldutis, dzim. Duliebe, Ieva Pē-
tera m., 68 g., Panemunes pag., Bauskas apr..
II iec. miert. 1927. g. 4. nov.. 269. p., Ls 3,—
soda ņaud. (Akts Ns 530/27. g.)

13309. Markelovs, P.okofijs Lariona d., .
40 g., Daugavpilī, Daugavpils Tl iec. miert.
1927. g. 11. okt, 284. p., 262. p. 1. d., 60. p..
5 dien ": aresta. (Akts Ke 884/27. g.)
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13310. Matulenko, Gvidons Jāna d.,-ļ
35 g., Pasienes pag., Latgales apgbt. li krim.
nod. 1927. g. 4. okt., 316'. p., 1 mēn. ciet.
(Akts Ks 1416/27. g.)

13311. Matusevič, Andzelms Eduarda d.,
19 g., Šķaunes pag., Zilupes iec. miert. 1927. g.
17. sept, 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt., 2 mēn.
ciet. (Akts Ks 541/27. g.)

13312. Meilup, Lūcija-Elizabete Pētera
meita, 18 g., Bērzmuižas pag., Jelgavas pils.
iec. miert. 1927. g. 27. sept., 616. p. 1. d.,
3 ned. ciet. (Akts Ke 896/27. g.)

13313. Meļķis, Kārlis Jēkaba d., 23 g.,
Rīgā, Rīgas VII iec. miert. 1927. g. 31. maijā,
184. p. I. pkt, 3 dien. aresta. (A. Ke 1038/27.g.)

13314. Mežaraups, Jūla Andreja m.,
50 g., Krustpils pag., Krustpils iec ' miert.
1927. g. 15. okt., 273. p. l.d., 1 ned. aresta.
(Akts Ka 736/27. g.)

13315. Mežjānis, Rūdolfs - Vilhelms Kār-
ļa d., 16 g., Rīgā, Aizputes iec. miert. 1927. g.'
13. sept., 581. p. 2. d., 55. p. 1. d. 2. pkt.,
ieviet. audz.-lab. iestādē. (A. Ka 515/27. g.)

13315a. Mežups, Uldriķis Lavizes d.,
37 g., Popes pag., Liepājas apgbt 1927. g.
26. okt., 471. p. 2. d. 2. pkt, 6 mēn. ciet.
(Akts Ke 82/27. g.)

13316. Miertur, Anna Jāņa m., 61 g.,
Suntažu pag., Rīgas VII iec. miert. 1927. g.
1. nov., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet (Akts
Ne 2033/27. g.)

13317. Michelsons, Rubins Žanno d.,
34 g., Aizputē, Aizputes iec. miert, 1927. g.
29. jul., 184. p., 2 dien. aresta. (Akts? Ne 399/27. g.)

13318. Misa, Kārlis Jāņa d., 25 g.,
? Remtes pag., Auces iec. miert. 1*927. g. 14. okt.,

262. i p., 1 mēn. ciet. (Akts Ke 647/27. g.)

13319. Miške, Artūrs Jāna d., 23 g.,
k Rīgas apr. 1 iec. miert. 1927. g. 28. okt, 184. p.,

2 dien. aresta. (Akts Ka 1205/27. g.)

13320. Mulerovs, Alberts Meikula d.,
21 g., Mērdzenes pag., Sapieru pulka tiesa
1927. g. 28. okt., 581. p. 4. d., 1 mēn. civilres.
ciet. (Akts Ke 14/27. g.)

13321. Nazarovs, Aleksejs Jāņa d., 67 g.,
Briģu pag., Zilupes iec. miert. 1927. ģ. 20. maijā,
51. p., 316'. p., 2 ned. ciet. (A. Ke 396/27. g.)

13322. Nazarovs, Zachars Jāņa d., 53 g.,
Briģu pag., Zilupes iec. miert. 1927. g.

? 20. maijā, 51. p., 316.' p., 2 ned. ciet.
(Akts Ke 396/27. g.) ?

