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Ministļ-u

kabineta sēde š. g. 21. jūlijā,
prefektiem, apriņķu
priekšniekiem un
? kriminālas pārvaldes priekšniekiem,

jstrukcija pie likuma

sībām

par

uz piešķirtām

īpašuma tiešņoru zemēm

Valdības rīkojumi un pavēles
Prefektiem, apriņķu
priekšniekiem un kriminālās
pārvaldes priekšniekam.
^Pēdējā laikā dažos preses orgānos paēdas iespiesti fotogrāfiski uzņēmumi no
.^ darīto laupīšanu, slepkavību un pašsiepkavību vietām, lietiskiem pierādījumiem, kā ari aplaupīto vai noslepkavoto un apvainoto ģīmetnes. Šāda sīka
noziegumu apstākļu attēlošana presē ar
fotogrāfiskiem uzņēmumiem atstāj nelabvēlīgu iespaidu uz jaunatni un bez tam
daudzos gadījumos traucē lietas izmeklēšanu resp. nozieguma atklāšanu.
Ievērojot izteikto, uzdodu turpmāk nepielaist izdarīt pievestos fotogrāfiskos
uzņēmumus no preses orgānu un citiem
privātiem fotogrāfiem, kuriem nav neka
kopēja ar notikumu izmeklēšanu; tāpat
ari neizdot tiem policijas rīcībā esošos
uzņēmumus. Bez tam presē parādās sīki

noziegumu apraksti, iepriekš lietas izmeklēšanas, kas runā preti sodu likumiem
un ienes zināmus traucējumus noziegumu
atklāšanā,

kādēļ

ierēdņiem izdot

noliedzu

informāciju

atsevišķiem

par

pieve-

stiem notikumiem.
Rīgā,

1927. g. 22. jūlijā

N°. 1678.

Iekšlietu ministris M. Skujenieks.
Administratīvā departamenta
direktors Šlosbergs.

Instrukcija
pie likuma par īpašuma tiesībām
uz piešķirtām
šņoru
zemēm 7. panta h punkta un

20 . panta
(izdota saskaņā ar 1927. g. 7. marta papildinājumiem likumā par īpašuma tiesībām uz piešķirtām

1.

šņoru zemēm).

Pirms īpašuma tiesību

una*

K«ru

,

izņemot

svētdienas un svetkudienas

_

i0,
_
5,
1,70

.

nostiprinā-

šanas akts sastādīšanas zemkopības ministrija pieprasa ziņas par nostiprināmās

sādžas saimnieku aizņēmumiem valsts
zemes bankā, piesūtot sādžas saimnieku
.sarakstu.
2. Uz valsts zemes bankas paziņo:ma pamata mērnieks ieraksta bankas
.rdevumus nostiprināšanas aktī.
"3. Šņoru zemju komisija reizē ar no^prināšanas akti piesūta vecākam norām resp. zemes grāmatu nodaļai akts
rakstu zemes grāmatu akts otrā eksemiara izgatavošanai valsts zemesbankai
kuras apgrūtinātas
P tām saimniecībām,

Redakcijai
Rīgā, pili Ne 2. Tel. tt 20032 '
Runas stundas no 11—12

tiesībām

ieķīlātas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Ni 1. Tel. Nt 20031
Atvērts

valsts

banka par uzradītām

zemes

sumām, pie
kam bankas parāds zemes grāmatās
ieņem pirmo vietu.
Līdz parāda nomaksai šo saimniecību
īpašnieki nedrīkst bez valsts zemes bankas atļaujas_ dalīt un atsavināt ieķīlāto
mantu un ta ir padota bankas statūtu
noteikumiem un ierobežojumiem.
Rīgā, 1927. g. 22. jūlijā.
Finansu ministra v. i. F. C i e 1 e n s.
Zemkopības ministris A. M i t u 1 i s,
Tieslietu

ministris

Valdības iestāžu

E. Bite.

paziņojumi

Paziņojums.

Iekšlietu ministrijas preses un biedrību
nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savienību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra Š. g. 20. jūlija lēmumu ir reģistrēti politiskās partijas
«Rīgas jūrmalas vācu-baltiešu vēlētāju
savienība" statūti un programa.
Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. V i 1 d e.
Darbvedis

tiesības nosakatiassekošā jaunā punktā ārkārtēju Ka 14:
Valsts zemes bankas aizdevuma

tabelē, bet bankas ķīlu

līdz ar piederīgiem pusgada maksa» jumiem nodrošināšanai 13. punkta
zem kārtējiem numuriem ...•••
*ievestas
"' sādžas šņoru saimniecības lļdz_ar
piederumiem un lietiskam
visiem

mera,

Litenes

Apes miesti,
miests.

Tiesu

lēmumu pieņemts sekošais Cēsu apr.,
Valmieras apr., Madonas apr., Valkas
apr. 1. iec. un Valkas apr. .2. iec. tiesu

izpildītāju rajonu sadalījums, kurš stājas
spēkā ar š. g. 1. augustu.

izpildītāja

rajons.
Baižkalna, Brantu, Pāvites, Cēsu, Cirstu,
Drabešu, Drustu, Dzērbenes, Ērgļu, Gatartas, Jaunpiebalgas, Jaunraunas, Jumurdas, Kārļu, Katrinas, Kosas, Lielstraupes,
Liepas, Lenču, Līvu, Mārsnēnu, MazTaurenes, Ogres, Priekuļu,
straupes,
Rāmuļu, Raiskuma, Raunas, Rozulas,
Sērmūkšu, Skujenes, Stalbes, Kūduma,
Vecpiebalgas, Vaives, Veļķu, Veselavas
pagasti.
Tiesu izpildītājs Oskars Luters,

Cēsis.

Valmieras apr. tiešu izpildīrajons.
Bauņu

Arakstu,

Braslavas,

Burtnieku, Dikļu, Duntes, Idus, Mujānu,
Ipiķu, Jaunburtnieku, Jēru, Katvaru, Vitrupes, Ķoņu, Lādes, Liepupes, Limbažu,
Lodes, Nabes, Naukšēnu, Ozolu, Pāles,
Pociema, Puiķeles, Rozēnu, Rūjienas, Sa-

Valkas

apr.

1.

iec.

tiesu

rajons.
Trapenes,
Annas,
Alūknes,
Alsviķa,
JaunGaujienas,
Ilzenes,
Ērģemes,
Dūres,
Kalncempju,
Kārķu,
Jaunrozes,
laicenes,
Bejas Karvas, Mārkalnes, Lejas, Lugažu,
Mālupes, Omuļu, Pedeles, Pededzes, Sinoles, Valkas, Veclaicenes, Zeltiņu, Zieizpildītajā

pagasts

Voldemārs

un

vadīt

pilsētas

Vilkuss,

Jaunvāles, Kauguru, Koku, Ķieģeļu, Mūr-

muižas. Vaidavas, Augstrozes, Dauguļu,
Rencēnu, Stāmerienes, Beļavas, Tirzas,
Galgauskas pagasti un Smiltenes pilsēta.
Tiesu izpildītājs Kārlis Lapiņš, Smiltenē.
Priekšsēdētāja vietā E g 111 s,
Sekretārs

Rīgas

O. Blūmbergs,

apgabaltiesas

priekšsēdētājs
paziņo, ka Kārlis

Lapiņš

iecelts

par

Valkas apr. 2. iec tiesu izpildītāju, skaitot
no š. g. 1. augusta, ar sēdekli Smiltenē.
Rīgas apgabali, priekšsēdētāja v.
E g 111 s.

jāzin

valdības

ielu

un

iestādes,
noteikumi,

galvenās viesnīcās un
visi
attiecībā uz ormaņu arodu.
§ 3. Policija izsniedz ormaņiem katru
gadu braukšanas atļaujas apliecību, kurā
ieved viņa vārdu, uzvārdu un dzīves

vietu, un kurai
jāatrodas pie ormaņa
braukšanas laikā. Bez tam katram ormanim pie ratiem

un

pie

vai kamanām pakaļpusē

sēdekļa piestiprināms

numurs

pasažieriem redzamā vietā.
§ 4. Ormanis var saņemt braukšanas

atļauju tikai pēc tam, kad tas pie

pār-

baudījuma izrādījis pietiekošas zināšanas
savā arodā. Pārbaudījumu izdara policija, pieaicinot pilsētas valdes un ormaņu
priekšstāvjus.

§ 5.

Ormanis, nodarbojoties ar

arodu

un

atrodoties

uz

ielas,

savu
nevar

atteikties no braukšanas, izņemot gadījumus, kad viņš pats vai zirgs saslimis,
vai ari rati un citi piederumi bojāti, vai
ari citos noteikumos paredzētos gadījumos.
§ 6.

Ormanis pie sava aroda izpildī-

šanas nedrīkst

vispārīgi rupji

un

pie-

dauzīgi apieties ar pasažieriem un publiku.
§ 7.

Maksu

par

braukšanu

ormanis

pieprasīt no braucēja maksu uz priekšu,
ja pēdējais izrādās par piedzērušu, vai
kad rodas šaubas par kārtīgu atlīdzināšanu par braucienu, un beidzot gadījumos
paredzētos taksē. Braukšanas taksei jābūt piestiprinātai uz plātītes pie ratiem
kreisajā pusē ormaņa sēdeklim.

— Pistole

„Bvowninga"

sistēmas

Ks 147654.
88. 1441 — Velosipēds
„Omega-Special"
firmas, N° 14214, arielokamām Michelin 28x15/8
gumijām un Lohmann N° 466 sedliem, krāsots
tumši brūnā krāsā, bagāžas uzliekamais krāsots
melnā krāsā.
89. 6898 — Velosipēdi : a) firmas „Latve!lo"

feljām,
melni krāsots ar niķelētām
vērtībā Ls 130,—.
b) firmas .Dombrovski", melnas krāsas, rāmis
ar sarkanām strīpiņām, niķelētas feljas, dubultsedli, vērtībā Ls 240,—.
c) firmas .Bramton' fabrikas Nš 2030, brūnas
krāsas rāmis ar puķītēm, niķelētas feljas, vērtībā Ls 240,—.
90. 7030 — Velosipēds, firmas .Brandenburg"
No 794275, melnas krāsas rāmis bez dubļu aizN° 3445.

sargiem.
7123

ekipāžas,

pārvaldes meklējamo mantu

Bordeaux" .

91.

un

sadalījums,

saņem pēc noteiktas takses; ormanis var

balta, 142 cm augsta, 4 g. veca.
81. 6256 — Linijdroška, uz dēla, tumšzaji
krāsota, kāpšji vienā pusē ar, bet otra bez caurumiem, labā pusē pie spārna uzgleznots ar zeltu
mazs putniņš, vienam pakaļējam ritenim rumbas ritenis nekrāsots, ielūkši melni.
82. 6271 — Medības bise, „Sauer Sohn'
firmas, 12 mm kaiibr., bez gaiļiem, JVs 227790.
83. 6271 — Pistole, .Sineisser" sistēmas,
Ks 76141, kaiibr. 6,35.
84. 6337 — Ķēve, 5 gadus veca, bēras
spalvas, apgrieztām melnām krēpēm, 1 m 45 cm
augsta. Nozagta Krāslavā š. g. 23. aprilī, uzrādītājam izsolīts Ls 100,—.
85. 6349 — Zirgs, melnas spalvas, 12 līdz
13 gadus vecs, krēpes uz labo pusi, uz kreisā
gurna numurs, nekalts, tīros rikšos neskrien, bet
gan lēkšos.
86. 6522 — Kompass, kuģa firmas .Poitevin6630

zirgi

Sekretārs O. Blūmbergs.

80. 6237 — Ķēve, dūkanbēras spalvas, krēpes uz labo pusi *, pakaļējā labā kāja līdz vēzītim

87.

