Maksa

par

,.Valdības

ar piesūtīšanu
par:
. . Ls 22 —
• .. 12—
6,—

gadu .
7a gadu
3 mēn

(saņemot eksped.)
gadu . . . Ls
l
/a 8• »
3 mēn.
. . „
. . „
1 „

2—

'
Pie atkalpārdevējiem .

Vēstnesi":

Par atsevišķu
numuru ' . „

|

„ —,12

Papildinājumi un pārgrozījumi

par

Latvijas valdības

bez piesūtīšanas

dzelzceļu

par:

Iznāk katru dienu, izņemot

18,—
5,—

Redakcija:

1,70

Rigā, pilī JMs 2. Tālrunis

—,10

Runas

departamentam

piesūta

Papildinājumi

Finanču

nodokļu

un

Noteikumu

un pavēles

apģērbu.

par

dzelzceļu

4. Dienesta cepuri
nēsā;
a) Ekspluatācijas

darbinieku
1923. g. 50)

Rīgā, 1928. g. 19. jūnijā.

goda

Ar

39. pantā 4. rindā ,,Grāmatu sākums ..."
vietā
jābūt
„Grāmata
sākama

ar . . .";

tagadējā adrese:

50. pantā 3. rindā ,,tekošas numerācijas
apriņķa valdē" vietā jābūt „tekošas
numerācijas iz apriņķa valdē . . .",
bet 10. rindā ,,summas saskaņā ar
grāmatām" vietā jābūt „summu
saskaņu ar grāmatām";

var

sarakstīties

angļu

57. pantā

Papildinājums
valsts depozītu rēķinu sarakstā

vietā

J.Benšons.
Virsgrāmatvedis K. Zīmulis.

Fvrise

Paziņojums.
apgabaltiesas

3.

krimināl-

nodaļas š. g. 21. jūnija rīcības sēdes lēmumu apķīlāts

Uzsaukums „Strādnieki, strādnie-

ces un visi darba ļaudis!
Uz protestu!".
Izdevējs — Latvijas neatkarīgo sociālistu
Offirers

partija.

ierēdņi,

Akc. sab. ,,Riti" spiestuvē, Rīgā.

Rīgā, 1928. g. 27. jūnijā.

JMs 152350.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K.Vilde.

ministrija

Līdz

ar

projekta

„policijas

vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties Bainīšu meliorā-

cijas sabiedrībā, minēto meliorācijas darbu
izvešanā un

darbu kārtībā

uztu-

Rīgā, 1928. g. 21. jūnijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. P el si s.
Darbveža vietā A. Kjuts.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 15. jūnija lēmumu ir apstiprinājis

kārtībnie

kultūrtechniskās daļas sastādīto un Alojas

„rīkojums".

pagasta meliorācijas sabiedrības „Kazu
purvs" darbu dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Valmieras apriņķa
Alojas pa-

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 15. jūnija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Lielvārdes-Rembates meliorācijas sabiedrības

„Rumbiņa" darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Rīgas apriņķa Lielvārdes
pagasta Lielvārdes un Rembates muižas
galveno
novadgrāvju
jaunsaimniecību
projektu. Līdz ar projekta apstiprināšanu
visiem zemāk pievestā dalībnieku sarakstā
uzrādītiem nekustamas mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts
par pienākumu piedalīties LielvārdesRembates meliorācijas

izvesto

resana.

Paziņojums.

Paziņojums.

Darbvede A. Veiss.

apstiprināšanu visiem

zemāk pievesiā dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas mantas īpašniekiem

vietā

7. rindas beigās ,,rīko

juma" vietā

1928. gada 27. jūnijā.
Valsts budžetu noda|as priekšnieks

140.

jābūt

kiem", bet

Rīgas

,,Neklausīgo

61. pantā 3. rindā ,,policijas kārtībniekam'

Rīgā,

Ar

13. rindā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 31. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Bainīšu
meliorācijas sabiedrības darbu dalībnieku
pilnā sapulcē pieņemto Valmieras apriņķa
Rūjienas pagasta Saksonu, Pelņu, Rikāņu
un c. māju galveno novadgrāvju projektu.

nieks";

Rīgā.

1925. g.

Paziņojums.

pieprasāms īpašnieks" jābūt Neklausīgo vietā pieņemams
šķūt-

Latvijas bankā.

H. M. Fisherv Officers.
3) Zemkopības ministrija.
4) Kafa ministrija.
5) Gaisa satiksmes

minētā pilsētā

Centrālā vēlēšanu kommisija D N 351,

1) Muitas un akcizes ierēdņi,
uzraudzības

Š. g. „Valdības Vēstneša" 131. numurā

1) Atvērts sekošs rēķins:

Lielbritānijā:

Zvejniecības

vicekonsulu

konsulātu

222. numurā
un
1928. g. 128. numurā
izsludināto ārvalstu iestāžu un organizāciju sarakstu, paziņoju, ka muitas iestādēs

2)

Izlabojumi.

valodā.

Fr. Ozoliņš.

atzīstamas par likumīgām un pieņemamas
sekošo ārzemju
iestāžu un organizāciju
izdotās vai pēc būtības apstiprinātās
preču izcelšanās apliecības:

v. i.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

Latvian Vice Consulate,
122, Dock Street,
Nevvport, Mon , Great Britain.

Papildinājums ārvalstu iestāžu un organizāciju sarakstam, kas pilnvarotas izdot
preču izcelšanās apliecības.

and

nodaļas vadītāja

biņa" , minēto meliorācijas darbu izvešanā
un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.
1928. g. 21. jūnijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. P e 1 s i s.
Darbveža vietā A. Kjuts.

ļ. Švarcs.

iecelts Lielbritānijas pavalstnieks Aneurin's
G. E. J. Fudge' s.

1928. g. 19. jūnijā.

Customs

Pasažieru

21. pantā 13. rindā, kur stāv „lēmums
par
protokola
slēgšanu", jābūt
„lēmums par līguma slēgšanu";

Rīkojums JVs 198.

M.

Ekspluatācijas direktora vietā K j a v i ņ š

Arthur's V. Heard's, uz paša lūgumu,
atbrīvots no ieņemamā amata, skaitot no
š. g. 13. jūnija

Ministru prezidents P. Juraševskis.

Vēstneša"

9—3

Pasažieru ie- un izkāpšanai, sākot ar
trešdienu, 27.
jūniju, Rīgas— Ķemeru
vilciens Ne 91 pieturēs Priedainē uz
pus minūti.

ministra b. J. Bokalders.

Vicekonsulata

To pašu noteikumu 5. panta „a". punktā
strīpot vārdu signālists.

H.

pulksten

Mon. Lielbritānijā

direkcijā:

„\ald.

no

publicētā ,, Instrukcijā pagastu padomēm
uti valdēm":

Signālists.

Papildinot

un eksperiīcija:

Paziņojums.

Latvijas goda vicekonsuls Ņuportā

Par

un darba apģērbu

Satiksmes ministris

Atvērts

Valdības iestāžu paziņojumi.

pārgrozījumi

dienesta apģērbu (Lik. krāj.
4. pantu papildināt sekosi:

V&

Ls 4
'
par katru tālāku rindiņu
....,,
15
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

Rīgā, pilī M> 1. Tālrunis 20031

E.Dundurs.

noteikumos par dzelzceļu darbinieku
dienesta

11—12

Muitas departamenta direktors

pārskatus.

Valdības rīkojumi

20032**fl^3ļJpip ^

kameras,
Chambers of Commerce.
7) Lielbritānijas rūpnieku federācija,
Federation of Britisb Industries.
8) Fabrikantu savienības,
Manufacturer's Associations.

Papildinājums ārvalstu iestāžu un organizāciju sarakstam, kas pilnvarotas
izdot preču izcelšanās apliecības.
Paraugs, pēc kura zemes grāmatu nodaļas
amatpersonas

no

^

^p^^^

6) Tirdzniecības

dienesta

apģērbu.

un

stundas

Kantoris

j^g

rindiņām

svētku dienas

svētdienas

JmM |
n||^
^f

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

oficiāls unlaikraksts

10 —

noteikumos

darbinieku

**+ ,.

gasta Cepļu, MOszemnieku un c. Ungurpils muižas vec- un jaunsaimniecību
galveno novadgrāvju projektu.
Līdz ar
projekta apstiprināšanu visiem zemāk
pievestā dalībnieku sarakstā uzrādītiem
nekustamas mantas īpašniekiem vai viņu
tiesību ņēmējiem
ir uzlikts par pienā-

kumu piedalīties

liorācijas darbu izvešanā un izvesto darbu
kārtībā uzturēšanā.
Rīgā, 1928. g. 21. jūnijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. P e I s i s.

„Rum-

sabiedrībā

Alojas pagasta meliorā-

cijas sabiedrībā „Kazu purvs", minēto me-

Darbveža

vietā A. Kjuts.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesibu ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 15. jūnija lēmuma ir jāpiedalās Lielvārdes - Rembates meliorācijas sabiedrībā „Rumbiņa", jāņem
dalība pie kopējo Lielvārdes pagasta Lielvārdes un Rembates muižas jaunsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kartība.
»
£

Māju JfeXa

,
n i-u
Dalībnieka

°?%

uzvārds

,

un

- j
vārds

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

fonds, rezervēts Liel...
vārdes pag. skolai
Mārtiņš Kābels
Jānis Aveniņš
Jānis Mazkalniņš
Andrejs Lācis
Jānis Miķelsons
Andreja Lāča mantojuma masa
Andrejs Ozoliņš

Miķelis Bernšteins
Mārtiņš Mārcens

11.

Jānis Vanags
Mārtiņš Irbe
Roberts Krūkle
Andrejs Mednis
Andrejs Lielmanis
Andrejs Irbe

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dalībniekam

J*

tiesibu

piederošo vai viņa
lietošanā esošo

apzīmējums

māju nosaukums

plāniem

Valsts

9.
10.
12.

Dalībnieka
Ipašumu

Mārtiņš Gaile
Kārlis Sirmais
Augusts Renne

īpašnieks

—
Rumbiņi
Laimdotas

„

Mazkalniņi

,

Vilciņi
Jauimimbiņas
Linkalni

„
Mantoj. masa
īpašnieks

Eglaines

„

Rudgaļi

B

Rauti
Stamites
Bētini
Dambinieki

„
.

dbas

^

^

—

188F
144 F
142 F
H3F
1871

3459
5447
3453
3470

3d b
34
£
00 F
01 F

Piederēja

reģistra

190F

Ē
136F
37 r

un pie kādas agrākās muižas

grāmatu

,

j~

—

Piezīmes

balsu skaitu

Ls

"
"

"

"

"

. „.'

Šinī dalībnieku sarakstā uzrādīts»
darbu izmaksas summas uzskatāmas
par pamatu dalībnieku maksājumu
noteikšanai un nokārtošanai, kā pie
darbu pirmreizējāsNzvešanas, tā ari
pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas
turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko
izmaksu, kufa var būt mazāka vai

n

n

"

»

'?^t

lielāka.

Lielvārdes rpag. Lielvārdes muižas
»
*
"
"

177,—
jgg
-.'

»

»

»

n

^4,

„

„

„

„

65,—
46j—

„

ļoo'

165,—

406,—
137, -

3b9i
3452
3651
3466

104,-

470,158-

3418

140,—
333,-

r
1^2

,
„

»
,
„
„

Darbu
izmaksa pēc
projekta,
no kuras aprēkinadalībn.

t

Kādā pagastā atrodas māja

orrp
/,_ T
Vēverites
Sauhes.

?lc

f^F
85
8b ^

o^m
3419
5461

Rembates pagastaRembatesmuižas

166,214,—
217 —

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsi s.

Rīgā, 1928. g. 21. jūnijā.

Darbveža

vietā A. Kjuts.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras

lēmuma ir jāpiedalās Bainišu meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo
īpašniekiem- vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 31. maija
novadgrāvju
rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.
Valmieras apr., Rūjienas pagasta Saksonu, Peļņu, Rikāņu u. c. māju

""
„
2
?S
gļ
g_

Dalībnieka . Vārds,
vārd«
vdius

tēva
iLVd

DalIbnieka

un

uzvārds

d.

Jāņa

Kādā pagastā atrodas mājas

piederošo vai viņa
-?
,.
^
lietošana
esošo māju

īpašumu
...

tiesibu apzīmējums

nosaukums

Brūvells

1.

Jēkabs

2.

Jānis Jāņa d. Ozoliņš .

3.
4.
5.

mantin.

Apstipr.

Kalna

Mantojuma masa
Dzimtsīpašnieks

Kalna

„

un

pēc

dbas
plāniem

zemes
grāmatu
reģistra

Lejas

Rikaņi
Krūzes
Auniņi
Auniņ-Brieže

Dzimtsīpašnieks

.
Hugo Jāņa d. Bošveichters
Gusts Briedis
Indriķis Kriša d. Kalniņš

un

pēc

mē mie-

28

un pie kādas agrākās muižas
Piederēja

Rūjienas pag. Rūj ienas Lielā muiža

10
12
11

17
10
9

»
„

—

26/37

»

»

22/23

6064

j)

n

Lejas

6.

Eduards

7.

Edgars,

Gusta

d. Boķis

»
„

»
„

Friča

10.

„

Peites

„

Pilauri pievienoti

"

"

11

»

n
ā
»
11

27

Šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu
izmaksas summas uzskatāmas par pa-

670,—

matu

7C )

i"»
142,—
141
cc/
ooi

dalībnieku

Nelli,
Zariņ

Kārlis Pētera d. Vebers.

.

Indriķis

.

Jāņa d. Eglīts.

11.

Heinrichs Melbarts ...

12.

Alfrids Gustava d. Garsels
( 1) Jūle Bol, dz. Beldau

2) Maija Feldman,
Beldau
3) Alfrēds Garšelis
4) Arturs Garšelis.

'

14 —

69 —

4

Radziņumajam
Sedvaki
Kalna un Lejas
Lielšķudiņi
Mazšķudiņi

„

Mantojuma masa
„
a
Dzimtsīpašnieks

Saksoni

Jeru pag. Juratas muiža

39/40

4289

24-25
14-15

3
41

3
26

6
39

(Tollīši)

69,—

Rūjienaspag RūjienasLielāmuiža
n

n

n

n

n

n

n

n

169,—
411
^*i —

»

»

*J\J I,

1

40B

.
.

.
.

5) Gustavs Garšelis .

.

£?? B Aeldau
m
9) Elza-Agnese
10) Indriķis

|ra

i

—

U

. .

.

Dzimtsīpašnieks
r

Pompīt
r

17

11

n

)}

n

ii

ii

.

12) Jēkabs Treimans .

.

13) Liena Treiman .

.

.

14) Jūle Treiman

.

.

.

15) Kārline Treiman

.

.

16) Berta Treiman .

.

.

\ 17) Roberts Treimans.
14. Jānis Ādama d. Teters.
15. Bišs Pēteris

.

, _C5

Ol4,
I

.

.

n I

-I j2

'}

Treimans.

2

cve V>

Roma-'

11) Jānis Treimaris

ļ

dz.

novskij, dzim. Beldau

16.
17.
18.

noteikšanai

T?J

6) Hildegarde Švalbe, dz.
Beldau
7) Kārlis Beldaus ...
8) Berta Kornēlija Kēman,

13.

maksājumu

un normēšanai, kā pie darbu pirmreizējas
tā
pie izvesto darbu uztuizvešanas,
rašanas kārtībā,
neņemot vērā darbu
faktisko izmaksu, kufa var būt mazāka
vai lielāka.

meita Zariņ,

bērni:
Elfrida,
Elza un Zenta
9.

Kamenes

»
„

Jānis Tenisēja d.

Zilvesters
Berta

„

Piezīmes.

Lī_

Pelni

8.

Darbu
izmaksa pēc
projekta,
no kuras aprēķina dalībn.
balsu skaitu

Māju N2N2
Dalībniekam

_

.

.

Nekor. jaunsaimn.

Otto Birkovs
Jānis Berķis
Liene Podiņ

„

„

,
„
„

„
„
„

—
—
—

228 F
229 F
231F

—
—
—

—
—

232 F
233 F

—
—

n

»

n

ii

n

ii

ii

nu

m

ODļ

l/O,

ii

j»

n

ii

n

lOt ,

»

»

n

n

n

* vu,

»

»

19

7i

n

Rīgā, 1928. gada 21. jūnijā.

Kultūrtechniskās

'O;

daļas vadītāja vietā J. P e 1 s i s.
Darbveža vietā A. Kjuts.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 15. jūnija lēmuma
jāpiedalās Alojas pagasta meliorācijas sabiedrībā
„Kazu purvs", jāņem dalība pie kopējo Alojas pagasta Cepļu, Mūszemnieku u. c. Ungurpils muižas vec- un jaunsaimniecību galveno novadgrāvju
rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.
00

t:

_,

«

...

. ,
Dalībnieka

&

.
Un

r i-u
?
^
Dalībnieka

vārds
,

1.

9.
10.

11.
12.

Jānis Jāņa d. Birzgalis

13.
15.

Līze Jura m. Brom
Jānis Jaņa d. Mardiks
^
Augusts Jāņa
d. Taube

16.

Leonids Nikolaja d. Ozoliņš .

6.

7.
8.

14.

17'

18. ļ

»

piederošo

viņa lietošanā

apzīmējums

-šo māju

Dzimtsīpašnieks

Māju K2JV2

vai

īpašumu tiesību

nosaukums

Alma Teņa, d. Šmidts, dz. Smilga
Augusts Teņa d. Smilga ....
Jānis Teņa d. Smilga .
...
Gothards-Eduards Pētera d. Pētersons
Augusts Mārtiņa d. Šmidts ...
Pēters Jāņa d. Dreimans ....
Kaspars Jāņa d. Neimans ....
Arnolds Jāņa d. Kauliņš ....
Rozālija Jāņa m. Smilga, dz. Dukur

4.
5.

. .

UZVardS

i
g

2.
3.

Dalībniekam

Pēc
mermecības
plāniem

zemes
grāmatu
reģistra

pēc

Skujiņi

—

6002

„

Jaunmūszemnieki

—

6003

„

Mūszemnieki

„

Porses

„

Mieskiņi

„

Bunkes

—

Mieldas

Korob.jaunsaimn.

—

,„..
.,
.
.:,
Kādā pagasta atrodas mājas
un pie kādas agrākās muižas

Alojas pag. Ungurpils muižas

428, —
fioi _
* '
910,—

"
»

»

»

10 P
1/r

„

140 F

6169

„

328 F

6089

„

,

„

„
„
,
„

„

Pēters-Augusts Kārļa d. Ezergailis .

„

n

Ezīši

23 F

6354

Kārlis Mārča d. Šmidts.

„

„

„

n

Ziediņi

18 F

6369

„

.

B

Urbāni
Strazdiņi

17 F
19 F

6367
6836

?
,

„

„

,

Kurmīši

22 F

6838

„

Pūlas

.

24 F

6839

,

,

»

n

.

v^lsts
Kārlis Adamsons
Rūdolfs Adamsons
Alfrēds Adamsons

Zelma Adamson
I Emma Adamson
19.
Elmaru-Rūdolfs Rūdolfa d. Jansons
Rūdolfs
Teņa d. Jansons ....
20.
21.
Jānis Pētera d. Dreimans ....
Valsts
22.

Rīgā, 1928. gada 21. jūnijā.

Valsts
\
Nekor. jaunsaimn.

Jaunpūlas
Mežsarga dien. zeme

20 F

-

„.„

jaunsaimniecība

135 F

-

,

„

Zīlītes

H4F

-

,

n

Cepļi

„

146F

-

„

„...

Rūtiņas

329 F

-

.

.

»

n

'

31 o
41,—

108

'

n

1167,—

„

84—
35l[—
94-

2616I_

„

86_

v

»

,,

šinī dalībnieku sarakstā uzradītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu
dalībnieku maksājumu noteikšanai nn nokārtošanai, kā pie
darbu pirmreizējas izvešanas,
tā arī pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko
izmaksu, kura var būt mazāka
VaL Māka

-

135,—

„

,

Piezīmes

434,-

„

'

„

Mežs

„

.

„

Valsts

»

,

Stankas
Mežmaļi

.

»

1443
Rific;
t>lt>0

„

„
„
„
„
Nekor. jaunsaimn.

"
„
"

„

.

"
n

1449
?ļAAc

„

.

^Jf^žfū
reĶina
aauo-

piederēja

„

.

projekta

nieku balsu
skaitu
Ls

__„
t> '»

144t)

Darbu
izmaksa pec
.

83,

„

199,-

„

104-

,

128-

,

137-

„

107,-

„

117,

Kultūrtechniskās daļas vaditāja vietā
J. Pelsis.

Darbveža vietā A. Kjuts.

Valdības

rīkojumi

un

oaveles.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
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Maksājumi
par Rīgas pilsētas kanalizācijas
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sākas

3.15 min. milzīgas ļaužu masas
klātbūtnē, piedaloties ari visām Tērbatas
sabiedriskām organizācijām ar viņu ka-

rogiem.
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NEDĒĻAS
par

ZIŅOJUMS

saslimšanas

gadījumiem ar lipīgām
slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1928. gada 16. līdz
23. jūnijam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.
i a g

Slimības

nosaukums

Goda viesu starpā bija redzami

locekļi, diplomātiskais korpuss,

Paratvphus
Tvphus abdom

Vēdera tīfs

Tvphus exanth.

.

.

Tussis convulsiva .
Diphteritis

.

rakstu.
Rektors
par to un lūdza

valstsvecāko izdarīt pieminekļa atklāšanas
aktu. Valstsvecākais to izdarīja ar vārdiem: ,,Lai krīt
sega no lielā karaļa
Gustava Ādolfa tēla!" Studentu koris
nodziedāja zviedru valsts himnu. Pēc

tam valstsvecākais Tenisons sacīja garāku
runu, kurā atgādināja igauņu tautas
vēsturi un sevišķi pieminēja ,,vecos labos
zviedru laikus". Tenisons izteica cerību,
ka Baltijas jūras tautām izdosies atrast
kopīgu
valodu savstarpējās attiecībās.
Archibiskaps Zederbloms
uzstājās ar
runu pa daļai igauniski, pa daļai vāciski.
viņš izteica cekādas
Gustava

Ādolfa laikā nodibinātas starp zviedru un
igauņu
tautu,
pastāvēs
mūžīgi. Pēc
izdarīja garīgo
tam ' prof. Rahamegi
'
ceremoniālu. Beidzot pieminekļa pakājē
trīspadsmit
vaiņagi — no
tika nolikti
Tērbatas universitātes, Zviedrijas un Igaunijas valdības un c. Pulksten 9 vakarā
sarīkoja
zviedru
universitātes
rektors
viesiem par godu dineju. Pēc pusnakts
zviedru viesi izbrauca ar speciālvilcienu
LTA.
atpakaļ uz Tallinu.