13323. Neibolts ari Neibults vai Miebolts,
Augusts Augusta d., 23 g., Vitrupes pag.,
Valmieras apr. III iec. miert. 1927. g. 14. okt.,
574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (A. Ke 449/27. g.)

13324. Neimans, Anna Andreja m., 22 g.,
Kalvenes pag., Aizputes iec. miert. 1927. g.
30. jul., 581. p. 4. d., 3 ned. ciet. (Akts
Ke 402/27. g.)

13325. Nelius, Lilija-Alma-Irma Ludviga
meita, 20 g., Kuldīgā, Liepājas apgbt. 1927. g.
15. okt., 51. p., 591. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (Akts Ke 781/27. g.)

13326. Orups, Jāzeps Antona d., 30 g.,
Izveltas pag., Cēsu apr. I iec. miert. 1927. g.
26. okt, 184. p. 1. pkt., 3 dien. aresta. (Akts
Ke 826/27. g.)

13327. Ošiņ dzim. Dalbiņ, Milda Indriķa
meita, 33 g., Skultes pag., Rīgas apr. II iec.
miert. 1927. g. 27. okt., 581. p. 1. d.,
1 mēn. ciet. (Akts Ke 567/27. g.)

13328. Ozoliņš, Kārlis Kārļa d., 41 g.,
Dobeles pag., Rīgas XI iec. miert. 1927. g.
17. okt, 574. p. 3. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 104/27. g.)

13329. Ozols, Mārtiņš Kriša d., 20 g.,
Susējas pag., Subatas iec. miert. 1927. g.
5. okt., 181. p. 2. d. 1. pkt., 6 mēn. ciet. (Akts
Ke 402/27. g.)

13330. Ozols, Mārtiņš Miķeļa d., 82 g7,
Salaspilī, Rīgas apr. IV iec. miert. 1927. g.
7. okt., 571. p. 1. pkt, naudas sods Ls 3,—
vai 1 dien. aresta. (Akts Ke 1/27. g.)

13331. Paupe, Augusts-Žanis-Voldemārs
Mikeļa d., 20 g., Liepājā, Liepājas I iec.
miert. 1927. g. 12. okt., 57. p. 3. pkt, 581. p.
1. d.. 2 ned. ciet. (Akts Ne 626/27. g.)

13332. Peilāns, Andrejs Andreja d., 42 g.,
Mārcienas pag., Madonas apr. I iec. miert.
1927. g. 10. jum, 184. p. 1. pkt., 1 dien. aresta.
(Akts Ne 539/27. g.)

13333. Platnieks, PetroneUa Staņislava
meita, 56 g., Kaunā, Cēsu apr. I iec. miert.
1927. g. 7. nov., 574. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ke 878/27. g.)

13334. Plucis, Arnolds Kārļa d., 21 g.,
Sabilē, Rīgas apr. II iec. miert. 1927. g.
13. okt., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ke-687/27. g.)

13335. Priedīts, Ernests Augusta d.,
26 g., Skultes pag., Valmieras apr. 111 iec.
miert. 1927. g. 24. okt., 51. p., 581. p. 4. d.,
2 mēn aresta. (Akts Ks 676/27. g.)



8. lapa.

13336. Pūre (Pūrīts), jānis-Marcelins Ma-
'!^i d., 17 g., Alšvangas pag., Aizputes iec.
miert. 1927. g. 24. aug., 581. p. 2. d. 57 p
3. pkt., 2 ned. ciet. (Akts Ks 487/27. g.)