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigam
rindiņām
Ls 4,—
—,15
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi
par katru
vienslejigu rindiņu
—.20
c) no privātiem par katru viens), rindiņu
(par obligat. sludin.)
—,25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas
—,80

un

un lopu saraksts JVs 7.

Paziņoju, ka ar Rīgas apgabaltiesas
nodaļu kopsapulces š. g. 18. jūlija sēdes

Ainažu,

Lejasciema

Vecgulbenes

Valkas apr 2. iec. tiesu
izpildītāja
rajons.
Launkalnes, Lizuma, Druvienas, Rankas,
Smiltenes, Plāņu Blomu, Bilskas, Cir^
Jērcenu, Mēru,
gaļu, Trikates, Ēveles,
Palsmanes, Rauzas, Zvārtavas, Vijciema,
Grundzāles, Strenču miests, Brenguļu,

Kriminālās

tāja

pagasti,

9—3

Alūksnē.

Paziņojums.

Cēsu apr. tiesu

no pulksten

izpildītājs

A. V e i s s.

lacas, Sēļu, Skaņkalnes, Stienes, _ Svetciema, Ternejas, Alojas, Umurgas-Sarumu,
Vainižu, Valmieras, Mazsalacas, Vecates,
pagasti,
Tūjas, Viļķenes un Vilzenu
Ainažu, Mazsalacas un Salacgrīvas miesti.
Tiesu izpildītājs Voldemārs Strauss,
ar parādiem.
Valmierā.
4.
Pēc nostiprināšanas akts koroboreMadonasapr. tiesu izpildīšanas un bankas aizdevumu ingrosešanas
likuma
tajā rojons.
ar
grāmatās
saskaņa
zemes
20i . pantu, zemes grāmatu nodaļaresp.
Adulienas, Bērzaunes, Virānes, Cesvaivecākais notārs piesūta zemes grāmatu nes, Dzelzavas, Grostonas, Grašu, Pērses,
Kārzdabas, Kalsnavas,
akts otro eksemplāru kā prasības dokuIršu, Jaungulbenes,
mentu tieši valsts zemes bankai.
Kraukļu, Kusas, Lazdonas, Ļaudonas,
Liepkalnes, Lieze5. Sakarā ar šiem papildinājumiem Mētrienas, Viesienas,
Lubejas,
Mēdzūlas,
Meiranu,
(zemLubānes,
aktī
res
īpašuma tiesību nostiprināšanas
Patkules,
Praulienas,
666/2,
Oļu
Mārcienas,
rīkojums
N*
kopības
ministrijas
1924. g. Saikavas, Sarkaņu, Sausnējas, Savienas,
public. « Valdības Vēstneša"
par Vējavas, Vestienas, Odzienas, Vietalvas
sumas,
212. numurā, forma Iit. A)
kurām katra saimniecība ieķīlāta valsts pagasti un Madonas miests.
Tiesu izpildītājs Jānis Driba, Madonā.
zemes bankā, ierakstāmas 13. punkta

'

Sludinājumu maksa:

oficiāls laikraksts

Mfc*

dienu

— Velosipēds,

firmas „Stardt-lvi",

N° 2349, sarkani krāsots rāmis, tumšas riepes.
92. 7148. Velosipēds, firmas ,roy<)l Bicvcle*,
Ks 3291, melns rāmis zelta strīpām, dubļu aiz-

kreisais
sargs, kāpšļi un citas daļas niķelētas
rokturis ieplīsis.
1927. g. 18. jūlijā.
Kriminālās pārvaldes priekšnieka v. i.
J u r e v i c s.
Darbvedis (paraksts).

Valdības vietējo iestāj

rīkojumi.
Saistošie

noteikumi

vieglajiem ormaņiem Kuldīgā.
Pieņemti Kuldīgas pilsētas domes 1927. g.

19. 'maija sēdē un apstiprināti ar iekšministrijas pašvaldības departamenta 1927. g. 7. jūlija rakstu Ks 104331.
lietu

§ 1. Ar ormaņu arodu Kuldīgā var
no policijas
nodarboties ikkatrs, kam
izdota attiecīga atļauja.
§ 2. Ormanim jābūt ne jaunākam par
trūkumiem,
18 gadiem (bez fiziskiem
kuri traucētu šāda aroda kārtīgu izpildīšanu), jāpārvalda valsts valoda un jāprot

§ 8. Ormaņa apģērbam
jābūt tīram
un pēc pilsētas valdes noteiktas formas.
§ 9. Ormaņa ratiem vai kamanām jābūt pastāvīgi tīriem. Aizjūgs var būt uz
rīkiem vai širām. Aukstā laikā, sākot ar
5° sala, ormaņiem vajaga būt pienācīgi
siltām zirgu_ segām, ar kurām jāapsedz

zirgi

pa

stāvēšanas

maņiem

Braucot

jāapietas

laiku.

Vispār orsaudzīgi.
pajūga jābūt

ar zirgiem

ar kamanām,

pie

zvārguļiem.

Tumsai iestājoties, pie ratiem jābūt
iededzinātam lukturim, uz kūja skaidri
redzams ormaņa numurs.
P i e z I m _ e. Vie'u, kur ormaņiem tīrīt
ratus ārpus mājas, nosaka pilsētas
valde.
§

10.

Vienjūga

ormaņi

nedrīkst

vest

vairāk par trim pieaugušiem cilvēkiem ;
viens bērns zem desmit gadiem pieaugušu pavadībā
netiek skaitīts.
Divi
bērni skaitāmi par vienu pieaugušu, trīs
par

diviem pieaugušiem.

§ 11.

Ormanis var atteikties vest piepersonas, kā ari personas ar
netīru apģērbu; tāpat ormanis var atteikties vest slimus ar lipīgām slimībām,
slīkoņus
smagas lietas — dēļus, gultas
^ tādas lietas,
un vispār
kas bojā ratus un
kamanas.
§ 12. Pasažierim aizliegts likt uz sēdzērušas

dekļa vai uz ratu spārniem kājas un
tādas lietas, kas bojā vai padara sēdekli

netīru.
§ 13. Epidēmiju
vai lipīgu slimību
gadījumos, kā ari no līķu vešanas ormanis var atteikties katrā laikā un vietā.
§ 14. Ormaņiem atļauts braukt tikai
mēreniem rikšiem, uzsaucot ielu pārejošiem cilvēkiem, un vajaga braukt ielas
vai_ ceļa labajā pusē, uzmanīgi iegriezties
ielas un pie publikas sadrūzmēšanās apstāties, jeb braukt soļiem un vispār izturēties tā, lai ormanis nebūtu par cēloni
nelaimes gadījumam.
§

15.

Ormanim

no pasažiera

cītīgi jāuzrauga

viņam

iedotās lietas, par pārējām

mantām ormanis nav atbildīgs.
§ 16. Ormanim tiesība katrā stāvvietā
barot zirgu, bet viņš nedrīkst atstāt uz
ielas siena_ vai citas barības atliekas.
Ormaņu stāvvietas nosaka pilsētas valde.

3.

Latvijas bankas nedēļas plrskafs
uz 20. jūliju 1927. g.

AKTĪVĀ
Lati.
Zelts lējumos un monētās kasē un
pie ārzemju emisijas bankām . . 23,637,497
Ārzemju valūta
30,982,880
3,885,370
Sudraba nauda
Valsts kases zīmes u.sika metāla nauda 11,611,206
fsa termiņa vekseļi
69,451,972
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 55,843,315
Citi aktivi
? 9,330,879
204,743,121

S.

PASĪVĀ
Bankas naudas zīme* apgrozībā. .
Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Speciālās rezerves
Noguldījumi
Tekoši rēķini
Valsts rēķini un depoziti ....
Citi pasivi ....... . .

15
83
—
—
41
94

33

Piezīme: uz 20. jūliju 1927. g. Latvijas bankas
kuras
nodrošinātas:

naudas zīmes apgrozībā par

1) ar tīru zeltu 2500 klg (divi tūkstoši pieci simts klg), kas pēc paritātes 1 klg =
Ls 3444,44 nodrošina
_
2) ar $ 2 400.000,— (divi miljoni četri simti tūkstoši dolāriem), kas pēc paritātes |l,- = 1.5046 gr. tīra zelta = La 5,18262, nodrošina
3) ar £228,988,—/— (divi simti divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit
astoņām angļu mārciņām), kas pēc paritātes £1,— = 7,32238 gr. tīra zelta =
Ls 25,22155, - nodrošina
? ?
R i gā , 20 jūlijā 1927. g.

Lati.

S

26,824,810 —

§ 17.

Ormanis,

izpildot savu arodu,

viņš var savu zirgu atstāt otra ormaņa
uzraudzībā.
§ 18. Ormanis var lietot īsu pātagu,

cik tāda vajadzīga zirga pamudināšanai.
Pātagas aukla
var būt ne garāka par
1 metru.
§ 19. Vieglo ormaņu ekipāžu un kamanu lielumu, būvi
pilsētas valde.
§ 20. Ormaņiem

un

krāsu

nosaka

jāpadodas

visiem

vainīgos

sauks

pie

12,438,288 -

5,775,422 26,824,810-

atbildības

uz soda

1927. g. 21. jūlijā.

Ieceļ līdzšinējo Rīgas apgabaltiesas

r i s u par papildu miertiesnesi pie Rīgas

§ 21. Izņēmumu gadījumos, uz pilsētas valdes rīkojumu, ormaņiem jādod
zirgi un pajūgs. Atlīdzību šādos gadī-

apgabaltiesas.
2. Apstiprina

un

ormaņu

pilsētas

priekšstāvjus

un

vievaldes

veterinār-

ārstus.
§ 23.

Par

1

(Tiesu
sludinājumi.
?

i

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc
1920. g. 2. jūnijā Tirzas
pagastā, mirušā Valža (Voldemāra) Jēkaba dēla Griķa
ir atklāts mantojums un uzuz šo manaicina, kam ir
tojumu,
vai
sakarā
ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

E g 1 i t i par Latvijas
pārstāvjiem pastāvīgā jauktā zvejniecības komisijā, kāda
paredzēta
zvejniecības
konvencijā ar

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

sības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs

tiesības zaudējulas.
L.Ns 1300
Rīgā, 8. jūlijā 1927. g.
Priekšsēd. v. K 1 o t s.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

L. N° 4343.
Priekšsēd. v. K 1 o t s.
8665

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 6. augustā, SmilOtto
tenē
mirušā
Jāņa
dēla
Brošē
ir
atklāts
mantojums un
uzaicina, kam
vai
ir
uz
šo
mantojumu,
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1923. g. 6. maijā Tallinā,
mir. Mina Vladimira d.Vasiljeva
ir atklāts mantoj. un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā ne- nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L.Ni 4638
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 11. jūlijā 1927. g.
Rīgā, 12. jūlijā 1927. g.
L. JVg 3893.
Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a 1 s.
Priekšsēd. v. K 1 o t s.
8725

Sekretārs A. Kalve.

8664

8.

Ieceļ

Sekretārs A. Kalve.

Saeimas

O p incan u
nodibināta

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Jelgavas apgabaltiesa

deputātu

mežu

un

nolemj

VI

zemju

toš izdot
un

dau-

Saeimai:
1) Likumprojektu
vīru un
viņu

pārvaldes

nolemj

iesniegt

par cietušo karaģimenes
locekļu

ārstēšanu.
2) Grozījumu projektu Ziemeļ-Latvijas
dzelzceļu sabiedrības statūtos.

Latvija un citas valstis.
Ārlietu ministris F. Cielens un Igaunijas sūtnis J. S e 1 j a m a a vakar parakstīja konvenciju
par
koroboracijas
dokumentu apmaiņu nekustamiem īpašumiem pierobežas apgabalā.

