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Lubānas

tāju nodrošināšanu slimības gadījumos.
Ārstnieciskā palīdzība lauku iedzīvotājiem
un atalgojuma takse par šīs palīdzības sniegšanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par Lubānas ezera regulēšanas
darbu pārvaldi.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)
1. Lubānas ezera ūdens līmeņa regulēšanas darbus vada Zemkopības ministrijas zemkopības departamenta atsevišķa
pārvalde ar nosaukumu ,,Lubānas ezera
regulēšanas darbu pārvalde".
2. Pārvaldes darbinieki atalgojami no
budžetā darbu izvešanai atvēlētām summām. Štata darbinieku skaits un amata
kategorijas noteikti šā panta pielikumā,
bet pārējie darbinieki pieņemami uz brīva
līguma pamata, pēc vajadzības.
3. Pārvaldes štata darbinieki (2. p.
un teclmiskais
personāls, kam
piel.)
atalgojums noteikts pēc attiecīgām amata
kategorijām, saņem papildu piemaksas pie
pamatalgas 25% apmērā, bet bageru, kā
ari urbšanas, spridzināšanas un upes tīrīšanas komandas — darba ražīguma prēmijas, kuru normas un izmaksas kārtību
nosaka saskaņā ar noteikumu par valsts
darbinieku atalgojumu 25. un 26. p. (Lik.
1925. g. 133).

Pārvaldes

Iznāk katru dienu, izņemot

priekšnieks

un

viņa

palīgs

par braucieniem un uzturēšanos regulēšanas darbu rajonā dienas naudas nesaņem. Pārējie pārvaldes darbinieki par
izbraukumiem ārpus viņu pastāvīgās darba
vietas saņem komandējuma naudas uz
vispārējo noteikumu pamata. Šo darbinieku pastāvīgo
darba
vietu nosaka
amata persona, kurai piekrīt darbinieka
iecelšana amatā.
4. Lubānas ezera ūdens līmeņa regulēšanas darbu projektu apstiprina zemkopības ministris saziņā ar finanču ministri.
5.

Darba izdevumu segšanai Zemkopības departaments izsniedz pārvaldes
priekšniekam avansus; par avansu izlietošanu pārvaldes priekšnieks norēķinās
tieši ar Valsts kontroli, iesniedzot Zemkopības departamentam pie jauna avansa
izprasīšanas pārskatus vai avansu norēķinu norakstus pēc departamenta norādījumiem .
6. Pārvaldes priekšnieka kompetences
tuvāki nosaka zemkopības ministris.
Ar šo atcelti noteikumi par Lubānas
ezera regulēšanas darbu pārvaldi. (Lik.
krāj. 1926. g. 116.)
Rīgā, 1928. g. 17. jūlijā.
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Minist ru prezidents P. Juraševskis.
Zemkopības ministris V. Gulbis.

trešo izlaidumu.

(Izdoti uz noteikumu par naudu 8. panta
pamata.)
1. Trešā izlaiduma divu santimu gabali izgatavojami no bronzas, svarā 2 gr.

katrs, skaitā 5.000000 gabali. Monētu
diametrs 19V2 mm.
Svara svārstīšanās
nedrīkst pārsniegt 3% (t. i. 98,5—101,5).
2. Divu santimu gabala saturs: 95°/0
kapara, 4% alvas un l<>/ 0 cinka. Pielaižama satura svārstīšanās augšup vai lejup
ne vairāk kā 10/0. Ārējais veids: priekšpusē uzraksts ,,2 santimi" un kalšanas
gads; otrā pusē — valsts mazais ģerbonis
un uzraksts ,,Latvija ".
Rīgā, 1928. g. 24. jūlijā.
Ministru prezidents
Finanču

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

dienas

P. Juraševskis.

ministris R. Liepiņš.

Tautas

labklājības

Noteikumi

(Izdoti uz noteikumu par naudu 8. panta

pamata.)

tie-

vai vecmāti — pēdējie uzturami kopā ar

citiem tuvākiem pagastiem.
Piezime.

Tautas- labklājības
ministrijai tiesības grozīt ārstu vai vec-

māšu darbības
vai samazinot.

rajonu, to

palielinot

4. Pagastu resp. apriņķu pašvaldības,
kuras vēlas pieņemt
ārstu, medicīnas
feldšeru vai vecmāti, par to paziņo
Tautas labklājības ministrijai. Ja Tautas
labklājības ministrija pieņemšanai piekrīt,
viņa nāk Ministru kabinetā ar priekšlikumu noteikt no valsts maksājamo pamatalgu un pēc tās apmēra noteikšanas
par to paziņo attiecīgām pašvaldībām.