13337. Pūre (Pūrīts), Jāzeps' Matīsa d.,
16 g., Alšvangas pag., Aizputes iec. miert
1927. g. 24. aug., 581. p. 2. d., 55. p. I. d.
2- pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts

_ Ks 487/27. g.) '

13338. Purgals, Eduards Dāvā d., 22 g.,
Aumeisteru pag., Madonas apr. I iec. miert.
1927. g. 13. apr., 184'. p. 1. pkt, 1 dien. aresta.
(Akts Ke 357/27. g.) '

13339. Pušpur, dzim.Šmidt, Alīda Jēkaba
meita, 30 g., Annas pag., Madonas apr. II iec.miert, 1927. g. 21. janv., 581. p. 1. d., 3 mēn.
eiet. (Akts Ks 96/27. g.) ? «

13340. Pušpur, Alvīne Pēteja m., 47 g.,
Jaunlaicenes pag., Madonas apr. II iec. miert!
1927. g. 21. janv., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 96/27. g.)

13341. Putniņš, Pēteris Jāna d., 24 g.,
Veselavas pag,, Valmieras apr. 111 iec. miert.
1927. g. 12. nov., 581. p. 1. d., 4 mēn. ciet.
(Akts Ne 746/27, g.)

13342. Ragains, Augusts Jura d., 28 g.,
Bērzones pag., Rīgas IX iec. miert. 1927. g.

. 20. sept., 184. p. 1. pkt, I dien. aresta. (Akts
P Ne 1141/27. g.)

13343. Rigolt, Zelma Emila m., 14 g.,
; Valmiera, Valmieras apr. I iec. miert 1927. g.

10. okt., 581. p. 1. d., 55. p. 3. pkt, nod. mazg.
lab. iestādē, bet ja tas nebūtu iesp., tad nod.
vec. vai citu uztic. pērs. atb. uzraudz. (Akts

ļ Ne 536/27. g.)

13344. Rižijs, Donats Filipa d., 14 g.,
Viļakos, Rīgas apgbt. II krim. nod. 1927. g.
3. nkt., 51. p., 581. p. 1. d., 55. p. 2. d., ieviet.

I mazg. noziedzn. audz.-lab. iestādē. (Akts
Ne 2240/27. g.)

13345. Rollmans, Nikolajs Jāņa d., 28 g.,
Burtnieku pag., Valkas apr. I ' iec. miert.
1927. g. 30. sept., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
\ kts Ne 468/27. g.)

13346. Rozenbachs, Kristaps Anša d.,
I 73 g., Zaļenieku pag., Jelgavas pils. iec. miert.
ļ 1927. g. 20. maijā, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
ļ (Akts Ke 21/27. g.)

13347. Rubuls, Jānis Reiņa d., 35 g.,
ļ Meirānu pag., Madonas apr. 1. iec. miert.

1927. g. 26. apr., 184. p. 2. pkt., 1 dien. aresta.
I (Akts Ke 394/27. g.)

13348. Rudān, Apoloni ja Ludviga m.,
I 19 g., Līksnas pag., Daugavpils II iec. miert.
. 4927. g. 25. okt., 49. p., 581. p. 1. d., 57. p.

3. pkt, 2 ned. ciet. Akts Ke 852/27. g.)

13349. Rullis, Jānis Ernesta d., 27 g.,
Sarkanmuižas pag., Saldus iec. miert 1927. g.
26. okt, 581. p. l.d., 1 mēn. ciet. Akts
Ns 713 27. g.)

13350. Rumjancevs, Josifs Kuzmina d.,
42 g., Pup/males pag., Jaunlatgales iec. miert.
1927. g. 25. jul., 184..p. I. pkt, 1 dien. aresta.
(Akts Ns 563/27, g.)

13351. Sagolovičs, Meiers Feitela d.,
39 g., Cēsīs, Rīgas apgbt. II krim. nod. 1927. g.
20. sept., 397. p. 1. d., ņaud. sods Ls 10,— apm.,
vai 3 dien. aresta .(Akts Ks 2128 27. g.)

13352. Sameitka, dzini. Dorkevič, Anna
Jāņa m.,51 g., Rīgā,Rīgas XV iec. miert. 1927.g.
2. nov., 581. p. 1. d., 2 mēn. eiet. (Akts
Ns 481/27. g.)