Māksla.
Nacionālā tetrivēl divas interesantas izrādes:
sestdien, 23. jūlijā, pulksten 8 vakarā, Lengieja
iecienītā komēdija
.Nakts serenāde" ar
Liliju
Štengel Antonijas lomā un svētdien, 24. jūlijā, pulksten 8 vakarā, P. Gruznas jautrā
komēdija
„Vecpuišu
nodokli s".
Biļetes dabūjamas no pulksten 16*
1 dienā un no 5 vakarā.

Rīgas apgabaltiesas

VIII lec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 29. jūlijā 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Gostni
Jēkaba
dvorā >& 7, pārdos
T u r t u ž a kustamo mantu, sastāvošu no dažādām mašinām un c.
un novērtētu par Ls 327,50.

lec.

tiesu izpfldītljs

Rīgas apgabaltiesas

Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.
paziņo, ka
pulkst. t/2 2
Makstnieku
dos Jāņa

30. jūlijā
1927. g.,
dienā, Vildogas pag.,
māja, 2. izsole pārKalniņa
kustamo

mantu, sastāvošu no lietota smagā
automobiļa
un
novērtēta
par

Maltes mājā, pārdos
Voldemāra R a m a t a kustamo mantu,

sastāvošu no 3 govīm un novērtētu par Ls 400.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

ka
nolikta
26. jūlijā
1927. g., pulkst. 12 rītā, Rīgā, kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Tētbatas ielā K° 6/8, dz. 11, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

paziņo,

kustama īpašuma pārdošana pie
Anša Šmidta ir atcelta.
Rīgā, 22. jūlijā 1927. g.
9560
Tiesu izpild J. Z i r k e 1 s

K|Qdas Izlabojums.

Devīzes

1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa.
100 Francijas franku

20. juliiā 1927. g
9553
Tiesu izp. E. L i e p i ņ š,
Rīgas

apgabaltiesas

Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild.

5,184—5,194

25,155—25,225
20,10—20,50
71,75—72,50
99,45—100,45
27,90—28,50

100 Beigas

100 Šveices franku
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu

138,45—139 30

100 Norvēģijas kronu

100
100
100
100
100
100
100

133,55—134,60

Dānijas kronu
138,25—139,25
Čechoslovaķijas kronu . . .
15,25—15,55
Holandes guldeņu . .
. . 207,10—208,70
Vācijas marku.
122,70—123,95
Somijas marku....... 12,97^-13,17
Igaunijas marku
1,37—1,393
Polijas zlotu
58,00—64,00

100 Lietavas litu
1 SSSR cervoņecs

.

50,70—51,70

.'".

3425—3445
93—101

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg

Sudrabs 1 kg

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . .
4% Valsts aizņēmums prem. . .
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. .
8% Hipotēku bankas ķilu zimea

98—100
98—100
92—93

96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlc».
Zvērināts biržas māklera M. Okmians.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Londonā, 22. jūlijā. Anglijas aviācijas ministris paziņojis, ka angļu valdība
projektējot sarīkot lidojumu ar kara lidmašīnām no Anglijas uz Indiju bez nolaišanās ceļā.

Berlinē, 22. jūlijā. Vācu lidotāji
Losse un Ristioss šorīt uzsāka lidojumu
ar 310 zirgspēku stipru aparātu, lai pārspētu Čemberlena
uzstādīto pasaules
rekordu tāļlidojumā bez nolaišanās.
Varšavā, 22. jūlijā. Polijas telegrāfa aģentūra oficiāli pilnvarota atsaukt
laikrakstos parādījušās ziņas par it kā
gaidāmām pārmaiņām Polijas valdības

sastāvā.
pamata.

Šīm baumām

neesot nekāda

Redaktora vieta: J. Janovskis-Janševskis.

Rīgas apgabaltiesas

Liepājas

apgabaltiesas

Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpild. tiesu izpildītājs par Liepājas
paziņo, ka 4. augustā 1927. g.,
pilsētas I iec,

pulkst. 10 dienā, Vidrižu pagastā,
Sūrum mājā, pārdos Augusta
Brikšņa un Roberta Gravelsina
kustamo
martu ,
sastāvošu no
iesala
automātiskiem
svariem
Izzināt sarakstu, novērtējumu, „Chronos"
un
novērtētu par
kā ari apskatīt pārdodamo mantu Ls 10(0.
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgā, 21. jūlijā 1927. g.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
9541
Tiesu izp. J. G r i n i o s varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Ls 2000.
Izzināt sarakstu, novērtējumu
uz tiesas kopsapulces š. g. 11. jun.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
nolēmuma pamata privatadvokavarēs pārdošanas dienā uz vietas.
tam Kārlim Attelmayeram izdota
19. jūlijā 1927. g
apliecība par tiesību vest svešu 9554 Tiesu izoild. E. L i e o i ņ š
lietas 1927. g. II. pusē pie Jelgavas apgabaltiesas rajona mierRīgas apgabaltiesas
tiesnešiem un Jelgavas apgabaltiesā kā apelācijas instancē. Kārļa Rīgas apr. 2. iec. tiesu Izpild.
Atte!mayera dzīves vieta Bauskā. paziņo, ka 2. augustā 1927. g„
pulksten 12 dienā, Siguldas pag.
Jelgavā, 1927. g. 20. jūlijā.
9374a
JVs25463 .Plinkās* pārdos Mārtiņa M at i ņ a kustamo mantu, sastāvošu
Priekšsēd. v. (paraksts).
n« zirga un novērtētu par Ls 330.
Sekretārs Caune.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Kļūdas
izlabojums.
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
š. g.
Vēstneša*
.Valdibas
20. jūlijā 1927. g.
Ns 156 ievietota 3 iec. tiesu iz- 9555
riešu izp. E. I. i c p i n S.
pildītāja sludinājumā par Ruvina
Rīgas
apgabaltiesas
kustamas
mantas
pārM'ronoviča
ie- Rīgas apr. 2 iec. tiesu izpild.
došanu ieviesusies kļūda:
vietots . Avotu ielā Ns 74, dz.2\
ka 2. augustā 1927. g.,
kas nepareizi, jābūt Avotu ielā paziņo,
pulksten y3 dienā, Allažu pag.,
JVg 28, dz. 4.
9561
apgabaltiesai

Jāni

par locekli komisijā, kura

svabadu

ar šo dara vispārībai zināmu, ka

Rīga»

Latvijas

dzuma noskaidrošanai Latgalē
9. Pieņem pārgrozījumus dokumentu
sarakstā, kuri apliekami ar rakstu no-

līdz

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un uz civilproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc 2019. p. p. pamata paziņo, ka
Mār1927. g. 22. maijā Taurenes pag., pēc 1925. g. 22. februāri
„Vec-Apranos" mirušā Pētera cienas pagastā, ,,Paurenēs" mir.
Spriča dēla P a e g 1 ī t a ir Jāņa Pētera d. Segleniekair
atklāts
mantojums
un
uzatklāts mantojums un uzaicina,
aicina, kam ir uz šo mantokam ir uz šo mantojumu, vai sajumu, vai sakarā ar to, tiesības kā karā ar to, tiesības kā mantimantiniekiem, legatarijiem, fidei- niekiem, legatarijiem, fideikomikomisarijiem, kreditoriem u. 1.1., sarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tieJa minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā ne- sības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
L.JVs3401
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 8. jūlijā 1927. g.
Rīgā, 8. jūlijā 1927. g.
Priekšsēd. v. K 1o t s.
L. JVs 4455.
8462
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. K 1 o t s.

Rīgā,

slēgšanai

7. Ieceļ par Latvijas bankas locekļiem M. Gailīti, P. Siecenieku,
J. Celmu.

ministrijas

zvejniecības un zivkopības nodaļu vadītāju Voldemāru Miezi
un tās pašas
nodaļas
zivkopības speciālistu
Paulu

personas savas
Ja minētās
tiesības augšā uzrādītā termiņā 8461
Sekretārs A. Kalve.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgā, 8. jūlijā 1927. g.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
L. Ns 4174.
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Priekšsēd. v. K 1 o t s.
mirušā
8459
Sekretārs A. Kalve. 1926. g. 30. oktobri
Baldonas pagastā, Ķesteru mājās
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Ata (Otto) Jura d. Zundura
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un ir atklāts mantojums un uz2019. p. p. pamata paziņo, ka aicina, kam ir uz šo mantopēc 1924. g. 17. martā Puikules jumu, vai sakarā ar to, tiesības
pagastā mir. Miķeļa B i r k e n - kā mantiniekiem, legatarijiem,
kreditoriem
f e 1d a
ir
atklāts
manfideikomisarijiem,
tojums un uzaicina, kam ir uz šo un t. t., pieteikt šīs tiesības mimantojumu, vai sakarā ar to, nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
tiesības kā mantiniekiem, legataskaitot no šī sludinājuma iespierijiem, fideikomisarijiem, kredi- šanas dienas.
toriem u. t. t. t, pieteikt šīs tiepersonas savas
Ja minētās
sības minētai tiesai sešu mēnešu tiesības augšā uzrādītā termiņā
laikā, skaitot no šī sludinājuma nepieteiks, tad viņas atzīs kā
iespiešanas dienas.
šīs tiesības zaudējušas.
ja minētās personas savas tie11. jūlijā 1927. g.

8460

Jāni Po-

šo noteikumu pārkāpšanu 1 Igauniju.

—

>

zemkopības

M u n-

Latvija un Igaunija.

Ministru kabineta sēde

sekretāru

pavalstnieku

par Latvijas-Igaunijas jauktās ko-

Valdības darbība.

teikumus.

pieaicinot

teru

misijas muitas ūnijas
delegācijas sekretāru.

kārtībā.
10. Pieņem

likuma 138. p. pamata.
§ 24. Šie noteikumi stājas spēkā divu
publicēšanas
nedēļu laikā pēc viņu
«Valdības Vēstnesī".
Kuldīgā, 1927. g. 15. jūnijā.
Kuldīgas pilsētas valde

1.

Farrington'u

valstu nodaļas vadītāju Vilhelmu

devu,

2. kriminalnodaļas

tējā policija,

Y. C. Kellog'u.
5. Ieceļ
Lielbritānijas

Baltijas

policijas aizrādījumiem, kad tā, izpildot
savus pienākumus, piemēro šos no-

jumos nosaka pilsētas valde.
§ 22. Apskati ormaņiem izdara

4. Atbrīvo no amata uz paša lūgumu
Seattlē James
Latvijas goda konsulu

konsulu Mančesterā.
6. Ieceļ ārlietu ministrijas

8,611,100 -

Rīgas blria, 1927. gada 23. Jūlijā.

loteriju.

2,500,000 —

Galvenais direktor» K Vanags.

nedrīkst būt piedzērušā stāvoklī. Tāpat
viņš nedrīkst atstāt zirgu bez uzraudzības;

mantu

Latvijas

26,824,810 -

KURSI.