Berlīnē, 28. jūnijā. Šodien pēcpusjaunām sarunām ar centru
dienā pēc
Millerani-Frankenam beidzot izdevās saValsts
valdibu.
stādīt jauno Vācijas
jaunā ministru
prezidents Hindenburgs
kabineta sastāvu jau apstiprinājis. Tas
ir sekošs: valstskanclers Millers-Frankens,
ārlietu ministris — Dr. Strezemans, saimniecības — Dr. Kurciuss, apsardzības —
Greners, iekšlietu — Severings, finanču —
Dr. Hilferdings, darba — Vissels, apgādības un zemkopības — Ditrichs, tieslietu — Kochs, satiksmes ur okupēto
apgabalu — Gerards, pasta — Šecels.
sociāldemokrātiem
ir
ļaunā kabinetā
4portfeļi, tautas partijai — 2, centram — 1,

.

Cholera asiatica
Ervsipelas
Dvsenteria

.

.

. .

Parotitis epidemica

.

.

Izsituma tīfs

3
9

.
.

1

Atgulās drudzis.
Purva drudzis' .

—
—

—
—

.

Influenca

.

Bakas

Masalas

.... —
.... 83

Šarlaks

....

17

Garais klepus
.
Difterīts
...
Influenca ...

Āzijas koliera

.

7

2
1

Roze

—
1

Asinssērga ...

—

Ģīmja satūkums
(Mumps). . .

—
1

Trachoma

—

Mening. cerebrospln. epid

—

Tetanus

—

Lepra

Spitālība

...

Poliomvelitis

1

—

Literatūra.
Latvijas Banka.
Gada pārskats par 1927. gadu.
. 1928. g. Iespiests Valstspapīru spiestuvē.

universitātes rektoram. Pēc tam prof.
Bermans nolasīja latiņu valodā sastādītu
pieminekļa dāvāšanas
prof. Kopels pateicās

J c?
"
wj «
3 M

Igaunijas

sūtnis Stokholmā Dr. Akels un c. Stokholmas zviedru-igauņu biedrības prezidents
Vohlins
nodeva pieminekli
Tērbatas

ļ

M

valstsvecākais Tenisons, Zviedrijas archibiskaps Zederbloms, igauņu valdības

Jauna valdība Vācijā.

īre

re

svinības

pulksten

Ārzemes.

£ I §

<o
Š ?=
2 re *> .2

re

atklāšanas

karogi.

profesoru

intervējuši daži Stokholmas žurnālisti. Laikraksti ievietojuši
profesora ģīmetni un aprakstījuši Latvijas
Zviedrijas arcbailoģiskos sakarus. Profesoram Fr. Balodim zviedru zinātnieki,
archailogi, piegrieza lielu uzmanību un
viņu sīki iepazīstināja ar zviedru sasniegumiem arcbailoģiskos pētījumos.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Kaunā, 28. jūnijā. Šodien pulkst. 12
Kaunā svinīgi atklāta 7. Lietavas zemkopības un rūpniecības izstāde. Atklāšanas
runu teica valsts prezidents Smetona,
uzsverot, ka izstāde liecinot par

lietuvju

tautas labklājības pieaugšanu.
Izstāde
šogad ir visai plaša, un publika to apmeklē
kuplā skaitā.

KURSI.
Rīgas

biržā,

1928. gada 29.

jūnijā.

Devīzes
1 Amerikas dollars
1 Anglijas

5,158—5,17
25,195—25,245
20,25—20,40
71,95—72,50

mārciņa

100 Francijas franku. ,
100 Beļģijas beigu

100 Šveices franku

99,40—100,15
27,10—27,30

100 Itālijas liru
100 Zviedrijas

100 Vācijas

138,50—139,20
138,15—138,85

kronu

100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu
100 Čechbslovakijas kronu
100 Holandes guldeņu

138,30—139,00
.

.

.

marku.

15,25—15,40
207,90—208,95
123,35—124,00

12,96—13,08
138,25—138,95

100 Somijas marku
100 Igaunijas kronu
100 Polijas
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flagota.
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Tērbata 27. jūnijā

Zviedrijas karaļa vārdā
rību, ka ciešās saites,
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Gustava Ādolfa

ēkām bija izlikti
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nļijļBA 131U1Z1B ĪBiuums sļiļB SBfajgd SBqizp
-I]ļBZ3q SBfspgd
SBļUBUi
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universitātes

Scarlatina

Gustavam;Ādolfam.
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Sakarā
s

Mūsu

Fr. Balodi

Encephalitis letharg
Variola et variolois .
Morbilli

Igaunija.

5
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Rīga.

Febris recurrens. . . .
Febris interm
Morbus Heine Medin
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3) ka maksājumi par kanalizācijas lietošanu 1928. gadā izdarāmi laikā
no š. g. 1. jūlija līdz š. g. 1. septembrim, pie kam pilsētas valdes
nodokļu nodaļai jāpaziņo katram
pilsētas
kanalizācijas
lietotājam
viņam uzliktā maksājuma summa.
Rigas pilsētas galva A. Krieviņš.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

-o

re

£

-r

>oo .—

Jr 're >
Cl ^: ^

're
°- +-

>£

13

=

£

S
TJ

3

il-aS

"ļ

u-,
īre

00

E

tu
-rr

<u

,—

«2» irt

Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka
Rīgas pilsētas dome š. g. 19. aprīļa un
20. jūnija sēdē nolēma:
1) noteikt, ka
1928. gadā maksa par
pilsētas kanalizācijas lietošanu aprēķināma
un izdarāma uz nodokļu
departamenta resp. nekustamas mantas nodokļa kommisijas pēdējā nekustamu īpašumu nodokļa novērtējuma pamata 30 /(, apmērā no skaidrā
ienākuma par veikalu un tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumu
'
telpām, bet 4°/0 apmērā no skaidrā
ienākuma par dzīvojamām telpām;
2) uzdot pilsētas valdei noteikt, saskaņā ar šo domes lēmumu, maksu
par kanalizācijas lietošanu 1928. gadā;
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lietošanu

demokrātiem — 1, bavariešu tautas partijai — 1. Apsardzības ministris Greners
ir bezpartejisks. Jaunais ministru kabinets ir provizorisks, un tas paliks amatā
līdz rudenim.
LTA.

zlotu

57,45—58,65
51,00—51,70
—

100 Lietavas litu
1 SSSR červonecs
100 Austrijas šiliņu

72,50—73,20

Dārgmetāli:
3425—3445

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

95—103

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. .
4% Valsts prem. aizņēmums .

.

98—100 .
98—100

.

6% Zemes bankas ķīlu zīmes ..
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

92—93
96—97

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs

Zvērināts biržas māklers

Redaktors M.

J. Skujevies.

M. O k m i a n s.

Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūproc. lik.
nija likumu un civ.

(Tiesu
sludinājumi.

2060. un 2062. p., ievērojot Pēterpils-Tuļas zemes bankas likvidā-

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs,

pamatojoties, uz not. lik. 13. p.,
uzaicina pieteikties visas personas, kurām ir kaut kādas prasības
kas apmierināmas no mir. Rīgas
Andreja Meikes amata
drošības naudas, pie kam atgādina, ka pēc 6 mēnešu notecēšanotāra

cijas kommisijas lūgumu un savu
1928. g. 12. jūnija lēmumu, paziņo, ka parādnieks Aleksandrs
Venclavovičs parādu pēc obligācijas par 15100 rbļ., apstiprinātas 1912. g. 5. jūlijā ar JVs 934
uz nekustamo īpašumu Cēsu ap-

riņķī, Cēsu pilsmuižas zemnieku
zenies Bence JVs 1 mājām, ar
šī
sludinājuma
nas, skaitot no
zemesgrāmatu reģ. Ms 4020 par
Vēstnesī",
iespiešanas „ Valdības
labu Pēterpils-Tulas agrārbankai,

drošības nauda tiks izmaksāta
minētā A. Meikes mantiniekiem.

Rīgā,1928.g. 26.jūnijā. JVs 3496.
Priekšsēd. A. Būmanis.
7683z Sekretārs O.BIum bergs.
Rīgas apgabaltiesas 1. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
309. un 311. p. pamata,

301.,

uz Latvijas bankas lūgumu viņas
lietā

prasības

pret

Gustavu-

Gūmalu

Knoppu
un
citiem,
uzaicina Gustavu-Gūmalu Knop-

pu, Emmu-Nanniļu Knopp, Nanniju-Emelinu Knopp, MariannuEmelinu Knopp, Kārli-Albertu
un
Leonlju-Emelinu
Knoppu
Knopp, kuru dzīves vietas prasītājai
nav
zināmas,
ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-

nājuma
Pie

publicēšanas dienas.
lūgumu

pielikti

pilnvara

un obligācija ar . attiecīgiem parakstiem.
Ja atbildētāji noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilntiks
nolikta
tiesas
varnieku,

sēde lietas klausīšanai
riski.

aizmugu-

L. JVs 2590.
16. jūnijā.

Rīgā, 1928. g.
Priekšsēdētāja b. P. Leitans.
7102o
Sekretārs J. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz

1926. g. 10. jū-

nija likumu
un civ. proc. Iii.
2060. un 2062. p., ievērojot Bēra

Šteinberga pilnvarnieka zv. adv.
Grigorija
un savu

Rubinšteina
1928. g.

paziņo,

mumu,

lūgumu

12. jūnija

ka

lē-

parādnieks

Bērs Šteinbergs parādu pēc obli-

gācijas par 9400 rbļ., apstiprinātas 1899. g. 6. okt. ar JVs 2218 uz
ar
nekustamo īpašumu
Rīgā,
zemesgrām. reģ. JVs 1499, 11 liip.
iec, par labu Rīgas pilsētai, ir

ir samaksājis, bet šī augšā minētā

obligācija
atpakaļ

atpakaļ

nevar

tikt

parādniekam

izsniegta
dēļ

dzēša-

nas zemesgrāmatās, tamdēļ, ka
ir gājusi zudumā.
Tāpēc

apgabaltiesas

nodaļa

uzaicina

kurām

būtu

3. civīl-

visas

tiesības

personas,

uz

augšā

tikt

izsniegta
dēļ dzē-

šanas zemesgrāmatās, tamdēļ ka

adv.
zv.
pilnvarnieka
Briges
un
savu
Jūlija
Arāja lūgumu
ī928. g. 12. jūn. lēmumu, paziņo,
ka

parādnieks Kārlis

rādu

pēc obligācijas

Brige pa-

par

1200 rbļ.
18. febr.

1913. g.
apstiprinātas
JVs 88 uz nekustamo

un Sofija
Grigorija
d. Pinus
Kaija m. Pinus, dzim. BrodzicPrzevlocka noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
M. Čulkova .1928. g. 6. jūnijā
reģ. JVs 9398, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir
79.
atcēluši vietējo civillikumu

īpašumu
apr.,
Jumurdas muižas
laulāto
Gaigalu JVs 10 mājām, zem zemes un turpm. p. paredzēto
grāmatu reģ. JVs 17612 par labu mantas kopību.
Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
Francim Jāņa d. Grantovskim, —
7678
L. JVs 4621
ir samaksājis,
bet šī augšā miPriekšsēd. v. A. Veidners.
mētā obligācija nevar tikt izCēsu

sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

Sekretārs

A.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

zudumā.

Tāpēc

apgabaltiesas

maksājis,

bet

obligācija

3. civilpersonas,

šī augšā minētā

nevar

tikt

atpakaļ parādniekam

izsniegta

dēļ dzēša-

nas zemesgrāmatā, tamdēļ, ka ir
gājusi zudumā.
Tāpēc

apgabaltiesas

uzaicina visas
būtu * tiesības

aprādīto

3.

civīl-

obligāciju,

pieteikties

viena mēneša laikā, skaitot

tiesā

visas

nodaļa uzaicina

visas personas,

kurām

būtu

tiesības

uz

augšā

dienas,

kad šis slzudinājums

spiests

,,Valdības

aizrāda,

ka

ja

ie-

Vēstnesī" un
šīs personas no-

no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un

aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā

nepieteiksies, obligāciju
atzīs par : znīcinātu un lūdzējam

dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.
Rīgā, 1928. g.

14.

jūniiā.

JVs 4494.
6766b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.

u.

t.

t.,

g.
Amālijas-

12. jūn. paziņo,
Ernests Radziņš

ka parādnieks
parādu pēc 4

Fridas-Vilhelmines Olavs, gtl.Plute obligācijām, apstiprinātām uz nekustamu īpašumu
K' eēe|u muilūgumu dēļ hipotēkārisko parādu
žas zemnieku zemes Babinu mādzēšanas, nolēma: atzīt par iznījām, Valmieras apr., ar zemes
cinātām uz viņai piederošio negrām. reģ. JVs 1602: a) 1889. g.
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā,
27. nov. Ns 2809 summā 300 rbļ.
3. hip. iec, ar zemesgrāmatu reģ.
par labu Pēterim Ēvelim blanka
JVs 2(ifi apstiprinātas sešas oblicedēta, b)
1889. g. 27. nov.
gācijas, ingrosētas a) 1900. g.

9. septembrī ar JVs 1414 par 10000
rbļ. par labu Andrejam Brenča d.
Bērziņam, b) 1904. g. 30. jūlijā
'
ar JVs 1075 par 6000 rbļ. par labu

JVs 2810

summā

500

rbļ.

par

labu

Pēterim
Ēvelim
blankc
cedēta, c)
1908. g. 4. martā
JVs 85 summā 1000 rbļ. par labu

Andrejam Ivana d. Krastkalnam, Jamm Padjasam blanko cedēta
c) 1910. g. 23. jūnijā ar JVs 1397 un d) 1911 '. g. 5. dec. JVs 852
par 10000 rbļ. par labu Arvīdam summā 200u rbļ. par labu Kārlim
blanko
cedēta, —
Christofora d. Bergam, d) 1910. ;;. Radziņam
samaksājis,
bet
šīs augšā
25. jūnijā ar JVs 1422 par 10000 ir
nevar tikt
rbļ. par labu tam pašam Bergam, minētās obligācijas
e) 1910. g. 6. oktobrī ar JVs 2225 izsniegtas atpakaļ parādniekam
dēļ
dzēšanas zemes grāmatās,
par 10000 rbļ. par labu tam pašam Bergam un f) 1910. g. 7.okt. tamdēļ ka ir gājušas zudumā.
ar JVs 2244 par 10000 rbļ. par labu
tam pašam Bergam, kuras visas

Tāpēc

apgabaltiesas

3. civīlpersonas,
minētās obligācijas ir pārgājušas kurām būtu tiesības uz augšā
uz Robertu Ivana d. Stauve kā aprādītām obligācijām, pieteikties
blanko cesionāru, kas viņas ir tiesā viena mēneša laikā, skaitot
cedējis atkal blanko.
6765z
no dienas, kad šis sludinājums
Priekšsēd. v. A. Veidners.
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
Rīgā, 1928. g. 14. jūnijā. JVs3468 aizrāda, ka ja šīs personas noSekretārs A. Kalve.
teiktā laikā nepieteiksies, obligāRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

nodaļa

cijas

uzaicina

atzīs

par

visas

iznīcinātām

un

dos tiesību prasīt paatklātā
tiesas
sēdē
1928. g. rāda
dzēšanu zemes grāmatā.
5. jūnijā izklausīja Eduarda BērRīgā,
1928. g. 14. jūnijā.
ziņa

hipotēkārisko

parādu

dzē-

šanas lietu, nolēma: atzīt par iznīcinātām obligācijas par 5000 un

lūdzējam

JVs 4497.

1914. g. 24.

jūlijā

pirmā

— Gustavam

Smil-

dziņām, kas to cedējis blanko un
kura pārgājusi uz HermaniKampe
kā blanko cesionāru. kas viņu
cedējis atkal blanko un otrā —
Mārtiņam Bērziņam, kas to ir
cedējis blanko.
Rīgā, 1928. g. 14. jūnijā, .Yo3494
Priekšsēd. v. A. Veidners.
6770z

Sekretārs

A.

Kalve.

v.

A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve

ar

1781, uz nekustamo
īpašumu Rīgas pils. V hīp. iec,
ar zemesgrām. reģ. .Ns 1207 par
JNsJVs 2790,

labu

6771b

Priekšsēd.

10.000 rbļ., apstiprinātas 1913. g.
8. okt. un

minētai

tiesai sešu mēnešu laikā,

skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības

juma

savu šā gada

korob.

līguma,

augšā

uzrādītā

kā

1908.

g.

šīs tiesības

v. Ai Veidners.

dzē-

jūnijā.
" 7266b
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

L. JVs 745/28.

zaudējušas.

Priekšsēdētāja

hipotēku

šanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 1928. g. 11.

termiņā

1928. g. 15. jūnijā. L. JVs 4446.

attiecīgu

prasīt

nepieteiks, tad viņas tiks atzītas

savas tiesības,
pretenzijas
un ierunas .minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot

no šī sludinājuma

nodrukāšanas

dienas.
Ja tas

minētā

termiņā
'

izdarīts,

tad

atzīs

atteikušās

kā

nevils

personas

minētās

no

Liepājas

apgabaltiesa,

uz Zoeļa-Leiba Kremera lūgumu
g.
1923.
un
pamatojoties
uz

testamentu pasludinās

par

liku-

mīgā spēkā gājušu.

L. JVs 3978.
Rīgā, 1928. g. 15. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Selkretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka
1928. g.
10.jūlijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks attaisīts un nolasīts 1927. g. 3. martā Bilskas
pag. „Dreimaņos" mirušā Pētera
Jāņa
d.
Timtnertnana

testaments.
Rīgā, 1928. g. 27. jūnijā.
"

7773

L JVs4169

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
Sekretārs

A. Kalve.

JVs 374 par
tokam

—

depozītā

labu
ir

Ādamam

iemaksājis

Ls 30,—

dēļ

Pe-

tiesas

kapitāla

un % dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uzaicina visas personas,

kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties

Priekšsēdētāja

6860o

v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik.
2019. p. pamata

2011., 2014. un
paziņo, ka pēc

1920. g. 31. janvārī Alūksnes pag.
Vējiņu mājās mirušā Jāņa Reiņa

tina

Sekretārs A. Kalve.

Andrejam

(Kerce)

likuma

vienībām

par

un

biedrībām,

politiskām

sa-

organi-

zācijām
17. p. pamata, paziņo,
ka ar viņas
1928. g. 6. jūnija

(Andžam)

piederošu

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa, mantu

uz

Liepājas

Kiece

nekustamu

apr.,

Radaiķu

JVs 11" mājā ar krep.
JVs 2245 un 1910. g. 17. febr. ar
žurn. JVs 221, nostiprināta
600

,.Auderu

rbļ. lielumā uz Vilhelma Vilhelma d. Šmidta vārdu; 2) atvēlēt
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biezemes grādrība: ,,Alūksnes tenisa biedrība", lūdzējam , pieprasīt
matu nodaļā minētās hipotēkāar valdes sēdekli Alūksnē.

ierunām

un zaudējušas savas tiesības, bet

6855o

Priekšsēd. v. A. Veidners.

7770

parāddevējiem

pieteikt

un

1928.

uz

24. maija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parādi 200, 200 un
200 kr. rbļ. lielumā, pēc dāvinā-

24. maijā JVs 434 uz Tukuma
šo mantojumu, vai sakarā ar to, apr. Smārdes muižas, ,,Katlapu"
tiesības kā mantniekiem, legamājām ar hip. JVs 3407 atzīti
tāriem, fideikommisāriem, kredipar samaksātiem un lūdzējam
dota tiesība
Katlapam
toriem un 1.1., pieteikt šīs tiesības Hugo

mirušā Kārļa Medņa mantojumu

vai sakarā ar šo mantojumu, kā
fimantiniekiem,
legatāriem,

un 2062. p. p., ievērojot Jūlijas Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Udris pilnvarnieka zv. adv. jū- atklātā
tisesas sēdē
1928. g.
aizrāda, ka ja šīs personas no6762z
Sekretārs A. Kalve.
lija
Arāja
lūgumu un savu 27. martā izklausījusi
mirušā
teiktā laikā nepieteiksies, obligā1928. g. 12. jūn. lēmumu, paziņo, Kārļa Ozoliņa mantošanas lietu
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzēRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ka parādniece Jūlija Odris panolēma:
par prombūtnē esošā
jam dos tiesību prasīt parāda pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
rādu parēc obligācijas par 1500 r., Pētera-Alfrēda Kārļa d. Ozoliņa
dzēšanu zemesgrāmatā.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
apstiprinātas
1887. g. 1. aug. atstāto mantu iecelt aizgādniecīRīgā, 1928. g.U.jūnijā. JVs 3888 un 2062. p. p. pamata, ievērojot
JVs 938 uz nekustamo īpašumu bu, par ko ar pavēli paziņot
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Ernesta
Radziņa
pilnvarnieka
Valmieras
apr.,
Viķu
muižas Adulienas pagasta tiesai attiecī6760z
Sekretārs A. Kalve.
zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu zemnieku zemes Vec-Musletii māgai rīcībai.
1928. g.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, un savu lēmumu no
jām, zem zemes grāmatu reģ.
1928. g. 15. jūnijā. L. JVs 2929.
atklātā
tiesas
sēdē
12.
jūnijā
izklausīja

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās

mantojums un uzaicina, kam ir uz

uz civ. ties. lik. 201)., 2014. un

aprādīto parādu, pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no deikommisāriem,

personas, teiktā laikā nepieteiksies, parādu
augšā atzīs par samaksātu un lūdzējam

obligāciju, pieteikties dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
JVs 3834
tiesā viena mēneša laikā, skaitot zemesgrāmatā.
no dienas, kad šis sludinājums
Rīgā, 1928. g. 14. jūnijā.
„Valdības Vēstnesī"

2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
'
1917. g.
15. martā
Odzienas
Akmintājos mirušā Andža Jāņa
dēļa Laukubrieža ir atklāts
uz civ. ties. lik.

