.. Valdības

Maksa par

Vēstnesi":

ar piesūtīšanu

bez piesūtīšanas

par:
. .
. .
. .
. .

(saņemot eksped.) par:
gadu
. . . Ls 18,—
'/2 gadu . . „ 10 —
3 mēn.
. . „
5,—
. . „
1 „
1,70

gadu
.
i/2 gadu

3 mēn.
1
„

Ls 22,—

Pie atkalpārdevējiem .

12,—
6,—
2,—

„
„
„

Par atsevišķu
numuru ' .

„ —,12

Kara ministra rīkojums

„ —,10

par karavīru

stāvju iecelšanu apriņķu
cības komitejās.

zemes

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

C3»i£!JjilillŠ!Q&

Nupat iznāca atsevišķā novilkumā

un Valsts

tarifa

vis-

svara aprē-

piesūtot pa pastu

Ls 300,—;

bet tām

f) kurām

1. piezīme.

Jāni

apriņķī
—
Čanku.
9. Talsu apriņķī — Pēteri
10. Jelgavas
vid u.

apriņķī

ēkas, kas uzskaitītas instrukcijā
par būvkoku izsniegšanu (skaties

11. Bauskas

apriņķī —

un Ilūkstes

Bui-

Vēstneša"

1925. g.

var piešķirt

apriņķī

teri.
14 Rēzeknes
miņu.

—

Kārli

D o k-

apriņķī — Pēteri Krū-

15. Ludzas

apriņķī

Šneiderbušu.
16. Jaunlatgales

—

Valdemāru

apriņķī — Pēteri

Par

Rīgā, 1928. g.

14. jūlijā

X» 2406.

Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš
Sekretārs, pulkvedis - leitnants K a ņ e p s.

V.Gulbis.

Noteikumi

neatmaksājamu pabalstu izsniegšanu kara nopostītām saimniecībām ēku atjaunošanai.

par

1928./29. budžeta gadā neatvēlētie
atmaksājamiem
pabalstiem
Ls 150.000,— izlietojami sekošā kārtā
Tekošā

1.

Tiesības pabalstu saņemt ir tikai tām
kara nopostītām saimniecībām:
a) kurām bijušas nopostītas vairākas

vai vismaz viena no saimniecībai
nepieciešamām ēkām ;
b) kuru īpašnieki ir jau stājušies pie
savu saimniecību atjaunošanas;
c) kuras pēc kara nav iegūtas pirkšanas ceļā;
d) kuras līdz šim nav saņēmušas ēku
atjaunošanai neatmaksājamus papar
balstus
kopsummā
vairāk

Preču

un burti

167. l-

nosaukums

Iekšdedzes motori.

JVs 220

raksturs un

tās

atbilst

ari

sarakstu

un

8.
uzdoto

4.

Rīkojums

pareizību
Vajadzības

Nosaku, ka ievedmuitas tarifā 27. panta
piezīmē minētā prece muitojamā netto.
Pamats. Muitas tarifu vispār.noteik. 6.
un 28. p.
Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.
Rīkojums

1928. g.

5.
Izsniegto pabalstu izlietošanu kontrolē
zemkopības departamenta būvniecības un
techniskā nodaļa tieši vai caur rajonu
un

6.
& Zemkopības departaments uzdod pagastu valdēm un Jaunjelgavas un Ilūkstes pilsētas valdei sastādīt pēc noteikta
veida sarakstus par visām pagastu un
minēto pilsētu robežās ietilpstošām karā
nopostītām saimniecībām, kurām saskaņā
ar šo noteikumu 1. pantu ir tiesības uz
ar nopabalsta saņemšanu. Saraksts
saimniecību
teiktām ziņām par katru
caurskatāms un apstiprināms pagastu padomē vai minēto pilsētu domē un līdz
ar attiecīgiem parakstiem un sēdes proiesūtāms zemkopības
tokola
norakstu
departamentam būvniecības nodaļai viena
mēneša laikā, skaitot pēc šo noteikumu
publicēšanas ,.Valdības Vēstnesī".
1. piezīme. Padomes vai domes sēdēs

pie sarakstu caurskatīšanas pieaicināmi ar padomdevēju balsstiesībām
vietējie izpostīto apgabalu kongresa
delegāti un viņiem līdzjāparaksta

13. jūlijā.

2.

Šis rīkojums

izgreznojumiem..

preču
tarifa

Pamats.

.
177. p 2pkt.
6. p.

1. pkt.

6. p.

!. pkt.

69. Šķeterēti
kokvilnas
diegi( krusteniski uz-

tīt! uz papes koniskām
vai cilindriskām spo183. p. 6. pkt.
attiecīgais
burts

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
Pamats.
teikumu

izslu-

Muitas

tarifa vispārējo no-

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Rīkojums

JVs 221

Sevišķi

neminēti ķimiski
ražojumu
techniskām vajadzībām, kas muitojami pēc ievedmuitas tarifa 112. p.
9- punkta**).

1. Ražojumu saraksts:
15. Dr. Vogela Beizzusatz (izgatavots
no firmas Max Hoeck, DūsseldorfOberkassel);

16. Dr.

Vogela Sparbeize (izgatavots
no firmas Max Hoeck, DūsseldorfOberkassel);

17. Sparbeize ,,Adacid" (izgatavots no
firmas
Rostschutz
G. m. b. H.

in Halle);
18. Methvlacetat (izgatavots no firmas
ļ. G. Farbenindustrie
Akt.-Ges..
Hochst a/M);

2.

Izoltans.
Šis rīkojums

nāšanās

stājas spēkā

izsludi-

dienā.

Pamats.

Ievedmuitas

tarifa

112. p.

9 pkt. burts b un valsts saimn. dep-ta
rūpn. nod. 1928. g. 10. un 11. jūlija
raksts JSTe R/M. 2.
Finanču ministra biedrs J. Bokalders.

68.

lēm (caurulēm)

spēkā

teikumu 28. pants.

154.p. l.pkt.

67. Svaigi ķirši

Svaigas plūmes

stājas

dināšanas dienā.

Preču saraksts:

65. Cinkotas dzelzs mucas
66. Salīmēts papīrs no diviem vai
vairākiem
vienkāršiem papīriem,

bez

1.p. 9. pkt.

attiecīgais
burts.

20.

vispārējo noteikumu 10. pantu**).
1.

4 collām

19. Redomins;

Nr. 222

Ievedmuitas tarifā neminēto
muitošana saskaņā ar muitas

vietējām valdības vai

pašvaldības iestādēm.

sēdes protokols.

JV2 218.

Noteikumi par muitojamā svara aprēķināšanu ievedprecēm.*)

pabalsta izsnieg-

līdz

ieskaitot

1928. g. 14. jūlijā.

1928. g. 13. jūlijā.

Izsniegtie pabalsti izlietojami vienīgi
vajadzīgo ēku celšanai. Citām vajadzībām
izlietotos pabalstus valdībai ir tiesība
piespiedu kārtā atprasīt atpakaļ līdz ar
no

caurmērā

Finanču ministra biedrs J. Bokalders,
ziņu

nodaļas vadītājs A. Vaits.

šo noteikumu

summa nevar būt mazāka par Ls 100,—
un lielāka par Ls 200,—.

skaitot

Preču saraksts.
Priežu kārtis, resgalī caurmērā lidz 7 collām ieskaitot un egļu kārtis resgalī

viņos uzdoto

Būvniecības un techniskās

Jaunjelgavas

Vienai saimniecībai piešķiramā pabalsta

gadā,

1.
19.

Zemkopības departamenta

3.

7%

Paskaidrojumi par izvedmuitas tarifa
piemērošanu, saskaņā ar muitas tarifu
vispārējo noteikumu 28. pantu.*)

atbild pašvaldības iestādes.
gadījumā zemkopības departaments pārbauda iesniegto ziņu pareizību.

administratīvās robežās ietilpstošām kara nopostītām saimniecībām, ja viņām ir lauksaimniecību

būvtechniķiem
Apstiprinu saziņā ar finančti
un iekšlietu ministri.
Zemkopības ministris

pabalstu

piešķiršanas.

sarakstos

šanas dienas.

Pāliņu.

pabalstu

pilsētas

Egonu Bri— Juri Glin-

nenokavētu

ziņu pamata
zemkopības departaments
lemj par pabalstu piešķiršanu atsevišķām
saimniecībām. Lēmumus apstiprina zemkopības ministris un uz šo lēmumu pamata zemkopības departaments izmaksā
attiecīgas pabalsta summas tieši vai caur
pašvaldības iestādēm attiecīgu saimniecību
īpašniekiem.

1. pantam.

12. Jēkabpils apriņķī
skiju.

panti,

E.Dundurs.

direktors P. Grāvs.

Kristapu

kovski.

13. Ilūkstes

„Valdības

Pabalstus

Aveņu.

(izsludinātas
,,Valdības
1928. gada 107. numurā)
papildinājums.

punkti

7.

218. numurā).

Lodi.

— Žani

Zvejniekiem, ja viņi

2 ha.

Valmieras, apriņķī
— Mārtiņu
Z undu r u.
4. Valkas apriņķī — Jāni Br. o .ku.
'5*.'" Madonas apriņķī — Jāni Roc i.
—

preces,

privātās no-

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

var palikt bez caurskatīšanas

Uz iesūtīto

2. piezīme.
Par saimniecībai nepieciešamām ēkām uzskatāmas

3.

apriņķī

nav

zvejnieki - lielrūpnieki, var
piešķirt pabalstus arī tad, ja viņu
zemes kopplatība ir mazāka par

ze m u.

Kuldīgas

kopplatība

nav

— Eduardu Jaun-

7.

saraksti

ienesīgi uzņēmumi vai

zemes

Lai

rūpniecības

mazāka par 2 ha.

Dzel-

—Žani Valtu

Tarifa

uzglabāt

„ 0,95

piezīme.

un
nav

īpašumi;

ierīcības komitejas locekļiem:

apriņķī

137. numurā)

piešķiršanu,
saraksti iesūtāmi noteiktā laikā; pēc termiņa iesūtītie

ēkām,

vai citi kādi

Saskaņā ar „Valdības Vēstnesī" š. g.
119. numurā izsludinātiem Agrāras reformas likuma
IV daļas pārgrozījumiem
ieceļu uz vienu gadu par apriņķu zemes

Liepājas

2.

nopostītas vairākas no ne-

šim nav
Ls 500,— ;
e) kuru īpašniekam

pārstāvju
iecelšanu
par karavīru
zemes
ierīcības
komitejās.
apriņķu

6.

saimniecībām,

ja viņas līdz
saņēmušas vairāk par

rīkojums

Eduardu

atļauts

1928. g. 13. jūlijā.

Valdības rīkojumi un pavēles.

8. Tukuma

JV2 219

Rīkojums

pieciešamām

apriņķī

„ —,25
—,80

Vēstneša"

Burtnīca maksā: saņemot tipogrāfijā Ls 0,75

kurām

2.

kuras

(iespiests ,.Valdibas Vēstneša'- 1921. gada 211. numurā, 1928. gada 133. un

pēc ievedmuitas tarifa 112. p. 9 b pkta.

zīti.
Cēsu

, —,20

personas

Rīkojuma X» 140 ,.Tranzīta

dabūjams

Rīkojums par zīmognodevu

par izvedmuitas tarifa
piemērošanu, saskaņā ar muitas tarifu
vispārējo noteikumu 28. pantu.
Sevišķi neminēti ķīmiski ražojumi, techniskām vajadzībām, kas muitojami

—

tipogrāfijā

neoficiālā izdevumā

Paskaidrojumi

apriņķī

Ls 4,—
—,15

rindiņu

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

liktavās"

vātās noliktavās.

1. Rīgas

tālāku

Rīkojums

10. pantu.

ministra

par katru

ierī-

Papildinājums rīkojumā
par
tranzīta
precēm, kuras atļauts uzglabāt pri-

Kara

maksa:

1928. g 13. jūlijā.

šana saskaņā ar muitas
par muitojamā
ķināšanu ievedprecēm.

Sludinājumu

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām

pār-

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muito-

Noteikumi

svētdienas un svētku dienas

i
cflgfi
ļfg|j

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili te 2. Tālrunis 20032 **ļqm%§mS^Rīgā, pilī M» 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12
^Sgr
Atvērts no pulksten 9—3

Noteikumi par neatmaksājamu pabalstu
izsniegšanu karā nopostītām saimniecībām ēku atjaunošanai.

pārējo noteikumu

oficiāls laikraksts

f*»

Muitas tarifa vispārējo no-

10. pants.

Finanču ministra biedrs J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.
Rīkojums

JV2 224

1928. g. 14. jūlijā.

Ievedmuitas tarifā neminēto preču
muitošana, saskaņā ar muitas tarifu
vispārējo noteikumu
10. pantu***).
1.

Preču saraksts:

70. Vatrenu preparātu saraksts, kuri
muitojami pcc ievedmuitas tarifa 113. p.
2. punkta:
Vatren puriss
Vatren-Pillen
Vatren 105 puriss
Vatren 105 Pillen
Vatren-Puder

E.Dundurs.
*) Skat. „Vald. Vēstn." 1928. g. 83. numurā.
**) Skat. „Vald. Vēstn." 1928. g. 139. numurā.

*) Skat. „Vald. Vēstn." 1928. g. 133. numurā.
**) Skat. I928.g.„Vald. Vēstn." 153. numurā.
***) Skat. 1928.g. „Vald. Vēstn."

139. numurā

Vatren

VVundpulver

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nfe 111*).

Vatren

zur Injektion
Vatren-Casein, schvvacfi
Vaten-Casein, stark

gra

415.

Zemes grā-

J

Lipatren in Ampullen

matu nodaļas

oi «^
2;nosaukums

Lipatren in Tabletten

Bismuto-Vatren

un reģ.

'c.

Antipvogenes-Vatren-Vaccin
Coli-Vatren
Gono-Yatren
Neuro-Vatren

.
... - vie
AtraSān3S
tā

Nekustama īpašuma

Agrākā īpašnieka, uzvārds,

nosaukums

vārds un tēva vārds

NaNa

416.

Ventspils
pilsētas

7840.

840-IV

Ventspilī

StaphyIo-Yatren
Strepto- Vatren
Tricho-Vatren
Druse-Vatreu-Vaccin

Vatren-Vaccin

Zemnieku zemes gabals XXVI ,,Dā-

7841.

111

Valmierā

amatnieku

Stuten-Ahortus-Vatren-Vaccin
Vatren-Vaccin gegen die Sterilitāt der
Stuten
die
der

infektiose

Talsu
1

7842.

7843.

Fohlenlāhme-Vatren-Vaccin

zemes

Valsts.

„

gabals.
Dzimtsnomas

zemes

Kalēšu muišas īpašnieks.

Vatren-Vaccin gegen die Begleitinfektion
der Hundestaupe (Hundestaupe-

fohlenlāhme

Dzimtsnomas
gabals.

zemes

Dzimtsnomas
gabals.
Dzimtsnomas

zemes

Rinkules muižas- īpašnieks,

zemes

Kalēšu muižas īpašnieks.

zemes

Rinkules muižas īpašnieks.

zemes

Cēres (Maz-Kandavas)muižas īpašnieks.
Kalēšu muiža* īpašnieks.

36

,,

7846.

38

„

Vatren-Vaccin)

die Paratyphus-

,,

7845.

7847.

39

,,

7848.

44

,,

7849.

56

,,

gabals.
Dzimtsnomas
gabals.
Dzimtsnomas
gabals.
Dzimtsnomas

Streptokocken-Vatren-Vaccin.
2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
Pamats.
Muitas tarifa vispārējo noteikumu 10. p. un farmācijas valdes
1928. g. 13. jūlija raksts N° F/5990.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktora
vietas pagaidu izpild.

Pavasars.

11. saraksts.

ministrijas būvniecības pārvalde pēc sava 1922. g. 22. februāra rīkojuma Ne 2 ir reģistrējusi no 1927. gada
1. janvāra līdz 1928. gada 1. jūlijam uz
pārbaudīto dokumentu pamata ar inže
nieru un techniķu būvtiesībam apakšā
Iekšlietu

„

,,

,,

7850.

59

,,

Dzimtsnomas
gabals

zemes

,,

„

„

7851.

64

„

Dzimtsnomas
gabals

zemes

„

„.

„

67

„

Dzimtsnomas

zemes

,,

„

,,

„

gabals
Dzimtsnomas zemes

„

gabals
Dzimtsnomas

7852.
7853.

73
77

7855.

79

„

7856.

80

,,

7857.

94

„

gabals.
Dzimtsnomas
gabals.
Dzimtsnomas
gabals.

Dzimtsnomas

„

,.,

„

zemes

358.
359.

inženierisA r o n o v s, Ovsejs,
technologs — Rīga, Maza Jauna
ielā N° 4, dz. 17.
B a r š a i s, Zālamans, būvinženieris — Rīgā, Stabu iela Ne 51, dz. 4.
Bulle, Aleksandrs, būvinženieris — Rīgā, Tērbatas iela Ne 88.

,,

w

„

zemes

„

„,

„

zemes

„

„

.,

Jansons, Harijs,būvinženieris—?

395.

377.

Rīgā, Rēveles ielā Ns 3, dz. 6.
Kalniņš, Harri, būvinženieris —
Jelgavā, Strēlnieku ielā Ne 5, dz, 2.

396.

378.

Ķ u r z ē n s, Jānis, būvinženieris—
Liepājā, Dzelzceļa ielā Nq 10, dz. 3.

397.

379.

Kalniņš, Reinehards,. būvinženieris — Rīgā, Rēveles ielā Ne 90,

398.

dz. 4.
360.

361.

362.

363.

B r a u n i e 1 d s, Arturs, inženier.arehitekts — Rīga, Lāčplēša iela

Ko 53, dz. 29.
Bergmanis, Eduards, inžen.technologs — Liepāja, Valujevas
?
ielā Ne 41, dz. 3.
_
būvinženieLudvigs,
B r ū n i ņ š,
_ Rīgā, Kurmanova iela Ne 18,
ris
dz. 13.
B e i e r m a n i s,_ Vilhelms, _ būvinženieris — Rīga, Laipu iela Ne 5,
dz.

364.

365.
366.

367.

368.
369.

4.

Biezais, Jānis, būvinženieris —
Smiltenē, ceļu inženieris VII raj.
kancelejā.
—
B u š s, Ēriks, būvinženieris
Rīgā, Elizabetes iela Ne 31, _dz. 13.

Birkraanis Rūdolfs, būvinžeBrīvības
iela
nieris — Rīgā,
dz.
32.
136/138,
Ns
Čachas, Izaks, inženieris - technologs — Rīga, Rūpniecības iela
Ne 1 a, dz. 4.
D r e s v i n s, Nikolajs, civilinženieris — Cēsīs, Torņa iela Ne 1.
D z e n ī t i s, Pēteris, inženieriskimikis - Rīga, Stabu iela Ns 41,

380.
381.

382.

nieris — Liepājā.

383.

384.

370.
371.

Ns 20.
372.

373.

374.
375.

Frišenbruders, Oskars, inženieris-technologs — Rīga, Brīvības ielā Ne 100, dz. 39.
Gavronskis, Miriama, _ arehitekte — Rīgā, Brīvības iela Ne 18,
dz. 9.
Haaks, Heinrichs, architekts —
Rīgā, Lāčplēša iela Ne 59, dz. 15.
s, Jānis, inženieris - techJa ga r_
Rīga, Valdemāra iela
nologs
Ne 67.

L ī v e n s, Arvids, inženieris-technologs — Rīgā, Matīsa ielā Ns 81,
dz. 16.
Liel-auss, Ādolfs, kalnu inženieris — Rīgā, Nordeķos, Grotes
ielā Ns 1.

385.

L a ž e,

Jānis,

inženieris - techno-

logs — Rīga, Dzirnavu iela Ns 66,

402.

387.

388.

L i n d s,

Konstantīns, inženieriskimikis — Rīgā, Avotu ielā Ne 13,
dz. 10.
Lazers-Langs, Arons, inžen.technologs — Rīgā, Stabu ielā
No. 76, dz. 3.
L e j n i e k s, Arturs, inženierismēchaniķis
— Rīgā, "Iļģeciemā,

404.

405.

406.

407.

Šauļu ielā Ne 5.
389.
390.
391.
392.

Liberts, Jūlijs, inženieris-ķimiķis — Slokā, Balt. celuloz. fabrikā.

408.

L e v i t a n s, Marija, arehitekte —

409.

Rīgā, Rēveles ielā Ne 48, dz. 1.
Ozoliņš, Jānis, būvinženieris —
Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 62, dz. 24.
Polis, Kārlis, ceļu inženieris —
Liepājā, Vakzāles ielā, dzelzc.

410.

ēkā 7.

411.

393.

P1 o t k e, Leiba, inženieris-technologs — Rīgā, Cēsu ielā Ns 3,

394.

Pe irošs,

dz. 37.

412.

inženierisSīmons,
technologs — Rīgā, Avotu ielā

Ns 46.

dz.

2.

Peksis, Jēkabs, būvinženieris —

Rīgā, Antonijas ielā Ns 9, dz. 4.
Pavulāns,, Pāvils, būvinženieris - Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 59,
dz. 12.
R a b i n o v i e a, Rachila, arehitekte
— Rīgā, Aisenāla ielā Ne 7, dz. 5.
Ratenieks, Jānis, būvinženieris — Rīgā, Alberta ielā Ns 1, dz. 5.
Rešetņikovs, Miķelis, inž.mēchanikis — Rīgā, Maskavas ielā
Ne 132, dz. 23. _
R ap oports, Jēkabs, inženieristechnologs — Rīgā, Avotu ielā
Ne 19, dz. 1.
Reclichs, Viktors, inženieristechnologs — Rīgā, Sadovņikova
ielā N° 24, dz. 6.
R u d z ī t i s, Fricis,
inženieris—

Ne 6/8, dz.