žurnā-

par

Padomes priekšsēdētāja vietnieks A. K 1i v e.
9486

un

sarīkot

biedrībai

Ernest'u

12,520,979 71
39,022,277 90
95,089,842 32
11,787,807 98
204,743,121 33

.
Ls

arodu

14,3*5,276 42
2,612,127 —

Ls

Atļauj Latvju rakstnieku

listu

Rīgā, 22. jūlijā 1927. g.

kura kancleja atrodas apgabaltiesā,
istabā Ka 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141,, 1143, 1146—

1149. p. p. paziņo, ka 14. oktobrī
1927. g„ pulksten 10 no rīt',
Liepājas apgabaltiesas tēžu zeb,

pārdos II publiskā
vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu

Tiesu izp. E. L i e p i ņ š piederošu Kristam Indriķa dēlam
Jansonam,
kurš
atrodas
Ventspil', 4. kvartāli, Austrumu
Jelgavas apgabaltiesas
Jel- iela Jsfe 8 un ierakstīts Ventspils
gavas pils. tiesas izpild. v. i. pils. zemesgrāmatu nodaļā ar
kura kancleja atrodas Jelgavā, krepost Ns 22 '/251a.
Akadēmijas ielā A6 24, istaba 20,
Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 2000 un tiek pārpaziņo:
dēļ
biedrības
.Kredīts"
1) ka finansi ministrijas kre- dots
apmierināšanas.
Bez
dīta departamenta prasības ap- prasīhas
minētās prasības az šo nekustamu
mierināšanai pēc Jelgavas apgabali iesas raksta no 9. februpja īpašumu ir nostiprināti hipotēku
J926. g. Mš 5822, 28. septembri paradi: 600J rbļ. krievu cara
1927. g., pulksten 10 rītā, Jelgavas naudā un Ls 2000.
Solīšana sāksies
saskaņā ar
apgabaltiesas
civilnodaļas
sēžu
zālē.
civ.
proc.
lik.
1885. p. no
priekšrocīgu prasību sumas, kāda
izrādīsies pārdošanas dienā.
Personām, kuras vēlas ņemt ļ
Jēkabam Miķeļa d. Griķepelim
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā ļ
piederošu
Ls 2(0 drošības naudas, kā ari ļ
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses minētam
kurš atrodas Jēkabpils apriņķa, personām nav šķēršļu iegūt neku- ļ
Dignājas pagastā, ar zemesgrā- stamu īpašumu
matu reģistra JVs 3331 un sastāv
Personām, kurām ir kādas tie- I
no Dignājas
muižas
.Geidan sības uz pārdodamo ipašumu, kas
Ns 147° mājam;
pārdošanu nepielaiž, tādas tie- E
2) ka īpašums priekš publiskiem sības j.iuzrida līdz pārdošanas
torgiem apvēitēts par Ls 8500;
dienai.
Visi raksti un dokumenti, at-1
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgfūtinats ar hipotēku tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
parādiem par Ls 280;
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas kancleja
vai
pie
4) ka personām, kuras vēlas
izpildītāja.
pie
torgiem dalību ņemt, jāie- tiesu
Liepājā, 15. jūnijā 1927. g
maksā zalogs — desmita daļa no
Ks 1240
apvettēšanas sumas un jāstāda 9524
Tiesu izpild. A. Korženeckis.
priekša apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas
puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
Latgales apgabaltiesas
nekustamo īpašumu; un
Ludzas lec. tiesu izpildītājs, .
5) ka zemesgrāmatas uz šo
kura kancleja atrodas Ludzā, Vakīpašumu tiek vestas Jēkabpilszāles iela 24, paziņo, ka 16. augIlukstes zemesgrāmatu nodaļā.
1927. g., pīkst. 10 rītā, Ludzas
Personām, kurām ir kādas tie- apr., Zvirgzdienas pag., Runtortas
sības uz
pārdodamo īpašumu, muižas jaunsaimn. JYs 8F, pārkas pāriešanu nepielaiž, tādas dos Stepana Čachoviča
ko*
tiesības jaazrida līdz pārdašanas stamo mantu, sastāvošu no viena
dienai.
zirga, divām govīm, viena vepra ,
Visi papīri un dokumenti, atvienas aitas un zeparatora un notiecos! uz pārdodamo īpašumu,
vērtētu par Ls 340.
ir ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
civilnodaļas kancleja.
ka ari apskatīt pārdodamo mantu.
Jelgavā, 17. jūlijā 1927. g.
vates pārdošanas diena uz vietas9552

iz pini. ioin pirdas

nekustamo īpašumu,

paziņo, ka 3. augustā 1927. g.,
Rīgas apgabaltiesas VIII iec. pulksten 10_ dienā, Krimuldss pag.
.Aučos' pārdos Pētera Vectiesu Izpildītāja
vanaga kustamo mantu, sastāsludinājumā ,Vald. Vēstn." š. g. vošu no 2 zirgiem, labības pļau139. numurā par
atb. Jēkaba jamās mašinas un 2 raspuskām
nekustamā īpa- un novērtētu par Ls 100).
Kreicberga
šuma pārdošanu ieviesusies kļūda:
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
parādi
skaitās kā ari apskatīt pārdodamo mantu
.Hipotekariskie
j£s SOVi3MS\ bet nevis varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Ls 413,48.
21. jūlijā 1927. g.
9540
Tiesu izp. J. G r i n i o s. 9551
Tiesu izp. E. L i e p i ņ š. 9484

Tiesu izp. K. Burdais.

9530

Tiesu izp. K Markvardts-

^

Liepājas

apgabaltiesas

Personām, kuram ir kādas tieputes apr., Medzes pag. Kalsības uz pārdodamo īpašumu,
kas
niņu mājās , kup vēlas saukpārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
ties uzvārdā „Kalninš",
pilsētas I iec,
jāuzrada līdz pārdošanas dienai 6)
Morduchs (Maksis) Leitmans
kūja kancleja atredas apgabaltiesā,
Visi papiri un dokumenti, atar sievu Dveiru, dzīvojoši
istabā Ns9, pamato), uz civ. proc. tiecošies uz
pārdodamo īpašumu,
Rīgā, Brīvības ielā Xs 126,
lik. 1141,1143., 1146.—1149. p.p. ieskatāmi
Latgales apgabaltiesas
kuri vēlas saukties uzvārdā
paziņo, ka 4. _ novembrī 1927. g.,
i civilnodaļas Kancleja.
,,PaIms ",
pīkst. 10 rīta, Liepājas apgabali,
21. jūlijā 1927. g.
pret pieVarbūtēji iebildumi
sēžu zāle
^
lūgumu ievērošanu,
9526 Tiesu izp. J. Stum ber es. vesto
iesniedzami
iekšlietu
ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pēc minētā
piederošu Marijai
Heinricha
m
termina notecēšanas, lūgumus izP u p p a i n, dzim. Gildner, ku{š
pildīs.
JVs 29653
atrodas Liepājā,
Hika ielā J* 8
Iekšlietu ministrijai iesnieguši
Rīgā, 1927. g. 19. jūlijā.
un ierakstīts Aizputes-Giobiņas lūgumus
dēļ uzvārdu
Administratīvā departamenta
mainas
.zemesgrāmatu nodaļā ar krepost apakšā minētie
Latvijas pilsoņi:
vicedirektora v. Ābels.
JVs 1228.
nodaļas
1) Vilhelms
Šestakovskis, dzī- 9369aPasuvadītājs
Šis nekustams īpašims ir noA. Rudzīts.
vojošs
Rīgā,
Zolitudes
ielā
vērtēts uz _ Ls 46 00 un tiek
105,
dz.
N°1, kurš vēlas
Iekšlietu ministrijai
iesnieguši
pārdots deļ Alberta Usher Co.
saukties uzvārdā „Saule",
lūgumus
deļ
uzvārdu
Londonā
prasības
apmierināmaiņas
2)
Ansis
Uttens
ar
sievu lizi
apakšā minētie Latvijas pilsoņi:
šanas. Bez minētās prasības uz
dzīvojoši
Valmieras apr., Maz1) Trīne Stirna-Stierne-Steimans,
šo nekustamu
īpašumu
ir nosalaces pag. Bērziņos, kuri
dzīvojoša Rīgā, Ģertrudes ielā
stiprināti hipotēku parādi: 23000
vēlas saukties uzvārd *ā„Str auNo 106, dz. 32, kura vēlas
krievu cara ibļ un Ls 25^00.
tiņš" ,
saukties uzvārdā ,,Stirna ",
Solišana sāksies sa >kaņa ar civ.
3) Indriķis Krabis, dzīvojošs Jel- 2) Mārtiņš Knube, dzīvojošs Kulproc. lik.
1865. p. no priekšgavas apr., Šķibes pag. Turkudīgas
apr., Turlavas
pag.,
rocīgu prasību sumas, kāda izVelvēs, kurš vēlas saukties
Laukziemeļos,
kufš
vēlas
rādīsies pārdošanas dienā.
uzvārdā „Lazdiņš",
saukties uzvārdā ,,Zariņš",
Peisonām, kuras vēlas
ņemt
4) Anlīze Suķis, dzīvojoša Rīgā, 3) Augusts Dzīsla ar sievu Emidalību
vairāksolīšanā, ir jāieVaļņu ielā JVg 3/5, dz. 15, kura
iiju, meitu Maigu-Lizi, dēmaksā Ls 4600 drošības naudas
vēlas
uzvārdā
saukties
liem:
Augustu-Arturu
un
ka ari jāiesniedz apliecība par
,,KārkIiņš ",
Žani-Arvidu, dzīvojoši
Tuto, ka no tieslie'u
ministr jas
5) Pēters
kuma-Talsu apr., Sēmes pag.
Kukesiliņš
ar sievu
puses minētam
personām
nav
Annu un dēlu Ādolfu, dzīLejas
muižā,
kuri
vēlas
šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu
vojoši Rīgā,
saukties uzvārdā ,,Siliņš ",
Marijas
ielā
Personām, kurām ir kādas tieMa 110, dz. 41, kup vēlas 4) Laura Arendts ar dēliem:
sības uz pārdodamo
īpašumu,
saukties uzvārdā ,,Siliņš ",
Valteru, Verneru, Andreju,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
6) Eduards Karlevs, ari Lecinmeitām: Henrietu un
Elitiesības jāuzrāda lidz pārdošanas
skis, ari Letinskis ar sievu
zabeti, dzīvojoši Rīgā, Lāč-dienai.
Helēnu, dzīvojoši Rīgā, Maplēša ielā JVs 28/30, dz. 5,
Visi raksti un dokumenti,
attīsa ielā JVa 99, dz. 14, kuri
kup
veļas satikties
uzvārdā
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Šmidts",
vēlas saukties uzvārdā ,,Leir ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
5) Amālija
Arendts, dzīvojoša
tinskis".
civilnodaļas kancleja, vai pie tiesu
Varbūtēji iebildumi, pret pieRīgā, Brīvības ielā JVs 149,
izpildītāja.
9625
vesto
lūgumu
dz. 10, kura vēlas saukties
ievērošanu, ieLiepājā, 21. jūlijā 1927. g.
sniedzami iekšlietu
ministrijai
uzvārdā ,,Šmidts ",
Tiesu izpild A. Korženeckis.
triju mēnešu laikā, skaitot no šā 6) Jānis
Andreiaitis
(laulība
sludinājuma
publicēšanas
diešķirta) ar dēliem: AlfonsuStaņislavu
un
Valdemāru,
Latgales apgabalt. Rēzeknes nas; pretējā gadījumā, pēc min.
dzīvojoši Rīgā, Rēveles ielā
2. iecirkņa tiesu izpildītājs, termiņa notecēšanas, lūgumus
izpildīs.
Ns 31, dz. 6, kuri
vēlas
JV° 29644
kura kancleja atrodas Rēzeknē,
Rīgā, 1927. g. 19. jūlijā.
saukties uzvārdā ,,Ābe!e".
Pasta ielā Ms 22, paziņo:
Varbūtēji iebildumi, pret pieAdministratīvā departam.
1) ka izpildot Latgales apgabalievērošanu, ievicedirektora v. Ābels. vesto lūgumu
tiesas 1. c viļņodamas uzdevumu
sniedzami iekšlietu
ministrijai
Pasu nodaļas
no
23.
novembra
1925. g.
triju mēnešu laikā, skaitot no šā
9372a
vadītais A. Rudzīts.
JVs 29Š57, valsts zemes bankas
sludinājuma publicēšanas dienas;
prasībā par Ls 400 ar °/o un izd.
Iekšlietu ministrijas
adminipretējā gadījumā, pēc minētā
1927.
g
,
pulkst
10
24. septembrī
stratīvais departaments, pamatotermina notecēšanas, lūgumus izrītā, Latgales apgabaltiesas civiljoties un 1920. g. 15. sept. likuma pildīs. '
JVs 29647
nodaļas sēžu zālē,
par uzvārdu maiņu p. 10, dara
Rīgā, 1927. g. 19. jūlijā.
zināmu: ka uz Jūlijas Dakšas,
Administratīvā departamenta
Jāņa-Teodora Altermaņa-Eltervicedirektora v. Ābels.
maņa, Reinholda Stampas, ari
Pasu noadaļas
Jāzepa Zelenkova
Līviņš, viņa sievas Minnas, meitu: 9371a
vadītājs A. Rudzīts.

tiesu izpildītājs par Liepājas

pirdos otrā pikniki

vairāksolīšanā nekust. īpatnu

Cini testūiu

sludinājumi.

mistos mis ptt

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas

An-

Rēzeknes apr.,

Zentas
Smueļa

un

Dzidras-Brigitas.

