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un papildinājumi Lāčplēša
kara ordeņa statūtos.
valsts budžetā 1926./27.
Pārgrozījumi
saimniecības gadam.

Pārgrozījumi

Pārgrozījums likumā par mežu likvidēšanu uz piešķirtās fonda zemes.
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei
un Valsts Prezidenta rīkojums.
par iznomājamās dzelzsceļu
Rīkojums
zemes nomas maksu Ventspilī.
Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi un papildinājumi
Lāčplēša kara ordeņa statūtos.
Likumā par Lāčplēša kara ordeņa sta'
tūtiem (Lik. kr. 1920. g. 216.) ievest
pārgrozījumus
un
papildinājumus.
sekošus
I. 8., 21., 24. p. (1. daļu) un 27. p. p.
izteikt šādi:
8. Lāčplēša kara ordeņa nozīmju piešķiršana par .izcilus kaujas nopelniem piekrīt sevišķai ordeņa domei, kura sastāv :
a) no Valsts Prezidenta, kā domes priekš-

sēdētāja ; b) no septiņiem Saeimas iz sava
vidus ievēlētiem priekšstāvjiem; c) no
septiņiem augstākās Lāčplēša kara ordeņa
šķiras kavalieriem, kurus ievēl ordeņa
dome ar divi trešdaļām balsu vairākumu.
Pirmos septiņus kavalierus ieceļ Ministru

kabinets, saziņā ar virspavēlniecību.
Ja
kāds no šiem septiņiem, kā ari turpmāk
ievēlētiem kavalieriem izstājas no domes
sastāva, tad viņa vietā ordeņa dome ievēl
citu, saskaņā ar c punktu.
Ordeņa domes sasaukšana, skatoties pēc
vajadzības, piekrīt domes priekšsēdētājam.

Priekšsēdētāja biedri un sekretāru dome
ievēl no sava vidus uz 3 gadiem.
Piezīme. Par domes locekļiem nevar
būt personas, kuras atrodas zem izI
meklēšanas vai tiesas par noziegumiem,
par kuriem paredzēts cietums vai
bargāks sods ; tāpat ari personas, kam

piespriests cietuma vai bargāks sods,
kaut ari viņas pēc taisītā sprieduma
no soda atsvabinātu noilguma, izlīguma, apžēlošanas vai amnestijas
dēļ.

21.

oficiāls laikraksts

iznāk

svētdienas un svētkudienas

- . 10,-

J« ff «-

2-

Latvijas valdības

Apspriedusi iesniegumus, dome taisa

savus lēmumus, kuri ir galīgi. (Piezīme pie
ši panta paliek spēkā.)
24. (I daļa).
Lāčplēša kara ordeņa
kavalieru matrikulu un ari visu sarakstīša-

katru dienu, izņemot
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Kantoris un ekspedīcija:

^udakcii

Rīg*, ptttMh 2. Tei. Jfe 20032
Rsuss standas ho i! — 12

Atvērts

darbvedība atrodas Valsts Prezidenta sekre-

II.

9. pantā strīpot pēdējo daļu, sākot
ar vārdiem ,,Karavīrs ", — bet 33. pantam

pašu

likumu

papildināt

Lāčplēša kara

9—3

h.

159

.

Izglītības

V 25

167

ietērpā

V 23

to

dokumentiem

un

sprieduma

.

Piezīme.

Arestētie

ordeņa kavalieri

Lāčplēša

apcietinājuma

t.

1.688.067.—

. ,

g.
1 Algas
Kopā par § 1

h.

§ I.

i.

V 22

757.172,—

742.172 —

„

„

196.489,— vietā likt
,,
„
289.386,—
„
„

Mākslas

§ 1.

Valsts Prezidenta v. i.
253

§1.

1 Algas
Kopā par

136.929— vietā likt
205.371—

„
299.442,— . „
17.291.068,— „

§ 1

V 58

..
..

214.436 —
283.778-

Kopā apgabaltiesai

338.870,—

„

..

223.8/0,— 285

Kopā Liepājas apgabaltiesai .
tiesu
Kopā
ministrijai
un

448.657—

„

„

433.65/,—

3.487.627-

„

„

3.472.627,-

.

166.489.—
215.082,—
259.386,—

121.929 —

„
„
„

16.611.068,—

80.029,— vietā likt
,.
111.829,— „

101.829 —

190.371—
284.442 —

262.708,—

„

,,

334.635,— vietā likt

Kopā netiešo nodokļu
mentam

d.
V 59

1 Algas
Kopā par § 1

70.029 —

252.708,— i

182.848,— I
243.262,— R

1.575.000,— H
1.575.000,— g

fjt

— 1

8.053.579,

8.306.287,— g

678.54t),
I
905.384— I
1.1(50.690,— I

Atalgojumi.

Kopā par § I
„
„

iestādēm

§ I.

1 Algas

Atalgojumi.
229.436,—
98.778-

1 Algas
Kopā par § 1

3.312.457 —

Atalgojumi.

Kopā apdrošināšanas, tirdzniecības un banku nodaļām . .

Apgabaltiesa.
lS-1.

1.582.979 —

2.230.0o6 —

akadēmija.

daļai

V 49

Liepājas apgabaltiesa.

-

632.516,—

IX.
Finansu ministrija.
a. Kredita departaments.
Apdrošināšanas, tirdzniecības un banku nodaļas.

1927.g 22. martā.

279

V- 17

358.556 —

Atalgojumi.

1 Algas
Kopā par § 1
Kopā mākslas akadēmijai. . .
Kopā VIII

264.258,— I

245.082—

Kopā konservatorijai

Ar šo atvietoti 1926. g. 7. oktobra Pārgrozījumi un papildinājumi Lāčplēša kara
ordeņa statūtos (Lik. kr. 146.).

279.258,— vietā likt
373.556,—
„
„
647.516,—
„
.,

Atalgojumi

1 Algas
Kopā par § 1

priekšniekam.

804.715— ļ
1.100.650,— 1
1.538.067,— i

Latvijas konservatorija.

V 22

laikā

„
„

1.702.979— vietā likt
2.350.000,—
„
„
3.432.457,—
,,
„

Kopā universitātei

nozīmes nodod
tai amatpersonai, kura paraksta lēmumu par

§
1.198.097,—
|
1.698.330— i
2.114.468,— i

Latvijas universitāte.
§ 1. Atalgojumi.

V 22

kara

„
„

Valsts budžetu, grāmatvedības un kreditu nodalās.
PĀRGROZĪJUMI VALSTS BUDŽETA
259 ? V 56
§ I. Atalgojumi.
1 Algas
192.848,— vietā likt
1926. 27. saimniecības gadam.
Kopā par § 1
253.262—
„
.,
Valsts budžetu 1926.'27. saimniecības gadam (Lik. kr. M 92.) "grozīt sekosi:
Ievest no jauna:
izdevumi.
Kārtēji
273a V 1—90 § la. Ministpi
kabineta
rīcībā
!A.
vienreizēja pabalsta izmakTeknum.
U
Saeima.
sai valsts darbiniekiem saI; 9 V 2
§ i. Atalgojumi.
skaņā ar Saeimas p. g. 17.
'
j Algas
674.492— vietā likt
654.492,—
decembra lēmumu
....
913.133,—
„
„
893.133,—
Kopā par ļ 1
Kopā par § la ievest no jauna
„
1.044.998— „
1.024.998,—
Kopā II daļai
Kopā valsts budžetu, grāmatvedibas un kredita nodaļām . . . 6.488.579,— vietā likt
V. Ārlietu ministrija.
Kopā kredita departamentam. . 6.751.287,—
,,
..
ārzemēs.
b. Pārstāvības
b. Tiešo nodokļu departaments.
jV6
§ 1. Atalgojumi.
'
274
V
57
§ I.
Atalgojumi.
888.400,—
vietā
likt
848.400
—
1 Algas
1 Algas
703.546- vietā likt
„
959.798 —
999.798—
..
Kopā par § 1
Kopā
par
§
1
930.384—
„
„
1.696.048,—
,,
1.656.048
—
„
pārstāvībām
Kopā
ārzemēs. .
,,
1.185.690,—
„
„
Kopā tiešo nod. d-tam. . . .
,.
2.335.214,2.295.214,—
Kopā V daļai
c. Netiešo nodokļu departaments.
Tieslietu ministrija.
VI.

'

5.326.462,— 1
5.956.998,— 1
7.311.398,— i

Operatīvā daļa.
§ 1. Atalgojumi.

virsvaldei

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

f.

566.782— i

Mazākuma tautību skolu virsvalde.

Kopā operatīvai daļai ....
Kopā mazākuma tautību skolu

no-

Saeimas priekšsēdētājs
Dr. Pauls Kalniņš.

,,

Atalgojumi.
954.715,— vietā likt
1.250.650,—

V 23

ordeņa

Rīgā,

'

1 Algas
Kopā par § 1

apcietināšanu, vai ieslodzījuma vietas 221

„

452.800,— i

Arodskolas.

§ 1.

Kopā arodskolām

214

„

1.248.097,— vietā likt
„
1.748.330,— „
2.164.468,—
„
„

§ 1

1 Algas
Kopā par § 1

192

„

Vidusskolas.
§ 1. Atalgojumi.

V 24

rakstu piesūtāmas ordeņa domei; tāpat
jārīkojas tanīs gadījumos, kad dome noliedz

šīs nozīmes nēsāt. Ordeni neatņem virsniekam, piespriežot degradējumu par kareivi.

6.226.998—
7.611.398,—

c.

ordeņa nozīmes.
Kam ar tiesas spriedumu ordenis atņemts, tas zaudē ari ar šo ordeni saistītās
tiesības.
Atņemtās ordeņa nozīmes līdz 203

ar

Atalgojumi.

Kopā vidusskolām

dienesta

noteikumiem. Tuvākas noteikumus izdod
satiksmes ministris.
35. Lāčplēša kara ordeņa kavalieru
mirstīgās atliekas pavada, kur tas iespējams, ar militāru godu.
36. Izņēmuma gadījumos ordeņa dome
ar 2 /3 balsu vairākumu var noliegt nēsāt

5.583.776,— I

d.

ordeņa kavalieriem

— pēc aktivā

2.111.149,— i

ministrija.

Kopā par § 1
Kopā pamatskolām

tiesība, uzrādot savu ordeņa apliecību un

karavīru

955.664,— I

1.261.601,— I

Pamatskolas.

§ 1.

1 Algas
Kopā par

177.

985.664— vietā likt
1.291.601—
„
„
2.141.149,—
„
„
5.628.776,—
„
„

1 Algas
482.800— vietā likt
Kopā par § 1
596.782,—
„
„
§ 23. Piemaksas obligatorisko skolu skolotājiem.
1 Algas!
5.596.462,— vietā likt

ar

personības dokumentus, braukt pa valsts
dzelzsceļiem par puscenu, bet atrodoties

— ,81

Atalgojumi.

Kopā VI daļai
c.

—,25

Cietumi.

§ 1.

VIII.

.

petttonas

Kopā cietumiem

jauniem 34.—36. pantiem :
34.

(par obligat. sludin.)

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

1 Algas
Kopā par § 1

pievienot teikumu: „Ordeņa kavalieru
bērni visās valsts mācības iestādēs atsvabināmi no mācības maksas pēc šo
iestāžu attiecīgo padomju lēmumiem." 169
To

no pulksten

Tek. num.
89
V 19

i

27. Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem
atļauts nēsāt karavīru ietērpu, ari aktivā
dienestā neatrodoties, pēc armijā pieņemta
un pastāvoša parauga, bet bez daļu vai
iestāžu nozīmēm. Kā ietērpa valkāšanas,
tā noliegšanas ziņā viņi padoti likumam
par atvaļināto karavīru tiesību valkāt
karavīru ietērpu.

III.

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu

Rīgā, Pilī Jfc 1. Tel. N9 20031

nos ordeņa lietās ved ordeņa dome, kuras
tariātā,

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslējlgām
rindiņām
...Li 4,~
b) par katru _ tālāku rindiņu
— ,14
citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslējīgu rindiņu
— ,25

343.490,—

„

„

314.635.— 1
414.490,— I

9-16.884,—'

„

,.

896.884,— ļ

departa.

Muitas departaments.
§ 1. Atalgojumi.
1.279.781,— vietā likt
1.687.387— „
„

Kopā muitas departamentam..

1.960.326.

.,

,.

1.254.781,— B
1.662.387,— I
1.935.326,— I

f.
298

r,

,

,

1
2

Departaments.

V 53

§ 1.

Algas

1

Atalgojumi.

". .

605.251— vietā likt

Kopā par § 1
Kopā departamentam ....
Kopā jūrniecības d-tam....
Kopā

953.611,—

„

„

3.212.797—

„
„
„

„
„
„

3.276.566,—

IX daļai

14.230.417—

Zemkopības ministrija,
Zemkopības departaments.
Zemju pārvalde.
V 48a
§ 1. Atalgojumi.
'
1 Algas.
1.560.572,— vietā likt
„
„
Kopā par § I . .
2.320.818—
„
„
Kopā zemju pārvaldei ....
3.634.113,—
,,
,,
Kopā zemkopības d-tam . . . 6.116.813,—
„
Kopā X daļai
6.473.431— „

535.251 —
883.611,—
3.142.797,—
3.206.566 —
15.645.417 —

X.
a.

310

Satiksmes ministrija,
a. Šoseju un zemes ceļu valde.
§ 1. Atalgojumi.
'
332.221— vietā likt
1 Algas
442.967—
„
„
Kopā par § 1
2.834.699—
„
„
Kopā XI daļai

11

4

1

1.545.572 —

2.305.818 —
3.619.113,—

6.101.813,—

V 52

XII.
a.

370

V 36

Tautas labklājības

1
2

6.458.431 —

399

1 Algas

. .

Kopā XII daļai
§ 101.
1 Algas

534.533—
1.497.321,—

„

„

1.973.145,—

„
„

„
„

12.287.662,—

„

„

1
3

§ 2.
1

Kanclejas izdevumi

5

Citi pārvaldes izdevumi
Kopā par § 2

2

2

....

„

§ 7.

„

„

„

„

67.573 —

,,

,,

„

.,

13.550,—
470.775 —

354.632—

„

„

508.581 —

,
2

§ 1.

30.000,— vietā likt
„

„

1
2

A

5

1.039.020—

„

„

3.770.000 —

„

;,

Stibas piederumu uzturēšana un remonts
Stigas virsbūves uzturēšana un remonts
Snieea novākšana un ceļu uzturēšana un
remonts ziemā

566.016,— vietā likt
4.113.893,— „
„

325.000,Civilbūvju (ēku, rampu, žogu un dārzu) uz455.000,—
turēšana un remonts
5.713.909par
§
7
Konā
direkcijai
9.740.044—
Kopā techniskai
Ekspluatācijas direkcija.
§ 1. Atalgojumi.

,

Alff _.

2
i3

. ?
Piemaksas
Par virsdarbiem
Kopā Par § 1

'

'

'

•

Kopā materiālu apgādībai

„

„

„

„

„

„

„

„

5.233.590— vietā likt
1-956.410,„
„

10.000,—
7.200.000,-

2 788?57

3L7I9!rJoo;Z
3i 340
5mC

„

2.870.000,—

,,

„

285.000,—
11.097.900,—
15.128.375,—

,,

,,

„
„

„
,,

4.708.35i ~
2.627.160 970000
10.74841i' 14.913.226|-

400.848,— vietā, likt
104.668—
„
„

412.771,*

505.616—
679.712,—

526.904,701.000—

„

„

„

„

114.033 —

Valsts izdevumu kopsavilkums.
Nosaukums.
I. Kārtēji.

Dala

VI
VIII

Tieslietu ministrija. .
Izglītības ministrija

IX

Finansu ministrija

X
XI
XII

Zemkopības ministrija
Satiksmes ministrija
Tautas labklājības ministrija

Kara ministrija

1.044.998,— vietā likt

1.024.998—

2.335,214—

„

„

5.628.776,—

„

„

2.295.214 —
5.583.776-

17.291.068,—
14.230.417—
6.473.431,—
2.834.699,—
12.287.662,—
36.131.168—

„
„

„
„

16.611.06815.645.4176.458.431-

„

„

„

„

2.814.69912.257.662—

„

,.
„

„'

?

35.566.168-

1927. g. 22. martā.
v. i. Saeimas priekšsēdētājs Dr. Pauls Kalniņš.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezident?
izsludina šādu likumu:

Pārg rozījums

par

meža likvidēšanu

uz piešķirtās fonda

Likumā par meža likvidēšanu uz piešķirtās
1. pantu atvietot ar sekošu tekstu:

fonda zemes (Lik. kr.

zemes.
1925. g. 103.)

Valsts īpašumā atstātais mežs uz piešķirtām valsts fonda zemēm Zemkopības ministrijai jālikvidē līdz 1928. g. 1. jūlijam, bet uz tām fonda zemēm,
kuras piešķirs pēc šī likuma spēkā nākšanas dienas — 3.gadu laikā no saimniecības
galīgas piešķiršanas.
Piezīme.
Ja saskaņā ar šo pantu likvidējamo mežu nevar likvidēt, izsniedzot
vietējiem iedzīvotājiem uz vispārējiem meža pārdošanas noteikumiem pieprasījumu trūkuma dēļ un, ja šis mežs bijis izsolē ar novērtējuma pazemi-

nāšanu par 60°/0 , bet palicis nepārdots, tad tas jālikvidē šīnī pantā noteikts
termiņā, pārdodot to izsolē, sākot solījumu zem taksācijas.
Valsts Prezidenta

20.000,—
1.247.884,—

Valsts

Prezidenta

„
„

pavēle

un flotei

137.538 —

1927. gada 22. martā

25.500,—
.634.501-

Nr. 258.

841.204 —

v. i. Saeimas priekšsēdētājs Dr. Pauls

§ 1.

Pārvietoju uz pašu velēšanos Kara
būvniecības
pārvaldes
kara
ierēdni
Miķeli Āboliņu un Zemgales artilēri2.819.980 —
jas pulka kara ierēdni Andreju Kār985.020,- ķi i ņ u no vienas vietas otrā.
3.806.000-

§ 2.

Stigas un inženierbūvju uzturēšana un remonts.

ij 7.

'

armijai

Atalgojumi.
2.729.980— vietā likt

Piemaksas
Kopā par. § 1

4V000
8.327 .894 -

Rīgā, 1927. g. 22. martā.

125.138,— vietā likt
Piemaksas
20.000— „
„
Par virsdarbiem ....:.......
616.601—
„
„
Kopā par § 1
„
„
823.304,—
Kopā finansu direkcijai
Techniskā direkcija.

A1„as

Algas
Piemaksas

101.700 —

Finansu direkcija.
Atalgojumi.

3

035 om

Materialu apgādība.
§ 1. Atalgojumi.

75.000,—

§ 1.

2

Kopā mašinu direkcijai

likumā

11.876,—
318.500,—

1.170.310,—

Kopā par § 10

533.430 —

Stigas, inženierbūvju uzturēšana.

Ugunsgrēku zaudējumu segšana .....
Kopā galvenam direktoram, centralstatistiskai un veselības nodaļai

Ūdens apgādība un ugunsdzēsība

Valsts Prezidenta

35.673 —
18.100,—

165,000,— vietā likt
„
„
191.700—

Kopā par § 5

7

....
....

427.508 —
100.982 —
4.940 —

§ 5. Izdevumi, saistīti ar. svešiem dzelzsceļiem un personām.
Svešu dzelzsceļu ritošā inventāra lietošana
pamata un noma

Lokomotīvju un tenderu remonts

Rīgā,

Saimniecības izdevumi.

Apkurināšana, apgaismošana un aptīrīšana
Ārstēšanas izdevumi
Kopā par § 3

uz konvenciju

9

„

Pārvaldes izdevumi.
27.973,— vietā likt
8.100,—
49.873—

§ 3.
13

527.505—

3

130000~~

Šis pārgrozījums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.

Galvenais direktors, centralstatistiskā un veselības nodaļa.
§ 1. Atalgojumi.
'
421.985,— vietā likt
Algas
!
Piemaksas
. . .
99.280—
„
„
„
Par virsdarbiem
6.240,— „
.

4^0,^
393^-

likt

„

§ 10. Ritošā inventāra uzturēšana un remonts.
uzturēšana
4.800.000,— vietā likt

Lokomotīvju

XIV

Kārtēji.

Kopā par § 1

Pārvaldes izdevumi.
26.000,— vietā

II Saeima
V . Ārlietu ministrija

Valsts dzelzsceļu budžets.
Izdevumi.

2

Atalgojumi.
. 2.659.257,— vietā likt
3.590.000—
„
„

51.325,—

1.958.145,—

12.257.662,—

Pielikums N° 23.

A.

Ceļa izdevumi
Kopā par § 2 .

435.592,—
519.533 —
1.482.321,—

9.629.817,— vietā likt 9.064.817 —
12.367.853— „
„ 11.802.853,—
„
„ 35.566.168.—
36.131.168—

Kopā par § 101
Kopā XIV daļai

Algas
Kopā par § 1

Kopā par § 1

Kara ministrija.
Atalgojumi naudā.

X IV.
V 90

§ 8. Staciju un kustības izdevumi.
Staciju, ceļu, pagalmu, staciju un vagonu
signālu apgaismošana un pārmiju smērēšana
110.000,— vietā likt
Bagāžas un preču ielādēšana, izlādēšana un
pārlādēšana ar uzņēmējiem un dienas strādniekiem
235.000,—
„
.,
Kopā par § 8
417.000,„
„
Kopā eksploatacijas direkcijai
8.425.507,—
,,
„

1

1
2

450.592— vietā likt

Kopā psichiatriskām slimn. . .
Kopā veselības d-tam ....

420

2

qfiruv
,, 2^
Yv*
22^-

\-u
28J()(fc

§ 2.

Veselības departaments.

„

^"""*"'

§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
Iestāžu
iekārta
un
saimniecības
piederumi
11.000,— vietā
likt
Kopā par § 4
27.200,—
„
„

ministrija,

Psichiatriskas slimnīcas.
§ 1. Atalgojumi.
Kopā par § 1

Inventāra remonts
Kopā par § 3

„

Saimniecības izdevumi.
".
35.200,— vietā likt
383.923,„
„

§ 1.
1

2.814.699 —

Valsts darbinieku ārstēšana.
§ 1. Atalgojumi.
1 Algas
225.577,— vietā likt
210.577,—
Kopā par § 1
„
„
233.594,—
218.594 —
Kopa valsts darbinieku ārstēšanai
1.379.757,— „
„
1.364.757,—
Kopa sociālās apgādības un
darba aizsardzības departamentam
10.314.517,— „
„ 10.299.517 —

V 43

194.050,-

Mašinu direkcija.

312.221,—
422.967,—

Sociālās apgādības un darba aizsardzības departaments.

b.

Kanclejas izdevumi
Ceļa izdevumi
Darbinieku apmācība
Kopā par § 2

§ 3.

XI.

348

Pārvaldes izdevumi.
81.000,— vietā likt
110.000—
.,
„
3.000,—
.,

§ 2.

Jūrniecības departaments.

Tek. num.

.,
„

Pārvietoju uz pašu velēšanos 4. Val4.128.893 — mieras kājnieku pulka virsleitnantu Alfrēdu
Robertu R o 1 m a 11 i un 8. Daugavpils
kājnieku pulka
virsleitnantu
Jāni Ro425.000,zīti no viena pulka otrā.
601.016,—

465.000,—
5.873.909,9.936.044,—

5.124.590 —
1.851.997,-

§ 3.
Atvaļinu uz paša velēšanos no aktivā

kapa dienesta līdz turpmākam rīkojamam
Jātnieku pulka leitnantu Pauli
Z i ed i ņ u.
§ 4.

Izlabojot
Valsts
Prezidenta
š. g.
13.300— 8. februāra 242. pavēles armijai un
6.989.887,- flotei 193. kārtējo numuru, skaitīt kā

Kalniņ š.

kareivjos pārskaitītu kara laika ierednf
OļMiķeli
O ļ c h o v k u , bet nevis
chovski.

Valsts Prezidenta v.jSaeimas priekšsēdētāj s

Dr. Pauls Kalniņ š.
Kgra ministris, ģenerālis
Banger skis.

Valsts

Prezidenta

rīkojums

1927. gada 22. marta

Nr. 259.
Atļauju Latvijas ugunsdzēsēju ..e<[r.L
1
un organizāciju savienības darbinieĶ
nēsāt Igaunijas visvalsts ugunsdzes j
savienības piešķirtās goda zīmes j
bērtam Ērglim
un Arturam K'.
n e r a m — I šķiras
uzcītības n °?'"\!
Kārlim
Āboltiņam
un MarW£
Vasiļevskim
- II šķiras ttfl-J
kabam Otlanam — III šķiras 0*
tības nozīmi.
Valsts Prezidenta v-Jļ;
Saeimas priekšsēdētājs
Dr. Pauls Kalmi?'
^
Ārlietu ministris F. Cie'

Valdības rīkojumi

un pavēles
Apstiprinu.