personas, 2019. p. pamata

nodaļa uzaicina

uz

aprādīto

iespiests

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

6857o
Sekretārs A. Kalve.
17. marta likuma, civ. proc. lik.
paziņo, ka pēc
*
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa, 2083. un 2084. p. un savu 1928. g.
1928.
g.
30.
janvārī
Rūjienas
kurām būtu tiesības uz augšā
12. maija lēmumu, uzaicina pernodaļa uzaicina visas
Spriča saskaņā ar civilprocesa likumu
obligāciju, pieteikties pagastā mirušā Indriķa
' p., paziņo, ka 1928. g. sonas, kuru rokās atrodas 6000 r.
kurām būtu tiesības uz
augšā aprādīto
dēla
Roka
ir
atklāts
manto1958.
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
liela
obligācija
uz
Alberta
aprādīto
obligāciju, pieteikties
jums un uzaicina, kam ir uz šo 10. jūlijā minētās nodaļas attiesā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad šis sludinājums mantojumu, vai sakarā ar to, klātā tiesas sēdē tiks nolasīts Fridricha d. Kissnera vārdu un
1890. g. 11
augustā ar žurn.
no dienas, kad šis sludinājums ie- iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un tiesības kā mantiniekiem, legamirušā
1928. g. 24. aprīlī Cēsīs
ka ja šīs personas noJVS 396, nostiprināta uz Zoelamspiests ,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
Anša
d. Šķērstiņa
Kārļa
tāriem, fideikommisāriem, krediteiktā laikā nepieteiksies, obligāaizrāda, ka ja šīs personas noL JMs 4761 Leibam Kremeram piederošas netoriem un 1.1., pieteikt šīs tiesības testaments.
un
ciju
atzīs par
iznīcinātu
kustamas mantas Liepājā
ar
teiktā
laikā nepieteiksies,
obli1928. g. 27. jūnijā.
minētai
tiesai
sešu
mēnešu
laikā,
Rīgā,
lūdzējam dos tiesību prasīt pakrep. JVs 2203 — viena mēneša
gāciju atzīs par iznīcinātu un lū
iespieskaitot
no
šī
sludinājuma
Priekšsēd.
v.
A.
Veidners.
dzēšanu zemes grāmatā.
no sludinājuma
dzējam dos tiesību prasīt parāda rāda
laikā, skaitot
šanas dienas.
7772
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā, 1928. g. 14. jūnijā.
dzēšanu zemesgrāmatā.
iespiešanas dienas, ierasties tiesā
minētās personas savas tieJa
6769b
Rīgā, 1928. g.14. jūnijā. JVs4526 JVs 4498.
sības
augšā
uzrādītā
termiņā Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, līdzņemot minēto obligāciju dēļ
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
iemaksāto Ls 128, t. i. parāda ar
nepeiteiks, tad viņa atzīs kā šīs saskaņā
ar civilprocesa likumu
Sekretārs A. Kalve.
*
6761z
Sekretārs A. Kalve.
Pie kam
tiesības zaudējušas.
ka
1928. g. procentēm saņemšanas.
1958. p. paziņo,
'
tiek aizrādīts, ka
pēc
minētā
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
1928. g. 15. jūnijā. L. JVs 4284. 10. jūlijā minētās nodaļas atklātā
Rīga sapgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
tiesas sēdē nolasīsi 928.g. 21.febr. termiņa notecēšanas, arī obligāpamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
cijas turētāja neierašanās gadīpamatojoties uz 1926. g. 10. jū- likumu un civ. proc. lik. 2060. 6859o
Sekretārs A. Kalve.
Cēsīs mir. Pētera
Mārča dēla
nija likumu
un civ, proc. lik.
jumā, parādu atzīs par samaksāun 2062. p. p., ievērojot VoldeGrinberga
(Grūrtberga)
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
2060.
un
2062. p., ievērojot
lūdzējam
tiesību
māra Magurna pilnvarnieka zv.
testamentu.
L JVs 4762 tu, piešķirot
Annas Poriet un citu pilnvarn.
parāda
izdzēšanu
iz
pieprasīt*
adv. Jūlija Arāja lūgumu
un uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
Rīgā, 1928. g. 27. jūnijā.
zv. adv. Jūlija Arāja lūgumu un savu 1928. g. 12. jūn. lēmumu, 2014. un 2079. p. un Balt..privātzemesgrāmatām.
JVs 535/28.
Priekšsēdētājs A. V e i d n e r s.
savu 1928. g. 12. jūnija lēmumu, paziņo, ka
Liepājā, 1928. g. 14. jūnijā.
tiesību kop. 2451. p. pamata U2
parādnieks Volde7771
Sekretārs A. Kalve.
parādnieki
Annas
paziņo, ka
Priekšs. b. V. Bīnenstams.
Annas
Mednis
lūgumu
uzaicina
mārs Magums mantojuma daļu
Poriet un citi parādu pēc obliSekr. A. Jansons.
par 170 rbļ., apstiprinātas 1905. g. visas personas, kurām ir kaut Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, 6877ē
gācijas par 2000 rbļ., apstiprinā11. apr. Ns 149 uz nekustamo kādas pretenzijas, strīdi vai ierulikumu
ar civilprocesa
saskaņā
Liepājas
apgabaltiesa
tas 1905. g. 4. martā'ar JVs 102
'
nas pret šai tiesā 1928. g. 12. jūīpašumu Valkas apr., Mazlai1928. g. uz Andreja (Andža) Kiece (Ker1958. p., paziņo, ka
uz nekustamo īpašumu Rīgas apnijā
publicēto
1928.
g.
21.
februārī
cenes muižas Poku JVs 10 mājām,
10. jūlijā minētās nodaļas atklātā ce) lūgumu un pamatojoties uz
l.iel-Jumpravas
muižas
riņķī,
mirušā
tiesas sēdē tiks nolasīts 1928. g. 1923. g. 17. marta likumu un civ.
zem zemes grāmatu reģ. JVs 1672 Vaidavas pag. ,,Pricenos"
zemnieku zemes ,,Loman-Jura" par labu Zelmai Adelei Magums—- Kārļa Mārča dēla Medņa, 1928. g 10. janvāri Ķemeros
mir. Jāņa proc. lik.
2081.—2086. p. p.,
mājām, ar zemesgrām. reģ. JVs
11. februārī mājas kārtībā taisīto
ir iekamsājis
tiesas
depozītā
Kārļa d. Legzdina testaments.
1928. g. 12. maijā nolēma:
1722 par labu Vilhelmam Jāņa d.
'
testamentu, kā arī visas personas,
Ls
3,63.
Rīgā, 1928. g. 27. jūnijā.
1) atzīt par samaksātu hipotēGruntalam, kas minēto obligāTāpēc apgabaltiesas 3. civīl- kurām ir kaut kādas tiesības uz
L JVs 4769 kārisku obligāciju, kura apgrūciju ir cedējis blanko, — ir sair gājusi

nodaļa
samaksājis, bet šī augšā minētā kurām

obligācija

nevar

parādniekam

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 19*26. g. 10. jūn. uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
likumu un civ. proc. lik. 2060. piezīmes pamata, ar šo paziņo visun 2062. p. p., ievērojot Kārļa pārībai, ka laulātie draugi Elja

Nodaļas pārz. v. i. (paraksts).

7262

Sekretārs Fridrichsons.

riskās

obligācijas

izdzēšanu

iz

zemes grāmatām un 3) iemaksāto

naudu glabāt tiesas depozītā līdz
Rīgas apgabalties. reģistr. nod. kreditora ierašanai, kuram tādu
uz
likuma
par biedrībām, saizmaksāt pret prasības dokumenvienībām

zācijām

un politiskām

17. p. pamata

ka ar viņas

1928.

organi-

ta

paziņo,

g. 13. jūnija

lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība: ,,Rīgas darba jaunatnes

iesniegšanu.

JVs 331/28.

Liepājā, 1928. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd.
703lv

b.

V.

Bīnenstams.

Sekretārs A.

[ansons.

apgabaltiesa,
sporta
un
kultūras biedrība",
uz Johana Juškevica lūgumu un
ar valdes sēdekli Rīgā.
pamatojoties
uz civ. proc. lik.

Nodaļas pārz. v. i. (paraksts).

7263

uz

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa,
likuma
par biedrībām, sa-

vienībām

2081.—2086.
31.

maija

p.

p.

,1928.

g.

nolēma:.

1) atzīt par samaksātu
iln
iznīcinātu hipotēkarisku obligāciju, kura apgrūtina
Johanam

organipaziņo,

Juškevicam piederošu nekustamu

ka ar viņas 1928. g. 13. jumja
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-

JVs 20 un 1904. g. 4. sept. 500 rbļ.

drība:

lielumā

zācijām

un politiskām

Liepājas

17.

p.

pamata

*
,,Žīdu mākslas un zinību

veicināšanas

biedrības

skolas aksolventu

vidus-

biedrība",

ar

valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārz. v. i. (paraksts).
7264

Sekretārs

Fridrichsons.

mantu Saldus pilsētā zem krep.
nostiprināta

krāj-aizdevu
2) atvēlēt

uz

Saldus

kases vārda un
lūdzējam
pieprasīt

zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskāš obligācijas izdzēšanu iz zemes grāmatām.
Liepājā, 1928. g. 4. jūnijā.

"
Jelgavas apgabaltiesa,
tiesā viena mēneša laikā, skaitot dēla Ozoliņa ir atklāts mantoJVs 19/28.
6881b
no dienas, kad šis sludinājums jums un uzaicina, kam iz ur šo uz civ. proc. lik. 293., 301. un
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
mantojumu,
vai sakarā ar to, 309. p. pamata uzaicina Billi
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
Sekretārs A. Jansons.
tiesības ka mantiniekiem, legaaizrāda, ka ja šīs personas,noKairi, dzini. Melkerts, kuras dzītāriem,
fideikommisārueim,kreLiepājas apgabaltiesa,
teiktā laikā nepieteiksies, obligāves vieta nezināma, četru mēnte'šu
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
uz
Teodora
Neilanda
lūgumu
un
ciju
atzīs par
samaksātu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
tiesības minētai tiesai sešu mē- norakstus no viņas
un pamatojoties uz civ. proc.
lūdzējam dos tiesibu prasīt pavīra
Ernesta
nešu laikā, skaitot no šī sludinālik. 2081. un sek. p. p. un savu
rāda
dzēšanu zemes grāmatā.
Kaira
iesūdzības
raksta
viņu
juma iespiešanas dienas.
maija
lēmumu,
laulības šķiršanas
lietā un no 1928. g. 31.
Rīgā, 1928. g. 14. jūnijā,
uzaicina
Ja minētās personas savas tiepersonu, kuras rokās
JVs 4495.
pielikumiem un uzdot savu dzī6767b
sības
augšā
uzrādītā
termiņā ves vietu Jelgavas pilsētā.
atrodas 8000 rbļ. liela obligācija
Priekšsēd. v. A. Veidners.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
uz Gertrūdes-Amalījas Hibners,
Sekretārs A. Kalve.
Ja minētā laikā aicināmā netiesības zaudējušas.
ierastos, lietu noliks uz terminu dzim. Šmidts. mantojuma masas
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
1928. g. 15. jūnijā. L. -JVs 3518. un izspriedīs
vārdu un
1901. g. 20. jūnijā
bez
viņas
klāt'
JVs 770 nostiprināta uz Teodoram
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
būtnes. Ja ieradisies, bet savu
Sekretārs A. Kalve.
likumu un civ. proc. li.k. 2060. 6856o
Jelgavā neuzdos, Neilandam piedrošas nekustamas
dzīves vietu
un 2062. p. p., ievērojot
mantas Liepājā zem krep. JVs 398
Jāņa
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
Spalviņa p ilnvarnieka zv. adv.
papīrus
atstās
tiesas — sešu mēnešu laikā, skaitot
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un pārējos
Jūlija Arāja
no sludinājuma iespiešanasdienas ,
lūgumu
un savu 2019. p. pamata paziņo, ka pēc kancelejā.
L. JVs 376/28
1928. g. 12. jūn. lēmumu, paziņo,
ierasties tiesā līdzņemot obligā1928.
g.
16.
jūnijā.
1921.
g.
25.
Jelgavā,
oktobri Bauņu pag.
'
ka
parādnieks
ciju.
Pie kam tiek aizrādīts, ka
Jānis Spalvi nš mirušā Pētera Jēkaba dēla KārkPriekšsēd. v. R. R. Mūllers. pēc minētā termiņa notecēšanas,,
mantojuma daļu par 300 rbļ.
li ņa ir atklāts mantojums un 7124r
Sekr. pal. F. Kāps.
ari obligācijas
turētājā
neieraapstiprinātas 1908. g. 6. okt. uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu,
JVs 1244 uz. nekustamo īpašumu
šanās gadījumā, parādu atzīs
Jelgavas apgabaltiesa,
vai sakarā ar to, tiesības kā
Madonas apr., Savienas muižas
par samaksātu, piešķirot
lūdzēuz civ. proc. lik. 293., 301. un
mantniekiem, legatāriem, fideiZīliņu JVs 43 mājām, zem zemes
jam
tiesību
pieprasīt
parāda
kommisāriem, kreditoriem un 1.1. 309. p. pamata uzaicina Dārtu
grāmatu re ģ. JVs 495 par labu
izdzēšanu
iz zemes grāmatām,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai Kazanovičs, dzim. Židavs, kuras
Edei Vembris, dzim. Spalviņš —
vieta
nezināma,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī dzīves
četru un obligāciju par iznīcinātu.
ir iemaksājis
tiesas
depozītā
Liepājā, 1928. g. 14. jūnijā.
mēnešu laikā ierasties šai tiesā
sludinājuma iespiešanas dienas.
'
Ls 6,40.
6882b
saņemt norakstus no viņas vīra JVs 560/28.
Ja minētās presonas savas iteTāpēc apgabaltiesas 3. civīlPriekšsēd.
b.
V.
Bīnenstams.
Jāzepa
Kazanoviča
iesūdzības
sības
augšā
uzrādītā
termiņā
nodaļa ' uzaicina visas personas,
Sekretārs
A.
Jansons.
viņu laulības šķiršanas
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs raksta
kurām būtu tiesības uz augšā
lietā un no pielikumiem un uzdot Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļar
tiesības zaudējušas.
aprādīto parādu, pieteikties tiesā
1928. g. 15. jūnijā. L. JVs3587. savu dzīves vietu Jelgavas piluz likuma par biedrībām, saviena mēneša laikā, skaitot no
Priekšsēdētāaj v. A. Veidners. sētā .
vienībām un politiskām organidienas, kad šis sludinājums ie6858o
ja minētā laikā aicināmā nezācijām
17. pantā pamata paSekretārs A. Kalve.
spiests ,,Valdības
Vēstnesī"

aizrāda,

teiktā

ka ja šīs

laikā

personas

nepieteiksies,

un

no-

Rīgas

pa-

paziņo,

rādu atzīs par samaksātu
un
līdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu
zemes grāmatā
Rīgā,
1928. g. 14. jūnijā.
JVs 4496.
6768b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A.

Kalve.

13.

apgabalt.
ka
jūnija

ar

reģistr.
viņas

lēmumu

,,Drustu-Gatartas

nodaļa
š'

gada

reģistrēti
krāj-aizdevu

sabiedrības" biedru pilna sapulcē
1928. g. 25. martā pieņemtie statūtu

grozījumi.

Nodaļas pārziņa
6861o

Sekretārs

ierastos, lietu noliks uz

ziņo, ka ar viņas

un

lēmumu
ciklistu

izspriedīs

bez

termiņu
viņas
klāt-

būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, peļņas biedrību
un
aicinājumu uz tiesas sēdi un visus nību reģ. 1. daļā.
pārējos papīrus atstās tiesas kan-

celejā.

L. JVs 377/28

Jelgavā, 1928. g. 16. jūnijā.
v. i. (paraksts
Fridrichsons.

1928. g. 6. jūn

reģ. Kurzemes motobiedrība
ievesta
bez-

7125r

Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekr. pal. F. Kāps.

viņu

savie-

Valdes sēdeklis atrodas Liepāja

Liepājā, 1928. g. 14. jūnijā.
'
'
6884b
JVs 68.
Reģ. nod. pārzin. A. Kiršfelds.
Sekretāra

v. (paraksts).

apgabaltiesa,

Liepājas

Mūzas

Muravjevas
lūgumu
pamatojoties uz civ. proc.

un

lik. 2081. un sek. p. p.

un savu

lēmumu,
1928.
g.
12. maija
uzaicina
personas, kuru
rokās
atrodas uz Ilzei, Verai un Mūzai
Muravjevām piederošu Liepājas
nekustamu
mantu
zem
krep.
JVs 640 nostiprināti kīiu raksti:
1)

1901.

g, 0.

jūnijā

3000 rbļ.
Hirša d.

uz ' Nikolaja

lielumā

Liepājas

apgabaltiesa,

š. g. 19. aprīlī uz Dotēs Henk
ari Henke lūgumu un pamatojo-

ties uz civ. proc. lik. 2081.- -2086.

uz

apgabaltuia,

Neimaņa

Jura

pamatojoties

Liepājas apgabaltiesa,

lūgumu

"

un

"
gada
1923
likumu, civ. proc.

uz

17. marta
lik. 2083. un 2084.

p. un savu
p. nolēma: 1) atzīt par samak1928. gada 31. maija lēmumu,
sātām hipotēkariskās obligācijas,
Dārtei
Henk uzaicina personu, kuras rokās
kuras
apgrūtina
Neimanim pieari Henke piederošu Liepājas atrodas uz Jurim
Elkazemes
,,Jaunzemu " derošām Lutriņu pagasta ,,Juska
apr.,
JVs 31" mājām' ar krep. JVs 2289,
māju ar krep. JVe 592 II reģ. un
nostiprinātas: 1) 1895. g. 16 *. dec. nostiprināts 1898. g. 5. martā
ar žurn. JVs 788 uz bar. Gustava

Ventspils-Kuldīgas

apg.

1.

iec.

miertiesneša izpildu raksts JVs 443
1896. g. 23. febr.
190 rbļ.
vērtības lielumā, tagad atlikumā no
'
400 rbļ. 2) 1903. g. 5. martā ar lielumā par labu Ilzei Krista m.
žurn. JVs 95 no dāvināšanas akta Veinbachs, viena mēneša laikā,

Nachmaņa vārda un 2) 1903. g. fon Korfa vārdu 2000 rbļ. pirmpārvaldes v:;rctu— sešu mēnešu
laikā, skaitot, no sludinājums
iespiešanas dienas, ierasties liesā
obligācijas
līdzņemot
minētās
Pie

kam

minētā

tiek

ka pēc

aizrādīts,

maš, ari

termina

neierašanās
obligāciju
turētāju
gadījumā, parādus ;; t/īs par saliem

ari

obligācijas

par

lūdzējām
iznīcinātām, piešķirot
izdzētiesību pieprasīt parādu
šanu
iz
zemes grāmatām.
Liepājā, 1928. gi 14. jūnijā.
'
6878b
JVs981 28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs

A. lansons.

uz Valsts zemes bankas lūgumu
pamatojoties

uz

proc.

civ.

Jānim, Fricim

seklim,

un Au-

dēliem,

Jēkaba

*

Lācis

100 rbļ.
lielumā
katram, bet
kbpā 300 rbl.
lielumā un 3)
1904. g. 14. febr. ar žurn. JVs 50
uz Annas, Friča m.. Lācis dzim.
Feldman vārdu 1350 rhļ. pirm1000
vērtības, tagad atlikumā
rbļ.,
no kādas summas cedēti
Jānim-Teodoram, Natālijai, Fricim tin Auseklim Lācis katram
pa 200 rbļ., bet Annai Lācis pienākošie 200 rbļ.
cēdeii Kārlim
2) atvēlēt
lūdzējai
Niklāvam;

pieprasīt Zemes grāmatu
minēto

Liepājas apgabaltiesa,

un

par labu

iz

zemes

3) iemaksāto naudu glabāt
depozītā līdz kreditora ierašnnni,

lik. 2081. uti sek. p. p. un savu
lēmumu, kuram tādu izmaksāt pret prasī1928.
g.
12.
maija
uzaicina
personas, kuru rokās
bas dokumentu izsniegšanu.
atrodas sekosi uz i-' ricim Kerrc
Liepājā, 1928. g. !'£. ļūi
"
apr. Elkapiederošām Liepājas
JV 98 28
7043v
zem
zernes
,.Saulīšu" mājām
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
krep.

M 597

— II

reģ

".

nostipri-

ni raksti un proti: 1) 1872.g
15. nov. JVs 5259 dz bar. Gustava
fon Korfa vārda 200 rbļ. lielumā;
2)

1872. g. 15. nov. ļSIfi 5260

uz

tā paša bar. Korfa vārd.i 1500 rbļ.
lielumā im 3) 1876. g. 19. martā
JVs 5750 uz tā paša bar. Korfa
vārda

1200 rbļ.

lielumā

-

mēnešu laikā, skaitot no sludinā-

Sekretārs

A.

Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

š.l g. 19. aprīlī uz Zamueļn Ekšteina lūgumu un pamatojoties
m civ. proc. lik. 2081.—2086. p.

nolēma:
1) atzīt par samaksātām seķošas hipotēkariskās obligācijas, kuras apgrūtina Andrepiederošu

nekusta-

Avotam
juma iespiešanas dienas, ierasties jam
mu mantu Tāšu pag. ,,Ratuļu "
tiesā līdzņemot minētos Obligāmāju ar kreo. JVs 43 II reģ. un
cijas.
Pie kam tiek aizrādīts,
nostiprinātas: 1) 1871 .g. 18. okt.
ka pēc minētā termiņa notecēar JVs 5109 uz Ievas Salt vārdu
turētāju
šanas, arī obligāciju
ģ,
1871.
377 rbļ.
lielumā, 2)
gadījumā, p;
neierašanās
18. okt. ar Ao 5110 uz KatrīUel
atzīs par samaksātiem, un obligācijas par iznīcinātām, piešķirot Salt vārdu 377 rbļ. lielumā un
tiesību pieprasīt pa3) 1871. g, 18. okt. ar N? 5 U I
lūdzējam
rādu izdzēšanu iz zemes grāni. UZ Nēzes Malkolm, dzim. Sa.lt
Liepājā, 1928. g. .14. jūnijā. vārdu 220 rbļ. 70 kap. lielumā;
atvēlēt lūdzējam
pieprasīt
6879b 2)
JVe 540/28.
Prišksēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs MA. Jansons.
Liepājas

apgabaltiesa,

uz Kārļa Adaviča lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1928.
g.
2081.—2086. p. p.,
31. maijā nolēma :
un
1) atzīt par samaksātu
ftipotēkarisku obligāiznīcinātu
ciju, kura apgrūtina Kārlim Ada-

grāmatu

līdz kreditora ierašanai,
kuram tādu izmaksāt pret prasīdepozītā

bas dokumentu izsniegšana.
Liepājā, 1928. g. 15. jūnijā.
'
JVs 249/28
7044V
Priekšsēd.

un

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodajā minētās
hipotēkariskās obligācijas izdzēšanu iz zemes grāmatām.
1928. g. 14. jūnijā.
Liepājā,
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
SekretārsA.
Liepājas

Jansons.

apgabaltiesa,

uz- Ernesta Fišera lūgumu un
civ. proc. lik.
pamat.
2081 .—2086. p., 1928. g. 16. maijā
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
kura
obligāciju,
hipotēkārisku
apgrūtina Ernestam Fišeram pieAizderošu nekustamu mantu
putes apr.. Dzērves pag. „Grā-

veru"

mājas

II

un

r:

JVs 556

krep.