Kagana,

saukts

Zauls

LATVIJAS

Paziņojums.
1927. g. 18. jul.
nistrs apstiprinājis

ražojumiem, sadalīt

mantas
kumiem

tiesas 1. civilnodaļas
no 27. maija 1925. g-

uzdevumu

III.

Šie

lēmumi

stājusies

Ns 14350,
JVs 29650
spēkā š. g. 13. jūnijā.
valsts zemes bankas prasība par
Rīgā, 1927. g. 19. jūlijā.
Ls 183 ar ° /o un izdevumiem
Administratīvā departamenta
24. septembrī 1927. g., pulkst. 10
vicedirektora v. Ābels.
rītā, Laigales apgabaltiesas civil. Pasu nodaļas
nodaļas stžu zālē,
vadītājs A. Rudzīts.
9370a

piiisios loigos mis
Kazimira Jāņa d. Pupica

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rēzeknes_ apriņķī,
Rēznas pag, Puncuju sādžā, un
sastāv no 2,20 ha zemniekiem
piešķirtas šņoru zemes;
2) ka ipašums priekš

skiem
Ls 350;

torgiem

novērtēts

publipar

3) ka personām, kuras veļa»
pie torgiem dalību ņemt , jāiemaksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
puses nav
tieslietu
ministrijas
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un
4) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vest _as _ pie Latgales
apgabaltiesas vecāka notāra.

Iekšlietu ministrijai iesniegusi
uzvārdu
maiņas
lūgumus dēļ
apakšā minētie Latvijas pilsoņi:

1) Rūdolfs Dakters-Induls-Gangis ar sievu Annu, dzīvojoši
Bauskas apr., Ceraukstes pag.
kup
vēlas
mājās,
Gaņģu
saukties uzvārdā ,,Indulis ",
dzīvojošs
Alechno,
2) Antons
Rīgas apr., Pļaviņu pag. Bebruiejā, kurš vēlas saukties uzvārdā ,,Upītis ",
3) Voldemārs Suķis, ari Kārtains,
Dambja
dzīvojošs Jelgavā,
saukties
ielā JVS 19, kurš vēlas
uzvārdā ,,Kārkliņš ",
4) lānis Ķīselis, saukts Kļaviņs,
dzīvojošs Jelgavā. Mātera iela
j\|b 43, dz. 4, kurš vēlas saukties
uzvārdā ,,K |avi nš".
ar
Sakums
5) Mārtinš-Pēters
meitu Manjuun
Trini
sievu
dzīvojoši Liep ājas-AizIrmu

notei-

cenu.

,,Zados";

2) Eduards Lūsis, dzīv. JaunKalsnavas ūdens dzirnavās;
3) Fricis Ansons, dzīv. Rīgā,
L. Ķēniņu ielā JVs 24/26, dz. 8;
4) Marija Muceniek, dzīv. Rīgā,
Ģertrudes ielā JVs 55, dz. 11;
5) Jēkabs Bērziņš, dzīv. Rīgā,
Elizabetes ielā JVs 14a, dz. 23;
6) Valfrīds Vīgants, dzīv. Rīgā,
Elizabetes ielā JVs 77, dz. II.
Sabiedrības

pamatkapitāls

Ls 100.000,—, 1000 akcijas par
Ls 100,— katra.
Valde atrodas Rīgā.
un banku

nodaļas pr-ks A. Kacens.
Revidents A. Zalpēters.

dibinātāji:

JVs 15;

Bij. Krievijas pavalstnieks:

lija

Levijans, dzīv. Vaļņu ielā JVs 3 5,
dz. 17.
pamatkapitāls
Sabiedrības
Ls
100.000,—,
kup
sadalās
500 akcijās pa Ls 200,— katra.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Tirdzniecības un banku
nodaļas priekšnieks A. Kacens.
Revidents

R. Bērziņš.

ii iiois
AitaLiepājā
izdos mazākprasītājiem š. g. 4.au-

gustā, pīkst. 10 dienā,savā kancleja, Jēkaba ielā JVs 6

jauktā izsoli
Ila šķ. Skrundas-Durbes 294,00
tek. mtr. gara ceļa gabala pārbūves
darbus 31/32 klm. —
Drošības nauda Ls 830,—
Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties manā kancleja, darb9426a
dienās no pīkst. 9—15.
Grenču pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Jānim Augusta d. Pētersonam no Tukuma*

Talsu kara apr.priekšniekal920.g.
7. februāri izdoto apliecibuJVs 453
par to,ka nederīgs kāpt dienestam.

Paziņojums.

1927. g. 16. jūlijā

finansu mi-

nistrs apstiprinājis statūtus paju
sabiedrībai
Foto-kino-grafija
,,Legato", kuras mērķis ir: iegūt, nomāt, būvēt, ierīkot un izmantot visāda veida techniskus,
artistiskus

un

komerciālus

uz-

ņēmumus, kas attiecas uz visāda
veida fotogrāfisku un kinofilmu
izstrādājumu un materiālu tirdzniecību, rūpniecību
un eksploataciju.
Šo mērķu sasniegšanai
sabiedrība pārņem savā īpašumā
Indriķim
Kruskopam un Otto
Upeniekam piederošo uzņēmumu
Foto-kino-grafija ,,Legato ", kas
atrodas
Liepājā, Graudu
ielā
Ns 50, ar visiem tā aktiviem un
pasiviem.
Sabiedrības dibinātāji,
Latvijas pilsoņi:
1) Upenieks,
Otto, dz. Liepājā,
Lilienfelda ielā JVs 59;
2) Kniskops, Indriķis, dz. Liepājā, Graudu ielā JVs 50;
3) Labprāts, Jēkabs, dz. Liepājā, Vakzāles ielā JVs 32;
4) Upeniek, Kate, dz. Liepājā,
Lilienfelda ielā JVs 59;
5) Kruskop, Erna, dz. Liepājā,
Graudu ielā JVs 50.
Sabiedrības
pamatkapitāls
Ls 40.000,—, kas sadalās 800
pajās par Ls 50,— katra.
Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Tirdzniecības un banku nodaļas pr-ks A. Kacens.
9008a

Revidents R.

Bērziņš.

Rīgas policijas X iec. pr-ks

eku

1) Dobeles st. pasažieru ēkas — drošī-

Māteri slu pievešana iespējama pa dzelzsceļu

Tuvākas ziņas izsniedz darbdienās no pulksten 9—15 Dze'zs1821
2* 9416
ceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3, 319 istabā.

Paziņojums
par delegātu vēlēšanām uz otrās apdrošināšanas sabiedrības pirmo pilnu sapulci.
1) Rīgas apriņķu delegātu vēlēšanas sapulce notiks piektdien,
š. g. 29. jūlijā, pīkst. 11, Rīgā, amatnieku biedrības zālē, L. Ķēniņu
ielā 30.
2) Tiesību

piedalīties

velēšanas Rīgas apriņķa

sapulcē

bauda visi Rigas apriņķa

da ba devēji, kuri nodarbina otrā apdrošināšanas sabiedrībā apdrošināmos algotos darbiniekus, mācekļus vai
praktikantus, neatkarīgi no viņu atalgojuma: tirdzniecībā, rūpniecība,
transportā, jūjas zvejniecībā un visās pārējās darba nozares, izņemot lauksaimniecību, tās nozares, lauku rūpniecību, iekšējo ūdeņu
un valsts iestādes.

3) Apriņķa pilnā sapulcē katram darba devējam, kurš noiarbina
ne mazāk kā 5 darbiniekus, ir viena balss.
Lielākos uzņēmumos
darba devējiem piešķiramas ne vairāk par 3 balsīm, pie kam uzņēmumos ar 5 līdz 25 darbiniekiem darba devējiem ir tiesība uz 1 balsi,
no 26—50 darbiniekiem — 2 balsīs un pāri par 50 darbiniekiem —
3 balsis. Darba devēji ar mazāku par 5 darbinieku skaitu var apvienoties, ja tie kopskaitā nodarbina ne mazāk kā 5 darbiniekus, un
pilnvarot vienu no sava vidus piedalīties delegātu vēlēšanās, kuram
tādā gadījumā ir viena balss.
Jūras zvejniecībā un tās nozarēs uz savu roku nodarbinātie var
apvienoties un ik no 5 darbiniekiem, ieskaitot ari savus zvejniecība
nodarbinātos ģimenes locekļus, izvēlēt vienu pilnvarnieku, kurš bauda
balsstiesības apriņķa pilnāsapulcē ar vienu balsi.
4) Darba devēju un juras zvejniecībā nodarbināto pilnvarniekiem,
kuri sūtīti uz sapu'ci no apvienībām, minētām iepriekšējā pantā, jāuzrāda pilnvaras
resp. pilnvarotāju paziņojums. Pilnvarās resp.
paziņojumos jābūt uzrādītiem pilnvaras devēju darba vietu _ nosaukumiem un adresēm, nodarbināto skaitam un pilnvarotā uzvārdam un
vārdam. Pilnvaru resp. paziņojumu devēju paraksti var but neapliecināti.
5) Pirms sapulces atklāšanas, tās dalībniekiem jāreģistrējas, izīpašu

reģistrācijas

lapu

ar

darba vietas apzīmējumu,

darba vietas adresi, nodarbināto skaitu sapulces dienā
un sapulces dalībnieka vārdu un uzvārdu.
9559
dimas pilsētas valde.

Slotas virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
30. augusta

1927. g, Slotfs

virsmežniecības

iepriekšējās izsolēs vienības ar takses

kancleja,

pazeminājumu

I iec. mežniecībā, Slotas I novadā, pavisam

nepārdotās

pēc

platības:

8 vienības, vērtībā

no Ls 151-1945.
III iec mežniecībā, Gārsenes novada, pavisam 6 vienibas, vērtībā
no Ls 158-1140.
IV iec. mežniecībā, Susejas un AkniŠas novados, pavisam
14 vienibas, vērtībā no Ls 7—1570.
Izsole sāksies pulksten

12 dienā.

Pie izsoles pielaidis personas, kūjas

iemaksās izsoles komisijai
10°/ o drešibas naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles pēc saviem
Ieskatiem vienības
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iec. mežziņiem.
9366
-šiotoa virsmežniecība.