1927. g. 21. martā.
Satiksmes ministris
K. Krievs.

Rīkojums

Nr. 125.

gada 13. septembra rīkojumā
publicētā 1926. gada „ Valdības
Vēstneša" 205. numura un BDzelzsceļu
Vēstneša" 36. numura, III grupā minētā
iznomājamās dzelzsceļu zemes nomas
uz Ventspils staciju,
maksa, attiecībā
tiek pazeminata _ no 4 sant. uz 3 sant.
par kv. metri mēnesī.
Šis rīkojums stājas spēkā no 1927. g.

1926.

tfs 328,

1. apriļa.
Dzelzsceļu galvena direktora palīgs
K. S p r i ņ ģ i s.
Finansu direktors Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paskaidrojums.
laikraksta
ar
Sakarā
. Pirmdiena"
rakstu
107 ievietoto
21. martā N«
„Ministj-u mītiņā" , kurā starp citu teikts,
it kā ārlietu ministris F. C i e 1e n s savā
runā esot teicis, ka „Igaunijas uztraukums ir saprotams, jo ta atrodas Polijas

iespaida sfērā, kurai ar Padomju Krieviju
naidīgas attiecības", ārlietu ministrija
paskaidro, ka minētais izteiciens n ear patiesību,
un ārsaietas
lietu ministris F. Cielens šos
vārdus nav teicis.

Papildinājums
pilsētu tirgu sarakstā.

§ 5.

Veikalnieciska

satura

reklāmas

sadaļas pastāvīgās un īsa laika reklāmās.
Par _ pastāvīgam ir uzskatāmas veikalu
izkārtnes, plakāti, uzraksti un uzbildējumi
uz logu stikliem, ēku sienām, žogiem vai
citiem priekšmetiem. Par īsa laika sludinājumiem — afišas u. t. t.
Skatu logi, ja tajos ir vienīgi preču
paraugi, par reklāmām netiek uzskatīti.
§ 6. Pastāvīga satura reklāmas var
izlikt, iepriekš par to paziņojot rakstiski
miesta valdei. Paziņojumā jāuzrāda, kur
reklāma tiks _ uzlikta, kāda pasākuma
reklāma un kāds reklāmas apmērs.
§ 7. Visas uz _ īsu laiku izliekamās
reklāmas, sludinājumus a. t. t., atļauts
izlikt vienīgi skatu logos, uz miesta valdes reklāmu stabiem un miesta valdes
vai privātpersonu
ierīkotām
sevišķām
tāfelēm, pie kam
no pēdējiem ir jāizprasa atļauja.
§ 8. Izkarot veikala izkārtnes perpendikulāri sienai vai atstati no tās, tām jābūt ne zemāki par 2 metriem no trotuāra
Pieliekot pie būvēm
vai logiem pastāvīga rakstura reklāmas, iepriekš ir jāizprasa un p' 'e reklāmu reģistrēšanas
miesta valdē jāuzrāda no īpašnieka izsniegtā atļauja.
§ 9.

Viena

mēneša laikā

stošo noteikumu spēkā

pēc šo sai-

nākšanas visiem

pasākumu
īpašniekiem,
kuri
izlikuši
reklamējumus, ir rakstiski jāpaziņo miesta
valdei, kāda
uzņēmuma
reklamēšanai
reklāmas izliktas, reklāmu skaits, kur
uzliktas un katras reklāmas platība.
§ 10. Uzraudzība par šo saistošo noteikumu izpildīšanu piekrīt miesta valdei
un vietējai policijai.
§ 11. Vainīgie par šo saistošo noteikumu neizpildīšanu saucami pie at-

Iekšlietu ministrijas pašvaldības departaments paziņo sekošas izmaiņas pilsētu
tirgu sarakstā:
1. Jelgavā zirgu tirgu noturēs nevis
12.-19. jūlijā, bet 12.—19. jūnijā.

bildības uz sodu likuma pamata.
§ 12. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc to publi-

2. Liepājā zirgu tirgus noturēs nevis
piektdienās, bet katra mēneša pirmajās
otrdienās un bez tam marta un oktob ra

priekšsēdētājs Dr. A. Rubins.

cēšanas „Valdības Vēstnesī".

Sekretārs V. Roze-Rozīts.

Rīgā, 1927. g.

19. martā.

Pašvaldības

Saistošie noteikumi

par

Ns 101807.

vicedirektors P. Radziņš.
R o b. Ķelle.

Iecelšanas.
JVs 1508.

Apstiprinu Latvijas

Konservatorijas padomes
si gada 15. marta sēdes lēmumu, ar kuru piešķirts atvaļinājums rektoram, profesoram J. Vītolam no š. gada 21. marta līdz 4. aprīlim.
Pārvaldes

Izglītības ministris J. Rainis.
priekšnieks K. Melnalksnis.

*
Rīkojums

JV° 156.
Ieceļu agronomu Jāni Ķeņģi
par lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieku, skaitot no š. g.
>' marta.
R'gā, 1927. g. 16. martā.
Zemkopības ministris A. Mitulis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Saistoši noteikumi

Mr afišu,
reklāmu,

a|najumu

programu un slu
izlikšanu Siguldas miestā

Pieņemti Siguldas miesta domes 1927. g.
"1. janvāra sēdē un apstiprināti ar
'ekslietu ministrijas pašvaldības departamenta 1927. g. 16. februāra rakstu
JVa 101031.

§ 1. Aizliegts \zlikt afišas,reklāmas, prosas un sludinājumus, kā rakstiskus,
ar! drukātus, uz telefona, telegrāfa un
aPgaismošanas
vadu stabiem, uz namiem,
«am, žogiem un kokiem.
Ie _zīme.
Augšējais aizliegums neattiecas uz Saeimas un miesta domes
blēšanu uzsaukumiem,
aģitācijas
rakstiem un plakātiem.
^rmā Pantā minētie sludinājumi
izliplT .
vieni ēj šim nolūkam ierādītās
vietā
U"
uz sevišķiem
sludinājumu
stāt/
tād

3

-

lotecg'
wL.'

Aizbēgts

iznīcināt
vai pārklāt
d ināiurnus kUfu termiņš vēl nav
>

Visiem reklāmu

nolfikā izliktiem

$tjem.!ļ' Plakātu un sludinājumu uzrakpareiza latvlu valodā un orVaiir Zem
latviu valodas teksta var
"• kstīt an
Sltas valodās, bet ne lielākiem
burtie
la viu teksts- Valodas un
0rtQ graf• ?
uz
pirmo

miesta
vietēJas Paijas norādījumu ir

vaideJ?kJu^as

izlabo

domes

1927.

gada

§ 1. Visiem uzņēmumiem, veikaliem
un darbnīcām Valmierā jābūt slēgtiem
visu

Lēmums.
1927. g. 19. martā.

pilsētas

7. februāra sēdē un apstiprināti
no
iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta 1927. g. 17. marta rakstu
M> 101805.

departamenta

Nodaļas vadītājs

tirgošanās laiku Valmierā.

Pieņemti

dienu

svētdienās un visās

likumā

paredzētās svinamās dienās, ar šajos noteikumos paredzētiem izņēmumiem.
§ 2. Darbdienās, ievērojot 8 stundu
darba laiku, uzņēmumi, veikali un darb-

nīcas var būt atvērti no pīkst. 9 — 17.
§ 3. Maiznīcas, konditorejas, gaļas
skārņi un tējnīcas var būt atvērtas darbdienās no pīkst. 6 līdz 20, bet svētdienās

un svinamās dienās no pīkst. 7 līdz 17.
Tējnīcas svētdienās un svinamās dienās
var būt atvērtas no pīkst. 7 līdz 20.
§ 4. I un II šķiras traktieri, kā alkoholisku dzērienu pārdošanas vietas, var
būt atvērti no pīkst. 9 _līdz 22, bet svēt-

dienās un citās svinamās dienās, kā ari
tautas nobalsošanas, vietējās pašvaldības

iestādes vēlēšanas un jaunkaraivju iesaukšanas

dienās slēgti visu dienu un sestdienās, kā ari pārējo svinamu dienu
priekšvakaros atvērti no pīkst. 9—12.
§ 5. Tirgošanās un publikas uzturēbiedrību
telpās
šanās laiku reģistrēto
nosaka

šo biedrību

§ 6.

Uzņēmumi,

pārvaldes orgāni.
veikali

un

darbnīcas

var tikt atvērti 2 stundas ilgāk, t. i,
vienu stundu agrāk un 1 stundu vēlāk
kā noteikts šo noteikumu § 2, sekošās
nedēļu pirms Ziemas-,
dienās: vienu
Vasaras- un Lieldienu svētkiem, — 3 dienas pirms 22. jūnija un visās vietējo
gada tirgu dienās.
No 1. maija līdz
1. septembrim nedēļas tirgus dienās uzņēmumi, veikali un
darbnīcas var būt atvērti vienu stundu
agrāk, t. i. no pīkst. 8—17.
§ 7. Frizieru veikali var but atvērti
'
no pīkst. 9 līdz 19, bet sestdienās un
var but atvērti
svētku
priekšvakaros
2 stundas vēlāk, t. i. līdz plksb 21.
Visās svētdienas un svinamas dienas
frizieru veikaliem jābūt pilnīgi slēgtiem.
Ja frizieru veikalu turētāji šos noteikumus neievēro, tad bezlikuma noteikta
soda, šie veikali uz pilsētas valdes pieprasījumu

slēdzami.

darba

diena

un

atalgošanu

noteikumi

un

par

svētdienas

§ 10. Šo noteikumu pārkāpēji saucami pie atbildības pēc attiecīgiem sodu
likumiem.
§ 11. Uzraudzība
par šo noteikumu
izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei un
vietējai policijai.

§ 12.

Šie noteikumi stājas spēkā pēc

2 nedēļām no viņu izsludināšanas dienas

« Valdības Vēstnesī".
Ar šo noteikumu spēkā stāšanos visi
iepriekš izdotie noteikumi par tirgošanās
laiku Valmieras

pilsētas

administratīvā

teritorijā atcelti.
Pilsētas valdes sekretārs
Ed. Radziņš.

Rīga.
Latvijas

kara

invalidu

savienība

uzaicina kara invalidus, kas vēlētos ārstēties Ķemeru
sēravotos tekošā gadā,

pieteikties savienības birojā, Brīvības
ielā Ne 2 līdz š. g
15. aprilim.
Savienības nodaļās reģistrācija
jāizdara uz
vietas, iesūtot reģistrēto sarakstu savienības galvenai valdei Rīgā

Nacionālā

opera.

Šovakar

,,H o f m a ņ a

s t ā s t i", ar Oothard-Bergkindi, Ulandi, Lam
bērti, Vētru, Berzinsku, M^ķelsonu, Nīci. Neimani
galvenās lomās. Diriģents Jānis Mediņš. Jaunais, lomu sadalījums un daži darbības pārkārtojumi publikā un no kritikas tika uzņemti ar
lielu atzinību. — Ievērojot plašo publikas inteun Sibirakovs
resi, Čerkaskaja
atkārtos viesizrādi „Nāra" trešdien, 23. martā.
No mūsu māksliniekiem dziedās:
berte, Nikolajs Vasiļjevs
Adele

Teodors

Amanda LiPulciņa u. c.

Reifers.

—
Ceturtdien,
.Ieleja". Piedalās : Amanda Liberte, Rūdolfs Bērziņš, Jūlijs
Muške u. c.
Diriģents
Jānis Mediņš. — Piektdien, 25. martā „0 teli o", galvenā diriģenta
Emila Kupera vadībā. Galvenās lomās: Brechman-Štengele, A. Kaktiņš, R. Bērziņš, J. Niedra.
24. martā, 31. tautas izrādē

Nacionālais teātris. Otrdien, 22. martā, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
J. Jurjina
komēdija ,.Varonis aizpārpratum a". —
1 rešdien, 23. martā, pulksten 7.30 vakarā, Lorda,
Sena un Voteļa luga ,,M ans mācītājs pie
bagātiem'. — Piektdien, 25. martā, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē M. Lengieļa komēdija .Nakts
serenāde".
—
Sestdien,
26. martā, pirmo reizi
Ģerharta
Hauptmaņa
drāma „Dor ateja
kuras
Angerman",
mēģinājumi
rosīgi norisinās
režisora J. Šmita
vadībā.
Biļetes jau dabūjamas.
Abonentiem
5. biļete.
Dailes

teātris.

Otrdien,

22.

martā, pulksten

7.30 vakarā, par tautas izrādes cenām „U z n ezinamo ost u". — Trešdien, 23. martā, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,S p a n i e š u
dejotāja". — Ceturtdien, 24. martā, pirmo
reizi A. Upīša komēdija ,,C ē I o ņ i un sekas".
Kad Lieldienas pie vārtiem, tad Dailes teātris,
kā parasti uz augstiem svētkiem, sniedz piemērotu lugu: par olām.
Lankevica
madāma
nāk no tirgus ar olu grozu, viena
ola
nokrīt
zemē un pārplīst. Jūs domājat — izšķiļas cālēns ?
Nekā!
No tās sākas cēloņi
un
sekas. Tikpat kā tieši no šīs olas žīdu madāmai nelaikā piedzimst bērns, bet departamenta
direktora kundze šī bērna dēļ dabū baudīt ābolkūkas bez cukura, kāpēc tā noskaišas un tāpēc
aiziet teātrī, kur izrāda traģēdiju, par kuru skatītāji smejas, bet autors raud. Lai viņam nebūtu jāraud, draugi to aizved krogā, kur žūpības
kurators ierodas tikpat pēkšņi kā nelaimīgā ola
sākumā izvēlās no groza. Bet ja kāds netic, k;i
pie kuratora protokola vainīga lieldienas ola, lai
tas apvaicājas pie paša Andreja Upīša vai vislabāk lai par to

pārliecinās

Dailes teātrī. — Piektdien,
7.30 vakarā „Madlienas

baznīcas

īpašniekiem stingri jāievēro

Skolot, inst. — 438 (9172).

Lielākie

teicēji:

E.

Trapāne,

M. Ul-

pena, M. Sārmate, J. Mūrniece, O. Sūnaksle,
J. Bojārs, V. Pynkule, M. Cepļaka, Ļ. Bebritis,
P. Jonāns, J. Kolužs, J. Melderis, V. Reča,
K. Stadža, B. Stubure, D. Anspoka, A. Kudiks,
A. Syuna.
Kopā par februāri — 17.190 var.; pavisam
krātuvē — 258.694. Prof. P. Šmits nodevis
krātuvei savu triju izdoto pasaku sējumu oriģinalmanuskriptus.
Krātuve sirsnīgi pateicas visiem krājējiem un
teicējiem. Vēlamas ziņas par visām pavasara
dienām, sākot no Jaungada līdz Vasarassvētkiem. par ko veci ļaudis zina
kādus ticējumus,
parašas, rotaļas, dziesmas. Viegli un interesanti

krāt ari mājas dzīvnieku: zirgu, govju, aitu,
cūku, kazu, suņu, kaķu, putnu vārdus — tagadējos un agrākos.
Rakstāms tikai dzirdētais un
taisni tā, kā dzirdēts, atzīmējot savu vārdu,
adresi un to, no kā un kur (pagasts un māja)
rakstītājs pats vai teicējs stāstīto dzirdējis.

Tirdzniecība un rūpniecība,
KURSI.
Rīgas

gada

22.

martā.

5,184—5,194
25,16—25,23

100 Francijas franku
100 Beigas
100 Šveices franku

20,10—20,50
71,80—72,50

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Itālijas liru
Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
....
Dānijas kronu
Čechoslovakijas kronu . .
Holandes guldeņu ....
Vācijas marku '

99,35—100,35
23,15—23,65
138,45—139,45
135,00—136, 05

137,80—138,85
15,25—15,55
206,90—208,45

Somijas marku
Igaunijas marku

122,55—123,75
12,97—13,17
1,37—1,395

100 Polijas zlotu

58,00—64,00

100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

50,70—51,70
—

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

3425—3445
91—99

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

98—100
98—100
92—93

96—97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas māklers M. O k m i a n 8.
Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 8 iaoas puses.

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istabā I.
Maksā :

1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā)
...
ar piesūtīšanu pa pastu

65 sat
85

Galvenā štāba sastādījumā

Instrukcija
par darbību un darbvedību

karaklausības lietās.
1923 g. izdevums.

Maksa:

Paskaidrojumus

vārdiem : pēkšņu vārdi, pelēt, pēlīgi padzīvot, pēneklis jeb pēnēklis, pēnezis
pēnēsis, pēniši jeb pēnīši, pēre (Zlēkās),

pēpele, pērklene, pērksniņa, pērsa

jeb

pērse,
pērpele,
pērstiņa
Saul.
pērzelēt
(ar
s ?),
pērte,
pērsliņa?),
(=

pēsku pēskumis, pēza Smiltenē, pēzeriņa.
Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.

J. E n d z e 1 ī n s.
Latviešu folkloras krātuvei (Rīgā, Valdemāra
ielā 36a) iesūtījušas š. g. februāra mēnesī
dažādas tautas tradīcijas šādas skolas un personas: A. Baumane Liepājā — 3;
J. Bērtiņš
Jaunlaicenē — 254 (kopā ar iepr. 834): M. BērUngurmuižā

— 26 (343);

K.

Nīcā — 9 (26):

A.

^
brošēts
eksemplārs Ls 0,50

ar piesūtīšanu ...

par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šādiem

ziņa

1927.

I Amerikas dolārs
1 Anglijas mārciņa

Literatūra

pēpa,

biržā,

Devizes

torņa

c ē 1 ēj s".

Brokovskis

A. Lejnieks

darbnīcu

ap-

des — 30 (92); Slokas — 2395 ; Ungurmuižas —

savām acīm
25. martā, pulksten

un

uz

'

J. Teteris Slokā —

409 (3146); Viestura Purvmalē — 133. Vidusskolas:
Balvu komerc— 294; Bauskas —
690 (1373); Eglūnas — 289(19511); Rēzeknes —
129(1978); Skolot, tnst. — 256 (2587); Rīgas
valsts II — 10 (2415); Rīgas pilsētas II —

pats

tiekām un pilsētas pašvaldības pārtikas
vielu izdalīšanas vietām resp. veikaliem,
§ 9. Attiecībā uz darbinieku un kalpotāju nodarbināšanu uzņēmumu, veikalu

Šie noteikumi neattiecas

Dr. P. Strods Rīgā — 998;

326; M. Upmalis Dunikā — 102 (243); J. Var.
kale Liepājā — 10 (36); V. Zirnītis Mazsalacē — 7 (17).
Pamatskolas:
Bārtas — 658;
BaunuMīlites — 125 (1639); Iecavas — 150 (1559);
Krotes — 1118; Krustpils — 155(807); Līvānu
Pilskalna — 113; Skujenes II p. — 493; Smār-

Māksla.

Vārkavā — 138(247); A. Caune Aucē —21(26);
M. Cera Kalētos — 2; J. Didrichsone Krustpili — 21 ; J. Drullis Dunikā — 202 (614) ;
M.
Dūkupe
Liepājā — 2; E. Eglīte
Jaungulbenē — 87 (926); A. Olntere Krimūnās—24:
A. Grike un L. Sīpole Tirzā — 47; K. Krūmiņa
Lazdonā — 20 (246); J. Kuzma Rīgā — 1173;

§ 8.

vītē — 4; J. Medne Rīgā — 14 (3017); E.Ozoliņš Vatrānē — 22; māc. N. Rancāns Eglūnā—1448; B. Riekstiņš Rīgā — 16 (7030); A. Sāļāks — 116 (403); J. Sedols — 297 (962); H.
Skujiņš _ Smiltenē — 218 (2029); K. Skujinš
Smiltene — 104 (811): B. Strods Bērzgalē —
2

135 (33007);

Pilsētas galva V. Sarkanbārdis

Diriģents

Siguldas miesta valdes

mēnešu pirmajās otrdienās un trešdienās —
zitgu gada tirgus.

8 stundu

virsstundu
darbu.

Liepiņš

Pā-

.

0,72

Instrukcija
par karavīru atvaļināšanu
no

aktivā

kara

dienesta/

līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezervistu un zemessargu reģistrāciju, kontroli un iesaukšanu apmācībā.
Oficiāls ļzdevums 1924. g.
brošēts eksemplārs Ls 1,40

Maksā:

ar piesūtīšanu ... . 1,70
Dabūjamas
Valsts tipogrāfijā, pili. istabā 1

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera arodā
un frizieru darbnīcu ierīkošanu
nn uzturēšanu Rīgā,
ā 6 snt. gab, dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pili, istaba I.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec
1926. g. 11. jul. Rīgā mīl. Minnas
Miķeļa _ m. Sausais, dz. Strunke
ir atklāts mantojums un uzaicina, kamir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, iideikoisariem, kreditoriem u. t. i,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
s e š n mēneša laikā, skaitot no žJ
sludinājuma
iespiešanas
. Valdības Vēstnesi".

dienas

,la
minētas
tiesības augšā

pigo laulības

līgumu

pie

notāra A. Meike 23.
1927. gadā reģistra Ms
ar kuru viņi, attiecība
ir
noslēgto
laulību,
vietējo civillik.
79. un
p. p. paredzēto laulāto

Rīgas

f
15/3906,
uz viņu
atcēluši
turprn.
mantas

uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie
draugi i ricis
Kriša d. Oše un Austra Indriķa
meita Oše,
dzimusi
'
noslēguši
savstarpīgo
Cirī t,
kopību.
laulības līgumu pie Rīgas notāra
Rīgā, 1927. g. 15. martā.
J. Krūklanda 26. febr. 1927. g.
L.JVs 8235.
reģistra JVs 26/4996, ar kuru viņi,
Priekšsēd. v. A. Veidncrs.
attiecībā uz viņu noslēgto lau28344
Sekretārs A. Kalve.
lību, ir atcēluši ' vietējo civillik,
79. un turpm. p. p. paredzēto
Rīgas apgabalties.S.civilnod. laulāto mantas kopību.
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
Rīgā, 15. martā 1927. g.
piezīmes pamata paziņo vispārīL. JVs 3227.
d.
Mendeļa
bai, ka Salamons
Priekšsēdētāja v. A. Ve i d ne r s.
Leiba m. 28348
Gincburgs
un Gita
Sekretārs A. Kalve.
Halfin, noslēguši
priekšlaulības
līgumu
pie
Rīgas
notāra A.
Meike 22. februārī 1927. gada uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
reģistra
JVs 14 3867, ar kuru piezīmes pamata paziņo vispāviņi, attiecībā uz viņu noslēgto rībai, ka Arturs - Gotlibs Otto
laulību, ir atcēluši vietējo civildēls Nesslers un atraitne Emilija
lik. 79. un
turpm. p. p. paDāvā meita Počabsky, pēc pirmā
redzēto laulāto mantas kopību.
vīra Bērziņ,
dzimusi
Liepiņ,
Rīgā, 15. martā 1927. g.
noslēguši
savstarpīgo
laulības
L. .Ni> 3234.
līgumu
pie
Rīgas
notāra
Priekšsēdētāja v. A. VeiSļners. V. Kremera 19. februārī 1927.g.
25566a
Sekretārs A. Kalve.
28351
Sekretārs A. Kalve.
reģistra
JVs
1/1,
ar
kuru
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g. Rīgas apgabaities.S.civilnod. laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu un civ. proc. lik. 2060. un uz Latvijas civillik. kop. 36. p. likumu 79. un turpm. p. p. pa2062. p. p., ievērojot Mārtiņa piezīmes pamata paziņo vispārī- redzēto laulāto mantas kopību.
Mārtiņa d. Strazdiņa ' lūgumu un bai, ka Leopolds
Rīgā, 15. martā 1927. g.
Juliusa dēls
savu 8. februāra 1927, g. lēmumu, Šeltings (Schoeltingi un MclitaL. JVo 3184.
paziņo, ka parādnieks Mārtiņš Alise-Marta Valtera m. Zuzdorf
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.
Strazdiņš parādu pēc obligācijas (/.ussdorf) noslēguši
Sekretārs A. Kalve.
pr'.ekšlaul. 28350
par
8000
rbļ.,
apstiprinātas līgumu
pie Rīgas notāra E.
15. septembrī ar JVs 2029 uz ne- Trautsolta 3. martā 1927. g. Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
kustamo īpašumu Rīgā, II hiporeģistra
JVs 11 993,
ar
kuru saskaņā ar civilprocesa līkums
tēku iecirknī, ar zemes grāmatu viņi, attiecībā uz viņu noslēdz, 1^5$. p,
paziņo, ka 1927. g
reģ. JVs 1448, izdotas no Mārtiņa laulību, ir atcēluši vietējo civil29. martā minētas nodaļas atklāt*
Mārtiņa d. Strazdiņa par labu
lik. 79. un turpm. p. p. patiesas
sēdē attaisīs
1926. g.
Augustam Mārtiņa d. Strazdiņam redzēto laulāto mantas kopību, 21. martā mirušā Vitrupes pag
_
ir samaksājis, bet šī augšā minētā
.Bērziņu* mājas īpašnieka Pti a
Rīgā, 1927. g. 15 martā.
obligācija
nevar tikt izsniegta
L.JVs3275 (Friča) T r e i j a testamentu.

personas
savas
uzrādīta termiņā
nepieteiks, tad «Inas atzfs ka šfs
tiesības zaudējušas.
atkakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
Rīgā, 1927 g. 22. februārī.
26184
u m 2985 zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s. gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilSekretārs A. K a i v c
nodaļa uzaicina visas personas,
RSgas apgabalt. 3. civilnod., kurām būtu tiesības uz augšā
obligāciju, pieteikties
kop, aprādīto
uz
Latvijas
civillikumu
36. p. piezīmes
pamata, paziņo tiesā viena mēneša laikā, skaitot
ka laulātie
draugi no dienas, kad šis sludinājums
vispārībai,
Teodors Kīisjāņa (Krišjāna) dēls iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
Reinvalds un Luize Andreja m aizrāda, ka ja šīs personas noReinvald, dzim. Dreiman, noslē- teiktā laikā nepieteiksies, obli-

Rfgas sf&gaEuliles. 3-cIvllnotL

turpm. p.

p.

paredzēto

lau-

Rīgā, 16. martā

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.