13353. Šiliņš, Jānis Reinholda d., 31 g.,
Smiltenes pag., Krustpils iec. miert. 1927. g.
19. okt., 51. p., 512. p. 2. d. 2. pkt., 2 ned. ciet.
(Akts Ne 527/27. g.)

13354. Sima (Simme), Lūcija Reinholda
meita, 15 g., -Lubānas pag., Madonas apr.
II iec. miert. 1927. g. 20. janv., 581. p. 1. d.,
55. p., ieviet. Ropažu kolon. mazg. noziedzn.
audz. un lab. iestādē. (Akts Ne 84/27. g.)

13355. Siņicins, Lifans Andreja d., 63 g.,
Ungurmūižas pag., Krustpils iec. miert. 1927.g.
30. sept., 51. p., 607. p. 2. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 556/27. g.)

13356. Slavinskis, Kazimirs Stefana d.,
20 g., Rīgas apr. IV iec. miert. 1927. g. 21. okt.,
184. p. 1. pkt., 1 dien. aresta. (A. Ne 383/27. g.)

13357. Sokolovs, Kirils Feodora d., 80 g.,
Līksnas pag., Daugavpils II iec. miert. 1927. g.
29. okt., 287. p., ņaud. sods Ls 20,— apm.,

, vai maks. nesp. gad. 6 dien. aresta. (Akts
Ke 857/27. g.)

13358. Sokolovskis, Kārlis Matīsa d\,
23 g., Kuldīgā, Liepājas apgbt. 1927. g. 10. okt.,
667. p. l.d. un 2. d., 60. p., 6 mēn. ciet (Akts
Ke 55-1 g./27.*g.)

13359. Sovan, Anna Romāna m., 30 g.,
Pasienes pag., Latgales apgbt. II krim. nod.
1927. g. 7. apr., 316L p., 2 ned. ciet. (Akts

Ke 969/27. g.)

13360. Spārniņš, Kārlis Andreja d., 31 g.,
Krapes pag., Rīgas apr. III iec. miert. 1927. g.
6. sept, 573. p. 2. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ks 957/27. g.)

13361. Sperlings, Heinrichs Heinricha d.,
31 g., Rīgā, Rīgas X iec. miert. 1927. g. 19. aug.,
574. p. l.d., 1 mēn. ciet. (Akts Ke 1155/27. g.)

13362. Sproģis, Alberts-Georgs Anša d.,
23 g., Liepājā, Liepājas apgbt. 1927.g. 23. sept.,
578.p. 3. un 1.d., 6 mēn. ciet. (A. Ke43-1 g./27.g.)
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13363 Spungin, Beile, Smuela m. 27 g.
Līvānos , Daugavpils IV iec. miert. 1927 g'
26. okt., 574. p., 2 ned. ciet. (A. Ns853/27. g j

13364. Stafels, Efraims Eduarda d bij
Krievijas pav., 25 g., Volinijā, Aizputes iec.miert 1927. g. 27. aug., 581. p. 4. d., 1 ned. are-
sta. (Akts Ns 413/27. g.)

13365. Stradiņš, Pēteris Andreja d., 35 g„
Praulienas pag., Madonas apr. 1 iec. miert!
1927. g. 26. apr., 184. p. 2. pkt, 1 dien. aresta.(Akts Ns 395/27. g.)

13366. Strautmanis, Voldemārs Matīsa d.,30 g., Lielauces pag., Auces iec. miert. 1927 g29. okt., 574. p., 3 mēn. ciet. (A. Ns 764/27. g.j !

13367. Stumbris, Viktors Jāna d 20 gSalienas pag., Sapieru pulka tiesa 1927. g'
28. okt., 581. p. 4. d., 57. p. 3. pkt., 20 dien.
civilres. ciet. (Akts K° 14/27. g )• '

13368. Šakalovs, Larions Filipa d., 25 g
Kapiņu pag., Rīgas apr. IV iec. miert. 1927. g!-7. okt., 574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (AktsKs 297/27. g.)

