Maksa

par „Valdibas Vēstnesi":

ar piesūtīšanu

bez piesūtīšanas

par:

gadu
. . . Ls 22—
V2 gadu . . „ 12,—
3 men
6,—
1
2,—
»
• ,.
Pie atkalpārdevējiem . „' —,12

Uzlabotu

mārku

(saņemot eksped.)
gadu
. . . Ls
i/gadu . . „
3 mēn.
. . „
1 „
. . „
Par atsevišķu
numuru
. „

ierīkošanas

par:
18,—
105,—
1,70

—,10

līdzekļu

iz-

sniegšanas kārtība un apmēri.
Mārku apskates programma.
Par pārgrozībām noteikumos N° 314 un
pagaidu noteikumu un tarifa preču
pārvadāšanai 8 6.

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

1928. g. 12. jūnijā.
Finanču ministris R. Liepiņš,

Uzlabotu mārku ierīkošanaslīdzekļu
izsniegšanas kārtība un apmēri.
A.

Kādiem

nolūkiem

līdzekļi

izsniedzami.

a) Uzlabotu mārku ierīkošanai: 1) ar
nolaižamu (maināmu) ūdeni, 2) ar caurtekošu ūdeni.

Mārki, skatoties pēc zemes
var būt pilnīgi izbūvēti, pa

īpašībām,
daļai vai bez izbūves.
b) Mārku

ierīkošanai mērcēšanas izmē-

ģinājumu izvešanai
dabīgos apstākļos:
1) mērcēšanas procesa dažādu pakāpju
pētīšanai, 2) dažādu mērcēšanas paņēmienu salīdzināšanai vienādos apstākļos:
stāvošā ūdenī, caurtekošā ūdenī un balonos (upju un ezeru ūdeņos), 3) noderī-

gāka linu
šanai,

un

ūdens

4) mārku

samēra noskaidro-

mēslošanas

jautājumu

pētīšanai, 5) rudens un pavasara mērcēšanas un 6) vien- un divreizējas mērcēšanas
priekšrocību noskaidrošanai.
c) Pastāvošo mārku

B.

uzlabošanai.

Mārku ierīkošanas kārtība
;
pab. īstu apmēri.

a) Mārki
labu ūdeni,

ierīkojami

un

vietās ar noteikti

pēc iespējas pie satiksmes
centriem, kur tiem būtu arī demonstrējoša

Latvijas valdības
Iznāk katru

mārki

ierīkojami

pie

lauk-

saimniekiem — atsevišķās saimniecībās
vai vairākām saimniecībām
kopā, ja
lauksaimnieki par to savā starpā vienojušies, pie kam priekšrocība mārku ierīkošanā dodama lauksaimnieku grupām
un atsevišķiem lauksaimniekiem, kuriem
mārku trūkst. Uzlabotu mārku ierīkošanai valsts izsniedz ' pabalstus 35 līdz
65% apmērā no ierīkojamo mārku izmaksās summas. Laukstrādniekiem jāuzņemas vajadzīgo strādnieku un materiālu apgādāšana un jāgarantē uzturēt
mārkus kārtībā un izvest nepieciešamos
Mārka kārtībā
uzturēšana
remontus.
resp. nepieciešamie remonti lauksaimniekiem izdarāmi uz sava rēķina. Par mārku
pildīšanu nepierakstiska
vienociešama lauksaimnieku
šanās ar linu monopola nodaļu vai viņas
pilnvarotai
organizāciju. Mārku ierīkoierīkošanas

noteikumu

šana un kārtībā uzturēšana atrodas attiecīgas organizācijas uzraudzībā. Mārku
ierīkošanas, lietošanas un kārtībā uzturēšanas noteikumu neievērošanas gadījumā
ir tiesība pabalstu atprasīt. Valsts prasības un uzraudzība izbeidzas pēc 3 gadu
notecēšanas, skaitot no mārku ierīkošanas
dienas.

c) Uzlaboto

mārku- ierīkošana

pie orga-

nizācijām, kā arī pastāvošo mārku uzlabošana atsevišķās saimniecībās, izvedama
uz līdzīgiem noteikumiem. Kontroli par
ierīkotiem mārkiem izdara linu monopola
nodaļa vai tās pilnvarota organizācija.
d) Izmēģinājumu mārki ierīkojami ar
valsts līdzekļiem pie izmēģinājumu stacijām un projektējamiem atspaidu punktiem Latgalē. Vajadzības gadījumā mārki
var tikt ierīkoti arī atsevišķās saimnie' cībās, kurās
mēģinājumus
mērcēšanas
jjbūtu iespējams pietiekoši precizi izvest.
I e) Mārku uzlabošana izvedama uz tā-

Biem pat noteikumiem

kā'paraugmārku

Ierīkošana.
mārku lielums atsevišķās
saimniecībās sekošs: jaunsaimniecības līdz

f) Uzlabotu

dienu, izņemot

Redakcija:

fMģm

.-

oficiāls

W^^

2_ pūrvietu

linu

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī M> 1. Tālrunis 20031
Atvērts

Kopējo mārku

(sabiedrību vai organizāciju) lielums pēc
paredzamās
izmantošanas
vajadzībām.
Lielāki mārki ierīkojami sērijās. Atsevišķa
mārka lielums sērijā — 1—2 pūrv. linu
nomērkšanai.
ierīkošanas
g) Lūgumi
dēļ mārku
iesniedzami vietējām lauksaimniecības organizācijām vai agronomiskiem darbiniekiem (apriņķu agronomiem, rajonu agronomiem un instruktoriem, lauksaimniecības skolu skolotājiem).
Ar vietējo organizāciju
vai
agronomisko
darbinieku
atsauksim" lūgumi iesniedzami linu monopola nodaļai līdzekļu piešķiršanai.

no

pulksten

9—3

1924. gada 20. jūnija likuma kārtībā

paredzēts

pils

un

niekiem,

tos var saņemt lauksaim-

kur

agronomiskiem

darbi-

nieki.
Valsts saimniecības departamentā

Linu kultūras

direktors J. Miezis,
un apstrādāšanas

lietu vadītājs P. Ķeviets

Mārku apskates programma.
Apskates

izvedamas,

lai

noskaidrotu

izvedamas

Pagasts

Sādža

kārtas

1.

Piedrujas

2.

Pustiņas

tāju saimniecībās.

Apskates

izdara

ap-

dējie pirmā kārtā
niecībās.
Apskates
jautājumi:

savu skolnieku saim-

uzdevumā

1) saimniecības

ietilpst

Kjjp'rm

Vlsk«

adrese

un

Mērniecības

37. numurā,

rakti,
5) no kurienes

un

kādi

ūdeņi

ieplūst

mārkā,
6)

ūdens

stāvoklis

mērcēšanas

laikā

(mainās vai stāvošs),

7) jaunizraktu mārku sagatavošana linu
mērcēšanai (ieraudzēšanas paņēmieni),
8) mārku tīrīšana,
9) linu un ūdens

samēri

mārkā

pie

mērcēšanas,
10) mārku mēslošanas līdzekļi un paņēmieni,
11) linu novietošanas un noslodzīšanas

kā

arī

ievietoti

Valsts

saimniecības

departamenta

direktors ļ. Miezis.
direktors
departamenta
Zemkopības

P. Grāvs.

Linu kultūras un apstrādāšanas
lietu vadītājs P. Ķeviets.
Apstiprinu.

1) 6. p. pirmā teikumā pēc vārdiem
,,..-. jāpieņem pārvadāt arī katru
dienu" ierakstīt ,,neizslēdzot svētdienas un svinamās dienas", liekot
pirms un pēc šiem vārdiem kommatus
un
2) 10. p. pēc vārdiem ,,... visu staciju
preču kantori (kases), noliktavas un
pagalmi preču operācijām" ierakstīt
,,ar 6. punktā minēto izņēmumu",
liekot pirms un pēc šiem vārdiem

kommatus.
Rīkojums spēkā no 1928. g. 25. jūnijā.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Paziņojums.

apgabaltiesas . 1. kriminālnodaļas š. g. 13. jūnija rīcības sēdes lēmumu apķīlāts
,,Biedri , strādnieki,
136. Uzsaukumi
darba zemnieki!
Visi
darba ļaudis!"
latvju, krievu un žīdu valodā. Izdevējs —
Ar

Rīgas

Rīgas arodbiedrību centrālbirojs.
stuvē ,,Dzintars", Rīgā.

Rīgā, 1928. g. 16. jūnijā.

Spie-

Rīkojums JV° 288.
Par pārgrozībām noteikumos Nr. 314
un pagaidu noteikumu un tarifa preču

pārvadāšanai § 6.
„Noteikumos -Ne 314 par staciju preču
kantoru, noliktavu un pagalmu atvēršanu
preču sūtījumu pieņemšanai un izdošanai",
kuri iespiesti 1927. g. „Valdības Vēstneša"
Dzelzceļu Vēstneša"
un
221. numurā

..

13.

„

"

„ 14.

Valdības vietējo iestāžu

Jvfa 152183.

K. Vilde.
A. Liepiņš.

Izlabojumi.

Š. g. „Valdības Vēstneša" 125. numurā
iespiestā rīkojumā Ne 178, divpadsmitā
rindiņā, skaitot no augšas, vārdu ,,gumijas
apavu"

vietā

jābūt

„gumijoto

kungu

lietus mēteļu".
Rīkojumā N° 146, iespiestā „Valdības
109. numurā, teksta
Vēstneša" š. g.
1. rindiņā, kur stāv „1. p. 2. un 3. pkt.",
jābūt ,.1. p. 2. un 5. pkts".
12. Bauskas kājnieku pulka komandieris
atsauc
savu š. g. 7. janvāra rakstu Ne 108/t.
izsludinātu „Valdības Vēstneša" 1928. g. 10. jane a meklēvāra 7. numurā par Aleksandra K i p |
šanu, jo viņš ir atrasts.
Pulka komandiera v. p. i.,
pulkvedis-leitnants (paraksts).
Tieslietu

darbveža v. p. i.,
leitnants

Apstiprināta ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta
š. g. 5. jūnija rakstu JY° 89287.

Instrukcija
Liepājas apriņķa

revīzijas
kommisijai.

(Izdota

saskaņā ar likumu par apriņķu
pašvaldību 40. pantu.)

1. Izdarot revīziju, kommisijai jāturas
pie attiecīgiem apriņķu
valdēm dotiem
likumiem, instrukcijām un priekšrakstiem.

2. Revīzija izdarāma valdes priekšsēdētājā vai valdes komandētu locekļu un
attiecīgas nozares atbildīgo darbinieku
klātbūtnē.^
Tādēļ revīzijas kommisijai
pienākas, revīziju uzsākot, ziņot par tovaldei un uzaicināt to būt klāt * un uzrādīt
kommisijai grāmatas un mantas, kā arī
dot paskaidrojumus. . Uzaicināto neierašanās neaptur revīziju, bet par uzaicināšanas laiku un veidu jāatzīmē revīzijas
protokolā.
3.

Izbraucot revīzijas nolūkā uz apvaldes uzņēmumiem vai pagastiem,
revīzijas kommisiju vai viņas komandētu
locekli pavada apriņķa vafdes priekšsēdētājs, viņa biedrs' vai komandēts valdes
loceklis, kurš gādā pārvietošanās līdzekļus

riņķa

un dod pie revīzijas
instrukcijām
4.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
Darbvedis

rīkojumi.

uzņēmumam

(paraksts).

1928. g. 15. jūnijā.
Satiksmes ministris
Fr. Ozoliņi.

1928. „

daļas vadītāja vietā P. P a u 1 i ņ š.

„Pāgaidu

paņēmieni,
12) mērcēšanas ilgums atkarībā no ūdens
temperatūras (agra un vēla mērcēšana),
13) raksturīgāko mārku, ūdeņu un zemju
paraugu noņemšana analizēšanai laboratorijās.
Ūdens un zemes analīzes, ievērojot
viņu dārdzību, izdarāmas nedaudz vietās,
ņemot
dažus paraugus no labiem un
sliktiem ūdeņiem tin zemēm.

„

„

1928.

noteikumos un tarifā preču pārvadāšanai"
kā 6. §, uzdodu izdarīt sekošas pārgrozības:

Valdības iestāžu paziņojumi.

4) mārku atrašanās vieta un kādā zemē

„

9.
11

Darbvedis (paraksts).