403.

413.

grāmatām.

N2 4789.

Firmai. „Techno-ķim.

labot,

pūderiem,,, parfimerijām

Ne 4793. Firmai „Dr. August Oetketf
Bilefeldē, Vācijā, — vārds „Oetkers" -

elektriķis

dz. 27.
386.

dz. 10.

Firhūfs, Kārlis, architekts —
Rīgā, Raiņa bulvāri Ns 5, dz. 15.
Fandejevs, Andrejs, inženieristechnologs — Rīga, Marijas iela

dz. 6.
399.
K n o d s, Harijs, arehitekts — Rīga,
Valdemāra ielā Ns 67 b, dz. 20.
K u n d z i ņ š, Haralds, arehitekts 400.
— Rīgā, Elizabetes ielā Ns 14,
dz. 2.
K r a s t i ņ š, Augusts, būvinže401.

_ Ne 4784. Akc. Sab. „Laferme% Rīg§
vārds „ Puķīte" — tabakas precēm..
Ne 4785! Firmai „ A./S..Rīgas-konservii
fabrika S. K. F.", Rīga —
zīmējums
(gurķi un trīsturis) — sālītiem, gurķiem,
Ne 4786. Tam pašam — zīmējumi
(gurķi) — tām pašām precēm.
Ne 4787. Tam pašam — zīmējums
zvejnieki.)' ai
(trīsturis
un
uzrakstu

Ne 4792. Tam pašam — zīmējumi
(krusts) ar uzrakstu „Rex" — lielākam
vairumam dažādu, preču.

125. numurā.

376.

Firmai _„Alma,. M. Nathan.
— zīmējums (sieviete) 1

Ne 4791. Firmai „Rex Konservengb
Gesellschaft m. b.. H..",, Oe-iJingenā (Bj
dene), Vācijā — vārds wRex" — lielākai
vairumam dažādu precu.

Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.
1928. g.

apaviem.

ai
kabatas

Firmai „W'un;nersche Bitu.
menvverke G. m. b. H.% Unnā„ Vestfalijā-'
zīmējums (ķelles) ar uzrakstu „Ceresit" ķīmiskiem produktiem,.

13. jūlijā.

Skat. „Valdības Vēstneša"

sausām

Ne 4790.

Zemkopības ministris V. Gulbis.
*)

Ne 4783..

son", Rīgā

sejas krēmiem,

I n z e n i e r i.

357.

„Leo Naihansons *
sakopojums

„Phantasie", Rīgā — vārds „Bonzaj"

gabals.

minētās personas.

Firmai

— zīmējumu
„Ellen" —

Ne 4788.
J. Lukstiņa,unB-dri grāmatu
spiestuvei, Rīgā — vārds-«Aizkulises" —
dažādiem drukas darbiem,, žurnāliem,

(Turpmāk vēl.)
1928. g.

Ns 4782.

Aizputē
uzrakstu

„Korol— šprotēm.

Rinkules muižas, īpašnieks,

zemes

valde paziņo,.
sekoŠas apliecības par

baterijām.

gabals.

7854.

Valdības iestāžu paziņojumi.

zemes

Būvniecības pārvaldes priekšnieks- ,
inženieris R. Brenci
Darbvedis J. Cer ik

preft
nozīmju reģistrēšanu.
Ne 4781.
J. Redlicliam, Rīgā - zīme
jums — apaļa etiķete ar uzrakstu ,,.Skaim
fons" grammoioniem.

Dzimtsnomas

_

H28. g. 14. jūlijā.

Patentu

VirsīpašnLeki:

23

Būvtechni.ķi.
Dombrovskis, Fricis, bū
techniķis — Rīgā, Stabu ielā .Nb 5
dz. 37.

ka izdotas

gabals.
7844.

Georgs, ceļu
j nj
nieris — Rīgā, Vilandes ielā j4
dz. 14.
Zālīte, Juris, būvinženieris.
Rīgā, Lauku ielā Ne 12, dz. 3.

Diakonats

Sabilē

9

Z i z i k i n s,

,,Veidenhofs ".

Tukuma-

Schafe

Vatren-Vaccin
gegen die
infektiose
Pneumonie der Lāmtner

Virsīpašnieks

burtu ,,B", platībā
37/2 kvadrātasis.

mastitis
Rinder- Abortus-Vatren-Vaccin

Vatren-Vaccin E 104
Vatren-Vaccin gegen

un

valde.

Nekust, mantas daļa,
apzīmēta plānā ar

Vatren-Vaccin gegen die Streptokocken-

Euterentzūndung

pilsoņu

vids".

gegen die Sterilitāt der

gegen

Petrogradas tirgotāju, maz-

RīgasVatmieras

Rinder

Vatren-Vaccin

414.

(128. turpinājums. )

Rīgā,

Ausekļa

ielā

1.

lielākam vairumam dažādu preču.
Ne 4794. Tam pašam—vārds „Backin"-

lielākam vairumam dažādu preču.
Ns 4795». Firmai „I. G. Farbenindusiri
A. G.", Frankfurtē p. Mainas, Vācijā,vārds „Billy" — fotogrāfiskiem aparāta
Ne 4796. Fimai „CQ. Oeberg & ū.
Aktiebolag", Eskilstunā, Zviedrijā — i
mējums (mozaikveidīga lenta ar fabrlte
attēlojumu)

vīlēm.

Firmai nLecaron Fils, pīt
prietaires de la parfumerie Gellē Frsres'
Parizē, Francijā — zīmējums (mākoiļ«
Ne 4797.

braucoša dieviete) — visādiem paifiu»
rijas produktiem.
Ne 4798. Akc. sab. L. V. Gegginge
Rīgā — zīmējums (zaļa etiķete) ar iii*
rakstu „Pair Play"
šokoladeu
Ne 4799.
Firmai „A/S. G. J. ŠeJ
šeVskij, tabakas fabrika", Rīga — vārt
„Kazino" — tabakas precēm.

R ī m a n i s, Ēriks, būvinženieris —
Ne 4800. Firmai Otto & Go, Fra»
Rīgā, Brīvības ielā Ns 106, dz. 11. furtē p. Mainas, Vācijā — uiraksts ,,
R u b i s, Kārlis, inženieris-technoOtto Hoiapotheker" — ārstniecības
logs, — Rīgā, Karlines ielā Ne 1b, dzekļiem.
dz. 14.
Ns 4801. Tam pašam — vārds WT
S a u 1 ī t s, Valdemārs, būvinžerucyl" — līdzekļiem pret reimatismu.
nieris — Rīgā, Balasta DamBī
N° 4802. Jirdzn.&rūpn.sab. „Vārp«
Ne 46/48, dz. I.
Rīgā — zīmējums (stāvoša kaza) — ^
Šubīts, Paulis, inženieris-ķimifektēm.
kis — Rīgā, Brīvības ielā Ne' 163,
Ne 4803. Firmai „Lambert Pharmai
dz. 1.
Company", Vilmingtonā, Amerika
T o m s o n s, Aleksandrs, inženieārstniecības,
vārds „Listerins* —
ris-mēchaniķis — Rīgā, Āgenskalnā, septiskiem un dezinfekcijas līdzekļiem
Švarcmuižas ielā Ne 1 ?', dz. 6.
Ne 4804. Firmai „The Singer Mai
T i 1 m a n i s, Osvalds, arehitekts —
facturing
Co. New-Jersey", Amer. &
Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 3, dz. 8.
Valstis, — vārds „Simanco" — šu/ff
T a u b e, Gustavs, inženieris-techšīriām un to daļām.
nologs — Rīgā, Balasta dambī
Ne 4805. Firmai „E. Arnala dēļ'
Ne 21/23, dz. 1.
Rīgā
— zīmējums (augļi) ar uzrafc
Ulmanis, Georgs, inženieristechnologs — Rīgā, Miera ielā „Klukvil' — bezalkohola dzērieniemNe 43, dz. 15.
„Compagnie W
Ne 4806. Firmai
Udris, Georgs, inženieris-techG. m. b. H.", Dresdenē, Vācija —I
nologs — Rīgā, Marijas ielā Ns 49, kete (zīmējumu sakopojums) — Par'| lf
dz. 14.
rijas precēm.
Vītols, Pēteris, būvinženieris —
Ne 4807. Firmai ,-,Lingner Werke
Rīgā, Baznīcas ielā Ns 45, dz. 12. m. b. H." Drezdenē, Vācijā — zīme/'
Zariņš, Edgars, būvinženieris — (tūba) ar uzrakstu „Odol-Zahnpasta "

a«

Rīgā, Avotu ielā Ns 53/55, dz. 5.

parfimērijas

un kosmētiskiem līdzekļi

Firmai „Riquet & Co A. G.",

Ns 480S.

GauČā p- Leipcīgas, Vācija — zīmē ums
(zilonis) ar uzrakstu „Mamut" — lielākam vairumam dažādu preču.
Ns 4809. Firmai „Pyramiden-Fliegenfaenger-Fabrik Max Dametz m. b. H.,
Ceicā, Vācijā — vārds „Schwapp" —
visāda veida kukaiņu iznīcināšanas līdzekļiem.
Ns 4810. Firmai „AktiebolagetElektroStokholmā, Zviedrijā
—
vārds
lux" ,
vairumam
dažādu
preču.
lielākam
Lux"
Ns 4811. Firmai „Dr. August Oetker",

Bielefeldē, Vācijā — zīmējums (sievietes
vairumam dažādu
galva) — lielākam
preču.
„Rhenania- Ossag
jsfo 4812. Firmai
jvlineraloelvverke A. G." Diseldorfā, Vācijā — vārds .Ambroleum" — ķīmiskiem
zinātniskiem

produktiem

un

fotogrāfi-

skiem mērķiem.
„George Dralle",
Ne 4813. Firmai
Hamburgā, Vācijā — zīmējums _ (lapu
vītne,s ar divām sarkanam ripām) —
pūdētam, smaršūdeņiem, ziepēm, kosmelīdzekļiem.

-tiskfem

Ns 4814.

Tam

pašam

—

zīmējums

(putns ovālā laukumā) ar uzrakstu
libri" — tām pašām precēm.

„Co-

Ne 4822.

ādas precēm.

Arnoldam

Lipphardtam,

Rīgā - zīmējums(divassieviešu figūras) ziepēm, krēmiem, parfimēriju precēm.
„Merkurs",
Ne 4823. Tab.
fabrikai
Rīgā — zīmējums (pulkstens) — tabakas
precēm.
Ne 4824. Akc. Sab. „Calders Latvijā",
Rīgā — zīmējums — iegarena dzeltena
etiķete ar uzrakstu sakopojumu — svecēm.
Ne 4825. Tam
pašam
—
vārds

„Parastrina" — svecēm.

svecēm.

Ns 4827. Tam pašam —
(krustotas sveces) — svecēm.

zīmējums

Firmai „Rīgas vilnas

Ne 4829. Firmai _
Šneider", Rīgā

etiķete ar

globusa

„S.
—

vērp-

Rabinovič &
parketveidīga

zīmējumu

—

blok-

notiem.

šanas līdzekļiem.
4835.

A./B.

L.

Geggin-

Ne 4843. _Firmai „Lukutate, A. Kurg",
Rīga — zīmējums (sieviete) ar uzrakstu
„Kamasan" — diētiskiem barības līdze-

kļiem.
Ne 4844. Firmai nFlorange A. & M.
Vassermann", Rīgā — zīmējums (lilijas
ziedi) — ziepēm, parfimerijām, pūderiem,

krēmiem, zobu pastām.
Firmai „E. Rathaus", Lie_ Ne 4845
^
pāja — vārds
„Neva" — svecēm.
Ne 4846. Firmai „A. Oelrich & Co
Akc. .sab.", Rfga — vārds „Baltic" —
dažāda veida petrolejai, benzīnam.
Ne 4847. Tam pašam — zīmējums (heraldisks ģerbonis) ar monogr. O.-A. —
dažāda veida petrolejai.
Ne 4848. Firmai „General Motors Corporation^ , Amerikā — vārds „Buick" —
braucamām ierīcēm, izņemot mašīnām.

Ne 4849.

Firmai

„Prosvet,

īp.

br.

Rabinovič", Rīgā — zīmējums (mandeles) — šokolādei un konfektēm.
Ne 4850. Firmai .OIen īp. H. Mei-

tiņ &

dēli", Rīga — zīmējums (etiķete

ar uzrakstu

sakopojumu) — kafijai.
Tam

pašam

—

zīmējums

(vīrieša galva) — kafijai.

Ne 4852. Kosm. labor. „Zea", Rīgā
— zīmējums (berza lapa) — ādas kopšanas krēmam.
Ne 4853. Firmai
Pirmā
„Akc. sab
Rīgas Brodereju un gi pira mežģinu fabr.",
Rīga — zīmējums (vairogs lauru vainagā)
— broderiju un ģipira mežģīnēm.
Ne 4854. Firmai „K. Rassupa tvaika
moderniecība", Rīgā — zīmējums (piena
pudele ar bērna rokām) — pienam.
Ne 4855. Andreja Oša konfekšu darbnīcai, Liepājā — zīmējums (divas govs

galvas) — konfektēm.
Ne 4856.

Firmai

„I.

G.

Farben-

industrie A. G.", Frankfurtē p. Mainas,
Vācijā — vārds „Andresa" — fotogrāfiskām platēm.
Ns 4857. Firmai „The Furmoto Chemical Co, Ltd.", Londonā, Anglijā —
zīmējums (kurpe) ar uzrakstu „Solitaire"
— tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļiem.
Ne 4858. Tam pašam — zīmējums
(automobilis) ar uzrakstu „Furmoto" —
tām pašām precēm.
Ne 4859.

Firmai

„Svenska

bolaget

Gasaccumulator",
Zviedrijā — vārds „Aga"
vairumam

Aktie-

Stokholmā,
— lielākam

dažādu preču.

Rūpniecības

nodaļas
priekšnieks J. Vagels.

1. augustā — tiem, kuru

pamatojoties uz
pilsonis
Sergejs

2) Dobeles pagastā dzīvojošiem ierasties

1928. g. 8. augustā, pulksten 8 rītā, Dobeles pagasta namā, Dobeles pilsētā.
3) Bērzmuižas pagastā dzīvojošiem —
1928 g. . 10. augustā, pulksten 8 rītā,

V.

Gegginger,

Rīga — dzeltena etiķete ar uzrakstu sakopojumu — konfektēm
Ne 4836. Tam pašam — zaļa etiķete
ar uzrakstu sakopojumu — konfektēm
Ne 4837. Tam pašam — sarkana etiķete _ ar uzrakstu sakopojumu — kon-

fektēm.
Ns 4838. Tam pašam — zila etiķete
ar uzrakstu sakopojumu — konfektēm.
Ne 4839. Akc. sab. G J. Šereševskij,
tab. fabrikai, Rīgā — vārds „Efendi" —
tabakas precēm.
Borovskim,
Ne 4840.
Aleksandrim
Rīgā — vārdi „Ken-Fen-Sen", ārstniecības līdzekļiem, farmaceitiskiem preparātiem, ēdamām vielām.
Ne 4841. Tam pašam — vārds „Su-

perbia" — tām pašām precēm.

spriedumu

atzīts

par

vainīgu

sodu

lik.

211. p. 1. pkt. paredzētā pārkāpumā un sodīts
ar Ls 15,— vai maksātnespējas gadījumā
ar
4 dienām arestā.

Spriedums stājies spēkā.

1928. g. 13. jūlijā.
j\° 22348.
Priekšsēdētāja biedra vietā (paraksts).
Sekretāra palīgs

saskaņā
meklē

L. Kalniņ.

Jelgavas apgabaltiesa,
ar savu š. g. 11. jūlija nolēmumu,
ar šās tiesas 1928. g. 30. marta sprie-

dumu uz sodu lik. 461. p. pamata notiesātc
kas
Sofiju Jāzepa m. Drele-Dreļevsku,
dzimusi 1904. g., latviete, piederīga pie Ilūkstes
apriņķa
Rubeņu
pag., pēdējā laikā
dzīvojusi
Ilūkstes apr.

Rubeņu

pag. Bokanu

mājās.

At-

rašanas gadījumā Drele-Dreļevska tūliņ jāapcietina, jāieskaita šās tiesas prokurora rīcībā un
par izdarīto jāpaziņo prokuroram un apgabaltiesai.
Jelgavā, 1928. g. 14. jūlijā.
Priekšsēdētāja biedra vietā (paraksts).
Sekretārs Sakne.

5) Rundāles pagastā dzīvojošiem —
1928. g.
15. augustā, pulksten 8 rītā,
Rundāles pagasta namā.
6) Ceraukstes pagastā dzīvojošiem —
1928. g. 17. augustā, pulksten
8 rītā,
Ceraukstes pagasta namā.

7) Panemunes pagastā dzīvojošiem —
1928. g. 19. augustā, pulksten 8 rītā,
Panemunes pagasta namā.
Kontrolējamiem

karavīriem

vietējo iestāžu

rīkojumi.
Sludinājums.

Pamatojoties uz kara ministra šā gada
18. aprīļa rīkojumu N° 1460/go uzdodu
1) Jelgavas pilsētā dzīvojošiem visiem
līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātiem

karavīriem -un rezervistiem ierasties kontroles sasauksmē 1928. gadā zemāk miJelgavas
nētās dienās, pulksten ' 8 rītā
pārvaldes
pagalmā, Jelgavā,
policijas
Dzirnavu

ielā

Ns 2.

jāņem līdzi

karaklausības apliecības.
No

ierašanās kontroles
sasauksmē
atsvabināti:
I) Saeimas deputāti, 2) ministru kabineta locekļi, 3) personas, kas kalpo karaspēka
daļās, kara
iestādēs vai kara
resora uzņēmumos uz brīva līguma, 4) valsts
iestāžu amata personas, 5) personas,
kurām slimības dēļ nav iespējams ierasties sasauksmē un 6) personas, kuras
atrodas apcietinājumā. Slimība pierādāma
ar ārsta vai pašvaldības iestādes apliecību,

kura

iesniedzama

man

līdz

kontroles

sākumam.

Par

personām, kuras atsvabinātas no
sasauksmē, piesūtāmi
man saraksti un paziņojumi saskaņā ar
instrukcijas par karavīru atvaļināšanu no
aktīvā kara dienesta, līdz
turpmākam
rīkojumam atvaļināto karavīru, rezervistu
ierašanās kontroles

un zemessargu reģistrāciju, kontroli
iesaukšanu apmācībā 114. pantu.

un

Līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātiem karavīriem un rezervistiem ierasties

sasauksmē
Par

saviem

līdzekļiem.

neierašanos

sasauksmē

vainīgos

saukšu pie likumīgas atbildības.
1928. g. 20. jūnijā.
Jelgavas-Bauskas kara apriņķa

priekšnieks, pulkvedis-leitnants
Jausons.
Apstiprinu.
1928. g. 1. jūnijā.
Iekšlietu ministris

Ed.Laimiņš.

Instrukcija
Bauskas apriņķa revīzijas
kommisijai.
(Izdota

saskaņā ar

Revīzija izdarāma

dētāja vai valdes

valdes priekšsē-

komandētu

locekļu un

attiecīgas nozares atbildīgo
darbinieku
klātbūtnē.
Tādēļ revīzijas kommisijai
pienākas, revīziju uzsākot, ziņot par to

valdei un uzaicināt to būt klāt un uzrādīt
kommisijai grāmatas un mantas, kā ari
dot paskaidrojumus.
Uzaicināto neierašanās neaptur revīziju, bet par uzaicināšanas laiku un veidu jāatzīmē revīzijas
protokolā.
3.

Izbraucot

revīzijas

nolūkā

uz ap-

riņķa valdes uzņēmumiem vai pagastiem,
revīzijas kommisiju vai viņas komandētu

locekli pavada apriņķa valdes priekšsēdētājs, viņa biedrs vai komandēts valdes
loceklis, kurš gādā pārvietošanās līdzekļus
un dod pie revīzijas paskaidrojumus par
uzņēmumam vai pagasta valdei dotām
instrukcijām un rīkojumiem.

Revīzijas

apriņķa

kommisija,

pārbaudot

darbību (likuma
par
apriņķu pašvaldību 11., 12. un 13. pantā
nosauktās darbības nozarēs) sevišķi no
lietderības viedokļa, griež vērību:

valdes

1) uz darbības gaitu apriņķa valdes
kancelejā,
2) uz darbības veiksmi grāmatvedībā,
3) uz

kārtīgu

apriņķa

valdes

naudas

un mantu pieņemšanu, uzglabāšanu
un izlietošanu, par mantu un preču
labumu un noderīgumu,
4) uz apriņķa

valdei

izmeklēšanas

un

lēmumu

un

revī-

iesūtīšanas

un caurlūkošanas gaitu,
6) uz pagastu valžu mēnešu
pārskatu iesūtīšanas un

un gada
caurlūko-

šanas gaitu un par soļiem, kādi sperti

noziedzīgām
pref
nolaidīgām
un
amatpersonām,
7) uz sēklas u. t. 1. apgādes operācijām,
8) uz nodokļu ievākšanas sekmēm pagastos un apriņķos,

9) uz pagastu valžu darbības revīziju
izvešanu no valdes priekšsēdētāja,
viņa biedra vai valdes locekļu puses,
uz ' revīzijas atrasto nolaidību un noziedzību

soļiem, kā

novēršanas

arī

dar-

uz pagastu revīzijas kommisiju
bības sekmēšanu,

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

5.