13369. Šedvels, Eduards Jāna d., 30 g.
Rugāju pag., Balvu iec. miert. 1927. g.
28. sept., 262i . p. 1. d. 4 mēn. aresta.
(Akts Ks 1357/27. g.)

13370. Širi ņš, Antons Pētera d., 24 g.,
Bērzgales pag., Rēzeknes III iec. miert. 1927. g.
20. aug., 581. p., 2 ned. ciet. (A. Ks 430/27. g.)

13371. Šitkus, Arvīds-Jēkabs Jēkaba d.,
29 g., Rīgā, Jelgavas apgbt. 1927. g. 9. sept,
591. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (A. Ks 95/27. g.)

13372. Škenders, Antons Sīmaņa d., 41 g.,
Stāmerienes pag., Madonas apr. 1* 1 iec. miert.
1927. g. 29. apr., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ke 429/27. g.)

13373. Šroms, Jāzeps Staņislava d.,
17 g., Kaunatas pag., Rīgas apr. Il ' l iec. miert.
1927. g. 14. okt., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (Akts Ke 1133/27. g.)

13374. Šroms, Jāzeps Staņislava d.,
17 g., Kaunatas pag., Rīgas apr. III iec. miert.
1927. g. 14. okt, 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt,
2 mēn. ciet. (Akts Ke 1133/27. g.)

13375. Šulcs, Hansis Oskara d., 25 g.,
Liepājā, Rīgas apgbt II krim. nod. 1927. g.
8. okt, 184. p., 1 dien. aresta. (A. Ne 2734/27. g.)

13376. Tide, Arturs-Andrējs Ermaņa d.,
16 g., Liepājā, Aizputes iec. miert. 1927. g.
30. sept., 581. p. 1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt.,
ieviet. audz.-lab. iestādē., spr. pēc kop. ar
Aizputes iec. miert. 1927. g. 30. sept. spr.,
581. p. 1. d., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts

" Ke 601/27. g.)

13377. Tīrmans, Krists Andreja d., 60 g.,
Zūru pag., Liepājas apgbt. 1927. g. 21. okt.,
231. p. 1. pkt, 284. p., 60. p., 2 dien. aresta.
(Akts Ke 618/27. g.)

13378. Tonte dzim. Sprincis, Anna-* An-
dreja m., 63 g., Svētciema pag., Valmieras
apr. III iec. miert. 1927. g. 29. okt, 581. p.-
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ke 705/27. g.)

13379. Tucholka, Gustavs Juliusa d.,
30 g., Balvu iec. miert. 1927. g. 13. sept,
231. p. l.pkt, 3 dien. aresta. (A. Ne 1139/27. g.)

13380. Tupulis, Eižens Jāņa d., 40 g.,
Jelgavā, Rīgas XIV iec. miert. 19* 27. g. 2. nov.,
581. p. 1. d,, 2 mēn. ciet. (Akts Ne 537/27. g.)

13381. Odris, Jūlius Jāņa d., 24 g.,
Patkules pag., Madonas apr * I iec. miert.
1927. g. 13. maijā, 184. p. 1. un 2. pkt., 1 dien.
aresta. (Akts Ke 460/27. g.)

13382. Ulnīans, Jānis-Voldemārs Teņa
dēls, 20 g., Rīgā, Rīgas VI iec. miert. 1927. g.
27. sept., 581. p. 2. d., 57. p., 4 ned. ciet.
(Akts Ks 1461/27. g.)

13383. Upenieks, Eduards Jēkaba d.,
44 g., Matkules pag., Rīgas VI iec. miert.
1927. g. 29. okt., 581. p. 4. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 1628/27. g.)

13384. Užans, Ernests Sīmaņa d., 35 g.,
Madonas apr. II iec. miert. 1927. g. 28. febr.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 223/27. g.)