īpašnieka

2) mārku skaits un samēri-,
3) izbūves veidi,

6.

1928

Silavišku

4. jūlijā.

Nostiprināšanas darbus izvedīs vecākais mērnieks Hugo Līnis.

sekosi

vārds,

1928. g.
1928. „
1928. „

Joniņu
Spalvu
Livdanu

4:

5.
6.

Kad paredzēts nostiprināt

Šnekovas
Naktjunovas

3C1 "
Skaistas

labākās linu audzē-

riņķu un rajonu agronomiskie darbinieki
un lauksaimniecības skolu skolotāji, pē-

sākošās sādžās Daugav-

JV2JV9

, Pēc

pastāvošo mārku tipus un gūtu ziņas par
viņu stāvokli un mērcēšanas paņēmieniem.
Apskates

izvest

apriņķī.

h) Lūgumu formulārus mārku ierīkošanas pabalstu izprasīšanai izstrādā linu
monopola
nodaļa un piesūta attiecīgām
organizācijām

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
. Ls 4
par katru tālāku rindiņu
..' ..„ — ' l5
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
,20
c) no privātiem par 'katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
—,25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas
,80

īpašuma, tiesību nostiprināšanas darbus

nomērkšanai, vecsaimnie-

cībās — līdz 4 pūrvietu.

laikraksts

svētdienas un svētku dienas

^'^S^^^S^^^L

Rīgā, pilī Jse 2. Tālrunis 20032
^f^i|i|P|^
**^$r
Runas stundas no 11—12

nozīme.

b) Uzlaboti

^jg»

Liepājas apgabaltiesa,
1928. g. 14. jūnija lēmumu,
saskaņā ar savu
i z b e ' i d z Pētera Donata d. Ū b e ļ a meklēšanu.
(Skat. „Va!dibas Vēstneša" 1927. g. 12. numurā.)
1928. g. 16. jūnijā.
X° 4902.
Akts Nš.78/28. g. II cl.
Tiesas loceklis (paraksts).

Sekretārs (paraksts).

vai

un rīkojumiem.

Revīzijas

apriņķa

paskaidrojumus par
dotām

pagasta valdei

valdes

kommisija,

pārbaudot

darbību (likuma par
apriņķu pašvaldību 11., 12. un 13. pantā
nosauktās darbības nozarēs) sevišķi no
lietderības viedokļa, griež vērību:
1) uz darbības gaitu apriņķa valdes
kancelejā,
2) uz darbības veiksmi grāmatvedībā,
3) uz kārtīgu
apriņķa
valdes naudas
un mantu

pieņemšanu,

uzglabāšanu

un izlietošanu, par mantu un
labumu un noderīgumu,
4) uz apriņķa valdei ienākušu

preču
sūdzību

izmeklēšanas un izlemšanas gaitu,
5) uz pagastu padomju, valžu un revīzijas kommisiju
un caurlūkošanas

lēmumu

iesūtīšanas

gaitu,

6) uz pagastu valžu mēnešu un gada
pārskatu iesūtīšanas
un ' caurlūkošanas gaitu un par soļiem, kādi sperti

pret
nolaidīgām
un
noziedzīgām
amatpersonām,
7) uz sēklas u. t. 1. apgādes operācijām,
8) uz nodokļu

ievākšanas

sekmēm

pa-

gastos un apriņķos,
9) uz pagastu valžu darbības revīziju
izvešanu no valdes priekšsēdētāja,
viņa biedra vai valdes.locekļu puses,
uz revīzijas atrasto nolaidību un noziedzību novēršanas soļiem, kā ari

uz pagastu revīzijas kommisiju
bības sekmēšanu,

dar-

10) par kārtīgu
un
sekmīgu darbību
apriņķa
uzņēmumos,
skolās,
patversmēs, ārstu un feldšeru punktos u. t. t.

kommisijai pienākas dot
valdes budžeta
atsauksmi par apriņķa
projektu un gada pārskatu iepriekš to
iesūtīšanas iekšlietu ministrijas apstipri5.

Revīzijas

nāšanai.
Tāda pat atsauksme nepieciešama attiecībā uz valdes _ lēmumiem par
nekustamas mantas iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu, parsaistību uzņemšanos, par aizņēmumu slēgšanu.
6. Revīzijas kommisija var piedalīties
apriņķa valdes sēdēs par lielāku būvdarbu
izsoles apstiprināšanu un pie šādu darbu
Apriņķa
pieņemšanas no uzņēmējiem.
valde paziņo revīzijas kommisijas priekšsēdētājam par darbi/ izsolei un pieņemšanai noliktām dienām.

7.

Kārtējas

grāmatvedībā,

revīzijas

kasē un uzņēmumos izdarāmas ne mazāk

kā vienu reizi gad_ā. Revīzijas laiku nosaka kommisija. Ārkārtēja's revīzijas visā
valdes darbībā vai atsevišķās
apriņķa
nozarēs sasauc

kommisijas priekšsēdētājs

uz viņam ienākušu ziņu pamata, p_ar ko
atzīmējams revīzijas akts beigās. Ārkārtējas revīzijas izdarāmas arī uz iekšlietu
ministrijas

priekšlikumu.

' revīzijām

pieder

arī

2.

uz

Par

izdarīto

revīziju

4.

lietderības viedokļa, griež vērību:
1) uz

pa-

un

uz sēklas u. t. 1. apgādes operācijām,
8) uz nodokļu ievākšanas sekmēm
pagastos un apriņķos,
9) uz pagastu valžu darbības revīziju
izvešanu no valdes priekšsēdētāja,
viņa biedra vai valdes locekļu puses,

1928. g. 1. jūnijā.
ministris

L a i m i ņ š.

uz

darbības

par apriņķu

1. Izdarot revīziju, kommisijai
pie attiecīgiem apriņķu
valdēm

jāturas
dotiem

likumiem, instrukcijām un priekšrakstiem.
\biedrības

Rīgas apgabaltiesas reģisfr. nodaļa

paziņo,

ka

ar

viņas

5ī

gada

23. maija

lēmumu nārtl&istrēta
akadēmijas
beigušo
biedrība" zem ļauna nosaukuma
,,Latvju mākslinieku, biedrība",
kā arī reģistrēti biedrības biedru
pilnā sapulcē 1928. g. 1. aprīlī
pieņemtie statūtu grozījumi.

„Mākslas

Nod. pārzin. v. (paraksts).
6141b Sekretārs Fridricbso n s.
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
23. maija lēmumu reģistrēti ,,I atvijas " universitātes
lauksaimniecības fakultātes studējošo biepilnā
sapulcē
drības" biedru
1928. g. 29. aprīlī pieņemtie
grozītie statūti.
Nod. pārzin. v. (paraksts).
6142b Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņa? 102^ . tt. 23. maija
lēmumu

reģ.

,,Ādažu
raudzī!

pirmā

bezpeļņas biedrība

lopkopības pāriba", ar valdes

sēdekli Ādažu pagastā.

Nod. pārzin. v. (paraksts).
etārs Fridrichsons.
Rigas apgabaltiesas reģistr.nodaļa,
uz civ. proc. !ik. 146071 . p. pamata paziņo, ka ar viņas šā gada

30.maija lēmumu re'», kooperatīva
Irība zem nosaukuma „ 'Cēsu
un apkārtnes

cukurbiešu

audzē-

tāju biedrība", ar valdes
I
Nod. nārzi". .v. (paraksts.1
6145b Sekretārs Fridricl
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa

1927.

?

g.

biedru
pilnā sapulcē
27. martā pieņemtie

statūtu grozījumi.
Nod. pārzin. v. (paraksts). .
6144. b Sekretārs Fridrichsons.

iegūšanu, atsavinā-

1 *._

Slimības

sēdētājam par darbu izsolei un pieņemšanai noliktām dienām.

Revīzijas

Paratvphus
Tvphus abdom
Typhus exanth.

.

. .

Febris recurrens.

.

.

..

Masalas
Šarlaks

....
.. ..

nozarēs sasauc kommisijas priekšsēdētājs
uz viņam ienākušu ziņu pamata, p_ar ko
atzīmējams revīzijas akts beigās. Ārkār-

Tussis convulsiva . . .
Diphteritis
Influenca
Cholera asiatica
. . .

tējas revīzijas izdarāmas arī uz iekšlietu
ministrijas priekšlikumu. Pie ārkārtējām
revīzijām pieder arī izbraukumi uz pa-

Ervsipelas
Dvsenteria

Garais klepus .
...
Difterīts
Influenca . ..
Āzijas koliera .
Roze .....

gastu revīzijām.

Trachoma
Mening. eerebrospin. epid

Par

Variola et variolois

Ārkārtējas revīzijas visā
darbībā vai atsevišķās

izdarīto

revīziju

vi-

kommisija

Kreicbergs
iemaksājis
valdes 'depozītā
Ls 120

īres

—
—

(Mumps). .

2
—
1

Spitālība

.

...

I
—

Devizes
1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas

5,158—5,17
25,19—25,24
20,25—20,40
71.95—72,50
99,30—100,05

franku

100 Beļģijas beigu
100 Šveices franku

Revīzijas kommisijas izdevumi sedzami no apriņķa pašvaldības kases budžetā paredzētās robežās,^

100 Itālijas liru

27,10—27,30

100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas

Rēzeknes apriņķa valdes
priekšsēdētāja v. i. Rancans.

100
100
100
100

Sekretārs Magins.

138,45—139,15
138,10—138,80
138,30—139,00
. . .
15,22—15,44

kronu

Dānijas kronu
Čechoslovakijas kronu
Holandes

guldeņu

208,00—209,05

Vācijas marku

123,25—123.85

100 Somijas marku

32,96—13,08

100 Igaunijas kronu
100 Polijas zlotu

Literatūra.

138,30—139,00
57,45—58,65
51,00—51,70

100 Lietavas litu
I

1 SSSR

červonecs

—

100 Austrijas šiliņu
Dārgmetāli:

72,45—73,15

Zelts 1 kg
3425—3445
Sudrabs 1 kg
95—103
Vērtspapīri: '
5%! neatkarības aizņēmums'. . .
98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . .
98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes ..
92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes
96—97
Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. R u p n e r s.
Redaktors M. Ārons.

naudas

par

laiku

no

1928.

g.

aicina

visas

personas,

kurām

ir

personas,
uzaicinātas
pieteikt
tādas
šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot kurām ir lādas tiesības uz min.
no šī sludinājuma
iespiešanas nekustamo mantu iesniegt komdienas ,,Valdības Vēstnesī".
Pēc šī termiņa iesniegtie

ie-

bildumi

un

netiks

vērā

ņemti

adopcija tiks apstiprināta.
Mazstraupē, 1928. g. 6. jūnijā.
Tiesas priekšsēd. K- Eglīte.
624Iz
Darbvedis Pieķus.
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz Anša Friča d. (viņš ari Antons
Franča dēls) Zakoviča un Trines
Aleksandra
meitas
(viņa ari
Trine Zandera meita) Lieljuksis,
pēc pirmā vīra Zakovičs, lūgumiem par nekustamas mantas,
sastāvošas

no

Adgāzu

mājām

(odnoseļje),
platība
47
des,
490 kv. asis, atrodošās Jelgavas:
(senāk Šauļu) apr., Ukru (senāk :

pagastā, kuru
neku- stamo mantu lūdz. kopā ar mir .
Jāņi Jāņa d. Zakoviču, resp .
odnoseļje? Adgāzu zemnieki, bij< i
īres ieguvuši savā īpašumā, i<
i

uz likuma par telpu īri 12. p. un
civīlproc. lik. 146032. un I.460 33. p.
pamata
paziņo,
ka
Ernests

2

Asinssērga ...
Ģīmja satūkums

K URSI.

iekšlietu ministrijai.

Londonā,. 18. jūnijā.
Likumu par
balsstiesību piešķiršanu arī sievietēm, jau
sākot ar 21 gada vecumu, šodien augš-

2
—

Rīgas biržā. 1928. gada 19. jūnijā.

9. Gadījumos, kad revīzijas kommisija
atrod
apriņķa
valdes darbībā sodāmus
noziegumus, tā savu akti nosūta tieši

Telegrammas.

5

—

Lepra
Poliomvelitis

ar savu paskaidrojumu nosūta iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamentam.

Valsts Darbinieks.
Arodniecisks-sabiedrisks
mēnešraksts. Ne 6. Jūnijs.
1928.