1927. g.
L. JVa 8266

likumu

un civ. pr.

lik. 2060. un

2062. p. pamata, ievērojot Valsts
Priekšsēd. v. A. Veidners
zemes bankas lūgumu un savu
28352
Sekretārs A. Kalve.
lēmumu no 8. febriiara 1927. g.,
Rigas apgabalt. 3. civilnod., paziņo, ka parādnieks Jānis Gufuz
Latvijas
civillikumu
36. p. piezīmes pamata,
ka
laulātie
vispārībai,

kop
paziņo

manis parādu pēc 5 obligācijām,

apstiprinātām
28.
novembri
1888. g. uz nekustamu īpašumu
draugi
Rembates m. zemn. zemes CepleJānis Ādama d. Ptlčers un Ella
kaktu mājām Rīgas apriņķī ar
hkrmaņa m. Pelčer, dzim. Ķauzemes grāmatu reģistra As 3756,
kul, * noslēguši savstarpīgo laulī- izdotām no Jāna Gtitmana:
bas līgumu pie Vainas notāra
1) par 200 rbļ. ar JVs 1881,
G. Kirsieida 28. janvārī 1927. g.
2) par 300 rbļ. ar JVs 1882, 3) par
reģistra _ JVs 2/86, ar kūju viņi,
300 rbļ. ar JVs 1883, 4) par 500 rbļ.
attiecībā uz viņu noliegto lauar JVs 1884 un 5) par 500 rbļ. ar
ir
atcēluši
vietējo
civillilību,
JVs 1885.
turpm.
p. p.
kumu _ 79. un
Visas augšā minētās obligācijas
paredzēto laulāto mantas kopību.
ir izdotas par labu Heinricham
Rīgā, 15. maitā 1927. g.
Rautenfeldam, kas viņas ir ceL. .Ne- 322o.
dējis- blanko — ir samaksājis,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
bet šīs augšā minētās obligācijas
28353

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt.

3. civilnod.,

kop.
paziņo
vispārībai, ka _ laulātie
draugi
Liejigs Ošera dēls Magidsons un
Ženi Zamueia meita Magidson,
dzim Liberman. noslēguši sav^
starpīgo
laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Kruktand*. 25. februāri
1927. g. reģ. JVs .25/4913, ar kuru
viņi, attiecībā uz 'viņu noslēgto
laulību, ii atcēluši vietējo civillikumu V9. _ un turpm. p. p paredzēto laulāto mantas wopibu.
Kigā, 15. martā 1927. g.
L JVs 3229
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sektetars A Kalve.
28354
uz

Latvijas

36. p.

piezīmes

civillikumu
pamata

Kigas apgabalt. 3. civilnod.,
uz

Latvijas

35. p. piezīmes
ka
vispārībai,

civillikumu
pamata,
laulātie

Kop.
paziņo
draugi

Edgars-Friedrichs-Johannes, saukrs
Nuolajs, Augusta d. Meyer un
Vera Aleksandra _ meita Meyer,
dzim. Kluge, noslēguši savstarpīgo
lauiioas līgumu pie Kigas notāra
V. Lieveni 19- tebr 192/. g. reg.
J\fe 11/4066, ar .Kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto lauhbu,
vietējo
civillikumu
ir atcēluši
,9. un Urpm. p. p. pareuzēto
laulāto mantas kopību.
Kisā, 15. maita 1926. g.
s

L.JVs 3182

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
2S35o
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g.
iik.20b0. _ im
likumu un civ. proc.
p pamata, ievērojot Kārļa

9062
Pestmala lūgumu un
Frīža d
' , lēmum u no 25. janvāra
ka lūdzējs
1027 » ar šo paziņo,
obligācijām,
(2)
divām
pēc
parādu

nevar

tikt

izsniegtas

atpakaļ

parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājušas
7iif1iunā.

Tāpēc

nodaļa

apgabaltiesas

3.

civil-

uzaicina visas personas,
būtu tiesības uz augšā

kurām
aprādītām obligācijām, pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.
Rīgā, 12. febr.!927.g. JVs 2786.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
25568a

Sekretārs A. Kalve.

Rīsos 6PsoDoitin.3.clyiinoil.
uz Latvijas civillikumu kop.36.p.
piezīmes pamata, paziņo vispārībai, ka laulātie draugi Arnolds
Mozesa
d. Brisks
un
Bella
Leiba meita ari Ljvovna) Brisk,
dz. Margotu, noslēg. savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
1927. g.
R. Voigta 8. martā
reģistra
JVs 18/2364, ar
kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgā, 15. martā 1927. g.
L. JVs 3262.

tiecīgo

hipotēku

dzēšanu

zemes

grāmatās.
L,JVš83/27
Jelgavā, 1927. g. 18. febr.
Priekšsēd. v. P. Efferts.
26247a

Sekretārs

Jelgavas

Mittelhofs.

apgabaltiesa,

pamatodamās uV. sava 1927. g.
24. janv. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās
atrodas
obligācija

par

-1200

kr.

rbļ.,

izd. Andrejam Kule un korob.
1893.g. 19. apr. JVq 268 uz Bauskas
apr., Liel-Bērsteles muižas ,,Stilain-Ursten" mājām
ar
hip.
JVs 1822, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald ,
Vēstn." un iesniegt minēto obligāciju.
Ja noteiktā laikā obligāciju ne-

iesniegs, tiesa atzīs parādu pai
samaksātu un
lūdz.
Jēkabam
Čuprikam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 1927. g. 18. febr.
L.JVel7/2"
Priekšsēd. v. E. Feldmans
26249a

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

Rīgas opgabfiitlčs. 3 civilnod.
piezīmes pamata paziņo

vispārī-

bai,

likumu

un

civ. proc.

lik.

20S0.

iesības šai tiesai
aikā, skaitot
no

un 2062. p. p ievērojot Marijas
Pētera m Nikitinas līgumu un

iespieduma

savu

Vēstnesī"_ .

lēmumu

ro

1927.

gada

15. marta ar šo _ paziņo, ka lūdzēja parādu pēc četrām (4) obliga:ijšm, apstiprinātām
p.ederoso

nekustamo

uz

viņai

6

mēneša

siudiiājnms
dienas
. Valdības

Termiņā
nepieteiktas
tiesības
^
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1927. g. 25. februārī.

īpašumu

L. J* 1640/27

. Termiņā nepieteikt,
ieskatīs par spēku zaudēju
Jelgavā . 1927v g.25.f ;^;

Priekšsēd.>;

.

Sekretārs Mi 'tt^ h

26944
.

U

.

Jelgavas apgabaltiesa

'S.

pamatodamās uz sava lem
10. janv. nolēmuma
,
tās personas, kuru rokās
šādas korob. obligācijas- atiSj"
ii v *
cavas muižas „Kuģeniek»
jāmhip. JVs3596, 1912 ģofi
Ni> 3042 par 5000 rbl
ļV*
Jāņa Banisa vārdu, '
b lankn «
dēta; 2) Sniķeres
muižaTv*
krogel
mājām
hio. > «K"
a) 1906. g. 6. nov. JVo g J** 500 rbļ., izd. uz Olgas
VilkTvsS
bez cesijas;
b) 1906. g 6 rT
Ns 955 par 1200 rbļ
L^
Gustava
Mežanca
vārdu hZ
cesijas; c) 1906. g. 6. nov, jY„qS
par 600 rbl.,izd. uz Unas
Meža
vardu bez cesijas;
d) Ht()6 „
6. nov. JVo 956 par 700
rbļ ii
uz Roberta Feldmana vārdu tl
cesijas;
3) Abavas
mui^
„Pampe
mājam hip. n» ?)aor.
a) 1908. g. 22. aug.JVs 751
£
2000 rbļ., izd. uz Kārļa
gļS
vardu bez cessijas;
b) 1909 „
28. apr. JVs 461 par 1000 ,],] ' S
1911. g. 19. sept. JVs 168*1"
nar
2000 rbļ., izd. uz Jāņa
ļfl
vardu bez cessijas; d) 1912 »
10. nov. JVs 1578 par 2000
rbi
izd. uz Mārtiņa Vītola vārdu b,.
cessijas; 4) Nizeresmuižas „Dret
manu" mājām ar hip. JV° '4592
1913. g. 9. apr. JVs 913 par ĪOOOr?
izd.
uz
Jāņa Banisa vārda '
blanko cedēta; 5) Jaun-Sesavas
muižas
„lrbe"
mājām
hin
JVs 5226:
a) 1909. g. 8. i„n
TVs 1448 par 1000 rbļ.. h) 19li .
27. janv. JVs 301 par lOOOrbļ.,
izd. uz Jelgavas lauks, biedrības
kraj-aizdevu sab. vārdu; 6) Vircavas muižas „Bitteniekti" mājām hip. JVs 4997: a) 1908. g
25. janv. JNe 277 par 1000 rbļ.
b) 1908. g. 13. maijā JVs 1149 par
5000 rbļ., izd. uz Jelgavas lauks,
biedr.
krāj-aizd.
sab. vārdu;
7) Jelgavas pils. nekustamu īpašumu
IV iec. hip. JVs 223:
1901. g. 24. janv. JVs 73 pai

uVat

"^

1071 rbļ.,

izd.

uz Fridricha

Bur-

kevica vārdu bez cessijas; 8) Vec-

Platones

muižas „Ernestu" mā-

jām hip. JVs 2330: a) 1906. g.
23. martā JVs 2077 par 1000 rbļ,
b) 1907. g. 28. maijā JVs' 1095 pa

Rīgā, 3. hipotēku iecirknī, ar ze26840
Priekšsēd. v. Veiss.
mes grāmatu reģ. JVs571 a) 1880.g.
Sekretārs Mittelhofs.
1000 rbļ., izd. uz Jelgavas lauks,
12. decembra par 1300 rbļ. par
krāj-aizd. sab. vārdu;
9) BalJelgavas apgabaltiesa,
labu Joh nam Landmanim.
b)
1885. gada
4. novetn&ra
pat uz civ. proc. lik. 1967., 2011., dones muižas ,,Kažoku" mājām
Rīgā, 15. martā 1927. g.
hip. JVs 4835: a) 1907. g. 21.febr.
L. JVs 3249.
1000 rbļ, par labu iirmai ,B āļi 2014. un 2079. p. pamata uzJVs 370 par 1000 rbļ., b) 1907. g,
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. Frenkel", c) 1888. g. 4. novemaicina visus, kam būtu uz 1926. g.
13. dec. JVs 2215 par 600 rbļ.,
bra par 3000 rbļ. par labu Alekse28345
Sekretārs A. Kalve.
2.' augustā
mirušās Tukuma
c) 1910. g. 13. dec. JVs 3598 pat
jam Nikolaja
d. Anorovam, kas namīpašn.
Henrijetes-Karol. nas
Rīgas apgabalties.S.civtlnod. viņu ir cč dējis blanko, un d) Feizak, dz. Rūsa atstāto mantoj. 600 rbļ., izd. uz Jelgavas lauks,
biedr.
krāj-aizd.
sab. vārdu;
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. 1893. gada 29. janvāra ar Mš 71 kādas tiesības kā mantiniekiem,
10)
Jelgavas pilsētas nekust
piezīmes pamata paziņo vispārī- par 6000 rbļ. par labu Robeitm legatariem, fideikomisariem, kreīpašumu I iec. hip. JVs 166: a)
bai, ka laulātie draugi Andrejs Eduarda d. Frenkelam, kūja oli- ditoriem un t. t., pieteikt savas
1905. g. 1. sept. JVs 816 pa
gacija
ir
pārgājusi
uz
Hermani
un Marta
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
Jāņa dēls Zaķis
1600 rbļ., b) 1905. g. 1. sopt.
d Kampe
kā
blankoJāņa meita
Zaķis,
dzim. Ksrļa
laikā, skaitot no sludinājuma
JVs 817 par 2000 rbļ., izd. 111
cesionaru,
kas
viņas
ir
c-dājis
noslēguši
savstarpīgo
iespieduma dienas.
Lēcon,
vārdu,
Aleksandra
Petcrsona
laulības
līgumu
pie
Rīgas atkal blanko, — ir iemaksājusi
Termiņā nepieteiktas tiesības
11) Jelgavas
blanko cedētas;
notāra J. Krūklanda 25 februāri Apgara.tiesas depozitā Ls 241,08, ieskatīs par spēku zaudējušām.
nekustamu pilsētas īpašumu 5.
1927. g. reģistra Ne 24/4893, dēļ kapitāla un ° o dzēšanas.
Jelgavā, 1927. g. 23. febr.
iec. hip. JVs 289: 1913. g. 3. janv.
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
Tāpēc
apgabaltiesas
3. ctL. JVo 1652/27. JVs 30 par 3000 rbļ., izd. uz Jāņa
noslēgto
laulību,
ir
atcēluši vilnodaļa «/.aicina visas persoPriekšsēd. v. V e i s s.
Banisa vārdu, blanko cedēta, - _
vietējo civ. lik. 79. un turpm, nas, kūjām būtu *<*<5ības uz augšā 26680
Sekretārs Mittelhofs.
iesniegt tās šai tiesai seši
pieteikties
aprādītitn
obligācijām,
p. p. paredzēto laulāto mantas
nēšu laikā, skaitot no sludini*
tiesā viena mēnāša laikā, skaitot
kopību.
Jelgavas apgabaltiesa,
juma iespiešanas dienas „Valdno dienas, kad šis sludinājums uz civ. proc. Hk. 1967., 2011.,
Rīgā, 15. martā 1927. g.
Vēstnesī".
i»-spiests . Valdības Vēstnesī* un 2014. un 2079. p. pamata uzL. JVs 3228.
laikā obligācijas
Ja noteiktā
aizrāda, kn ja šīs personas noaicina visus, kam būtu uz 1893. g. neiesniegs, tiesa atzīs par izPriekšsēdētāja v. A. Veidners.
teiktā laikā nepieteiksies, obliga8. februārī mirušās Grietas Jē2S347
Sekretārs A. Kalve.
un lūdz. latiksainttj
cij ! _s atzīs par r^r samaksātām un kaba m. Kundrat, dz. Vangai nīcinātām
centralbankai, kas sevi ^flūzējai dos tiesību prasīt parāda atstāto mantojumu kādas
tie- par uzskaitīto
likumīgo
aktu
dzēšanu zemes grāmatā.
sības
kā
lemantiniekiem,
īpašnieci, izsniegs jaunus aB«
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p,
Rīgā, 1927. g. 17. martā. JVs3189 gatariem, fideikomisariem, krenorakstus, kuri stāsies zudu»
piezīmes pamata, paziņo vispārīL.JwOWi
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. ditoriem un t. t., pieteikt savas oriģinālu vietā.
bai, ka laulātie draugi Roberts 55647
Sekretārs A Kalve.
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
febr.
1927.
g.
18.
Jelgavā,
Roberta dēls Seebergs un Eiželaikā, skaitot no sludinājuma
Priekšsēd. v. E. FeldnU|
Jelgavas apgabaltiesa,
nija Paula m. S e e b e rg. dzim.
iespieduma dienas.
26258a Sekretārs Mīttelliors.
pamatodamās uz sava 1927. g.
Bach, noslēguši savstarpīgo lauTermiņā nepieteiktas tiesības
,
20.
janv.
nolēmuma,
uzaicina
to
lības līgumu pie Rīgas notāra
Jelgavas apgabaltiesa
ieskatīs par spēku zaudējušām.
pamatodamās uz sava '-':'=
K. Sumberga 25. februārī 1927. g. personu, kuj-as rokās atrodas uz
Jelgavā, 1927. g. 23. februāri.
reģistra JVs 6/714, ar kuru viņi. Kandavas ,.Galviņu" mājām ar
17.'janv. nolēmuma, dara'/.uiarn
L. JVs 1642/27. g.
hip. JVs 2763 korob. akti: Marijas
attiecībā uz viņu noslēgto lauvispārībai,
ka parāds 300 c. n
Priekšsēd. v. Veiss.
obligācijas koru»
lību, ir atcēluši vietējo civillik. un Annas Goldbergu mantojuma 26381
apmērā
pēc
Sekretārs Mittelhofs,
79. un turpm. p. p. paredzēto daļas nodrošinājums 5900 kr. rbļ.
1885. g. 9. apr. JVs 1651 «3
apmērā uz bij. Tukuma-Talsu
Jelgavas apgabaltiesa,
laulāto mantas kopību.
Maz Abguldes muižas „M"
4 .iec. miertiesneša nolēmuma uz civ. proc. lik. 1967., 2011., Nārit" mājām ar hip.
Rīgā
15. martā 1927. g.
J*;A
un m
pamata, kor. 1914. g. 6. febr. 2014. un 2079. p. pamata uzL. JVs 3203.
atzīts par ' samaksātu
JVs 190, ierasties šai tiesā viena aicina visus, kam būtu uz 1925. g. Kristapam
[ansonam *"ļ
Priekšsēdētāja v. A. Veidners
dzēs»
mēneša laikā, skaitot no sludisība prasīt ' hipotēkas
14. maijā mirušās Talsu nam28343
Sekretārs A. Kalve
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
zemes grāmatās.
ipašniec. Esteres Tevelson
Vēstnesī"
un
iesniegt
minētc atstāto
mantojumu
kādas
Jelgavā, 1927. g. 16- tebr.
Rīgas apgabalt. 3. civilnoaaļa,
aktu.
Priekšsēd. v. vei»
tiesības kā mantiniekiem, lesaskaņā ar civilprocesa
likums
Ja minētā laikā aktu neiesniegs, gatarum, fideikomisariem, kre26005a
Sekretārs Mj tteHsg
1958. p. paziņo, ka 29. martā tiesa atzīs parādu par samaksātu
diionem un t. t., pieteikt savas
,
1927. g. minētas nodaļas atklātā un lūdz.
Jelgavas apgabaltiesa
Jānim Goldbergam at:tesas
sēdē
nolasīs 1926. g. vēlēs prasīt hipotēkas dzēšam tiesības šai tiesai sešu mēnešu pamatodamās uz sava si jj
laikā, skaitot no sludinājuma ie3. decembrī mirušā Ogresgals
20. janvāra nolēmuma , W»S

Risas ipioMitlei icivilnol

.

un

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1927. g,
10. janv. nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka parādi pēc
šādām
uz
Svitenes
muižas
,.Rubinenhof (Jūgu)" mājām ai
hip. JVs 2273 korob. obligācijām:
1) par
1400 kr. rbļ., korob.
1893. g. 15. nov. JVs 916 un 2) par
2100 kr. rbļ., korob. 1893. ' g.
15. nov. JVs 917, atzīti par samaksātiem un lūdz. Jānim Jansonam dota tiesība prasīt * at-

uz civ. proc. lik. 1987., 2011*.
20 U. ua 2)79. pp. pamata titsaicin
visu'! , kam oūta uz 1917. g.
1./14. maiļā mir. Bauskas apr.,
Rīgā,19.martīl927.g. L.JVs3102 Bru'mjs pag. .Dulmaņu' māju
Priekšsēdētāja v. A. Veidners,
līdzīpašnieka
Jāņa
Z i 1 23349
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
atstāto mantoj. kādas
28745
Sekretārs A K a i v e galva
icslbas kā mantiniekiem, legaRīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
fšdeikotnisariem,
kreariem,
uz Latvijas civillik. kop. 36. p. pamatojoties uz 1926. g 10. jun. ditoriem u, t t., pieteikt savas

ka laulātie draugi OskarsVoldemars Jāņa d. Taube un
Konstance Bērtuļa meita Taube,
dzimusi Krastiņ noslēguši savst.
laulības
līgumu
pie
Rīgas
un
guši savstarpīgo laulības līgumu gāciju atzīs par iznīcinātu
1. martā
notāra J. Krūklanda
lūdzējam
dos
tiesību
prasīt
papie Rīgas notāra
M
Čulkova
1927. g. reģistra JVs 27/5173, ar
rāda dzēšanu zemes grāmatā.
28. februārī
1927. g. reģistra
kuru viņi, attiecībā uz viņu no12.
febr.
1927.g.
JVs
2819.
Rīgā,
J& 21/4ul3, ar kuru viņi, attiecībš
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
Priekšsēd. v. A. Veidners.
uz
viņu
noslēgto laulību,
ii
civillikumu 79. un turpm. p. p.
"
Sekretārs A.Kaive.
atcēluši vietējo civillikumu
79, 25567a
paredzēto laulāto mantas kopību.
lāto mantas kopību.

Rī^ ūusslJBStiesJ.cltfHnoi

'

apstiprinātām uz nekustamo īpašumu Rīgā, VI hipotēku iecirknī,
ar zemes grāmatu reģ.
JVs 767,
siuāināļumis
izdotas no Eižena
Ivana d.
Valtera:
1) par
rbļ. no 7. septembra
Rīgas apgabalt. 3. civilnod., 1913. g.2000
ar JVs 2465 par labu
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un Jāzepam Lazara d. Krameram un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
2) par 600 rbļ. no 1914. g.
JS24. g. 9 apiiiī Paltmales pag, 3. jūnija ar JVs 1349 par labu
'
Caules
māja
mirušā
Julius a Alfredam-Pēterim Johana dēlam
J^ņa
dēla
Č a u 1 e
atEglītim — ir samaksājis tiesas
klāts
mantojums
un
uzaicina, depozitā Ls 66,14 dēļ kapitāla
kam ir uz šo mantojumu , vai saun ° , u i, dzēšanas.
kara ar to tiesības kā mantinieTāpēc apgabaltiesas 3. civilkiem, legatarijiem, fīdeikomisarinodaļa uzaicina visas personas,
pem, kreditoriem un t. t., pieteikt kurām būtu tiesības uz augšā
šis tiesības minētai tiesai sešu aprādītām obligācijām, pieteikmēnešu laikā, skaitot no šī sludities tiesā viena mēneša laikā,
nājuma iespiešanas dienas „ Valskaitot no dienas, kad šis sludidības Vēstnesī".
nājums iespiests ,,Valdības VēstJa minētās personas savas tienesī" un aizrāda, ka ja šīs persības augšā uzrāditā termiņā nesonas noteiktā laikā nepieteikpieteiks, tad viņas atzīs kā šīs sies, obligācijas atzīs par satiesības zaudējušas.
maksātām liii lūdzējam dos tieRīgā, 22 februārī 15,27. g.
sību prasīt parāda dzēšanu zemes
Ns 2534.
L. JVs 2514.
grāmatā.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Rīgā, 12. februārī 1927. g.
264*3
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

zemes grāmatās.

pag. .Ozolkalnu" mājas īpašnieka
itraitna
Albeita
Heinricha
d.
A. r n i m a testamentu.