13385. Vancans, Antons Fēliksa d., 54 g.,
Viļakas pag., Viļaku iec. miert. 1927. g.
20. maijā, 60. p., 510. p. 2. d. 3. pkt, 532. p.
1. d. 3. pkt., 6 mēn. ciet. (Akts Ns 110/27. g.)

13386. Vasiļevska, Ieva Līzes m., 24 g.,
Turlavas pag., Liepājas III iec. miert. 1927. g.
25. okt., 581. p. 1. d., 3 ned. ciet. (Akts
Ne 716/27. g.)

13387. Vasiļkova, Olga Andreja m., 16 g.,
Rīgā, Rīgas apr. III iec. miert. 1927. g.
15. jun., 574. p. 1. d., 55. p., 2 ned. ciet.
(Akts Ke 692/27. g.)

13388. Vaskova, Aleksandra Staņislava
meita, 37 g., Istras pag., Latgales apgt. II kr.
nod. 1927. g. 7. martā, 316t p., 1 mēn. ciet.
(Akts Ke 525/27. g.)

13389. Vatvars, Andrejs Arta d., 61 g.,
Skrundas pag., Liepājas II iec. miert. 1927. g.
2. nov., 169. p. 3. pkt., 1 ned. aresta. (Akts
Ke 655/27. g.)

13390. Vechters, Kārlis Jāņa d., 25 g.,
Rīgā, Jelgavas pils. iec. miert. 1927. g.
21. maijā, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 1657/27. g.) ?
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13391. Veide, Jānis Jāna d., 35 g„Birzu pag., Rīgas XI iec. miert. 1927 g22 okt., 181. p. 2. d. 1. pkt, 1 mēn. ciet.(Akts Ke 1572/27. g.)

13392. Vērdiņš, Broņislavs Donata d
.nol' Vlšķu pa S-> Dai|gavPils III iec. miert!
927. g. 22. okt, 581. p. l.d., 1 mēn. ciet.(Akts Ks 1051/27. g.)

13393. Vidovskis, ari Vidopskis, Juris-Al-berts-Eduards Miķeļa d., 15 g., Embotes pag
Aizputes iec. miert. 1927. g. 10. aug, 581. p!
2. d, 55. p. l.d. 2. pkt, ieviet. audz.-lab.
iestādē. (Akts Ks 482/27. g.)

13394. Vietinghofs-Šels, Heinrichs Kārļa
7^4-' 'gaunijā, Rīgas apgt. 11 kr. nod.
1927. g. 20. sept, 231. p. 1. pkt, 3 dien.aresta. (Akts Ns 2646/27. g.)

13395. Vikstrems, Jānis Krista d. 12 g
Ventspili, Ventspils I 'iec. miert 1927 g'
30. sept, 51. p, 581. p. l.d, 55, p, nod. audz-
lab. iestādē. (Akts Ne 605/27. g.)

13396. Vikstrems, Kārlis-Johans Krista
dēls, 15 g, Ventspilī, Ventspils I iec. miert
1927. g. 30. sept, 51. p, 581. p. 1. d, 55. p,
nod. audz.-lab. iestādē. (Akts Ns 605/27. g.)

13397. Vinogradova, Marija Konona m.
63 g, Kacēnu pag, Viļaku iec. miert. 1927 g.
19. okt, 607. p. 2. d , I mēn. ciet. (Akts
Ks 1368/27. g.)

13398. Vinters, Alberts Jāna d, 19 g,
Dauguļu pag, Valmieras apr. 1* 1 iec. miert.
1927. g. 7. nov, 51. p, 581. p. 4. d, 57. p,
2 mēn. ciet. (Akts Ns 614/27. g.)

13399. Vinters, Jānis Jāna d, 21 g.
Ķieģeļu pag, Valmieras-apr. 'li iec. miert.
1927. g. 7. nov, 51. p, 581. p. 4. d, 3 mēn.
ciet. (Akts Ne 614/27. g.)