—

128
12
7

Tetanus

1. aprīļa līdz 30. jūnijam par kādas tiesības uz min. nekust,
tot no sludinājuma iespiešanas ieņemtām no viņa telpām, Rīgā, mantu, iesniegt kommisijai par
*
dienas.
Ģertrūdes
ielā, namā Ne 77 un to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
Tiesības un prasības par kulūdzis izmaksāt naudu Oskara skaitot no izsludināšanas dienas
rām nebūs ziņots minētā laikā, Šķipsnas un
Arvīda Perlbacha ,,Valdības Vēstnesī", pretējā gatiks atzītas par zaudētām uz tiesiskiem pēcnācējiem, kuri lū- dījumā
nepieteiktās
tiesības
vidiem laikiem.
dzējam neesot zināmi.
skaitīsies par iznīcinātām un min.
Rīgā, 1928. g. 5. jūn.
Personas, kurām tiesība uz de- 'odndseļjes Adgāzi zemnieki va6232r
Pap. miert. (paraksts).
ponēto naudu, tiek uzaicinātas rētu tikt ievesti attiecīgā zemes
ierasties īres valdē dēļ naudas sa- grāmatu reģ. par norādītās neRigas apr. 4. iec. miertiesnesis.
ņemšanas.
kustamās
mantas
īpašniekiem
saskaņā ar savu š. g. 4. jūnija
Rīgā, 1928. g. 12. jūnijā. JVs 884 bez kādiem aprobežojumiem ar
lēmumu uz civ. proc. lik. 2011.,
neapstrīdamas
pārdošanas un
īres valdes priekšsēdētājs
2014., 2059. un 2069. p. paziņo
Ž. Jumiķis. hipotēk'arisku apgrūtinājumu
ka-pēc mir. Jēkaba Jāņa d. RosM3611
6732
Sekretārs E. Stenders. tiesībām.
bacha (Rossbachs) atklāts, mantoDaugavpili j 1928. g. 6. jūn.
jums un uzaicina visus, kam uz
Mazstraupes pagasta tiesa,
Koni. priekšsēd. v. A. Bergs.
šo mantojumu, vai saskaņā ar
6237r Sekr.-darbv. J. Strazds.
to tiesības, ka mantiniekiem, Cēsu apr., pamatojoties uz sava
1928. g. 6. jūnija lēmumu un
fideikomisārijiem,
legatārijiem,
Zemes grāmatu atjaunošanas
un t. t., pieteikt pagasttiesu likuma 108. un 109.p.
kreditoriem
kommisija,
paziņo
vispārībai,
ka
šī
pag.
šīs tiesības mieertiesnesim sešu
uz Edvarda Jāņa Krišjāņa d.
Krievkalniņu
mājās
dzīvojošais
(6) mēnešu laikā, skaitot no šī
'
Jānis Jēkaba d. Šteiks pieņem un Friča Artūra Mārtiņa dēla
sludinājuma
iespiešanas
dienas
bērna vietā (adoptē) Jāni-Edu- Černovsku lūgumu par neku„Va!dības Vēstnesī".
ārdu Jāņa d. Zirdziņu, dzimušu stamas mantas, sastāv, no odnosavas
Ja minētās personas
19)6. g. 31. jūlijā, dodot viņam seļje Ližiki I daļas mājām, platiesības augšā uzrādītā termiņā
tībā 19 des. 580 kv. asis, atrod.
nepieteiks, viņas atzīšu par šīs visas likumīga bērna tiesības un
. Jelgavas (senāk Šauļu) apr.,
ari uzvārdu Steiks.
as zondējušām.
Personas, kurām būtu dibinā- Ukru
(senāk Žagares) pagasta,
1928. g. 4. jūnijā.
grāmatu
re6_562b Miertiesnesis Akerm a n i s. tas ierunas pret šo adopciju, tiek ievešanu zemes
ģistri, uzaicina visas

Rīgas pilsētas 2. rajona īres valde,

. .

Parotitis epidemica

sastāda akti, kuras beigās izved slēdzienu
par apriņķa valdes darbības-stāvokli un
sekmēm. Akts nododama valdei, kura to
apspriež tuvākā sēdē un 7 dienu laikā

6696

. .

.

2
6
—
—
1
—
—

..

Bakas

Morbilli
Scarlatina

saka kommisija.
apriņķa valdes

nams pieņēmis trešā lasījumā.

ņas tiesai sešu mēnešu laikā, skai-

.

Encephalitis letharg

laiku no-

kommisijai pienākas dot
apriņķa
valdes budžeta

atstāto mantojumu, pieteikt

; |if
?'li

Vēdera tīfs . .
Izsituma tīfs
.
Atgulās drudzis.
Purva drudzis .

Febris interm
Morbus Heine Medin

7. Kārtējas revīzijas
grāmatvedībā,
kāsē un uzņēmumos izdarāmas ne mazāk
kā vienu reizi gadā.

«e

nosaukums

<*

pieņemšanas no uzņēmējiem.
Apriņķa
valde paziņo revīzijas kommisijas priekš-

(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Latgales apgabaltiesas I civīlnodaļa, uz civ. ties. lik. 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. p. un
Balt. privāttiesību kop. 2451. p.
pamata uz Aneles Čap-Čapelis
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret
1927. g. 22. nov. mir. Miķeļa
Ādama d. Čap-Čapeļa 1927. g.
14. nov. mājas kārtībā sastādīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
a Ādama d. Čap-Čapeja
mantojumu
vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatārijiem7 Šdeikomisārijiem,
devējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas
un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Pēc minētā termiņa notecējuma tiesa nekādas ierunas nepieņems un nepieteiktās i
par spēku zaudējušam.
Daugavpilī, 1928. g. '. jūnijā. Rīgas pilsētas 2. rajona īres valde,
Priekšsēd. h. A. Strazdiņš. uz likuma par telpu īri 12. p. un
?kretāra v. (paraksts). civīlproc. lik. 146032. un 146033.p.
pamata paziņo, ka Anna BirzLatgales apgabaltiesas I civliemaksājusi īres valdes
nodaļa paziņo vispārībai, ka viņa? nieks
depozitā Ls 100 īres naudas par
atklātā
tiesas sēdē
1928. ' g.
11. maijā uz Antona Antona d. laiku no 1928. g. 1. aprīļa līdz
Oļechno lūgumu Andrejs Antona 31. maijam par ieņemtām no
Rīgā! Ģertrūdes
(I. Oļechno atzīts par atrodošos viņas telpām
JVs 77 un lūgusi
bezvēsts prombūtnē un uzdots ielā, namā
Izvaltas pagasta padomei iecelt izmaksāt naudu nama likumīgam
saimniekam, kurš lūdzējai neesot
aizbildnību par bezvēsts promesošu Andreju Antona d. Oļechno zināms.
Personas, kurām tiesība uz deviņa
tiesību aizstāvēšanai
un
ponēto naudu, tiek uzaicinātas
L mantas apsargāšanai.
ierasties īres valdē .dēļ naudas
Daugavnili, ' 1928. g. 6. jūl.
JN"o 885
saņemšanas.
6230r
L.JVŠ1197
Rīgā, 1928. g. 12. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Strazd
'
īres valdes priekšsēdētājs
Sekretāri!
.sī c).
6731
Ž. Jumiķis.
Rīgas pilsētas 3. iec. miert-.esn .,
Sekretār s^E ^Ste nd ers.
uz sava 1928. g. 24. maija lē-

ka ar viņas šī gada
25. apr. lēmumu pām ;
muma pamata uzaicina 1919. g.
,,Piensaimnieku
sabiedrība
pie Hi. jūn. mir. Mārtiņa Indulēna
Litenes lauksaimniecības biedrī- mantiniekus, kreditorus
legatorus. fideikomisārus
un \
bas ,.Darbs" zem jauna nosaucitas personas, kam varētu būt
kuma „Pirroā Litenes piensaimii prasības uz
nieku
.'.", kā ari reģ. kādas tii

paziņo,

sekmēšanu,

tos u. t. t.

5. Revīzijas
atsauksmi par

saslimšanas gadījumiem ar Iipjgām
slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi
no 1928. gada 8. līdz
15. jūnijam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

uz valdes lēmumiem par

mantas

ZIŅOJUMS

par

un

kārtīgu un sekmīgu darbību
apriņķa
uzņēmumos, skolās, patversmēs, ārstu un feldšeru punk-

pašvaldību 40. pantu.)

!

nolaidību

NEDĒĻAS

iepriekš to

Revīzijas kommisija var piedalīties

novēršanas soļiem, kā

10) par

likumu

?

atrasto

pārskatu

šanu vai apgrūtināšanu, par saistību uzņemšanos, par aizņēmumu slēgšanu.

arī uz pagastu revīzijas kommisiju

kommisijai.

?

revīzijas

noziedzību

Instrukcija
Rēzeknes apriņķa revīzijas

(tiesu
sludinājumi.

uzglabā-

7)

Apstiprinu.

—

pieņemšanu,

pārskatu iesūtīšanas un caurlūkošanas gaitu un par soļiem, kādi
sperti pret nolaidīgām un noziedzīgām amatpersonām,

Sekretārs V. Kitners.

?* ?"?"

mantu

preču labumu un noderīgumu,
4) uz apriņķa valdei ienākušu sūdzību
izmeklēšanas un izlemšanas gaitu,
5) uz pagastu padomju, valžu un
revīzijas kommisiju lēmumu iesūtīšanas un caurlūkošanas gaitu,
6) uz pagastu valžu mēnešu un gada

laikā

šama attiecībā
nekustamas

8.

šanu un izlietošanu, par mantu un

Liepājas apriņķa valdes
priekšsēdētāja v. i. E. Līcis.

(Izdota saskaņā ar

valdes

2) uz darbības veiksmi grāmatvedībā,
3) uz kārtīgu apriņķa valdes naudas

jas izdevumi sedzami no apriņķa pašvaldības kases budžetā paredzētās robežās.

E d.

gaitu apriņķa

kancelejā,

atrod apriņķa
valdes darbībā sodāmus
noziegumus, tā savu akti nosūta tieši
iekšlietu ministrijai. Revīzijas kommisi-

Iekšlietu

darbības

gada

apriņķa valdes sēdēs par lielāku būvdarbu
izsoles apstiprināšanu un pie šādu darbu

kommisija, pārbaudot
par
darbību
(likuma

valdes

un

iesūtīšanas iekšlietu ministrijas apstipriTāda pat atsauksme nepiecienāšanai.

6.

apriņķu pašvaldību 11., 12. un 13. pantā
nosauktās darbības nozarēs) sevišķi no

Gadījumos, kad revīzijas kommisija

6697

Revīzijas

apriņķa

ar savu paskaidrojumu nosūta iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamentam.

9.

neiera-

3. Izbraucot revīzijas nolūkā uz apriņķa valdes uzņēmumiem vai pagastiem,
revīzijas kommisiju vai viņas komandētu
locekli pavada apriņķa valdes priekšsēdētājs, viņa biedrs vai komandēts valdes
loceklis, kurš gādā pārvietošanās līdzekļus
un dod pie revīzijas paskaidrojumus par
uzņēmumam vai pagasta valdei dotām
instrukcijām' un rīkojumiem.

kommisija

7 dienu

locekļu un
darbinieku

uzaicināšanas laiku un veidu jāatzīmē revīzijas
protokolā.