Revīzijas

atsauksmi

kommisijai

par

apriņķa

pienākas

valdes

dot

budžeta

projektu un gada pārskatu iepriekš to
iesūtīšanas iekšlietu ministrijas apstiprināšanai.
Tāda pat atsauksme nepieciešama attiecībā.uz valdes lēmumiem par
nekustamas mantas iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu, par saistību uzņemšanos, par aizņēmumu slēgšanu.
6. Revīzijas kommisija var piedalīties
apriņķa valdes sēdēs par lielāku būvdarbu
izsoles apstiprināšanu un pie šādu darbu

pieņemšanas no uzņēmējiem.
Apriņķa
valde paziņo revīzijas kommisijas priekšsēdētājam

par

šanai noliktām

darbu izsolei un pieņem-

dienām.

grāmatvedībā,
7.
Kārtējas revīzijas
kasē un uzņēmumos izdarāmas ne mazāk
kā vienu reizi gad_ā. Revīzijas laiku nosaka kommisija.

Ārkārtējas revīzijas visā
vai atsevišķās
nozarēs sasauc kommisijas priekšsēdētājs
uz viņam ienākušu ziņu pamata, par ko

apriņķa

valdes

darbībā

atzīmējams revīzijas akts beigās.

Ārkār-

tējas revīzijas izdarāmas arī uz iekšlietu
ministrijas priekšlikumu. Pie ārkārtējām
revīzijām pieder arī izbraukumi uz pagastu revīzijām.
8.

Par

izdarīto

reviziju

kommisija

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

ministrijas pašvaldības departamentam.
9. Gadījumos, kad revīzijas kommisija
atrod apriņķa valdes darbībā sodāmus
noziegumus, tā savu akti nosūta tieši
iekšlietu ministrijai.
Revīzijas kommisipašjas izdevumi sedzami no apriņķa
valdības kases budžetā paredzētās robežās.
Bauskas apriņķa valdes
priekšsēdētājs R. Kuikulīts.
Sekretāra

9173

v. i.

[. Doniņš.

likumu par apriņķu

1. Izdarot revīziju, kommisijai jāturas
pie attiecīgiem apriņķu valdēm dotiem
likumiem, instrukcijām un priekšrakstiem.
2.

padomju, valžu

zijas kommisiju

pašvaldību 40. pantu.)

4.

Valdības

uz pagastu

10) par

Sesavas pagasta namā.

2 nedēļām arestā. Spriedums stājies spēkā.
1928. g. 11. jūlijā. Ns 22299.

pamatojoties uz sodu lik. 2!8. p., paziņo, ka
pilsonis Kārlis L i n d b e r g s ar 1928. g. 19. jū-

5)

Bērzmuižas pagasta namā.
4) Sesavas
pagastā dzīvojošiem
—
1928. g. 13. augustā, pulksten 8 rītā,

19. jūnija spriedumu
atzīts
par vainīgu sodu
lik. 211. p. 4. pkt. paredzētā pārkāpumā
un
sodīts ar Ls 50,— vai nesamaksas gadījumā ar

Rīgas apgabaltiesas 2. kriminālnodaļa

sākas ar

un F.
2-. augustā — kuru uzvārdi sākas ar burtiem: G, Ģ, H. I, J, K un Ķ.
3. augustā — kuru uzvārdi sākas ar
'burtiem: L, Ļ, M, N, Ņ, O un P.
4. augustā
— kuru uzvārdi sākas ar
burtiem: R, S, Š, St un T.
6. augustā — kuru uzvārdi sākas ar
burtiem: U, V, Z un Ž.

sodu lik. 218. p., paziņo, ka
Polovņevs
ar 1928. g.

Priekšsēdētāja biedra vietā (paraksts).
Sekretāra palīgs L. Kalniņ.

uzvārdi

burtiem: A, B, C, Č, D, Dz, Dž, E

Patentu valdes priekšnieks J. Pūri es.

nija

Ne 4830. Firmai „The Dunlop Rubber
Co., Ltd.", Birminghamā, Anglija —
vārds „Kemphall" — gumijas riepām.
Ne 4831. _ Konfekšu fabrikai
„A/S.
Union", Rīgā — zīmējums (zemnieks pie
ozola) — konfektēm.
Ne 4832. Tam pašam — vārds „Union"
konfektēm.
Ne 4833.
Tam pašam — zīmējums
(mūks) ar uzrakstu „Kapuciniešu konfektes" — konfektēm.
Ne 4834. Firmai „A/S. _A. G. Schroeder un Bdri", Rīgā — zīmējums (kronis)
ar uzrakstu „Corona" — ultramarīnam,
ve .as zilumiem, tintēm, ādas spodrināNe

„E. L.

šprotēm.

tuve „Merino", Rīgā — zīmējums (aita) —
vilnas, pusvilnas un zīda audumiem.

E.

sab.

Rīgas apgabaltiesas 2. kriminālnodaļa

Ne 4826. Tam
pašam
sarkana
iegarena etiķete ar sakrustotām svecēm —

Ne 4828.

Kom.

Ne 4851.

Ns 4815. Tam pašam — zīmējums
(bērzs un sievietes galva) — tām pašām
precēm.
Ne ,4816. Tam pašam — zīmējums
(sarkana ripa uz zaļa laukuma) — tām
pašām precēm.
Ne 4817. Firmai „Florange A. & M.
Vassermann", Rīgā —- zīmējums (lilijas
ziedi) ziepēm, parfimerijām, zobu pastai,
kosmētiskiem līdzekļiem.
Ne 4818. Firmai „Komandisabiedrība
zīmējums
E. L. Gegginger & Ko",
(zvejnieki pie laivām) ķīlavām.
jsf: 4819. Firmai „Sociētē AnonvmeEtablissements-Verminck", Marseļā, Francijā — vārds „Cocolina — ēdamvielu
iesaiņojumiem.
Ne' 4820. Firmai _„Hoirman-La Roche
& Co A. G.", Bazelē, Šveicē — vārds
„Sedormid" — ārstniecības līdzekļiem,
ķīmiskiem produktiem.
Ne 482 . Firmai „B. Beck", Rīgā —
vārds „Pekabe"

Ne 4842.

ger & Ko", Rīga — zīmējums (zvejnieki)

ienākušu
izlemšanas

sūdzību
gaitu,

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 17. jūlijā.
Devizes
1 Amerikas

dollars

5,178—5,19

1 Anglijas mārciņa

25,185—25,235

100 Francijas franku

20,25—20,40

100 Beļģijas beigu

72,00—72,55
99,55—100,30
27,10—27,30

100 Šveices franku

100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu

138,60—139,30

138,30—139,00
138,35—139,05

100 Dānijas kronu

100 Čechoslovakijas kronu .
100 Holandes guldeņu
100 Vācijas marku

. .

15,25—15,40

208,30—209,35
123,35—124,00

100 Somijas marku

12,96—13,08

100 Igaunijas kronu
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červonecs

138,25—138,65
57,45—58,65

51,00—51,70
—
72,55—73,25

100 Austrijas šiliņu

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs

3425—3445

1 kg

95—103

Vērtspapīri:

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

.
.

6% Zemes bankas ķīlu

zīmes ..
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98—100

98—100

92—93
96—97

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics
Zvērināts biržas māklers M. Okmians

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

'

( Tiesu
sludinājumi.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2000.
un 2062. p. p., ievērojot Valsts
.
_
,
zemes bankas lūgumu un savu
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, 192S. g. 3. jūlija lēmumu, paziņo
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept. ka parādniece Matilde Kiseleva
likumu par mortifikāciju 5., 6. patādu pēc obligācijas par 1056 r.,
un
7. p.
,ievērojot Georga apstiprinātas 1876. g. 26. martā
Strausa lūgumu un savu lēmumu Ns 676 uz nekustamo īpašumu
no 1928. g. 3. jūlija, paziņo, ka Madonas apr. Vietalvas muižas
lūdzējam ir gājusi zudumā dzī- atdalīto Sprogenu Ns 63 mājām
vības
apdrošināšanas
polise zem zemes gi amatu reģ. JYs 2276
Ne 71714, izdota no apdrošinā- par labu Vilhelmam Palēnam,
šanas biedrības „Žizn" 1897. g. ka pirkšanas summas atlikuma
nodrošinājums, kura obligācija
23. maijā par 5000 rbļ.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl- resp. zemes grāmatu izraksts
nodaļa uzaicina visas personas, pārgājis uz Šailoti-Mariju-Konktifām būtu tiesības uz augšā stanci Pālens, dzim. Brimmers
aprādīto polisi pieteikties tiesā un Fridrichu-Vilhelmu Pālenu ir
triju (3) mēnešu laikā, skaitot samaksājusi, bet šī augšā minētā
no dienas, kad šis sludinājums obligācija nevar tikt izsniegta
parādniecei
dēļ dzēiespiests ,,Valdības Vēstnesī", un atpakaļ
šanas zemes grāmtās, tamdēļ
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, polisi ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlatzīs par iznīcinātu un lūdzējam
nodaļa uzaicina visas personas,
izdos lēmuma norakstu, dēļ jaunas polises saņemšanas vai saņemt kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
viņas vērtību.
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
Ns 4724.
8593b no dienas, kad šis sludinājums
Priekšsēd. v. A. Veidners. iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
Sekretārs

A.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
ievērojot
2060. un
2062. p.,
Valsts zemes bankas lūgumu un
savu 1928. g. 3. jūlija lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jānis Kalniņš un citi parādu pēc obligācijas par 1200 rbļ. un 1200 rbļ.,
apstiprinātas 1872. g. 14, jūnijā
JVs 695 un 698 uz nekustamo
īpašumu pirmā no Cēsu apriņķa
Jaunraunas
muižas atdalītām
Lielprikuļu
Jāņa Ns 44 māju
ar zemes grām. reģ. Ns 660
un otra no Cēsu apr. Jaun-

aizrāda, ka

ja

šīs personas

no-

tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
Ns 4692.
8594b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs V. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.

likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Andreja
Jēkaba d. Ozoliņa lūgumu un
savu 1928. g. 3. jūlija lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Andrejs
Ozoliņš parādu pēc 2 obligācijām
par 2000 rbļ. un 4000 rbļ., apstiprinātas

1903.

g.

22.

febr.

Ns 10 un 1912. g. 19. maijā
Ns 26 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr. Slokas pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabalu
Ns 67-d,
zem zemes grāmatu reģ. Ns 309
par labu pirmā Jēkabam Oras-

manim, blanko cedēta un otra
Reinhardam Kruškopam, blanko
cedēta, ir samaksājis, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir ' gājušas
zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests ,,Valdības Vēstne ;ī" un aizrāda, ka ja šīspersonas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
un

lūdzējam

dos tiesību

prasīt

tas

minētā

termiņā

nebūs

teiktā laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzējai
dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
' 8581b
Ne 4694.
kumīgā spēkā gājušu.
L.JVs4641
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā.
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3, civīlnodaļa, 8762r
pamatojoties uz

1926. g.. 10. jūn.

likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1928. g. 3. jūlija lēmumu, paziņo
kā parādnieks Teodors-Alfons Ciraunas muižas atdalītām Lielbers parādu pēc hipotēkas par
prikuļu
Pētera Ns 43 mājām, 203.19 rbj. atlikumā, apstiprizem zemes grāmatu reģ. Ns 663 nātas 1884. g. 11. sept. uz neizdotas par labu Augustam J. Pan kustamo īpašumu Valmieras apr.
deram, ka pirkšanas summas Valmieras muižas zemnieku zemes
atlikuma nodrošinājumi, ir saLūku mājām zem zemes grāmatu
maksājis, bet šīs augšā minētās reģ. 'Ns 3184 par labu Edgaram
obligācijas nevar tikt izsniegtas Levensternam, ka piikšanas sumatpakaļ parādniekam dēļ dzē- mas atlikuma nodrošinājums un
šanas zemes grāmatās, tamdēļ kura pārgājuse uz Modestu-Otka ir gājusi zudumā.
tonu-Kurtu Levensternu, ir saTāpēc apgabaltiesas 3. civīl- maksājis, bet šī augšā minētā
nodaļa uzaicina visas personas, hipotēka
nevar tikt izsniegta
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto
obligāciju, pieteikties

Ja

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011 —
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pamata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1928. g. 3. jūlijā
publicēto
1925. g. 13. febr. Jaunpils pag.
,,Piuņķos" mir. Mārtiņa Dāvja d.
Cīruļa, 1924. g. 14. dec. mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Mārtiņa
Cīruļa mantojumu
vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, Iegatārijiem, fideikomisārij' em, parāddevējiem u. t. t.,
atpakaļ parādniekam
dēļ dzē- pieteikt savas tiesības, pretenšanas zemes grāmatās, tamdēļ zijas un ierunām min. tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sluka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl- dinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
nodaļa uzaicina visas personas,
izdarīts, tad minētās personas
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto
hipotēku,
pieteikties atzīs kā atteikušās no ierunām un
tiesā viena mēneša laikā, skaitot zaudējušas savas tiesības, bet
pasludinās par lino dienas, kad šis sludinājums testamentu
kumīgā spēkā gājušu.
L.Ns4391
iespiests ,,Valdības Vēsztnesī" un
Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā.
aizrāda, ka ja šīs personas noPriekšsēd. v. A. Veidners.
teiktā laikā nepieteiksies, hipo8763r
Sekretārs A. Kalve.
tēku atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību piasīt parāda Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
dzēšanu zemes grāmatā. .
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
'
Ns 4160.
8582b 1922. g. 12. aprīlī Dūres pag.,
mir. Jāņa Jāņa " d.
Priekšsēd. v. A. Veidners. Vieskalnā
Sektetāis A. Kalve. Zeiika ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantoRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.— mantiniekiem,
fiIegatārijiem,
2014. un 2079. p. p. un Balt. deikommisārijiem,kreditoriem un
privāttiesību kop. 2451,- P- pat. t., pieteikt ' šīs tiesības minētai
mata, uzaicina visas personas, tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
kurām ir kaut kādas pretenno šī sludinājumā
iespiešanas
zijas, strīdi vai ierunas pret šai dienas-.
tiesā 1928. g. 19. jūnijā publicēto
Ja minētās personas savas tie1927. g. 8. nov. Veļķu
pag. sības augšā uzrādītā termiņā ne;,Lejas-Augst!īcos"
mirušā Jē- pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
kaba Anša d. Strazdiņa, 1927. g. tiesības zaudējušas.
L.Ns4664
1. nov. mājas kārtībā taisīto teRīgā, 1928. g. 9. jūlijā.
stamentu, kā arī visas personas,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
kurām ir kaut kādas tiesības uz 8767r
Sekretārs A. Kalve.
Strazdiņa
manmir.
Jēkaba
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa,
tojumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, Iegatā- uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
rijiem, fideikommisārijiem, pa- 2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
rāddevējiem u. t. t., pieteikt sa1926. g. 22. febr. Vitrupes pag.
vas tiesības, pretenzijas un ie- Kurkulī mir. Gusta Pētera d.
runas min. tiesai sešu mēnešu Legzdiņa ir atklāts mantojums
laikā, skaitot no ši sludinājuma un uzaicina, kam ir uz šo mantoiespiešanas dienas.
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
Ja tas minētā termiņā nebūs mantiniekiem, Iegatārijiem, fideiizdarīts, tad minētās personas at- kommisārijiem, kreditoriem un t.t.
zīs kā atteikušās no ierunām un pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
zaudējušas savas tiesības, bet sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
testamentu pasludinās par li- sludinājuma iespiešanas dienas.
kumīgā spēkā gājušu.
L.JVŠ3764
minētās personas savas
Ja
tiesības augšā uzrādītā termiņā
Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
Priekšsēd. v. A. Veidners.

parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
Ne 4349.
8833b 8764r
tiesības zaudējušas. L.M4512
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā,. 1928. g. 9. jūlijā.
Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Priekšsēd. b. A. Veidners.
8768r
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2014. un 2079. p. p. un Balt.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
2019. p. p. pamata paziņo, ka privāttiesību kop. 2451. p. pauz civ. proc. lik. 20!!., 2014. un
pēc 1927. g. 13. jūlijā Kārļu pag. mata, uzaicina visas personas,
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
Veļķu
mājā mirušās Kristīnes kurām ir kaut kādas pretenzijas,
Pētefa m. Prūss, dzim. Veidmans,
ir atklāts mantojums un uzaicina,

kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-

niekiem, Iegatārijiem, fideikotnisārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanaas dienas.
Ja minētās personas
savas
tiesības

augšā

uzrādītā termiņā

nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
L. N° 4448.
8817
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

A. Kalve.

1916. g. 23. febr. Ērģemes pag.
mir.
Jāņa Pētera
d. Auna

strīdi vai ierunas šai tiesā 1928. g.
5. jūn. publicēto 1926. g. 18. aug.
Bilskas pag. ,,Kalna-Varīceni"
mir. Juliusa Eduarda Miķeļa d.
Mūrnieka
1926. g. 19. aug.
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut
kādas tiesības
uz mir.
Juliusa Eduarda Mūrnieka mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatārijiem, fideikommisārijiem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-

ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, Iegatārijiem, fideikomisārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja min. personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
L.NŠ4606
Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā.

šanas

8770r

dienas.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

izdarīts, tad minētās personas at- uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un uzciv. ties.lik.1967., 2011.—2014.
zīs kā atteikušās no ierunām un 2019. p. pamata paziņo, ka pēc un 2079. p. un Balt. privāttiesību
zaudējušas savas tiesības, bet 1924. g. 12. maijā Zviedrijā, kop. 2451. p. pamata, uz Jāņa,
testamentu
pasludinās par li- Saltsjobadenē
Klana
mirušā
Svena Voldemāra
un
Kārļa
kumīgā spēkā gājušu. L.Ns4055 Kārļa d. Karlsona (Carlson) ir lūgumu uzaicina visas persona,
Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā.
atklāts mantojums un uzaicina, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
kam iz ur šo mantojumu, vai strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
8765r
Sekretārs A. Kaive
1925. g. 21. aprīlī publicēto
sakarā ar to, tiesības kā mant1924. g. 2. decembrī, JaunRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, niekiem, legatariem, fideikommisārijiem, kreditoriem un t. t., burtnieku pag., ,,Zušu" mājās
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai mir. atraitņa Mārča Jēkaba dēla
2014. p. p. un Balt. privāttiesību
1921. g. 26. janvārī
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī Klana,
kop. 2451. p. pamata, uz Olgas
mājas kārtībā taisīto testamentu,
sludinājuma
iespiešanas
dienas.
Korovkinas
pilnv.
zv.
adv.
Ja minētās personas savas tie- kā arī visas personas, kurām ir
Aleksandra Bočagova lūgumu uztermiņā kaut kādas tiesības uz mir. Mārča
aicina visas personas, kurām ir sības augšā uzrādītā
Klana mantojumu vai sakarā ar
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
ierunas pret šai tiesā 1928. g. tiesības zaudējušas.
Iegatārijiem,
fideikomisārijiem,
3. jūlijā publicēto 1928. g. 17. apr.
1928. g. 10. jūnijā. L. Ns 4734.
Rīgā
mir.
Annas
Pāvila
m. Priekšsēdētāja v. A. Veidners. parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
Kruglovs,
dzim.
Korovkinas, 8816
Sekretārs A. Kalve. ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
1920. g. 24. sept. pie Rīgas notāra
laikā, skaitot no šī sludinājuma
E. Trautsoita taisīto testamentu, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
iespiešanas dienas.
kā arī visas personas, kurām ir uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
ja tas minētā termiņā nebūs
kaut
kādas
tiesības
uz mir. 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
izdarīts, tad minētās personas
Annas Kruglovs mantojumu vai 1918. g. 1. janvārī Rīgā mir.
Jāņa atzīs kā atteikušās no ierunām
sakarā ar šo mantojumu, kā manIpolita (Hipolita) d. Puchovska un zaudējušas savas tiesības, bet
tiniekiem, iegatārijiem, fideiko- atklāts mantojums un uzaicina
, testamentu pasludinās par likumisārijiem, parāddevējiem u. 1.1., kam ir
uz šo mantojumu, mīgā spēkā gājušu. L. Ns 4760.
pieteikt savas tiesības, preten'
vai
sakarā
ar . to,
tiesības
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
zijas un ierunas min. tiesai sešu kā
mantiniekiem,
Iegatārijiem,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
mēnešu laikā, skaitot no šī sluSekretārs A. Kalve.
fideikommisārijiem, kreditoriem 8812ē
dinājuma iespiešanas dienas.
un t. t'., pieteikt
šīs tiesības
Ja tas minētā termiņā nebūs iz- minētai tiesai sešu mēnešu laikā, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa.
darīts, tad min. personas atzīs skaitot no šī sludinājuma iespie- uz civ. ties.lik.1967., 2011.—2014.
kā atteikušas no ierunām un šanas dienas.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
zaudējušas savas tiesības, bet
uz atJa minētās personas savas kop. 2451. p. pamata,
testamentu
pasludinās par li-

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

A.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnodai
uz civ. ties. lik. 2011., 2014

2019. p. p. pamata paziņo ' i
pēc 1912. g. 24. aprīlī Rīgā ' {r3
Jāņa Ādama dēla Rutka (Rutk
Rutkis) ir atklāts mantojun?'
un uzaicina, kam uz šo
mant'
jumu, vai sakarā ar to, tiesīh
kā mantiniekiem, legatān'j iJf

fideikomisārijiem, kreditoriem i
t. t., pieteikt šīs tiesības minēt*I
tiesai

no

šī

dienas.

sešu mēnešu laikā , skait *!
sludinājuma iespiešana!