čngures virsmežniecība
pārdos virsmežniecības kancleja, Odresmuižā, 8. augustā 1927. g,
pulksten 12 dienā,

otrreizēji mutiskā Izsolē
7. jūlija 1927. g. izsole nepārdoto uz bij. Ozolu kroņa mežsarga mājas

zemes piegriezuma atāļtoštn metūiM. pavisam 2 vienibas:
ha 0,84 un ha 1,05, novērtētas par Ls 72 un Ls 553.
(Novērtējums pazemināts par 50% zem takses).
Tuvāki noteikumi sludinājumā, iesoiestā š. g. .Vaid. Vēstnesi'
Ns 124, pie virsmežiiņa un IV iec. mežziņa.
fn^uiei

virsmežniecība

(fiebai^as virsmežniecība

ielā JVs 19,

izdos 1927. g. 2. augustā, pulksten 12 dienā, virsmežniecības kancleja,

laubts galīSB Izsolē

Hermana U s s 1 e b e r a kustamo
mantu sastāvošu no vienas papļra

novērtēta
griežamās
mašīnas
Ls 2500, slimo kases _ un sludinājuma nodokļa
dzēšanai, pec
darba inspektora slimokašu l'etas
pag. g 15. novembja, 16 decembra
un š. g 22. lebruafa, 19 marta un
14. maija NšiVš 90858, 1788. 346,
453/81, 91P/81 un Rigas pilsētas
valdes nodok nod pag g. 6. decembra J* 3855 _
hzināt sarak«ta novērtējumu un
apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdešanas diena uz vietas. 9431

celšanai:

bas nauda Ls 1.800,—; 2) Dobeles st ūdens'orņa — droš. nauda
Ls 700,—; 3) divu mūja būdu sargiem piketos Ns 49+ 30 un
Ne 451 — drošības nauda ik pa Ls 300,— ; 4) divu mūra kazarmju
piketos JMš 130+68 un Ns 354+97,5 — drošības nauda ik pa
Ls 1.150,—, un 5) vienas mūra puskazarmes piketa Ns 256+90 —
drošības nauda Ls 600,—.

paziņo, ka tre'o r'izi š g. 30. jūlijā, 9383
pl. 11 rītā, Rīgā, L. Altonavas

pārdos vairāksolīšanā

12,

sacensību
sekošu

pildot

ir: iekš- un ārzemes

Sabiedrības

izsludina šī gada 3. augustā, pulksten

zvejniecību

Tirdzniecības

Latvijas pilsoņi: Basse Bērman, dzīv. m. Kalēju ielā JVbIO.,
dz. 4;
Leviks Arests, dzīv. Brīvības
ielā JVs 75, dz. 32;
Michaels Reichels, Vaļņu ielā
JVs 20, dz. 3;
Nechemijs
Aronštams, dzīv.

8938a

pārņemšanas
un

1) Kārlis Zadde, dzīv. Smiltenes

kuras mērķis

ielā

pārdot

Dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:

at oaošamies ēkām;

Kungu

un

elektrisko enerģiju, ierīkojot šim
nolūkam dažādus uzņēmumus, kā
kantorus, veikalus, noliktavas u.
t. t. un c) uzņemties un izpildīt
dažādus darbus un piegādes, kā
sakarā ar savu, tā ari svešu ražojumu pārdošanu.
Šo mērķu
sasniegšanai
sabiedrība pārņem savā īpašumā:
1) Almai Zadde, Eduardam Lūsim un Fricim Ansonam piederošās Jaunkalsnavas ūdens dzirnavas, Madonas apr., Jaunklasnavas muižā (zemes gr. reģ.
XVII sēj. reģ. JVs 2509), līdz ar
visām pie dzirnavām
pieder.
ēkām un citiem piederumiem uz
saraksta pamata, un 2) pilnai
sabiedrībai,,Rūpniecības un tirdz
niecības sabiedrība ,,Aiviekste "
A. Zadde, E. Lūsis un F. Ansons"
piederošo rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu, Rīgā, Lazeretes ielā JVs 6/8, dz. 7, ar visiem aktiviem un pasīviem, kā
mantu, saistībām, tiesībām un
pienākumiem, uz abpusīgi pārbaudītas bilances pamata, vienojoties pirmā likumīgā akcionāru sapulcē ar īpašniekiem par

mi-

tirdzniecība ar papiru un papira
precēm uz paša rēķina un komisijā, papira un papira preču izstrādāšana, pārstrādāšana un apstrādāšana.
Šo mērķu sasniegšanai sabiedrība pārņem savā īpašumā Bassei Gersona m. Bērman piederošo
Rīgā, Vaļņu ielā JVs 3/5 un 1. Zirgu
ielā JVs 10, atrodošos papiru un
rakstāmlietu tirgotavu un papira
kulīšu darbnīcu, zem firmas ,,M.
Bērman papiru lielnoliktava un
kulīšu fabrika", ar visiem to aktiviem un pasiviem.

Valdemāra ielā Ns 2-a.

Jirtrtilf.

nistrs apstiprinājis statūtus pa- 9212a
piru tirdzniecības un rūpniecības
akciju sabiedrībai ,,M. Bērman",

maiņas lūgumiem, kup izsludi2) ka īpašums priekš publiskiem
nāti ' š. g. 12. marta ,,Valdības
torgiem apvērtēts par Ls 500;
Vēstnesī" JVs 57 un pret kup'em
3) ka personām, kuras veļas
triju mēnešu laikā iebildumi nav
pie torgiem dalību ņemt, jāiecelti, iekšlietu ministris nolēma:
maksā zalogs — desmitā daļa ne
I. lūdzējiem
turpmāk saukapvērtēšanas sumas
un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka ne ties:
1) Jūlijai
Dakša —
uzvārdā
tieslietu ministrijas
puses nav
,,Daibe ",
Jķēršļu minetem personām iegul
2) Jfinim-Teodoram Altermanim?nekustamo īpašumu; un
uzvārdā
Eltermanim
—
4) ka zemesgrāmatas uz šo
,,Evens ",
īpašumu tiek vestas pie Latgales
ari
3) Reinholdam
Stampām,
apgabaltiesas vecākā notāra.
Līviņš, viņa sievai Minnai,
Personām, kurām ir kādas tiemeitām: Zentai un Dzidraisības uz pārdo lamo īpašumu, kas
Brigitai
— uzvārdā
,,Līpārdošanu nepielaiž, tādas tie^
viņš" ,
sības
jāuzrāda
līdz pārdošanas
saukts
4) Šmuelim Kaganam,
dienai.
Zauls Kāns, viņa sievai ReVisi papiriun dokumenti, atliegīnai, dēliem: Natanam un
pārdodamo
īpašumu,
coši uz
Markam — uzvārdā ,,Kāns ",
ir ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
Savalatn-Pikšem
un
5) Fricim
i civllnodaļis kancleja.
viņa dēlam Fricim — uzvārdā
g.
1927.
21. jūlijā
..Strautiņš".
5527
Tiesu izp. J. S t u m b e r g s.
II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības,
pilnvaras,
līgumi,
Latgales apgabalt. Rēzeknes kvītes u. t. t., kas izdoti līdz šim
uzvārdiem no vi2. iecirkņa tiesu izpildītājs, uz lūdzēju
sādām iestādēm, kā ari valsts
kura kancleja atrodas Rēzeknē, amata un privātām personām, ir
Pasta ielā JVs 22, paziņo:
skaitāmi kā izdoti uz lūdzēju jau1) ka izpildot Latgales aogabaluzvārdiem.
najiem

vēdlnāšanas ierīces izbūvi bankas telpās,

Piedāvājumi apmaksāti ar zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu .Uz rakstsku izsoli 1927. gada 10. augustā' iesniedzaui
Latvijas banka* valdei, Valdemāra ielā Mš 2-a, līdz š. g. 10. augustam pulksten 14.,
Drošības nauda — Ls 2X00,—.
kuras mērķis ir: a) iegūt, ierīkot
Nosacījumi un tuvākas ziņas bankas saimniecības daļā da'ba
un
izmantot
ūdensdzirnavas,
9558
elektriskas spēkstacijas un citus dienās no 10—14.
rūpniecības
uzņēmumus;
b)
tirgoties ar saviem un svešiem Liepājas-Glūdas
dzelzsceļa būves valde

drupines pag., Kovaļevkas sādžā Kāns, viņa sievas Reginas, dēlu:
Nata un Marka, Friča Savalaun sastāv no 7,43 ha zemniekiem
piešķirtas šņoru zemes ar uz tas Pikšes (laulība šķirta) un viņa
dēla Friča — attiecīgiem uzvārdu

12,

rakstiskā izsolē

finansu mistatūtus

rūpniecības u.tirdzn.
akciju sabiedrībai

Paziņojums.

1927. g. 11. jūlijā finansu

BANKA

izdos šī gada 10. augustā, pulksten

(bez pēcizsoles) Ramkas III iec. mežn ecības, Puķu

Ns

18 apgaitas,

mežsarga dzīvoj. ēkas jaunbūvi.
Pie izsoles jāiemaksā drošibas nauda Ls 70.

Rakstiski piedāvājjimi slēgtās aploksnēs un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā solīšana, nomaksr.ti ar 40 sant. zimognodokli, kopā
ar drošibas naudu iesniedzami izsoles dienā līdz pulksten 12 dienā.
Ar izsoles noteikumiem, darba un materiālu aprakstiem un
plāniem var iepazīties Piebalgas virsmežniecības kancleja, Auļu
mežmuiiā katra dienu.
9534

^ieoalgas

virsmežniecība.

Rīgas

Rīgas polic. XI iec. prlekšn.

paziņo, ka 1927. g.

Paziņojums.

1927. g. 11. jūlijā finansu ministrs apstiprinājis tirdzniecības
un rūpniecības akc. sabiedrības
,,Aleksander F. Herrmann" statūtu 9. panta papildinājumu, sa-

pulkst. 10 diena,

1.

augustā,

Kalnciema

iela

J* 32 a, dz. 19,

pllnlos ualrSRsolīšanfl
M o e IT e r

piederošo

Emilijai
dzīvokļa iekārtu un dažādas pārizlaidumu,
t'kas preču veikala preces, no1600 akcijas par Ls 100,— katru, vērtētas krpsumā par Ls
500,—
kopsumā par Ls 160.000,—.
īres maksas parāda un tiesāšanas
Izlaiduma noteikumi sekosi:
piedzīšanai par labu
?zdevumu
1. Akciju sabiedrība izlaiž 1600 vudolfam Zariņam, pec izpildu
9557
jaunas otrā izlaiduma akcijas rpk«ta Nķ 6H>.
par Ls 100,— katru, kopDaugavpils pilsētas polic. 2. iec.
sumā parLsl 60.000,—nominālpriekšnieks paziņo, ka 2. augustā
vērtībā.
1927. g., pīkst. 10, Daugavpilī,
2. Akciju emisijas kurss ir Ls 100. Cietokšņa ielā Ns 49, pārdos
karā ar ko pants papildināts ar

piezīmi par II akciju

3. Parakstīšanās uz jaunu
laidumu akcijām pieņem
biedrības

valde

Rīgā

izsa-

Bre-

miešu ielā JVs 5, dz. 6.
4. Parakstīšanās uz akcijām

akciju

sadalīšana

guvējiem

izdarāma

un

starp
divu

iemē-

nešu laikā, skaitot no šo noteikumu izsludināšanas ,,Valdības Vēstnesī".

5. Pie parakstīšanās uz akcijām
jāiemaksā 100% no akciju
emisijas vērtības.
6. Viena mēneša laikā, skaitot
no

šo noteikumu

izsludinā-

šanas dienas, sabiedrības akcionāri pie akciju pirkšanas
bauda priekšrocības saskaņā
ar statūtu noteikumiem.
No
akcionāriem uzrādītā laikā neiegūtās jaunās akcijas valdei
ir tiesības piedāvāt trešam personām.

1. Jaunā izlaiduma akcijas piedalās dividendē vienlīdzīgi ar
pastāvošām akcijām, sākot ar
1927. g. 1. janvāri.

Tirdzniecības un banku nod.
pr-ks A. Kacens.
9211a

Revidents A. Zalpeters.