Akts nododama valdei, kura to

apspriež tuvākā sēdē un

projektu

priekšsē-

Uzaicināto
dot paskaidrojumus.
šanās neaptur revīziju, bet par

sastāda akti, kuras beigās izved slēdzienu
par apriņķa valdes darbības stāvokli un
sekmēm.

valdes

attiecīgas nozares atbildīgo
kommisijai
Tādēļ revīzijas
klātbūtnē.
pienākas revīziju uzsākot, ziņot par to
valdei un uzaicināt to būt klāt un uzrādīt
kommisija! grāmatas un mantas, kā arī

gastu revīzijām.
8.

izdarāma

dētāja vai valdes komandētu

Pie ārkārtējām

izbraukumi

Revīzija

Žagares)

zemes

grāmatu

reģistri, —

uz- ?

misijai
par to paziņojumu
4
mēnešu laikā, skaitot no izsludināšanas
<%nas
,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām
un min. odnoseļje
varētu tikt ievesta attiecīg:
par nomes grāmatu reģistri
rādītās
nekustamas
mantas
īpašnieci bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pār-

reģistri,

— uzaicina

visas perso-

nas, kurām ir kādas tiesības uz
min. nekustamo mantu, iesniegt
kommisijai pra to paziņojumu
4 mēnešu laikā, skaitot no izsludināšanas

dienas

Vēstnesī", pretējā
pieteiktās

,, Valdības

gadījumā ne-

tiesības skaitīsies

par

iznicinātām un min. lūdzējs varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās
mantas īpašnieku
bez kādiem

aprobežojumiem

ar

neapstrīdamas pārdošanas' un hipotēkarisku

apgrūtinājumu

tie-

No 3636
sībām.
Daugavpilī, 1928. g. 0. jūn.
Kom. priekšsēd. v. A. Bergs.
6239r Sekr.-darbv. J. Strazds.
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz - Kārļa
Jāņa dēla Ka vaļa
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas
no
Vec-Žagares

(Starije Žagori) muižas ? atdalītā
zemes gabala pēc kopējā muižas
plāna M"2 18, platībā
14 des.
1272 kv. asi% atrod. Jelgavas
(senāk Šauļu) apr., Ukru (senāk
Žagares)

pagasta,

kuru

īpašumu

lūdzējs kopā ar Kristapu un Zelmu
Kavaļiem mantojis no Jāņa Kavaja, ievešanu zemes grāmatu

reģistri, — uzaicina visas personas
kurām ir kādas tiesības uz min.
nekustamo mantu, iesniegt kommisijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot no izsludināšanas dienas ,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteikrās tiesības skaitīsies par iznīcinātām

un

minētie:

lūdzēja

mantojuma devējs Jānis Kavals
un pēc tam ari pats lūdzējs ar
došanas un hipotēkarisku
aplīdzmantiniekiem varētu tikt iegrūtinājumu tiesībām.
jVs 3623 vesti attiecīgā
zemes grāmatu
Daugavpilī, 1928. g. 6. jūn.
reģistri
par
norādītās nekust.
Kom. priekšsēd. v. A. Bergs. mautas īpašniekiem bez kādiem
6238r Sekr.-darbv. J. Strazds.
aprobežojumiem ar neapstrīdama
pārdošanas un hipotēkarisku apZemes grāmatu atjaunošanas
grūtinājumu tiesībām.
Ne 3642
kommisija,
Daugavpilī, 1928. g. 6. jūn.
uz Leizera Micheļa dēla DoviKom. priekšsēd. v. A. Bergs.
dova lūgumu par nekustamas
6240r
Sekr.-darbv. J. Strazds.
mantas, sastāvošas no pilsētas
dzimtslietešanas tiesību
grunts
Biržu pagasta valde izsludina
gabala zem 1it. ,,E", pla
par nederīgu
nozaudēto
Latv.
31,50 kv. asis ar ēkām, atrod. iekšzemes pasi, izd, no ^īs valdes
Rēzekne, Galdnieku ielā ar polic. 1923. g. 6. okt. JVs 2595 uz Dārtas
Ne 13, ievešanu zemes grāmatu Miķeļa m. Pabijans vārdu. 61

Daugavpils bāriņu tiesa,

-uz civ. proc. lik.

1454. p. pamata,

uzaicina bezvēsts prombūtnē esoš.

mēbelēm, traukiem un c. un
vērtēta par Ls .1256.

no-

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesas
izpildītājs, kura kanceleja atrodas

Izzināt sarakstu, novērtējumu, Rīgā,

ielā

Bruņinieku

69 ,

Ne

Stepanu Patrejevu, vai viņa likumīgus mantiniekus, pārņemt savā
rīcībā savu aizbildniecībā sastā-

kā ari apskatīt pāroodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

vošu

1927. g. 24. februāra ar JVs 36258
hipotēku biedrības prasības lietā
1928. g. 2. augustā,
pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabal30. jūnijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
Bauskas ielā Ne 43, dz. 1, Jāņa
publiskiem torgiem pārdos
Eksteina
lietā
pārdos
Alfrēda
Prussa
kustamo mantu, saUljanas Dubovas, dz. Korotajev,
stāvošas no tafelklavierēm "un Teofana
Paramonova,
Borisa
novērtēta par Ls 300.
Panina, Helenes Novicki, Valen-

nekustamu

īpašumu,

kas

atrodas Daugavpilī, Ventspils ielā
Ne 59, kvart. 83.

Daugavpilī, 1928. g. 15. jūnijā.
Tiesas priekšsēd.

J. Grūbe.
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Sekretāra v. i. N.Ruckulis

Rīgas

apgabaltiesas 2„ iec.
tiesu izpildītājs

paziņo,

ka

1928. g. 26. jūnijā,

pulk 'st. 11 dienā, Rīgā, Antonijas
ielā Ne 14-a, dz. 18, II ūtrupē
pārdos Korinas Veinberg kustamo

mantu,
sastāvošu no mēbelēm
-un novērtētu par Ls 2500.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā

uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 2. jūnijā.
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Tiesu

izpild.

Rīgā, 1928. g. 13. jūnijā.
Tiesu

Rīgas apgabaltiesas 3 iec.

tiesu izpildītājs

1) ka

pēe Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas
pavēles
no

III

izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka
1928. g.

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

Rīgas

tines Ādams,

dz. Panina, Mari-

jas, Vladimira, Lidijas, Nikolaja
un Ņinas
Fevrusas
Paniņu,
Rīgā, 1928. g. 4. jūnijā. 7048 Jerofejev unMariannijas Krastiņ,
Tiesu izp. I. Z i r 5 e I s. dz. Ferofejev
nekustamo īpašumu, kurš atrodas Rīgā, MūkRīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa salas ielā JVs 4
IV hipot. iec.
tiesas izpildītājs, kura kanceleja
zemesgrāmatu reģistra I nodaļā
atrodas Rīgā,
Bruņinieku
ielā
(grupā 49, grimts Ne 109)
un
JNs 69, dz. 24, paziņo:
1) ka Latvijas

Kalniņš.
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dz. 24, paziņo:

Zivkopju
aizdevu

un
sab.

Lauksaimnieku,

Zvejnieku
prasībā Ls

krāj-

sastāv no pilsētas
dzimtsrentes
gruntsgabala
ar uz viņa atro-

došamies ēkām:

385,38
2) ka īpašums priekš publiar o/ 0 un izd. 1928. g. 30. augustā, skiem
torgiem
apvērtēts
par
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas

Ls 300:

piederumu kurā ierīkota adatu
fabrika, piedegoša Kuldīgas adatu
fabrikas
„Paneta" akciju
sabiedrībai, kur š atrodas Kuldīgā,

Liepājas ielā JVs.38 un Mucenieku
ielā Ne 30 un ierakstīts Kuldīgas
zemesgrāmatu nodaļā ar kreposta
JVs97.
Š'S nekustams īpašums ir no-

Rīgas

ka

apgabaltiesas

3.

iec.

kiem

torgiem

apvērtēts

par

Ls iegūt

5000,— ;

tiesu izpildītājs

nekustamo īpašumu;

5) ka

zemesgrāmatas

šo

zināmu

ka uz:

1) Roberta

vērtēts uz Ls 37.500 un
tiek
pārdots
dēļ Latvijas
hipotēku
bankas prasības apmierināšanas.
prasības
uz
šo
Bez
minētās
nekustamu īpašumu ir nostipri-

nāti hipotēku parādi: 22.000 rbļ.

28. februāra

,,Valdības Vēstnesī"

krievu cara naudā, Ls 200.000 un

JVs 43 un pret kuriem

Rozai
Jakobson tiesība lietot
līdz mūža beigām ieņemto dzī-

nešu laikā iebildumi
nav celti,
iekšlietu ministris nolēma:

vokli.

I.
Lūdzējiem
ties :

Solīšana
civ. proc.

sāksies
saskaņā
lik. 1871. p. no

vērtēšanas

summas

Ls

ar
no-

37.500,

vai no priekšrocīgu prasību sum-

mas,

skatoties

no

summa būs augstāka

tam;

kura
pārdošanas

dienā.
Personām,
dalību
maksā

kuras vēlas ņemt
vairāksolīšanā,
ir
jāieLs 3750 drošības naudas

Personām,
ir
kādas
kurām
tiesības uz pārdodamo īpašumu,

un

uz

dara

Veppera, 2) Martas VanagasVaļuļa, 3) Jāņa Sīrupa (laulība
šķirta)
un
viņa
dēla Viktora,
4) Andreja Mūrnieka, arī Babbas
un viņa sievas — Annas, 5) Alfrēda-Teodora Āzera arī Āzers,
arī Asars, 6) Jāņa Šubstika-Roles
— attiecīgiem uzvārdu maiņas
'
lūgumiem, kuri izsludināti š. g.

1928. g. 26. jūnijā, civīlnodaļas sēžu zālē, uz publi3) ka bez augšminētās prasības
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Avotu skiem torgiem tiks pārdots Kārļa īpašums
apgrūtināts
ar
hipodarbn.,
pārdos
ielā Ne 24,
Šenberga nekustams īpašums, tēkas parādiem parT.s 106,66; tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
kustamo kurš atrodas Rīgā, Jelgavas šosejā Solīšana sāksies saskaņā ar civīl.
Ernesta
Rozenšteina
Visi raksti un dokumenti, atmanta, sastāvošu no transmisijas JVs~48, VI hip. iecirkni ar zemesproc. lik. 1871. p.;
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
*
grāmatu reģ. Ne 1271 (grupā 74,
4) ka personām, kuras vēlas
un novērtētu par Ls 400.
ir ieskatāmi
Liepājas apgabalIzzināt sarakstu, novērtējumu, grunts Ne 72) un sastāv no Atpie torgiem
dalību ņemt, jātiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
kā ari apskatīt pārdodamo mantu gazenes
muižas
dzimtsrentes
iemaksā zalogs — desmitā daļa
pie tiesu izpildītāja.
JNs 1125.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. gruntsgabala ,zemes, platībā 408 no apvērtēšanas summas un jāLiepājā, 1928. ģ. 16. jūnijā.
kv.
asis
ar
uz
viņa
atrodošamies
stāda
priekšā
apliecība
par
to,
6982
6992ē
Tiesu izn. A. Korženeckis
Rīgā, 1928. g. 9. jūnijā.
ēkām ;
ka no tieslietu ministrijas puses
Tiesu izp. J. Ķazubierns.
nav šķēršļu
minētām personām Latgales apgabali. Zilupes iec.
2) ka īpašums priekš puvblis-

paziņo,

Iekšlietu
ministrijas
adminiLudzas apriņķa priekšnieka pastratīvais departaments, pamatolīgs 1. iecirknī dara zināmu, ka
joties uz 1920. g. 15. septemb ra dēļ
nodokļa . par
plānu-dokulikuma par uzvārdu maiņu p. 10.,

tiesa izpildītājs,

turpmāk

sauk-

1) Robertam Vepperam — uzvārdā ,,Robežnieks ";
2) Martai Vanagam-Vaļuļim —
uzvārdā ,,Vanags ;
3) Jānim Sīrupam un viņa dēlam
Viktoram — uzvārdā ,.Zie-

melis";
4) Andrejam

Mūrniekam,
ari
Babba un viņa sievai Annai —
uzvārdā

,,Mūrnieks";

5) Alfrēdam - Teodoram Āzerim,

arī Āzers, arī Asars
vārdā ,,Asars ";
6) Jānim

—

Šubstiķhn-Rolem

uz—

uzvārdā ,,Rolis ".

II.

Visi

dokumenti, kā: pases,

apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-

īpašumu

tiek

vestas

Rīgas-Val-

kanceleja

ka 1928. g. 30. jūnijā, īpašums apgrūtināts ar hipot.
pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Dīķa parādiem par Ls 27351,63 un noielā Ne 3, dz. 4, p ā r d o s Herdokļu parāds Ls 118,27 ar soda
mana Kurviča kustamo mantu, naudu. Solīšana sāksies saskaņā
sastāvošu no mēbelēm un novērar civīlproc. lik.
1871. p.;
tētu par Ls 430.
4) ka personām, kuras vēlas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pie torgiem dalību ņemt, jāiekā ari apskatīt pārdodamo mantu maksā zalogs — desmitā daļa no
varēs pārdošanas dienā uz vietas. apvērtēšanas summas un jāstāda

paziņo,

paziņo:
D ' ka Jāņa Ceipes prasība pret

zemesgrāmatu

nodaļā.