Ja minētās personas sava,
tiesības augšā uzrādītā termjJ
nepieteiks, tad viņas atzīs t
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.'
L. JVs 4747.
8824
Priekšsēd. v.

A. Veidners

Sekretārs A_Kaly'
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļ»

2011.,
uz
civ. ties. lik.
2019. p. p. pamata
pēc

2014.
paziņo , w

lP.,,pktobrī'

1923. gļ.

Pjiet

pagasta Malē!a>!||gjj|s miruša
Klāva Lības
dčlaws! i+..r a u.
b e r

g a

ir

atklātš*%fcgatojurni

un uzaicina, kam ir uzlSriantojumu vai sakarā arto, tiesībasķ»
mantiniekiem, Iegatārijiem; fideikomisārijiem, kreditoriem un 1.1"
pieteikt šīs tiesībasminētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
ši
sludinājuma iespiešanas dienas
tiesības augšā uzrādītā termiņā raitnes Marijas Grūnberg, dzim.
Ja minētās personas savas
uzaicina
visas
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs Eglīt, lūgumu
tiesības augšā uzrādītā termini
kurām
ir
kaut
kādas
personas,
tiesības zaudējušas.
nepieteiks, tad viņas atzīs ķj
L. Ns 4728 pretenzijas, strīdi vai ierunas šīs tiesības zaudējušas.
_J928. g. 10. jūlijā.
pret
šaī
tiesā
1928.
g.
10.
jūlijā
Rīgā, 1928. g. 10. jūliji.
Priekšsēdētāja v. A.^ Veidners.
publicēto 1928. g. 21. februārī,
L. Nš 4796.
8818
Sekretārs A. Kalve. Cēsīs mirušā
8825
Pētera Mārča dēla
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Grinberga (Grūnberga), 1928. g.
Sekretārs A. Kalve]
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 3. janvārī pie Cēsu notāra Kre2019. p. pamata paziņo, ka pēc mera taisīto testamentu, kā arī Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
1927. g. 24. dec. Vecgulbenes pag. visas personas, kurām ir kaut uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
kādas tiesības uz mir. Pētera 2019. p. p. pamata paziņo , ka
Mezīšos ļ mir. Aleksandra
JēGrūnberga (Grinberga) mantopēc
1915.
gada
29. ' jūliji
kaba d. Mezīša (Mezits) ir atklāts mantojums un uzaicina , jumu vai sakarā ar šo mantojumu, Pēterpilī mirušā Pētera Kraukā
mantiniekiem, Iegatārijiem, z e,
ir
atklāts
mantojums
kam ir uz šo mantojumu, vai
fideikommisārijiem
parāddevēun uzaicina, kam ir uz šo mantosakarā ar to, tiesības kā mantijiem u. t. t., pieteikt savas tie- juumu, vai sakarā ar to, tiesības
niekiem, Iegatārijiem, fideikommisārijiem, kreditoriem un t. t., sības, pretenzijas un ierunas mi- kā mantiniekiem, Iegatārijiem ,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai nētai tiesai sešu mēnešu laikā, fideikomisārijiem, kreditoriem un
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši skaitot no šī sludinājuma iespie- t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
sludinājuma iespiešanas dienas. šanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs no šī sludinājuma iespiešanas
Ja minētās personas savas tieizdarīts, tad minētās personas dienas.
sības augšā uzrādītā
termiņā
Ja minētās personas savas
nepieteiks, tad viņas atzīs kā sīs atzīs kā atteikušās no ierunām
tiesības zaudējušas.
L.Ns4640 un zaudējušas savas tiesības, bet tiesības augšā uzrādītā termiņā
testamentu pasludinās par li- nepieteiks, tad viņas atzīs kā
Rīgā, 1928. g. 9. jūlijā.
kumīgā spēkā gājušu. L.JVs 4762. šīs tiesības zaudējušas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
8769r
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
L. Ns 4735.
8826
8813ē
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
uz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Sekretārs A. Kalve.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību uz civ. ties. lik. 1967.. 2011.—
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
kop. 2451. p. pamata, uz Dr. 2014. un 2079. p. p. un Balt.
Rūdolfa Heervagena lūgumu privāttiesību kop. 2451. p. pa- uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
uzaicina visas personas, kurām mata, uz Annas Šķērstiņas piln- 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi varnieka zv.
Antona Ozola 1914. gada 5. februāri Smil

adv.

vai ierunas pret šai tiesā 1928. g. lūgumu uzaicina visas personas,
10. jūlijā publicēto
1928. g. kurām ir kaut kādas pretenzijas,
31. maijā, Cēsīs mirušās Zustrīdi vai ierunas pret. šaī tiesā
zannas-JVĪarijas Eduarda meitas 1928. g. 10. jūlijā publicēto
Hervagens (Heerwagen), dzim. 1928. g. 24. apr. Cēsīs mir. Kārļa
Baslers (Bazler), 1920. g. 21. janAnša d. Šķērstiņa,
1928. g.
vārī pie Cēsu notāra V. Kremera 20. apr. pie Cēsu notāra Jurģa
taisīto testamentu, kā arī visas taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Zuzannas-Marijas tiesības uz mir. Kārļa Šķērstiņa,
Hervagens (Heervvagen),
dzim. mantojumu
vai sakarā ar šo
Baslers (Basler), mantojumu vai mantojumu, kā mantiniekiem,
sakarā ar šo mantojumu, kā Iegatārijiem,
fideikomisārijiem,
mantiniekiem, Iegatārijiem, fidei- parāddevējiem un t. t., pieteikt
kommisārijiem, parāddevējiem u. savas tiesības, pretenzijas un
t. t., pieteikt
savas tiesības, ierunas minētai tiesai sešu mēpretenzijas un ierunas minētai nešu laikā, skaitot no šī sludinātiesai sešu mēnešu laikā, skaitot juma iespiešanas dienas.
no šī sludinājuma iespiešanas , Ja tas minētā termiņā nebūs
dienas.
izdarīts, tad minētās personas
Ja tas minētā termiņā nebūs atzīs kā atteikušās no ierunām
izdarīts, tad minētās personas un zaudējušas savas tiesības,
atzīs kā atteikušās no ierunām bet testamentu pasludinās par
un zaudējušas savas tiesības, bet likumīgā spēkā gājušu.
testamentu pasludinās par likumīgā spēkā gājušu.
L. Ns 4733.

Rīgā,

1928. g. 10. jūlijā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
8810ē

Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
L. JVs 4761.
8814b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

A.

Kalve.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
uz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014 2014. un 2079. p. p. un Balt.
un 2079.p. un Balt. privāttiesību privāttieesību kop. 2451. p. pakop. 2451. p. pamata, uz Metas mata, uz Katrīnas Gutpelcs lūBrinkman lūgumu uzaicina visas gumu uzaicina svisas personas,
personas, kurām ir kaut kādas kūjām ir kaut kādas pretenzijas
pretenzijas, strīdi vai ierunas strīdi vai ierunas pret šaī tiesā
pret šai tiesā 1924. g. 22. jūlijā
1928. g. 10. jūlijā
publicēto
publicēto
1922. g. 14. jūlijā, 1917. g. 7. febr. Rīgā mir. Jāņa
Skultes pag.
mir.
,,Kalniņu- Ērmaņa (Hermaņa) d. Gutpelca,
Brinkman" mājas īpašnieka Jāņa 1916. g, 12. apr. pie Rīgas notāra
Miķeļa dēla Brinkmaņa, 1922. g. Meike
taisīto testamentu, kā
11. jūnijā mājas kārtībā taisīto arī visas personas, kurām ir
testamentu, kā arī visas personas, kaut kādas tiesības uz mir. Jāņa
kurām ir kaut kādas tiesības uz Ērmaņa
(Hermaņa)
Gutpelca
mir. Jāņa Brinkmaņa mantojumu mantoj. vai sakarā ar šo mantovai sakarā ar šo mantojumu, kā jumu, kā mantiniekiem, Iegatāmantiniekiem, Iegatārijiem, fidei- rijiem, fideikomisārijiem, parādkommisārijiem, parāddevējiem u. devējiem un t. t., pieteikt savas
t. t., pieteikt savas tiesības, tiesības, pretenzijas un ierunas
pretenzijas un ierunas minētai minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot skaitot no šī sludinājuma iespieno šī sludinājuma iespiešanas šanas dienas.
dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, tad minētās personas
izdarīts, tad minētās personas atzīs kā atteikušās no ierunām
atzīs kā at;eikušās no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
un zaudējušas savas tiesības, bet testamentu pasludinās par
bet testamentu pasludinās par likumīgā spēkā gājušu.
likumīgā spēkā gājušu. L.Ns4759
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
L. Ns 4754.
8815b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
881 lē

Sekretārs A. Kalve.

Priekšsēd.

v.

A.

Veidners.

Sekretārs A. Kalve,

tenē mirušā Pētera Anša dēla
L ā r m a ņ a,
ir
atklāts
mantojums un uzaicina, kam

ir

uz

mantojumu,
va
kā manti
niekiem, Iegatārijiem, fideikomiun t. 1
sārijiem, kreditoriem
pieteikt šīs tiesības minētai tiesa
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
sakarā

šo

ar to, tiesības

Ja minētās personas savas tie
sības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā ši
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
L. Ns 4763.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
8827

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Rīgā
1928. gada 22. martā
mirušā Gustava-Ludviga-Augusta
Andersair atklāts manto
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, iegatārijiem, fideikomisārijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājums
iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tas viņas atzīs kā šis tieL. Ns 4783
sības zaudējušas.
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
8832

Sekretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pet
1916. g. 4. februārī Bīriņu p*
dēla
Mača
mirušā
Martina
*
Kalniņa
ir atklāts manto-

jums un uzaicina, kam ir uz s°
mantojumu, vai sakarā ar tft
tiesības kā mantiniekiem, te&
tāriem, fideikommisāriem, kreditoriem un 1.1., pieteikt šīs tiesībaminētai tiesai sešu mēnešu laika,
iespieskaitot no šī sludinājuma
šanas dienas.
tīfr
Ja minētās personas savas
sības augšā uzrādītā termiS
nepeiteiks, tad viņa atzīs ka 9
tiesības zaudējušas.
1928. g. 10. jūlijā.
L. Ns 47^
Priekšsēdētāja v. A. Veidne^
8819

Sekretārs

A. K,aW*

apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

2011., 2014. un
uz civ. ties. lik.
ka pēc
2019 p. pamata paziņo,
24. septembri Le,905] gada
" pagasta
Vanagos
mirušā
jas
Otto Jākaba dēla Kraukļa
mantojums un uzaicina,
ir atklāts
šo mantojumu, vai sakam ir uz
ar to, tiesības kā mantinie-

karā
kiem, Iegatārijiem,

fideikomisā-

rijiem, kreditoriem u. t. t., pietiesības minētai tiesai
teikt šīs
mēnešu laikā, skaitot no šī
sešu
iespiešanas dienas.
sludinājuma
ja minētās personas savas tieaugšā uzrādītā termiņā ne-

Jāņa

Pētera

dēla

I z ā k a,

ir

pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja

savas
minētās personas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

1928. g. 10. jūlijā.

L. Ns 4786

sības zaudējušas.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

personas
savas
Ja minētās
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
tiesības augšā uzrādītā termiņā 8823
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
šis tiesības zaudējušas.
1928. g. 10. jūlijā. L. Nš 4736 uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.
Priekšsēd. v. A. Veidners. 301., 309., 311. p. p. pamata, uz
Sekretārs A. Kalve.
Juliusa Ottokara
Eke lūgumu
8829
3. civīlnodaļa, viņa prasības lietā pret Hermini
apgabaltiesas
Rīgas
Eke,
dzim. Viš, par laulības
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
2019. P- pamata paziņo, ka pēc
dzīves vieta prasītājam nav zi1920. g. 1. novembrī Ķempu pag. nāma, ieraslies tiesā 4
mēnešu
mir.
Anča
Kalniņa
mājās
Bigu"
laikā no šī sludinājuma publiun
mantojums
uzaicina,
jf atklāts
cēšanas dienas.
kam ir uz šo mantojumu, vai
Pie lūguma pielikti noraksti no
sakarā ar to tiesības kā mantiiesūdzības raksta un tam pievieniekiem, legatāriem, fideikominotiem dokumentiem.

sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-

sības augšā uzrādītā
tad

viņas

termiņā neatzīs kā šīs

pieteiks,
tiesības zaudējuš' as. L. Ns 4753
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

8830

A.

sēde

guriski.

Kalve.

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. gada 8. novembrī Rūjienā

mirušā Jāņa Jēkaba d. Bietaka

(Bietaga, Bētaka) ir atklāts manun uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, Iegatārijiem, fideikomisārijiem, kretojums

ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie1
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma

iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tieL.

aizmu-

Ns 435693

Rīgā, 1928. g. 9. jūl.

L.Ns931

Priekšsēd. b. v. i. Brummers.
8774r

uz

Rīgā,

izklausīšanai

Sekretāra

JVs 4764

likuma

v. (paraksts).

par

un

,,Ropažu II pakāpes pamatskolas
bijušo audzēkņu
biedrība", ar
valdes sēdekli

Nodaļas

Ropažu

pagastā.

pārzin. (paraksts).

8480b

Sekret. (parsksts).

uz civ.

apgabaltiesa,

proc. lik.

1967., 2011.,

2014. un 2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1916. g.

2.

Samarā 'mirušā

maijā

dreja

Ādama d. Dreģa

mantojumu

kādas

mantiniekiem,
t. t.,

An-

atstātc

tiesības

legatāriem.

kreditoriem

kā
fi-

u.

pieteikt

savas tiesības šai
sešu mēnešu laikā, skaitot

Priekšsēd. v. A. Veidners.
8831
Sekretārs A. Kalve.

tiesai

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

no
sludinājuma
iespieduma
dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesibas

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
paziņo, ka pēc
1925. g. 11. martā Beļavas pag.

2019. p. pamata

ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā,

mirušā Alfrēda Konstantīna Spri-

1928. g. 6. jūlijā.
L.JVs 1692/28

I

I

8603r
ča d.Oz o 1 a (Ozoliņa) ir atklāts
Priekšsēd. v. P. Stērste.
mantojums un uzaicina, kam ir
Sekretāis Mittelhofs.
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
mantiniekiem,
to, tiesības kā
Jelgavas apgabaltiesa,
legatāriem,
fideikommisāriem, uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs 2014. un 2079. p. p. pamata uztiesības minētai tiesai sešu mēnešu
aicina visus, kam būtu uz 1914. g
laikā, skaitotno
šī sludinājuma
18. nov. mir. Annas
lvana m.

iespiešanas dienas.

pēc pirmās
laulības
Svirčevski, dzim. Novicki, atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-

Kavinski,

personas
savas
_ Ja minētās
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
deikommisāriem, kreditoriem u.
1928. g. 10.' jūlijā. L.NŠ4768 t. t.. pieteikt savas tiesības šai
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
8820
Sekretāra A. Kalve. no sludinājuma iespieduma dieKigas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p.
pamata
ka
paziņo,
pēc 1924. g. 30. martā
Žiemeļ-

Amerlkā mirušās Johannas-Emelīnas

Kārļa

s o n s,

meitas

dzimuse,

Bertel-

Krauze,

ir

nas.
Termiņā

ieskatīs

nepieteiktas tiesības
par .spēku zaudējušām.

ļelgavā,
8606r

1928. s. 6. jūlijā.
L.Ns2191/2£

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

atklāts mantojums

;

un uzaicina,
Jelgavas apgabaltiesa,
kam ir uz šo mantojumu, vai
1967., 2011.,
uz civ. proc. lik.
sakarā ar to, tiesības kā mantinie2014., un 2079. p. p. pamata
kiem,
Iegatārijiem, fideikomiuzaicina
visus, kam būtu uz
' sārijiem , kreditoriem un t. t.,
22. maijā mir. Tukuma
1926.
g.
minētai
: pieteikt šīs tiesības
muižas „Jurringstiesai sešu mēnešu laikā, skaitot apr. Viesātu
līdzīpašnieces
māju
Kappar"
"o šī sludinājuma
iespiešanas
dzim.
Lates Pētera m. Osis,
dienas.
Bērziņš — atstāto mantojumu
Ja minētās
personas
savas
kā mantiniekiem,
tiesības augšā uzrādītā terminā kādas tiesības
legatāriem, fideikomisāriem, krenepieteiks , tad viņas atzīs kā
ditoriem un t. t., pieteikt savas
stiesības zaudējušas.
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
'928. g. 10. jūlijā. L.JVs 4787 laikā, skaitot
sludinājuma
no
priekšsēdētāja v. A. Veidners. iespieduma
Termiņā
dienas.
Sekretārs A. Kalve. nepieteiktās tiesības ieskatīs par
p 5°fi
sspēku zaudējušai!.
«īgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļa,
1928. g. 6. jūnijā.
ļelgavā,
"z civ. ties. lik 2011., 2014. un
8669b
.AH9. p. pamata paziņo, ka L.Ns 2183,28.
iPec
v.
P.
Stērste.
Priekšsēdētāja
1926. gada
1. augustā,

' ' urai daspag. „KārkIinos" mirušā

Jelgavas

uz

civ.

apgabaltiesa,

proc.

lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1925. g.
27. sept. mir. Pētera Jāņa d.
Ormaņa atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
spieduma dienas.

Sekretārs Mittelhofs.

ie-

.Teimiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

apgabaltiesa,

1 iepājas apgabaltiesa,

1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas,

pamatodamās uz sava šā gada
28. jūnija nolēmumu, dara zināmu

kurām

cijas 3000 kr. rbļ. lielumā korrob.

būtu kādi strīdi vai ierunas pret 1928. g. 28. febr. mir.
Pētera Sniedziņa mājas kārtībā

Jelgavas

apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas pret
1918. g. 12. janv.
mir. Nikolaja Jāņa d. Rozentāla
mājas kārtībā 1928. g. 12. nov.

vispārībai, ka parāds pēc obligā-

8604r

civ. proc. lik.

2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas pret
1916. g. 1. martā
mir.

Gustava-Krišjāņa

Anša

d.

Jakobsona
notarieiā
kārtībā
1915. g. 16. martā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šaī tiesai sešu mēnešu
laikā,
skaitot
no
sludinājuma

un
nepieteiktās
tiesības
par spēku zaudējušām.
Jelgavā,

1928. g. 6.

atzīs

par spēku zaudējušām.
'
Jelgavā, 1928. g. 6. jūl.
8597r
L.NM877/28
Priekšsēd. v. P. Stērste.
8597r

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz

civ.

proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas pret
1927. g. 13. dec.
mir. Ludviga

Kristapa

d. Eich-

jūlijā.

v. P. Stērste.

Sekretārs

Mittelhofs.

apgabaltiesa,

pamatodamās uz

sava

šī gada

28. jūnija nolēmumu, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
trīs obligācijas par 2707, 9000 un
10000 kr. rubļu,kas korroborētas:
1) 1901. g. 8. okt. ar JVs 815 un

ar JVs 1601
uz Vecauces imobiļa ar zemesgr.
Ns 304 un 3) 1911. g. 1. sept. ar
2) 1910. ģ.

11. sept.

Ns 1604 uz Vecauces imobiļa ar
zemesgr. Ns 401, vai kurām būtu
kādas
tiesības uz šiem parāda

aktiem, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minētos aktus
laikā
aktus neJa noteiktā
iesniegs, tiesa atzīs aktus par
iznīcinātiem

un lūdzējai

krāj-aizdevu

s-bai

skaitot

Džūkstes
atvēlēs prasīt

Priekšsēdētāja

tiesības

ie-

v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

civ. proc.

lik.

293., 301.

un
309. p. pamata uzaicina Edi
Švinbergs,
dzim. Strazde, kuras
dzīves
vieta
nezināma, četru
mēnešu laikā ierasties šaī tiesā
saņemt norakstus no viņas vīra
Anša Švinberga iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu
Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmā neierastos, lietu noliks uz termiņu
un
izspriedīs
bez
viņas
klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu
Jelgavā neuzdos,
aicinājumu
uz
tiesas sēdi
un

visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.
Jelgavā, 1928. g. 6. jūlijā.
L. Ns 395/28.
8607b

,,Valdības

Priekšsēd.

v.

Sekret.

R.

pal.

Jelgavas

Mūllers.

F.

Kāps.

apgabaltiesa,

pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1928. g. 6. ' jūlijā.

uz 1921. g. 1. febr. likuma par
laulību 50., 76. civ. proc. lik.

8598r

1. punkta pantu pamata, dara
zināmu
Nikolajam
Jakuševam
ka tiesa š. g. 21. jūn. aizmuguras nosprieda viņa
laulību ar
Alvīni-Ellu-Jakušcvu, dzim. Paģis, šķirt.
Jelgavā, 1928. g. 9. jūlijā.
' 8776b
L. Ns 165/28.
Priekšsēd. v. R. Mūllers.

L.JVs 1669/28
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas

apgabaltiesa,

pamatodamās

uz

sava

šā gada

jūnija

nolēmumu, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu

nodaļā

ženam

uz

Rūdolfam-Eu-

Lauenšteinam

nekustamā

hip.

zem

Sekret.

Jelgavas

zemes

grām.

pal.

F.