Nodokļu

departamenta

dažādu
maksājumu
piedzinējs
paziņo, ka 29jūlijā 1927. g.,
pulkst
1 diena, Rīga, Dzirnavu
ielā Nš 93,

pārdos vairāksolīšanā

vairāksolīšanā Jankeļa Cāļa kupar
stamo mantu, novērtētu
Ls 151,30 un sastāvošu no da-

Pasta on telegrāfa rinvalfe

rabstisK. izsoles:
4. augustā 1927. g., pīkst. 10 no rīta uz 720 mtr. kokvilnas
drēbes darba ķiteļiem, 360 mtr. dvieļu audekla, 200 gab. lietotiem
maisiem, 650 kv. pēd. aitādām, 35 pār. filczābaku, 35 gab. skaitam,

50 gab. sveču lukturiem, 35
kauliņiem, 25 gab. kanclejas šķērēm,
*

gab. 'kanclejas nažiem, 10 gab. special. nažiem pasta atsaiņošanai.
6. augustā, pīkst. 10 no rīta uz 14375 eks. dažāda veida pasta
darbības grāmatām un 120.000 gab. dažādām aploksnēm.
15. augustā, pīkst. 10 no rīta uz 280.000 mtr. stiepuli ar diegu
izolāciju, 150.000 mtr.stiepuli ar gumijas un diegu izolāciju, 3000 mtr.

segšanai.

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.

priekšnieks paziņo, ka 2. augustā
1927. g., pīkst. 10, Daugavpilī,
Iebraucamā

pils.

valde

pilsētas jaunbūvēj.
pamatskolas stāva
būvi.

Daugavpils

ielā

JVs 47

pārdos

Pilsētas valde.

izsludina

pilsētas polic. 2. iec.

departaments

uz šī gada 26. jūliju, pulksten 12, rakstisku

stāmo

mantu,

novērtētu

par

bruģēšanas

skolotājs,

vai izpirkšana

izdarāma

līdz 23. jūlijam š. g., pretēji jāmaksā proves valdes izdevumi un
par lietu pārsūtīšanu uz Rīgu,
Pārdošanā nāks: zelts, sudrabs,
pulksteņi, uzvalki, kažoki, velosipēdi, šujmašīnas u. t. t. Lombards ūtrupes dienā atvērts līdz
9427a
'/2 11 dienā.

spejigs kori vadīt un tāds, kas ir pikst.
izpildījis kara klausību.

Cēres

pagasta

pārzinis
un

skolotājs -skolotāja

krogā,

dokumentiem

iesniedzama

ari

9331a

Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.

vārdu.

8142a

Grobiņas
6-klasigai

pilsētas

pamatskolai

vajadzīgs

skolas pārzinis,
vēlams

būtu

muzikāls

cilvēks.
Pjeteikties rakstiski Grobiņas pilsētas valde līdz š. g. 6. augustam,
vai ie asties personīgi 6. augustā,
pulksten _ 8 vakarā, uz pilsētas

domes sēdi.
4
9294
Grobiņas pils. valde.
Smiltenes virsmežniecība izsludina par neder, nozaud. ieroču

atļauju Nš 2754, izdotu no mežu
dep-ta 1923. _g. 31. martā uz Pētera Ažiņa vardu.

daļā,
9147

parzini-sKolotoii
(vīrieši) un

aizsargu dienesta apliecību, izd.
17. jūnijā 1925. g. ar Ns 662.

9533

Pilntiesīgus

kandidatus-tes

3)a%wdLi
stuātnnļuml.

?

Brīdinājums.

1927. g. 20. jūlijā nozaudēts
vekselis Rīgā.protestets, par Ls 100,
izdots no Jāņa Osis
Aronam
Feldhunam 12. janvārī 1927. g;
vekseļa otrā pusē žiro no manis
un firmas .Voldemar.
Visas naudas iestādes, kā ari
privatper.'Onas tiek brīdinātas no
minētā vekseļa pretimņemšanas.

pag. nama, š. g. 50. jūlijā,
pulKsten 14.
Alga pēc valdības noteikumiem.
9498
Pagasta valde.
Iekšlietu ministr, pasu nodaļa
izsludina par neder. Arkādija Himlera ārzemes pa i Ns 3023, izd.
1924 g. 23. apr. Rīgā.
9539

pilna ārkārtēja

sapulce

Akmeņu i'ilā Ns 7.

Baltijas

kaģniecības

a.s/.,

Rīgā,
ar šo paziņo interesentiem, ka, pamatojoties uz Baltijas kuģniecībai
a./s. statūtu 48. pantu, tiekt sasaukta minētas sabiediības

vispārēja

sapulce

ar sekošo dienas kārtību.
1) Sapulces priekšsēdētāja ievē ēš
2) Akciju sabiedrības kapitāla pa-

lielināšana.
3) Kuģa iegūšana.
4) Jautājumi un ziņojumi.
Sapulce notiks š. g. 10. augustā,
pulksten 6 pēc pusd., Rīgā, Ķemeiejas ielā J* 7/ 9, dz. 2.
9231

Valde

Biedrības

,,1/erein der Deutschen In Kurlund"
likvidācijas komisija
uzaicina

visas

H ersonas, kufām ir kādas prasības pret minēto biedrību, tas pieteikt sešu mēnešu laikā, kopš šā sludinājuma
iespiešanas, komj ijai, Jelgavā, Pasta ielā Ns 15, dz. 1. Vēlāk pieteiktas prasības retiks ievērotas.
9546
_
Likvidācijas komisija.

Rīgas kolu materīal u eksporta un rūpniecības
akc sab., Rīgā.
Bilance 31. decembri 1926. g.

uz-

aicina
pieteikties
rakstiski
vai
personīgi ļvēiams būtu personīgi)
pie
pagasta
pi domes Iecavas

Tirdzniecības un rūpniecības p. s.
, Brāļi Pogini, P.Butenieks u.b-dri*

Ventspils
pilsētas
policijas notiks šī gada 12. augustā, Rigā,
priekšnieks izsludina par nederīgu Dzirnavu ielā Ns 87/89, pulkst. 18.
Dienas kārtība.
nozaudēto Latvijas
iekšzemes
1) Paju kapitālu palielināšana.
pasi, izdotu no Ventspils policijas
prefekta 14. novembrī 1921. g. ar
2) Budžets.
Ns 9167 uz Jāņa-Arnolda Grietas
3) Dažādi jautājumi.
9543
Valde
d. Salmiņa vārdu.
8135a
»
'"
—*

1. skolott]s-(jo).

apmēram

pulka

aizsargu nodaļas bij. aktivā aizsarga Loginova .Nikitas Sergeja d.

1730

Iecavas un Meženieku 6-kl.
pamatskolās

Skolotāju vēlēšanas noliktas ši
gada 17. augustā, pulksten
12
dienā, Cēres pag. valdes nama,
Jaunā

aizsargu

par nederīgu nozaudēto Demenes pagasta

9569

Bauskas apr.. vajadzīgi ar nakamc
mācības gadu

vajadzīgi

Cēres

Ilūkstes

Iecūius pajustam,

Oksles vācu pamatskolai

skolas

12.

komandiers izsludina

Arons Feldhuns,

darbiem.

Drošības nauda — Ls 200,—.
1*
Paskaidrojumus un izsoles noteikumus izsniedz techn'skā
Valdemāra ielā N» 1-a, katru darba dienu no pulksten 9— 3

Ls 85,— un sastāvošu no da- ārsta apliecība par veselības stāžādām mēbelēm viņa dažādu vokli.
1*
9392
nodokļa parādu segšanai.

izsoli

Rīgas ostas ce|u un laukumu

priekšnieks paziņo, ka 2. augustā vienu km no Kandavas dzelzs1927. g., pīkst. ' 10, Daugavpilī, ceļa stacijas. Lūgumi apmaksāSaules ielā Ns 48 pārdos vairāk- jami ar Ls 0,80 zīmogmarkām
solīšanā Koblenca
Nisona kuun
bez
citiem
vajadzīgiem

priekšnieks paziņo, ka 2. augustā
1927. g., pīkst. * 10, Daugavpilī,
Rīgas ielā Ns 52, pārdos vairāksolīšanā Basjas Vitjanas kustamg
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar Ls 0,80 zlmognodokli, mantu, novērtētu par Ls 7,—
jāiesniedz slēgtās aploksnēs
ar un sastāvošu no trimo spoguļa
uzrakstu ,Uzpils _et»s pamatskolas viņa
dažādu nodokļa
parādu
9323a
stāva būvi" pilsētas valdei līdz segšanai.
š. g. 4. augustam, pīkst. 12 dienā.
Liepājas-Aizputes
apr. pr-ka
Sīkākas ziņas izsniedz pilsētas
1. iec. palīgs izsludina par nedevaldē, ka ari Rīga, Brīvības ielā
rīgu, kā nozaudētu, Latvijas
Nš 51, dz 2, no pulkst. 8—9 un iekšzemes
pasi ar Ns 6092, izd.
no 16—17, pie architekta J. Nelja 14. aug.
1920. g. no Liepājas apr.
kunga,
i* pr-ka 1. iec. palīga uz Katrinas
Bauskā, 1927. g. 19. jūlijā.
1349 Jāna m.
Skroder, dz. Grūdup,
9382

Jūrniecības

9333s

vairāksolīšanā Gercika Mendeļa
Rīgas pol. Jūrmalas iec. pr-ks kustamo mantību, novērtētu par
paziņo, ka š. g. 4 augustā, pl. 10 Ls 72,50 un sastāvošu no vienas
rītā, Bulduros, Rēzeknes pr Ns 18, šujmašīnas viņa dažādu nodokļa
parādu segšanai.
9332a

izdod

vajadzīgs

nāšana

Šoseju un zemesceļu saldē

asīm malkas un 1 zirga, novērt.
par Ls 4003.
Daugavpils pilsētas polic. 2. iec,
Pamats: Darba insp. slimo kasu priekšnieks paziņo, ka 2. augustā
lietās raksti Ns 92735, Ni DS 4702 1927. g., pīkst. 10 Daugavpilī,
un Nš DS 1806.
9548 Rīgas ielā Ns 40 pārdos vairāksolīšanā Klackina kustamo manRīgas pol. Jūrmalas iec. pr-ks tību, novērtētu par Ls
78,60 ur
paziņo, ka š. g 3. augustā, pl. 10 sastāvošu no dažādām lietām,
rīta, Mellužos, Vasaras iela Nš 16, viņa dažādu nodokļa parādu

Bauskas

Jelgavas apriņķī

pagarinā-

šana jāizdara ne vēlāk par l.aug.
Zelta un sudraba lietu pagari-

Galvena darbnīca

dažādu nodokļa parādu segšanai.

Pārdos oalrnRsolišanā

Kam G-fclas. pamatikolaī

las līdz Ns 11961. Ķīlu

Pasta un telegrāfa virsvaldes

pārdos pil. wa raksolišani

Ženijai
G1 ī k m a n
piederošo
n ķeļa dzelzs gultu HJz ar atsperu
matraci, novērtētu par Ls 16, saskiņa ar darbainspektora r. no
š. g. Nš 4518.
9532

pils. Ābramam Oenišeram piederošo vilnas plucināmo mašin»,
novērtētu par Ls 1430,—. Aapskatama pārdošanas dienāuz vietas.
Pamats: Galven. intend. raksts
Ns 5431/2551 no 8. apr. 1926. g.

izūtrupēs Š. g. 2. augustā, pīkst.
12 dienā, lombarda telpās, Cietokšņa ielā Ns 42 ieķīlātas, bet
neizpirktas vai nepagarinātas ķī-

2*

darvoto striķi.

3>urniecī6. departaments

Sprostam
piederošo
pieci gadus \eco zirfcu, novērtētu
par Ls 25,12, saskaņā rr nodokļu
departamenta r. no š. e. Nš304lb\

ŪTRUPE.

priekšu.