13400. Vinters, Olga Augusta m, 30 g,
Stienes pag, Rīgas apgt. II kr. nod. 1927. g.
1. nov, 607. p. 2. pkt, 2 ned. ciet. (Akts
Ke 3451/27. g.)

13401. Vitoļskis, Fricis Jāna d, 17 g,
Snēpeles pag. Liepājas apgt. 192*7. g. 13. okt,
464. p. 1. d, 2 ned. aresta. (Akts
Nē 96-Ig./27. g.)

13402. Vjaksa, Onufrijs Pētera d, 24 g.
Preiļu pag, Preiļu iec. miert. 1927. g. 17. jun,
591. p. 1. d, 1 mēn. ciet. (Akts Ns 606/27. g.)

Rīgā, 1927. g. 14.- decembrī.

Tieslietu ministrijas departamenta direktora v. J. Saulīte.

Nodaļas vaditāja v. M. Lešinskv.

13403. Vlasova, dz. Kononova. Tatjana
Pētera m, 39 g, Daugavpilī, Rīgas XV ' iec,
miert. 1927. g. 26. sept, 272. p. 1. d, ņaud.
sods Ls 100,— apm, vai maks. nesp. gad,

i 1 mēn. aresta. (Akts Ka 67/27. g.)

13404. Volfs, Herberts Grigora d, Vā-
cijas pav, 33 g, Rīgas apr. I iec. miert.
1927. g. 20. sept, 231. p. 1. pkt, 1 diena
aresta. (Akts Ks 1577/27. g.)

13405. Zakos-Laks-Korps , Kārlis Marijas
Annas d, 15 g, Pāles pag, Valmieras apr,
II iec. miert. 1927. g. 7. nov, 51. p, 581. p.
2. d, 55. p. 3. pkt, nod. audz.-lab. iestādē,
bet ja tas nebūtu iesp, tad nod. vec. vai citu
uztic. pērs. atb. uzraudz. (Akts Ns 599/27. g.)

13406. Zaļums, Jānis Andreja d, 41 g..
Alšvangā, Liepājas apgt. 1927. g. 23. sept,
154. p. 2.d, 1 mēn. ciet. (Akts Ks 63-11 g. 27.g.)

13407. Zarenko, Jāzeps Vincenta d,
13 g, Pilskalnes pag. Grīvas iec. miert.
1927. g. 20. maijā, 581. p. l.d, 55. p. l.d. 2.pkt.
ieviet. Irlavas zemkop. un amatn. kolon.
(Akts Ke 306/27. g.)

13408. Zariņš, Jānis-Fricis Dāvida d,
43 g. Vilces pag, Jelgavas pils. iec. miert.
1927. g. 29. okt, 251. p, 4 dien. aresta. (Akts

Ke 920/27. g.)

13409. Zariņš, Jānis Jāņa d, 51 g.,
Rīgas apr. IV iec. miert. 192*7. g. 3. okt.,
284. p, 262. p. 1. d, ņaud. sods Ls 20,— apm..
vai 6 dien. aresta. (Akts Ns 6/27..g.)

13410. Zaščerinskaja, Anastasija Andreja
meita, 37 g, Istras pag, Zilupes iec. miert.
1927. g. 16. sept, 316'. p, 1 mēn. ciet. (Akts
Ks 739/27. g.)

13411. Zorģis, Ans Indriķa d, 31 g,
Lubezeres pag, Talsu iec. miert. 1927. g.
11. okt, 581. p. 2. d, 6 mēn. ciet. (Akts
Ka 785/27. g.)

13412. Zunder, Olga Jāņa m, 24 g,
Rīgā, Rīgas apr. II iec. miert. 1927. g. 8. sept,
574. p. 3. d, 2 ned. aresta. (Akts Ka 620/27. g.)

13413. Žemerova, Vasilisa Benedikta m,
22 g, Daugavpilī, Daugavpils III iec. miert.
1927. g. 17. okt, 581. p. 1. d, 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 982/27. g.)
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