Kāps.

tiesības

un

prasības

mantojumu,

uz

atstāto

vēlētos
apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu

laikā,

vai

skaitot

kuras

no

sludinājuma

iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām

nebūs
paziņots
tiesai minētā
teimiņā,
atzīs
par
zaudētām
uz visiem laikiem un testamentu
pasludinās

par

stājušos.
Liepājā,
Ns

likumīgā

1928.

g.

spēkā

3.

jūlijā.

799m., 28.

8364b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A.
Liepājas

Jansons.

apgabaltiesa,

Keire

civ.

proc.

lik.

1967.,

2011.,
pamata

kreditorus,

citas personas, kam
kādas

tiesības

vai

varētu būt
prasības
uz

atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs
paziņots
tiesai
minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.
Liepājā,

1928.

g.

3.

jūlijā.

Ns 785m. 28.

8365b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 26. jūnija

lēmuma

pamata uzaicina 1918. g. 20. aug.
Liepājā mir. Jāņa Miķeļa
d.
Ķuņķis
(Ķuņķe)
mantniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomisārus un
visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai

prasības

uz

atstāto

manto-

jumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, pa kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par
zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā,

1928.

g.

3.

jūlijā.

Ns 791m. '28.

8366b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs
A.
ļansons.
Liepājas

apgabaltiesa,

uz sava š. g. 28. jūnija lēmuma
pamata uzaicina 1926. g. 1. jūl.
Zvārdcs pag. mir. Eduarda

Jāņa
dēla Kārklis mantniekus, kreditorus, legatārus, fideikomisārus
un
visas citas personas, kam
varētu

Jelgavas apgabaltiesa,
uz

mantniekus,

legatārus, fideikomisārus un visas

būt

kādas

tiesības

vai

uz atstāto mantojumu,
viņas tiesai sešu mēnešu

prasības

pieteikt
laikā, skaitot

no

sludinājuma

3000 kr. rbļ., no kurām

1914. g. 12. febr. mir. Jura
Grabe, atstāto mantojumu kādas

iespiešanas dienas.
Tiesības Un prasības, par kurām
tiesai
minētā
paziņots
'nebūs
laikā, tiks atzītas par zaudētām

tiesības kā mantiniekiem, Iegatā-

uz

rijiem, fideikommisārijiem, kredi-

1928. g. 3.
jūlijā.
Liepājā,
Ns 725m ./28.
8367b
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

divas

izdotas

Kārlim

pirmās
Bernim

1912. g. 6. apr. un ar blankocesijām korrob. 1912. g. 10. un
11.

apr.

Ns Ns

1051

un

1085

uzaicina

toriem

2079.

p.

visus,

un

t.

p.

kam

t.,

būtu

pieteikt

uz

savas

un pēdējās divas izdotas Ģeder-

tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
tam Eulenbergam 1913. g. 4. apr. laikā, skaitot
no sludinājuma
un ar blankocesijām korroborēt. iespieduma
dienas.
Termiņā
1913.g. 6. un 8. aprīlī NsNs890 un nepieteiktās tiesības ieskatīs par
907, ierasties šaī tiesā viena mē- spēku zaudējušam.
neša laikā, skaitot no sludinājuma
Jelgavā, 1928. g. 7. jūlijā.
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst- L. Ns 894/28.
'
8844b
nesī" un iesniegt minētās aktis.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste
laikā aktis neJa noteiktā
Sekretārs Mittelhofs.
iesniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem
un lūdzējam
Rūdolfam
Lauenšteinam
atvēlēs

prasīt

hipotēku

grāmatās.
Je lgavā, 1928.
L. Ns 1123/28.

dzēšanu
g.

10.

nodaļā

Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 26. jūnija lēmuma
pamata uzaicina 1916. g. 21. nov.
Liepājā mir. Pētera Jāņa dēla

kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
Valtera mantniekus,

zināma,

četru

šanas dienas.

rasties

šaī

apgabaltiesa,

uz Madei

ļansons.

jūlijā.

šā gada
uzaicina

tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu

Sekretārs A.

8950b

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas

apgabaltiesa,

laikieem.

kādas tiesības vai
prasības
uz
atstāto
mantojumu,
pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot
no sludinājuma
iespie-

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

pamatodamās uz sava
28. jūnija
nolēmumu,

Jelgavas

visiem

uz civ. proc. lik. 293., 301. un
zemes 309'. p. pamata uzaicina Jēkabu
Graudiņu, kura dzīves vieta ne-

Šenbergs

mēnešu

tiesā

rakstus
no viņa
Graudiņš,
dzim.

dzības raksta viņu
šanas
un

lietā

uzdot

un

laikā

saņemt

ie-

no-

sievas Marijas
Balsers,
iesū-

laulības šķir-

no pielikumiem,

savu

dzīves

vietu

Sekretārs Mittelhofs.

Tiesības un prasības, par kurām

nebūs

paziņots

tiesai

minētā

laikā, tiks atzītas par zaudētām-

uz visiem laikiem.
Liepājā,
1928. g.

3.

Ns 789m, 28.

jūlijā.
8368b

Jelgavas pilsētā. Ja minētā laikā Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
aicināmais neierastos, lietu noSekretārs A. Jansons.
liks uz terminu
uti izspriedīs
Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnod.,
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā paziņo vispārībai, ka viņas atuz tiesas klātā tiesas sēdē 1926. g. 30. apr.
neuzdos, aicinājumu
uz šīs tiesas prokurora lūgumu
sēdi
un
visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancelejā.
Vjačeslavs
Sigismunda d. Sluško

zu sava šā gada
piederošā
nekustamā
īpašuma
nolēmumu, uzaicina
28. jūnija
Jelgavas apr. Liel-Sesavas muižas
to personu, kuras rokās atrodas Pūciņu mājām zem zemes grām.
šādsjēkabpils-Ilūkstes zemes grā- Ns 2790,korrob.akti: 1) obligācija
matu nodaļā uz Emīlijai Kaņepar 1000 rbļ., izstādīta 1906. g.
nekustamiem
pējs piederošiem
Jelgavā, 1928. g. 10. jūlijā.
6. martā uz Jelgavas lauksaimkabpils
nekuīpašumiem — Jē
L. Ns 402 28.
8845b
niecības biedrības
krāj-aizdevu
ar
hip.
Ns
390
stama īpašuma
sabiedrības vārdu un korroborēta
Priekšsēd. v. R. Mūllers.
zemes
grām.
aramzemes gab. ar
1906. g. 7. martā Ns 1774 un
Sekret. pal. F. Kāps.
Ns 30 korrob. akts: 1) izpildu blanko cedēta; 2) obligācija par
Jelgavas apgabaltiesa,
raksts, izstādīts 1913. g. 20. jūn. 1500 rbļ., izstādīta
1908. g.
Kanepeja
vārdu un
uz Otto
pamatodamās uz sava šā gada
24. janv. uz minētās sabiedrības
korrob. 1913. g. 3. jūlijā Ns 1128 vārdu un korrob. 1908. g.24. janv. 28. jūnija nolēmuma, dara zināmu
uz Jēkabpils aramzemes gabalu Ns274 un blanko cedēta un 3)oblivispārībai, ka parādi pēc obligāar hip. Ns 30 un 1913. g. 5. jūlijā
1000 rbļ.,
izstādīta
cijām:
gācija par
Ns 1140 un Jēkabpils pilsētas
1) 2500 kr. rbļ. lielumā pēc
1910. g. 7. janv. uz minētās sanekustamu īpašumu ar hip. Ns 390 biedrības vārdu korrob. 1910. g. obligācijas korrob. 1906.,g . 28.apr.
viena
mēneša
tiesā
ierasties šaī
7. janv. Ns 25 un blanko cedēta Ns 2641 ' un
sludinājuma ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot > no
2) 2500 " kr. rbļ. lielumā pēc
,.Valdības
iespiešanas
dienas
sludinājuma
obligācijas korrob. 1906. g. 4. jūl.
skaitot no
laikā,
un
iesniegt
minēto iespiešanas
Vēstnesī"
Vircavas muižas
dienas ,,VaId. Vēstn." Ns 3391 uz
aktu.
.,Biļu" mājām ar zemes grāmatu
un iesniegt minētās aktis.
aktu nenoteiktā laikā
Ja
reģ. Ns 3922 atzītas par iznīcineJa noteiktā laikā aktis
iesniegs, tiesa atzīs parāda aktu iesniegs, tiesa atzīs parādus par nātām un lūdzējai Cecīlijai Dempar iznīcinātu un lūdzējai Emī- samaksātiem un lūdzējai Madei pelsons dota tiesība prasīt atlijai Kaņepējs atvēlēs prasīt hipoŠenbergs atvēlēs prasīt hipotēku tiecīgu hipotēku dzēšanu zemes
tēkas dzēšanu zemes grāmatās. dzēšanu zemes grāmatās.
grāmatās.
Jelgavā, 1928. g. 10. jūlijā.
ļelgavā, 1928. g. 6. jūlijā.
Jelgavā, 1928. g. 10. jūlijā.
'
'
8670b L. Ns 1424 28.
L. JVs 295/28.
8951b
8952b
L. .Vs 552 28.
Priekšsēdētāja v. P Stērste.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Mittelhofs.

kreditorus

legatārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kurām ir kādas

2014. un

pamatodamās

Sekretārs

Ruiciena mantniekus,

339., 366., 411., 698. un 718. p.

piederošā

īpašuma

iec.

š. g. 28. jūnija

Ns 39 korrob. akti: četras obligācijas par 2000, 2000, 3000 un

Jelgavā, 1928. g. 10. jūlijā.

Je lgavas apgabaltiesa,

sludinājuma

ar savu

lēmumu uzaicina 1926. g. 9. martā
Kalētu pag. mir. Ģirta Miķeļa d.

komisāriem, kreditoriem un t. t.,
uz sava š. g. 26. jūnija lēmuma
pieteikt savas tiesības šai tiesai
pamata uzaicina 1923. ģ. 29. maijā
sešu mēnešu laikā, skaitot
no
mir. Annas-Elizabetes Jāņa m.
sludinājuma iespieduma dienas.

Vēstnesī".
Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa nekādas ierunas ne-

hipotēku dzēšanu zemesgrāmatās.
8949o
L. Ns 308 28.
Priekšsēdētājā
v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

no
dienas

saskaņā

mantojumu
kādas
tiesības kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-

uz

8667b 3.

Priekšsēdētāja

Jelgavas

atzīs

uzaicina
visus, kam
būtu
uz
1927. g. 17. apr. mir. Dāvida
Indriķa d. Zvirbuļa — atstāto

pieņems un nepieteiktās tiesības

iespieduma dienas ,,Vald. Vēstn."
28.
Pēc minētā termiņa notecējuma,
tiesa nekādas ierunas nepieņems

civ.

Terminā nepieteiktas

iespieduma

1967., 2011 —

Jelgavas apgabaltiesa,
proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un
2079. p. p. pamata

uz

skatīs par spēku zaudējušām.
ļelgavā, 1928. g. 7. jūlijā.
L. Ns 1378 28.
8775b

laikā,
uz

L. Ns 1017 28.
8609b
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
"
Sekretārs Mittelhofs.

testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma dienas „Valdības Vēstnesī" .
Pēc
minētā
termiņa
notecējuma, tiesa nekādas ierunas ne-

valda notarieiā kārtībā 1926. g.
26. okt. pie Jelgavas notāra Frid1928. g. 6. jūlijā.
Braunfēlda sastādīto teL.Ns 2203 28 richa
Priekšsēd. v. P. Stēiste. stamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

nekustamo

Valdemārpilī, Talsu apr. sastādīto

ļelgavā,

L. JVs 1196/28.
Jelgavas

deikommisāriem,

1928. g. 10. jūlijā.

nod.,

biedrībām, sapolitiskām organizācijām
17. p. pamata paziņo,
ka ai viņas 1928. g. 4. aprīļa
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
vienībām

Jelgavas

lik.

tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības azitš par
spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1928. g. 6. jūlijā.
Jelgavā, 1928. g. 6. jūlijā.
'
8605r
8668b
L.NŠ2199 28 L. .Vs 2019 28.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs
Mittelhofs.
Sekretārs Mittelhofs.

tiesas

Rīgas apgabaltiesas reģistr.

Rīgas apgabaltiesas 3. ci '«Inodaļa,

sības zaudējušas.

lietas

tiks nolikta

apgabaltiesa,

proc.

nas.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi
vai
caur

pilnvarnieku,

civ.

1909. g. 7. apr. Nš 356 uz Tukuma
īpašumu ar zemes
1924. g. 19. febr. sastādīto testagrām. Ns 66 un 67 atzīts par
kā mantiniekiem, legatāriem, fi- mentu,
pieteikt
savus strīdus samaksātu un lūdzējam
Nikodeikommisāriem, kreditoiiem u. un ierunas šaī tiesai sešu mēnešu lajam Kārlsbergam dota tiesība
t. t., pieteikt savas tiesības šai laikā,
skaitot
no sludinājuma
prasīt attiecīgas hipotēkas dzētiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
iespieduma dienas ,,Vald. Vēstn." šanu zemes grāmatās.
no sludinājuma iespieduma diePēc minētā termiņa notecējuma
Jelgavā, 1928. g. 6. jūlijā.
Seines Rachiles Ābramsons atstāto mantojumu kādas tiesības

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019.
p.
pamata
paziņo,
ka
*
pēc
1919.
gada 30.
maijā
Jelgavas apgabaltiesa,
Plāteres pagastā
mirusī
Reina
'
pamatodamās
uz
sava
š. g.
dēla
Ozoli
ņ a
Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Jēkaba
ir atklāts mantojums un uzaicina, 28. jūn. nolēmumu, dara zināmu
2011.,
2014.
un
ties.
lik.
uz civ.
ir uz šo mantojumu, vai vispārībai, ka parāds pēc oblipaziņo,
ka kam
2019- P- pamata/
gācijas 300 kr. rbļ. lielumā, korr.
sakarā
ar to, tiesības kā mantipēc 1918. g. 5. jūlijā Pēterpilī
1903. g. 20. aug. Ns 632 uz nekuniekiem,
Iegatārijiem,
fideikommim irušā Nikolaja-Johana-Ernsta, sārijiem,
stamo īpašumu Tukumā ar zemes
kreditoriem
un
t. t.,
[āna d. Hermaņa, ir atklāts manpieteikt šīs tiesības minētai tiesai grām. Ns 120 atzīts par samaktojums un uzaicina, kam ir uz
sātu un lūdz. Slovei Gitei Brasje
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
dota
tiesība
šo mantojumu, vai sakarā ar to, sludinājuma iespiešanas
prasīt
attiecīgas
dienas.
tiesības kā mantiniekiem, Iegahipotēkas
dzēšanu zemes grāJa minētās personas
savas
tārijiem, fideikomisārijiem, kreL.Ns59628
tiesības augšā uzrādītā termiņā matās.
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
Jelgavā. 1928. g. 6. jūlijā.
nepieteiks,
tad
viņas
atzīs
kā
minētai
tiesai
sešu
mētiesības
Priekšsēd. v. P. Stērste.
šīs tiesības zaudējušas.
nešu laikā, skaitot no šī sludi86O81
Sekretārs Mittelhofs.
1928. g. 10. jūlijā.
L.NŠ4727
nājuma iespiešanas dienas.

teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tie-

Jelgavas

uz

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

sības

Rīsā, 1928. g. 10. jūlijā.
L. Ns 4767.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
o«28
Sekretārs A. Kalve.

apgabaltiesa,

un uzaicina, .uz civ. proc.
lik. 1967., 2011.,
kam ir uz šo mantojumu, vai 2014. un 2079.
p. p. pamata uzsakarā ar to, tiesības kā mantiaicina visus, kam būru uz 1919. g.
niekiem, Iegatārijiem, fideikom29. jūlijā Charkovā (Ukrainā)
misārijiem, kreditoriem un t. t.,
mir. Jaunjelgavas namipašnieces

Priekšsēd. v. A. Veidners.
8822
Sekretārs A.Kaive.

pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-

Jelgavas

atklāts mantojums

'

Rīgas

Sekretārs

Mittelhofs.

Cjapinskis
atzīts pāra trodošos
bezvēsts prombūtnē un uzdots

Višķu

pag. padomei

bildnību

par

iecelt

Vjačeslavu Sigismunda

Cjapinski
šanai un

aiz-

bezvēsts promesošo
d. Sluško-

viņa tiesību aizstāvēmantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1928. g. 7. jūlijā.
L.

Ns 862a 26.

8953b

Priekšsēd.

v.

Sekretārs

(paraksts).
K.

Kangurs.

Latgales apgabaltiesas I. civīlnod.,
paziņo vispārībai, ka
22. sept. mir.
Jēzupa

1926.

g.

un

novēlēta

(Josefa)
Andreja
d. Drozda,
1926.
g.
10. sept. sastādītais privāttestaments, ar kuru testatora kustama

nekustama

manta

Marčelai Drozds ar apgabaltiesas
1928. g. 14. apr. lēmumu apstipri-

nāts

un

izdots

mantiniecei.

Daugavpilī. 1928. g. 7. jūlijā.
L. Ns 541a 28.
8954b
Priekšs-'d. v. (paraksts).
Sekretārs

K

Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.

Latgales

apgabaltiesas

vispārībai,

20. maijā sastādītais privāttesta-

ments, ar kuru testatora kustama
un

nekustama

Geļai

Buļbiks

manta

un

novēlēta

Boļeslavam

Buļbikam,
ar
apgabaltiesas
1926. g. 12. nov. lēmumu apstiprināts

un izdots mantiniekiem
Daugavpilī. 1928. g. 7. jūlijā.

L. Ns 122a 26.
8849b
Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs K. Kangurs.

un saskaņā ar savu
1928. g.
5. jūlija lēmumu, uzaicina 1915. g.
22. febr. mir. Alekseja Staņislava

d. Pintana

un

Latgales

Vara-

ka 1925. g. kļānu iec. miertiesnesis, pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
25. maijā mir. Izidora (Sidora)
Andreja
d. Buļbika,
1925. g. civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
paziņo

1922.

mies

19. okt. mir. Jāņa Alekseja
Pintana
mantiniekus
pieteikt
savas mantošanas tiesības augšminētam miertiesnesim, uz nelaiķa atstāto kustamu
un nekustamu mantību, atrodošos Rē-

zeknes apr., Atašienes pagastā
I — Reiniku sādžā, — sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma ievietošanas dienas ,,Vald.

1. d.

"

vēstēm.
8963ē

Miertiesu, (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, uz Ignata Antona d. Koleda lūgumu un civ.
proc. lik. 74., 294.. 295., 297., 298.,
301., 302. un 309.—311. p.
pamata uzaicina Pāvelu Benedikta d. Koledu, kura dzīves vieta prasītājam nav zināma, četru
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vestķesī" paziņot miertiesnesim,
viņa kamerā Dagdas miestā savu
izvēlētu uzturēšanās vietu, vai
uzrādīt personu,kuru viņš, Koleda,
pilnvaro saņemt viņam no miertiesneša piesūtītas pavēstes un
papīrus, pretējā gadījumā pēc

minētā

laika

notecēšanas,

tiks

nolikta uz tiesas sēdi lieta par
Ignatu Koleda prasību pret Pā-

velu Benedikta d. Koledu par
īpašuma tiesībām uz zemi un
visas atbildētājam Koledam tanī
lietā
piesūtāmas pavēstes
un
papīri tiks atstātas miertiesneša
kamerā un Koledam nebūs tiesības aizbildināties ar nezināšanu
par šiem panīriem un pavēstēm.

Akts Ns 333.
8964ē

Miertiesn. (paraksts).

Latgales

apgabaltiesas

Dagdas

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401., civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. un saskaņā
ar savu 1928. g. 29. februāra
lēmumu paziņo, ka pēc 1919. g.
16. novembra mirušā
Jakinza
Staņislava d. Dalecka ir palicis
mantojums, kurš atrodas Daugavpils apr., Pustines pagastā,
Telešku sādžā, kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šo mantojumu, vai sakarā ar to kādas
tiesības, pieteikt
tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā. Dagdas miestā, sešu mēnešu laikā,

skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".
1928.g. 29. febr. Bl. 1. Ns 40.
8962ē " Miertiesn. (paraksts).
Latgales

apgabaltiesas

Dagdas

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401., civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. un saskaņā

ievietošanas

dienas

,,Valdības Vēstnesī".
Pēc

šī

termiņa

nekādas prasības
pieņemtas.

Miertiesnesis

1239. p. uz

mēnešu

4. jūl.

ar

10 sēj.

civ. proc.

izbeigšanas
netiks

8856b
ļ. Berķis.

uz nelaiķa

laikā,

sludinājuma

lik.

atstāto

pilsētā sešu

skaitot

ļļo

iespiešanas

ši

8613b

Mierties.

5.

teikt

šīs tiesības

sešu

pie-

mēnešu

un

rakstām-

(aparakats).

Šķibes pagasta tiesa,
Jelgavas

apr.,

pamatojoties

uz

sava š. g. 29. jūnija lēmuma un
pagasta tiesu lik. 108. un 109. p.,
dara zināmu, ka Šķibes pagastā,

Sabiedrība

ir ievesta meliorā-

cijas sabiedrību reģistra

III daļas

7. I. p. ar Ns 657.
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
Rīgas apr. Ķempu
pag. ,,Ozolniekos" c. Līgatni.
Darbvedis

P. Briedis.

9221

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. ' 6. jūlijā ir apstiprinājis
Personas, kam būtu kādas ieBriedēs upes meliorācijas sabieRīgas
apgabaltiesas
9.
iec.
runas pret šo adopciju, tās var
drības statūtus.
tiesu izpildītājs
pieteikt šai pagasta tiesai sešu
Sabiedrība ir ievesta meliorāmēnešu laikā, skaitot no šī sludipaziņo, ka 1928. g. 31. jūlijā, cijas sabiedrību reģistra III daļas
Vēstnesī".
neievēros

Vēlākus
un

adop-

cija skaitīsies par likumīgā spēkā
gājušu.