Rīgā, 19 maitā 1927. g.L.J*3335
Priekšsēd. v. A. Veidners.
28743
Sekr tars A Kalve

Jelgavā, 1927. g. 18. febr.
L.JVs645 21
Priekšsēd. v. P. Efferts,
26246a

Sekretārs MitlfeIhofs

Jelgavas

apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1927. g,
Rīgas apgabalt. 3. civilnod., 24. janv. nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc oblisaskaņā' ar civilprocesa likuma gācijas par 500 ' kr. rbļ., korob
1958. p., paziņoka 1927. g. 1898. g. 3. dec. JVs 1155 uz
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Jel29. martā minētas nodaļas at28346
Sekretārs A. Kalve.
gavas nekustamiem
īpašumiem
klāta tiesas sede attaisīs un nolasīs i. hip. iec. ar hip. JVs 121 un 191
Rīgas apgabalties.S.civtlnod. 1926. g. 10. augustā mirušā Ter- atzīts par samaksātu un lūdz
nejas
pag
.Skredelu" mājas Haraldam Hanam dota tiesībr
uz Latvijas civillik. kop. 36. p.
īpašnieka Ādama Jāņa d Skuja
prasīt attiecīgas hipotēkas dzēpiezīmes pamata paziņo vispā- testamemu.
rībai, ka laulātie draugi Šmuils
šanu zemes grāmatās. LJfe309 21
Bēra
d. Dikmanv
un Haja
Jelgavā, 1927. g. 18. febr.
Rīgā, 19 martā 1S27. g.L >& 2797
Borucha
meita Dikmans āzim.
Priekšsēd. v. A. Veidners
Priekšsēd. v. E. FeMmans
N an ki n ,
noslēguši
savstar- 28744
Sekretaas A. Kalve
26248a Sekretārs M i 11 e!li of s

spieduma

dienas.

to personu, kuras rokas /"
obligācija par 1000 kr. *Wļ
izd. Amt-Bauskas krāj aug
ļelgavā, 1927. g. 25. februārī. kasei un korob. 1907. g.
L. JVs 1647/27. g.
ar JVs 26 un nekustama
Priekšsēd. v. Veiss.
Bauskā ar hip. ?
26938
Sekretārs Mittelho i s. šai tiesā viena mem
skaitot no sludinājām
Jelgavas apgabaltiesa,
šanas dienas .. Valdība.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., un iesniegt minēto obļgacu J
2014. un 2079. p. pamata uzļa noteiktā laika 00I1
aicina visus, kam būtu uz 1926. g. iesniegs, tiesa to atzīs |
16.apr. mir.Jēkabpils slimn. ārsta nātu un lūdzeueni n^' *m
Makša-Ernsta Veidemaņa atstātc Johanam Bekman
mantoj. kādas tiesīb. ka mantin. Rēl atvēlēs'prasit hipoteK»
legatariem, fideikomisariem , kreM
lanu zemes grāmatās.
b1
ditoriem un t. t., pieteikt savas
[elgavā, 1927. g. "
tiesības šai tiesai sešu mēnešu L. JVo 010 27. g.
;,, ,
iaikā, skaitot no sludinājumi
Priekšsēd. v.
M.ttelM
iespieduma dienas.
SiJJtSekretars

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām,

Iel2 avas apgabaltiesa,
uz sava šī gada
matodamas
nolēmuma, uzaicina
Sfunvara
2°- finas , kuru rokās atrodas
taS
,,,ma-pārdevuma līgumi noP -, starp Matisu Jakobsonu
simoWun MargarietuJakobg. 28,
K^ob. 1911.
nfrS «n
Vandzenes
pag.
„r N<> 347 uz
"L
fe
7
ar hip. JNs 1375
clhrožu ' mājām
"980 kr. rbļ. lielu parādu un
??- 51 pirkuma sumas atlikums,
viena mēneša laikā,
sties tiesa
sludinājuma iespie'faitot no
Vēstnesī"
žas dienas „Valdības
aktus.
n iesniegt minētos
laikā aktus neiela noteiktā
atzīs parādus pat
cnfLs tiesa
Ma«maksātiem un lūdzējam
ļakobsonam atvēlēs prasīt
tīsam
Linnteku dzēšanu zemes grāmatas
1927. g. 8. februārī.
T eteavā,
25238a
,;?648/27. g.
'Priekšsēd. v. Veiss.

""

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
oamatodamās uz sava šī gada
nolēmuma, uzaicina
90 janvāra
personas,
kuru rokās atrodas
tās
Kurcumas pagastaHrščešāds uz
ar hip. JVs 3029
vo zemesgabalu
1) dalīšanas
koroborēti akti:
Vladislavam,
līgums par labu
Mečislavam , Pēterim un Jānim
Petkeviciem 350 kr. rbļ. apm.,
korob. 1912. g. 8. aug. ar JVs 1576
korob.
un 2) pirkšanas līgums,
]913. g. 29. apr. ar JVs 685 —
600 kr. rbļ. apmērā par labu
Anelei Černevskai, ierasties šai
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minētos aktus.
Ja' noteiktā laikā aktus neiesaniegs, tiesaatzīs parādus par
samaksātiem un lūdzējiem Pāvilam un Vladislavam Verbickiem
atvēlēs prasīt hipotēku dzēšanu
zemes grāmatās.
ļelgavā, 1927. g. 8. februārī.
25240a
L. JVs 644/27. g.
Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas

apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
24. janvāra nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka šādas obligācijas: 1) par 2000 rbļ., korob.
1906. g. 6. nov. ar JVs 4114 uz
Jelgavas āpr., Kreiju
muižas
„Kleiše-Ezer" mājām ar hip.
Jfe 2651, 2) par 3000 rbļ., blanko
cedēta un korob. 1913. g. 5. nov.
ar Ns 2656 uz Jelgavas pilsētas
nekustamu īpašumu 3. iec. ar
hip. JVs 41 1it. B. un C, 3) par
1500rbļ., blanko cedēta un korob.
1913. g. 8. janv. ar JVs 63 uz Jelgavas pilsētas nekustamu īpašumu
3. iec. ar hip. JVs 26-B, 4) par 1000
rbļ., korob. 1906. g. 31. okt. ar
J*4094 uz Jelgavas apr., Penkules muižas ,,Purvel-Dregel" mājām ar hip. JVs 4717, 5) par 1000
rbļ., korob. 1908. g. 28. martā
ar JVs 786 uz minētām ,,PurvelDregel" mājām, 6) par

1500 rbļ.,

blanko cedēta un korob. 1887. g.
12. febr. ar JVs 51 uz Jelgavas
pilsētas nekustamu īpašumu3. iec.
ar hip. JVs 44, 7) par 900 rbļ.,
blanko cedēta
un koroborēta
1902. g. 1. jūnijā ar JVs 549 uz tā
paša nekustama
īpašuma, 8) par
'000 rbļ., korob. 1907. g. 7. jun.
ar JVs 1157 uz minētā nekustamā
īpašuma, 9) par 400 rbļ., korob.
ļW7. g. 2. apr. ar JVs 745 uz Bauskas apr., Šarlotes muižas „VidusO ļlen" mājām ar
hip. JVs 2899,
0)par 1000 rbl., korob. 1912. g.
'2. jūlijā ar JVs 2041 uz Jelgavas
apriņķa Kalnciema muižas ,,Mazītiņu" mājām ar hip. JVs 5733.
1) Par 500 rbļ., blanko cedēta un
torob. 1913. g.
8. apr. ar JVs 901
uz minētām
,,Maz-Peitinu" mājam. 12) par 1500 rbĻ, blanko
Meta un korob. 1914.
" . 12.
Jjaijā ar JVs 1237 uz Jelgavas apr.

par

1000

rbļ.,

korob.

1909.

g.

9. apr. ar JVs 890 uz Bauskas apr.
Brigu muižas ,,Zeimen-Maz" mājām ar hip. JVs 3742, 24) par 4000
rbļ., blanko cedēta un korob.
1913. g. 23. dec. ar JVs 3119 uz
Bauskas apr., Grienvaldes muižas
„Kaje" mājām ar hip. JVs 3722,
25) par 5000 rbļ., blanko cedēta
un korob. 1911. g. 14. jul. ar
JVs 2382 uz Jelgavas apr., VecPlatones muižas, Balcer-Strenģe
mājām ar hip. JVs 3755, 26) par
500 rbļ., blanko cedēta un korob.
1914. g. 13. febr. ar JVs 359 uz

ar JVs 2605,

uz Liel-Iecavas

mui-

žas ,,Rateniek-Maz" mājām,hip.
JVs 2821; 21) obligācija par 1100
rbļ., korob. 1913. g. 17. janv. ar
JVs 172 uz Mūra muižas ,,Vinkilu "
mājām, hip. JVs 197, blanka ced.;
22) obligācija par 1000 rbļ., korob.
1912. g. 12. aprilī, ar JVs 1101 uz
Garozes muižas ,,Segle" mājām,
hip. JVs 3605; 23) obligācija par
1000 rbļ., korob. 1912. g. 13. dec.
ar JVs 3225, uz Garozes muižas
,,Segle" mājām, hip. JVs 3605,
blanko cedēta; 24) obligācija par
300 rbļ., korob. 1914. g. 27. janv.
Jelgavas apr., Ozolu muižas zear JVs 200 uz Garozes muižas
mes gabalu ar hip. JVs 4182, 27) ,,Segle" mājām, hip. JVs 3605,
par 1000 rbļ., korob. 1906. g. 16. blanko cedēta; 25) obligācija par
febr. ar JVs 998 uz Jelgavas apr., 300 rbļ., korob. 1914. g. 6. martā
Jēkabmuižas ,,Timmerman-Maz" ar JVs 528 uz Garozes muižas
mājām ar hip. JVs 4166, 28) par ,,Segle" mājām, hip. JVs 3605;
500 rbļ., korob. 1907. g. 5. apr. blanko cedēta; 26) obligācija par
ar JVs 778 uz minētām ,,Timmer400 rbļ., korob. 1914. g. 31. martā
man-Maz" mājām, 29) par 1000
ar JVs 859 uz
Garozes
muižas
rbļ., korob. 1912. g. 6. febr. ar ,,Segle" mājām hip. JVs 3605,
JVs 356 uz Jelgavas apr., Emburgas blanko cedēta; 27) obligācija par
muižas

zemes

JVs 13" ar hip.

gabalu

,,krāšņais

JVs 4898,

30) par

500 rbļ., blanko cedēta un korob.
1909. g. 1. dec. ar JVs 2723 uz
Jelgavas pilsētas nekustamu īpašumu 5. iec. ar hip. JVs245, 31) par
1200 rbļ., korob. 1909. g. 1. dec.
ar JVs 2724 uz minēto Jelgavas
nekustamu, īpašumu 31) par
500 rbļ., korob. 1909. g. 30. jun.
ar JVs 1678 uz Jelgavas pilsētas
nekustamu īpašumu 4. iec. ar
hip. JVs 344, 33) par 1000 rbļ..
blanko cedēta un korob. 1913. g.
25. nov. ar JVs 2810 uz minētā
Jelgavas
nekustama
īpašuma,
34) par 1000 rbļ., korob. 1911. g.
21. febr. JVs 585 uz Jelgavas apr.,
Jaun-Sesavas muižas, Ogain-Ezer
vai Zever mājām ar hip. JVs 4625
un 35) par 1000 rbļ., blanko ced.
un korob. 1913. g. 24. okt. ar
JVs 2509 uz minētām ,,Ograin-Ezer
vai Zever" mājām atzītas par
iznīcinātām un lūdzējai Lauksaimnieku

Centralbankai

dota

tiesība prasīt jaunus aktu norakstus, kuri stāsies nozudušo
oriģinālu vietā.
Jelgavā, 1927. ģ. 18. februārī.
L. JVs 165/27. g.
26259a
Priekšsēd. v. E. Feldmans

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas

apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
24. janvāra nolēmumu dara zināmu vispārībai, ka šādi koroborēti akti: 1) obligācija par
1500 ibļ., korob. 1912. g. 16. jul.
ar JVs 2058 uz Vircavas muižas ar
zem. gab. ,,Jurševič" hip. JVs6175
2) obligācija par 3000 rbļ., korob.
1912. g. 29. nov. ar JVs 3088 uz

Frank-Sesavas muižas ,,KavušMaz" mājām, hip. JVs 471 blanko
cedēta ; 3) Obligācija par 700 rbļ.,
korob. 1911. g. 9. febr. ar JVs 440
uz Baldones muižas ,,PIose-Jaun"
mājām hip. JVs 4575 ; 4) obligācija

par 5000 rbļ., korob. 1911. g. 23.
jun. ar JVs 2144 uz Ķemeres nekust
īpaš. ,,Fonnikachiva"
JVs 36;

5) obligācija par 5000 rbļ., korob.
1911. g. 7. sept. ar JVs 2928 uz
Ķemeres nekust. īpaš. ,,Formikachiva" JVs 36; 6) obligācija par
7000 rbļ., korob. 1911. g. 24. okt.
ar JVs 3276 uz Ķemeres
nekust,
īpaš. ,,Formikachiva"
JVs 36;
7) par 3000 rbļ., korob. 1898. g.
16. apr. ar JVs 382 uz Ķemeres
nekust. īpaš. ,,Formikachiva "
JVs 21, blanko cedēta; 8) obligācija

par 2500 rbļ., korob. 1899. g.
14. janv. ar JVs 33 uz Ķemeres
nekust. īpaš. ,,Formikach'iva' -'
JVs21, blanko cedēta; 9) obligācija
par 800 rbļ., korob. 1908. g. 13.
okt. ar JVs 2184 uz Ķemeres nekust
īpaš. ,,Formikachiva" JVs 21,
blanko cedēta; 10) obligācija par

°-

-

-

J

JVs 1198 uz Zemites

Kukaiņu

1909. g. 7. apr. ar JVs 856 uz Ķenzinu muižas ,,Līce-Sedlickij" mājām hip. JVs 2741; 61) obligācija

ģistra

otra

daļā. kurām

nav peļ-

ņas iegūšanas mērķa.

pieteikt

tiesai

savas

_ tiesības

un

prasibas
sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
rodas Jēkabpilī.
dienas.
Minētā laikā nepieteiktās tieJelgavā, 25. febr. 1927. g.
L. JVs 29/1927. g. sībasun prasības tiks atzītas par
Reģistrācijas nodaļas pārzinis zaudētām uz visiem laikiem un
pec aizrādīta termiņa notecēšanas
P. Efferts.
testamentu pasludinās par likuSekretārs pal v. i.
Biedrības

29800

valdes

sēdeklis at-

P. Kupšēvics.

Jelgavas apgabalt.reģ. nodaļa
pamatodamas ^ uz 1460?'.« pantu
paziņo, ka min. tiesa civilnodaļas

mīga spēkā stājušos.
Liepājā, 1927. g. 17. februāri.
J* 544-m./26.