Personām, kuram

ir

paziņo,
kādas

tie-

par Ls 2431,27

sības uz pārdodamo īpašumu, kas

ar % un izdev. 1928. g. 30. aug.,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiezālē uz
sas
civīlnodaļas
sēžu
publiskiem torgiem tiks pārdots
Dāvīda Markuzes nekustams ipašums, kurš atrodas Rīgā, Avotu

pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-

ielā JVs 11, 3. hip. iecirkni ar zemesgrāmatu reģ. Ne 142 (grupā 30,

civīlnodaļas

Dāvīdu Markuzi

grunts JVs 125) un sastāv no pils.
gruntsgabala
347
dzimtsrentes
kv. asis platībā ar uz viņa atrodošamies ēkām;
2) ka īpašums priekš publi-

skiem

torgiem

apvērtēts

par

Ls 2280,— ;
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
par

Ls 59.607,96;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāieparādiem

bas

jāuzrāda

līdz

pārdošanas

dienai.

Visi papīri un dokumenti, attiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3,
kancelejā.

Rīgā, 1928. g.. 10. maijā.
6986z

Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesas izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 69,
dz. 24, paziņo:

zemesgrāmatu

Paramonova,

nodaļā.

Personām, kurām ir kādas

tie

Borisa
Paniņa,
Helenes Novicki, Valentīnas Ada
Ādams,
dz. Panina.
Marijas,

sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīlīdz , pārdošanas
bas jāuzrāda

Vladimira, .Lidijas, Nikolaja
un
Ņinas Pani 'nu, Feirusas, FerofeMarianijas
Krastiņ,
jevas
un

dienai.

dzim. Jerofejev nekustams^īpašums, kurš atrodas
Rīgā, Jelgavas priekšpilsētā, 1. K līversalā,

un dokumenti, attiecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3. Akmena ielā, 4. hipot.
iecirknī
civīlnodaļas kancelejā.
ar zernesgrāmaztu reģ. 4. nodaļā
(grupā 49, grunts 107) un sastāv
Rīgā, 1928. g. II. jūnijā.
mSOz
Tiesu izpild. (paraksts). no pilsētas dzimtsrenets gruntsgabala ar uz viņa atrodošamies
Visi

papīri

Rīgas apgabaltiesas 6. lec.
tiesu izpildītājs
pīkst.

1928. g. 26. jūnijā,
dienā, Rīgā, Brīvības

ka

paziņo,
12

JVa 24, Rīgas komercbankas
lietā pārdos Ābrama Boruchsona
kustamo mantu, sastāvošu no
rokas somiņām un novērtētu par
ielā

pās

III

Vidzemes

kredītbiedrības

savstarpējas

lietā

pārdos

Jāņa Goldmaņa kustamo mantu,
sastāvošu no akcijām un novēr'
tētu par, Ls 210.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
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Tiesu izp, J. Zirģels,

Rīgas apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildīt;-js

sastāvošu no mēbelēm,

pianīno

griežamās

mašinas un

novērtētu

3) ka bez augšminētās prasības
hipoīpašums
apgrūtināts
ar

Ls 1100.

Tiesu izp. J. Zi rģels.
tēku
parādiem
par Ls 133,33 7047
solīšana sāksies saskaņā ar civ.
Je'gavas apgabali. Jelgavas
proc. lik. 1871. p.;

izpild.

J. Zirģels.

nederīgu nozaudēto
29. jūnijā, pīkst. 11 dienā, Rīga, izsludina par
izd. no 8. DauBlaumaņa ielā Ne 12, dz. 48. karaklaus. apliec,
pulka
k-ra
'Lauinger' un citu lietas gavpils
kājnieku
„M.
f-as
g. 12. nov. JVs9325 uī
1920.
V
e
i
n
r
e
i
c
h
a
ļozefa
pārdos
Oša vārdu.
6254r
kustamo mantu, sastāvoša no ārda

apr.

2. iec. tiesu izpildītājs

1928. g. 30. jūnijā,
paziņo, ka
pulkst. 10 dienā, Šķibes pagasta
,,Šķibe-Lāce"
māiāš
pārdos
Šķibes lauksaimn. mašīnu koplietošanas
biedrības
,,Mazsaimnieks kustamo mantu, sastāvošu
un šķindeļzāģa
no lokomobiles
un novērtētu par Ls 2200.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietus.
1928. g. 16. jūnijā.
Tiesu

Liepājas

izpild.

ļ.

6990
Vīksna.

apgabaltiesas tiesu iz-

Liepājas
pilsētas
par
1. iecirkni, kura kanceleja atrodas apgabaltiesā, istabā Ne 9,

pildītājs

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141.,
1143... 1146.—1140. p.
paziņo, ka 1928. g. 31. augustā,
pulksten
I" rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,
tiks pārdots pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustams īpašums konā ar
kustamu manru,
sastāvošu no nekustamā īpašuma

1928. g. 18. jūnijā.
Piedzinējs P. Zaķis.

?

Iekšlietu

ministrijai

iesnieguši

lūgumus
dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi:
1) Antons - Jānis
Ķiploks,
dzīvojošs Rīgā, Elizabetes ielā
JVs 69, dz. 6, kurš vēlas saukties

uzvārdā

,,Mētra ";

2) Līna

Dobelē,

dzīvojoša
Zābaks,
Zaļā ielā JVe 7, kūra

vēlas saukties uzvārdā ,,Alksnis" ;
3) Augusts Miška,) dzīvojošs
Rīgā, Matisa

ielā JVs 89a, dz. 32,

kurš vēlas saukties uzvārdā ,,Austrums";
4) Jānis Galva-Galviņš ar
sievu
Amāliju,
dēliem:
JāniAlfrēdu un Artūru-Laimonu, dzī-

vojoši Rīgā, Raudas ielā JVs 2a,
dz. 4, kuri
vēlas saukties uzvārdā ,,Galviņš ";
5) Kārlis

lēns)

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 24. maijā.

Tiesu

Rīgā,
7066 ,

Musse-Graudiņš

ar

sievu

Annu,

dzīvojoši

apgabaltiesas 6. iec.
tiesu izpildītājs

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

Liepājas pils. 3. iec. polic. pr-ks

segšanai.

sludinājumi.

Valkas apr., Smiltenes pagasta
Tālenos, kuri vēlas saukties uzvārdā ,.Tālens";
paziņo, ka 1928. g. 27. jūnijā,
7) Rūdolfs
jegorovics
ar
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Tērbatas
dzīvojoši
sievu
Lūciju-Katrīni,
ielā Ne 15/17, Latvijas tirdzn.
Rīgā, Brīvības ielā JVs 26, kuri
un rūpu. bankas lietā pārdos
vēlas
saukties
uzvārdā
,, Aukultūra" kust.
kp-bas „Latvju
strums" :
mantu, sastāvošu
no
papīru

Rīgas

2) .ka īpašums priekš publiskiem torgiem apvērtēts parLs250;

6987z

<'Citu iestāšu

un cita un novērtētu par Ls 1415.
ar sievu Līnu, dēlu Albertu un
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
meitu
Johannu, dzīvojoši Tuapskatīt
pārdodamo
kā
ari
kuma apr., Vānes pag., Vānes
mantu varēs pārdošanas dienā
muižā, kuri
uzvēlas saukties
uz vietas.
vārdā ,,Graudiņš";
Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
(Sīk6) Ferdinands
Si kūlis
6989
Tiesu izp. J. Zirģels,

par

Tiesu izp. J.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
1928. g.
izpildītājs paziņo, ka

zemes savstarp. kreditbiedr. tel-

ēkām;

kuras
velns
3) ka personām,
Ls 550.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pie torgiem dalību ņemt, jāiekā ari apskatīt pārdodamo mantu maksā zalogs — desmitā daļā no
varēs pārdošanas dienā uz vietas. apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
Rīgā, 1928. g. 30. maijā.
nav
ministrijas
puses
tieslietu
Zirģels.
6985
Tiesu izp. J.
šķēršļu minētām personām iegūt
un
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. nekustamo īpašumu;
5) ka zemesgrāmatas uz šo īpatiesu izpildītājs
šumu tiek vestas Rī *gas-Valmieras
paziņo, ka 1928. g. 27. jūnijā, zemesgrāmatu nodaļā.
erbatas
Rīgā,
pīkst. 12 dienā,
J
Personām, kurām ir kādas tieielā ,JV° 5, lonatana Zarsavska sības uz pārdodamo īpašumu, kas
Moskatādas tiesīlietā pārdos Timoteja
sastāvošu pārdošanu nepielaiž,
ļenko kustamo mantu,
bas jāuzrāda
līdz
pārdošanas
un
cita
un
no ratiem, raspuskas
dienai.
novērtētu par Ls 620.
Visi papīri un dokumenti, atIzzināt sarakstu, novērtējumu, liecoši uz pārdodamo īpašumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 3. civīlnodaļas kancelejā.
maijā.
24.
Rīgā, 1928. g.
Rīgā, 1928. 'g. 12. jūnijā.
Z i r ģe ls.
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1928. g. 27. jūnijā,
Tērpulksten
10 dienā, Rīgā,
batas ielā Ne 23/25,
III Vid-

1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas paziņo, ka
1928. g. 28. jūnijā,
3. civīlnodaļas pavēles no 1928.g. pulkst. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
28. februāra 1928. g. ar Ne 36259 ielā No 12, dz. 3, Rīgas komercRīgas hipotēku biedrības prasības bankas un citu lietās pārdos
lietā, 1928. g. 2. augustā, pīkst. 10 Magdas Ki'bloks kust., mantu,

rītā, Rīgas apgabaltiesas civīlmaksā zalogs — desmitā daļa no
nodaļas sēžu zālē uz publiskiem
apvērtēšanas summas;
torgiem tiks pārdots Uljanas Du
zemesgrāmatas
uz šo
5) ka
dz. Karotajā, 'Feofana
bovas,
īpašumu tiek vestas Rīgas-Valmieras

ka

8)

Jānis

(Žanis) - Kristaps

dzīvojošs
Daugavpilī,
10. Aizputes kājnieku pulka 4.ro-

Ubags,

tā, kurš

vēlas saukties

uzvārdā

„Zemitāns":

Nodokļu

departamenta

dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928.g

25.jūnijā, pīkst. 14 dienā,

termina
'
izpildī s.

minētā
notecēšanas,
lūgumus
JNs 34350.

Rīgā, 1928. g. 8. jūnijā.
Administratīvā

departamenta

7006ē

uz vietas.

1928. g. 16. jūnijā.
Ne 828, II.

Priekšn. d. d. v. rnaraksts

Ludzas apriņķa priekšnieka palīgs 1. iecirknī dara zināmu, ka
dēļ
nodokļa
piedzīšanas,
par
planu-dokumentu no pilsones Valerijas Palkovnikovas, pie Zvirgz-

dīnes

pagasta

valdes

tam pilsonim piederošie kartupeļi
15 pudu
Uzzināt

apmērā.

novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamos kartupeļus
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Ludzā,

1928. g. 16. jūnijā.
JVs 828'II.

7007ē Priekšn.pal.v.i. (paraksts).
Ludzas apriņķa priekšnieka pa1. iecirknī dara zināmu, ka
dēļ ienākuma nodokļa piedzīšanas
līgs

sirmas spalvas

krāsas.

Uzzināt novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo zirgu varēs

pārdošanas dienā uz vietas.
Ludzā,

7008

1928. g.

Priekšn. pal. v. i. (paraksts)

apriņķa priekšnieka palīgs 1. iecirknī dara zināmu, ka
dēļ nekustamas mantas nodokļa

piedzīšanas no
pils.
Borucha
Locova, pie iecirkņa kancelejas
telpām, Ludzā,
Rēzeknes ielā
JVe 4, 1928. g. 28. jūnijā, pīkst.
10

rītā,

vairāksolīšanā, -

atklātā

pret tīūlītēju samaksu, tiks pārdotas minētā
pilsoņa
dažādas
kustamas

mantas.

Uzzināt

novērtējumu,

rēs

pārdošanas
Ludz-ā,

dienā

1928. g.

sastāvošu no kantora iekārtas
kā: skapjiem, galdiem, naudas
skapja un rakstāmmašīnas, kop-

7001Č

vērtībā

par Ls

1544, Bēra Gold-

maņa prasības segšanai.
7052o
Priekšn. pal. (paraksts),

Priekšn.