Ns 28

Šķibē, J928. g. 29. jūnijā.
Šķibes

pag.

tiesas

1
8687z

priekšsēd.

K. Lerchs.
Darbvedis Zutis.

tebskas apgabaltiesas vecākā notāra 1905. g. 18. nov. (1905. g.
zemes grām. 1. d. Ns 22, Rēzeknes

Rīgā, 1928. g. 6. jūlijā.
Tiesu izp. J. G r i n i 0 s.

pīkst. 12i/ 2 d'enā, Rīgā, L. Maskavas ielā Ns 110, dz. 1 un veik.

teikties

8. 1. p. ar Na 658.

kā

ari apskatit pārdodamo

mantu

23. jūlijā, pīkst 10 dienā, Rīgā,
Blaumaņa ielā Ns 28, dz. " 3,
pārdos " Līnas
Zubovs-Ziemel
kustamo mantu, sastāvošu no

8966ē

un novērtētu par

š. g.

1. augustari

Dagdā.

926$

Līvānu pils. žīdu

6-ki.pamatskolaļ

vajadzīgi

2 skolotāji-jas
1) Idiš un vis'p. priekšmetu pa,
sniegšanai
visās
klasēs un
2) Ivris un visp. priekšm. pasn
visās klasēs.
Griezties pie žīdu pamatskolas

skolot, pad. priekšsēd. B. Šapiro
Rīgas ielā Ns 152, Līvānos.

Valsts dzelzc. 4. ceļu
iecirkņa priekšnieks

Sabiedrības valdes sēdeklis:
izsludina š. g. 27. jūlijā, pl. ]2
Valmieras apr., Jaunburtnieku
savā kantorī, Gulbenē
kovieka kustamo mantu, sastāpag, ,,Bērzainē", c. Valmieru.
vošu no šujmašīnas, mēbelēm,
Daļas vadītāja v. J. P e 1 s i s.
tabakas ». c. un novērtētu par
9225
Darbvedis P. B r i e d i s.
Ls 697.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, Zemkopības min. kultūrtechniskā uz Gu'ben^-Apes līn. 11. km
daļa
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
puskazarmes būvdarbiem .
pārdos

II

izsolē

Seviļa

Ra-

mutisku izsoli

naziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 6. jūlijā ir apstiprinājis
9293
Tiesu izp. V. Strauss. Mēru muižas meliorācijas sabiedrības ,,Jaunzemju purvs" staRīgas apgabaltiesas 9. iec. tūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorātiesu izpildītājs
cijas sabiedrību reģistra III daļas
paziņo, ka 1928. g. 2. augustā, 4. 1'. p. ar Ns 654.
Rīgā,

pulkst.

Drošības nauda

1928. g. 13. jūlijā.

13 dienā. Rīgā, M. Palipārdos

sādes ielā Ns 8, bodē,

Annas Jakovļevas kust. mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par Ls 223.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,

varēs pārdošanas dienā uz vietas. kā arī apskatīt pārdodamo mantu

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka
1928. g.

līdz

uz Dagdas pag. padomes vārdu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

apr. zemes grāmatu reģ. V sēj.
Ns 813.)
1905. g. aizliegumu
rakstu krāj. 150. p. uz Rēzeknes
Bukmuižas pag. (bij. Vaivadas
mirušā Ignata Timoteja d. Stroda
pag.)
Ksaverino
muižu
par
ir palicis mantojums, kurš atrodas Daugavpils apr., Dagdas labu Anelai Staņislava m. Grabčinskis (Grabčinska), viņas aizpagastā, Golovanovskij Les foldevumu kapitālu kr. rub. 5000
varkā, kādēļ uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai (Ls 66,67) ar 7% gadā no 1905. g.
23. apr. līdz 1915. g. 13. jūlijam—
sakarā ar to kādas tiesības, pieLs 43,17 un no šīs kopsummas
teikt tās minētam miertiesnesim
gadā no 1915. g. 13. jūlija
viņa kamerā,
Dagdas miestā, 6%
1928. g. 13. ' jūlijam —
sešu mēnešu laikā, skaitot no līdz
Ls
85,68,
pavisam — Ls 195,52.
šī sludinājuma iespiešanas dienas
Nauda saņemama miertiesneša
,,Valdības Vēstnesī".
kancelejā, Dagdā, uzrādot at1928.g. 30. aprīlī. Bl. i. Ns 92.
tiecīgu ieķīlāšanas aktu.
8965ē
Miertiesn. (paraksts).
1928. g. 5. jūlijā.
'
8673b
Latgales apgabaltiesas Dagdas Bl. 1. Ns 123.
Miertiesnesis (paraksts).
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401., civ. lik.
Latgales apgabaltiesas
JaunX sēj. 1. d. 1239. p. un saskaņā latgales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1928. g. 26. maija lēmumu ar savu 1928. g. 30. jūnijā lēmumi;
paziņo, ka pēc 1927. g.-8. nopamatodamies uz civ. proc. lik.
vembrī mirušās Margitas Simaņa 1401. p. un civ. lik. 10. sēj. 1. d.
m. Mileikas ir palicis mantojums, 1239. p. uzaicina 1918. g. 12. okt.
kurš atrodas Daugavpils apr., mir. Augusta Augusta d. Nagla
Asūnes pagastā, Spogevas sādžā, mantniekus pieteikt savas mankādēļ uzaicina visus, kam būtu tošanas tiesības uz mantojumu,
uz šo mantojumu, vai sakarā ar kas
Jaunlatgales
apr.
palicis
to kādas tiesības, pieteikt tās Baltinovas pag.
minētam miertiesnesim viņa kaMantojuma tiesības jāpieteic
merā, Dagdas miestā, sešu mē- pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
nešu laikā, skaitot no šī sludinā- skaitot no šī sludinājuma iespiejuma iespiešanas dienas „Vald. šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
Vēstnesī".
Jaunlatgalē, 1928. g. 6. jūlijā
. 1928. g. 30. maijā. Bl. I. Ns 100. Mierties. v. i. Aug. Martinaitis
8618b

lūgti

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9224

un mantošanas tiesības un dodot
uzvārdu ,,Liniņš".

,,Valdības

mii
š

13. Laubere

darbvedis in viņa palīgs.

varēs pārdošanas dienā uz vietas. Zemkopības min. kultūrtechniskā

iespiešanas

jūlijā, pīkst.

vajadzīgs
Zemkopības min. kultūrtechniskā
daļa
9300
Tiesu izpild. J. Jakstiņš
paziņo, ka zemkopības ministris
'
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. š. g . 6. jūlijā ii apstiprinājis Alga pēc kategorijām, pie brīd
Meliorācijas sabied. ,,Varsmene " dzīvokļa,
apkurināšanas.
pj.
tiesu izpildītājs
statūtus.

tas apr., 1915. g. 26! dec. (j. st.),
piešķirot viņai visas miesīga bērna

trešās reizes

31.

1928. g. 17. jūlijā.

paziņo, ka 1928. g. 25. jūlijā,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Matīsa
ielā Ns 103,
pārdos
l un
Liniņu mājās dzīvojošais laulāts II torgos Elija Jadlovkera kust.
pāris Jānis un Matilde Liniņš mantu,
sastāvošu
no
slīpvēlas pieņemt
bērna
vietā — mašīnām, kreiezāģiem u. c. un
adoptēt
Elvīru
Staņislava
m.
novērtētu par Ls 1410.
Kaivelis, dzimušu Krievijā, JekaIzzināt sarakstu, novērtējumu,
guberņā, Bachmuterinoslavas
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

nājuma

6-kl. pamatskolai.
Vēlams
zikāls-la.
Vēlēšanas notiks

pag. namā.
Kandidāti-tes tis
iesniegt dokumentus ij<ļ,
Madonas apr. Jaungulbenes pag: minētam laikam.
9270?'
Pagasta valde.
,,Lauzās" c. Jaungulbeni.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
pagasta valdei
9226
Darbvedis P, Briedis. Dagdas

Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
Valkas apr. Mēru pag. ,,Dam-

bīšos" , c. Smilteni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
9223
Darbvedis P. Briedis.
Zemkopības

min. kultūrtechniskā

daļa
varēs pārdošanas dienā uz vietās.
laikā, pēcpiekritības, skaitot no
Rīgā, 1928. g. 14. jūlijā.
ka
zemkopības
ministris
paziņo,
šī sludinājuma iespiešanas dienas 9281
Rīgā, 1928. g. 13. jūlijā.
Tiesu izp. J. Grinfelds.
š. g ' 6. jūlijā
ir apstiprinājis
,,Valdības Vēstnesī".
9289
Tiesu izp. V. Strauss.
Landskoronas meliorācijas sabieRēzeknē, 1928. g. 5. jūlijā.
Rīgas apgabaltiesas
1. iec.
drības statūtus.
Rīgas
apgabaltiesas
9.
iec.
tiesu
8674b
Miertiesnesis (paraksts).
tiesu izpildītājs
Sabiedrība ir ievesta meliorāizpildītājs paziņo, ka 1928. g.
Latgales apgabaltiesas Zilupes paziņo, ka 1928. g. 24. jūlijā, 2. augustā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, cijas sabiedrību reģistra III daļas
iec. miertiesnesis, saskaņā
ar pīkst. 12 dienā, Rīgā, m. MinDzirnavu ielā Ns 128, spīķerī, 5. 1. p. ar Ns 655.
savu šā gada 30. jūnija lēmumu, sterejas ielā Ns 1, Otto Kirsteina pārdos
II izsolē Aleksandra
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
un pamatodamies uz civ. lik. prasībā pārdos Icika Kanarska
Šmidta kustamo mantu, sastā- Ludzas apr. Šķaunes pag Poļiš10. sēj. 1. d. 1239. p. un civ. un Dāvida Jākobsona kustamo
činas ciemā, c. Landskoronu.
sastāvošu no sešiem vošu no labības vētījamās maproc. lik. 1401, p. paziņo, ka mantu,
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
šīnas u. c. un novērtētu par
9222
Darbvedis P. Briedis.
pēc 1926. g. 15. nov. mir. Ksemaisiem kviešu miltu un novērLs
460.
nijas Grigorija m. Černenkovas tētu par Ls 220.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
(Černenok) ir palicis mantojums,
Daugmales
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī apskatīt pārdodamo mantu
kas atrodas Brigu pag. Brigu kā arī apskatīt pārdodamo mantu
pagasta valde,
varēs pārdošanas dienā uz vietas
ciemā, un uzaicina visus, kam varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 13. jūlijā.
uz šo mantojumu būtu kādas
Rīgas apr., dara zināmu atklāRīgā, 1928. g. 13. jūlijā.
tiesības ka mantniekiem pieteikt
9291
Tiesu izpild. V. Strauss. tībai, ka š. g. 25. jūlijā, pl. 1,0
Tiesu izp. J, Grinfelds.
no rīta, Daugmales pag. namā,
man šīs tiesības sešu. mēnešu 9282
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
laikā, skaitot no šī sludinājuma
Rīgas apgabaltiesas 3, iec. tiesu pilsētas tiesu izpildītāja v. i. paziņo izdos mazākprasītājiem
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.". izpildītājs paziņo,
ka 1928. g. ka š. g. 20. jūnijā ,,Vald . Vēstn."
sfootas £ļm**iwā
Zi'Iupē. 1928. g. 30. jūnijā. 23. jūlijā, pīkst. 10
dienā, Rīgā, 136. numurā izsludinātā Arvīdam 6to«osona«
dat&us
8679b Ģertrūdes
Ns 116-bl.
ielā Ns 44, Jāņa Jāņa d. Naudniekam piederošā
Miertiesnesis (paraksts).
Drošības nauda iemaksājama
Avotiņa un Kārļa Eizāna u. c. nekustamā īpašuma, Jelgavas apr.
Ls 20,—.
Latgales apgabaltiesas Dagdas prasībās pārdos Solomona NomDžūkstes pag. Pēter-Balt-Vērpju
Adrese: c. Ikšķili.
iec. miertiesnesis, pamatodamies kina kustamo mantu, sastāvošu muižas
,,Rambe-Vidukle" māju
Pagasta valde.
uz
civ. proc.
lik. 146029-. un no papīru griežamām un citām ar zemesgrāmatu reģ. Ns 3430, 9272z
146032 . p pp> uzaicina Aneli mašīnām
un
novērtētu
par pārdošana 1928. g. 22. augustā
Lauberes pag. valde, Rīgas apr.,
Staņislava m. Grabčinski (GrabLs 1210.
c. Madlienu, š. g. 30. jūlijā, pīkst*
atcelta.
činska) saņemt Viktora StaņiIzzināt sarakstu, novērtējumu,
ļelgavā, 1928. g. 6. jūlijā.
12 dienā, Rīgā, Rīgas apr. valdes
lava d. Oržeškovska manā depo- kā arī apskatīt pārdodamo mantu 9243z Tiesu izp. v. i. K- BuVdais telpās, Lāčplēša ielā JVs 24, dz. 3,
zītā
iemaksāto naudu pēc neizdos jauktā galīgā izsolē Lauberes
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
kustamas
mantas
ieķīlāšanas
t
' pagasta 6-kl. pamatskolas
Rīgā, 1928. g. 10. jūlijā.
9286
apstiprināta
no
Viakta,
pārbūves darbus
Tiesu izpild. J.Kazubiems.

ar savu 1928. g. 30. aprīļa lēmumu
paziņo, ka pēc 1917. g. 27. augustā

Miertiesn. (paraksts).

sastāv, no mēbelēm

Rīgā,

jūlijā.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes

mantniekiem,

ievesta meliorāreģistra 111 da1. Jaunā ielā Ns 25/29, pārdos
ļas 6. 1. p. ar JVs 656.
Nikolaja Sperlinga kust. mantu,
Sabiedrības
valdes sēdeklis:

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

g.

kultūrfech-

r
tolotājHa skolas pārzlnis-g

pieņemti.
1928.

min.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu statūtus.
izpildītājs paziņo, ka
1928. g.
Sabiedrība ir
24. jūlijā, pīkst. 10 dienā Rīgā, cijas sabiedrību

Izzināt sarakstu, novērtējumu
ka ari apskatīt pārdodamo mantu

Ludzā,

Zemkopības

Lauberes pagastam ,
niskā daļa
Rīgas apriņķī,
caur
MadlieiJ
paziņo, ka zemkopības ministris
vajadzīgs
*
6.
jūlijā
ir
apstiprinājis
Rīgā, 1928. g. 14. jūl. 1. Ns 236 š. g.
Jaungulbenes
un
Galgauskas
9220
Tiesu izp. V. Požariskis.
meliorācijas sabiedrības ,,01ene"

dienas. mašīnas un novērt, par Ls 2500.

2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
1. iec.
savu š. g. 5. jūlija lēmumu un
tiesu izpildītājs
uz civ. proc. lik. 1401. un civ.
paziņo, ka 1928. g.. 27. jūlijā,
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. papulkst. '/j ll dienā, Rīgā, Kaļķu
mata paziņo, ka pēc 1928. g.
ielā Ns 10, „A. T." kafejnīca,
15. jūnijā mir. Pesas-Beilas JoHugo Rozentāla un citu prasībās
seļa m. Rabinovič, dzim. Kaltnapārdos Eduarda
Freimaņa kunovič ir atstāts mantojums, kurš stamo
mantu, sastāvošu no mēatrodas Rēzeknē, Ugundzēsēju
automātiskas kases un
ielā Ns 32 kādēļ uzaicina visas belēm,
traukiem un novērt, par Ls 1095.
personas, kam uz šo ,mantoIzzināt sarakstu, novērtējumu,
jumu, vai sakarā ar to kādas
tiesības, " kā

Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Pēc minētā termiņa notecēšanas nekādi pieteikumi netiks

iebildumus

vairs

1928. g.

saskaņā

mantojumu Ludzas

Varakļānos, 1928. g. 5. jūlijā.

Ns 3689. '

savu

un

šanas tiesības

'

tiesības aizbildināties ar nezināšanu par šiem papīriem un pa-

sludinājuma

uz

lēmumu

Ludzas

pamatoda-

1401. un 1402. p. p. uzaicina
1927. g. 23. apr. mir. Chackeļa
g. Joseļa
Benjamiņa
d.
Slapina
d. mantniekus pieteikt sav. manto-

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, uz Alekseja
Bula un Jāna Geka lūgumu un Vēstnesī".
civ. proc. l ik. 74., 294., 295.,
Pēc šī termiņa
izbeigšanas
297., 298., 301., 302. un 399—311. nekādas prasības vairs netiks
p. pamata uzaicina Aleksandru pieņemtas.
Ignata d. Geku ,kura dzīves
Varakļānos, 1928. g. 5. jūlijā.
vieta prasītājam
nav zināma, Ns 3687.
8855b
četru mēnešu laikā, skaitot no
Miertiesnesis
1. Berkis.
šī sludinājuma iespiešanas dienas
Latgales
apgabaltiesas
Vara,,Valdības
Vēstnesī"
paziņot
kļānu iec. miertiesnesis, pamatoviņa
kamerā
miertiesnesim,
damies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
Dagdas miestā
savu
izvēlētu
civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
uzturēšanas vietu, vai
uzrādīt
un saskaņā ar savu 1928. g.
personas, kuru viņš,Geks,pilnvaro 5. jūlija lēmumu, uzaicina 1926. g.
saņemt viņam no miertiesneša
23. janv. mir. Jēzupa Jura d.
piesūtītas pavēstes un papīrus,
Molnieka
mantiniekus
piepretējā gadījumā pēc minētā laika
teikt savas mantošanas tiesības
notecēšanas, tiks nolikta uz tiesas
uz
sēdi lietas par Alekseju Bula un augšminētam miertiesnesim,
nelaiķa
atstāto
kustamu
un
Jāņa Geka prasību pret Aleknekustamu mantību, atrodošos
sandru Geku par 655 lat. 68 sant.
Barkavas pag. Bulmeistaru sādžā,
un visas atbildētājam
Gekam
tanī lietā
piesūtāmas
pavēsti sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
un papīri
tiks atstāti miertiesneša kamerā un Gekam nebūs

apgabaltiesas

1. iec. miertiesnesis,

Hītu Iestāžu
sluālnaļuml.

Zemkopības min.kultūrtech-

njskā daļa

II

paņēmienā.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
drošības nauda Ls 1690,—.
Iepazīties ar darbu aprakstu un
noteikumiem var Rīgas apr. valdē

pie

Skolas

nod.

darbveža

un

Ls 200.

Tuvākas ziņas izsniedz
iecirknī

4. ceļa
no 9—15

darbdienās

L 3689

9295

Daugavpils muita
š. g. 6. augustā, pīkst. 9 no rīta,
muitas noliktavās — Daugavpili
Muitas ielā Ns 3, pārdos izsolē dai!

konfiscētas

preces,

kā:
vilnas,
audumus, ce-^
luloida ķemmes, odekolonu, pū-l
deri, kombinētus medikamentus
dozētā veidā ,,Valda" pastilesu.c,
kokvilnas

un

zīda

Preces var apskatīt
9246z

izsoles dienā.

Daugavpils

Rīgas polic.

muita,

2. iec. priekšnieki

paziņo, ka š. g. 26. jūlijā, pīkst.K
no rīta Jura Allunāna ielā Ns 2a
dz. 9, pārdos vairāksolīšanā Sofi-

jas Bojarskajas-Šleifer
mantu, sastāvošu no
istabas bufetes, ozola

kustamu
1 ēdamkoka,

vēr-

tībā Ls 350,70, Rīgas pilsētas nodokļu nodaļas

prasības segšanai

Rīgas polic. 2. iec. priekšnieki
paziņo, ka

š. g. 24. jūlijā, pīkst

10 no rīta, Jura Allunāna ielā 2a,
dz. 9, pārdos vairāksolīšanā Sofijas
Bojarskajas-Šleifer kustamu mantu, sastāvošu no 1 trauku bufetes,
kases
vērtībā
Ls 40,— slimo
prasības segšanai.
Rīgas

9276i

apr. Skrīveru

priekšnieks

paziņo,

iec. polic

ka

1928. g

25. jūlijā, pīkst'
9, uz nedēļas
tirgu Koknesē, pārdos atklātā iz
solē Andrejam un Otīlijai Kra
dziv.

stiņiem,

Kokneses

,,Patmalniekos"
stamu

mantu,

pag
ku

piederošu
sastāvošu

no

zirga, apm. 13 g. veca, novērt|
aprakstīt
Ls
un
50,—
priekš soda naudas piedzīšanas
pēc Latgales apgabaltiesas prt
par

kurora

rakstiem

NsNs

10651

ap

10653.
Pārdodamo mantu
skatīt varēs izsoles dienā.

Krāslavas pag. valde izsludin
par nederīgām nozaudētas pases
fts

2483,

no

1928. g. 3.

feta

un Ns 1581/017981, no 1927. s
9. dec. ,kuras izotas no šīs pag
valdes uz Pizans Salomejas u

paziņo, ka zemkopības ministris Lauberes pagasta valdē.
8722t'
Pizans Staņislava vārdu.
mēbelēm
un
novērtētu
pai š. g. 6. jūlijā
ir apstiprinājis 9271z Pag. priekšn. J. Putniņš.
Ls 1203.
Drustu meliorācijas sabiedrības
Likumu un Ministru kabineti
Vainižu pag. 6kl. pamatskolai
Izzināt sarakstu, novērtējumu „Briksti" statūtus.
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
(Valmieras
apr.,
c.
Limbažiem,
noteikumu krājums.
Sabiedrība ir ievesta meliorāvarēs pārdošanas dienā uz vietas. cijas sabiedrību reģistra III daļas 18 km no Dauguļu stac.) vajadzīgs
1928. g. 19. burtnīca
1928.
g.9.
jūlijā.
9285
Rīgā,
3. 1. p. ar Ns 653.
Tiesu

izpild.