1944. g. 29. martā ar
1000 rbļ.
Ka 466, nostiprināta
lielumā uz Aizputes aizdevu-krāj
sabiedrības vārdu; 2) atvēlēt lūreģ.

dzējam

pieprasīt
minētās

obligāci jas

zemes grāmatu
hipotēkariskās

izdzēšanu

iz

Bīnenstams.

b. V.

Sekretārs

tu Liepājas apr., Nīgrandes „Lauru" māju zem krep. JSš 319 —

drības vārda

minēto
izdzē-

obligāciju
hipotēkārisko
šanu
iz zemes
grāmatām
un
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas

vičam piederošu nekustamu man-

II reģ. un 1909. g. 20. novembrī
lielumā nostiprināta
1000 rbļ.
uz Nīgrandes - Ventsmaies lauksaimniecības aizdevu-krāj sabie-

nodaļā

Liepājas

A. Jansons.

apgabaltiesa,

š. g. 19. aprīlī uz Teodora Tīdes.
Zofijas Leienbergs, Valijas Strut
un
Johanas Gron lūgumu
un

uz civ. proc. lik.
2087. p. pamata uzaicina personu, kuras rokās atrodas 1913. g.
pamatojoties

19. janvārī ar žurn. JVs 117, vienā
simtā ideālā daļā uz Christiana-

Kārļa Kārļa d. Leienberga vārdu,
nostipr. uz piederošu Olgai- Elizabetei Alvīnei Ernesta m. Tīde,
1 ,4 ideālā daļā no Liepājas nekustamas mantas ar krep. JVs 1574
150 rbļ. p irkuma-pārdevuma
turētāju, iesniegt šo līgumu tiesai sešu mēnešu laika,

par

līguma

no sludinājuma iespiešanas dienas, pie kam tiek
dfts, ka pretējā gadījumā
līgums tiks atzīts par nozaudētu
un iznīcinātu un lūdzējiem tiks
skaitot

izdots nozaudētā dokumenta vietā tā noraksts ar oriģināldokumentu spēku un nozīmi.
Liepājā, 1928. g. 15. jūnijā.
'
N481/28
7045r
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs

A. Jansons.

zemes

grāmatām un 3) iemaksāto naudu
glabāt tiesas depozītā līdz kreditora ierašanai, kuļ-am tādu izmaksāt pret prasības dokumenta
JVs 234/28.
iesniegšanu.
Liepājā, 1928. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Liepājas

apgabaltiesa,

no

sludinājuma

iespie-

šanas dienas, ierasties tiesā līdzņemot minēto prasības dokumen-

Krista Balandina
lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. —2086. p., 1928. g. 16. maijā
n o lēma: 1) atzīt par samaksātām
hipotēkariskās
obligācijas, kuļ-as apgrūtina
Kristam

prasības dokumenta turētāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs

par samaksātu, piešķirot lūdzējam

uz-

aicina personas, kūttl rokās atrodas Sekotas uz Kuldīgas pilsētai

nekustamu mantu ar
krep. JVj 139 nostiprinātas obligācijas:
1) 1765. g. 31. jūlijā
labu
200
Alberta
tāleri
par
Kuldīgas vācu
baznīcai un 2)
157 rbļ.
1823. g. 17. augustā
50 kap. bar labu Kuldīgas luterāņu baznīcai — sešu mēnešu
no
sludinājuma
laikā, skaitot
iespiešanas dienas, ierasties tiesā
obligācijas.
līdzņcmoj:
minētās
'
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
piederošu

neierašanās

turētāju

atzīs par sa-

gadījumā, parādus
maksātiem,

iznīcinātārn,

un

obligācijas
par
lūdzējai

piešķirot

tiesību pieprasīt parādu izdzēšanu
Ne 510-28
iz zemes grāmatām.
Liepājā, 1928. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
704lv
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas

apgabaltiesa,

uz Ādolfa Priedes lūguma un
pamatojoties civ. proc. lik. 2081.
līdz 2086. p., 1928. g. 31. maijā
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
obligāciju,
kura
hipotēkārisku
Ādolfam - Ādamam
apgrūtina
Priede piederošu nekustamu mantu Kuldīgas apr., Žvārdes ,,Maar krep.
ztitte JVs 61" māju
JVs 2097

un

1914.

' g.

17.

dec.

6000 rbļ. lielumā nostiprināta uz
Marta
Briedīša vārdu, blanko
cedēta; 2) atvēlēt lūdzējam pienodaļā
zemes grāmatu
prasīt
obligāhipotēkariskās
minētās

Sekretārs

Liepājas

A.

lansons.

apgabaltiesa,

uz Ādama Rtidzīša lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p., 1928. g. 16. maijā

Liepājā, ar
nekustamu
mantu
krep. JVs 1557, un nostipr.
1)
1913. g. 7.
aug.
uz Ernesta
Mārča d. Bunde vārdu 5800 rhļ.
lielumā,
blanko cedēta un 2)

pēc Ventspils-Kuldīgas apgabala
I. iec. miertiesneša izpildu rakstiem: 1) 525 rbļ, lielumā par labu

Kristam

Krista

d. Baiandinam
11. sept * izpildu

pēc
1914. g.
raksta JVs 566 un 2) 525 rbļ.

lie-

lumā par labu tam pašam Baiandinam pēc izpildu

no

raksta

JVs 567

191-1. g. 11. sept.; 2) atvēlēt

lūdzējam

pieprasīt

nodaļā

zemes

minēto

grā-

hipotēkā-

dzēšanu iz zemesgrāmatām un 3) iemaksāto naudu
glabāt tiesas depozītā līdz kreditora ierašanai, kuram tādu iz-

un proti:
I) 1902. g. 3. ļūl. uz
Marijas
Fege
vārdu
5000 rbļ.

lielumā,

2) 1911. g. 28. aug. uz

Eduarda Lllicha

vārdu 3000

rbļ.

lielumā, 3) 1911. g. 11. jūn. ar
žurn. .V 680 uz Eduarda Šnobeļa
vārdu 200n rbl. lielumā, 4) 1911.g.
1 1. jūn. ar žurn. JVs (58!
uz
Eduarda Šnobeļa vardu 500 rbļ.
lielumā, viena mēneša laikā,

skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas, ierasties tiesā līdzņemot min. obligācijas
dēļ iemaksāto Ls 210,20, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas,
pie

kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
arī
oblitermiņa notecēšanas,
gācijas turētāja neierašanās gadījumā, parādus atzīs par samaksātiem, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt
parādu
"n
izdzēšanu
zemes grāmatām.

JVs388/21

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams

Liepājas apgabaltiesa,

Kapiņu lūgumu un pamatojoties uz piezīmi pie priv. iik. 36. p., 2. pieuz Atta

un Lavīzes

7131i'

Sekretārs A. Jansons
Liepājas

1909. g. 21. janv. uz Friča Friča d.
Jakobsona vārdu 1000 rbļ. lielumā, cedēta uz uzrādītāja vārdu;
2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemes grāmatu nodaļā min. hipotēkārisko obligāciju izdzēšami iz
zemes grāmatām un
3) iemaksāto naudu glāb
sas depozītā
līdz
kreditora
ierašanai,
kuram
tādu
izmaksāt
pret prasības dokumenta ^snieg-

šanu.
Liepājā, 1928. g. 16. jūnijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7128r

Sekretārs

A.

lansons.

Liepājas apgabaHiesa.

uz

Gabrieles

un

pamatojoties

Bordelius

uz

lūguma
proc.

civ.

lik. 2081. un sek. p. p. un savu
š. g. 7. jūn. lēmumu, uzaicina

personu, kuras rokās atrodas uz

apgabaltiesa,

uz Vilhelma-Heinricha
zīmi pie notār. nblik'. 280. p. un
lūgumu un pamatojoties
savu š. g. 7. jūnija lēmumu, iz:k. 2081. uti sek. p.
sludina, ka Attis Kapiņš un Lavīze Kapiņš, dzini.Doniņš, 1928.g. s. g. 3. maija lēmumu,
rokās
personu, kuras

Sproga
uz civ.

un savu
uzaicina
atrodas

Gabrielei Bordelius pieder. ' ,, daļu no Liepājas apr. Amt-Durbes-

Līgutes „Veeoktes" mājām ar
krep. JVs 4055 — 11 reģ. nostipr.
1928. g. !. martā ar žurn. Ns 544

1. jūn. noslēguši pie Kuldīgas
uz Ermaņa Andreja
d. Ozoliņa
*
sekošas
uz Vilhelmam - Heinrivārdu Ls 1000 liels obligācija, —
notāra T. Kaddike
zem reģ.
cham ūlfl Henriettei-Alisei Sproģe
Na 626 līgumu, ar kuru viņi atsešu mēnešu "laikā, skaitot
no
cēluši viet. priv. lik. 79. un sek. piederošas nekustamas mantas sludinājuma
iespiešanas
i
nolaužu Liepājā, ar krep. JVe 2054,
laulāto
p.
paredzēto
ierasties
tiesā, līdzņemot min.
1899. g.
mantas kopību, pēc kura Attis stiprinātas obligāciias: 1)
Kapiņš,

iestājoties

1920.

g.

li-

kumīgā laulībā ar savu sievu Lavīzi Doniņš, saņēmis no nedējās
kā pūru dažādu kustamu mantu
kopvērtībā

par

Ls

1218,

kura

skaitās par Lavīzes Kapiņš, dzim.
Doniņš

atsevišķu
*

īpašumu.

Liepājā, 1928. g. 16. jūn,
'
" JVs 610/28
7126r
Priekšsēd. v. A. Bīnenstams.
Sekretārs

A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

u,z Antonijas Rubavič lūguma un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081—2086.
p.
p.,
7. jūnijā nolēma:

1928.

g.

1) atzīt par samaksātu hipokura aptēkārisku obligāciju,
grūtina Antonijai Rubavič pie-

23. janvāri 2000

rbļ.

lielumā

uz

lumā uz tā paša Cimmermana
vārdu; 3) 1899. g. 7. aprīlī 500 rbļ.
lielumā uz tā paša Cimmermana
vārdu

un 4) 1911. g. 30. aprīlī
11300 rbļ. lielumā uz Annas Johana m. Btire, dzim. Rozentāl

vārdu, sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
ierasties tiesā līdzņemot minētās
obligācijas. Pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligāciju turētāja neierašanās gadījumā, parādus atzīs par samaksātiem^un
obligācijas par iznīcinātām, piešķirot

lūdzējam

parādu

tiesību pieprasīt
iz zemes grā-

izdzēšanu

JVs 508,28.

matām.

Liepājā, 1928. g. 15. jūnijā.
mantu
Lienekustamu
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
pājā ar krep. JVs 1616 un 1912. g.
7032v
Sekretārs A. Jansons.
7. aprīli 500 rbļ. lielumā nostipr.
uz Jankeļa Ābrama d. I leimansona vārdu, blanko cedēta;
2) atvēlēt

lūdzējai

pieprasīt

nodaļā minētās
obligācijas
izhipotēkariskās
dzēšanu iz zemes grāmatām un
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depozītā līdz kreditora ierašanai,
kuram
tādu izmaksāt
pret prasības dokumentu iesniegzemes

grāmatu

uz Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. Iik.
2081.—2086. p. 1928. g. !6. maijā
nolēma: 1) atzīt par samaksātu

obligāciju.

Pēc minētā termiņa
notecēGotMda-L.ui Cirtimterlrriana vārdu ; šana" ., arī obligācijas turētāja ne2)' 1899. g. 5. jūnijā 500 rbļ. lieierašanās gadījumā, parādu at"

derošu

Liepājas

apgabaltiesa,

Jāņa un Antonijas Mauriņu
lūgumu un pamatojoties uz piezīmi pie priv.lik. 36.p., 2. piezīmes
pie notar. nolik. 280. p. un savu
š. g. 7. jūn. lēmumu, izsludina,
uz

ka Jānis Jāņa d. Mauriņš un An*
tonija Teņa m. Mauriņš, dzim.
noslēguši
pie LieRozenbergs,
pājas notāra Ž. Kaupiņa zem reģ.
JVs 6279 līgumu, ar kūju viņi atcēluši viet. priv. lik. 79. un sek.

zīs

par samaksātu un obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdz. tiesību pieprasīt zemes grāmatu nodaļā minētā parāda izdzēšanu iz

zemes

"' dažādu

mantu
kustamu
Ls 6000 kopvērtībā, kura skaitās
par sievas atsevišķu īpašumu.

Nb608/28

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7133r

Sekretārs

A.

Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Pētera Eglīša lūgumu

un pa-

matojoties uz
civ. proc. Iik.
2087. un sek. p. p. un savu š
7. jūnija lēmumu, uzaicina per-

sonas, kuras rokās atrodas Mača
Andža (Andreja) d. Bunte 1914. g.
25. jūl. noslēgtā par labu Pēterim
Krista

d.

F.glītim

dāvināšanas

akta zemes

grāmatu akts, kāds

dokuments

1914. g. !5.

nov. ar

žurn. JVs 1336 nostipr. uz Aizputes
Bunte" mājām
apr. ,,Grāveru
ar krep. JVs 3245

mēnešu

laikā,

11 reģ.,

skaitot

— sešu

no

slu-

dinājuma iespiešanas dienas, iesniegt šo dokumentu tiesai.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, arī dokumenta neiesniegšanas gadījumā, zemes grāmatu
aktu atzīs par nozaudētu un iznīcinātu un lūdz. piešķirs tiesību
lūgt zemes grāmatu nodaļu izsniegt

norakstu

ar oriģināldoku-

menta spēku un nozīmi.

JVe 58028
Liepājā, 1928. g. 16. jūnijā.

zenbergs, saņēmis no pēdējās kā
pūru

grāmatām.

Liepājā, 1928. g. 16. jūnijā.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7I34r

Sekretārs A.

Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Friča un Žaņa Fremberga lūLiepājā, 1928. g. 16. jūn.
Mš 609/28 gumu un pamatojoties uz civ.
'
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
7127r
obligāciju,
kura
hipotēkārisku
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.,
Sekretārs A. lansons.
apgrūtina Ādamam Rudzītim pie1923. gn 17. marta likumu un
mantu Aizderošu nekustamu
1928. g. 7. jūn. lēmumu, uzaicina
mājas ar
krep.
leniek-Kaļku"
Liepājas apgabaltiesa,
seputes apr., Apriķu zemes gabalu JVs 1093-11 reģ. un 1886. g. 25. jūbankas lūgumu personu, kuras rokās atrodas
uz
Valsts
zemes
,Adzel-Lanke" ar krep. JVe 3076 nijā
1323, nostiprināta un pamatojoties uz civ. proc. lik. košas uz Rendas pag. ,,Mucear As
nieku" mājām ar krep. .
II reģ. un 1912. g. 30. maijā ar 2300 rbļ. pirmvērtības lielumā,
2H81.- 2986. p. un savu š. g.
1655 rbļ.
nostipr. obligācijas:
1) 1910. g.
JVe 930, nostiprināta
atlikuma 2100 rbļ. uz banolēma:
naija
lēmumu
22. janv. 1000 rhļ. lielumā
par
pirmvērtības lielumā, tagad atlirona Konstantīna fon der Osten- 1) atzīt par samaksātu un iznī'
Kuldīgas sadraudzīgās un
kumā 214 rbļ. 01 kap. uz baronese Sacfcena vārdu un 2) atvēlēt lūhipotēkārisku obligāciju, labu
cinātu
lauksaimnieku
biedr,
Anastasijas Nikolaja m. Mannerdzējai
pieprasīt zemes grāmatu kura apgrūtina Fricim Broziņam Kuldīgas
sabiedrībai
un 2)
krāj-aizdevu
heim, dzim. Arapov vārdu, blanhipminētās
nodajā
piederošu nekustamu mantu Kul1911. g. 24 ' nov. 300 rbļ. lielumā
iz zemes
ko cedēta; 2) atvēlēt lūd
izdzēšanu
obligācijas
dīgas apr., Pampāļu pag. ,,Pirtslabu Eduardam
Ivana d.
JVs 149 28. garu-Brozing" mājas ar krep. par
pieprasīt zemes grāmatu nodaļa grāmatām.
obligāhipotēkariskās
minētās
cedēta, viena
m, blanko
Liepājā. 1928. g. 15. jūnijā.
maijā
560,
un
1883.
g.
2.
JVs
cijas izdzēšanu iz zemes e
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams. 2120 rbl. lielumā nostiprināta uz mēneša laikā, skaitot no sluditām un 3) iemaksāto naudu glaSekretārs A. Jansons.
nājuma
iespiešanas
dienas, ie7034v
vārdu; 2) atvēlēt
G. Nolkena
bāt tiesas depozītā līdz kreditora
rasties tiesā, līdzņemot min
lūdzējai pieprasīt zemes gl
apgabaltiesa,
Liepājas
ierašanai, kuram tādu izn
hipotēkariskās gācijas, dēļ iemaksāto Ls 29,87.
minētās
nodaļā
pret prasības dokumenta iesnieguz Leopolda Taubes lūgumu un obligācijas
izdzēšanu iz zemes t. i. parāda ar procentiem saņem'
216/28. pamatojoties uz 1923. g. 17.marta
šanu
Ns 118 28. šanas.
grāmatām.
likumu, civ. proc. Iik. 2083. un
Liepājā, 1928. g. 15. jūnijā.
Pēc minētā termiņa notecē1928. g. 15. jūnijā.
Liepājā.
g. 7. jūn.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams. 2084. p. p. un savu š.
Bīnenstams. šanas, ari obligāciju turC'triju neb.
V.
Priekšsēd.
Sekretārs A. Jansons. lēmumu, uzaicina personu, ku7036v
mi iznicinātu hipotēkārisku obligāciju, kura apgrūtina Ēvaldam
nekustamu
piederošu
Kaļķim
mantu L iepājas apr., Bātes ,,Si-

ar savu š. g. 19. aprīļa
lēmumu, Vulfa Čarnv lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc lik.
2087. un sek. p. p., uzaicina personu, kuras rokās atrodas sek.
obligācijas, nostipr. uz Vuļfam
Sekretārs A. Jansons.
7038v
nekustamu
piederošu
Čarnv
3766
ras rokās atrodas 2000 rbļ. liela
Liepājas apgabaltiesa,
mantu Liepājā ar krep. JVs
Liepājas apgabaltiesa,
obligācija uz bar. Hugo Jūlija d.
un un proti:
uz Jāņa. Susekļa
lūgumu
1) 1914. g. 7. ,maņa
un
lūgumu
uz Marijas Bērziņ
vārdu, pargājus
pamatojoties uz civ. proc. lik. ar žurn. JVs 545 uz Vulfa Smuila pamatojoties uz civ. proc. Iik. Tornava
d. Melvilie īpalieluma,
jama Roberta
rbļ.
maijā
5000
1928.
g.
16.
vārdu
.—2086.
p.,
d.
Čarny
2081
2081.—2086. p. 1928. g. 16. maija šumā un 1902. g. 16. febr. nostipr.
2) 1914. g_ .
samaksātu
cedēta
un
1)
atzīt
par
nolēma:
bianko
nolēma: 1) atzīt par samaksātu uz
Taube pieder.
Leopoldam
obligāciju,
kura 7. maijā ar, žurn. J Vs 546 uz ta hipotēkārisku
hipotēkārisku
obligāciju,
kura
mantas Aizputes apr.
nekustamas
pieapgrūtina Jānim Suseklim
paša Vulfa Čarnv vārdu 5000 r. apgrūtina Marijai Bērziņ piedemājām
„Kaupe"
Diž-Dzeldas
derošu nekustamu mantu Kuldīlielumā, blanko cedēta, — sešu rošu nekustamu mantu Aizputes
II
reģ., —
JVe 532
ar
krep.
gas apr., Kursīšu pag. ..Cepur- mēnešu laikā, skaitot no sludiapr. Adzes zemes gabalu JVsB 180
laikā, skaitot no
ieun 1914. viena mēneša
niek JVe 64" mājas ar krep. JVs 3472 nājuma
iespiešanas dienas,
ar III reģ. krep. JVs2493,
sludinājuma
iespiešanas dienas,
un 1912. g. 26. janvārī 1000 rbļ. rasties tiesā līdzņemot min. obli389,
nostipriar
JVs
g 15. martā
min.
līdzņemot
tiesā
uz Friča gācijas, pie kam tiek aizrādīts,
nostiprināta
Times ierasties
lielumā
nāta 200 rbļ. lielumā uz
obligāciju dēļ iemaksāto Ls 48,91,
blanko
cedēta;
notecēšanas,
vārdu,
vārdu;
2)
atPlasse
ka pēc min. termiņa
Andreja m. Bērziņ
tēm saņemt i. parāda
neieraturētāju
21 atvēlēt lūdzējam pieprasīt zepieprasīt zemesarī obligācijas
vēlēt lūdzējai
šanas.
nodaļā
minētās
ka
obligācijas
hipotēmes
grāmatu
grāmatu nodaļā minētās
šanās gadījumā,
Pēc min. termiņa notecēšanas,
hipotēkariskās obligācijas izdzē- nozaudētas atzīs par iznīcinātam kariskās obligācijas izdzēšanu iz
neieturētāja
obligācijas
ielūgt
tiesība
iemaksāto arī
šanu iz zemes grāmatām un 3)
un lūdz. tiks piešķirta
zemes grāmatām un 3)
gadījumā, parādu atzīs
rašanās
'
maksāto naudu glabāt tiesas dezemes grāmatu nodaļu saņemt
naudu glabāt tiesas depozīta hdz
piešķirot lūdz.
samaksātu,
tādu par
ierašanai, nozaudēto oriģinālu vieta
nopozītā līdz kreditora
kreditora ierašanai, kuram
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu
pret prasīoriģināldokumentu
dokumenprasības
kuram tādu izmaksāt
ar
rakstus
pret
izmaksāt
iz zemes grāmatām.
JVs 413 28 ta iesniegšanu.
JVe '
bas dokumenta iesniegšanu.
spēku un nozīmi.
Liepājā, 1928. g. 16. jūn.
15. jūnijā.
1928.
g.
jūnijā.
1928.
g.
15.
Liepājā,
Liepājā-,
Liepājā, 1928. g. 15. jūn.
270/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Bīnenstams.
7039v
™
Priekšsēd. b. V.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.
7132r
Bīnenstams.
Jansons.
Priekšsēd. b. V.
Sekretārs A.
'
Sekretārs A. Jansons. 7035v
7046r
Sekretārs A. Jansons.
saskaņā

nolēma:

apgrūtina Mūsai Leibovič, pieder,

mantu

cijas izdzēšanu iz zemes grāmatām un 3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozītā līdz kreditora ieN:176/28
šanu.
izmaksāt
rašanai, kuram tādu
1928. g. 16. jūnijā.
Liepājā
pret prasības dokumenta iesnieglaulāto laužu
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams. p. p. paredzēto
JVs 269/28
šanu.
7130r
Sekretārs A. Jansons. mantas kopību, pēc kura Jānis
jūnijā.
Liepājā, 1928. g. 15.
1907.
g.
Mauriņš
iestājoties
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Liepājas apgabaltiesa,
15. febr. laulībā ar Antoniju Ro7042v

jūnijā

ar

nekustamu

Liepājā, 1928. g. 16. jūn.