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
26136

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
21. kbr. 1927. g. atklātā sēdē
nolem a reģistrēt Kalkunu dārz- 3. febr. 1927. g. uz Zoeļa Leiba
lūgumu
un pamabiedrību Kremē ra
par 1200 rbļ., korob. 1909. g. kopības - pāi raudzības
tojoties uz 17. marta 1923. g.
v,ņu
koope15. jun. ar JVs 1571 uz Vircavas .Zieds" ievtdot
muižas zemes gabalu, hip. JVs4594 ratīvu sabiedrību reģistra pirmajā likumu un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p. nolēma:
62) obligācija par 800 rbļ., korob. daļā.
1) parādus pēc sekošām obliBiedrības
valdes sēdeklis at1903. g. 5. dec. ar JVs 1172 uz
gācijām nostipr. uz Zoelam LeiJelgavas pils. nekust. īpaš. 3. iec. rodas Ilūkstes apr., Laucesas (agr.
bam
Joseļa d.
Kremeram
piehip. JVs 139; 63) obligācija par Kalkunu) pag.
derošas nekustamas mantas Lie2200 rbļ., korob. 1906. g. 16. okt.
Jelgavā, 1927. g. 25. februārī.
ar
krep.
JVs
2203,
un
proti:
ar JVs 3980 uz Liel-Vircavas ,,Ra26796
L. Ms 32/27. g. pājā,
1) pēc 1884. g. 28. nov. uz Otto
Reģistr. nod.pārz. P. Efferts.
1500 rbļ., korob. 1913. g. 1. febr. teniek - Barške" mājām, hip.
JVs 746; 64) obligācija par 500 rbļ., Sekr. pal. p. i. P. Kupšēvics. Adoiphi (Ādolfi) vārdu nostipr.
ar JVs 63 uz Holmhofas ,,Kanep
obligācijas
6000
rbļ.
pirmJVs 25" mājām, hip. JVs 3927, korob. 1908. g. 10. martā ar JVs
vērtības lielumā, tagad atlikumā
blanko cedēta; 28) obligācija par 630 uz Liel-Vircavas „Rateniek- Jelgavas apgabalt.reģ. nodaļa 2500 rbļ., 2) pēc 1889. g. 11. aug.
pamatodamas uz 18. jūlija 1923. g.
700 rbļ., korob. 1907. g. 26. okt. Barske
mājām, hip. JVs 746; 65)
savienībām un uz mir. bar. F. von Keizerlink—
ar JVs 1886 uz Nizeres muižas obligācija par 1000 rbļ., korob. lik. par biedrībām,
politiskām
organizācijām
17. p. Laņos mantinieku: Virginijas fon
,,Kūle" mājām, hip. JVs 4865; 1908. g. 10. nov. ar JVs 2484 uz
Keizerlingdz. Stempel .Edites fon
paziņo,
ka
minētā
tiesa
civilnod.
29) obligācija par 1000 rbļ., korob. Vētras muižas ,,Pumpur" mājām,
Keizerling, Aleksandra fon Kei1927.
g.
atklātā
sēdē
21.
februāra
1909. g. 16. apr. ar JVs 947 uz hip. JVs 4408;63) obligācija par
Didricha fon Keizerreģistrēt
Auces rūp- zerlingk,
Nizeres muižas ,,Kūle" mājām, 1000 rbļ., korob. 1906. g. 10. nolēma
ling un Alfrēda fon Keizerling
nieku
un
amatnieku
biedrību
hip. JVs 4865; 30) obligācija par martā ar JVs 1875 uz Falcgrāves
vārdu 2300 rbļ. un 3) pēc 1891. g.
2000 rbļ., korob. 1907. g. 22. febr. muižas ,,TiIen-Celle" mājām, hip. ievedot viņu _ to biedribu reģistra
4. jun. ar žurn. JVs 414 uz Joannas
pirmajā daļā, kurām nav peļņas
ar JVs 401 uz Sīpeles muižas JVs 4376, blanko cedēta; 67) obliFridricha m. Kleinenberg vārdu
,,Kvēpe" mājām, hip. JVs 4714; gācija par 500 rbļ., korob. 1907. g. iegūšanas mērķa.
nostipr. obligācijas
3000 rbļ.
Biedrības
valdes sēdeklis at31) obligācija par 1000 rbļ., korob. 26. martā JVs 692 uz Falcgrāves
lieluma, pie kam JVs 3 apzīmētais
rodas
Auces
pilsētā.
26737
muižas
mājām
hip.
,,Tilen-CelIe"
1907. g. 8. maijā ar JVs 967 uz
parāds apgrūtina ari nekustamu
Jelgavā, 1927. g. 25. februārī. mantu Liepājā, ar krep. JVs
Cenas muižas zemes gabala, hip. JVs 4376; 68) obligācija par 1000 r.
252,
JVs 864, bez cesijas; 32) obligācija korob. 1908. g. 2. janv. JVs 5 uz
L JVs28/27. g. atzīt par pilnīgi samaksātiem līdz
par 8000 rbļ., korob. 1909. g. Falcgrāves muižas „Tilen-Celle"
Reģ. nod. pārz. P. Efferts.
ar visām procentēm;
29. okt. ar JVs 2444 uz Liel-Sesavas
mājām hip. JVs 4376;
69) obliSekr. pal. p. i. P. K u p š e v i c s.
2) atvēlēt
lūdzējam
pieprasīt
muižas ,,Roman-Kmve
mājam, tacīja par 500 rbļ., korob. 1909. g.
zemes grāmatu nodaļā minēto pahip. JVs 3444; 33) obligācija par 23. febr. JVs 515 uz Falcgrāves
Liepājas apgabali,
rādu izdzēšanu iz zemes grāmatā
2000 rbļ., korob. 1906. g. 12. aug. muižas
,,Tilen-Celle"
mājām, saskaņā ar
savu
1927. gada un
hip. JVs 4376; 70) obligācija par
ar JVs 3581 uz Liel-Vircavas mui3) iemaksāto naudu glabāt tie24. februāra lēmumu, uz Ernestīžas ,,Briežu" mājām, hip. JVs4649; 500 rbļ., korob. 1909. g. 5. nov. nes Udiis lūgumu
sas depozītā līdz kreditora ieun pamatoJVs
2510
uz
Falcgrāves
muižas
34) obligācija par 1200 rbļ., korob.
joties uz civ. proc. lik. 293., rašanai, kuram tad naudu iz1907. g. 2. janv. ar JVs 8 uzLiel- „Tilen-Celle" mājām, hip.JVs4376 301. un 309. p._p., uzaicina maksāt.
Vircavas muižas ,,Briežu" mājām 71) obligācija par 500 rbļ., korob. atbildētāju Jāni
Liepājā, 9. febr. 1927. g.
Ūdri
kūja
hip. JVs 4649; 35) obligācija par 1910. g. 29. martā JVs 953 uz
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
dzīves vieta nezināma, č e t i u
1400 rbļ., korob. 1908. g. 7. janv. Falcgrāves muižas ,,Tilen-Celle"
Sekretārs A. lansons.
mēnešu
laikā, ierasties šai
ar JVs 48 uz Liel-Vircavas muižas mājām, hip. JVs 4376; 72) oblitiesā saņemt norakstu no viņa
Liepājas apgabaltiesa,
,,Briežu" mājām, hip. JVs 4649 ; gācija par 1000 rbļ., korob. 1912.g. siev. Ernestīnes Udris iesūdzības
10. febr. 1927. g., uz Annas Sūne
36) obligācija par 1000 rbļ., korob. 19. apr. JVs 1182 uz Falcgrāves raksta viņu laulības šķirs, lietā
lūgumu
un
pamatojoties
uz
1912. g. 9. jul. ar JVs 1995 uz Liel- muižas ,,Tilen-Celle" mājām, hip. un uzdot savu dzives vietu Lie17. marta 1923. g. likumu un civ.
73) obligācija
par pājas pilsētā.
Vircavas muižas ,,Briežu" mājām JVs 4376;
proc. lik.
2081.—2086. p. p.
hip. JVs 4649; 37) obligācija par 1000 rbļ., korob. 1913. g.29. apr.
Ja minētā laikā aicināmais nenolēma:
2500 rbļ., korob. 1907. g. 28. JVs 1014 uz Falcgrāves muižas ierastos, lietu noliks uz termiņu
1) parādu 5500 rbļ. pirmvērmartā ar JVs 709 uz Vircavas mui„Tile Celle" mājām, hip. JVs 4376, un izspriedīs bez viņa klātbūtnes,
tības lielumā, tagad atlikumā
žas ,,Zakeniek-Garais"
mājām blqnko cedēta; 74) obligācija par ja ieradīsies, bet
savu dzīves 4000 rbļ. pēc obligācijas, izd.
JVs 3531; 38) obligācija par 500 1000 rbļ., korob. 1914. g. 21.maijā vietu Liepājas pilsētā neuzdos, uz
Jāņa Friča d. Valtera vārdu un
JVs
1238
uz
Falcgrāves
muižas
rbļ., korob. 1906. g. 24. martā
aicinājumu uz tiesas sēdi
un pārgājušas Antona
Antona d.
mājām,
hip. visus pārējos papirus atstās tiear JVs 2122 uz Vircavas muižas ,,Tilen - Celle"
Biigena īpašumā un
1912. g.
JVs 4376, blanko cedēta un pirzemes gabala, hip. JVs 4122, blansas kancleja.
20. nov. nostipr. uz laulātiem
ko cedēta; 39) obligācija par 1000 kuma-pārdevuma līgumi, korob.
Liepājā, 25. februārī 1927. g.
Žanim Friča d. Sūnām un Annai
1) Jelgavas pils. nekust,
rbļ., korob. 1910. g. 16. sept. ar uz:
JMš lb2/27 Andreja m. Sūne, dzim. Gulbē,
uz Vircavas
muižas īpaš. 5 iec. hip. JVs 188, 1905. g.
JVs . 2807
b. V. Bienenstams. piederošas nekustamas mantas
zemes, gabala, hip. JVs 4122; 40) 18. jūnijā JVs 579, par 772 rbļ., Priekšsēd.
Z6946
Sekretārs A. Jansons.
Liepājā, ar krep. JVs 1568, atzīt
obligācija pār 2500 rbļ., korob. un2)Bukaišumuižas Midzen-Jaun
par pilnīgi
samaksātu līdz ar
1911. g. 17. aug. ar JVs 2694 uz mājām, hip. JVs 599, 1904. g.
Liepājas apgabaltiesa,
visām procentēm;
9.
febr.
JVs
205,
par
1000
rbļ.,
Zaļās muižas ,,Kauliņ - Podre"
2) atvēlēt
lūdzējai
sasitaņā ar 2t. lebruara 1927. g.
pieprasīt
mājām, hip. JVs 1660; 41) obligā- atzīti par iznīcinātiem un lūdz.
zemes grāmatu nodaļā
minētā
uz
Annas
Janson
lūgumu
lēmumu,
centralbankai
cija par 1200 rbļ., korob. 1906. g. Lauksaimnieku
dota tiesība prasīt jaunus aktu un pamatojot, uz civ. pr. lik. 293., parāda izdzēšanu iz zemes grā12. okt. ar JVs 3955 uz Jaunsvirmatām un
laukas muižas ,,Dančuk-Vidus" norakstus, kuri stāsies nozudušo 301un 309. p. p., uzaicina atbil3) iemaksāto naudu glabāt tiedētāju Vili J a n s o n u kura
mājām, hip. JVs 3020; 42) obligā- oriģinālu vietā.
sas depozitā līdz kreditora iedzīves vieta nezināma, četru
cija par 4000 rbļ., korob. 1911. g.
Jelgavā, 1927. g. 18. febr.
mēnešu laikā ierasties Šai tiesā rašanai, kuram tad naudu iz20. apr. ar JVs 1334 uz Bukaišu 26260a
L. JVs 276/27
JVs520-I/26
saņemt norakstu no viņa sievas maksāt.
muižas ,,Mīdzen-Jaun" mājām,
Priekšsēd. v. E. Feldmans. Annas Janson iesūdz, rausta viņu
Liepājā, 12. febr. 1927. g.
hip. JVs 599, blanko cedēta; 43)
Sekretārs Mittelhofs.
Priekšsēd. v. A. Ki ršfelds
laulības šķiršanas lietā un uzdot
obligācija par 3000 rbļ., korob.
25693a
Sekretārs A. Jansons
savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.
1911. g. 20. apr. ar JVs 1335 uz Jelgavas apgabalt. reģ. nod.,
Ja minētā
laika
aicināmais
Bukaišu muižas ,,Midzen-Jaun"
Liepājas apgabaltiesa
pamatodamās uz civ. proc. lik. neierastos, lietu noliks uz ter12. febr.
1927. g., uz
mājām, hip. Xs 599, blanko ced.;
Līzes
1460. p., paziņo, ka minētā miņu
un izspriedis bez
viņa Cvink lūgumu un pamatojoties
44) obligācija par 500 rbļ., korob.
tiesa civilnodaļas 1927. g. 21. febr. klātbūtnes,
ja
ieradīsies,
bet uz 17. marta 1923. g. likumu un
1910. g. 31. maijā ar JVs 1671 uz atklātā sēdē nolēma: koopera
savu dzīves vietu Liepājā neuzPētermuižas
,,Dimze
Liel
vai tivu sabiedrību ieģistra pirmādaļā dos, aicinājumu uz tiesas sēdi civ. proc. lik. 2081.—2086. p. p.
ļp i-,
nolēma:
Jure" mājām, hip. JVs 2410,; 45) 401. numurā, otra nodalījumā atun visus pārējos
papīrus atstās
1) parādus:
1) 400 rbļ.
un
obligācija par 500 rbļ., korob. zīmēt, ka ar
lelgavas kredīt- tiesas kancleja.
2) 625 rbļ. pēc obligācijām, izd.
1914. g. 8. maijā ar JVs 1203 uz bankas 1924. gada 24. aprīļa pilLiepāja, 25. februārī 1927. g.
abas uz Kārļa Viltera vārdu un
Pētermuižas ,,Dimze
Liel
vai nas biedru sapulces nolēmumu
JVs 161,2/.
abas 1876. g. 20. apr. nostipr.
mājām,
hip.
JVs
2410;
46)
Jure"
pārgrozīts šīs
sabiediības
noPriekšsēd. d. V. Bienenstams. uz Līzei Niklāva m. Cvink pieobligācija par 900 rbļ., korob. saukums, pieņemot vaidu . Jel- 26945
Sekretārs A. Jansons. derošas nekustamas mantas Aiz1900. g. 12. maijā ar JVs 468 uz gavas kredītsabiedrība'.
putes apr., Tāšu-Padures,,Cērpu "
Dandeles muižas zemes gabalu,
Jelgav?, 1927. g. 25. iebr.
Liepājas apgabalt.,
mājas ar II reģ. krep. JVs 116,
hip. JVs 2562; bez cesijas; 47) obL. JVs232/23 uz
sava
1927. g. 3. februāra atzīt par pilnīgi samaksātiem līdz
ligācija par 300 rbļ., korob. 1900.
Reģistrācijas nodaļas
lēmuma pamata uzaicina 1925. g. ar visām procentēm;
g. 27. sept. ar JVs 890 uz Dandales
14. martā Skrundas pagastā, mir.
pārzinis P, Efferts.
2) atvēlēt
lūdzējai
pieprasīt
muižas zemes gabalu, hip. JVs2562,
Sekietara pal. v. i.
Krista Jēkaba dēla
Druva
zemes grāmatu nodaļā minēto
48) obligācija par 3000 rbļ., korob.
P. K u p šē v i c s. mantiniekus, kreditorus, legatarus, parādu izdzēšanu iz zemes grā1904. g. 3. maijā ar JVs 547 uz 76798
tideikomisarus un visas citas per- matām un
Dandales muižas zemes gabalu,
Jelgavas apgabalt.reģ.nodaļa sonas, kam varētu būt kādas tie3) iemaksāto naudu glabāt tiehip. JVs 2562, blanko cedēta; 49)
pamatodamās uz 18. jūlija 1V23. g sības vai prasības uz viņa at- sas depozitā līdz kreditora ieobligācija par 1200 rbļ., korob.
1906. g. 27. aprilī ar JVs 2615 uz lik. par biedrībām, savienībām un stāto mantojumu, vai kuras vē- rašanai, kuram tad naudu izpolitiskām organizācijām 17. panta lētos apstrīdēt viņa
testamentu, maksāt.
JVs 232-1/26
Jaun-Svirlaukas muižas ,,KrausLiepājā, 15. febr. 1927. g.
urb-Brede-Vecman" mājām; 50) paziņo, ka minētā tiesa civilno- pieteikt tiesai savas tiesības un
daļas 21. _ februari _ 1927. gadā prasības
sešu _ mēnešu
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
laikā,
obligācija par 3000 rbļ., korob.
25911a
Sekretārs A. lansons.
sēde
nolēma reģistrēt skaitot no sludinājuma iespiešanas
1909. g. 11. sept. ar JVs 2111 uz atklātā
mājturības
veicināšanas dienas.
Jelgavas pils. nekust. īpaš. 5. iec, Seces
Liepājas apgabaltiesa
biedribu. ievedot viņu to bieMinētā laikā nepieteiktās
tie12. febr. 1927. g., uz Kārļa un
hip. JVs23; 51) obligācija par 600 drību reģistra
pirmajā daļa, kusības un prasības tiks atzītas
rbļ., korob. 1909. g. 29. sept. ar
Annas Genau lūgumu un pamarām nav peļņas iegūšanas mērķa. par zaudētām uz visiem laikiem
tojoties uz civ. proc. lik. 2081.—
JVs 2241 uz Jelgavas pils. nek.
Biedrības valdes sēdeklis at- un pēc aizrādītā termiņa notecēīpaš. 3. iec, hip. JVs 153 1it. C, rodas Seces-Sērenes lauksaimnie2086. p. p. nolēma:
šanas testamentu pasludinās par
1) parādu 500 rbļ. pēc obliblanko cedēta; 52) obligācija par cības skolā.
likumīgā spēkā stājušos.
gācijas, izd. uz Nigrandes Pie6000 rbļ., korob. 1911. g. 31. janv.
Jelgavā, 25. febr. 1927. g
Liepājā, 17. februārī 1927.g.
ar JVs 342 uz Liel-Iecavas muižas
ventas biedrības krāj-aizdevu saL. JVs30/1927. g.
J* 1190-m/26. biedrības vārdu un 1909.g.I7.sep,,Sucen-Krastin" mājām, hip.
Priekšs.
v.
V.
B
i
e
n
e
n
s
t
a
m
s.
tembrī
nostipr. uz Kārlim un
JVs 2355; 53) obligācija par 2000 Reģistr. nod. pārz. P. Efferts. 26135
Sekretārs A. J a n s o n s.
Sekretāra pal. v. i.
Annai Genau piederošas nekust,
rbļ., korob. 1906. g. 8. martā ar
26799
P. Kupš ē v i c s.
mantas Kuldīgas apr., Kursišu
JVs 1811 uz Kulpesmuižas „ReiLiepājas apgabaltiesa
pag. ,,Pugu JVs 4" mājas ar krep.
podin-Jure" mājām, hip. JVs 4021,
apgabalt. reģ. nodaļa uz sava 1927. g. 10. februāra lē- JVs 880, atzīt par pilnīgi samaksātu
blanko cedēta; 54) obligācija par Jelgavas
muma pamata uzaicina 1918. g. līdz ar visām procentēm un obli2000 rbļ., korob. 1908. g. 1. aug. pamatodamās uz 18. jūlija 1923. g.
ar JVs 1737 uz Ezeres-Stelpes lik. par biedrībām, savienībām un janvārī V o r _ o ņ e ž ā mirušā gāciju par iznīcinātu;
2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt
muižas ,,Vec - Ziemel" mājām, politiskām organizācijām 17. panta Andreja Audreja dēla Vēja
m< ntmiekus, kreditorus, legatarus, zemes grāmatu nodaļā minētā pahip. JVs 2877, blanko cedēta; 55) paziņo, ka minētā tiesa civilfideikomi
sarus
un
visas
citas
per21. _ februāra
1927. g.
rāda izdzēšanu iz zemes grāobligācija par 800 rbļ., korob. nodaļas
sonas, kam varētu būt kādas matām.
sēde
nolēma
reģiJVs 441-1/26
1912. g. 13. nov. ar JVs 1586 uz atklātā
Ebreju
apbedīšanas brā- tiesības jeb prasības uz viņa atLiepājā, 15. febr. 1927. g.
Bankavas „Kukarzu" mājām, strēt
mantojumu,
jeb ku;as
hip. JVs 3189 ;57) obligācija par lību . Hevra Kadišo" Jēkabpilī, atstāto
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7000 rbļ., korob. 1908. g. 9. dec.
ar JVs 2743 uz Ķemeres
nekust,
JVs 21,
īpaš. ,,Formikachiva"
blanko cedēta; 11) obligācija par
/jreavas muižas
10000 rbļ., korob. 1911. g. 2. jul.
zemes gabalu
ar
hi
* 14,
p. JVs 2987, 13) pat ar JVs. 2275 uz Ķemeres nekust,
rbļ.,
?VV
blanko cedēta un korob. īpaš. ,,Formikachiva"
JVs 21;
'l- g- 15. dec. ar JVs 2348 uz 12) obligācija par 1200 rbļ., korob.
minēto zemes
gabalu JVo 14, 1911. g. 22. martā ar JVs 956 uz
4) par 6000
rbļ., blanko cedēta Liel-Sesavas muižas „Pupcepur"
?JXS- 1914- 8- 26. jūnijā mājām hip. JVs 3878, blanko
?*} 1726 uz Jelgavas apr., Jauncedēta; 13) obligācija par 4000
8
muižas „Šome-Neirbļ., korob. 1912. g. 20. dec. ar
lanHn
and-Peter" mājām ar hip. JVs3021 JVs 3302 uz Lustes muižas ,,'Mazg) Par 1700 rbļ., korob 1907. g. Grien" mājām hip. JVs4051, blan«;? jul. ar
JVs 1410 uz Jelgavas ko cedēta; 14) obligācija par
!£> Hercogmuižas - Lapskalna 2500 rbļ., korob. 1904. g. 12. apr.
muižas
ftKf'" māiām ar hj p- ar JNs 414 uz Liel-Sesavas
60
korob ,,Bitte" mājām, hip. JVs 3699;
dec ' ar * 2 2858 uz 15) obligācija par 1600 rbļ., korob.
minētām qV
a"-Liel" māJam
JVs 1060 uz
"
- 1904. g. 15. okt. ar
")
Par 2hnM
rbļ., korob. 1909. g. Liel-Sesavas muižas ,,Bitte" māj JPar 1200
Pr- ar Hi 1039 uz minētām jām hip. JVs 3699; 16) obligācija
St,fr
fean-Liel" mājām, 18) par par 1500 "rbl., korob. 1909. g.
orob 190927. maijā ar JVs 1310 uz Jauns-30;Wfi7n
Sesavas muižas ,,Poke-Maz" māman-Ue, " «-~pašam "Sturrb|»l- tl u . ajam '> Par 120 jām, hip. JVs 5222; 17) obligācija
j . korob . 1910. g. 7. maijā ar° par 1000 rbļ., korob. 1913. g.
Luz minētām „Sturman- 1. nov. ar JVs 2601 uz Jaun-Sesavas muižas „Poke-Maz" mājām,
korob Tq\To qPai' 50 °lg- 9' aPr- ar N °- l04? hip. JVs 5222; 18) obligācija par
»z miniminētam
„Sturman-Liel" mā- 900 rbļ., korob. 1897. g. 14. martā
1910 t,S5000 rb l- korob. ar JVs 266 uz Svitenes muižas
e|o|; 'f-apr. ar JVs 1132uz „Ermin-Matis" mājām, hip. JVs
JJ,JaVaS
Pilsētas nekuram,, T«=1385, blanko cedēta; 19) obligā1904. g.
ar
1000
,P- ^e 250, 22) par cija par 800 rbļ., korob.
rblH,lanko
cedēta un korob. 9. aprilī ar JVs 405, uz Liel-Iecavas
1914 „ ' °
Jelgavf; *:. ļun. ar JVs 1515 uz muižas ,,Rateniek-Maz" mājām,
p,lsetas nekustamu
šumV f
īpa- hip. JVs 2821; 20) obligācija par
D- "*. ar
hip. JVo 159, 23) 2200 rbļ., korob. 1909. g. 16. nov. 2000 rbļ., korob. 1910. g. 30. jun.

m* 3 S'

ar

mājām, hip. JVs 663, blanko cedēta
57) obligācija par 4000 rbļ., korob.
1913. g. 6. jūnijā ar JVs 795 jjz
Slampes
Stragu
mājām, hip.
JVs 3471; 58) obligācija par 3000
rbļ., korob. 1913. g. 22. maijā
ar JVs 1218 uz Kalnamuižas ,,Jukše-Maz" mājām, hip. JVs 251,Dlanko cedēta; 59) obligācija, korob.
1914. g. 17. apr. ar JVs 973 uz
Kalnamuižas ,,Jukše-Maz" mājām, hip. JVs 251, blanko cedēta;
60) obligācija par 1000 rbļ., korob.

ievedot

viņu

to

biedribu

re-

vēlētos apstrīdēt

viņa testamentu,

25912a

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civilnod,
ar savu 1927. g. 13. janv. lēmumu
Valsts ierēdņu un kalpotāju kooperatīvs Liepājā, atzīts par
maksāt
nespējīgu
parādnieku
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām
vajadzīgs
labprātīgi :
1) uzlikt aizliegumu uz parādnieka nekustamiem īpašumiem
ka ari apķīlāt vi ņa kustamo mantu, ja tāda atrastos viņu iestāžu
robežās;
2) paziņot Liepājas apgabaltiesai par visām prasībām
pret
maksāt nespējīgo parādnieku, kā
ari par sumām, kuras pēdējam
pienākas no iestādēm.
Privātām personām jāpaziņo
Liepājas apgabaltiesai:
1) par savu parādu prasībām
no parādnieka , kā ari par sumām,
kādas parādniekam pienākas, lai
gan maksājumu termiņi vēl nav

notecējuši;
2) par mantību, kura

atdota
no parādnieka privātām personām, vai viņām no parādnieka
nodotas uzglabāšanā vai ķīlā.
Augšā minētie paziņojumi jāizdara četru mēnešu lai ' kā, skaitot
no šī sludinājuma
iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Liepājā, 15. febr. 1927. g.
JVs 681-1/ 26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

nekustama
manta novēlēta Andrijanam
Nikitas d. Kirilovam,
Ilarionam Nikitas d. Kirilovam un
Andrejam
Nikitas d. Kirilovam
ar apgabaltiesas 1925. g. 10. jul.
lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekiem Andrijanam, Ilarionam un Andrejam Nikitas d. d.
Kiriloviem.

Daugavpili, 1927. g. 7. febr.
26144

Rīgas

L. Na 737a 25 g.
Priekšs. v. (paraksts).
Sekretārs J. K a n g u rs.
apgabaltiesas

II

iec.

tiesu izpildītāļs

Rīgas apgabaltiesas
IV lec.
tiesa izpildītāji
kara kancleja atrodas Rigā, An-

Rigas

Tiesu izp. E d. K a 1n i ņ š
apgabaltiesas

II

lec.

tiesu

VI

lec.

Izpildītājs

pulksten 10 rītā, lelgavas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē,

liii loigii vaidos

ka 30. martā 1927. g.
dreja Pumpura ielā J* 1, paziņo
pulkst. r /2ll dienā, Rigā, Brīvības
grāmatu
ka 1927 g. 31. marta, pulksien ielā Ms
10,
veikalā, Jānim Jura d. Bitteniekam
lOrītā, Rīgā, Brīvības bulv. JVs 1, Alfrēda Spottes lietā, pārdos
piederošu
Q o 1d m a ņ a Oskara S t r o k a kustamo mantu,
pārdos
Jāņa
nekustamu
īpašumu,
sastāvošu
no
mēsastāvošu
no
veikala
iekārtas
un
kustamo mantu,
belēm un divām obligācijām un grāmatām
un
novērtētu
par kurš atrodas Talsu apriņķī, Stennovērtētu par Ls 6 800.
Ls 1498
des pagastā Stendes ciemā, ar
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Izzināt sarakstu
novērtējumu, zemesgrāmatu reģistra
JVs 1453
ka ari apskatīt pārdodamo mantu kā ari apskatīt pārdodamo mantu un sasiāv no Stendes muižas
varēs pārdošanas dienā uz vietas. zemesgabala ar nosaukumu JVs 2.F ;
varēs pārdošanas diena vietas.

Rīgā, 21. martā 1927.g. L. Nš 832
28826 Tiesu izp. V Požartskl*.

paziņo, ka 29. martā 19?7. g, Rīgas apgabaltiesas IV lec.
tiesu izpildītājs,
pulkst. 10 dienā, Rīga, Čiekurkalnā, 1. Garā linija JVs 39, p ā r ? kura kancleja atrodas Rigā, Andos Pētera _ J a n i t e n a kustamo dreja Pumpura ielā J& 1, paziņo,
mantu, sastāvošu
no mēbelēm ka 1927, g. 4
aprīlī, pulksten
un novērtētu par Ls 600.
10 rītā, Rīgā. Vaļņu ielā JVs 22,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, veikalā, otrreizēja izsol ē, pārdos
kā ari apskatīt pārdodamo mantu Ludviga K a r n e v a 1 a_ kustamo
varēs pārdošanas dienā uz vietas. mantu, sastāvošu no krasam, rakstāmmašīnas, svariem un c. un
Rīgā, 28. febr. 1927. g.
28740

Rigas apgabaltiesas

novērtētu par Ls 931.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

di

paziņo,

Rīgā, 4 martā 1927. g.
28726

2) ka īpašums priekš publiskiem
Tiesu izpild. J. Zirfee 1 s. torgiem apvērtēts p«r_ Ls 3000;

Rīgas

apgabaltiesas

3) ka bez augšminētās prasīoas
tiesu

VI

lec.

izpildītājs

īpašums apgrūtināts
parādiem par ls —;

ar hipotēku

4) ka personām, kuras vēlas
1927. g.,
pie torgiem dalibu ņemt, jāieRīgā, Tērbatas
J>fe _ l/3, _ firmas .Hacht un maksā zalogs — desmitā daļa no

ka
30
pīkst. 12 dienā,

paziņo,

martā

ielā
Co.* lietā pārdos firmas .Stāl
un Co.* kustamo mantu, sastāvošu
no

atslēgām

un

novērtētu

par

Ls;300
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā art apskatīt pārdodamo mantu,
varēs oārdošanas dienā uz vietas.

apvērtēšanas simas un jāstāda
priekšā apliecība par to ka no
ti slietu
minļstrijas
puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu ved Tokuma-Talsu zemesgrāmatu

nodaļā.