J. Kazubiems.

Sabiedrības

valdes

Ls 340.

Kārļa (ēkaba d. v.

skolas pārzinis

sēdeklis:

Cēsu
apr.,
Drustu
pagasta
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g. c. Dzērbeni.
26." jūlijā, pīkst 10 dienā, Rīgā,
Nodaļas vaditāiav. J. Pelsis.
"
Lāčplēša ielā Ns 50, veikalā, 9228
Darbv . P. Briedis.
Eduarda Strautnieka u. c. praZemkopības min. kultūrfechniskā
sībās pārdos Pētera Butča kust.
daļa
mantu, sastāvošu no koloniālun tabakas precēm un veikala paziņo, ka zemkopības ministris
iekārtas
un
novērtētu
par š. g. 6. jūlijā ir apstiprinājis
Sniķeres muižas jaunsaimniecību
Ls 352,30.
meliorācijas sabiedrīb.,,Straume"
Izzināt sarakstu, novērtējumu statūtus.
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
Sabiedrība ir ievesta meliorāvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
cijas sabiedrību reģistra III daļas
9287
Rīgā, 1928. g. 16. jūlijā.
2. 1. p. ar Ns 652.
Tiesu izpild. J. Kazubiems.
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. Jelgavas apr. Sniķeres pagasta
,,Rožukalnos" c. Bēni.
tiesu izpildītājs,
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
kura
kanceleja
atrodas
Rīgā,
9227
Darbv. P. Briedi s.
dzīv. 8,
Merķeļa
ielā Ns 7,
paziņo, ka 1928. g. 27. jūlijā,
Radiofona abonentu kantoris
pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Slokas izsludina par nederīgu un atsauc
ielā Ns 9, dz. 5, pārdos Kārļa radiofona
lietošanas
atļauju
Pūpoliņa kustamo mantu, sastā- Ns 13593, kā nozaudētu, izdotu
vošu no rakstāmgalda un dīvāna
1927. g. 4. maijā uz Melbārdis
L 3693

9294

(vīrietis),

muzikāli

iznākusi

- sabiedrisks

ari

darbinieks un

4. skolotājs-ja
ar
31.

Vēlēšanas notiks š. g.

jūlijā,

pīkst.

13,

teikties

tiek

lūgti

pie-

rakstiski, pieliekot

klāt

dokumentus par izglītību, praksi

un veselības stāvokli, — pagasta
valdei

līdz

vēlēšanu

š.

dienā

g.

26.

Saturs:

jūlijam;

vēlams ierasties

154)

ar

apkurināšanu,

un

1

ha

ap-

dienesta

Vainižiem

un

Rīgas
Limbažiem.

Priekšsēdētājs

M.

Stumps.

zemes.

caur
9269z

Elkšņu

Autosatiksme

Darbvedis
pag.

izsludina

par nederīgu Latvijas pasi Na 287,
izd. no Kroņa-Susējas pag. valdes

Noteikumi

un

Papildinājums likmi
zirgu, ratu, ragavu, pa.W
automobiļu un citu V*4
porta līdzekļu mobili*'

uz Minnas Vilhelma m. Prodnieks,

un

vajadzībām.

8712b

1928.

briesmuJ*
palidj,

sniegšanu plūdos cietusffl

vēršanu
158)

par

vasaras plūdu

dzim. Mazurevičs

vārdu.

mērn ieki»

Papildinājumi un pārgro*
dzer
jumi noteikumos par
dienēs»
ceļu
darbinieku
apģērbu.

157)

no

J. Kalniņš.

valde

par ugunsdrflļj

departamenta
156)

Alga pēc valdības noteikumiem,
gaismošanu

Noteikumi

ēku celšanai izsniegto vai»
aizdevumu dzēšanu.
155) Noteikumi
par darba «
žības prēmijām Zemkopi»

personīgi.
dzīvoklis

1. istabā, ka
jāgriežas ar piepf*

sījumiem.
maksā:
bez piesūtīšanas
Ls 0,16
ar piesūtīšanu
„ 0,18

Vainižu

pag. namā, pie pagasta padomes.
Kanditāti-tes

vienīgi

Valst

dabūjama

pilī,

Burtnīca

pilnas pamatskolas skolotāja

tiesībām.

un

tipogrāfijā,

rekvizīciju

k;

Zemkopības

departaments,

izdos iauktā izsolē

izdos

dārzkopības fermas
kalpotāju ēkas apakšstāva
izbūves darbu nobeigšanu,
kopsummā par Ls 7.109,—.
Rakstiski iesniegumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 300,—, iesniedzami ne vēlāk par pīkst. 10 izsoles dienā.
Tuvāki paskaidrojumi saņemami zemkopības departamenta
2* 9044z
būvniecības un techniskā nodaļā — istabā Ns 14.
valsts

Bulduru

IMIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIM—«B—

Šoseju un iemest, departamenti
izsludina uz š. g. 27. jūliju pīkst. 11, savās telpās Gogoļa ielā Ns 3

(Mistas un isias) izsoles
jauktas sefcošam
ļtieģadcm:

1) 2860 kub. mtr. laukakmeņu piegāde uz Vidzemes šosejas
Nodrošinājums Ls 5.500,—;
km 84,0 līdz 89,0.
2) 2730 kub. mtr. laukakmeņu piegāde uz Vidzemes šosejas
Nodrošinājums Ls 5.500,—;
km 89, 0 līdz 95,0.
3) 2680 kub. mtr laukakmeņu piegādi uz Vidzemes šosejas
km 95,0 līdz 101,0. Nodrošinājums Ls 5.000,—;
4) 3050 kub. mtr laukakmeņu piegāde uz Vidzemes šosejas
km 101,0 līdz 106,400. Nodrošinājums Ls 6.000,—;
5) 3600 kub. mtr laukakmeņu piegāde uz Baldones pievedšosejas, sākot no Rīgas—Skaistkalnes lielceļa līdz Baldones vannu
ikai. Nodrošinājums Ls 7.000,—.
Izsoles tiks noturētas divos paņēmienos:
'
1) par mazām vienībām — pa 50 kub. mtr. katrā;
2) par visu izsoles objektu.
Vietējiem zemturiem, ja tie vēlas piedalīties solīšanā par
nodrošinājums (naudā
vai vietējo
?mazām vienībām, jāiesniedz
krājkašu garantiju veidā) 5% apmērā no piedāvātā akmeņa daudzuma vērtības.
Tuvākās ziņas un paskaidrojumi
departamentā, Gogoļa
L. Ns 3673. 9217b
aelā N° 3. ist. 467, parastā darba laikā.

7. rajona inženieris, Smiltenē,
3928. g. 23. jūlijā, pīkst. 12 dienā, Gulbenes pag. valdes telpās izdos
IZSOLĒ
JAUKTĀ
a) Šoseju un bruģu tekošus remonta darbus:
1) Cesvaines stacijas; drošība Ls 19,—;
2) Alūksnes-Ziemeru; drošība Ls 57,—;
3) Alūksnes-Annas; drošība Ls 65,—;
4) Vecgulbenes; drošība Ls 166,—;,
5) Vecgulbenes muižas; drošība Ls 28,—;
6) Vecgulbenes-Svelberga: drošība Ls 493,—;
b) Valsts pārziņā pārņemto:
1) Vecgulbenes-Litenes Il-a šķ. ceļa labošanas
šanas darbus; drošība Ls 264,—;

2) Akaviņas-Zaicevas
šība Ls 15,—.

un

S. Z. D. 1. rajona inženieris

V rajona inženieris

Kalpaka bulvārī Nš 6, dz. 4, trešdien, 1928. g. 25. jūlijā, pīkst. 10,

bruģē-

ceļa plūdu bojājumu izlabošanu; dro-

Otrreizējā izsolē:
c) Uz valsts mežu rēķina labojamo:

savā kancelejā, Rīgā, Lāčplēša ielā Nš 24, dz. 8, š. g.30. jūlijā, plk. 10,

Salīgā jau&tā izsolē
Ābeļu pagasta valdes telpās, š. g. 27. jūlijā, pīkst. 13. konusu nostiprināšanas darbus tiltam pār Susejas upi, pie Neretas dzirnavām
Drošības nauda Ls 150. Pie līguma slēgšanas driošības nauda
otrtik daudz.
Ar projektu un darba aprakstu var iepazīties V rajona inženiera
kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā Nš 104, parastā darba laikā
L 3691
9297o

izdos jauktā izsolē
caurtekas
0 1,0 m.

Ns 17 būvi uz Kokneses-Vechebru
Drošības nauda Ls 200.

Tuvākas ziņas kancelejā.

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā
mežziņa Vecmoku pagasta ,,Knauķu" muižā.
9249z

un

pie

iecirkņa

Vecmoku virsmežniecība.

1) Madonas-Ērgļu I I-a šķ. ceļa Kusas pagastā; drošība Ls 12—
2) Ogres-Kokneses II-bšķ. ceļa Pērses pag.; drošība Ls 26,—;
Vecmoku virsmežniecība
3) Vecpiebalgas-Bērzaunes
I I-a šķ. ceļa Vestienas pag.;
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 17. augustā, virsmežniecības kancelejā,
drošībā Ls 77,—;
4)
Iršu-Ērgļu I I-a šķ. ceļa Liepkalnes pag.; drošība Ls 13,—; Kaives muižā, caur Tukumu (dzelzceļa piest. ,,Zvare"),
augošu mežu un sagatavotus materiālus,
5)
Iršu-Ērgļu I I-a šķ. ceļa Iršu pag.; drošība Ls 14,—.

Cirgaļu

par

pag.

nederīgu

zaudētu

vecā

valde

par no-

parauga

Latvijas

no Aumeisteru

pag. valdes

1923.

Ns 1742 uz

Matildes

Ozols vārdu.

izsludina

pieteikto

iekšz. pasi, izd.

9296o
Rundēnu

Izlabojums.

Mežu
departamenta
vakar
dienas (16. jūlija) sludinājumā
Stamerīenes virsmežniecība
„VaId. Vēstn." Ns 156. " par
IZDOS JAUKTĀ IZSOLĒ
augošu mežu pārdošanu š. g.
1928. g. 25. jūlijā, pīkst. 12 dienā, Stāmerienes virsmežniecības 16. augustā, Skrundas virsmežkanceleja. Kalnamuižā, c. Kalnienu, saskaņā ar likumu par dar- niecības Skrundas novadā, izsoles
biem un piegādēm valsts vajadzībām (1927. g. ,,Va!d. Vēstn." vienības Ns 7., Kolpoka 3. apg. . ..
54. numurā) — V iecirkņa (Štāmeres) mežziņa saimniecības ēkas bij. Kroņa
mežsarga
,,Engurjaunbūvi.
Iemaksājamā drošības nauda Ls 100,—.
nieku" mājas piegriezums nePiezīme.
Kā drošības naudu pieņem arī: 1) Latvijas valsts skaidri
pārdodamas
iespiesta
iekšējo aizņēmumu
obligācijas par nominālvērtību; 2) Latvijas vietas platība ar 12 15 — egle,
hipotēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa; priede, bērzs, apse, caur komata
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.
izlaišanu, vietas platība jālasa
Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu renevis 12 15, bet 12,15.
sora būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minēto ' drošības naudu
9219
un zīmognodokli Ls 0,40 apmērā.
Ezeres pagasta valde izsludina
Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem par ned. nozaud. rezervista karaun zīmognodokli Ls 0,40 apmērā, iesniedzami pirms izsoles sākuma klausības apliecību Ns 7788, izd.
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai vai iesūtāmi Stāmerienes virs- no 1. Liepājas kājnieku pulka
mežniecībai, caur Kalnienu, ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1928 . g. komandiera 1924. g. 17. jūlijā
25. jūlija izsoles kommisijai".
uz Friča Frišča d. Lieknis vārdu.
Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs.
Jaunpiebalgas
pagasta
valde
Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesība solīt .īutiski
izsludina par ned. nozaud. Latv.
par to vienību, uz kuru viņš iesniedzis rakstisku piedāvājumu.
Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto
slepeno iekšzemes pasi Ns 1278, izd. no
Cēsu apr. priekšnieka palīga II
cenu.
Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu iec. 1924. g. 10. nov. uz Antona
Vilhelma Putniņa vārdu.
5578z
laikā jānoslēdz līgums.
Ar izsoles noteikumiem, būvplanu un maksas aprēķinu var
Rīgas prefektūras administraiepazīties Stāmerienes virsmežniecībā.
tīvā nodaļa izsludina par nederīgu
9267z
Stāmerienes virsmežniecība.
automobiļa Ns 746 braukšanas
numuru
1928. gadam, kā pieVecmoku virsmežniecība
teiktu no Ādolfa Ploriņa par nopārdos mutiskā izsolē 1928. g. 28. jūlijā,, pīkst. 12 dienā, Vecmoku zaudētu.
9277z
pagasta ,,Knauķos" sekosas ēkas, resp. ēku daļas noplēšanai:
Cirgaļu pag. valde izsludina
1) IV iecirkņa mežziņa saimniecības ēkas, — kūts noplēšamo
par
nederīgu
nozaudēto
vecā
daļu, saskaņā ar plānu, atrodošos Knauķu muižā, un novētētu
parauga
Latvijas iekšz. pasi,
par Ls 1670,—.
izd. no Aumeisteru pag. valdes
2) Strādnieku dzīvojamo ēku, atrodošos turpat un novērtētu par
1920. g. 27. nov. Ns 586 uz
Ls 70,— .
Aleksandras Anša m. Zilberts
3) Vistu kūti, atrodošos turpat un novērtētu par Ls 3,—.
vārdu,
8898b
4) Šķūni, atrodošos turpat un novērtētu par Ls 20,—.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
13. Bauskas aizsargu pulka koIzsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai mandieris izsludina par ned. no10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. zaudētās 13. Bauskas aizsargu
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, pulka eskadrona ziedojumu vākšanas listes ar JNsNs 51 un 65,
par kādu vienība nosolīta.
no Bauskas apKā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo apstiprinātas
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu
zīmes un riņķa priekšnieka 1926. e. 26.
9245z
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību martā Ns 1288/II.
garantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt

šosejas km 8,070
L 3704

g. 26.

aprīlī

pag.

valde.

Ludzas

apr.,
izsludina par nederīgām
zemāk minētās Latvijas pases,
kuras pieteiktas par nozaudētām:
l)Latvijas pasi, (v. p.), izd.
no Rundēnu pag. valdes 1926. g.
25. febr. Ns 1931, uz Ņinas
Jevstafija m. Haritončenko v.;
2) Latvijas pasi, (v. p.), izd.
no Rēzeknes apr. pr-ka 1. iec.
palīga 1920. g. 5. sept. Ns 495,
uz Ksenijas Sergeja m. Zucovas v.
'
3) Latv. pasi, (v. p.), NŠ1599, izd.
no Rundēnu pag. valdes 1925. g.
30. sept. uz Evstignija Melānijas
dēla Lisicas vārdu:
4) personas apliecību, izd. no
Rundēnu
pag. valdes
1928. g.
15. jūnijā Ns 547, uz Dāvida
8717b
Karaseva vārdu.
Rīgas prefektūras administratīvā nodaļa izsludina par nederīgu
nozaudēto
1928. g. motocikla
mēģinājuma
numuru
Ns 0-8,
kas pieteikts no pils. Alfonsa
Bussi par nozaudētu.
Struteles

pag.

927Sz

valde

izsludina

par nederīgu nozudušo Latvijas
iekšz. pasi, izd. no Struteles
pag. valdes 1920. g. (Numurs
un datums nezināmi) uz Olgas
8715b
Kārla m. Andersons v.
Ventspils apriņķa
priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ns 2377, izd.
no

Sarkanmuižas

pag.

valdes

1920. g. 2. sept. uz Annas Jēkaba
meitās Ozols vārdu.
8876b
Ventspils

apriņķa

priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto

Latvijas iekšz. pasi Ns 12875,
izd. no Ventspils apr. pr-ka
1926. g. 13. janv. uz KārļaAlberta Jāņa d. Siltlaiks v. 8877b
Rīgas prefektūras administratīvā nodala izsludina par nederīgu
1928. g. motocikla mēģinājuma

numuru Ns-017, kas pieteikts
no Andreja Grube par nozaudētu.
Višķu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto kara klans,
apliec, izd. no Intendantūras
mantu
darbnīcas
priekšnieka
1925. g. 7. jūnijā

Jāna m. Ludviga
*8899b vārdu.

Andreja

Ns 1605 uz

d.