UE Kuldīgas pilsētas sabiedrības
lūguma un pamatojoties uz civ.
'
lik 2081. un sek. p.p. un s.:;vu

obligāciju

7.

p. p. un 1923. g.

un

proc. lik.
1928. g.

krep. JVs 155 nostipr. obligācijas

Liepājas apgabaltiesa,

maija lēmumu,

2083. un 2084.

lūgumu

Liepājas

tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu maksāt pret prasības dokumenta
es grāmatām.
JVs 558.28 iesniegšanu.
JVe 225'28.
Liepājā, 1928. g. 15. jūnijā,
Liepājā, 1928. g> 15. jūnijā.
Bīnenstams.
-ēd. b. V.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7040v
Sekretārs A. Jansons.
Jansons.
7iD37v
Sekretārs A,

1928. g. 31.

pamatojoties uz civ.
2081.—2086.
p. p.,

Balnndinam piederošu nekustamu mantu Lutriņu pag. ,,Stūre
JVs !6" mājas ar ' krep. JVe 3370,
un nostiprinātas 1914. g. 24. sept.

risko obligāciju

ari

apgabaltiesa,

Leibovičs

1) atzīt par samaksātām sek.
hipotēkariskās obligācijas, kuras

matu

notecēšanas

Liepājas
uz Mūsas

17. marta lik. uzaicina personas,
kuru rokās atrodas sekošas uz

minētā

termiņa

apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 19. apr. lēmumu,
Irmas-Margarītas
Šen
bterg lūgumu, un civ. proc. lik.

sekošas

tu dēj iemaksāto Ls 4,06, t. i.
parāda ar procent. saņem
Pie ķam tiek aizrādīts, ka pēc

obligāciju

hipotēkārisko

izdzēšanu

nodaļā

skaitot

.

19. novembr i 2000 rbļ. lielumā
uz mir. U. D. Meiera mantojuma

Liepājas

uz

-

Liepājas

uz

7033v

Sekretārs

A.

lansons.

ierašanās gadījumā,

parādus atpiešķirot
lūdzējiem
tiesību
pieprasīt
parādu
izdzēšanu iz zeme.
JVŠ59
mātām.
Liepājā, 1928. g. 16. jūnijā.

zīs

Liepājas

apgabaltiesa,

uz Antoniņas Rubavič lūgumu un
uz civ. proc. lik
1928. g.
p.
p..
2081.—2086.
pamatojoties
7.

jūnijā nolēma:
1) atzīt par samaksātu un

nīcinātu

hipotēkārisku

iz-

obli-

gāciju, kura apgrūtina Antoniņai
nekustamu
Rubavič
p iederošu
mantu Liepājā ar krep. JVs 1616
94. g. II. martā 800 rbļ.

istipr.

uz

Ivana
d.
Fridricha
vārdu, pārgāiusi Jānī

JohanaNotmaņa

d. Heimansona īpašumā un
lūdzējai
p ieprasīt
2) atvēlēt
zemes grāmatu nodaļā minētās
izhipotēkariskās
obligācijas
āmatām.
dzēšanu iz
Liepājā, 1928. g. 16. jūnijā.
'
7120 ,Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A.

lansons.

par

samaksātiem,

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
7135r

Sekretārs A. Jan.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz ci\. proc. Iik.

1460*"p. pamata

192!
ka ar
viņas
Aiz6. iūiūja lēmumu reģistrēts
'kredit-sabiedrības statūtu
putes
paziņo,

§11. grozījums, par ko ir i
itīvu sabiedrību un

viņu

reģistra
I. daļā, 111.
I 1923. g) atzīme.
Valdes sēdeklis atrodas Aizputē.
Liepājā, 1928. g. 14. j
68~
N's 66
A.
Kirš:
nod.
pārzin.
Reģ.
savienību

.tara

v. |

.

Liepājas

apgabaltiesa,

Hertas Rupeik un citu lūun pamatojoties uz Civ.
proc. iik. 2081. un sek. p. p.
un savu š. g. 7. jūn. lēmumu, uzaicina personu, kuras rokās atrodas sekošas uz Liepājas nekust, mantu ar krep. JVe 1419 no1) 1884. g.
stipr. obligācijas:
18. ianv. uz Terēzes Tjupin, dz.
Denīme vārdu 4000 rbļ. lielumā,
pie kam kā prasības dokuments
skaitās 1926. g. 4. febr. ar žurn.
JVe 115 izd. no zemes grāmatām
pils.
krājizraksts Liepājas
obligācijas
kasei
nozaudētās
2) 1897. g.
pirmraksta vietā,
19. jūl. uz Liepājas krāj-kases
vārdu 2000 rbļ. lielumā, kuras
dokuments
prasības
skaitās
1926. g. 4. febr. ar žurn. JVe 116,
Liepājas krāj-kasei jzsniegts izraksts, no zemes grāmatām nozaudētās obligācijas pirmraksta
vietā;
3)
1912. g. 12. maijā
8000 rbļ. lieluma uz Ferdinanda
4)
Blankenburga
vārdu
un
uz

gumu

1913. g. 3. aug. 10.000 rbļ. lielumā uz ta paša Blankenburga

vārdu, abas pēdējās blanko ce-

dētas, — sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas ierasties tiesā, līdzņemot
minētās
Pec

obligācijas.
minēta

šanas, arī
ierašanās
atzīs par
cinātām
tiesību

termiņa

obligāciju

gadījumā,

notecē-

turētāja neobligācijas

samaksātām un iznīun piešķirs
lūdzējām

pieprasīt

parādu

izdzē-

šanu iz zemes grāmatām.
Liepājā, 1928. ģ. 16. jūnijā.
7136r
JVe 534/28
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas

apgabaltiesa,

uz Ievas Briedē un Annas Emilija

Rubež lūgumu

un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 2081.—2086. p.,
1928. g, 31. maijā nolēma:
1) atzīt par samaksātu hipotēkārisku obligāciju, kura apgrūtina Ievai Briedē un Annai
Emīlijai Rubež piederošu nekust,
mantu
Liepājas
apr.,
AmtDurbes ,,Brietuļu JVs 27" mājas
ar krep. JVs 3231 — II reģ. un
nostipr. 1921. g. 8. nov. ar žurn.

Dobelē mirušā
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod., 25. septembrī
Friča Pētera d. Gulbja atstāto
298.,
proc.
lik.
293.,
295.,
uz civ.
mantojumu, kā mantniekiem, le301., 309. un 311. p. pamata gatāriem, fideikommisāriem, kreDombrovska
Donata Jāzepa d.
ditoriem un t. t., pieteikt tās
prasības lietā' pret Ievu Alekmēnešu
laikā,
sešu
miertiesai
dzim.
sandra m. Dofribrovskis,
sludinājuma iespiešaskaitot
no
Narbuts, par 'laulības šķiršanu, nas dienas „Vald. Vēstn.". TerIevu. Aleksandra m.
uzaicina
tiesības un
nepieteiktas
miņā
Dombrovskis, lWas dzīves vieta
prasības ieskatīs par spēku zauprasītājam na^ļ zināma, četru
dējušām.
mēnešu laikā, skaitot no šī sludiDobelē, 1928. g. 14. jūnijā.
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Miertiesnesis (paraksts).
Vēstn.", ierasties šai teisā saņemt 7017o
norakstus no prasītāja iesūdzības
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
raksta, pielikumiem un uzdot pamatodamies uz civ. lik. X sēj.
savu dzīves vietu Daugavpilī.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
Ja aicinātā minētā laikā neuzaicina 1915. g. 8. oktobrī miieradīsies personīgi vai caur pilnrušā Pētera Jāņa d. Aleksanvarnieku, lietu noliks uz tiesas droviča mantiniekus, pieteikt
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt- savas mantojuma
tiesības
uz
būtnes.
Ja ieradīsies, bet savu atstāto no nelaiķa Rudzētu pag
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos, Peivelišku s., kustamu un nekuaicinājumus uz tiesas sēdi un
atstāts
visus
pārējos
papīrus

L. JVs 966p/28.
tiesas kancelejā.
Daugavpilī, 1928. g. 15. jūnijā.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
7024o

Sekretāra

v. B. Cīrulis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,

uz civ. proc lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata
Martas Borisa m. Bečs prasības

lietā
pret
Kristianu-Fridrichu
Kristiāna
d.
Hipiusup
par
Ls 2424, ar % piedzīšanu, uzaicina Kristianu-Fridrichu
Kristiāna d. Hippiusu, kura dzīves
vieta
prasītājai
nav zināma,
četru mēnešu iaikā no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,V'ald.
Vēstn.", ierasties šai tiesā saņemt

norakstu no prasītājas iesūdzības
raksta
un pilnvaras,
1925. g.

8. decembrī noslēgtā aizpārdošanas līguma, 1926. g. 4. janvārī
ar JVe 49, 28. aprīlī ar JVe 411 un
2. augustā ar JVs 411 izdoto
kvīšu
uzdot
savu
norakstus,

dzīves vietu Daugavpilī.
Ja aicinātais minētā laikā neieradīsies personīgi vai caur Šilnvarnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas

kancelejā.
L. JVs 655p/28.
JVs 849 iz mantojuma dalīšanas
Daugavpilī, i 928. g. 15. jūnijā.
līguma, pēc kura pienākas Jā- Priekšsēdētāja v. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. B. Cīrulis.
nim Kārļa d. Rubežam 500 rbļ. 7026o
un Jānim Kārļa d. Rubežam
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
25 rbļ.;
2) atvēlēt lūdzējām pieprasīt ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
*
tiesas sēdē
1928. g.
zemes grāmatu nodaļā minētās atklātā
25. maijā uz Franča un Jāzepa
hipotēkariskās
obligācijas
izdzēšanu iz zemes grāmatām un Ustina d.d. Buku lūgumu Aloizs
3) iemaksāto
naudu
glabāt Ustina d. Buka atzīts par atrotiesas depozītā līdz kreditora ie- došos bezvēsts prombūtnē un
rašanai, kuram tādu izmaksāt. uzdots Pustinas pagasta padomei
iecelt aizbildnību
par bezvēsts
Liepājā, 1928. g. 16. jūnijā.
7137r
JVs 424/28 promesošo Aloizu
Buku
viņa,
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams. tiesību aizstāvēšanai un mantas
L. JVe 1938a/28
Sekretārs A. jansons. apsargāšanai.
Daugavpilī, 1928. g. 15. jūnijā.
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
uz civ. proc. iik. 1967., 2011., 7029o
Sekretārs Ķ. Kangurs.
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnod.
visus, kam būtu uz 1927. g.
20. nov. mir. Matisa Franča d. ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
Kancana
mantojumu atklātā
atstāto
tiesas sēdē
1928. * g.
kādas tiesības kā mantiniekiem, 5. martā uz šīs tiesas prokurora
legatārijiem, fideikommisārijiem, lūgumu
Vera Timoteja m. Jekreditoriem
u. t. t., pieteikt meijanovs atzīta par atrodošos
savas tiesības šai tiesai sešu mē- bezvēsts prombūtnē un uzdots
nešu laikā, skaitot no sludinā- Dagdas pagasta padomei iecelt
juma iespieduma dienas ,,Vald. aizbildnību
par bezvēsts promVēstnesī". Termiņā nepieteiktas esošo Veru Timoteja m.Jemeljatiesības ieskatīs par spēku zaunovs viņas tiesību aizstāvēšanai
dējušām.
L. JVs 1636a/28. un mantas apsargāšanai.
Daugavpilī, 1928. g. 13. jūnijā.
Daugavpilī, 1928. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. 7030o
L. JVe' 1119ā/28.
6806v
Sekretārs K- Kangurs.
Priekšsēdētāja b. A. Starzdiņš.
Sekretārs K. Kangurs
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnod.
atklātā
tiesas
sēdē
1928. * g.
25. maijā uz Matīsa Benedikta d. ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā
tiesas sēdē
1928. ' g.
Koponana lūgumu Jānis BeneJāna m.
dikta d. Koponans atzīts par 7. maijā uz Sofijas
Suško lūgumu Anifalu un Vladiatrodošos bezvēsts
prombūtnē
miru
Jāņa
d.d. Vaškevičus
un
uzdots
Bērzgales
pagasta
par
atrodos.
bezvēsts
padomei iecelt aizbildnību par atzīti
prombūtnē un uzdots Piedrujas
bezvēsts promesošo Jāni Benedikta d. Koponanu viņa tiesību pag. padiome iecelt aizbildnību
par bezvēsts promesošiem Anifalu
aizstāvēšanai un mantas apsarun Vladimiru Jāņa d.d. Vaškevigāšanai.
L. JVs 1231a 28.
čiem viņu tiesību aizstāvēšanai
1928.
g.
15.
jūnijā.
Daugavpilī,
Priekšsēdtāja b. A. Strazdiņš. un mantas apsargāšanai.
Daugavpilī, 1928. g. 15. jūnijā.
7027o
Sekretārs K. Kangurs.
7025o
L. JVs 1838a 28
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
Priekšsēdētāja h. A. Strazdiņš.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
Sekretārs K. Kangurs.
atklātā
tiesas sēdē
1928. * g.
25. maijā uz Donata Pētera d.
Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesGasperoviča lūgumu Fēlikss Jāņa nesis, uz sava 1928. g. 14. jūnija
dēls Gasperovičs
atzīts ' par lēmuma pamata uzaicina 1928.
e.
atrodošos bezvēsts
prombūtnē 9. aprīlī mirušā Kristapa Kristaun uzdots Skaistas pagasta padopa
d. Jansona
mantniekus,
mei iecelt aizbildnību par bezkreditorus, legatārus, fideikomvēsts promesošo Fēliksu Jāņa d. misārus un visas citas personas,
Gasperoviču viņa tiesību aizstā- kam varētu būt kādas tiesības
vēšanai un mantas apsargāšanai. vai prasības
uz atstāto mantoDaugavpilī, 1928. g. 15. jūnijā. jumu pieteikt viņas tiesai sešu
7028o
L. JVe 1939a/28.
mēnešu laikā , skaitot no sludināPriekšsēdētāja b. A. Strazdiņš
juma iespiešanas dienas.
Sekretārs Ķ. Kangurs
Tiesības un prasības.par kurām
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod. nebūs ziņots minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g. laikiem.
jvfo 145,;
21. oktobrī mirušā Praskofija
Rīgā, 1928. g. 16. jūnijā.
Sidora d. Safronova 1926. g.
Miertiesnesis (paraksts).
5. oktobri sastādītais privātais 7101o

īpašumu, augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespieVēstn.".
šanas dienas ,,Vald.
7011o Miertiesnesis Skromans,
stamu

Ivans Ivana d. Goncovs, ievešanu
zemes gi amatu reģistri, — uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt kommisijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī" pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamas
mantas (ideālo tiesību) īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipotēkārisku apgrūtinājumu
tieNs 3802.

sībām.

Daugavpilī, 1928. g. 14. jūnijā
Kommis. priekšsēd. v. A. Bergs.
6891 v

Zemes

Sekr.-darbv.

J. Strazds.

grāmatu atjaunošanas

dījumā

nepieteiktās

tiesības skai-

tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievests Latgales zemes grāmatu reģistri par

no

dažādiem ārstniecības

piede-

rumiem un novērtētu par Ls 2300.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
norādītās
nekustamās
mantas varēs pārdošanas dienā uz vietas.
īpašnieku bez kādiem aprobežoRīgā, 1928. g. 28. jūn. 1. JVs 1674
jumiem ar neapstrīdamas pārdo7849
Tiesu izp. V. Požariskis,
apgrūšanas un hipotēkārisku
tinājumu tiesībām. ' JVs 3772.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
Daugavpilī, 1928. g. 14. jūnijā.
tiesu izpildītājs,
Kommis. priekšsēd. v. A. Bergs
kura kanceleja
atrodas Rīgā,
6895v
Sekr.-darbv. J. Stradzs.
Merķeļa
ielā JVs 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 10. jūlijā,
Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Vaļņu
ielā JVs 28b, veikalā, pārdos
uz Šnuūļa-Movša Leizera d. RaJāņa Ozoliņa kustamo mantu,
chailoviča
lūgumu par neku' no rakstāmmašīnas
sastāvošu
stamas mantas,sastāvošas no pilu
c.
un
novērtētu
par Ls 220.
sētas
dzimtslietošanas
tiesību
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
diviem blakus esošiem giuntspārdodamo mantu
gabaliem ar
1it. ,,z" un
,,ž", kā arī apskatīt
platībā 62,77 kv. asis ar ēkām, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 27. jūn. I.JVs 1648
atrodošās Rēzeknē, Jaunā pil-

sētas daļā Galdnieku šķērsielā ar 7754 Tiesu izp.V. Požariskis.
poL
JVs 15/17, kuru īpašumu
lūdzējs mantojis no sava tēva Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
Leizera Leiba d. Rachailoviča,
tiesu izpildītājs,
atrodas Rigā,
stāvošas no zemes gabala pēc ievešanu zemes grāmatu reģistri, kura kanceleja
JVs 7, dzīv. 8,
plāna JVs 39, platībā 15,84 des. uzaicina visas personas, kurām Merķeļa ielā
Latgales apgabaltiesas Jaunlatir
kādas
tiesības
uz
minēto
nekupaziņo, ka 1928. g. 10. jūlijā,
gales iec. miertiesnesis, saskaņā vairāk vai mazāk atrod. Jaunstamo mantu, iesniegt kommisipulksten 10 rītā, Rīgā, Basteja
latgales
(bij.
Ludzas, senāk
ar savu 1928. g. 14. jūnija lēmumu
jai par to paziņojumu 4 mēnešu bulv. JVs 9a, pārdos a/s ,,Lato"
pamatodamies uz civ. proc. lik. Ostrovas) apr., Gauru (senāk Višlaikā, skaitot no izsludināšanas kustamo mantu, sastāvošu no
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1 .d. gorodas) pag., Sviļpovkas dačā,
dienas ,,Valdības Vēstnesī", prekastroļiem, misiņa atsvariem u. c.
1239. p. uzaicina 1913. g. 31. aug. ievešanu zemes grāmatu reģ., —
uzaicina visas personas, kurām ir tējā gadījumā nepieteiktās tiesī- un novērtētu par Ls 400.
mirušā Josifa Bonifatija d. Juchbas skaitīsies par iznīcinātām un
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ņeviča mantiniekus pieteikt sa- kādas tiesības uz min. nekust,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
mantu, iesniegt kommisijai par minētie: lūdzēja mantojuma devas mantošanas tiesības uz mantovējs Leizers Leiba d. Rachailovičs
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
jumu, kas palicis Jaunlatgales to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
Rīgā, 1928.g. 27. jūn. L.JVs 1682
apr. Gauru pag.
skaitot no izsludināšanas dienas un pēc tam arī pats lūdzējs varētu
Mantojuma tiesības jāpieteic ,,Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā tikt ievesti Latgales zemes grāmatu 7755 Tiesu izp.V. Požariskis.
pēc piekritības 6 mēnešu laikā, nepieteiktās tiesības skaitīsies par teģistrī par norādītās nekustamās
iznīcinātām un min. lūdz. varētu mantas īpašniekiem bez kādiem Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
skaitot no šī sludinājuma iespieaprobežojumiem ar neapstrīdatiesu izpildītājs,
šanas dienas
,,Vald. Vēstn.". tikt ievests Latgales zemes grā- mas pārdošanas un hipotēkārisku
Jaunlatgalē, 1928. g. 15. jūn. matu rēģ. par norādītās nekust,
kufa kanceleja
atrodas Rīgā,
apgrūtinājumu
tiesībām.
apMerķeļa
ielā
JVs 7, dzīv. 8,
7012o Miertiesnesis Gutmanis. mantas īpašn. bez kādiem
1928.
g.
14.
jūnijā.
Daugavpilī,
robežojumiem ar neapstrīdamas
ka 1928. g. 10. jūlijā,
6894v
JVs 3778. paziņo,
Zemes grāmatu atjaunošanas
pārdošanas un hipotēkārisku appīkst. 10 dienā, Rīgā, Basteja
kommisija,
Kommis. priekšsēd. v. A. Bergs bulvārī JVs
grūtinājumu tiesībām.. JVe 3828
9-a, pārdos
akc.
Sekr.-darbv. J. Strazds.
uz Nikandra Kirilova, kurš koDauģavp., 1928. g. 14. jūn.
sab. ,,Lato" kustamo mantu,
pīgi ar liju un Jeļiseju AntipoKom. priekšs. v. A. Bergs.
sastāvošu no dažādiem svariem,
Zemes grāmatu atjaunošanas
viem, bet no 1912. g. tikai ar 6888r
Sekr.-darbv. 1. Strazds.
atsvariem
u. c. un
novērtētu
kommisija,
Jeļiseju Antipovu sastādījaPlošpar Ls 500.
Zemes grāmatu atjaunošanas
uz
Attus
(viņš
arī
Antons)
Jāņa,
kovas triju mājsaimnieku
saIzzināt sarakstu, novērtējumu,
kommisija,
un Kārļa Jāņa d. Vernis, kuri
biedrību, lūgumu par nekustakā arī apskatīt pārdodamo mantu
sastāda
Bernardovu
sabiedrību,
mas mantas, sastāvošas no Fornuz Pētera Nazara d. Markova lūvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
kinas pūstošas 1. daļas zemes gumu par nekustamas mantas, lūgumu par nekustamas mantas,
Rīgā, 1928. g.26. jūn. 1. JVs1680
no Žabrovkas
sā- sastāvošas no Ukru muižas atdagabala, platībā 16 desetīnas 1174 sastāvošas
7756 Tiesu izp. V. Požariskis.
džas zemniekiem piešķirtās ze- lītā zemes gabala pēc kopējā
kv. asis un atrodošās Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas) mes viensētas pēc plāna JVs 16, muižas plāna ar JVe 20, platībā
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
apmēram 12 desetīnas, atrodošās izpildītājs, kura kanceleja atrodas
apr. Linavas (senāk Tolkovas) platībā 1 des. 1730 kv. asis, atpag. pie Rītupes (senāk Žogovas) rodošās Rēzeknes apr., Sakstī- Jelgavas_(senāk Šauļu) apr., Ukru Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7, dz. 8,
stacijas, ievešanu zemesgrāmatu galas pagastā, ievešanu zemes (senāk Žagares) pag., ievešanu paziņo, ka 1928. g. 10. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Basteja
reģ., — uzaicina visas personas, grāmatu reģ., — uzaicina visas zemes grāmatu reģistri — uzaicina visas personas, kurām ir
kurām ir kādas tiesības uz minēto personas, kurām ir kādas tiesības
bulv. JVs 9a, pārdos akc. sab.
nekustamo mantu, iesniegt komuz minēto nekustamo
mantu, kādas tiesības uz minēto nekusta- ,,Lato" kustamo mantu, sastāmisijai par to paziņojumu 4 mē- iesniegt kommisijai par to pa- mo mantu, iesniegt kommisijai
vošu no dzelzs naudas skapja
nešu laikā, skaitot 'no izsludināziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot par to paziņojumu 4 mene.su un novērtētu par Ls 220.
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī", no izsludināšanas dienas ,,Va !d. laikā, skaitot no izsludināšanas
Izzināt sarakstu novērtējumu,
pretējā gadījumā nepieteiktās tie- Vēstn.", pretējā gadījumā ne- dienas ,,Valdības Vēstnesi", prekā arī apskatīt pārdodamo mantu
sības skaitīsies par iznīcinātām un pieteiktās tiesības skaitīsies par tējā gadījuma nepieteiktās tievarēs pārdošanas dienā uz vietas.
minētā sabiedrība
varētu tikt iznīcinātām un min. lūdzējs va- sības skaitīsies par iznīcinātām
Rīgā, 1928. g. 26. jūn. 1.JVs 725
un
minētā
sabiedrība
varētu
7757
Tiesu izp. V. Požariskis.
ievesta Latgales zemesgrāmatu rētu tikt. ievests Latgales zemes
tikt ievesta attiecīgā zemes grāreģ. par norādītās nekustamās grāmatu reģ. par norādītās neRīgas
apgabaltiesas 4. iec. tiesu
mantas īpašnieci bez kādiem apkustamās mantas īpašnieku bez matu reģistri pat norādītās nekuīpašnieci
stamas mantas
bez izpildītājs, kura kanceleja atrodas
robežojumiem ar neapstrīdamas kādiem aprobežojumiem ar nekādiem aprobežojumiem ar ne- Rīgā, Merķeļa ielā JVe 7, dz. 8,
pārdošanas
un hip. apgrūtināapstrīdamas pārdošanas un hipaziņo, ka 1928. g. 11. jūlijā,
jumu tiesībām.
JVs .3818 potēkārisku apgrūtinājumu
tie- apstrīdamas pārdošanas un hipoDaugavpilī, 1928. g. 14. jūnijā, sībām.
JVs 3810 tēkārisku
apgrūtinājumu
tiesī- pīkst. 10 dienā, Rīgā, Alises ielā
bām.
Ne 3784. JVs 5, dz. 5, pārdos Zolomona
Daugavpilī, 1928. g. 14. jūn.
Kommisijas priekšsēd. v.
Daugavpilī, 1928. g. 14. jūnijā. Karlina kustamo mantu , sastāA. Bergs.
Komis. priekšsēd. v. A. Bergs.
vošu no mēbelēm un novērtētu
6890r Sekr.-darbv. J. Strazds.
Kommisijas priekšsēd. v. A. Bergs
6889z Sekr.-darbv. J. Strazds
par Ls 230.
6893v
Sekr.-darbv. J. Strazds.
Zemes grāmatu atjaunošanas
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,
kommisija,
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu kā ari apskatīt pārdodamo mantu
uz Pētera Feodora d. Jemeijana, uz Kristapa Jāņa d. Seska manizpildītājs paziņo, ka 1928. g. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928.g. 27. jūn. l.JVe 1755
Jova, Matveja, Feodora un Propīkst.
10
dienā,
tiniekuLavīzes Ferlanda m. Ses- 4. jūlijā,
Tiesu izp. V. Požariskis.
kofija Feodora
d. Vorobjovu
kis, dzim. Lambergs un Emīlijas- Rīgā, Lāčplēša ielā JVs 99, fabr., 7753