Rīgā, 8. maitā 1927. g.
Personām, kurām ir kādis tie28727
Tiesu izp. J Z i r ģ e 1.«.
19.
martā
1927
g.
L.
JMs
55
Rīgā,
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
paziņo,
ka 29. martā 1927. g., 28825 Tiesu izp V. Požanskis.
tādas tieRīgas apgabaltiesas
VI lec, pārdošanu nepielaiž,
plkst. _ 12 diena, Rīga, Vidzemes
sības jāuz'āda līdz pārdošanas
tiesu izpildītājs
šosejā Ni 35-a, b, fabrikā, pār- Rīgas apgabaltiesas VI iec.
dienai.
dos akc. sab. I Vidzemes ādu
tiesu izpildītājs,
paziņo, ka 30. _ martā 1927. g.,
visi papiri un dokumenti, atliefabrikas kustamo mantu, sastāvošu
pulkst. '/2 i diena, Rīga, Kr. Ba25913a Sekretārs A. Jansons.
coši uz
pārdodamo
īpašumu,
no elektriskiem motoriem, māsi- kura kancleja atrodas Rigā, Andr. rona ielā JVs 52, veikalā, Jāņa
ir ieskatāmi
Jelgavas apgabalPumpura ielā JVs 1, paziņo:
ņām,
transmisijām
un
cita
un
noVii stūra lietā pārdos Augusta tiesas civilnodaļis kancleja.
Liepājas apgabaltiesa,
1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas
uz Jāņa Pureņina lūgumu un vērtētu par Ls 7480
Ieviņa
kustamo mantu, sastf3.
civilnodaļas
pavēles
no
25
aug.
Jelgavā, 15. martā 1927. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
vošu no mūzikas instrumentiem
1926.
g.
ar
JVs
320738
Rīgas
Tiesu izp. J. Veiss.
2081.—2086. p. p.
1927. g. kā ari apskatīt pārdodamo mantu
un bufetes
un
novērtētu par 28779
12. febr. nolēma: I) parādus: varēs pārdošanas dienā uz vietas. hipotēku biedrības prasības lieta Ls 350.
par
Ls
Lš
2000
ar
un
izdevu%
Rīgā, 15. martā 1927. g.
1) 2000 rbļ. pirmvērtības lielumā,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
tniem 16. jūnijā 1927. g., pulksten
tagad atlikumā
1000 rbļ.,
2) 28739
Tiesu izp. Ed. K a 1n i ņ š
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civil2000 rbļ. un 3) 3000 rbļ. pēc oblivarēs pārdošanas dienā uz vietas.
II iec. nodaļas sēžu zālē uz
gācijām
izdotām
uz Liepājas Rīgas apgabaltiesas
Rīga, 12. martā 1927. g.
krājkases vārdu un 1) 1881. g.
28728 Tiesu izpild J Zirnis. (oieņemšana apgabaltiesā, istaba
tiesu izpildītājs
JVs 9), pamatojoties uz civ. proc
5. janv., 2) 1899. g. 7. apr. un paziņo, ka 28. martā 1927. g.,
VI iec. lik. 1141., 1143., 1146.—1149 p. p.
3) 1912. g. 4. apr. nostipr. uz pīkst. 11 dienā Rīgā, Elizabetes Gotfrida un Emmas O š a 1i ņ u Rīgas apgabaltiesas
paziņo:
j^
tiesu izpildītājs
Jānim Andreja d. Pureņinam, iela JVs .55, pārdos
Solomona nekustamu īpašumu,
1) ka izpildot min. tiesas uzviņš ari Pūriņš, piederošas ne- L i f ši t c a kustamo mantu, sa- kurš atrodas Rīgā, ļĢertrudes ielā paziņo, ka 3L martā 1927. g,
devumu no 5. marta 1927. g.
kustamas mantas Liepājā, ar stāvošu no bencina motora un JV9 17, II hipot. iecirknī ar zemespulkst.
12
diena,
Rīga,
Stabu
ielā
_
27.
maijā
1927. g.,
krep. JVs 1745, atzīt par pilnīgi novērtētu par Ls 300.
grāmatu reģistra J* 818 (grupa Ns 30, dz. 20, Voldemāra Bērziņa J* 71/27,
pulksten 10 rītā, Liepājas apgabal
samaksātiem līdz ar visām pronovērtējumu,
22,
grunts
JVs
26)
un
sastāv
no
Izzināt
sarakstu,
lieta pārdos II torgos Jēkaba
centēm
un obligācijas par iztiesas sēžu zālē,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu pilsētas dzimtsrentes gruntsgabala Zarogocka
kustamo mantu,
nīcinātām ;
varēs pārdošanas dienā uz vietas
188 kv. asu ar uz viņa atiodosastāvošu no mēbelēm un novēr2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
šamies ēkām;
Rīga, 15. martā 1927. g.
tētu par Ls 540.
zemes grāmatu nodaļā minēto
2) ka īpašums priekš publiIzzināt sarakstu, novērtējumu,
28738 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.
parādu izdzēšanu iz zemes grāskiem torģiem
apvērtēts
par kā ari apskatīt pārdodamo mantu Jānim Jāņa dēlam Lukučim piederošu
matām.
JVs 521/26 Rīgas apgabaltiesas
II iec. Ls 2500;
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
nekustamu
16.
febr.
1927.
g.
3)
ka
bez
augšminētas
prasības
īpašumu,
Liepājā,
tiesu izpildītājs
Rigā, 12. martā 1927. g.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams. paziņo, ka 28. martā 1927. g., īpašums apgrūtināts ar hipotēku 28729
apriņķī, RuTiesu izp. J Z i r ģ e 1s. atrodošos Liepājas
parādiem par Ls 42000 un no26006a Sekretārs A. lansons.
cavas pagastā un sastāvošu no
pulkst.ļ2 dienā, Rīgā, Antonijas
dokļu parādu Ls 610 ar °/o;
Rīgas apgabaltiesas
VI lec. Meitišku . Lakuč-Videve* mājas
ielā
JVs 14, pārdos
Hansa
Liepājas apgabaltiesa
4) ka personām, kuras veļas pie
ar zemesgrāmatu reģ.
JVs 2362,
F a 1k a kustamo mantu, sastāvošu
tiesu
izpildītājs
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē no vieglā automobiļa un ceļamā torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
ar zemes kopplatību 43,96 deseka
31.
martā
1927.
g.,
paziņo,
zalogs
—
10.
daļa
no
apvērtē1927. g. 7. aprilī, pīkst. 10 ritā, krāna un novērtētu par Ls 1610,
tīnas, par sabiedrības .Kurzemes
šanas sumas un jāstāda priekšā pulkst. '/2 12 dienā, Rīgā, Tērbatas lauksaimn'eks* prasību Ls 122,50
pasludinās 1926. g. 23. novembri
Izzināt sarakstu, novērtējumu, apliecība par to, ka no tieslietu ielā
dz. 62, Friča Zvirg6/8,
I*
mirušā Kristapa Anša d. G e r t- kā ari apskatīt pārdodamo mantu
un izpildīšanas
zdiņa lieta
pārdos
Jēkaba apmērā ar °/o°/0
ministrijas puses nav šķēršļu mis o n a testamentu.
izdevumiem;
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
H
a
r
f
f
a
kustamo
mantu,
sastānētām personām .iegūt nekustamo
2) ka bez minētās prasības uz
Liepājā, 17. martā 1927. g.
Rīgā, 11. martā 1927. g.
vošu no klavierēm un novērtētu
īpašumu; un
šo nekustamu īpašumu ir nosti.Nš 686 m/27.
par
Ls
1000.
28737
Tiesu izp. Ed K a 1 n i ņ š
5) ka zemesgrāmatas uz šo
prināti hipotēku parādi: Ls 1000
Priekšs b. V. Bienenstams.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
īpašumu tiek vestas Rīgas-Valun 2800 krievu cara rubļu;
Rigas apgabaltiesas
II lec. mieras zemesgrāmatu nodaļā.
28764
Sekretārs A. Jansons
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
3) īpašums priekš pārdošanas
tiesu izpildītājs
Personām, nufam ir kādas tie- varēs pārdošanas dienā uz vietas. ir novērtēts uz Ls 2400 un solīLiepājas apgabaltiesa,
sības
uz
pārdodamo
īpašumu,
kas
12.
martā
1927.
g.
Rīgā,
paziņo, ka 28
martā 1927. g.,
šana sāksies saskaņā ar civ. proc.
civilnodaļas atklātā tiesas
sēdē
pulksten 10 dienā, Rīga, Rūp- pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības 28"30 Tiesu izpild. J. Z i r £ e I s lik. 1871. p. no minētās sumas;
1927. g. 21. aprilī, pīkst. 10 rītā,
niecības ielā JVs 1, dz.»19, pār- jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
4) personām, kas veļas ņemt
pasludinās U27. g. 6. februāri
Rīgas apgabaltiesas
Visi papiri un dokumenti, attiedos Ošera Šālīša kustamo
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
mirušā Jēkaba Indriķa d. Neimantu, sastāvošu no ozolkoka cošies uz pārdodamo īpašumu, ir Rīgas apr. I iec. tiesu izpild. Ls 240 drošības naudas, ka ari
m a ņ a testamentu.
Rigas _ apgabaltiesas
bufetes, krēsliem un galda un ieskatāmi
paziņo, ka 31. martā 1927. g„ jāiesniedz apliecība par to, ka no
Liepājā, 17. martā 1927. g.
3. civilnod. kancleja.
novērtētu par Ls 1100.
ministrijas
puses mipulkst. 10 dienā, Ikšķiles
pag, Tieslietu
691
7.
martā
1927.
g.
m/27.
Rīgā,
J*
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
muiža,
pārdos nētām personām nav šķēršļu iegūt
.Turkalnes*
28724
Tiesu
izp
J.
Z
i
r
ģ
e
1
s.
Priekšs b. V. Bienenstams
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
nekistamu īpašumu;
otrā ūtrupē Kārļam Urbastam
28765
Sekretārs A. Jansons
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
5) zem s grāmatas par šo īpaRīgas apgabaltiesas VI iec. piederošo kustamo mantu, sastāšumu Pek vestas Liepājas-r.izRīgā, 7. martā 1927. g
vošu
no
1
ķēves,
1
divjūga
arkla
tiesu izpildītājs,
Latgales apg.
priekšsēdētājs
28736
Tiesu izp. Ed. Kalniņš
un apm. 100 pudiem siena un putes zemesgrāmata nodaļā —
kura kancleja airodas Rīgā, Andr
ar šo paziņo vispārībai, ka notārs
Liepājā;
novērtētu par Ls 260.
Pumpura
ielā
JVs
1,
paziņo:
Nikolajs Kuško atvēris š. g. Rīgas apgabaltiesas
6) personām, kuram ir kādas
III iec.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
1)
ka
pēc
Rīgas
apgabaltiesas
23. februāri Preiļos, Rušonas iela
kā ari apskatīt pārdodamo mantu tiesības uz pārdodamo īpašumu,
tiesu izpildītājs
3.
civilnod.
pavēles
no
25
aug.
JVs 1, notāra kantori. Darba laiks
kas pārdošanu nepielaiž, tšdas
paziņo, ka 28 nurtā 1927. g„ 1926 g. ar JVs 320748 Rīgas varēs pārdošanas dienā uz vietas.
no pīkst. 10 rītā līdz 4 p. p.
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
Rīga, 17. martā 1927. g.
pīkst. 10 dienā, Rīga, Avotu iela hipotēku biedrības prasības lieti
dienai un
Daugavpili, 1927. g. 17. martā.
28621
Tiesu
izp.
A.
Ozoli
ņ
š.
JVs 4, Latvijas apavu fabrikas par Ls 4200 ar °/o un izdevum.
7) visi raksti
un dokumenti,
JVs 7263.
16. jūnijā 1927. g pulkst. 10 rītā,
akc. sab. prasībā pārdos koopeRigas apgabaltiesas
attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Priekšsēdētājs J. S k u d r e.
ratīva
.Dzelzceļnieks"
kustamo Rjgas apgabaltiesas
civilnodaļas
Sekretārs V. D a u g e
Rīgas apr. 2. lec. tiesu izpild. ir ieskatāmi Liepājas apgabalt e<as
28666
mantu, sastāvošu no 11 maisi en sēžu zālē uz
civilnodaļas _ kancleja,
vai
pie
Amerikas kviešu miltu un novērtētu
paziņo, ka 5. aprilī
1927. g., tiesu izpildītāja.
Latgales apgabalt. I. civilnod.
par Ls 771
pīkst
12
dienā,
Allažu
pagastā,
podi.
paraos
Liepājā, 12. martā 1927.g. JVs 769
ka
1925. g
paziņo vispāiīoai,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, Gotfridas un Emmas O š a 1i ņ u Maltas mājās, pārdos Volde28436 Tie'ii izpild. iĶ i n e ns.
13. nov. mirušas Slovas Meera m. kā ari apskatīt pārdodamo mantu
māra R a m a t a kustamo mantu,
Kovnator
notariālais testaments, varēs pārdošanas dienā uz vietas. nekustamu īpašumu, sastāvošu no zirga un novērtētu
kurš atrodas Rigā, Ģertrūdes ielā par Ls 360.
ar kuru testatores kustama un neRīgā, 10. martā 1927. g. 28742
kustama
manta
novēlēta Etai
JVs 13, II hipot. iecirknī ar zemesIzzināt sarakstu, novērtējumu,
Tiesu izp. J. Kazubierns.
Kovnator
ar
apgabalgrāmatu reģ. M 812 (grupa 22, kā ari apskatīt pārdodamo mantu pamatodamies uz 1916. g. 3. jūMovša m.
grunts JVs 24)
un sastāv no varēs pārdošanas dienā uz vietas lija likumu par tirdzniecības un
tiesas 1926. gada 19. novembra Rīgas apgabaltiesas
III iec.
rūpniecības uzņēmumu atsavinālēmumu apstiprināts un izdots
pils. dzimts rentes gruntsgabala
tiesu izpildītājs
Rigā, 16. martā 1927. g.
šanu, paziņo, ka Krišs Andiēja
332 kv.-asu ar uz viņa atrodomantiniecei Etai Movša meitai
ar š. g. 16. marta
2S625 Tiesu izsild E. L i e p i ņ š. dēls Dinģa
paziņo, ka 28. _ martā 1927. g., šamies ēkām;
Kovnator.
līgumu, reģistrētu ar Ni 6682 un
pīkst.
10
diena,
Rīgā,
Dzirnavu
2)
ka
īpašums
priekš
publiskiem
Daugavpilī 1927. g. 17. febr.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas
ierakstītu aktu grāmatā ar JVs 35,
ielā JVs 131/133, firmas
.Pauls torgiem apvertets parLs 5503;
L. Ns 1284a 26. g.
2. iec. tiesu izpildītājs pārdeva Fricim
Indriķa
dēlam
3) ka bez augšminētās prasības apriņķa
Boehm* prasība pārdos Artura
Priekšsēd. v. (paraksts).
savu
Jēkabpilī,
B i d e ļ a kustamo mantu, sastā- īpašums apgrūtināts ar hipotēku paziņo, ka 29. martā 1927. g., Meržinskim
26146
Sekretārs J. K a n g u r s,
vošu no krāsu maļamās maš nas parādiem par Ls 44200 un nopulkst. 2 dienā, Bīriņu pagasta Krasta ielā JVs 22 atrodošos vilnas
dokļu parāda Ls 1556,10;
.Subros" un pulksten l /*3 dienā un drēbju apstrādāšanas uzņē
Latgales apgabalt. I. civilnod. un novēitetu par Ls 360.
Izzināt
novērtējumu,
4)
ka
personām,
kuras
vēlas
sarakstu,
Bīriņu
pagasta
Purmaļu mājā, mumu līdz ar piederumiem.
paziņo vispārībai, ka 1926. g. kā ari apskatīt pārdodamo mantu pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
Notas J. Krūklands.
2.
ūtrupē
pārdos
Pētera R 0 - 28820
25. febr. miruša Alekseja Jura d. varēs pārdošanas dienā uz vietas. zalogs — desmitā daļa no apvēr»
z i ša kustamo mantu, sastāvošu /
Čakana notariālais testaments, ar
Rīgā, 10. manā 1927. g.
28741 tēšanas sumas un jāstāda priekšā no labības kūlēja un tvaika loko€ifu iestāžu
apliecība par to, ka no tieslietu mobiles un novērtētu par _Ls _ 3800.
kuru testatora kustama un neTiesu izp. J. Kazubierns.
kustama manta novēlēta Paveļam
ministrijas
puses
nav
šķēršļu
Izzināt sarakstu
novērtējumu,
Čakanam
ar
apAlekseja
d
Rīgas apgabaltiesas III iec. minētam personām iegūt ne- kā ari apskatīt pārdodamo mantu
gabaltiesas 1926. gada 29. okt
kustamo īpašumu; un
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
tiesu izpildītājs
un
izdots
apstiprināts
Nodokļu departamenta
lēmumu
5) ka zemesgrāmatas uz šo
Rīgā, 5. martā 1927. g.
Alekseja
Pāvelam
d.
ka
1.
aprilī
1927.
g.,
paziņo,
mantiniekam
īpašumu tiek vestas Rigas-Val- 28830 Tiesu izoild. E I. i e o i ņ š. dažādu maksājumu piedzinējs papulkst.
10
dienā,
Marijas
Rīgā,
Čakanam.
mieras zemesgrāmatu nodaļā.
ziņo, ka 24. martā 1927. g.,
ieta Nš 13, veikalā )* 18, FridPersonām, KU{ām ir kādas tiesīJelgavas apgabaltiesas
Daugavpilī 1927. g. 17. febr.
pulksten 1 dienā, Rīgā, Ģertrūdes
rieha
Manthe
prasībās,
pār959a,
27.
bas
uz
pārdodamo
īpašumu,
kas
Jelgavas pils. tiesu izpildītājs, ielā JVs 105,
L. Nš
dos Mendeļa Koršuna kustamo pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
Priekšs. v. (paraksts).
mantu, sastāvošu no dzelzs naudas jāuzrāda līdz pārdošanas dienai. kūja kancleja atrodas Jelgavā, pārdos vairāksolīšanā
Akadēmijas ielā Nš 24, istabā 20,
Sekretārs (paraksts). _ skapja un novērtētu par Ls 240.
26145
Visi papiri un dokumenti, artie- paziņo:
ldejzak Civas kustamo mantu,
Izzināt
sarakstu,
novērtējumu,
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
novērtētu par Ls 575 un sastāLatgales apgabalt. I. civilnod.
1) ka Latv. hipotēku bankas prakā
ari
apskatīt
pārdodamo
mantu
ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas
vošu no 2 bufetēm viņa dažādu
1925. g.
sības apmierināšanai no Jāņa Bittepaziņo vispārībai, ka
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 3. civilnodaļas kancleja
Savelija
nieka pēc Jelgavas apgabaltiesas nodokļa parāda segšanai.
27. febr. mirušā Nikitas
28824
Rīgā, 1927. g. 7. martā.
Rīgā, 16. martā 1927. g.
privattestaments,
v
a
uzdevumu no 14. janv. 1927. g
Rīgā, 17. martā 1927. g.
i
r
i
10
dēla K
Tiesu izp. J. Kazubierns.
28725
Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s.
JVs 1214, 25. maijā
1927. g, ' 28823
kuru testatora kustama un
ar
Piedzinējs Irbe.

tiesu

izpildītājs

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Lfepājat apgabaltiesas tiesu
izpildītais par Liepai» ipiiiti.

publ. torsiem pārdos

Iekšlietu ministrija: ādmini
strativals departaments
pamatojoties

uz 1920

o

, ,'

tembra likuma par
uzvāru mai?"
10. p. dara zināmu, ka uz- «>

izija Kalve, ari Kovaliovs
21 »
gusta Jeremoviča, 3) 1=' \"
moviča, 4) Eduarda
mTJ^
Bucenieka,
5) Jura
S5l„ f*
6) Ernesta \
Krikle,
i ņļ\
Lizes un meitas Martas
^
— »h?s
cīgiem uzvārdu maiņas
lSoumir
kup izsludināti pag. eada 90 ">
.Valdības Vēstnesi- j?
Ši
pet kuriem triju mēnešu
iJK
iebildumi nav celti, iekšl.
mini r

»»

npfema.-

I.

lūdzējiem
turpr mik
^a»
saukties:
1) Aloizijam Kaive,
ari KQV,
liovs — uzvārdā „Kaly e «
2) Augustam
Jeremov čam
uzvārda ,L 1go t ni s\
3)
_ _ Janim
Jeremovičam — *,
vārda . Ligetnis".
4) Eduardam Muceniekam-Bu.
cemekam — uzvārdā .Muce
nieks*.
5) Jurim Sālputram — uzvārdi
,.S t a r s* un
6) Ernestam Krikle, viņa sievai
Līzei un meitai Martai — uzvārdi

.Ozoliņš".
II.

Visi dokumenti , kā: pases

apliecības, pilnvaras, līgumi, kvitēs u. t t., kas

izdoti līdz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, ka ari valsts amata un
privātām personām ir skaitāmi ki
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uz.
vārdiem.
III.

Šie lēmumi stājušies spēkā

š g. 23 februāri.
28634
Kīga, 1927. g. 16. martā.
J^ 26679/V
Administratīva departamenta
vicedirektors V. L u d i ņ i
Nod. vad. v. P. Kurzemnieks.
Nodokļu

departamenta

dažādu maKsajumu piedzinējs paziņo, ka 28. _ martā 1927. g,,
pulksten 1 diena, Rīgā, Kr. Barona
iela Ns 28, veikalā

pildos Diimi iulliīki izioīē pārdos vairāksolīšanā

torsiem

Rīgas notārs J. KrūtlanHs.

sludinājumi.

*?

Bēizini, Mērc un lzraeli kustamo
mantu, novērtētu pai Ls 24G0 uti
sastāvošu no 300 maisu galda
sāls un 9 mucas dažādas eļļas
viņa 1926. g % peļņas nodokļa
parāda segšanai

Rigā, 21. martā 1927.g.
28822
Piedznejs Petersons.
Nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paka 24. maita 1927. g,
ziņo,
pulkst. II diena, Rīgā, Bruņenieku
ielā Ns 89, dz. 6,

pārdos vairāksolīšanā'
R e z n i k a Zamueļa un Mirjamas

kustamo mantu, novērtētu par
Ls 248,69 un sastāvošu no dažādām
mēbelēm viņa 1924. g. ienākuma
un citu nodokļa parādu segšanai.
Rigā, 17 martā 1927. g
Piedzinēis Irbe.

28821

Nodokļu departamenta
dažādu maKsajumu piedzinējs paziņo, ka 30. marta 1927 « adi,
pulksten 2 diena, Liepāja, Kartes
iela Nš 8,

pārdos vairāksolīšana

kustamo
Edmunda
v" i 1 p 0 r a
un
mantu, novērtētu par Ls 170
sastāvošu no firmas ,Ford' autode|
mobiļu karuserijas ar šaseju,
viņa 1926. g. % pejņas un nodokļa segšanas.
Liepājā, 19. martā 1927. g.
28/86
Piedzinējs

i^aratetj)_

Nodokļu departamenta

padažādu maksājumu piedzinējs
192/6;
martā
ziņo, ka
29.
vītei
pulksten 16 dienā, Liepāja,
ielā JVs8,
-

pārdos vairāksolīšana

mat*
Leiboviča Mela kustamo
sastāv»
novērtēta par Ls 120 un
no dzīvokļa iekaltas, deļW
v
1925. g. ienākuma un W>.
šants.
|
dzīvokļa nodokļa seg
Liepājā, 17. marta 1927. gPiedzinējs (paraKs14
28787

Nodokļu departamenta

P

dažādu maksājumu piedzinf
ka 29. martā }»\1 ,
ziņo,
, ViHH
pulkst. 14 dienā, Liepāja
ielā N° 3,
i-i_„ S

pārdos vairāksoliša

b
'
Balkinda Vulfa kustamo
sastāj
novērtētu par Ls 153 un
«
no rakitammašinas fr. .
,
dēļ viņa
1926. g.
segšanas.
Liepājā,
28788

1925. g. iena,ui|« .
nodom
proc. peļņas
" .
B17. marta 192/.
(paraKPiedzinējs

Nodokļu departameoļ
dažādu maksājumu ?'«<•?"$ *,
!«'?
ziņo, ka 28. marta _ _
n» ^
pīkst. 16 dienā, Liepa) J.

ielā J6 2,

va.raksol
pārdos

.-«

jj

san

Ku
Blumentala Hernnņa
0
par
ļ-s
mantu, novērtētu
5|nas ir
rakstam**»
sastāvošu no
g ^
.Adler , dēl viņa 923.
seg
rūpn. pamat nodokļa
Liepājā, 17. marta 1»'aks ts>
Piedzinējs (P°
28589

IJFll *•»*«—

w

Apriņķa ceļu inženiere Cēsīs
? (j0d 30 maria š. g, pīkst. 10 sīva kancleja , Liela Dārzu ielā Ns 6,

" jauktā, itii

un rakstiskā galīgā izsolē

fflmtii miBistiiii
ir iesnieguši lūgumu

maiņas zemāk

deļ

uzvārdu

minētie

Latvijas

pilsoņi:

1) Antons G e v els, arī Tēun meitu
Ainu, dzīvojoši Rīgā, Marijas ielā
Nš 4a, dz. 2, kuri vēlas saukties

akmenu piegādāšanu Ērgļu tiltam pār Ogres upi. vels ar sievu Emiliju
60 kb. nltrDrošības nauda Ls 80.

Tuvākas

unclejā. Cēsīs, no pīkst. 9-15

ziņas apriņķa ceļu inženiera
Ns 5116.
21*29

Iecavas virsmežniecība
1927. g- 6. aprilī, Iecavas virsmežniecības kancleja,

piinlos mutisko izsolē
Zālītes meža mu'žā, par malkas cenu, agrākās izsolēs nepārdotos
saimnieciskā kārta sagatavotos un uz Iecavas upes krasta nokrautos:

137 gabalus bērza un melnalkšņa finieru
klučus pēc virsmežniecības aprēķina

30,10 mvērtībā Ls 352.

Izsole sāksies pīkst.

12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
irjo/ n drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības,
pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 100/ 0 no sumas,
nosolīta.
nar kuru vienība
1) Latvijas valsts iekšējo
Kā drošības naudu pieņems ari:
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
«arantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mež-

uzvārda

.Viesturs*,

2) Eduards Vilhelms O e g e rm a n,
dzīvojošs Tukuma-Talsu
apriņķī, Stendes pagastā, Kalešu
dzirnavās, ku[š vēlas saukties
uzvārda .Kalniņš*,
3) Fricis Paruke-Jako fasons ar sievu Olgu un dēlu
Zigurdu, dzīvojoši Rīgā, Tērbatas
iela Ns 57/61, dz 33, kuri vēlas
saukties uzvārda .Jakobsons",
4) Jēkabs Rūdolfs B a j ā r s, arī
Šepers ar sievu Emiliju, meitu
Emiliju Lūciju un dēlu Alfrēdu,
dzīvojoši Bauskas apriņķī, Vecsaules pagasta Kaģen-Zakos, kuri
vēlas saukties uzvārdā .Bajārs",
5)
Žanis
(Jeanot)
Rūdolfs
arī
Stirckugel,
Stircvogel,
arī Stirckober, arī Sturckugel ar
sievu Lati, dēlu Frici Ernestu
Vilhelmu un meitu Malvīni Zelmu,
dzīvojoši Kuldīgas apriņķī, Kursīšu pagasta Slakteres, kuri vēlas
saukties uzvārdā .Liepiņš",
6) Ernests S t ampa-Līviņš

ar

sievu

Almu

un

meitu Annu

Astru, dzīvojoši Madonas apriņķī,
Golgovskas pagasta _ Alkšņos, kup
ziņiem.
velšs saukties uzvārda .LIviņš".
Jecauas nfasmežnieciSa
28672
_____
Varbūtēji iebildumi, pret
pieLinavas pagasta valde izsludina vesto lūgumu ievērošanu, iesnieNodokļu departamenta
par nederīgiem, zemāk minētos dzami iekšlietu ministrijai triju
dažādu maksājumu piedzinējs panēnēšu laikā, skaitot no
ši
dokumentus, kuri pieteikti par
oulkst.
ilno, ka 28. marta 1927. g,
sludinājuma publicēšanas dienas,
nozaudētiem :
pretējā
15 dienā, Liepājā, Tiesas ielā Ns 4,
gadījumā,
pēc minētā
1) Latvijas iekšz. pasi Ns 4564,
termiņa notecēšanas, lūgumu izpārdos vairāksolīšanā izd. no Tolkovas pag. valdes 4. pildīs.
Arona kustamo sept. 1922. g. uz Andreja Nikolaja
Jankeloviča
Rigā, 1927.g. 16.martā Ns26682V
mantu, novērtētu par Ls 850 un d. Ļublina vārdu;
2) Latvijas iekšz. pasi Ns 173, Administratīvā departamenta
sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas,
vicedirektors V. L u d i ņ š
dēļ viņa 1925. g. proc. peļņas un izd. no Linavas pag. vaid. 17. aug.
1923. g. uz Maksima Nikita d.
Nodaļas vadīt. v.
zimogsoda nodokļa segšanas.
Berezkina vārdu ;
28*33
P. Knrz e _m _n i e k s.
Liepājā, 17. martā 1927. g.
3) Latvijas iekšz. pasi Ns 5730,
Tirzas
pagasta
valde izsludina
28790
Piedzinējs (paraksts).
izd. no Tolkovas pag. vaid. 5. okt. par nederīgu nozaudēto iekšze1922.
g.
uz
Nikolaja
Vasilija
d.
mes pasi JVs 119, izdotu no Tirzas
Rigas polic. II iec. priekšn. Jevsejeva vārdu;
pagasta valdes 1920. g. 12. jūlijā
paziņo, ka š. g. 28. martā, pīkst. 10
4) Latvijas iekšz. pasi Ns 5731,
uz Gusta Gusta dēla Vaivara
Parka
ielā
Ns
3,
dz.
2,
ritā,
izd. no Tolkovas pag. vaid. 5. okt. vārdu.
26421

pārdos vairāksolīšanā

J. M o s t o v a kustamo
mantu,
sastāvošu no: viena trimo spoguļa,
viena dīvāna, astoņiem krēsliem
un vienas taupības krāsniņas kopvērtībā par Ls 151,08.