Poleščinas

vārdu

un

iekšzemes pasi
-1. izd. i:

ser.

19. maijā no Lašu pag.
uz AnanijaŠeršneva vārdu. 6165r

policijas

priekšnieks dara vispārībai
zināmu, ka š. g. 29. jūnijā, pīkst.12,

Rundēnu

pagastā, Rundānu

cie-

mā, pārdos atklātā vairāksolīšanā

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 28. jūnijā, plk.

pilsonim

10,30 dienā, Rīgā, Kr. Barona
ielā JVe 3, tiks pārdoti vairāk-

vecu, novērtētu par Ls 20, dēļ
soda naudas piedzīšanas, saskaņā
ar Rundēnu pagasta valdes 3. ap ' r.

solīšanā

firmai

,,G. Ošaliņš

un

bdri'ripašn.piederošie20 gab.stiftkūlēju
,,Progress" firmas, truni,
plāt. 18', novērtēti par Ls 1923,
piedzenot par labu s a ,,A. Krigsmaņa korķu

fabrika" īres

naudu

un tiesāšanas izdevumus.
Apskatīt pārdodamos stiftkūlējus varēs uz vietas pārdošanas
dienā.
1852, 10869.
Rīgā,

1928. g.

7053o

16.

jūnijā.

Priekšnieks (paraksts).

dēļ

piedzīšanas
Vandis,
telpām.
10

zināmu, ka

nekustamas mantas

no

pils.

nodokļa

Zinuvija
kancelejas

pie iecirkņa
Ludzā,
Rēzeknes

rītā,

atklātā

ielā

vairāksolīšanā,

apskatīt

man :

pārdodamo

nila

Krevņevam

Karpa Da-

d. piederošo zirgu-ķēvi,

10 g.

1928. g. raksta JNs 580.
7002ē
Priekšn. Opincans.
Poleščinas

iecirkņa

policijas

priekšnieks dara vispārībai zināmu, ka š.g. 29. jūnijā, pīkst. 12,
Rundēnu pagastā, Rundāni ciemā, pārdos atklātā vairāksolīšanā

pilsonim

Leonam
Pētera
d.
Cauro piederošo ķēvi, apm. 15 g.
vecu, novērtētu par Ls 40. dēļ
soda naudas piedzīšanas saskaņā
ar Kara tiesas 1925. g. 7. marta
izpildu rakstu JVs 3527.
Priekšn. Opincans.
Daugavpils

bāriņu

tiesa.

Bezvēsts prombūtnē esošo Olgas un Tomasa Knizu aizbildniecība pārdod min. promesošiem
piederošo

atrodos.

nekustamo

Daugavpilī,

īpašumu,

Gajokā,

Dzelzceļa un Februāra ielu stūrī
polic. .Vo 10 30.
1. polic.
iec,
221. kvart.
(mobils sastāv no divām vien-

rēs pārdošanas dienā uz vietas. stāva koka dzīvojamām mājām,
Ludzā, 1928. g. 16. jūnijā.
šķūnīša un 205,8 kvadr. saženu
JVs 2061 II.
platībā pilsētas dzimtslietoš .
70ll4ē
Priekšn. pal. (paraksts).
tiesīl
Ludzas apriņķa

priekšnieka pa-

līgs

1. iecirknī

dara zināmu, ka

dēļ

nekustamas

mantas nodokļa
Tripona Ku-

Piesolījumi,

apmaksāti

un

viens

vecs

Uzzināt

rēs

pārdošanas

Ludzā,
7005ē

1928.

dienā

g.

divāns.
arī

uz

16. jui
1977 II.
Priekšn. pal. (paraksts).

ar

80

sant. zūnognodokli
iesniedzami
līdz š. g. 12. jūlijam, pīkst. 12,

Januševskis

2} Latv.

Opincans.

iecirkņa

novērtējumu, kā
apskatīt pārdodamās man;

par nederīgu:
1) nol.atvijas iekšzemi
'
142, izd. 1920. g. 18. sept.
no Prodes pag. valdes uz Jura

policijrs

1928. g. 23. 25.mai-

zaudēto

izslud.

uz viel

ja rakstu JVs 11933.

Daugavpilī,

pa!. 2. iec.

ari

16. jūnijā.
JVs 2014 II.

iecirkņa

Daugavpils pilsētas

apr. pr-ka

kā

apskatīt pārdodamās mantas va-

drjaševa, pie iecirkņa kancelejas
Rēzeknes
ielā
telpām, Ludzā.
IVs 4. 1928. g. 29. jūlijā, pulksten
10 rītā, atklātā vairāksolīšanā,
pret tūlītēju samaksu, tiks pārdots minētā pilsoņa viens drebēs

Ilūkstes

16. jūnijā.
JVs 2138/U.

Ludzas

piedzīšanas no pils.

icedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītājs
Kurzemnieks.
6942v

telpām,

1928. g. 27. jūnijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā vairāksolīšanā, pret tūlītēju samaksu .tiks pārdoti minē-

minālnodaļas

Kaili, dzīvojoši Jelgavas apr., pret tūlītēju samaksu, tiks pārdots
Tērvetes pag.
Skrīveros, kuri minētā pilsoņa viens skapis, viena
vēlas saukties uzvārdā ,,Priede ". lietota šujmašīna.
Varbūtēji
iebildumi, pret pieUzzināt novērtējumu, kā arī

dienas:

Ludzā,

priekšnieks dara vispārībai zivošu no viena zirga un vienas nāmu, ka š. g. 29. jūnijā, pīkst.
12 dienā, Rundēnu pagastā. Rimraspuskas, viņa 1927. g. % peļdami ciemā, pārdos atklātā vaiņas nodokļa parāda segšanai.
rāksolīšanā pilsonim Lipskim DeRīgā, 1928. g. 18. jūnijā.
mentijam
Paula
d. piederošo
7067
Piedzinējs
P. Zaķis.
govi, apm. 5 g. vecu, novērtētu
Rīgas pol. 2. iec. priekšnieks par Ls 80, dēļ tiesas izdevumu
paziņo, ka š. g. 2(5. jūnijā, plk. 10 Ls
14,21
piedzīšanas,
saskaņā
rītā, Basteja bulv. JNs 9a,'dz. 1, ar Latgales apgabaltiesas II Kri-

JVs4. 1928. g. 27. jūlijā, pulksten

dinājuma
publicēšanas
gadījumā, pēc
pretējā

piederošas divas

pārdošanas dienā

pārdos otrrreizējā vairāksolīšanā
,,Lato"
kustamu
a/s
mantu,

kustamu

par Ls 218

10) Pēteris Grigors ar sievu
Natāliju-Elvīru un dēlu Aftūru-

iesnie-

pilsoņa

Uzzināt
novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamās aitas varēs

Poleščinas

Dāvids

novērtētu

līgs 1. iecirknī, dara

iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no ši slu-

nētām pilsonim
aitas.

mantu,
un sastā-

zels

9) Ģederts
Ramančiks, ari
Ramans ar sievu Luīzi, dzīvojoši Jelgavas apr., Glūdas pag.
vēlas
Kiķu
Putēios,
kuri
saukties uzvārdā ,.Ramanis ";

dzami

no

Rīgā, Šoneru un Valguma ielu
'7009ē Priekšn. pal. v. i.(paraksts'.
stūrī, pārdos vairāksolīšanā Mai-

Ludzas apriņķa priekšnieka pa-

vesto lūgumu ievērošanu,

piedzīšanas

Nikanora Kartaševa, pie Pildas
pagasta valdes telpām, 1928. g.
28.
jūnijā, pulksten
10 rītā,
atklātā vairāksolīšanā, pret tūlītēju samaksu, tiks pārdotas mi-

tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
pils.
Pētera
Urtana,
pie
lūdzēju uzvārdiem no visādām no
iestādēm, kā :arī valsts amata un Zvirgzdines pagasta valdes telprivātām personām, ir skaitāmi pām, š. g.28. jūnijā, pīkst. 10 rītā,
atklātā vairāksolīšanā, pret tūlīkā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
tēju samaksu, tiks pārdots minēuzvārdiem.
III.
Šie lēmumi stājušies spē- tam pilsonim piederošais zirgs,

atrodas Zilupē, kā š. g. 22. maija.
Ne 34353.
Elizabetes ielā JVs 2, paziņo, ka,
Rīgā; 1928. g. 9. jūnijā.
mieras zemes grāmatu nodaļā.
1928. g. 30. jūnijā, pulkst. 10
ir
kādas
Personām, kurām
A dministratīvā departamenta
rītā, Pasienes pagasta Saveļinku
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
vicedirektors V. Ludiņš.
ciemā
pārdos Antona Sļadzes
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
Pasu nodaļas vadītājs
kustamo mantu,
sastāvošu no 6938v
.
Kurzemnieks.
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
viena zirga un vienas Zingera
b
dienai.
sistēmas
kājām
dzenamas
Nodokļu departamenta dažādu
Visi papīri un dokumenti, atšujmašīnas
un vovērtēta
par maksājumu piedzinējs paziņo, ka
liecoši uz pārdodamo īpašumu, Ls 270.
1928. g. 25. jūnijā, pulkst. 13
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, dienā, Rīgā, Valguma ielā JVs 36,
6981 priekšā apliecība par to, ka no 3 civīlnodaļas kancelejā.
Rīgā, 1928. g. 9. jūnijā.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu pārdos
vairāksolīšanā
Cepps
Rīgā, 1928. g. 12. jūnijā.
7049
tieslietu ministrijas puses nav
Tiesu izp. J. Kazu b i e rns.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. Eduards kust. mantu, novērtētu
šķēršļu minētām personām iegūt
Tiesu izpild. J. Zirģels.
7010
Tiesu izp. v. i. O. Vilks. par
Ls 2189 un sastāvošu no
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu nekustamo īpašumu; un
kuģa motora H P 13, viņa daRijas apgabaltiesas 6. iec.
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
5) ka zemesgrāmatas uz šo īpažādu
valsts
nodokļu parāda
tiesu izpildītājs
Rīgā, Dzirnavu ielā
JVs 127, šumu tiek vestas Rigas-Valmieras
3) ka bez augšminētās prasības

kura

triju mē-

mentu

bāriņu t!.

piesolījumā
i
dāmi: reflekt. pilns vārds,-nu
solītā pirkšanas

summa un \

nomaksas noteikumi.
Piedāvājumi iesniedzami slē:
aploksnē, uz kuras a'tzīmējai
iesniedzēja

vārds

un

adrese

un

uzraksts:
..Daugavpils
pili
bāriņu tiesai, nekust. īpašuma
Dzelzceļa

un

Februāra

ielu stūrī

pārdošanas liel
Daugavpilī.

7000z

!

1928. g. 13. jū

Risas prefektūras saimniecības nosola

IZSOLE.
dz. 1,
1928. g. 10. jūliiā, pīkst. II, Rīgā, Valdemāera iela > 10. 12,

Galvena intendantūras pārvalde

noturēs RAKSTISKU

IZSOLI, kurā

2)

3)

4)

A. K. I. — heringbon — 142:
a) aizsargu krāsā

b) melnā krāsā
A. K. III. — koverkots —

a)
b)
A.
a)
b)

5)

A.

6)
7)

A.
A.
a)

8)

104.000
100

„
,,

510
600

,,
„

134.500
1.250
56.700
12.650

„
„
,,
„

39.100

,,

800

,,

b) melnā krāsā
A. K. XIII. — zatins — 85:

a) aizsargu krāsā
37.500
,,
,,
b) melnā krāsā
750
Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā; ja nodrošina ar skaidru
naudu tad tā iemaksājama Latvijas bankas Galvenās intendantūras
pārvaldes depozītu rēķinā D. JVe 406; kvīte jāiesniedz izsoles kommisijai kopā ar piedāvājumu.
Rakstiskie piedāvājumi, kas izpildāmi saskaņā ar ,,Likuma
par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p., iesniedzami slēgtās aploksnēs ar uzrakstu :,,Kokvilnasaudumuizsolei ".
Cena audumiem nosakāma par vienu tekošu metru franko
Intendantūras galvenā mantu noliktava un Intendantūras mantu
darbnīca, Rīgā.
Tuvāki nosacījumi Galvenās intendantūras pārvaldes mantu
daļā.