kommisija,

uz Grigorija
Ivanova, tagad
pēc uzvārda Serebrakova
lūgumu par nekustamas mantas, sa-

lūgumu par nekustamas mantas, Paulīnes Kristapa m. Bolevics,
sastāvošas no zemes gabala ar dzim. Seskis, lūgumu par nekunosaukumu ,,Vorobjovka ", pla- stamas mantas, sastāvošas no
tībā 30 desetīnas, atrodošās DauUkru muižas atdalītā zemes gagavpils apr., Preiļu pag., kuru bala pēc kopējā muižas plāna
īpašumu
lūdzēji
mantojuši no ar JVe 31, platībā 11,27 desetīnas,

Lipatija Feodoiadēla Vorobjova,
ievešanu zemes grāmatu reģ 'istrī,
uzaicina visas peisonas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt kommisijai pai to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
minētie: lūdzēju mantojuma devējs Lipatijs Feodora dēls Vorobjevs un pēc tam arī paši lūdzēji varētu tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri, par norādītās nekustamās mantas īpašniekiem bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotēkārisku apgrūtinājumu tiesībām.
JVs 3794v.
Daugavpilī, 1928. g. 14. jūnijā,
Kommis. priekšsēd. v. A. Bergs.
6892v Sekr.-darbv. |. Strazds.
Zemes

grāmatu

atjaunošanas

kommisija,

uz Pētera lija d. Pokrovska
(viņš ari Pētetis lljins) lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no tiesībām uz 49 des.
442, 1 2 kv. asis Soiokina ciema
daļā ar nosaukuma ,,prisjolok
Ankina Gora", kuras platība ir
196 desetīnas
1770 kv. asis,
atrodošas Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas) api.,Augšpils (bij. Višgorodas, senāk Gauru)
pag., par kura īpašuma pārējās
daļas īpašniekiem no lūdzēja
testaments
ar
apgabaltiesas
Dobeles
iec. miertiesnesis, pauzrādīti: Nikolaja Prokofija d.
1928. g.
19. marta
lēmumu matodamies
uz savu
š. gada Guseva mantinieki, hans ' Feoapstiprināts.
L. JVs 500a 28. 9. jūnija nolēmumu un civ. proc
dora d. Morozovs, Jegora FeoDaugavpilī, 1928. g. 15. jūnijā
lik. 2012. un 2079. p. ir
dora- d. Morozova mantinieki,
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
visas personas, kurām būtu kādas Vasīlijs Jegora
d. Smirnovs un
7023o
Sekretārs K- Kangurs.
tiesības vai prasības uz 1927. g.
Stepans Jegora d. Stepanovs un

atrodošās Jelgavas (senāk Šauļu)
apriņķa
Ukru (senāk Žagares)
pagastā ievešanu zemes grāmatu
reģistri — uzaicina visas personas
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kommisijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot ' n' o izsludināšanas dienas,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie: mantojuma devējs
Kristaps Jāņa d. Seskis un pēc
tam arī pašas lūdzējas pēc attiecīga tiesas nolēmuma par apstiprināšanu mantošanas tiesības
iesniegšanas, varētu tikt ievestas
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašniecēm bez kādiem aprobežomiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hi potēkārisku apgrūtinājumu tiesībām.
JVe 3760.
Daugavpilī, 1928. g. 14. jūnijā.
Kommis. priekšsēd. A. Bergs.
6896v
Sekr.-darbv. ļ. Strazds.
Zemes

grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz Ernesta Miķeļa (Michaila) d.
Kārkliņa
(viņš arī Kārkle) lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas

no
pilsētas dzimtstiesību
gruntsgabala
ar 1it ,,A ", platībā 630,25 kv,
asis ar ēkām, atrodošās
Rēzeknē,
Jaunā pilsētas daļā , Krasta ielā

lietošanas

pārdos

Latv. centr. stiklu rūpn.
,,Vitria" kustamo mantu, sastāvošu no 6 kubik. apses malkas
un novērtētu par Ls 220.
Izzināt sarakstu, novērtējumu
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 20. jūnijā.
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
7851

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Bruņinieku ielā JVŠ69, dz.24
paziņo:
1) ' ka Aleksandra Rubisa un
Borucha Chasina ' prasību lietas
par Ls 2603 ar 0/0 un izdev.
1928. g. 20. sept. pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem pārdos
Aks. s-bas „Stella" nekustamo
īpašumu, kurš atrodas
Rīgā,
Jelgavas ielā JVs 12 4. hipot. iec.
ar zemesgrāmatu reģ. JVs 1284
(grupā 50, grunts JVs 109) un
sastāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala
zemes
platībā
541 kv. asis ar uz viņa atrodo-

Rīgas apgabaltiesas 3. Iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
7. jūlijā, pīkst. * 10 dienā, Rīgā,
Šonera un Valguma ielas stūrī,
Rīgas ebreju savstarp. kredītbiedrības prasībā pārdos Dāvida
Maizeļa kustamo
mantu, sastāvošu no 2- standartiem priežu
dēļu un novērtētu par Ls 320.
šamies ēkām*.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
2) ka
īpašums
priekš
pubkā ari apskatīt pārdodamo mantu liskiem
torgiem apvērtēts par
varēs pārdošanas dienā uz vietas. Ls 10000.
Rīgā, 1928. g. 20. jūnijā. 7852
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
parādiem par Ls 4061,40 uri noRīgas apgabaltiesas 4. iec. dokļu parāds Ls 6413,68 ar sodu
naudu.
Solīšana sāksies saskaņā
tiesu izpildītājs,
ar civ. proc. lik. 1871. p.
kura kanceleja atrodas
Rīgā,
4) ka personām, kuras vēlas
Merķeļa
ielā JVe 7,
dzīv. 8, pie torgiem
dalību ņemt, jāiepaziņo, ka 1928. g. 9. jūlijā '
maksā zalogs — desmitā daļa no
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Basteja
apvērtēšanas summas un jāstāda
bulv. JVs9a, pārdos a/s. ,,Lato " priekšā
apliecība par to, ka no
kustamo mantu, sastāvošu no
tieslietu ministrijas puses nav
skapja un higroskopiskas vates
šķēršļu min. personām iegūt neun novērtētu par Ls 460.
kustamo īpašumu; un
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
5) ka zemes grāmatas uz šo
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
īpašumu tiek vestas Rīgas-Valvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
mieras zemes grāmatu nodaļā.
Rīgā,1928.g. 28.jūn. 1. JVs 1319
Personām, kurām ir kādas tie7848 Tiesu izp. V. Poza ris kis. sības uz pārdodamo
īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž , tādas tieRīgas apgabaltiesas 4. iec. sības jāuzrāda
līdz pārdošanas

ar policijas JVs 17, ievešanu zemes
tiesu izpildītājs
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas kura kanceleja
atrodas
Rīgā,
tiesības uz minēto nekustamo Merķeļa
ielā
JVs 7,
dz. 8,
mantu, iesniegt kommisijai pai
paziņo, ka 1928. g. 10. jūlijā ',
to paziņojumu 4 mēnešu laikā, pulkst. 10
dienā, Rīgā, Basteja
skaitot no izsludināšanas dienas bulv. JVs
9a, pārdos akc. sab.
,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga- „Lato" kust. mantu , sastāvošu

dienai.
Visi

papīri

un

dokumenti, at-

tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļas
kancelejā.
Rīgā, 1928. g. 11. jūnijā.
7758

Tiesu izpild.

J. Zirģels

Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs par Aizputes iecirkni ,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18\ pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
paziņo:
1146.—1149. p.
ka
1928. g. 31. augustā, pīkst. 10
rītā Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē
tiks pārdots pirmā publiskā
vairāksolīšanā
nekustams īpašums,
piederošs

Matisam

Andreja

Untenbergam, kurš atrodas Aiz-

dienā.

Personām,

kuras

vēlas

ņemt

ir

jāie-

vairāksolīšanā,

maksā Ls 400,— drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par to,

ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu. *

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
Visi raksti un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.
Aizputē, 1928. g. 12. jūnijā.
JVs 351.
7356
Tiesu

izpildītājs

A.

Tiesu

d.

putes pilsētā,
Pasta ielā JVs 8
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
JVs 70.
Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 4000 un tiek
pārdots dēļ Johannas Michelson
un citu prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo nekustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 2170.
Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. Iik. 1871. p. no novērtēšanas
summas
Ls 4000,
vai no priekšrocīgu prasību summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas

dalību

no tieslietu
ministrijas
puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu. '
Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž,tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Visi raksti un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu ,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.
Aizputē, 1928. g. 12. jūnijā.
7349
JVs 350

Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs
par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik.
1141.,
1143.,
1146.—1149.p., paziņo,
* ka 1928.g.
31. augustā, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu,
piederošu Ādamam
Kārļa
d.
Kīnam, kurš atrodas Aizputes
Valtaiķu
pag. un sastāv
apr.,
no izdalītām no Laidu muižas
mājām
un
,,Jaun - Brediķ"
ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemesgrāmatu nodaļā zem krepost
JVS 1842.
Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 5000 un tiek pārdots

dēļ a/s. ,,Latvijas privātais lombards" un citu prasību apmierināšanas.
Bez minētās prasības
uz šo nekust. īpašumu ir nostiprināti hipotēku parādi: Ls 6000;
Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. Iik. 1871. p. no novērtēšanas summas Ls 5000 vai

ino priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

izpildītājs

A. Sālavs.

Liepājas apriņķa
«

f

€Mm iestāšu

siuāinaļumi.

Solīšana sāksies saskaņa ar civ.

proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas summas Ls 3000 vai no
summas,
priekšrocīgu
prasību
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.
Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā Ls 300 drošības naudas, kā
arī jāiesniedz apliecība par to, ka

nodokļu

in-

spektors izdos mazāksolīšanā dažādus remonta darbus Liepājas
valsts degvīna noliktavā, Liepājā,

Vakzāles
ūdensvadu

ielā

JVs

63/65,

Zemkopības

ministrija

iepirks

spēkbarību,
kamdēļ uzaicināti tirgotāji un firmas iesniegt ministrijai (Kalpaka bulv. 6,
dz. 11, ist. 28) līdz š. g. 30. jūnijam, pīkst. 10 ofertes ar spēkbarības
ParaU§iem-

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1.iec.

kā:

un ūdens cauruļu at-

V rajona inženieris,

jauktā galīgā izsolē,

Liepfilas-Ciūdos dzelzceļa būves valde
rmfe&tistku

III.

Šie lēmumi stājušies spē-

Ludzas apr. priekšnieka palīgs
kā š. g. 5. jūnijā.
JVs35091-V.
1. iecirknī dara zināmu, ka dēļ
Rīgā, 1928. g. 21. jūnijā.
ienākuma nodokļa piedzīšanas no
Administratīvā departamenta
pils. Annas, Marijas un Aleksanvicedirektors V. Ludiņš. sandra Petroviem, pie Pildas paPasu nodaļas vadītājs
gasta valdes telpām š. g. 7. jūlijā,
7682o
P. Kurzemnieks.
pīkst. 10 no rīta, atklātā vairāksolīšanā pret tūlītēju samaksu
kultūrtechZemkopības
min.
tiks pārdots minētiem pilsoņiem
niskā daļa
piederošais zirgs.
Uzzināt nopaziņo, ka zemkopības ministris vērtējumu, kā ari apskatīt pār*
š. g 19. jūnijā ir apstiprinājis dodamo zirgu varēs pārdošanas
meliorācijas
sabiedrības „Andrdienā uz vietas.
7809z
upe" statūtus.
jaunlatgales robežapsardzības
ievesta
meliorāSabiedrība ir
apgabala priekšnieks dara zināmu,
cijas sabiedrību reģistra III daka š. g. 18. jūlijā, pīkst. 12, pie
ļas 492. 1. p. ar JVs 642.
apgabala kancelejas, Jaunlatgalē,
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
tiks pārdotas vairāksolīšanā, pret
Valkas apr. Jērcēnu pag. c. Strenviens robežtūlītēju
samaksu
čiem.
apsardzības dienestam nepiemēDaļas vadītāja v. J. Pelsis.
rots valsts zirgs, bet pilnīgi de7741
Darbveža v. A. Kj uts. rīgs lauksaimniekiem.
7816z
Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, kaš.g. 13. jūlijā, pīkst. 12,
Zilupē, Piļščika mājā, pārdos pils.
Morducha
Gusinska
kustamu
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas dēļ ienākuma nodokļa piedzīšanas, saskaņā ar nodokļu dep.
rakstu JVs 21345 no 1924. g.
7807z

19. augusta.

Zilupes iec. policijas priekšnieks

paziņo, kaš.g. 13. jūlijā, pīkst.10,
Pasienes pag. Marcinpolis muižā
pils.
Jevdokima
tiks pārdota
kustama
manta,
Krestjanceva
sastāvoša no viena zirga, salnas
spalvas krāsas, 5 g. veca, vērtībā
Ls 320,— dēļ soda naudas piedzīšanas, saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 2. krim. nodaļas
izpildu rakstu JVs 1686/ 12127 no
1928. 2. 30.

maija.

7808z

Valsts dzelzceļu 4. ceļu
iecirkņa priekšnieks
izsludina š. g. 7. jūlijā pīkst. 11,
savā kantorī Vecgulbenē

mutiskas izsoles
uz sekos i em darbiem
Vecgulbenes stacijā:
1)

Ēkas JVs 12 izbūvi (kapitālnauda
Drošības
remonts) .
Ls 80,—.:
Ēkas JVs 4

izsali:

saimniecības ēkas jaunbūvi.
drošības nauda Ls 120,—. Kā drošības naudu
1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par
nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku bankas un valsts zemes bankas
ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu
Iemaksājama

izsludina

par nederīgām, kā nozaudētas, zemāk minētās Latvijas

iekšzemes pases:
1) JVs 3859, izd.
1922. g.
13. maijā no Višķu pag. valdes
uz Emīlijas Jāzepa m. Ivdra v.;
2) JVs 1829, izd. 1921. g. 6. apr.
no Višķu pag. valdes uz Agafijas
Antona m. Ivdra vārdu;
1921. g.
3) JVs 2204, izd.
15. sept. no Kalupes pag. valdes
uz Antona Franča d. Šalkovska
vārdu

un

4) JVs

702, izd. 1920. g. 16. okt.
no Krāslavas iec. polic. pr-ka uz
Ignatija
d. Borisova
Sergeja
vārdu.
6657r
Kusas pagasta valde, Madonas
izsludina
par neder,
nozaudētos: 1) Latvijas iekšzemes
pasi M. T. 004301, izdotu 1927. g.
26. okt. no Kusas pag. valdes un
2) karaklausības apliecību, izdotu
1924. g. 18. dec. ar JVs 23029 no
Cēsu kara apr. priekšu, uz Jāņa
Putniņa vārdu.
6601 e

apriņķī,

Valmieras

apriņķa

priekšnieka

1. iecirkņa

palīgs izsludina par
nederīgiem zemāk minētos dopar
kumentus,
kuri pieteikti
nozaudētiem:
1) Latvijas pasi
JVs 6257,
izdotu no Balvu pagasta valdes
1921. g. 15. septembrī uz Jāzepa
Voičuka d. Pošeiko vārdu;
2) Latvijas pasi
JVs 5462,
izdotu no Tukuma apriņķa priekšnieka 1. iecirkņa palīga* 1923. g.
22. februārī uz Zelmas Mālēs m.
Kozlovskis vārdu;
3) Karaklausības
apliecību
JVs 3700, izdotu 1923. g. 25. aug.
no Valkas kara apriņķa priekšnieka uz Jāņa Jāņa ' d. Rozen'
bergs vārdu. *
6619ē
Kuldīgas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iec. izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus
dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes . pasi,
izdotu no Kuldīgas pilsētas policijas priekšnieka 1920. g. 20. dec.
ar JVs 3972 uz Jēkaba Kārļa d.

pieņems arī

Zemtura

garantijas.

2) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Kuldīgas pagasta valdes
1920. g. 18. augustā ar JVs 520 uz

vārdu;

Mutiskas izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora Jura Andreja d. Brauna vārdu;
būvdarbu izdošanai, iemaksā minēto drošības naudu un zīmog3) Apliecības par nederīgumu
nodokli Ls 0,40 apmērā.
kara dienestam dublikātu, izdotu
Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājuno Tukuma-Talsu kara apriņķa
miem un zīmognodokli Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles priekšnieka 1922. g. 2. maijā ar
sākuma slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai vai iesūtāmi Nītaures JVs 894 uz Joseļa-Movša-lcika
uz aploksnes: ,,1928. g. Auzera d. Vitte vārdu un
Nītaurē, ar uzrakstu
virsmežniecībai
12. jūlijā izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu
4) karaklausības apliecību, izneatzīs.
Rakstiska piedāvājuma iesniedzējiem nav tiesība solīt dotu no 2. Ventspils kājn. pulka
mutiski.
Mazākais solījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepenc komandiera 1927. g. 31. maijā ar
apstiprināšanu JVs 4871 uz Mārtiņu Jāņa d.
cenu.
Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles
Freiberga vārdu.
6656ē
7 dienu laikā jānoslēdz līgums.
Ar izsoles noteikumiem, būvplāniem un maksas aprēķiniem
Liepnas
pagasta
valde, Jaunvar iepazīties Nītaures virsmežniecībā.
latgales apr., izslud. par nedeNītaures virsmežniecība.
77g8
rīgiem
zemāk minētos
dokuŠoseju un zemesceļu departamenta Pociema pagastam, Valmierasapr
mentus, kuri pieteikti par novajadzīgs
4. rajona inženieris Liepājā
zaudētiem:
labi iestrādājies pag. valdes uti
izdos š. g. 6. jūlijā, pīkst. 10 rītā, tiesas
1) Lavijas pasi JVs 23, izd. no
savā kancelejā,
Liepnas pag. valdes Ī924. g.
15. martā uz Adeles Bernarda m.
darbvedis
Ermičs vārdu;
2) Latvijas pasi JV° 286, izd. no
Kandidāti,
kuri
vēlētos
šo
Liepnas pag. valdes
1926. g.
Kuldīgas-Stendes 1. šķ. ceļa novietu ieņemt, tiek lūgti pieteikar
plienakmeņu ties pie * pagasta padomes per24. augustā uz Artemija Alekseja
stiprināšanu
šķembām no klm. 5,473 līdz sonīgi š. g. 16. jūlijā, pīkst. 1 d. Rižijs vārdu;
3) Latvijas pasi Ns 482.7203,
k 'lm. 7,623.
dienā, kad notiks darbveža pieDrošības nauda par piedalīša- ņemšana, vai rakstiski līdz miizd.
no Liepnas pag. valdes
1921. g. 2. apr. uz Annas Andreja
nos izsolē — Ls 550,—.
nētam termiņam, iesniedzot doAr tuvākiem noteikumiem var kumentus par izglītību un praksi. m. Gulbis vārdu;
4) karaklausības apliec. JVs 1896
iepazīties kancelejā, Jēkaba ielā
Pasta adrese: c. Pociemu.
JVs 6 parastā darba laikā.
7766z
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
Dzelzceļa stac. „Ozoli" 8.5klm.
1925. g. 29./30. janv. uz Eduarda
no Pociema pag. nama.
Valsts Rēzeknes skolotāju
Ernesta d. Dukana vārdu;
institūtam
Alga tiek maksāta pēc katego5) zirga pasi JVs 546, izd. no
rijas, pie brīva dzīvokļa ar apkuno š. g. 1. jūlija vajadzīgs
Aulejas
pag. valdes 1926. g.
rināšanu, apgaismošanu un 1 ha 27. febr. uz Klementīnes Luņ
dienesta zemes.
vārdu un pārdotu Pēterim PēTuvākas ziņas sniedz Katvaru tera d. Svolokam;
darbvedis
pa
tālruni
pag. valdes
6) zirgu pasi JVs 1302, izd. no
No kandidāta prasa zināšanas
Katvari 20.
Korsovas pag. valdes 1926. g.
un praksi lauksaimniecībā, dārz- 7817z
Pagasta valde.
15. martā uz Vladimira Dmitrija
kopībā un grāmatvedība.
d. Nesterova vārdu un pārdotu
Vaiņodes pagasta valde izsluVēlama materiāla drošība kaut6612r
nozaudēto Aleksandram Jelniekam.
nederīgu
par
kādā veidā. Pārzinis bauda visas dina
izd. no
Xs
1933,
ierēdņa
Latvijas
pasi
valsts
13. kategorijas
Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
Pieteikšanās institūta Vaiņodes pag. valdes 1926. g. izsludina par nederīgu nozaudēto
tiesības.
23.
aug.
uz
Olgas
Lūcijas
Friča
m.
Latvijas
iekšz.
direktoram.
2*
pasi JVs 188,
Kruza pēc metr. Krūze vārdu. izd.
Direktors.
no Zalves
pag. valdes
7812z
j)609r
1922. g. 19. dec. uz Zelmas
Daugavpils psiehiatriskā slimMēra pagasta valde izsludina Jāņa m. Strautniek vārdu. 67 10b
nīca, Daugavpilī, Nikolaja parkā,
iekšzeVentspils apr. priekšnieks izš. g. 3. jūlijā, pīkst. 12, pārdos par nederīgu nozaudēto
015018, sludina par nederīgu nozaudēto
vairāksolīšanā 1 zirgu. Zirgs Nī- mes pasi ser. P. Z. JVs
izdotu
no
Mēra pag. valdes Latvijas iekšz. pasi JVs 865, izd.
dēja auguma,'10 g. v., bērs, ne1927. g. 3. nov. uz Minnas Eglīte no Zūru pag. valdes 192u. g.
vērtēts par Ls 80,—. Vairāksolī6607 ē
vārdu.
10. jūn. uz Annas-Paulīnes Jutājiem jāiemaksā slimnīcai dro6704b
7767z
kuma m. Ozols vārdu.
nauda Ls 20,—.
iecirkņa
policijas
Alūksnes
apr. priekšnieks izVentspils
priekšnieks
izsludina
par
nederīgu
Bērzmuižas pagasta valde izLatvijas
iekšzemes sludina par nederīgu nozaudēto
nozaudēto
sludina par nederīgu nozaudēto
.Ns 2137, izd.
pasi, izdotu no Alūksnes iecirkņa Latvijas iekšz. pasi
Osunas
pagasta
izdotu
no
pasi,
irkanmuižas pag. valdes
1920. g.
priekšnieka
valdes 1922. g. 12. augustā ar policijas
ar .Ns 3o uz Makša 1020. g. 12. aug. uz Zelma
JVs 3366 uz Domicelas Donatam. 21. jūnijā
tes Friča m. Kauliņš vārdu.
Joseļa d. Rozana vārdu. 6617ē
6600ē

jaukta

izsole

samita pārzinis

izbūvi (kapitālDrošības nauda
remonts) .
Ls 80,—.
.
Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
Ēkas JN's 25 izbūvi (kapitālpaziņo, ka š. g. 14. jūlijā, pīkst. 3)
nauda
Drošības
remonts) .
10 no rīta, Ganību dambi JVs 28,
Ls 100 —
pārdos atklātā vairāksolīšanā Urstacijā-bagāžas šķuna
lovskim & Co piederošu kustamu 4) Rugāju
nauda
Drošības
izbūvi.
no
divām
skamantu, sastāvošu
100,—.
firLs
liņu mašīnām ,,Frišfeldta"
Tuvākas ziņas izsniedz 4. ceļu
mas, novērtētu par Ls 900 — iecirknī darbdienās no 9—15.
Rīgas centrālās slimo kases pa784? Krivmens
L3311
rāda Ls 941,59 segšanai.
2)

7846

L3306

jaunošana, kancelejas telpu reIekšlietu
ministrijas administramonts un degvīna noliktavas
tīvais departaments
savā kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā JVs 104, izdos
rampas izlabošana — š. g. 6. jūpmatojoties uz 1920. g. 15. sept. lijā, pīkst. 10
Liepājas
apr.
rītā,
likuma par uzvārdu maiņu 10. p., nodokļu inspektora
kancelejā, kur
dara zināmu, ka uz: * 1). Žaņa
ar noteikumiem var iepazīties
Lippej,
viņa sievas Antonijas, darba laikā no pulksten 9 līdz 15.
meitu: Veltas-Mildas, Mirdzasš. g. 12. jūlijā, pīkst. 10,
Jēkabpils apr. priekšnieka pal.
Valijas un dēla Ritvara-Herberta,
sekošos darbus:
2. iecirknī paziņo, ka 1928. g.
2) Andreja Prusaka, 3) Vero1) 16,0 m gara koka tilta jaunbūvi pār Šķirnas upi, uz Pešpīkst*. 10 no
rīta,
nikas Poļaka, 4) Pētera Zāles, 4. jūlijā,
čānkas—Tartaku—Kurciema III šķ. ceļa, Laucesas pagastā.
Ābeļu
pag.
mājās,
,,Vaguļu"
arī Aveniņš, viņa sievas Līzetes
Drošības nauda izsolē Ls 450,— ' un pie līguma slēgšanas
un dēla Vo' ldemā ' ra, 5) Aleksandra pārdos atklātā vairāksolīšanā Jāvēl Ls 450.— .
Vērša un viņa sievas Otilijas, nim Rijniekam aprakstīto vienu
2) 22,0 m gara koka tilta jaunbūvi pār Iecavas upi, uz Jaun6) Ernesta Pīpes, arī Pīpja — sestā piena govi, novērtētu par
jelgavas—Mazzalves III šķ. ceļa, pie Mantes mājām. Drošīattiecīgiem uzvārdu maiņas lū- Ls 155,—, dēļ ārstēšanas izdebas nauda izsolē Ls 400,— un pie līguma slēgšanas vēl Ls 400,—.
gumiem, kuri izsludināti š. g. vumu piedzīšanas pēc Rīgas pilSarkankalna
vājprātīgo
5. marta ,,Valdības Vēstneša" sētas
3) 33,7 m gara koka tilta jaunbūvi pār Feimankas upi, uz Lī52. numurā un pret kuriem triju slimnīcas raksta JVs 886 no š. g.
vānu—Vorkas Il-b šķ. ceļa, pie Roženovas muižas. Drošības
mēnešu laikā iebildumi nav celti, 18. maija. Pārdodamo govi varēs
nauda izsolē Ls 1100,— un pie līguma slēgšanas vēl Ls 1100.—.
apskatīt pārdošanas dienā uz
Tuvākas ziņās kancelejā.
iekšlietu ministris nolēma:
L3301
7845
vietas.
7818z
1. Lūdzējiem turpmāk sauk?????????????????????????????
^^??B
ties:
Ludzas apr. priekšnieka palīgs
1) Žanim Lippem, viņa sievai 1. iecirknī, dara zināmu, ka dēļ
Antonijai ,meitām :Velta ' i-Mildai, nekustamas mantas nodokļa pieMirdzai-Valijai un dēlam Ritvadzīšanas no pils. Zaimana Vorram-Herbertam uzvārdā ,,Grau- gaftika, pie iecirkņa kancelejas
diņš" .
telpām, Ludzā, Rēzeknes ielā
izsludina š. g. 12. jūlijā, pīkst. 12,
2)
Andrejam
Prusakam
— JVs 4, š. g. 9. jūlijā, pīkst. 10 no
uzvārdā ..Zālītis ".
rīta, atklātā vairāksolīšanā pret
3) Veronikai Poļakam — uztūlītēju samaksu tiks pārdota minētam pilsonim piederoša viena
vārdā ,,Dzelme ".
1) Saldus stacijas ūdenstorņa, ūdenspumpētavas ēkas un ūdens
4) Pēterim Zālēm, ari Aveniliellopu zoļu āda.
Uzzināt nouztvērēja celšanai; drošības nauda Ls 2150.
ņam, viņa sievai
Līzetei un vērtējumu, kā arī apskatīt pār- 2) Skrundas
stacijas pasažieru
ēkas celšanai: drošības nauda
dēlam Voldemāram — uzvārdā dodamo liellopu zoļu ādu varēs
Ls 2000.
pārdošanas dienā uz vietas.
,,Aveniņš ".
3) Galveno pasažieru platformu celšanai no Dobeles līdz Skrundas
5) Aleksandram Versmi un viņa
Stacijai; drošības nauda Ls 800.
Ludzas apr. priekšnieka palīgs
sievai Otilijai — uzvārdā ,,VinTuvākas zinas darbdienās no pīkst. 9—15 Dzelzceļu virsvaldē,
1. iecirknī dara zināmu, ka dēļ
diņš".
Gogoļa ielā Ns 3, ist. 377.
nekustamas mantas nodokļa pie6) Ernestam Pīpēm, arī Pīpim
7844
2*
L 3295
dzīšanas no pilsoņa Osifa Miklaše— uzvārdā ,,Apsīte ".
viča, pie iec. kanc. telpām, Ludzā,
II.
Visi dokumenti, kā: pases, Rēzeknes ielā JVs 4, š. g. 7. jūlijā,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvipīkst. 10 no rīta, atklātā vairāktēs u. t. t., kas izdoti līdz šim solīšanā pret tūlītēju samaksu
Nītaures virsmežniecība
uz lūdzēju
vārdu no visādām tiks
pārdotas
minētā pilsoņa izdos jauktā izsolē 1928.g. 12. jūlijā, pulksten 12 dienā, Nītaures
iestādēm, kā arī valsts amata dažādas mantas.
Uzzināt novirsmežniecības kancelejā, Nītaurē, saskaņā ar likumu par darbiem
un privātām personām, ir skai- vērtējumu, kā arī apskatīt pārun piegādēm valsts vajadzībām („Vald. Vēstn." 1927. g. JVs 54)
tāmi kā izdoti uz lūdzēju jaunadodamās mantas varēs pārdojiem uzvārdiem.
šanas dienā uz vietas.
781 Oz
JVe 18 (Valdenburgas) apgaitas mežsarga

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 500 drošības naudas, kā ari
par to, ka
jāiesniedz apliecības
ministrijas
puses
no tieslietu
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.
Zemkopības min. kultūrtechniskā
Personām, kurām ir kādas tiedaļa
pības uz pārdodamo īpašumu,
paziņo, ka zemkopības ministris
kās pārdošanu nepielaiž, tādas
'
š. g 19. jūnijā ir apstiprinājis
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
Skankalnes pagasta meliorācijas
dienai.
sabiedrības „Ķirele" statūtus.
un
atVisi raksti
dokumenti,
Sabiedrība ir ievesta meliorāpārdodamo
īpašumu,
tiecošies uz
cijas sabiedrību reģistra III daļas
pie
tiesu
izpildītāja.
ir ieskatāmi
493. 1. p. ar JVs 643.
Aizputē, 1928. g. 12. jūnijā.
valdes sēdeklis:
Sabiedrības
JVs 352 Valmieras apr. Skankalnes pag.
7354
Tiesu izp. A. S ā 1 a vs.
„Lejas Meirenos", c. Mazsalaci.
Liepājas apgabaltiesas tiesu izDaļas vadītāja v. J. Pelsis.
pildītājs par Aizputes iecirkni, 7742
Darbveža v. A. K j u t s.
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Zemkopības min. kultūrtechniskā
Boju ielā JVs 18, pamatojoties uz
daļa
1141.,
1143.,
civ. proc. lik.
ka zemkopības ministris
ka paziņo,
paziņo,
p.
*
1146.—1149.
š. g 19. jūnijā ir apstiprinājis
1928. g. 31. augustā, pīkst. 10
Dancenes meliorācijas sabiedrīsēžu
Liepājas
apgabaltiesas
rītā,
bas statūtus.
pārdots
pirmā
publiskā
zālē tiks
Sabiedrība ir.ievesta meliorāvairāksolīšanā nekustams īpacijas
sabiedrību reģistra 111 daļas
šums, piederošs MačamAndreja d. 494 I. p. ar JVs 644.
Rotenbergam, kurš atrodas Aizsēdeklis:
Sabiedrības valdes
putes apriņķī, Dzērves pag. un
Jēkabpils apr. Seces pag., c. Seci.
?sastāv no Dzērves valsts muižas
vadītāja v. J. Pelsi s.
atdalītām „Rijnieku JVs 117 F un 7743DaļasDarbveža
v. A. K j u t s.
ierakstīts
LiepājasFa" mājām un
nodaļā
Aizputes zemesgrāmatu
Rīgas prēf. I. iec. priekšnieks
ar krepost JVs 3812.
paziņo, ka 1928. g. 10. jūlijā,
Šis nekustams īpašums ir nopīkst * . 10 no rīta, Kungu ielā
vērtēts uz Ls 3000 un tiek pār- JVs34, dz. 12, pārdos vairāksolīšanā
dots dēļ Valsts zemes bankas Izraēla Hercikoviča dzīvokļa ieBez kārtu, notaksētu kopvērtībā par
prasības apmierināšanas.
minētās prasības uz šo nekust, Ls 418 Sv. Jura hospitāļa pra7815z
īpašumu ir nostiprināti hipotēku sības segšanai.
parādi —.

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 21. jūlijā, pīkst. 10
no rīta Ganību dambī JVs 28,
pārdos atklātā vairāksolīšanā Urlovskim & Co piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no viena kapzāģa
,,Frišfeldta"
firmas, novērtētu par Ls 150,— un valču
,,Kinel"
dubultzēmera
firmas,
novērtētu par Ls 157,—, Rīgas
centrālās
slimo
kases parāda
Ls 304,03 segšanai.
7760z

vārdu.

V»

Izvoltes pag. valde. Daugavpils
izsludina
par nederīgiem
zemāk minētos dokumentus, kuri
pieteikti par nozaudētiem:
1) iekšz. pasi JVs 2468, izd.
no Izvoltes pag. valdes 1921. g.
25. janv. uz Marijas Ignata m.
Kursīts vārdu;
2) iekšz. pasi JVs 6125, izd.
no Izvoltes pa:>. valdes 1922. g.
15. sept. uz Teklas Ignata m.
Kluss vārdu;
3) iekšz. pasi JVs 4472 izd.
no izvoltes pag. valdes 1922. g.
20. aug. uz lzidora Jāņa d. Puzo
vārdu;
4) iekšz. pasi JVs 6.397, izd.
no Izvoltes pag. valdes 1924. g.
1. okt. uz Annas, Teodora Truls
vārdu;
5) iekšz. pasi JVs 70, izd. no
1920. g.
Izvoltes pag. valdes
7. okt. uz Domenika Ignata d.
Barševska vārdu;
6) iekšz. pasi JVs 50, izd. no
Izvoltes pag. valdes
1920. g.
apr.,

Rīgas

izsludina

par

ned.

nozaudēto

pasi

JVs 7228,

4. febr. uz
meitas

1925. g.

Vincentinas

Leikums

Jāzepa

vārdu;

9) iekšz. pasi JVs 4009, izd.
no Izvoltes pag. valdes 1922. g.
1. aug. uz Natālijas Fedora m.
Aleksejevas vārdu;
10) kara kļaus, apliec. JVs 8474,
izd. no Daugavpils kara apr.
pr-ka 1925. g. uz Semena Lūkas d.
Ivanova vārdu;
11) atvaļinājuma apliec, izd.
no Daugavpils kara apr. pr-ka
1921. g. 13. nov. uz Franča
Mārtiņa d. Deļvera vārdu. 6717b
Ventspils

sludina

apr. priekšnieks

par nederīgu

iz-

nozaudēto

par

nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi JVs 181, izd. 1920. g.

iekšz. pasi
JVs
140, no Lutriņu pag. valdes uz Ilzes
Ernesta m. Linkaitis v.
6614b
izd. no Sarkanmuižas pag. valdes
1920. g. 23. martā uz Olgas
Dunikas pag. valde izsludina
6702b par ned. nozaud. vecā pārauga
Jāņa n. Tenes vārdu.
Latvijas iekšzemes pasi JVs 2, izd.
Liepājas pils. 3. iec. polīc.
no šīs pag. valdes 1925. g. 28.janv.
priekšnieks izsludina par nederīgu uz Pētera Klāva d. Lanka vārdu.
jaunā parauga kara _ klausības
apliecību uz Ruvena Ābrama d.
Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
Levinsona vārdu, izd. no Lieizsludina par nederīgiem sekošus
pājas kara apr. pārvaldes 17 jūl. nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
1924. g. JVs 10797.
6711b pasi JVs 2008, izd. no Bauskas pils.
Dagdas iec. polīc. priekšnieks pol. priekšn. 1920. g. 15. okt. un
izsludina par nederīgu, nozaudēto 2) apliecību par nederīgumu kara
kikara klans. apl. JVs 7512/11138/ž dienestam JVs 6228, izd. no Jelgaizd. no Daugavpils kara apr. vas Bauskas kara apr. priekšn.
1920. g. 23. aug. uz Kārļa
pr-ka 1924. g. 27. jūl. uz Viktora
Medzuta vārdu.
6706b
Augusta d. Krieviņa v.
6782o
Latvijas

Dagdas

iec.

polīc. priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto
pasi JVs 4406, izd. no
Dagdas pag. valdes
1923. g.
9. maijā uz Petruneļas Aprubs
vārdu.
6707b
Latvijas

Dagdaa siec. polīc. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšz. pasi JVs 506, izd. no Dagdas

pag. valdes 1921. g. 17. dec.
uz Jāzepa Jasjukeviča v. 6708b
Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Zviedrijas pasi JVs 372/158, izd.
1924. g. 18. sept. no Zvliedrijas
konzula — Rīgā, ar uziktu no
Ilūkstes apr. pr-ka gada uzturas
atļauju JVs 421 ar derīgumu līdz
1928. g. 11
aug., uz Kārļa
Persons vārdu.
6709b
Engures pag. valde, Tukuma
apriņķī, izsludina par nederīgiem
zemāk minētos dokumentus,kup
pieteikti par nozaudētiem:

1) Latvijas

pasi

JVs 82 izd.

no Engures pag. valdes 1920 g.
20. jūn. uz Katrīnes Treiman,

dzim.

Šmidt

vārdu.
pasi JVs 1075, izd.
no Engures pag', valdes 1924. g.
20. aug. uz Andreja Otto
d.
2) Latvijas

Lercbs vārdu;
3) Latvijas pasi

JVs 465, izd.
no Engures pag. valdes 1920. g.
25. aug. uz Līnas Anša m.
Ošnieks, dzini. Operman vārdu;
4) Kara klans, apliec. JVs 2284,
izd. no Tukuma-Talsu kara apr.
pr-ka
1926. g. 23. janv. uz
Andreja Otto cl. Lercbs v. 6604b

Lutriņu pag. valde, Kuldīgas
apr., izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz.
pasi,
izd. no Vārmes pag. valdes 1!
12. martā JVsJ 1450 uz Vilhelma
Kārļa
Kristapa
d. Freimana
vārdu.
6613b '
Rankas pag. valde izslud. par
ned. nozaud. Latvijas iekšzemes
pasi. ser. CL JVs 08546, izd. no
Rankas

17.

pag.

okt.

Lē&era

uz

vārdu.

valdes

1927. g.

Voldemāra

Kārļa
661 Iz

Ezeres pag. valde izsludina

par

ned. sekošus nozaud. dokumentus: 1) karaklausības apliecību
JVs 12640, izd. no Aizputes-Kuldīgas kara apr. priekšnieka 1924.
gada 31. okt. uz Oskara-Volde-

māra Friča d. Sviklis vārdu un
2) karaklausības apliecību ned.
JVs 1568. izd. no Kuldīgas apr.
apsardzības
priekšn. 1919. g.
16. dec uz Gustava Kristapa d.
Snuris vārdu.

6719z

7833z

priekšnieka

uz Viļā

vārdu.

Zauermaņā
7832Z

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu
nozaud. ieroču atļauju JVs 86/151,
izd. no Jēkabpils apr. priekšnieka
1927.

g.

20.

janvārī

uz

Otto

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks Jāņa d. Dambrans v.
7830z
izslud. par ned. nozaud. karakl.
Jēkabpils apr. priekšnieka pal.
apl. grām. JVs 2454; izdotu no
1. iecirknī atsauc savu sludinā12. Bauskas kājnieku pulka k-ļ-a
jumu ,,Vald. Vēstn." 74. numurā
1927. g. 27. maijā uz pils. Broattiecībā uz Otto Jāna d. Damņislava Jāna d. Katkovskis v.
brans pasi Ns 393 no 1920. g.
dzim. 1904. g.
7765z
17. jūlija, jo minēta pase at'
782 _?5 _
Liepājas policijas 1. iec. pr-ks rasta.
izsludina par ned. nozaud. karaAlūksnes iec. pol. priekšnieks
klausības apliecību JVs 4576,. izd.
izsludina par nederīgu nozaudēto
no Liepājas kara apr. priekšu.
Latv. iekšz. pasi JVs 492, izd. no
1926. g. uz Voldemāra Parfenova
Alūksnes iec. pol. priekšn. 1920.g.
vārdu.
7548z
_
2. jūl. uz Karlīnes Jāņa m.
Lutriņu pag. valde izsludimna Vanags vārdu.
6801o

'

8) iekšz.

JVs 151 uz Jāna Leipe v.

karaklaus. apl. JVs 34913, izd. ne
Tukuma-Talsu apr. priekšnieka
Rīgas kara apr. pr-ka 1925. g.
palīgs 1. iecirkni izsludina
par
7. nov. uz Ernesta Teodora d.
ned. ieroču atļauju JVs 309, izDzelzskatns v.. dzim.
1887. s
sniegtu no Tukuma-Talsu apr.