Rīgas pol. V iec. pr-ks
dara zināmu, ka 4. aprilī 1927.g.,
pīkst. 10 rītā, Ganību dambi Ns 31,

aitā vairāksolīšanā pārdos

1922. g. uz Matrenas Makara

m.

Jevsejevas vārdu;
5) Latvijas iekšz. pasi Ns 692,
izd. no Linavas pag. vaid. 25. apr.
1925. g. uz Pāvela Nikifora d.
Lebedeva vārdu ;
6) Latvijas iekšz. pasi Ns 5432,
izd. no Tolkovas pag. valdes 28.
sept. 1922. g. uz Annas Nikifora
m. Lebedevas vārdu ;
7) Latvijas iekšz. pasi Ns 2445,
izd. no Tolkovas pag. valdes 17.
febr. 1922. g. uz Nikifora Nikifora

d. Lebeva vārdu ;
8) Latvijas iekšz. pasi Ns 2449,
3 transmisijas, novērtētas kopsumā par Ls 340 slimo kases izd. no Tolkovas pag. valdes 17.
febr. 1922. g. uz Annas Kondraparāda segšanai.
Pārdodamas mašinas apskatāmas tija m. Ļebēdevas vārdu ;
9) Latvijas iekšz. pasi Ns 55,
pārdošanas dienā uz vietas.
izd. no Tolkovas pag. valdes 2.
Madonas apr.priekšn. febr. 1923. g. uz Nikifora MatHerbertam Šm i d t a m piederošas

veja d. Smirnova vārdu ;
palīgs I iec.
10) Karaklausības apl. Nsl5851
paziņo, ka 29. martā 1927. g., izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
pulkst. 11 dienā, pie Vietalvas 7. martā 1923. g. uz Alekseja Je-

pagasta nama,

gora d. Voroncovskija

Ms vairfiftsolBanO
pilsonei M e ž s e t s, Emmai Anotēja m. piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no viena zirgs nocenota
Par Ls 200, izpildot tieša nodokļu
apartamenta 30. dec. 1927. g.
W! 32904.
,-'*"i$$t&sŠW
Izzināt saraksta , atsevišķas mantas novērtējumu,
kā ari apskatīt
P"raodamo _ mantu varēs pārdošanas diena uz vietas.
28795

vārdu ;

11) Karaklausības apl. Ns 4373,
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.

Tirzas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi
Ns 1225, izdotu
no

Tirzas pagasta valdes 1924. g.
5. septembri uz Voldemāra Anša
dēla Vaivara vārdu.
26420
Panemunes pag. valde, Bauskas
apriņķī, izsludina par nederīgiem

kā nozaudētus: 1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 2702, izdotu no
Panemunes pag. valdes 20. martā
1926. g. uz Ādolfa Jāņa dēla
Sakārnis

iekšz.

vārdu;

pasi

Budberģas

2)

Ns 496,

Latvijas

izdotu no

pag. valdes 17. sept.
Jēkaba d.

1921. g. uz Augusta
Ķērpis vārdu.

26217

Raunas pag. valde, Cēsu apr.,
izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes
pasi
Ns 1808, izdotu no šīs pagasta
valdes
1921. g. 9. augustā uz
Almas Jāņa m. Leitis vārdu.

2) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 2382, izdotu no šīs pagasta
21. apr. 1921. g. uz Jegora Pāvelā
valdes 1926. gada 15. janvārī uz
d. Lichačeva vārdu ;
12) Karaklausības apliecību Ns Jūlija Jāņa d. Apiņa vārdu.
3) Latvijas iekšzemes pasi
nezināms, izd. no Ludzas kara
no šīs paapr. priekšn. uz Sergeja Smirnova Ns 2031, izdotu
gasta valdes 1922. g. 22. auvarau ;

gustā uz Karlines Dāvā meitas
13) Karaklausības apl. Nsl5903
izd. no Ludzas kara apr. priekšn. Sarkan vārdu.
4) Latvijas
iekšzemes pasi
7. martā 1923. g. uz Ivana AlekNs 245, izdotu no Baižkalna paseja d. Barašenkova vārdu ;
gasta valdes 1920. g. 17. sep14) Karaklausības apl. Nsl5910
Rīgas policijas 8. iec. priekš- izd. no Ludzas kara apr. priekšn. tembrī uz Dāvā Pētera dēla
Lācara vārdu.
nieks izsludina par nederīgu no7. martā 1923. g. uz Rogozina
5)
Latvijas
iekšzemes
pasi
zaudēto kara kl. apl. Ns nav Filipa Jēkaba d. vārdu ;
zināms , izd. no 1920. g. 11.
Ns 290, izdotu no šīs pagasta
Dobeles
15) Karaklausības apl.Ns 16032
1920. g. 13. februāri
Kaļn. pulka komandiera uz Žana izd. no Ludzas kara apr. priekšn. valdes
Jukuma Jāņa d. Lotinš v. dzim. 7. martā 1923. g. uz Ivana Veneuz Dāvā Mārča dēla Smilas
vārdu
un divas zirgu
pases
'' jūlijā 1878. g., Latvijas pildikta d. Baranova vārdu ;
>onis dzīvo Rumpmuižas ielā
NsNs 169/05919 un 170/05920,
16) Karaklausības apl. Nsl6097 izdotas no šīs pagasta valdes
5JV1L
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
28815
1925. gada 24. novembri uz
7. martā 1923. g. uz Semena JētH.I'635 Paijas g. iec. priekšDāvā Mārča dēla Smilas vārdu.

kaba d. Ružeckija vārdu ;
17) Karaklausības aj)l.Ns!5866
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
7. martā 1923. g. uz Timofeja Nikitina d. Galeckaja vārdu;
18) Karaklausības apl. Nsl5838
izd. no Ludzas kara apr. priekšn.
7. martā 1923. g. uz Aleksandra
Terasa d. Bulatova vārdu ;
19) Zirga pasi Ns 2104, izd. no
Višgorodas pag. valdes 29. sept.
1922. g. uz Vasilija Jēkaba d.
Vaid.
Feduļina vārdu ;

l' ,*?. 'zsludina par nederīgu nozaudēto kara kl. apl.
Ns 331,
ianv - 192L §• n» Kur»™
ies arti, pu, ka komandiera
Jana Jēkaba d. Berģis vārdu
d, .
6' nov - 1892
£W&
P'zeroenes pag. Cēsu''
dzīv.
apr., P
Ns
I^njas ielā
63, 3.
28816

Izlabojums.
rk

VēVfn -

..

alnes P§- va,des
numur ā
1927 - §•
, ?ludinājumā par nozauszemes Pasi uz Dores

2.-58'

25) Zirga

pasi

Ns 331/11131,

6)

Latvijas iekšz. pasi Ns 1408,

izd. 1921. g. 21. janv. no šīs pag.
valdes uz Paula Jāņa d. Dorila
vārdu un karaklausības apliecību
Ns 3007, izdotu no sapieru bataljona komandiera 1926. gada
27. jūnijā uz Pauļa-Arnolda dēla
Dorila vārdu.

Kapiņu
dina

25952
valde

izslu-

par

nederīgiem kā nozaudētus sek. dokumentus: 1) Galvana Staņislava, Staņislava d.
Latvijas iekšzemes pasi Ns 5398,
izdotu no šis pagasta valdes;
2) Kržicka Konstantīna, Ādama
dēla zirga pasi Ns 2932, izdotu
no šīs pagasta valdes; 3) Landsberga Jāņa Osipa d. iekšzemes
pasi Ns 4050 un Landsberga
Augusta,
Osipa d. iekšzemes
pasi Ns 7737, kuras izdotas no
šīs pagasta valdes. — Atsauc
š. g. .Valdības Vēstneša" 23. numurā iespiesto sludinājumu par
Kepenta Jāņa, Donata d. nozaudētiem dokumentiem, jo pēdējie atrasti un uzskatami par

dētn
izd. no Linavas pag. valdes 22.
SīmL
janv. 1926. g. uz Andreja Ivana d.
Aploks vārdu-, ievie™"
Wi
vārdu.
25289a
uz nn ' <?- 'iespiests: pasi Kolosova
Slmana m. Apraks v.,
Daugavpils pilsētas prefektūra
kas n. PareiZi
jābut
uz
Dores izsludina par nederīgu nozaudēto
Sirnana
ma,?a
'
m. Aploks
"
v. 28808
Latvijas iekšzemes pasi Ns 19571,
izdotu 18. septembrī 1922. g. no
pagasta
valde,
Kuldfe»?'.
Daugavpils prefektūras uz Emi1Z
ar
nederJ
|
g" lijas Mārtiņa m. Āboljņ v. 26402
'ļP
""«udftn
dalas rezervista
«Pliecīh,, ? m no
Aizputes-KulCēsu pagasta valde izsludina
taa aPf'uz Pr"ka 1926.
zirga
nederīgu nozaudēto
«i anv \r 607
g. par
Jēkaba Mikefa pasi Ns 23, izdotu no Cēsu pag.
A^««*. 0™?i, ārdU ' iCdz ' Lutrinu valdes 28. novembrī 1925. g. uz
*' Uzolkalnos.
derīgiem.
25288a
26414
I Dāvā Eglītes vārdu.

4?"'-

pagasta

26416

Salacas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozaudētus dokumentus:
1) Latvijas
iekšzemes pasi JVs 1723, izdotu
no šās pag.
valdes 1920. g.
10. aug. uz
Irinas Miķeļa m.
Irmej v.; 2) Latv. iekšz. pasi
JVs 222, izdotu no
šās pagasta
valdes 1920. g. 2. martā uz Pētera Jāņa d. Pallo v.; 3) Latv.
iekšz. pasi JVs 339, izdotu no šās
pag. valdes 1920. g. 8. martā uz
26064
Jāņa Jāņa d. Lapiņa v.
Auces pol. iecirkņa
priekšu.
Izsludina par nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus :
1) Latv. iekšz. pasi JVs 2982, iz-

Skrundas

pagasta

valde

iz-

sludina par nederīgiem sekošus
dokumentus: Aizputes-Kuldīgas
kara apriņķa priekšnieka vecā
parauga kara klausības apliecību
Ns 1087, izdotu uz Miķeļa Matīsa d. Vējš vārdu; Skrundas
pagasta valdes pasi Ns 801 uz
lizes Indriķa m. Lapiņ vārdu;
Skrundas pagasta
va' ldes pasi
Ns 768, izdotu uz Marijas Krista
meitas Zavicka vārdu un Skrundas pagasta valdes vecā parauga
zirga pasi Ns 730 uz Jāņa Krista
dēla Rozenfelda vārdu.
26521
Ludzas

Krāslavas pag. valde, Daugav-

pils

apriņķf, izsludina par nederīgām : atvaļinājuma apliecību
Ns 2778/21974, izd. no Daugavpils
kara
apriņķa priekšnieka
uz

Augusta

Aloiza

d. Ekštela

vārdu, un atvaļinājuma apliecību

Ns 2405/21770/z, ari izdotu no
minētā kara apriņķa priekšnieka
uz Slapina Jāņa Jāņa d. vārdu,
Smiltenes pag. valde izsludina
par nederīgu
nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 1133, izdotu no
Smiltenes pag. valdes
1920. g.
31. okt. uz Pētera Jēkaba d.
Jurgena v.
26625
Kuldīgas apr. pr-ks izsludina
par nederīgu
nozaudēto
iekšzemes pasi Ns 5457, izdotu no
Kuldīgas
apr. pr ka
pal. par
1. iec. 1924. g. 31. dec. uz Kārļa

pilsētas un apriņķa
un pašvaldību darbinieku slimo kase ziņo, ka nonieka 1920. g. 15. dec. uz Mazaudēta un skaitāma * par nedetildes Kārļa m. Mūkin vārdu,
rīgu kases dalībnieka grāmatiņa
2) vecā parauga karaklausības Ns 632 uz Filimona Osipova
apliec. JVs 10166, izdotu no Tuvārdu.
26298-a
apr. pr-ka
Jēkaba d. Heidemaņa v. 26615
kuma-Talsu
kara
Ilūkstes apriņķa
priekšnieka
1923. g. 31. janvāri uz Oskara
Galgauskas pag.
valde
izslu' izsludina par
palīgs
2.
iecirknī
Ludviga d. Valtera v., 3) zirgu
dina par nederīgu
nozaudēt»
pasi JVs 551, izdotu no Bukaišu nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas Latv. pasi Ns 1726, izdotu no
iekšzemes pasi Ns 366, izdotu
pag. valdes 1921. g. 17. nov. uz
1920. g. 4. jūnijā no Gārsenes min. pag. valdes 1921. g. 14. janKārļa Jansona v.
26184
vārī uz Martas Jāņa m. Kupč
pagasta valdes uz Ilzes Kazivārdu.
26623
Aizputes pils. valde izsludina
mira m. Ķalniet vārdu.
26311
par nederīgu Rudbāržu pagasta
Vecpils
pagasta valde izsluValmieras pagasta valde, Valvaldes 1920. g. 4. jūlijā izdoto
dina par nederīgu nozaudēt»
mieras apriņķī, izsludina par nozirgu pasi Ns267 uz Heseļa Šenzirga pasi Ns 621, izdotu no
dzes v., vēlāk
pārrakstīta uz zudušu un tādēļ nederīgu La- Vecpils pagasta valdes uz Georga
tvijas iekšzemes pasi Ns2132 uz Kuprinskija vārdu.
Izraēla Fosa v.
26210
26329
Pētera Indriķa d. Bundzis vārdu,
Viesītes miesta valde izsludina
Blīdienas pagasta valde izsluizdotu no šis valdes 1922. gada
par nederīgu nozaudēto iekšz. 3. oktobrī.
25953
dina par nederīgu nozaudēto Lapasi JVs 121, izdotu no Eķen
tvijas iekšzemes pasi, izdotu no
grāves miesta
valdes
1923 g.
Valmieras pagasta valde, ValStūru pagasta valdes 12. sept.
30. janvārī uz Jura Jura d. Bēr- mieras apriņķī, izsludina par no1922. g. ar Nš 439 uz Jūliesziņa v.
26211
zudušu un tādēļ nederīgu LaElizes Kriša m. Ēķis v.
26317
Rankas pag. valde izsludina tvijas iekšzemes pasi uz Martas
Ozolmuižas pag. valde izslupar nederīgu nozaudēto Latv. Kārļa meitas Juhanson vārdu,
nozaudēto
iekšz. pasi JVs 1991, izdotu no izdotu no šīs pagasta valdes dina par nederīgu
Ramkas pag. valdes 1922. g. 1920. g. 7. septembrī ar Ns 71. apliecību, izdotu Antoniņai Kroļ
24. novembrī 1926. g. Ns 3545
2. okt. uz Lates Jēkaba m.
Jaungulbenes
pagasta valde malkas saņemšanai.
26419
Purinās v.
26214
izsludina
par
nederīgu
nozaudētu
>
Lutriņu pagasta valde, KulĪslīces pag. valde izsludina par kara klausības apl. ar Nš 12741,
ar šo izsludina
nederīgiem sekošus nozaudētus izdotu 1921. g. 21. septembrī no dīgas apriņķī,
dokumentus:
1) Latvijas pasi Valkas kara apriņķa priekšnieka par nederīgu nozaudēto zirgu
pasi, izdotu no Lutriņu pagasta
Ns 1342, izdotu no Bornsmindes uz Ernesta Jāņa' d. Bērziņa
valdes 1922. gada 14. ' septembri
pag. valdes 1921. g. 9. nov. uz vārdu
un Latvijas
iekšzemes
Minnas Miļun v., 2) Latv. pasi pasi ar Ns 4. izdotu 1920. gada ar Nš 908 uz Anša Druvaskalna
vārdu
149 cm. augstai melnai
Jvfe 1319, izdotu
no Rundāles 30. aprilī no Lodes pag. valdes
Uz pases bijusi atzīme
pag. valdes 1921. g. 18. aug. un uz Lienes Jāņa m. Ulpes vārdu. ķēvei.
par ķēves pāriešanu Friča, Kola
kara klausības apliecību Ns 17709,
Valkas pagasta valde izsludina īpašumā, iedz. Lutriņu pagasta .
izdotu no Jelgavas-Bauskas kara
Jūskās.
26324
nederīgu nozaudēto iekšapr. pr-ka 1924. g. 19. okt. uz par
zemes pasi ar Ns 353, izdotu no
Ludviga Baltadona v.
26215
Zebrenes pagasta valde
izsluviņas 1920. g. 10. novembri dina par nederīgu nozaudēto
Baldones pag. valde izsludina
Emmai Jēkaba m. Atpils. 26066 3. daļas rezervista
apliecību, izd.
par nederīgu
nozaudēto
Latv.
Sēlpils pagasta valde izsludina no Tukuma-Talsu kara apriņķa
pasi Ns 205, izdotu no Misas
'
nozaudēto kara pr-ka 20. janvārī 1926. gadā ar
pag. valdes 30. maijā un kara par nederīgu
Ns
857
uz
Augusta-Vilhelma
izdotu
no
klausības
apliecību,
kļaus. apl. Ns 10499, izdotu no
Friča d. Judovica v.
26328
Jelgavas-Bauskas kara apriņķa Vidzemes-Latgales gūstekņu nopr-ka pārv.
1923. g. 22. janv. metnes priekšnieka 1920. gada
MētrieTīes pagasta valde izsluuz Jāņa Jāņa d. Sperliņa v., 6. janvārī ar Ns 195 uz Pētera dina parnederigu, kā nozaudētu,
26063 karaklausības apliecību, izdotu
un Latvijas pasi Ns 1077, Izdotu Anša d. Lodziņa vārdu.
no Cēsu kara apriņķa priekšno Baldones pag. valdes 1921. g.
Kārsavas pagasta valde iz1922. g. 6. okt. Ns 6766,
24. dec. uz Annas Mārtiņa m. izsludina kā nozaudētu iekšzemes nieka
uz Kārļa Lāča v.
26418
Sperliņ v.
26212
pasi uz Veližinska Kazmera Sta^
Lībagu pag. valde izsludina
Jērcēnu pag. valde izsludina ņislava
d. vārdu,
izdotu no
par nederīgu
nozaudēto Latv. Rēzeknes
apriņķa
priekšnieka par nederīgu, kā nozaudētu, kaNe 12849,
iekšz. pasi Ns 74, izdotu no šīs palīga 1. iecirknī 1920. g. 30. no- raklausības apliecību
26088 izdotu
pag. valdes 1920. g. 26. maijā vembrī ar Ns 7107.
16. martā
1923. g. no
Tukuma-Talsu
uz Jāņa Jēkaba d. Aģa v. 26216
kara apr. pr-ka
Zemītes
pagasta
valde
izsluuz
Jāņa
dēla
Baigas, Jāņa
Planicas pag. valde, Kuldīgas dina par
nederīgu, kā nozauvārdu.
26417
apr., izsludina par nederīgu nosekošus
dokumentus:
dētus,
Medzes pag. valde izsludina
zaudēto Latv. iekšz. pasiNs 2309, 1) kara klausības apliecību, izpar nederīgu, kā nozaudētu, šīs
izdotu no Talsu pils pol. pr-ka dotu no Tukuma-Talsu
kara
1920. g. 31. aug. uz Žana Jura d.
pagasta valdes 1926. g. 15. janv.
apriņķa priekšnieka 1923. gada ar Ns 99 izdotu zirga
pasi uz
Ulmaņa v.
J26218
10. aprilī ar Ns 276 uz Žaņa- Andreja
Kristapa
dēla Ābola
Embūtes pag. valde izsludina Friča
d.
Ziemeļa
vārdu, vārdu.
Jāņa
26519
par nederīgu
nozaudēto pasi 2) kara kfausības apl., izdotu no
Saldus pagasta valde,
Ns 330, izdotu no Vaiņodes pag. Tukuma-Talsu kara apriņķa koKulvaldes uz Jāna Andža d. Liega mandantūras 1920. g. 9. jūlijā dīgas apr., izsludina par nederīgu
vārdu.
26219
ar Ns 6822 uz Jāņa Klasa d. nozaudēto Latvijas pasi Ns 1054,
izdotu no Žvārdes pag. valdes
26062
Liepupes pag. valde atsauc Birziņa vārdu.
1920. g. 2. augustā uz Almassavu
sludinājumu,
ievietotu
Auru pagasta valde, Jelgavas lūles Friča m. Ābele v.
26222
.Vaid. Vēstn." 1927. g. 22 nu- apriņķī, izsludina par nederīgu
Jaunlatgales apriņķa
1. robežpar Pranasa Karolisa
no Lietanozaudēto 3. d. rezervista apapsardzības rajona
priekšnieks
vas valdības
1926. g. izdotas liecību
uz Pētera
Jēkaba d.
pases Ns 280012 nozaudēšanu, jo Zemīta vārdu, izdotu no Val- izsludina par nederīgu nozaudēt»
Latvijas iekšzemes pasi Ns 6309,
pase atrasta.
26323
mieras kara apriņķa priekšnieka
1926. g. 8. februārī ar Ns 2158. izdotu no Ludzas apr. Kārsavas
Rīgas apr. Skrīveru
iec. pol.
pag. valdes
1923. g. 20. nov.
pr-ks izsludina
par nederīgām
Kandavas pagasta valde, Talsu uz Aleksandra Franča dēla Pisekošas nozaudētas Latv. iekšz
apriņķī, izsludina par nederīgiem čukana vārdu.
26302
pases: 1) Ns 478, izdotu 1923. g.
sekošus nozaudētus dokumentus:
28. nov. no Aizkraukles
pag.
Ēveles pagasta valde, Valkas
1) karaklausības apliecību (vecā
valdes uz J3na Jura d. Vanaga parauga),
izdotu no Tukuma- apr., izsludina par nederīgu novārdu, 2) Ns 484, izdotu 1920.g.
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Talsu kara apriņķa priekšnieka
13. jūlijā no Jumpravas pag.
Ns 594, izdotu no Jērcenu pag.
1923. g. 13. aprilī ar Ns 780 uz
valdes uz Emilijas
Mārtiņa m.
valdes 1920. g. 26._septembrī uz
Anša Pētera
dēla Blumentala
Krauklis v., 3) Ns 4319, izdotu
Lidijas Matīsa m. Švalbe vārdu.
vārdu; 2) 3. daļas rezervista
1922. g. 19. aug. no Rīgas apr.
Rugāju pagasta valde izsluapliec. Nsl207, izd. no Tukumapr ka pal. 3. iec. uz Kārļa Jāņa
Talsu kara apriņķa priekšnieka dina par nederīgiem sekošus nodēla Rode v., 4) Ns 1128, izdotu
1) kara1926. g. 20. janvāri uz Anša zaudētus dokumentus:
1923. g. 17. aprilī
no Irlavas
klausības apliecību Ns 4664, izEglīša vārdu.
26321
pag. valdes uz Lūcij as-Katrinasdotu no Ludzas kara apriņķa
Kandavas pagasta valde, Talsu
Erikas Jēkaba m. Zeidenberg,
priekšnieka 1921. g. 28. aprilī
izsludina
par
nederīgu
apriņķī,
5)
Ns
1297,
dzim. Stern, v.,
izuz Augusta Jāņa dēla Blūma
nozaudēto Latvijas pasi Ns 102,
dotu 1921. g. 25. jūlijā no Stukvārdu un 2) karaklausības apizdotu
no
Kabiles
pag.
valdes
maņu iec. pol. pr-ka uz Jūlija
izdotu
no
liecību
Ns 1088,
1920.
g.
7.
aprilī
uz
Annas
Jāņa d. Staprenav., 6) Ns 1058,
Vecgulbenes
dzelzsceļa
mezgla
Andreja
m.
Mon
vārdu.
26320
izdbtu
1921. g. 29. aprilī no
komandanta
1919. g. 23. deStukmaņu iec. _pol. pr-ka uz
Alsviķa pagasta valde, Valkas cembrī uz Jūlija Andreja dēla
Paula Reina d. Ābels
v.
26507
apriņķī, izsludina par nederīgu Plukša vārdu.
26622
apliecību, izdotu
Vecmuižas pag. valde izsluIlūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec. kara klausības
no mobilizac. komisijas Alūksnē dina
izsludina par nederīgu nozaupar nederīgu
nozaudēt»
dēto Latv. iekšz. pasi Ns 1980, 1919. g. jūnijā (numurs un Latv. pasi Ns 427, izdotu no
datums
nav
zināmi)
uz
Alfrēda
izdotu
1927. g. 20. febr. no
Vecmuižas pag. valdes 1920. g.
26316 31. martā uz Amālijas Jura m.
Ilūkstes apr. pr-ka
pal. 2. iec. Indriķa d. Kreica vārdu.
Dambeniek v.
26067
uz Pelagejas Efima m. SnetkoJaunpils pagasta valde ar šo
vas v., 2) leģitimācijas kartiņu izsludina par nederīgu nozaudēto
Strenču miesta valde izsludina
Ns
Latvijas-LIetavas Rīgas komercbankas
3819/12
Jelgavas par nederīgu nozaudēto Latv.
robežas pāriešanai, izdotu 1927. g. nod. noguldījuma zīmi Ns 19222, iekšz. pasi Ns 1756, izdotu n»
18. janvārī no Ilūkstes apriņķa izdotu
1922. g. 1. jūlijā uz Trikātas pag. valdes
1921. g.
pr-ka pal. 2. iec. uz Pelagejas Jaunpils pagasta valdes vārdu 3. febr.
uz Jēkaba Friča dēla
26510 par zumu Latv. rbļ. 11400,—. Attara v.
J efima m. Snetkovas v.
26413
Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
Jaunlaicenes pag. valde izsluPriekules pol. iec. pr-ks izsluizsludina par
nederīgu
nozaudina par
nederīgu nozaudēto dina par nederīgu
nozaudēto
dēto iekšz. pasi Ns 312, izdotu Latv. iekšz. pasi Ns 719, izdotu kara kļaus, apliecību
Ns 7991,
no Pēternieku p. valdes 1922. g. no Aizviķu pag. valdes 1924. g. izdotu no Valkas kara apriņķa
5. okt. uz Jāna Trines d. Blūm 3. junijā ' uz Antona
Franča d. pr-ka 1922. g. 27. sept. uz Jāņa
vārdu.
26509
Baufola v.
26618
Jāņa d. Liepiņa v.
46415
dotu no Rūjienas iec. pol. priekš-