L 3165

7064o

Rīgas būvju grupa

1928. g.

3

jauktu izsoli:
1) pulksten 10, uz Krustpils jaunbūvējamās kazarmes otras
puses pusbūvi par summu Ls 248,939,27;
2) pulksten 12, uz ūdensvadu, kanalizācijas un centrālapkurināšanas ierīkošanas darbiem Krustpils jaunbūvētās kazarmes pirmā
pusē par summu Ls 36.762,47;
3) pulksten 13, uz elektriskās apgaismošanas ierīkošanas darbiem turpat par summu Ls 3.277,35.
Apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli

paziņojumi

par piedalī-

šanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: I) ,,(Jz Krustpils jaunbūv. kazarmes darbu izsoli",
2) ,,Uz Krustpils kazarmes ūdensvadu, kanalizācijas un centrālapkurināšanas darbu izsoli" un 3) ,,Uz elektriskās apgaismošanas
ierīkošanas darbu Krustpils jaunb. kazarmes izsoli", iesniedzami
Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupai, vai izsoles dienā
izsoles kommisijai līdz 1928. g. 3. jūlijām, 1) pulksten 10 uz 1. p.
minēto, 2) pulksten 12 uz 2. p. un 3) pulksten 13 uz 3. p. minēto
izsoli.
Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz pārvaldei
drošība uz 1. p. — Ls 20.000, 2. p. — Ls 3.000 uri 3. p. — Ls 300,—.
Drošība

tiks

pieņemta

naudā, valsts vai

pārdos publiskā vairāksolīšanā

1928. g. 16. jūnijā.

JVe 2072

Rīgas prefekta
7060

vt.
Darbvedis

L. 3132

valsts garantētos

vērtspapīros vai Latvijas bankas garantijās. Citāda veida garantijasnetiks pieņemtas. Ar izsoles, techniskiem. un līguma noteikumiem,
darba maksas aprēķiniem
un zīmējumiem var iepazīties Kara
būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē 24, katru darbdienu no pulksten 9—15 (sestdienās no pulksten 9—13). L3145 7062v

Elkšņu virsmežniecība

Mazākais solījums nedrīkst pārsniegt izstādīto slepeno cenu. Pēc JVe 5667, izd. no Bukumuižas
paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu laikā pag. valdes 1920. g. 21. nov. uz
jānoslēdz līgums.
Olgas Aparčenko v.; 22) Latv.
Ar
izsoles
noteikumiem, darbu aprakstu
un maksas pasi ser. AZ JVs 14440, izd. no
3. iec. 1927. g. 8. dec. uz Pētera
aprēķiniem var iepazīties Cesvaines virsmežniecībā.
Straucha v.; 23) Latv. pase' ser.
7021ē.
Cesvaines virsmežniecība.
AZ JVs 11980, izd. no 4. iec.
Ceturtdien 28. jūnijā š. g., pulksten 4 pēc pusdienas, pārdos 1927. g. 10. dec. uz Friča FeldsTērbatas ielā 72, M. Zitmaņa garāžā, linu un labības tirgotāju
Mīlbergs
v.; 24)
Latv.
pasi
kredītsabiedrības pilnvarnieka, zvēr. advokāta Bekera uzdevumā
JVe
izd. no 11. iec. 1920.g.

atklātā

vairāksolīšana;

1 auto „Benc", 1 auto „Peugeot".
Apskatāmi ikdienas Tērbatas ielā
kredītsabiedrībā, Elizabetes ielā 20.
7059

Jelgavas pilsētas draudzes banka
paziņo atklātībai, ka viņai pieteiktas par zudušām sekošas kvitēs
zem JVs 31109 uz Helenes Bistrickis vārdu ieķīlāta 1927. g. 12. okt.

72.

Tuvākas ziņas augšm.

Zvēr. biržas māklers

P. Rupners.

Rīgas prēf. 12. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību par ieskaitīšanu 11 daļas
rezervē, izd. no Ventspils kājn.
pulka kom. 1921. g. 8. apr., ar
pa'r LsSun ar JVs 31236 uz Helenes JVs 7277 uz Aleksandra Stefana d.
53,15 hektārus pļavas,
1927. g. Aušelsi vārdu.
6977o
siena pļaušanai 1928. g., Liepājas kara ostā, ap Tosmares ezeru. Bistrickis vārdu ieķīlāta
22. oktobrī par Ls ' 20.
novērošanas dienesta
Pļavas tiks iznomātas mazākos gabalos, no l līdz 3 ha vienai
Jūras
Personas, kuru īpašumā šīs priekšnieks izsludina par nederīpersonai.
zīmes
atrastos.,
tiek
uzicinātas
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: „Uz
gām sekošas nozudušas apliecības
pļavu izsoli 1928. g. 29. jūnijā", kā arī lūgumi pielaist piedalīties 3 mēnešu laikā no šī sludinājuma uz Jūras novērošanas dienesta
mutiskā izsolē, apmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami dienas, tās nodot bankā, vai Liepājas rajona virsdienesta sergrupai, izsoles dienā līdz pulksten li. Pēc minētā laika nekādi uzdot savas likumīgās tiesības žanta Andreja Hausmaņa vārdu:
uz tām.
piedāvājumi netiks pieņemti.
1) personas apliecību Ne 4, izd.
Pretējā gadījumā minētām perPie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības nauda Ls 5 no
1928. g. 29. febr. no Jūras novēsonām
tiks izsniegtas
jaunas rošanas dienesta Liepājas rajona
hektāra.
kvītes.
Tuvākus noteikumus un pļavu sadalījumu var apskatīt kara
priekšn. 2) apliecību ieroču tuValde.
būvniecības pārvaldes Liepājas būvju grupās kancelejā, darba 6978o
rēšanai JVq 4656/N no 1927. g.
dienās no pulksten 9—15.
7018ē
3. dec. un 3) apliecību
civīlVentspils ostas valde
apģērba valkāšanai JVs 4152/N no
izdos
rakstiskā
izsolē š. g. 29. 1927. g. 23. okt., izdotas no Jūras
jūnijā, pulksten 12 dienā, bruģa novērošanas dienesta priekšnieka.
tilta,
š. g. 4. jūlijā, pulksten 11, Skolu departamenta būvbiroja telpās Rīgā, ceļa būvi augšpus dzelzs
Jelgavas pils. pol. priekšnieks
drošības nauda Ls 350 un bruģa
Valdemāra ielā JVs 36a, izdos
izsludina par nederīgu Jelgavasceļu pārbruģēšanas darbus muitas dārzā — drošības nauda Bauskas kara apr. priekšn. 1926.g.
23. janvārī izdoto III daļas rezerLs 250.
2*
vistu apliecību uz Kārļa-Žaņa
Tuvāki
noteikumi
Ventspils
Rēzeknes kommercskolas jaunbūves pusbūves darbus.
Jura d. Bāreņa vārdu.
6963o
ostas,valdē
no
pīkst.
9—15.
7019
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē,
Iecavas pagasta valde izsludina
n aaksāti ar attiec, zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 14.000,—
Iekšlietu ministrijas pasu nod.
iesniedzami I. M. Skoludepartatnenta būvbiroja izsoles dienā- līdz izsludina par nederīgu Otto Hotte par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi, izd. no Rīgas pils.
pulksten 11.
Iepazīties ar noteikumiem, saņemt darbu aprakstus nozaudēto ārzemju
pasi JVe 568, polic. 7. iec. pr-ka
1920. g.
un paskaidrojumus var katru darbdienu darbu laikā Skolu depar- izdotu
Rīgā 1924. g. 21. janvārī 18: febr. Ne 103154 uz Annas
tamenta būvtechniskā birojā Valdemāra ielā JVs 36a 3. st 'st 11 un pagarinātu 1928. g. 20. martā
m. Vaselnieks
vārdu.
706lv
L 3137.
līdz 1928. g. 19. jūnijam. 7055o Pētera
6205r

izdos jauktā izsolē

departaments

jauktā izsolē

Tautas labklājības ministrija

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
izdod rakstiskā
vairāksolīšanā
II valsts zīdaiņu patversmes,
apliecību Ne 956,
bij. Kalkūnes muižā pie Grīvas, augļu dārza 1928' g. rudens ražu! kara klausības
izd.no Rīgas apr. apsardz. priekšn.
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli ,
1919. g. 27. okt. kara dienestā
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu
,,Uz augļu dārza ražas vairāk- nederīgam
Miķelim Jēkaba d.
solīšanu" iesniedzami tautas labklājības ministrijā , Rīgā, Skolas
Miškinam, dzini. 1885. g.
ielā Ne 28, dz. 4, līdz š. g. 2. jūlijām, pulkst. 11.
Tuvāki noteikumi saņemami Tautas labklājības ministrijā un
Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
minētā patversmē.
..
7068
kara klausības nederīguma apl.
Šoseju un zemesceļu d-ta I raj. inžen. Ne 2467, izd. no Rīgas kara apr.
priekšn. 1920. g. 26/ nov. uz
š. g. 2. jūlijā, pīkst. 10, savā kancelejā Rīgā, Lāčplēša ielā 24, dz. 8, Rūdolfa
Rācenis vārdu, dzīv.
6962o
izdos mazākprasītājiem jauktā izsolē 3 gab. Zalves ielā JVs 110.

dzelzbetona caurteku būvi uz jaunbūvējamās
Inčukalna—Allažu šosejas.
L3155

L. Vains.

dzīvojamās ēnas pīirhūvi.

Liepājas 'kara ostā, Lāčplēša ielā JVe 24, 1928. g. 29. jūnijā, pīkst. 11,

Drošības nauda Ls 200.
Tuvākas ziņas kancelejā.