Pieteikties pie pagasta pad.
Rīgas tekstilfabnku
19. augustā, pīkst. 10 no rīta uz 250 mtr. brezenta audekla, š. g. 5. augustā, pīkst. 12 dienā.
akciju sabiedrība
žādām
mēbelēm
viņa dažādu 38 gab. pārklājamiem brezentiem un 10 gab. brezenta teltīm.
Pie pieteikšanai jāuzrāda apr.
nodokļa parādu segšanai. 9322a
. Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma sumas. Tuvākas a»s!a apliec, par veselības stāv. ar šo dara zināmu akciju īpašun _ apliec. par skolotāja tiesību nieku kungiem, ka
9563a
Daugavpils pilsētas polic. 2. iec. zinas materiālu iegādes nodaļā no pīkst. 11—13.
iegūšanu.
kārtēja ģeneralsapulce
priekšnieks paziņo, ka 2. augustā
Pagasta nams 1,5 km un skola
1927. g., pīkst. * 10, Daugavpilī
notiks 1927. g. 24. augustā, pulk2.5 km no stac. Sesava uz MeiIebraucamā ielā Ns 47 pārdos
tenes Bauskas šaursliežu dzelzceļa. sten 11 priekš pusdienas, Rīgā,
vairāksolīšanā Icika-MendeļaBuļa
Šķūņu ielā Nš 9, 1 tr.
9502
Pagasta valde.
kustamo mantu, novērtētu par
Dienas kārtība.
Ls 21,10 un sastāvošu no viena
Rīgas polic. 6. iec. pr-ks izsluizsludina rakst. izsoli š g 5. augustā uz: dina par neder, nozaud. karakl. 1) Ziņojumi par 1926/1927. darrakstāmgalda viņa dažādu nodokļa parādu segšanai.
9321a
apliec. Nš 350U9, izd.
bības gadu.
2100 kg
1926. g.
Fosforbronzas skārdu
11. martā no Rīgas kara apr. 2) Revizijas komisijas
ziņojumi,
Plakandzelzi
11600 „
Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
bilances apstiprināšana un diApaļdzelzi
1600 „
pr-ka uz Roberta Dāvā d. Balodis
priekšnieks paziņo, ka 3. augustā
*
rekcijas atsvabināšana no tāDzelzsskārdu
12200 „
vārda.
9536
1927. g., pīkst. 10 Daugavpilī,
ļākatDildības par darījumiem.
2300 „
Stīpu dzelzi
Rīgas ielā Ns 51, pārdos vairākRīgas polic. 8. iec. pr-ks izslu3) Vēlēšanas.
350 „
Kvadratdzelzi
solīšanā Zelika Šlovo kustamo
dina par neder, nozaud kajakl. 4) Darbibts
plāns 1927./1928. g.
Leņķu dzelzi
100 ,,
mantu, novērtētu par Ls 9,75 un
apliec Ns 1009, izd. 1920. g. 5) Dažādi ierosinājumi.
Čuguna atlējumiem
15700 ,,
sastāvošu no viena galda un
9. jūlija no Rīgas kara apr. pr-ka
600 „
Pucvilnu
,. . . .
viņa dažādu nodokļa parādu segJa minētā dienā un laikā ģeuz Haita Nochema, Atona d.,
šanai.
9320a
dzim 1899. g., pied. pie Rēzeknes, neralsapulce nevarētu notikt, tad
augustā
uz:
rakstisku sacensību š 9 9.
ģeneralsapulce,. kura pēc
dzīv. Rīgā, Matisa ielā Ns 27, otra
Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
Juktsādām
370 ,,
statūtu §60. būs pilntiesīga pie
dz. 16.
9£37
priekšnieks paziņo, ka 3. augustā
Platādām
186 ,,
katra sanākušo akcionāru skaita,
1927. g., pīkst. 10 Daugavpilī,
Latvijas universitātes leģitimac.
Brezenta audekli
.
600 m.
notiks 1927 g. 7. septembrī tanī
Rīgas ielā Ns 54, pārdos vairākkartiņa
Ns
2284
uz
Nikolaja
MolIzsole un sacensība notiks minētos datumos pīkst. 10 P. T. V.
pašā vietā un laikā ar to pašu
solīšanā Šoras Butin kustamo
lera
vārdu
pazaud.
un
ar
šo
tiek
Iegādāšanas nodaļā, Aspazijas bulvāra Ns 15.
dienas kārtību.
mantu, novērtētu par Ls 192,80 Materiālu
zsludināta
par
nederīgu.
9568
9367
Valde.
Izsoles un sacensības dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda
un sastāvošu no 10 sieviešu mēte2*
10% apmērā no piedāvājuma kopsumas.
ļiem viņa dažādu nodokļa paLatvijas
banka
izslud na par
rādu segšanai.
9319a Techniskie izsoles un sacensīb. noteikumi saņemami darbn. komercneder, nozaud. beztermiņa nogulnodaļā, Slokas ielā Ns2, darbdienās no pīkst. 1*0—12 un no 12,30—14. dījuma grāmatiņu Nš 2403 uz
Rīgas kastu eksporta
Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
Annas Pētera m Priede v. 9485
priekšnieks paziņo, ka 3. augustā
paju sabiedrības likvidācijas
'
Jaunvāles
pagasta
valde
iz1927. g., pīkst. 10, Daugavpilī,
komisija
sludina par nederīgu, kā
noIebraucamā ielā Ns 43 pārdos
š.g. 3. augustā, plkst.ll valdes telpās IZDOS JAUKTĀ (mutiskā zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi dara zināmu, ka saskaņā ar visvairāksolīšanā Frosta Mejera kuar Ns 265, izdotu no Jaunvāles pārējas paju īpašnieku šī gada
stamo
par un rakstiskā) IZSOLĒ
mantu, novērtētu
pagasta izpildu komitejas 4. sept. 18. jūlija sapulces lēmumu, paju
Ls 43,73 un sastāvošu no vienas
1920. g. uz Dāvā Jāņa d. Ozola sabiedrības likvidācija
bufetes viņa dažādu nodokļa pa8084a
vārdu.
]__
rādu segšanai.
9318a
ir izbeigta.
9542
N. G. A. stiepuli un 3000 kg.

sekošus darbus:

Kārlim

7. iec.

pantos niiHU

izsludina

jaunsaimnieku centrālas lauksaimniecības
kooperati a
ku tamo
mantu, novērtētu pai Ls 450 un
sastāvošu no dzelzs naudas skap.a,
rakstāmgalda un skapjiem, viņa
Daugavpils pilsētas polic. 2. iec.
1925. g. procent. peiņas un ienāpriekšnieks paziņo, ka 2. augustā
kuma nodokļu parāda segšanai.
1) Cēsu-Priekuļu-Veselavas šosejas jaunbūve 2,7 klm. garumā.
1927. g. pīkst. ' 10 Daugavpilī, Drošības nauda Ls
Rīgā, 20. jūlijā 1927. g.
2) Inčukalna stac. pievedšosejas
4.800,—.
Iebraucamā ielā Ns 48 pārdos
9^49
Piedzinējs D e r i n g s.
remonts 3,6 klm. garumā. Drošības nauda Ls 2.900,—. 3) Tirzasvairāksolīšanā
Soloma
FingerVelena ceļa bruģēšana un labošana 1,2 klm. garumā. Drošības nauda
goita kustamo mantu, novērtētu Ls 1.800,—. 4) 1800 m 3
Nodokļu departamenta
akmeņu vai ķīļu pārvešana no Praviņpar
Ls
152,79
un
sastāvošu
no
dažādu maksājumu piedzinējs pamuižas drupinātavas uz Vidzemes šosejas 45—52 klm. Drošības
vienas
klavieres
viņa dažādu
ziņo, ka 29. jūlijā 1927 g., pl. 11
nauda Ls 2.500,—. 5) 1000m3 akmeņu vai ķīļu pārvešana no Praviņnodokļa parādu segšanai. 9329a
diena, Rīga, Elizabetes iela JMš 63,
muižas drupinātavas uz Jelgavas-Dobeles šosejas pagarinājumu
10,300—11,300 klm. Drošības nauda Ls 2.500. — Tuvākas ziņas
Daugavpils pilsētas polic. 2.iec.
pārdos vairāksolīšanā priekšnieks paziņo
, ka 2. augustā un paskaidrojumi parastā darba laikā valde, Gogoļā ielā 3, ist. 403.
Vasilija Ousseva kust. mantu,
1927. g., pīkst. ' 10 Daugavpilī,
novērtētu par Ls 746 un sastāvošu Rīgas ielā Ns 44 pārdos vairākno veika'a iekārtas, viņa 1926. g. solīšanā Šļotnas Kadiševiča kupn-c. peļņas nodokļa parāda segstamo
izsludina uz 4. augustu 1927. g, pulksten 12
mantu, novērtētu
par
šanai.
Ls 260,50 un sastāvošu no dalati Htm izsoli
Rīgā, 20. jūlijā 1927. g.
žāda inventāra viņa dažādu nouz
200
kub.
metru
500 kub. metr. plienakmeņu un
laukakmeņu,
9550
Piedzinējs D e r i n g s.
dokļa parādu segšanai.
9328a
300 kub. mtr. plienakmeņu šķembu piegādi Rīgas ostas dambju
Rīgas policijas 12. iec. pr-ks
Daugavpils pilsētas polic. 2. iec. nostiprināšanai un remontam. — Izsolē var piedalīties mutiski un
priekšnieks paziņo , ka 2. augustā rakstiski, iesniedzot piedāvājumus rakstiskai izsolei pirms mutiskās
1927. g., pīkst. 10 Daugavpilī, izsoles sākšanas. — Piedāvājums nodrošināms ar drošības naudas
iemaksu Ls 100,— apmērā. — Tuvākas ziņas izsniedz Jūrniecības
S. g. 28. jūlijā, pl 10, Ropažu Rīgas ielā JVs 73 pārdos vairākdepartamenta
administrativi-saimnieciskā * nodaļā
Mendeļa kukatru
darba
iela Ns 11 a, P. Ozoliņa stiklu solīšanā Slova
dienu no pīkst. 10—12.
'
stamo
mantu,
novērtētu
par
9564a
fabrikas mantu,
sastāvošu
no Ls
62,— un sastāvošu no da55.450 degvīna pudelēm, logu
stiklu stieptuves vagonetes, 113 tek. žādām saimniecības mēbelēm viņa

pārdos vairāksolīšanā

pol.

š. g. 4. augustā, plk. 10_ rīta, A/S Latvijas Privātais Lombards
Lāčplēša ielā Ns 76, fabrika,
Daugavpils nodaļa

Aktivs.
Kase .

Tekoši rēķini

. , .

Preces
Debitori

.
...
.. . ...
. .
. .
. ' .
stirnas . .
Zaud. par 1924 g. .

Inventārs
Depoziti
Vekseļi .
Pārejošas

I

Ls

Ls

494,70
130,33
1.002.274,38
226.915,09
3.570,08
546,52
4 465,65
7.349 43

Pasivs.
Pamata (akciju) kap,

.
. .

Ls
100.000,—
164.425,48
983.647,64
12.000,—
4.925,40

Peļņa par 1926 g. .

2.437,95

Ls

1.267.43M7

Kreditori
Spec. tekoši rēķini .

Akcepti
Aizņēmumi

21.690 29

1.267.436,47

Rīgas pref. administrēt, nodala
Peļņas un zaudējumu rēķins par 1926. g.
izsludina par neder, automobiļu
Debets.
Ls
Ls
Kredits.
vadīs, apliec. Ns 645, profesionālai
Izvedu muita, procenti,
Brutto ieņēmums . . 642.870,84
šķirai uz _ Jāņa" Andreja d Bergalga valdei un ierēdmaņa vārdu, izdotu no Rīgas
ņiem, izvedumi, koprefektūras VI nodaļas 1926. g.
misija, nodokļi, no14. jūnija.
9535
mas, apdrošināšana. 640.432,89
Iekšlietu ministr, pašu nodaļa Peļņa .. .. . . .
2.437,95
izsludina
par neder, nozaudēto
Ls 642.870,84
Ls
642.870,84
Miķeļa Ugola ārzemes pasi Ns8791,
'
Valde.
izd. 1924 g. 18. tkt. Rīgā. 9538 9405

Iespiests Valsts

tipogrāfijā