skolotāju

Seces pag., Jēkabpils apriņķī,

Valsts zemes banba.

Saskaņa ar likumu par Valsts zemes fondā ieskaitīto zemju hipotekarisku paradu nolīdzināšanu un dzēšanu (Lik. krāj. 1923. g. Ns 92) un šī likuma 1927. g. 24. janvāra pārgrozījumiem (.Vaid.
Vestn/ s. g. 18. num) Valsts zemes banka uzaicina kreditorus pieteikt viena mēneša laika, pēc š?,
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī", savas tiesības un uzrādīt prasības dokumentus,
kas nodrošināti uz sekošam mūža nomas, obroka un činša zemes gabaliem :
^
1. Uz Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas V grupas dzimts nomas gruntsgabalu Ns 53, hip.
Ns 2034 un tagad apzīmēta ar Ns 857F;
a) 1908. g. 11. septembrī Nš 192 Antonam Villiņam par labu 5000 kr. r.
b)
1912. g. 5. jūlijā Ns 318 Marijai Matsonai
par labu 6000 kr. r.
c) 1912. g. 3. oktobrī Ns 485 Konstantīnam Vesso par labu 1.500 kr. r.
2. Uz Siguldas miesta dzimts nomas gruntsgabalu
J& 140, hip. Nš 2926 un tagad apzīmēta
s
s
ar Ns 235F;
Pec 1914. g. 4. jūnija ar Ns 326 nostipr. hipotēkas Fridricham Strombergam par labu SCO kr. r.
3. Uz Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas II grupas dzimts nomas gruntsgabalu Nš 90, hip.
Ns 1456 un tagad apzīmēts ar Nš 818F, nostiprināta 1901. g. 18. maijā ar Nš 110 Lībai Zemčenko par
labu 20OO kr. r.
4. Uz Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas 1 grupas dzimts nomas gruntsgabalu Nš 81, hipot.
ī* 987 un tagad apzīmēta ar Ns 987F;
a) 1878. g. 7. septembrī ar Ns 126 Vilhelmam fon Hanam par labu 3000 kr. r.
b) 1910. g. 15. decembrī ar Ns 409 Vilhelmam G intalam par labu 6000 kr. r.
c) 1911. g. 17. februārī ar Nš 54 tam pašam par labu 3000 r. kr. n.
d) 1911. g. 19. martā Ns 102 Kristīnei Čarke par labu 4500 r. kr. n.
e) 1912. g. 21. augustā ar Ns 4 ievesta atzīme pēc Rīgas apgabalt 1912. g. 14. augusta izpildu
raksta Ns 311248 Konstantīna Reima 548 r. kr. n. prasības nodrošināšanai.
i) 1914. g. 10. .jūnijā Ns 331 nostiprināta hipotēka Osvaldam Palmām par labu 2000 r. kr. n
5. Uz Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas I grupas dzimts nomas grunts gabalu Ns 91b, hip.
Ns 806 un tagad apzīmētu ar Nš 1029F ;
a) 1887. g. 10. septembrī Ns 609 Augustam Kēlbrandtam par labu 2000 r. kr. n.
b) 1889. g. 17. decembrī J* 254 Danielam Cimmermanim par labu 10000 r. kr. n.
c) 1908. g. 17. novembrī Nš 250 Žanim Bacham par labu 8000 rbļ. kr. n.
d) 1912. g. 16. martā Ns 130 tam pašam par labu 10C00 r kr. n.
e) 1913. g. 31. jūlijā Ns 344 Danielam Cimmermanim par labu 10000 rbļ. kr. n.
6. Uz Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas dzimts nomas gruntsgabalu Ns 91 e, hip. Ns 955 un
tagad apzīmēts ar J* 1026F, nostiprināta 1914. g 18. novembri, hipotēka Nš 525 Jānim Daibem par
labu 1000 r. kr. n.
7. Uz Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas V grupas dzimts nomas gruntsgabalu Nš 8, hipot.
J>fe 1669 un tagad apzīmēts ar Nš 1113F;
a) 1902. g 11. novembrī ar Nš 240 Girgenam Mukempar labu 5000 kr. r.
b) 1913. g. 4. aprilī ar J* 166 Otrai Vidzemes Savstarpējai kredītbiedrībai par labu 5000 kr. r.
8. Uz Jūrmalas pilsētas Bulduru muižas VI grupas dzimts nomas gruntsgabalu Ns 1, hipot.
Nš 1692 un tagad apzīmēts ar Ns 997F, nostiprināta 1903. g. 17. februārī Nš 41 Fridricham Kupicām
par labu 2000 kr. r.
9. Uz Jūrmalas pils. Bulduru muižas I gr. dzimts nomas gruntsgabalu Nš 99, hip. Ns 1106 un
tagad apzīmēts ar Ns 11C6F, ievesta 1896. g. 11. aprilī ar Nš 2 atzīme pēc Rīgas apgabaltiesas
1896. g. 2. aprija izpildu raksta Jāņa Budņicka 300 r. kr. n., prasības nodrošināšanai.
27602
Vatdc

Dzelzsceļu X ceļu iec. pr-ks i

Ventspili, Pārventā,
savā kantorī, 31. martā 1927. g.,
pulksten 11 noturēs

mutisku

'

I

izsoli

ar p ē c i z s o 11 6. aprilī 1927. g.
zemākminēto
darbu izdošanai
mazākprasītājiem.
1) Šaurceju sliedīšu, pārmiju un
vagonetu, kuri atrodas uz
Ventas upes krasta pie Varves muižas, iekraušanu prāmī
ar pārvešanu uz Ventspili
tin izkraušanu uz stacijas teritorijas norādītā vietā. Drošības nauda Ls 40.
2) Podnieku
darbi iecirkņa robežās uz līnijas Ventspils—
Kandava un lauku ceļiem
Ventspils—Stende ar nozarojumiem. Drošības naudaLs200.
Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties iecirkņa kantorī darb28781
dienās no pīkst. 9—15.

fnģures virsmežniecība

pfirtos otrreizēja mut. izsolē
7. aprilī š. g., pīkst. 12 dienā,

apm.

40

ciešm. bērza
un
finieru klučus,

dienestā

melnalkšņa

un apgaismošanu
Muzikāliem

apmēr. 6

un sabiedriskiem

darbiniekiem priekšroka.
Pasta adrese: St. Sece, Tuvākas dzelzsceļa stacijas Koknese
un Sece.
28809
Secē, 19. martā 1927. g.
Priekšsēdētājs (paraksts.)
Stalbes

A k t i v s.
Materiāla rēķ.
Inventāra rēķ

Ls

. . .

Nosolītajam jāiemaksā 10°/o no
nosolītās sumas vai ari _ jāpiestāda
droši galvinieki. Tuvāras
ziņas
ikdienas Stalbes pagasta valdē
ari pa tālruni — Mazstraupe Ns 30.

43.500,—

rēķ

72,50
50.000,-

Bilance

Ls

Materiāla rēķ.
Inventāra reķ.
Kases rēķ.

2*

3.800,—
600,—
2.027,50

Debitoru un kredit.
rēķini
.
.

43.500,—

Apšaubāmu paradu
rēķini
.
. .

Bilance

Kases

Ls

maksā:

Ls

50.000 —

SO jOļV-

1

_

Pasīvs.

3.800,—

Pamata kap. rēķ.

,.J

Ls

.50.000,-

600,—
2.027,50
43.500,—

72,50

ļ

50.100,—

ļ

25299

£0.000,—

Valde.

bilance

ieņem uz zemes klaušu nolikuma pamata.
-

gaļas izmeklēšanas stacijām.
Likums
par
tirdzniecības

kuģu administratīvo
personālu.
saraksts, kuri
Dokumentu
apliekami ar rakstu nodevu.
pa-

uz

. Aktīvs.
Kase
Tekoši rēķ.
Vērtspapīri

1. jūliju
Ls

. .

16.246,87

bankās
.
. .

4.752,—

Kust. un nekust. īp.
Vekseļi portfelī
.
Vekseļi diskontā .

11986,—
106.998,32

14.984,—
45.450,—

Debitori

Pārgrozījumi likumā par laDažādas akt. sumas
bības rezervēm.
~~
Likuma par lopkautuvēm un

vispārēja

okcion. sapulce

1926. gadu.

Pasīvs.

Ls

Pamata kapitāls .
Kreditori
.
.
Vekseļu diskonta
rēķins . . .
Izsniegti vekseļi
Daž.pasivas sumas I

121.000100.762,37

45.450,- I
25.000 19,867,50

12 922,94

?

4.95416

!

311.079,8T

Peļņas — zaudējumu
Zaudēts.
Izmaksātas algas .
Izmaksātas y°,o
Telpas, komandej,
zimognod. un citi
tirdzn. izdev. .

Ls
12.400,—
19.311,25

ārsts,

Vecmuižas virsmežniecība

izūtrupēs

pārdos mutiskā izsolē

Kinematogrāfa Mi Sab.

un (isiiitia sagulu.

tipogrāfijā.

.

1924. gada 31. decembrī.

l

Saturs:

Valsts

Ls

Pamata kap. rēķ.

50 000.—

komerclīankas

Iespiests

_
50 000.-

I

Akciju sabiedrības „Abava"

Latvijas telegrāfa aģentūras
statūti.
Likums
par
eksportējamo
augļu un ogu kontroli.
Linums par atlīdzības normām pašvaldības iestādēm
par telpām, kuras karaspēks

kanclejas ierēdnis ne.

I

72,50

ziņo, ka 1926. g. 12. decembrī
nepārdotos sausus un vēja gāztus kokus, akciju sabiedrībai ,,Abava" izd.
15.736,31
izvešanas atļauja
ar Ns 18892
Bauskas apr. priekšnieka
40 vienības no 4—203 kokiem, vērtībā no Ls 1 līdz Ls 13.
pieteikta par nozudušu un ar
Zaudēts Ls
47.447,56
palīgs 1. iec.
Mežu pārdos
uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija šo tiek izsludināta
par nedeizsludina vispārības zināšanai, ka un 4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
rīgu.
28783
Dzēsts
iepriekšējo
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
š. g. 28. martā, pulkst. 12 dienā,
2.459,66
gadu zaudēj. .
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10%
Bauskā, PHs ielā Ns 40
Jiatvijas
drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc noKopā LsJ
49 907,22
solīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas, par kuru
~
vienība nosolīta.
2633u?
Robertam Zankevicam apKā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizrakstītu mantu, sastāvošu no daņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu
zīmes un
Rubas pagastam
lauksaimniecības
un
žādiem
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
Jelgavas apriņķī, vajadzīgs
1*
amatniecīb. piederumiem, n»vērt. garantijas.
Ls 310,35, dēļ slimo kasei pieVirsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
nākošās sumas piedzīšanas.
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Bauskā, 1927. g. 11 .martā. Nsl002.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežlīgšana resp. velēšanas notiks
~
ziņiem, ļļ
Rubas pag. namā, Skilom. no
Bauškas apr. pr-ka pal. Liec.
bankas telpās Rīgā, Šķūņu ielā Reņģu
K. Ventjs.
stacijas (Liepājas—Rīgas
28111
28785
S&rundas viwstncxnicr.iba.
Ns 15, 24. aprilī
1927. g., dzelzsc.) 2. aprilī 1927. g., pīkst.
pīkst.
11
no
rīta.
3 pec pusdienas, pie pagasta paTorņakalnas stacijā preču
Dienas kārtība:
Kandidāti, kuri veļas
domes.
noliktava
1. Vispārīgas sapulces darbinieku ņemt dalību līgšana, top uzaici1927. gada 28. aprilī, Vecmuižas pag. nama,
vēlēšanas.
nāti iepriekš pieteikties pagasta
2. Gada pārskats par 1926. g. valdē, lai zinātu nozīmēt šķūtg., plk. 11,
revīzijas komisijas ziņojums nieku skaitu
24. un 26. marta š.
to atvešanai no
un peļņas sadalīšana.
stacijas un
aizvešanai atpakaļ.
oasažiera ātruma sūtījumu Lie' ada izdevumu budžets.
saNs
237021,
3.
1927.
g
pāja-Torņakalns
Ārsta māja atrodas p'e pašas
īpašumu iegūšana,
stāvošu
Reņģu stacijas, turpat ari aptieka.
augošu mežu pēc platlb. uu celmu skaita 4. Nekustamu
atsavināšana un
apgrūtinā- 28708
Pagasta valde.
no 7 kastēm siera,
un sagatavotus meža materiālus:
šana ar parādiem.
svarā 484 kg. Nosūtītājs H.
uzrādītais.
I iec. mežniecībā, Vecmuižas novadā pēc platības 1 vienība 5. Dažādi jautājumi.
JIS"
Raeder, saņēmējsdubl.
ha vērtība Ls 35.— un pec koku skaita 15 vienības no 3—391 6. Bankas valdes, padomes un
0,24
pr-ks
Torņakalna stacijas
paziņo visiem saviem akcionāriem,
revizij.
kom.
locekļu
vēlēšanas.
kokam vērtība no Ls 6—96.
Statūtu § 59.
Uz uzrādītāju ka 1927. g. 9. aprilī tiek sasaukta
288191
J- P"tnjn_š.
II iec. mežniebībā, Vecmuižas novadā pēc platības 2 vienības
izrakstītas akcijas dod tiesību
no
1.56—3.08
ha,
vērtībā
no
Ls
1130—1641
;
pēc
koku
skaita
12
valdei
pagasta
viItalsnavas
vienlbas no 19—37 kokiem, vērtībā no Ls 7—65 un sagatavotus uz balsi tanī gadījumā, ja viņas
vajadzīgs
ir priekšā stādītas sabiedrības
meža materiālus 2 vienības vērtībā no Ls 29—133;
valdei ne vēlāk, kā 14 dienas kura notiks Elizabetes ielā 61,
IV iec. mežniecībaBirzgales novadā, sagatavotus meža mateiestrādājies
pulksten 6 vakarā.
pirms vispārīgas
sapulces un
riālus 1 vienību, vērtībaLs 53;
Dienas kārtība:
II iec. mežniecībā pēc platības pārdodamās vienības koki izgā- netiek ņemtas atpakaļ līdz sapulces beigām. Pašu akciju vietā 1.Valdes paziņojums.
žami ar celmu un saknēm.
var stādīt priekšā apliecību no 2. Revīzijas komisijas ziņojums.
Mežu
pārdos
uz
zemkopības
ministra
1924.
g.
14.
maija
un
_
brīvs dzīvalsts un valdības apstiprinātām
Alea Ls 60 mēnesī,
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
3.
Gada pārskata apstiprināšana
apiekšzemes un ārzemes kredītvoklis ar apkurināšanu un
"""" Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
par 1926. gadu.
notiks
Pieņemšana
iestādēm, ka akcijas pieņemtas 4. Budžeta apstiprināšana par
gatmošanu/
Izsolē pielaidis personas, kuras
iemaksās izsoles komisijai
a 1927. g.
glabāšanā vai ieķīlātas, apliecīKalsnavas papastnam
1927. gadu.
* martā, pulksten 2 pēc pusd. 10% drošības naudas no attiecīgu vienību Izsludinātās vērtības. bās jābūt apzīmētiem
akciju
30
Pec nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
5. Valdes un revīzijas komisijas
Jaunkalsnavu.
numuriem.
Uz
vārdu
izrakstītu
:
Caur
Pasta adrese
locekļu vēlēšanas.
par kuru vienība nosolīta.
akciju īpašnieki bauda vispārīgā
Pagasta valde.
28818
1) Latvijas valsts iekšējo aiz2*
Kā drošības naudu pieņems:
28803
sapulcē balstiesību tikai tanī 6. Tekoši darbi.
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts gadījumā
Rīgā, 19. martā 1927. g. Valde.
""RīgasToTr Jūrmalas iecirkņa zemes bankas
,
ja
viņi
ierakstīti
valdes
6°/o ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas. grāmatās ne vēlāk
par _ ņedekā vienu mēRīgas pol. 3. iec. pr-ks izslunriekšnieks izsludina
Virsmežniecība
patur sev tiesības noņemt no Izsoles izsludi- nesi pirms vispārīgās sapulces, dina par nederīgu
lekszenozaudēto
Latvijas
nozaudēto
SJu noM"
ngu
pie kam netiek prasīts, lai uz atvaļ. apl. JNs 34277 izdotu no
g. no Rīgas nātās vienības pēc saviem ieskatiem.
i»«b
1923.
tfdmes pasi,
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja
un pie iecirkņa vārdu izrakstītās akcijas priekšā Rīgas kara apriņķa
5
pr-ka uz
jūrmalas P''l.£=,ia dēla mežziņa.
stādītu.
Kārļa Jēkaba d. Šteina v. dz.
Induļa,
Kārļa
Vecmuižas virsmežniecība.
28481a
„ Augusta28674
Valde.
Auzekļa ielā Ns 4, 21. 28813
yt.«|A \rardU.

pfirdos nalFiisolBanB

50 000 _

43.500,—

Apšaubāmu paradn.
rēķins

bez piesūtīšanas Ls 0,28
„ 0,30
ar piesūtīšanu

virsmežniecība

;

blO.2 027,50

Bilance

tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem.

Burtnieku

kap rēķ. .

P a s i v s.

3.80i,—

rēķ.

Debit. un kredit. rēķ.
Apšaub. paradu rēķ.

ar 90°/o pazeminājumu no takses cenas 17. martā 1927. g. izsolē

Pamata

1923. gada 31. decembrī.

Debitoru un kredit.
rēķinu .....

1927. gada 5. burtnīca
iznākusi
un dabūjama
Valsts

,^

ls

72,50

A k t i v s.

notelhumu Krājums.

Pampāļu pag. valdes telpās 27. aprilī 1927. g.

Pasīvs.

. .
. .

Valde

Likun dd ministru Kabineta

40)

50.rjfo

1922. gada 31. decembrī.

Aktīvs.

Aktīvs.
Materiāla reķ.
. .
Inventara rēķ. ...
Kases rēķ.- ...

36)

-

50-100-

nespējnieku nama
pārbūvi.

34)

sn
nnr,
°«-uU0,

2.027,50

1927. g. 7. aprilī, pulksten 11 no
rīta, Stalbes pagasta namā (c. Materiāla rēķ. . .
Inventāra rēķ . . .
Mazstraupi),

Burtnīca

Pamata kap. rēk .

pagasta

voirflksolišana

I
ls

600,—

Kases rēķ
Debitoru un kredit.
rēķ
Apšaubāmu paradu

izdos

28289

P a s i v s.

3.800,—

.

padome

39)

pārdos mutiskā izsolē

un

pūrv. zemes.

tekošā ziemas sezonā un izvestus uz posma JadekšiEngure (Kūļciems), novērt, par Ls 13 m.
Tuvākas ziņas par izsoli skat. .Vaid. Vēstn." Nš35.
37)
28784
Engures virsmežniecība.
38)

virsmežniecība

vietā).

(kara
Kandidāti kuri vēlētos min.
vietu pieņemt, tiek uzaicināti
ierasties 30. martā š.g. pulksten
12. dienā, Seces pagasta namā
pie pagasta padomes uz vēlēšanām, līdzņemot
savus dokumentus par izglītību un ari ārsta
apliecību par veselības stāvokli,
jeb līdz min. datumam pieteikties rakstiski.
Algas pēc kategorijas, dzīvoklis ar apkurināšanu

sagatavotus

Skrundas

iesauktā

1921. gada 31. decembrī

Bilance

sfzolofājs, vietas
izpildītais

35)

virsmežniecības kancleja, Odres muižā, Nurmuižas pagastā

RiSas mežu un būdu akciju sab.

vajadzīgs

priekš 6. kl. pamatskolas

311,079,87

I

rēķins
Ls

Pelnīts.

6.288,21

Peļņa no rūpn. .
Peļņa no tirdzn.
Dažāda veida peļņa

26.241,20
17. 377,81

49.907^2

Kopā Ls

V a J_ d__-

D. Rīgas kopējā, darili
slimo kasei valde ka
paziņo kases dalībniekiem,
un
1926. gada pārskats sastādīts
izlikts kases telpās, Raiņa ."""
varā Ns 7, kases dalībniek
VALDt.
ieskatīšanai. 28327

lokoreiias pagasta

plensalmnlekusa»

«Keibe

paziņo atklātībai, ka viņa

savu

uzdarbību pavisam nav
uzskatama
sākusi, kādēļ
par neesošu.

VALDE.

28782

Liepājas

rtķnlhilnu»**
12.? a P
sasauc 1927. gada_
"""u-i^ft " , ,

liilējii pi 1?*m
Dienas

kfj£_*iWS

par 19»?
isi jas
2) Reviziļf j£„|,m
gadu.
linojums. 3) Norēķināja^
»'
bilances apstiprināšana
^
atsvabināšana. 4) vie
«"
tora vēlēšana uz J B* ta m
direktora-jtandid»
viena
5) l^- *>*
2 gadiem.
apstip'
DĒ
un darbības plāna
1) Pārskats

per
u,
D| a

„„
, Do,

28828
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