6436z

Stalbes pag. valde izsludina
ALJVs 1715, izd. no 3. iec. 1927. g.
1928. g. 1. jūlijā, Viesītē, Viesītes pagasta valdes telpās, pārdos 19. okt. uz Harija Skujas v.; par nederiguām sekošas Latvijas
pases, kuras pieteiktas par nomutiskā izsolē š. g. 16. jūnijā izsolē nepārdotos
5) Latv. pasi JVs^ 1769, izd. no
zaudētām:
Matkules pag. uz Žaņa Strausa v.;
augošu mežu un gatavus materiālus:
1) Latvijas pase JVs 234705,
6) personas apl. JVs 1582, izd no
II iec. mežniecībā, Elkšņu nov., pēc platības 1 vienību, 1927. g. 22. okt. no Rīgas prēf. uz izd. no Rīgas prēf. 1922. g. uz
Pētera d. Pētersona v.
5,57 ha, novērtētu par Ls 6.
Ernesta Rezgaļa v.; 7) Latv. pasi Pētera
2) Latvijas pse JVs 573, izd.
Pēc celmu skaita 6 vienības novērtētas no Ls 6 līdz Ls 48- un JVs 250727, izd. no Rīgas prēf.
no Stalbes pag. valdes 1923. g.
gatavus materiālus 3 vienības, novērtētus nO Ls 10 līdz Ls 63, 1925. g. 14. janv. uz Ivana Stro6. sept. uz Annas-AImas Jāņa m.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
gonova v.; 8) Latv. pasi ser. AL,
6202b
JVs 22271, izd. no 12. iec. 1927. g. Āboliņ vārdu.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisija
10% drošības naudas no attiecīgu vienību vērtības, pēc nosolīšanas 4. nov. uz Pētera Michailova v.;
Auces polic. iec. priekšnieks
līdz
tāda papildināma
10% no nosolītās summas, uz vienībām 9) Latv. pasi ser. AT JVe 13352, izsludina par nederīgu nozaudēto
pēc platības cirt. tīrīšanas drošības naudas Ls 50 no katra ha, uz izd. no 10. iec. 1928. g. 1. febr. Latvijas
iekšz. pasi JVs 2177,
vienībām pēc celmu skaita 20% apmērā no vienību pārdošanas uz Petronellas Matuzanis vārdu; izd. no Vaivadas pag.(Bukmuižas)
summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departamenta rīcībā 10) Latv. pasi JVs 90283, izd. no valdes 1920. g. uz Jāzepa Kaziun cirtuma vietas satīrīs mežu resors.
3. iec. 1920. g. uz Asnes Jakobmira d. Litvina vārdu.
6333b
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās
vienības sons v.; 11) personas apl. JNs 224,
Auces
polic.
iec. priekšnieks
noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
izd. no Rīgas apr. pr-ka pal. 2. iec.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie II iecirkņa uz Hildegardes Maļinovskis v.; izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas
iekšz. pasi JVs 1859,
mežziņa.
12) Latv. pasi ser. AZ JVe 13201,
'7020ē
Elkšņu virsmežniecība.
izd. no Tukuma apr. pr-ka pal.
izd. no Rīgas prēf. 1927. g. 5.dec.
2.iec.l924. g.7. jūnijā uz Eduarda
uz Alvīnes Mednis vārdu;
13)
Matīsa d. Burnovskis v. 6334b
Cesvainei virsmežniecība
Latv. pasi ser. AK JVe 14430, izd.
izdos 1928. g. 3. jūlijā, pulksten 12, virsmežniecības kancelejā, no 11. iec. 1927. g. 7. okt. uz
Auces polic. iec. priekšnieks
Gustava Mai v.; 14) Latv. pasi izsludina
par nederīgu kumeļa
JVs 214749, izd. no Rīgas prēf. zīmi uz 5 gadus vecu, rudas
spalvas, 2 arš. augstu ērzeli.
saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām, 1922. g. 11. sept. uz Kārļa-Voldemāra Būra v.; 15) personas apl. Zīmes izdevēja iestāde uz iz(,,Valdības Vēstnesī" 1927. g. JVe 54) 5 Božkalna apgaitas
Ne 12328, izd. no Rīgas prēf. uz došanas dati nav zināmi, bet
Eduarda Hercberga v.; 16) Latv. pārrakstīta uz
Friča
Pelverta
JVs 116182. izd. no Rīgas prēf. vārdu.
6335b
Iemaksājama drošības nauda Ls 70. Kā drošjjbas naudu pasi
1922.
e.
18. ' okt.
uz
Mikēla
Skultes pag. valde izsludina
pieņems arī: lj Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par
nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku bankas un Valsts zemes Zviedra v.; 17) Latv. pasi JVs par nederīgu Jūles Pētera m.
Rīgas prēf. Unte, dzim. Trepin
bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu 269790, izd. no
Latvijas
1926. g. 24. jūlijā uz Vikentija
garantijas.
iekšz. pasi, izd. no šās pag. valdes
Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus
mežu Poplavska v.; 18) Latv. pasi ser. 1920. g. 27. febr. JVs 553, kura
resora būvdarbu izdošanai, iemaksā minēto drošības naudu un AJ JVe 12558, izd. no Rīgas prēf. pieteikta par nozaudētu. 6375b
zīmognodokli Ls 0,40 apmērā.
1927. g. 27. sept. uz Vladislava
Auces
polic.
iec.
priekšnieks
Rakstiskie piedāvājumi ar augstākminētiem nodrošinājumiem Hrolav.; 19) Latv. pasi JVs 13144,
un zīmognodokli Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma izd. no Liepājas prēf. 1921. g. izsludina par nederīgu nozaudēto
izd.
slēgtas aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Cesvaines virs21. maijā uz*Marijas Novickis v.; Latvijas iekšz pasi Ne 77,
no Reņģes pag. valdes 1922, g.
'
mežniecībai caur Cesvaini ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1928. g. 3. jūlija 20) Latv. pasi JVs l28623, izd. no
izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs. Rīgas prēf. 1920. g. 14. aug. uz 4. maijā uz Lates Pētera iri.
6337b
Rakstiska
piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt mutiski. Johana Stropa v.; 21) Latv. pasi Jaņevics vardu.

Kara būvniecības pārvaldes Liepājas būvju grupa,

I. M. skolu

7. iec. 1919. g. 9. okt. uz Marijas
Vigants v.;
4) Latv. pasi ser.

1928. g. 25. aprīlī uz Pētera
Polkova v.; 44) ' Latv. pasi ser.
AP JVe 593, izd. no 10. iec. 1927.g.
Pūpol vārdu.
6092z uz Helenes Michailovs v.; 45)l.atv
pasi JVe 3396, izd. no Bērzpils pag.
Rīgas prefektūra
1923. g. 30. janv. uz Staņislava
izsludina par ned. sekošas nozaud.
Ugara vārdu.
pases
un
personas
apliecības:
Pamats:
Rīgas prefektūras
spalvu, 8 g. 1) Latv. pasi ser. AA JVs 2067, š. g. 1., 2., 4., 5., 6. un 7. jūnija
izd.
no
3.
iec.
uz
Melānijas
Bruzirgs, bēru
raksts JVe 4036.
ners v.; 2) Latv. pasi ser. AV JVs
Ls 200.
Sevišķu uzdevumu ierēdnis
2636, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
Grinbergs.
Miezīts.
21. febr. uz Sofijas Kampans v.;
3) Latv. pasi JVs 6100, izd. no
Pasu nodaļas darbvedis
Urjans.

prefektūras nama setā

1) zirgs, bēru
vecs, augums 152 cm, novērtēts par Ls 60 un 2)
spalvu, 7 gadus vecs, augums 154 cm, novērtēts par

Jēkaba Levita v.; 43) personas
apliec. JVe 61), izd. no Rīgas prēf.

ļauntā izsolē

Kora būvniecības pārvaldes
izsludina uz 3. jūliju

10,

nederīgus policijas ārējam dienestam:

142:

nebalinātu
nebahnātu
K. IX. — audekls „bjaz" — 71 :
nebalinātu
melnā krāsa
K. IX. — audekls „bjaz", 90, nebalināts
K- X. — audekls „bjaz", 90, balināts
K. XII. — diagonāls ' — 142:
aizsargu krāsā

29. jūnijā, pīkst.

2 zirgus,

12.500 mtr.
600
,,

b) melnā krāsā
A. K. II. — herigbon — 71 :
a) nebalinātu

1928. g.

sekošus

izdos piegādāt

(kokvilnas audumus:
1)

paziņo, ka

Bārbeles pag. valde izsludina
par ned. Latvijas pasi JVs 78, izd.
1020. g, 19. martā no Bauskas
pilsētas policijas priekšnieka uz
Annas Ģederta m. Ezergaile dzim.

7063

Latvijas banka izsludina par
nederīgu nozaudēto beztermiņa
noguldījuma grāmatiņu JVs, 5577
uz Zūzes Pētera m. ' Mazdavit
vardu.

6979o

Iecavas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi, izd. no Liepājas
pils. pol. pr-ka 1922. g. 31. martā
JVs 38803 uz Martas Elizabetes
Roberta m. Bērziņš vārdu. 6203r
Mazstraupes pag. valde atsauc
,,Valdības Vēstneša"
1928. g.
68. numurā iespiesto sludinājumu
par Alvīnei Brencis no šīs pag. v.
1927. g. 26. sept, izdotās pases,
ser. CL JVs 003815 nozaudēšanu,
jj)_ pēdējā- atrasta.

116260,

13. martā

uz Makša Helviga

Auces polic. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVs 299, izd.
no Bēnes pag. valdes 1920. g.
12. maijā
Freimanis

uz

Mildas

vārdu.

Friča

m.

6338b-

i

?

3>ažādi
sludinājumi.

v.;

no
Paju sabiedrības Foto-kino-grafija
Rīgas prēf. 1921' . g. 14. aprīlī uz
,,LEGATO" dibinātāji
Lilijas Krūmiņš vārdu; 26) Latv. paziņo, ka 1928. g. 12.
jūlijā,
*
pasi ser. AL JVs 20654, izd. no plksf. 18, Liepājā, Graudu ielā
Rīgas prēf. 1927. g. 2. nov. uz JVe 50, notiks šīs
Ādolfa Reinfelda v.; 27) Latv.
sabiedrības dibināšanas
pasi JVs 2507, izd. no Pustinas VISPĀRĪGĀ
SAPULCE.
pag. uz Viktorijas Rimševičs v.;
Dienas kārtība:
28) Latv. pasi JVs 242432, izd. no 1) Sapulces vadoņa
vēlēšanas.
Rīgas prēf. 1924. g. 9. augustā uz 2) Statūtu nolasīšana
. un pieAlmas Sīkulis v.: 29) Latv. pasi
ņemšana.
ser. RO) JVs 22664, izd. no Rīgas 3) Statūtu § 1. paredzētās mantas
prēf. 1928. g. 4. maija uz Augustes
iegūšana.
Kašels-Jansons v.; 30) Latv. pasi 4) Sabiedrības nodibināšana un
ser. BA JVs 16927, izd. no Rīgas
darbības atklāšana.
prēf. 1928. g. 30. aprjlī uz Annas 5) Sabiedrības
valdes locekļu,
Irbītes v.; 31) Latv. pasi ser.
kandidātu un revīzijas komAL JVs 9265, izd. no 3. iec. 1927. g.
misijas locekļu vēlēšanas.
uz Izāka Šulmaņa v.; 32) Latv. 6) valdes kreditēšanas jautājums
'
pasi JVs 1132, iz d. no. Rēzeknes 7) Instrukcijas valdei.
apr. pr-ka 1920, g. 24. augustā uz 8) Dažādi jautājumi.
Helenes Bernans v.; 33) Latv. pasi 7051o
Dibinātāji.
JVs 124361, izd. no Rīgas prēf.
25) Latv.

pasi JVe 162984, izd.

1925. g. 18. jūnijā uz Annas Sala
vārdu;

34)

Latv.

ārzemes

pasi

Ne 2850, izd.

Liepas krāj-aizdevu
sabiedrības valde

no ārlietu ministripaziņo,
ka
saskaņā
ar
šīs
jas 1925. g. 15. aprīlī uz Basas
valdes un padomes lēmumu no
Akcins v.; 35) Latv. pasi ser.BA šī gada 7. aprīļa
§11, sabiedrība
6182, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
maksās par noguldījumiem, sākot
16. aprīlī uz Bernharda Lazdiņa

v.;36) Latv. pasi ser. BA JVsl6541

izd. no 4. iec. 1928. g. 4. maijā uz
Kristīnes Lācis v.; 37) Latv. pasi
JVe 15704, izd. no Rīgas prēf.
1922. g. 25. sept. uz ' Eduarda
Feldmana
v.; 38) Latv. pasi
JVe 268295, izd. no Rīgas prēf.
1926. g. 19. jūlijā uz Noras Kalniņš v.; 39) Latv. pasi ser. AA
Vs 17508, izd. no 9. iec. 1927. g.
8. sept. uz Vasilija Fedorova v.;
40)' Latv. pasi JVs 230247, izd. no
Rīgas prēf. 1923. g. 3. aug.
uz
Eduarda Branta v.; 41) Latv.pasi

JVs 275886, izd. no Jaunlaicenes
pag. 1928. g. uz Jāna Šulca v.;
42) Latv. pasi JVe 142347, izd. no
Rīgas prēf.

1920. g. 16. sept. uz

ar

1928. gada

1. jūliju

7 procentus gadā.
Liepā, 1928. g. 16. jūnijā.
7058o- Valdes priekšs. (paraksts).
patērētāju biedrības
likvidācijas valde
zināmu atklātībai, ka uz

Grundzāles
dara

biedru pilnas sapulces š. gada
13. maija lēmumu biedrība izbeidz
savu darbību ar 1. jūniju š. g.,
kamdēļ lūdz interesentus, kam
būtu kādas prasības pret minēto
biedrību, pieteikt tādus 6 mēnešu
laikā, no izsludināšanas dienas
pie minētās biedrības likvidācijas
valdes.
6974o
Likvidācijas valde.

(Rīgas un Pārdaugavas

savstarnīģa nreditoiedr.^

RīgJ, Kaļķu ielā JVs 1, pašas namā, tālr. 20065.
Bilance uz 1928. gada 1. jūniju Ls 857.874,66.
Biedru garantētais drošības kapitāls 1.713.310 ,—.
Pieņem noguldījumus, izsniedz aizdevumus un izdara visas
Bīriņu pag. valde izsludina, pa'i banka operācijas.
ned. nozaudēto karaklausības atMaksā par dažāda veida noguldījumiem no 6—8% gadā.
vaļinājuma apiiec. Ne 1830/ 48388
Aprēķina par vekseļu diskontu un visāda veida aizdevumiem
izd. no Rīgas kara apr. priekšn. 120/ gadā.
0
1921. g. 10. nov. uz Teodora
Darba laiks no 10—3, sestdienās no 10—1.
Ludviga d. Treijs v.
0714z 7057
Vaid
e.

Iespiests Valsts

"

tipogrāfijā.