Vainina
8903b

Baltijas cellulozes funrilia, A/i,
Slokā pie Rīgas

3928. g. 26. jūlijā, pīkst. 12 savā kancelejā Smiltenē, Dārza ielā Ns 7/9: pārdotu pēc līgumiem, bet no pircējiem termiņā neizstrādātu, un uz
1) Apes pievedšosejas
tekoši remonta
darbi;
drošība mežsarga dienesta zemes:
I iec. mežniecībā, Laiminu novadā, augošu mežu — 2 vienības
Ls 49,—;
.
2) 3 gab. dzelzbetona caurteku būves, uz Valkas-Smiltenes pēc platības 0,80 un 1,28 ha, vērtībā Ls 125,— un Ls 105,—.
III iec. mežniecībā. Pūres un Sēmes novados, augošu mežu —
11-a šķ. ceļa; drošība Ls 44,—;
uz 1927. g. 31. decembri.
3) 6,5 mtr gara koka tilta jaunbūvi, uz Valkas-Ērģemes 12 vienības, pēc platības no 0,50 līdz 1,76 ha, vērtībā no Ls 76,—
līdz Ls 312,— un Pūres un Kaives novados, sagatavotus meža maI I-a šķ. ceļa; drošība Ls 62,—;
Aktīvs.
Ls
Pasīvs.
Ls
4) 4 gab. dzelzbetona caurteku jaunbūves, uz valsts pārziņā teriālus un nenocirstus kokus, pavisam 4 vienības, vērtībā no Ls 70,— Fabrikas iekārta. .
Akciju kapitāls . . 2.835.000,—
6.010.600,93
līdz Ls 398,—.
pārņemtā Valkas-Ērģemes I I-a šķ. ceļa; drošība Ls 104,—;
Akcionāru
ieguldīIV iec. mežniecība, Tukuma novadā 1 vienību, pēc platības Vērtspapīri un uz5) Plūdu bojājumu izlabošanu tiltam pār Gauju pie Gaunēmumi ....
520.022,40
jumi
1.937.530,92
vērtībā
Ls
150,—.
0,57
ha,
jienas muižas, uz Žvārtavas-Gaujienas ceļa; drošība Ls 10,—.
7.308,71 Direkcijas zalogi. .
83.160 —
Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. Kases
otrreizējā izsolē:
Direkcijas depozīti.
83.160,— Rezerves kapitāls.
14.893,48
15. apriļa likuma (,,Vaid. Vēstn." 1925. g.82. numurā) un Zemkopības
Debitori
1.737.497,72 Amortizācijas fonds
824.840,37
6) Dzelzbetona caurteku būvi, uz valsts mežu rēķina labojamā ministra 1927. g. 19. un 27. septembrī apstiprināto noteikumu pa4.792.360,65
Ražošanas materiāli 2.290.467,62 Kreditori
Alūksnes-Mālupes Il-a šķ. ceļa; drošība Ls 15,;—
mata.
Iepriekšējo gadu peļ7)
Uz mežu rēķina labojamā Palsmanes-Valkas Il-b šķ. ceļa
Līgumi nav slēdzami, ja par pirkto mežu nosolīto summu noņas
atlikums . .
13.797,52
labošanu Grundzāles pagastā; drošība Ls 27,—;
maksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no izsoles dienas.
1927. gada peļņa. .
147.474,44
8) Uz mežu rēķina labojamā Apes-Vītumu Il-b šķ. ceļa laboSolīšana sāksies pulksten 12 dienā.
šanu Jaunrozes pagastā; drošība Ls 96,—;
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
10 649.057,38
10.649.057,38
9) Uz mežu rēķina labojamā Mēru-Rauzas-Lejas-Pavāru- 10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
^
Mežmuižas Il-b šķ. ceļa labošanu Rauzaspag.; drošība Ls 269,—; Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
10) Uz mežu rēķina labojamā Valkas-Rūjienas I I-a šķ. ceļa par kuru vienība nosolīta.
Peļņas un zaudējuma rēķins
3abošanu, Ērģemes pag.: drošība Ls 80,—;
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
uz 1927. g. 31. decembri.
11) Uz mežu rēķina
labojamā Palsmanes-Cirgaļu-Valkas aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
11-b šķ. ceļa labošanu Mēru pag.; drošība Ls 32,—;
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību
Zaudēts.
Ls
Pelnīts.
La
12) Vidzemes šosejas segas tekošie remonta darbi; drošība garantijas.
Ls 1335,— ;
Uz
kurināmiem
maNo
papīra
un
celoluvietu
tīrīšanai
un
mežu
kultūru
Drošības naudas ciršanas
teriāliem . . . .
774 100,01
zes pārdošanas . 6.141.465,17
13) Tiltu tekošo remontu uz Vidzemes šosejas; drošība Ls 609, darbu izvešanai, apvienotas vienā summā — 20 % no vienības
Uz jēlvielām . . . 1.807.801,18
14) Vec. Šosejas remonta strādnieku ēkas tekošo remontu pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departauz Vidzemes šosejas 191 klm-rī; drošība Ls 10,—.
menta rīcībā; ciršanas vietas satīrīs un izcirtumus apmežos mežu Uz strādnieku un
kalpotāju atalgoTuvākas zinas manā kancelejā Smiltenē, Dārza ielā Ns 7/9. resors. ?
jumiem. . . . ' . 1.030.929,94
L. Ns 3702.
9298b
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
Uz filcu un sietu nono izsoles pēc saviem ieskatiem.
lietošanu . . . .
175.154,17
?^??????^?««iMBMMHHBBl
^^^""""""™"
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mežUz smērēm, apgaisziņiem.
mošanu un dzen1928. g. 13. jūlijā. Nš 564.
apstīpojumiem .
62.165,09
Vecmoku virsmežniecība.
9250z
Uz ēku, mašīnu, pietechniskā dala
vedceļa, staļļa, inVecsalacas virsmežniecība
ventāra un amatJzsludina uz 1928. g. 31. jūliju, pīkst. 10,
pārdos vairāksolīšanā 1928,. g. 21. augustā, pīkst. 12 dienā, Ķirbižu
rīku uzturēšanu .
278.978,45
II! iec. mežziņa telpās, Ķirbižu muižā,
Uz tekošiem izdevunoplēšanai zemāk minētās ēkas
miem
164.312,—
i) uz Zilupes kazarmes pārbūves darbu nobeigšanu par summu pēc sekoša novērtējuma:
Uz procentiem un
1) Sagāzies labības šķūnis uz Ķirbižu III iec. mežziņa dieLs 38.486,92 un
kommisijām. . .
473.905,13
2) uz zirgu staļļa izbūves nobeigšanu Zilupē par summu nesta zemes Ns 87/82, novērtēts par Ls 100,—.
Uz ugunsapdrošināuz
Ķirbižu
III
iec.
mežziņa
dienesta
2)
Labības
šķūnis
Ls 4.368,07.
šanu
60.984,82
zemes Ns 88'82, novērtēts par Ls 54,—.
Uz nodevām un noApmaksāti ar 40 satīt, zīmognodokli paziņojumi par piedasagāzusies
kūdras
29.
apgaita,
atrodošies,
3) Oškalnu Ns
dokļiem ....
38.964,97
līšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs šķūnis
Ns 143/82, novērtēts par Ls 15,—.
Uz papīfa un celuar uzrakstu: 1) „Uz Zilupes kazarmes pārbūves darbu nobeigšanas
4) Oškalnu Ns 29. apgaitā atrodošies sagāzusies kūdras
lozas vešanas mak«soli" un 2) ,,Uz Zilupes zirgu staļļa izbūves darbu izsoli" iesniešķūnis Ns 144'82, novērtēts par Ls 15,—
sām
363.677,85
dzami Kara būvniecības pārvaldes techniskai daļai vai izsoles
5) Oškalnu Ns 29. apgaitā atrodošies sagāzusies kūdras Uz pārdošanas pro?dienā izsoles kommisijai līdz 1928. g. 31. jūlijam, pīkst. 10.
šķūnis Ns 145 82, novērtēts par Ls 15,—.
vizijām un rabaIzsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz pārvaldei
6) Oškalnu JVs 29. apgaitā atrodošies sagāzusies kūdras
tiem
226.941,98
Iepriekšēj a drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 3.000 un 2. p. — šķūnis Ns 146'82, novērtēts par Ls 15,—.
Uz iesaiņojumiem .
168.613,22
*-s 300. '
7) Seku purvā kūdras šķūnis Ns 181/82, novērtēts par Ls 100, - Gatavo preču krā' pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
Izsolē
Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos
juma samazināšaVērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Ar izsoles techniskiem 10" o drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas
nās pret 1926. g.
no
nosolītās
summas.
""fi lī guma noteikumiem, darba maksas aprēķiniem un zīmējumiem
jāpapildina līdz 10%
31. decembri . .
367.461,92
var iepazīties Kara būvniecības pārvaldes techniskā daļā
Citadelē
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt 1927. gada peļņa. .
147.474,44
^4 katru darbadienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no plk. 9—13) no izsoles pēc saviem ieskatiem.
; 41.4*15,17
4L465T7
un tanī pašā laikā Daugavpils būvju grupas kancelejā Daugavpils
Tuvākas ziņas Vecsalacas virsmežniecībā, pie Ķirbižu III iec.
mežziņiem.
un
Liepupes
IV
iec.
«tetoksnī.
9299o
L 3696
3

BILANCE

Kara būvniecībai pārvaldes

jaufetu izsoli

'

'

9248z

Vecsalacas

virsmežniecība.

8736v

Valde.

Pirmā Latvijas apdrošināšanas un transporta akciju sabiedrība

I Rīgas galdnieku un

Rīgā, Šķūņu ielā Ns 15.
Pelnīts.

Cfcļņa»

1.

un zaudējumu rēķina par

Ugunsapdrošinājumi.

Ls

Ls

1.

Prēmiju rezerve no iepriekšējā gada
. . . 34.000,—
Zaudējumu rezerve no iepriekšējā gada . .
2.838,50
Ieņemta prēmija
263.742,56
Pārapdrošināšanas kommisija
63.824,51
Zaudējumi no pārapdrošinātājiem
70.724,56 4351-3013
2. Transporta apdrošinājumi.
Prēmiju

rezerve no iepriekšējā gada
Ieņemta prēmija

. . .

Pārapdrošināšanas kommisija

Zaudējumi

no pārapdrošinātājiem

630,—
4.199,44
626,30
2.212,24

3. Ielaušanās zādzības apdrošinājumi.
Prēmiju rezerve no iepriekšējā gada
. . .
Ieņemta prēmija
4.

Zaudējumi
Kommisija

'. .

ienākumi

Procentes un kommisijas

Spedicijas nodaļa.
Kommisija par spedicijas darbiem
Kommisija par preču uzglabāšanu

Ls

aģentiem

Prēmiju rezerve nākošam gadam
Zaudējumu rezerve nākošam gadam
2.

Transporta

60.201,60
29.500,—
. .

.

16.845,95 007 «07 10

apdrošinājumi.
3.702,84
2.763,03
460,58

Zaudējumi

ļ Kommisija aģentiem
Pr?m

7 «67 98'

'-'11 rezerve nākošam gadam

„.. „„ Prēmiju rezerve

421,72
3,75
100,—

nākošam gadam

Dažādi

izdevumi.

Apdrošināšanas nodaļas pārvaldes izdevumi.

53.353,99
38.165,36
5.971,35
1.600,—

Procentes un kommisijas
Nama izdevumi

Ieskaitīts

amortizācijas kapitālā
QSQ A1\ Organizācijas izdevumu segšanai
70
».««,
'
*' Norakstīts ' šaubīgu parādu segšanai . . .
Spedicijas nodaļa.
Pārvaldes izdevumi
aooo-ioo
'
I Transporta uzturēšana

....

36.545,18
....
3.482,04

1.314,65
7.890,14

?

bilance
Kase

Vērtspapīri
Inventārs

Nekustams īpašums
Debitori
Organizācijas-izdevumi
Pārejošas summas

Transporta nodaļas rēķins
'
Saņemti vekseļi . . .

-"16.845,95
4.008,08
5.214,95
339.034J25
202.611,36

"?

880 lē

,
Maksātnespējīgā

Gustava

Ziii Unak un [iii? akc. sab.

parādnieka

Breckoffa

konkursa

valde uzaicina parādnieka kreditorus uz pilnu sapulci š. g. 19. jūlijā, pīkst. 6 vakarā, Rīgā, Elizabetes ielā 101, dz. 17, ar dienas
kārtību:
1) Nekustamas mantas pārdošana.
Ls
Ls
Pasivs.
2) Parādu piedzīšana no debiAkciju kapitāla konts . .
600.000,—
toriem.
Rezerves kapitāla konts .
8.200,— 3) Nesamaksātās algas izmaksa.
Amortizācijas kapitāla konts
36.967,— 4) Prasības ar aizturēšanas tieKieditoru. konts
22.609,81
sību apmierinājums.
Akceptu konts
.....
156.257,57 5) Dažādi saimnieciski
jautāPeļņa 1927. gadā .... 36.763,63
jumi.
9274z
Peļņas atlikums no 1926. g.
220,37 36.984 —
Konkursa valdes priekšsēd.,

Bilance uz 1927. g. 31. decembri.
Aktīvs.
un tekoša

Ls

Ls

rēķina
Kases
'. .
konts
4.907,57
Imobiliju
348.624,91
'
Mašīnu konts ...... 88.338,70
Elektriskās iestādes konts- 4.621,33
Fabrikas inventāra konts
2.152,56 95.112 59
h'.574,\6
Kantora inventāra konts .
11.930,50
Jēlvielu konts
Preču konts
96.429.35
Debitoru konts
290.380,52
Depozitu konts
1.058,70
—,02
Šaubīgu prasījumu konts .
Darba rīku konts ....
—,02
—,02
Muduļu konts
—,02
Organizācijas konts ...

zvēr. adv. P. Gusevs.

861.018^38 pināšana.

861.018^38

Peļņas un zaudējumu konts.

Konkursa

9283z
valde.

Daugavpils pilsētas prēf.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Ls
Ls
Ls
Ls
kara klausības apliecību, izdotu
Algas un atlīdzinājumi . 22.282,29
Brutto-peļna 1927. gadā:
1923. g. 15. janv. Ns 12771/
'
Pmcentes
11.590,23
no naglu fabrikas .... 117.551,17 .
22925 no Daugavpils kara apr.
Kantora un tirdzmec. izno nekustamiem īpašumiem 13.612,54 ļļ ii pārvaldes uz Benedikta, Donata
220
las atlikl, ms no 1926
dēlaVeļika vārdu.
Pel'
" *
NK.Tkantoraiz dēvum
8A75&
Prēf. pal. (pai āksts).
Nodokli
5.196,79
8392b
Darbvedis (paraksts).
Fabrikas noma
7.200,— 66.616 74
Daugavpils
pilsētas prefektūra
11.285,94
Konzign. preču konts
. .
izsludina par nederīgu nozaudēto
Preču konts
9.714,87
Latvijas iekšz. pasi, izd. 1924. g.
Šaubīgi prasījumi
....
6.782,53
18. dec. Ns 25769 no Daugavpils
Peļņa no 1927. g
36.763,73
piis. prēf. uz Vasiļija, Nikita d.
Peļņas atlikums no 1926. g.
220,37 36.984 —
Mozoļeva vārdu.
131.384,08
Prēf. palīgs (paraksts).
131.384,08
8391b
Darbvedis (paraksts).
ē,
8431
Valde.
Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
pagaidu personas apliecību, izd.
1928. g. 27. martā Ns 5333 no
Daugavpils pils. prēf. uz Olimpija
Kostigova vārdu.
Bilance uz 1928. g. 1. janvāri.
Prefekta pal. (paraksts).
8390b
Aktīvs.
Ls
Pasīvs.
Ls
Daugavpils pilsētas prefektūra
Skaidra nauda kasē
Akciju kapitāls
408,92
150.000,—
Materiāli, papildmateriāli un preces . 34.727,72
Kreditori
157.265,99 izsludina par nederīgu nozaudēto
Mašīnas un darba rīki .
201.737,30
Pārejošas summas
82,94 Latvijas iekšz. pasi, izd. 1924. g.
Inventārs un fabrikas iekārta
. . .
3.371,08
Skaidra peļņa 1927. gadā
23.140,76 6. febr. Ns 5432 no Krāslavas pag.
valdes uz Apolonijas, Jāņa m.
Debitori
35.748,07
Beinarovičs vārdu.
Vekseļi
21.626,14
Prefekta pal. (paiakst's).
Depo vērtspapīros un skaidrā naudā
30.680,—
8389b
Darbvedis (paraksts).
Izdevumi uz 1928. gadu . . . . ? ?
2.190,46

)

Audumu nkcilu sabiedrība „DENTELLE"

330.489,69

Zaudējums.

Skaidra

peļņa

1927. gadā

Ls

Ls

8.108,51
11.696,20
3.533,22

Peļņa.

Materiāli
Agio .4

Preces"

4.274,25
837,65

Spec.

call

tek.

rēķins

on

Latvijas ' bankā

33.848 ,06

Pārejošas summas. .
28.275'cjo
Korespondenti-biedri
58.439 ,7
Debitori
3.448 7

18.939^

4.444 ,

45K536vi

snccififrucija.
Zaudēts.
Kustama īpaš. amortizācija
Tirdzniecības
vumi

Ls

Pelnīts.

260,82 Magazīnas mēbeles

izde-

Procenti un diskonti
Procentuālais
peļņas
nodoklis. .... ' .
Šaubīgi parādnieki .
Skaidra
peļņa
par
1927. g.
. '. . . .

Ls
5.300 ,8]
3.646,7

Preces
Nekustama

33.419,51
1.312,21

.
īpašuma

ekspluatācija
. . .
"
Provīzija
. ....

11.600,25
22.631,62

872,14
2.870,64

.

4.444,11

j

43.179,43

43.179,4i

9096ē

Valde.

Akc. sab. senāk A.Gluchovski,
Rīgā, 1. Pils

ielā 24, dz.

12, Biržas namā.

Bilance uz 1927. g. 31. decembri.
Aktīvs
Kases konts

....
Tekošu rēķinu konts .
Preču konts

....

Vekseļu konts . . .
vekseļu
Protestēto
konts
Kontokorrenta konts
debitori
A. Gluchovski, Hamburgā
Fabrikantu konts . .
Inventāra konts . .
Uz priekšu izmaksāti
izdevumi
. . . .

Ls
Pasīvs
1427,01 Akciju kapitāla
297,96 Kontokorrenta
9205,48
— kreditori
1796,— Pārejošu summu
316,60

Ls
100000,-

konts
konts
. . .
konts

2788,3425,91

Pelnās un zaudējumu
konts ......

6388,63

32668,07
40196, 16
24535,09
1660,23

500,—
112602,60

=====— - I

112602,»

iFelņas un zaudējumi! fzonts.
Debets
Ls
Kredits
Ls
38615,71
Algas direkcijai
. .
12513,— Provīzijas konts . .
1146,15
Algas darbiniekiem .
10906,50 Preču konts ....
381,10
Vispārēji tirdzniecības
Akciju konts ....
4450,97
izdevumi
....
Cēla izdevumi
. . .
1390, 11
Procentes
īre par telpām
. .
Amortizācija (kantora

iekārtai)
Šaubīgu parādu norakstījumi
Tīrā peļņa . . . ? ? ?

720,84
1200,—

184,47

2388,44
6388,63
40142,96

40142J
VALDE.

89I2z
Jitkciju sabiedri&as

Austrumu eksportu kompunijni
Gtīča,
Bilance uz 1928. g. 1. janvāri.] >

330.489,69

Pelņas un zaudējumu konts.
Izlabojumi
un remonti .
Veikala izdevumi ....
Procentes
Provizija
Zaudējums 1926. gadā . .

23253

ka-

Zaudējumu un melnas rēķina

>

-

'

Amortizācijas

451.536,49

Maksātnespējīgā parādnieka
Maksimilian* Novicki vispārēja
kreditoru
sapulce notiks š. g.
26. jūlijā, pīkst. 6 vakarā ar sekošo dienas kārtību:
Pretenziju pārbaudīšanas tur-

2.4102

Kustams īpašums . .
Kreditori
Nekust. īpašuma ekSkaidra peļņa par
1.471,05 1927. g. .....
spluatēšana ....
Tirdzniecības
izdevumi
285,—
Korespondenti-biedri
19.579,82
173.090,52
Debitori
. . . . .
Kreditori
697,75

802.814,59

Valde.

3.453]-'

pitāls

16.535,48
10.623,—
85.117,38
2.608,20

2.600,—
30.000,—

151.00o'j

20,40
512 64i
2.174,— Labdarības
veicinās.
fonds .
2.208,—
593»
40.050,— Obligāciju parādi . . 145.000 J

ķīlā

Latvijas bankā \

Ls
1.029 J

kapitāls

300,—

Preces
554.756,60 Magazīnas mēbeles. .
Nekustams īpašums .

2.500.—

802.814,59

Pasīvs.
Rezerves kapitāls . .
Paju 1+apitāls
. . .
29.257,16 Paju kapitāla akumtilacija
95,67 Speciālais rezerves ka
pitāls
1.518,46 Amatniec.
veicinās.

65.000,—'

200.000,—

? ? ? 217.088,15

—

Ls
904,60

.

509ļ206

Ls

'

£Sifance uz 1928. g. 1. janvāri.

Akcijas
Obligācijas
Obligācijas

Pasīvs.

1.425,76 Akciju kapitāls
7.251,29 Rezerves kapitāls
20.350,— Amortizācijas kapitāls
15.909,73 Prēmiju rezerve
174.746,44 Zaudējumu rezerve .
326.478,79 Zīmognodoklis
7.000,— Valsts apdrošināšanas nodoklis
17.535,53 Kreditori
15.028,90 Diskontēti vekseļi

.

Tekoši rēķini

«ASOCIĀCIJA"

Aktīvs.
Kase
Tek. rēķins Vidzemes
savst. kred. biedr.
525 47 Tek. rēķins Rīgas Komercbankā
....
Tekošs rēķins
Latv.
Tautas bankā . . .
Noguld. Vidz. savst.
kred. biedrībā . . .
Drošības naudas . .
108.295,49 Ieņēmuma vekseļi
.

3.209,07

g. 31. dfcemfirī

I02T
Ls

7 326 45

47.702,99

554.756,60.

Aktīvs.

krēslinieku s-bas
Darbības pārskats par 1927. g.

400,—

3. Ielaušanās zādzības apdrošinājumi.
Pārapdrošināšanas prēmija
Kommisfja aģentiem

28.148,58
6.591,43
6.406,79
10.590,—
19.252,67

Ls

190.022,58
91.127,—

4.

Pasta nodevas

Nama

Ugunsapdrošinājumi.

Pārapdrošināšanas prēmija

Dažādi ienākumi.

Dārdzības piemaksa
Polišu nodevas

Zaudēts.

Pārapdrošināšanas prēmija

370,—
489,80
82,—

Pārapdrošināšanas kommisija

1027. g.

28 449 83
23.140/76
51.590,59

9095ē
Alūksnes iec. pol. priekšnieks
Alūksnes iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 431, izd. no Latv. iekšz. pasi Ns 419, izd. no
Alūksnes iec. pol.priekšn.!922.g. Alūksnes iec. pol. priekšn. 1922. g.
2. jūl. uz Otilijas Jāņa m. Zvej- 10. maijā uz Eduarda Jēkaba d.
nieks vārdu.
8642o Zvejnieka vārdu.
8641o

Elejas pol. priekšnieks izsludina
Ls \
Aktīvs.
Ls
Pasīvs.
par nederīgiem sekošus nozaudēKase
145,24 Akciju kapitāls . . . 250.000 ,-j
tus dokumentus: 1) Latv. iekšz Tekoši rēķini ....
747,58 Dažādas personas . . 35.021,3'
92.015,pasi jNe 164, izd. no Sesavas pag. Dažādas personas . . 292.411,34 Akcepti
valdes
1926. g.
10. febr.
uz Remeses
4.730,— Spec. tekoši rēķini
Ls
3.500,Līzes Ursteins vārdu; 2) Latv. Inventārs
8.104,78
„on Call" ....
993,22 iekšz. pasi N°362, izd. no Cērkstes,
Preces
11.113,50
340,34 pag. valdes 1921. g. 27. maijā Pārejošas summas. .
2.907,13
50.257,03 uz Elzas Miltiņš vārdu; 3) Latv.
Zaudējumi par 1926.g. 31.285,58
ekšz. pasi JNs 509, izd. no Jēkab- Zaudējumi par 1927.g. 29.091,16
____ _^
nieku pag. valdes 1920. g. 11. dec.
380-536|
380.536,31
uz Dores Brachman vārdu. 8705o

Krāslavas iec. policijas pr-ks
Zaudējumu un peļņas aprēķins par 1927. gadu.
izsludina par ned. sekošus nozauĻss
Zaudēts.
Ls
Pelnīts.
dētus dokumentus: 1) Latv. iekšz.
Valde.
2.79'i*
No
provīzijas.
.
.
.
4.817,90
Uz
precēm
.....
pasi Ns IT 000022, izd. no KrāsBurtnieku pag. valde izsludina lavas iec. polic. priekšnieka!928.g.
„ tirdzniecības
izNetto zaudējums par
29.091, "
devumiem ....
Par nederīgu nozaudēto Latvijas 20. janvārī uz Levs Rozins v.;
13.010,68
1927. g
ieksz 14.059,97
„ <y% un nodokļiem
___ — -;.
P> izd- no šās pag. valdes 2) karaklausības apliecību JVs 372,
' 920- g- 15. apr. Ns 1073, uz izd. no Daugavpils kara apriņķa
31.888,55
3U$^
Zapas Ādama m. Gūtmanis v. priekšnieka 1920. g. 2. augustā uz
Valde8645b
Dāvids Djubo vārdu.
8889z
900 lē

51.590,59

Iespiests Vali its tipogrāfijā.