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
7. okt. uz Nikita Grigorjeva d.
izsludina
par ned. nozaudēto
Jakovleva vārdu;
7) iekšz. pasi JVs 3585, izd. karaklausības apl. JVs 23274, izd.
no Izvoltes pag. valdes 1922. g. no Rīgas kara apr. pr-ka 1925. g.
1. aug. uz Annas Jāzepa m. 14. jūnijā, par to, ka pils. Augusts
Robertā d. Pētersons, dzim.1904.
Leikums
vārdu;
dienestam.
izd. gadā, nederīgs kara

no Izvoltes pag. valdes

prēf. 10. iec. priekšnieks

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks izsludina
ned. nozaudēto
par
par
ned. nozaudēto
izsludina
atvaļinājuma apliec. Ns 17833,
karaklausības apl. Ns 5848, izd. izd. 1924. g. 6. dec. no 7. Siguldas
1921. g. 15. aprīli no Valmieras
kāin. pulka k-ra uz Jāņa Benapr. apsardzības priekšnieka uz dorfa, dzīv. Valguma 'elā JVs 5,
Vimbsona
vārdu,dzim.
Bernharda
dz. 12, vārdu. dzim. 1903. g.
776Iz
1879. g.
7835z
2jĻ_ jūnijā.
Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
Alūksnes iec. polic. priekšnieks
izslud. par ned. nozaud. karakl.
nozaudēto
izsludina
par
ned.
apliec. JVs 11, izd. 1923. g.7.jūlijā
karaklausības apliecības dublik.
no kara kuģa ,,Virsaitis" komankara
diera uz Vilhelma Reisons vārdu. JVs 2343, izdotu no Valkas
apriņķa
priekšnieka
1926. g.
Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks 13. februārī uz Paula Jēkaba d.
izsludina par nederīgu nozaud. Burkeviēa vārdu.
783Iz
karaklausības apl. JVs 36856, izd,
Tukuma-Talsu apr. priekšnieka
1926. g. 24. aprīlī no Rīgas kara
palīgs 1. iecirknī izsludina par neapr. pr-ka uz Aleksandra Rolofs
derīgu karaklausības
apliecību,
vārdu.
67642
izdotu no Tukuma-Talsu kara
Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks apr. priekšnieka 1922. g. 7. aprīlī

Adulienas pag. valde izsludina
par ned. bojā gājušu karaklaus.
apliec. Ne 1585, izd. . 1922. g.
6. janvārī no Valkas apr. apsardzības priekšnieka uz Jāņa
Kārļa d. Drizuļa vārdu.
682!z
izsludina
par ned. nozaud. iekšzemes pasi
Ns 75, izd. 1920. g. 10. martā no

Penkules pag.

valde

Penkules pag. valdes uz Annas
Zameļa m. Kūiman, dzim. Vildberg

vārdu.

6827z

tus:

1)

karaklausības

apliecību

Alūksnes iec. pol. priekšn. 1920.g. 2) Latv. iekšz. pasi Ns 204,1025,
9. jūl. uz Adelīnas Jāņa m. izd. 1920. g. 21. dec. no Pildas
*
Feldmans vārdu.
6803o pag. valdes uz Annas Germovs v.;
Kusas pag.
Madonas apr., 3) Latv. iekšz. pasi Ns 5159. izd.

vaide,

no Kusas

pag. valdes

1928. g.

31. janv. un 2) kara klausības
apliec. JVs 6041, izd. no Ludzas
Tukuma-Talsu apr. priekšn.pal. kara apr. priekšn. 1927. g. 23. apr.
1. iec. izsludina par nederīgu Latv uz Bonifacija Mateusa d. Andžana
vārdu.
6824o
iekšz. pasi JVs 467, izd. no Valmieras pag. valdes 1920. g. 29. martā
Smārdes pag. valde izsludina
uz Miķeļa Kriša d. Jansona vārdu. par nederīgu nozaudēto
kara
Liepājas pils. 3. iec. pol. priekšn. klausības apliecību JVs 269, izd.
izsludina par nederīgu nozaudēto no Tukuma-Talsu kara apr. pr-ka
vecā parauga kara
klausības 1923. g. 19. apr. uz Anša Standes
vārdu.
apliecību JVs 11146, izd. no Lie6826o
pājas kara apr. priekšn. 1921.g.
Olaines pag. valde izsludina par
17. nov. uz Rūdolfa Andreja d.
nederīgu nozaudēto kara klausīRoževica vārdu, kā nederīga kara
bas apliecību JVs 9427 izd. no
dienestam.
6788o Jelgavas-Bauskas kaj-a apr.priekš1924. g. 12. maijā uz
Aizputes pol. iec. priekšnieks nieka
izsludina par nederīgu nozaudēto Eduarda Indriķa d. Ķekara
v.
Latv. iekšz. pasi JVs 634, izd. no
Ventspils apr. priekšnieks izAizputes pils. pol. priekšn. 1920.g. sludina par nederīgu
nozaudēto
12. martā uz Annas Kārļa m.
iekšz. pasi Ns C. Z. 005779,
Rutkis, dzim. Brantevic vārdu. izd. no Ventspils
pilsētas polīc.
Priekules pol. iec. priekšnieks pr-ka 1928. g. 9. febr. uz Katrīnes
6093b
izsludina par nederīgu nozaudēto Hermanis vārdu.
Latv. iekšz. pasi JVs 1367, izd. no
Ventspils apr.
priekšnieks izAsītes pag.
valdes
1921. g. sludina par nederīgu
nozaudēto
25. aug. uz Kristapa Viļā d.
Latvijas iekšz. pasi Ns 10275,
Kalna vardu.
6791o
izd. no viņa 1922. g. 6. okt.
Priekules pol. iec. priekšnieks uz Karlīnes * Andža m. Jakobson
izsludina pa nederīgu nozaudēto vārdu.
6701b
Latv. iekšz. pasi JVs 1072, izd. no
Priekules polīc. iec. priekšnieks
Priekules pol. iic. priekšu. 1920.g.
izsludina
par
nederīgām, kā
14. jūn. uz jūlijas Ermana m.
nozaudētas Latvijas iekšz. pases
Strautiņš vārdu.
6792o NsNs 506 un
507, izd. no Aizviku
Priekules pol. iec. priekšnieks pag. valdes 1921. g. 10. febr.
izsludina par nederīgu nozaudēto uz Ēvalda Jāņa d. un
Līnas
Latv. iekšz. pasi JVs 2091, izd. no Reina m. Graudiņu
vārdiem.
Priekules pol. iec. priekšu. 1920. g. 6907b
31. jūl. uz Līzes-Emīlijas Ģirta m.
Ventspils apr. priekšnieks izSermols vārdu.
6793o sludina par nederīgu
nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ns 5068,
Ventspils
apr. priekšn. palīgs
izsludina par nederīgu nozaudēto izd. no Ventspils polīc. prēf.
apliecību par nederīgumu kara 1920. g. 27. maijā uz Lizas
Sulcs
dienestam
JVs 2693,
izd. no vārdu6906b
Ventspils apr. apsardz. priekšn.
Ventspils apr. priekšnieks iz1920. g. 5. maijā uz Kārļa Antona
sludina par nederīgu nozaudēto
d. Eltmaņa vārdu.
6795o
Latvijas iekšz. pasi Ns 642, izd.
Jelgavas apr. priekšn. pal. 1. iec. no Puzes
pag. valdes
1920. g.
izsludina par nederīgu nozaudētc 27. maijā uz
EIīzabetes-Marijas
Latv. iekšz. pasi JVs 47312, izd. Anša m. Laudans vārdu. 6905b
no Liepājas prēf. 1924. g. 23. apr
Ventspils apr. priekšnieks izuz Kates Pētera m. Miškas v
sludina par nederīgu nozaudēto
Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. iec. Latvijas iekšz. pasi
Ns 1289,
izsludina par nederīgu nozaudētc izd. no
Ventspils polīc. prēf.
Latv. iekšz. pasi JVs 1560, izd. ne 1920. g. 29. marta
uz Trines
Bebrenes pag. valdes
19!
Jēkaba m. Sediinš vārdu.
6904b
20. okt. uz Agates Kantans vārdu
Daugavpils pils. prefektūra izValkas apr. priekšu, pal. 1. iec, sludina par nederīgu
nozaudēto
izsludina par nederīgu nozaudētc Latv. iekšz. pasi Ns
7914, izd. no
kara klausības apliecību JVs 13328, Daugavpils prēf. 1921. g. 2. febr.
izd. no Valkas kara apr. priekšn! uzJjanas-Gitas
Zeliksons vārdu.
1924. g. 6. okt. uz Rūdolfa
Ventspils
apr.
priekšn. palīgs
Andreja d. Baltiņa vārdu. 6800c
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas banka izsludina pat Polijas nacionālo
pasi Ns 2510,
nederīgu nozaud. kvīti Ns 67 ac izd. no
Polijas konsula Rīgā
1924. g. 12. jūnija uz Annas 1923. g.
7. jūnijā uz Konstantīna
Springis vārdu.
7827z Aleksandra d. Kubarko vārdu

d. Lapsa vārdu.

6965v

Likumu un Ministru kabineta

1926. g. 2. nov. no Pildas pag. v.
uz Donata Alekseja
d. Ločs v.;
4) Latv. iekšz .paši Ns 2308, izd.

133) Likums

par

zemes atsavi-

nāšanu Kuidīgas-Skrundas
šosejas jaunbūves vajadzībām.
134) Likums par pārgrozījumiem
zemes

grāmatu

lietās

Lat-

[35) Papildinājumi Kriminālpro-

cesa likumos.
136) Likums par _Rīgas-ĒrgļuDomopoles - Rēzeknes-Krāslavas dzelzceļa būvi.
137) Likums par Rīgas-LimbažuRūjienas un Liepājns-Ziemupes - Pāvilostas -Alšvangas
dzelzceļu būvi.
138) Likums par papildu līdzekļiem Liepājas-Giūdas dzelzceļa būvei.

139) Likums par Ventspils-Zilupēs dzelzceļa linijas korroborēšanu.
140) Likums par valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai.

141) Triju zvaigžņu ordeņa statūtu papildinājumi. *
142) Pārgrozījumi

un papildinā-

jumi noteikumos

par

ienā-

nodokli.

1921. g. 144) Pārgrozījumi un papildinājumi
likumā
9. sept. uz Jadvigas JakoVa m.
par nakts
darbu noliegšanu maiznīcās.
Jamuševas v.; 5) Latv. iekšz.
145) Likums par Rūjienas pilpasi Ns 2304, izd. 1921. g. 3.jūnijā
no Mērdzienes pag. valdes uz
sētas administratīvām roAntona Staņislava d. Ruskuļa v.;
bežām.
6) neder, kara dien. karaklaus. 146) Likums par Saldus pilsētas
administratīvām
robežām.
apl. Ns 9437, izd. 1923. g. 29.janv.
no Ludzas kara apr. pr-ka uz 147) Pārgrozījumi un papildināPētera Voicika
d. Ričiks
jumi rīkojumā par zīmog
v.;
nodokli.
7) karaklaus. apliec. Ns 5167,izd.
1927. g. 30. martā no Ludzas kara 148) Instrukcija par civildienesta
noteikumu piemērošanu.
apr. pr-ka uz Aleksandra Jāņa d.
Stanislavskis v.; 8) kafak ' laus. Izlabojums
,, Pārgrozījumos un
papildinājumos likumā par
apliec. Ns 3152, izd. 1925. g.
13. jūnijā no Rīgas pils. komanSaeimas vēlēšanām" (Lik.
kr. š. g. 128).
danta uz Ernesta
Jēkaba d.
vārdu.

vu Senāta spried. JVs 38 par
1893. g., 1928. g. 10. septembrī,
pīkst. ' 18 (6 p. p.) Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē

pārdos
Tirdzniecības

6919z

un

Rūpniecības

Akc. sab. ,,Latvijas Stikls" piederošo nekustamu īpašumu, sastāvošu no zemes gabala JVs 54 F

ar

uz

tā

atrodošamies

stikla

fabrikas ēkām, ierīci, iekārtu un
atsevišķos
sarakstos tuvāk uz-

rādīto saimniecības inventāru zem
nosaukuma ,,Līvānu stikla fabrika" un atrodošos Daugavpils
apr., Livānu pag. Līvānu miestā,
kā vienu vienību, novērtētu kopsummā par Ls 15.000,—.
Ūtrupe sāksies no Ls 15.000,—
Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, jāiemaksā
i-ošības naudas no novērtēšanas summas.

Nosolītā
summa
jāiemaksā
skaidrā naudā.
Personām, kurām ir kaut kādas tiesības uz pārdodamo nekustamo īpašumu, kas pārdošanu
tādas

tiesības

jā-

uzrāda līdz pārdošanas dienai.
Visi raksti

un

dokumenti

at-

tiecošies uz pārdodamo nekustamo īpašumu, ir ieskatāmi konkursa valdē, Marijas ielā 19, dz.15
ik darba dienas (izņemot sestdienas) no pīkst. 5 līdz 6.
Torgi apstiprināmi

no konkursa

valdes, kura uz izdarīto torgu
pamata noslēdz pie notāra līgumu
uz pārdoto nek. īpašumu.

Visi izdevumi un nodokļi, saistīti ar šo nekustama īpašuma
pārdošanu, jāmaksā pircējam.
Rīgā, 1928. g. 26. jūnijā.
Konkursa valdes priekšsēdētājs
zvēr. adv. pal.J.Dambekalns

Bij. latv. savstarp. dzīvības
apdrošināšanas biedrības
polišu

143) Papildinājums noteikumos
par zemes iericibu.

no Pildas pag. valdes uz

Bertinš

Mm iif

konkursa valde, kuras kancelejaatrodas Rīgā, Marijas ielā JVs 19,
dz. 15, pamatojoties uz Tirdzn.

nepielaistu,

gale.

. kūma

Maksātnespējīgās parādnieces,
tirdzniecības un rūpniec. akc. sab_

proc. lik. 531. un 616. p. un Krie-

noteikumu krājums.
Virbu pag. valde, Talsu apr.,
1928. g. 16. burtnīca
izslud. par ned. nozaud. Latv.
iekšz. pasi Ne 1416, izd. no Talsu iznākusi
un
dabūjama Valsts
apr. prka pal. 2. iec. 1920. g. tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
12. aprīlī uz Jāņa Lates d. šmiari vienigi jāgriežas ar piepradenberg vārdu.
6829z
sījumiem.
Vecgulbenes pag. valde izslud.
Burtnīca maksā:
par ned. nozaud. Latvijas iekšz.
bez piesūtīšanas Ls 0,60
ar piesūtīšanu
pasi
(izd. 110 šis pag.
„ 0,62
1920. g. 30. jūnijā uz Saša VoldeSaturs:
māra 1
gš vārdu.
6831 z 131) Likums
par lauksaimniecībai, rūpniecībai un namVipcenes pag. valde, V;
ni. ecfbai izsniegto īstermiņa
apr.. izsludina par ned. nozaud.
aizdevumu pārvēršanu ilgkaraklausības nederīguma apliec.
termiņa ķīlu
zīmju aizdeļVa īd 5, izd. 1921. g. 31. man:: no
vumos.
Valmieras apr. apsardz. pr-ka uz
132) Likums par 1914.-1918. ^.
ļēkaba Jansona v.
kara laika dzelzceļu būvei
Nautranu pag. valde, Ludzas
un izbūvei aizņemtās nekuapr., izsludina pat ned. nozaud.
stamās mantas piespiedu
šī pag. pilsoņu sekošus dokumenatsavināšanu.

Ns 15424, izd. 1921. g. no Ludzas
kara apr. pr-ka uz Romāna Doniinika Eduarda d. v.; 2) karakl.
apliec. Ne 4038, izd. no Ludzas
kara apr. pr-ka 1923. g. 8. jūnijā
uz Jēzupa Aleiza d. Maz .
3) karaklausības apliec. Ns 27047,
izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
1924. g. 25. 27. nov. uz Eljaša
Antona d. Poikana v.; 4) karakl.
apliec. Ns 9663, izd/no AizptttesKuldīgas kara apr. priekšnieka
1925. g. 23. jūlijā uz Jāņa Jēkaba
d. Gulbis v.; 5) iekšzemi
Alūksnes iec. pol. priekšnieks Ns 2062, izd. no Zaļmuižas pag.
izsludina par nederīgu nozaudēto valdes 1922. g. 6. oktobri uz
Latv. iekšz. pasi JVs 1546, izd. no Pētera Franča cl. Armana vārdu.
Alūksnes iec. pol. priekšn. 1921.g.
Ludzas apr., Pildas pag. valde
22. febr. uz Augustes-Emīlijas
par ned. sekošus noPētera m. Dreimans vārdu. 6802o izsludina
zaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšz. pasi Ns 4775, izd. 1925. g.
Alūksnes iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto 19. martā uz Uļjana Ignata d.VeLatv. iekšz. pasi Ka 830, izd. no caus v. (izd. no Pildas pag. v.);

izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšz. pasi JVs MV 013244, izd.

Meņģeles pagasta valde izsludina par nederīgām Latvijas pases,
kuras pieteiktas par nozaudētām:
1) pasi As 1498, izd. no Rīgas
apr. priekšn. pal. 3. iec. 1921. g.
29. jūnijā
uz Paula Reiņa
d.
Rozenkopfa vārdu un 2) pasi Ns60
izd.
no Meņģeles pag. valdes
1920. g. 2(1 . febr. uz Pētera Dāvā

un paju īpašniekus uzaicina
pieteikt
savas prasības
līdz š. g. 31. decembrim Latviešu
S'avstarpīgā Apdrošināšanas Biedrībā, Jelgavā, Uzvaras ielā 13
NB. Pēc minētā termiņa notecēšanas nekādas prasības netiks
ievērotas.
Latv. Savstarp. Apdrošinās.
7834z

Biedrības Valde.

Akciju sabiedrības'

„Endzeles muižas spirta
dedzinātava" valde
sasauc š. g. 19. jūlijā, pīkst.
Rīgā, Teātra ielā Ns 9

16,.

ārkārtēju pilnu
akcionāru sapulci

ar sekošu dienas kārtību:
vēlēša1) Sapulces
darbinieku
nas.
sludina par nederīgu pieteikto
2) Likvidācijas kommisijas lopar nozadētu
Latviias iekšz.
cekļu vēlēšanas.
pasi Ns CZ 02636. izd. no Popes >??'
3) Jautājumi un ziņojumi.
pag. valdes
1927. g. 1. der. Akc. Sab. „ĶieģeIs
un Kūdra"
Piezīme, Akcionāriem, kuri
uz Jāņa Sloka vārdu.
6926b
uzaicina akcionārus uz
vēlas piedalīties sapulcē, akcijas
Ventspils apr. pr-ka palīgs izftāvtēju piSnu sapulci
jāpieteic, saskaņā ar statūtiem,
sludina par nederīgu pieteikto
1928. g. 31. jūlijā, pīkst.
septiņi dienas pirms sapulces.
17,
par nozaudētu Latvijas iekšz. pasi Jelgavā, Akadēmijas
Valde.
ielā 38,dz.5. 7769z
Ns ZC 023354, izd. no Dundagas
Dienas kārtība :
Rīgas tirdzn. un rūpniec. a/s.
pag. valdes 1928. a . 19. martā 1) Sapulces
amatu vīru
vēlēuz Pidriķa Liedans vārdu. 6925b
„COTONA",
šana.
Ventspils apr. priekšn. palīgs 2) Gada pārskats par 1927. gadu. saskaņā ar akcionāru pilnas sapulces lēmuma no š. g. 11. maija,
izsludina par nederīgu nozaudēto 3) Peļņas sadalīšana.
Latv. iekšz. pasi Ns 5227, izd. no 4) Budžets 1928. gadam.
ir slēgta.
Dundagas pag. valdes 1922. g. 5) Kredīta jautājums.
A. Dancigera prasības
ap7. okt. uz Augusta Jāna d. 6) Akciju kapitāla palielināšana.
mierinājumam
Ls
66,— ieBrensona vārdu.
6954o 7) Velēšanas.
maksāti Latvijas
bankā
Rīgas
8) Dažādi jautājumi
un ziņo- pilsētas 15. iecirkņa miertīi
Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
jumi.
izsludina par nederīgu nozaudēto
depozītā.
valde.
Latv. pasi ser. LJ Ns 006102, izd. 7814z
7819z
Likvidācijas kommisija.
no Jaunsvirlaukas
pag. valdes
1927. g. i. sept. uz Dores-Zelmas
Pīrāgs vaidu.
6956o
Ventspils

apr. pr-ka

palīgs

iz-

'

—

JDa&čūIi

^

sludinājumi.

Izdevniecilics polu !ob. ,.LATUIS "

Daugavpils apr. priekšn. pal.
BILANCE
192J7.. g. 31. decembrī.
1. iec. izsludina
par nederīgu
Aktīvs.
Ls
Pasīvs.
nozaudēto
Latv. iekšz.
pasi
Ns 5741, izd. no Višķu pag. Kase
140 ,20 Paju kapitāls
. . .
valdes
2.289,37 Aizņēmumi
1924. g. 15. febr. uz Inventārs
....
as Jāņa m. Cimotiš vārdu. Papīrs
483,56 Vekseļi
,,Burtnieks" ....
2.824,34 Kreditori
Tilzas pagasta valde, JaunlatIzdevniecības vērtība
60.000,— Pārejošas summas .
gales apriņķī, izsludina par nedeDebitori
49.505,35
rīgiem zemāk minētos nozaudē1927. g. zaudējums .
802,96
tus dokumentus: 1) Jāņa Amantovs nederīga kara dienestam
116.045/78
apliecība, izd. no Ludzas kara
apr. priekšnieka 1921. g. 25. aug.
Pejņas un zaudējumu konts par 1927.
ar Ns 10341; 2) Teodora Savelija
Zaudējumi.
Ls
d. Drozdovs Latvijas iekšzemes
Pelnīts.
personas pasi, izd. no Tilzas pag. Laikraksta
„Latvis"
Abonenti
.....
valdes 1928. g. 22. febr. ar
iespiešana .... 150.142,75 Sludinājumi
....
Ns K P 005494 un 3) Advigas Redakcijas, ekspedic.
Pārdošana
Zelšs Latvijas iekšzemes personas
un kantora izdev. 137.439,38 Žurnāls ,,Burtnieks"
pasi, izd. no Kokorevas pagasta Žurnāla
Burtnieks"
Pārvērtēšana ....
valdes 1921. g. 3. janv. ar J* 656.
izdošana
15.543,11 1927. g. zaudējums
6924v
Nesamaksāti sludinaj.
un abonenti . . .
3.855,06
Ventspils apr. priekšnieks \z254,38
siudina par nederīgu nozaudēto Inventāra amortizāc.
277.11
Latv. iekšz. pasi CZ Ns 011118, Sludinājumu nodoklis
izd. no Ziras pag. valdes 1927. g.
307. 511,79
28. nov. uz Jāņa-Hermaņa Čimermaņa vārdu. *
6960o

""Iespiests Valsts tipogrāfijā.

..

7685o

Ls
60.000,—
5.078.20

20.090,—
27.179.02
3.698^56

116.045,78

g.
Ls

139.381,96

«7.951,60
62.131,04

12.577,49
4.666,74
802,96

307.511,79
Valde.