Pēdējās

noslēdz

ar ārstu resp. vecmāti

vai medicīnas feldšeru līgumu, kurš iesū-

Tautas

ministrija 1.

par sīkās metalnaudas viena santima
gabalu ceturto izlaidumu.

ministrijai

sība noteikt, ka pagastos, kuru nelielā
iedzīvotāju skaita dēļ nav lietderīgi uzturēt patstāvīgi ārstu, medicīnas feldšeru

tāms apstiprināšanai
Ar

ārstiem,

vecmātēm
izstrādā

medicīnas

noslēdzamo

labklājības

feldšeriem

līgumu

un

paraugu

Tautas labklājības ministrija

piesūta visām pagastu

un

apriņķu

un

paš-

valdībām.

Novirzīšanās no parauglīguma

gabali izgatavojami no bronzas, svarā
1,8 gr. katrs, skaitā 5.090.000 gabali.

pielaižama
ministrijas
gadījumā.

tikai ar Tautas labklājības
piekrišanu katrā
atsevišķā

Monētu diametrs 17 mm. Svara svārstīšanās nedrīkst
pārsniegt
(t. i.
3%

5. Iepriekšējā (4.) pantā norādītā kārtībā pieņemtiem ārstiem, medicīnas feld-

1.

Ceturtā

izlaiduma

viena

santima

98,5—101,5).

2.
95%

Viena

santima

gabala

saturs:

kapara, 4% alvas un 1% cinka.
Pielaižama satura svārstīšanās augšup vai
lejup ne vairāk kā 1%. Ārējais veids:

priekšpusē uzraksts ,,1 santims" un kalšanas gads; otrā pusē — valsts mazais
ģerbonis

un uzraksts

,,Latvija'.

ir

nodrošināšanu slimības

no

tās

veidus, kā

valdēm. Tādā gadījumā uz pēdējām pāriet arī tie pienākumi un tiesības, kas šinī instrukcijā paredzēti pagastu

pašvaldībām.
Piezīme. Tanīs

apriņķos, kuros pa-

gastu

iedzīvotāju

valde

no

ārstēšanu apriņķa

pagastu pašvaldībām

jau

pārņēmusi — likumā par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos un šinī instrukcijā pašvaldihām
un
tiesības
paredzētie pienākumi
piekrīt
2.

tieši apriņķa

Ārstnieciskās

valdei.

palīdzības

sniegšanai

pašvaldības

administratīvās
attiecīgas
robežās dzīvojošām personām, uz kurām
attiecas likums par lauku iedzīvotāju
nodrošināšanu slimības gadījumos, pagasta
pašvaldības resp. apriņķu valdes pieņem
ārstus, medicīnas feldšerus un vecmātes
un uztur ārstniecības iestādes, kā: ambulances, slimnīcas, sanatorijas un dzemdēšanas patversmes.
Pagastu
resp. apriņķu pašvaldībām,
kurām nelielā iedzīvotāju skaita vai citu
apstākju dēļ nav lietderīgi uzturēt savas
ārstniecības iestādes, par šo iestāžu uzturēšanu jāvienojas ar Tautas labklājības
ministrijas piekrišanu ar citām pašvaldībām, organizācijām vai iestādēm. ?

12. pantā, sākas no tās dienas, no kuras

saskaņā

šīs

instrukcijas

1. punktu

sākas

attiecīgās

iedzīvotāju

tiesības

uz ārsta

10.

ar

Likuma

19.

pantā

6.

panta

pašvaldības
palīdzību.

paredzētos

pa-

balstus un aizdevumus piešķi r pie Tautas
labklājības ministrijas pastāvošakommisi ja,
kuras priekšsēdētājs ir tautas labklājības
ministris un locekļi: pa vienam pārstāvim
no Tautas labklājības, Iekšlietu un Finanču

ministrijas

Kommisijas

un

Valsts

kontroles.

lēmumus apstiprina Ministru

kabinets.
Izsniegto pabalstu
un
aizdevumu izlietošanu pārrauga Iekšlietu un
Tautas labklājības ministrija.

11. Likuma 19. pantā paredzētos būvkokus izsniedz Zemkopības ministrija uz
Tautas
labklājības
ministrijas
priekš-

Ministru prezidents P. Juraševskis.
Tautas

'to

tās

vērtības — no tās dienas,
attiecīgas paš-

dienas,

kad

stājusies amatā

3) uz ārstēšanos valsts un pašvaldību
slimnīcās un sanatorijās ar >/3 pie1928. gada

maksu — no

7.

Ārstēšanas

izdevumus

I. jūlija.

valsts

un

pašvaldības
slimnīcās
un
sanatorijās,
atskaitot paša saslimušā piemaksas, valsts
un attiecīgas pašvaldības likumā noteiktā

apmērā sedz pēc minēto slimnīcu rēķiniem tikai tām personām, kuras minētās
slimnīcās ievietotas ar šīs instrukcijas
4. panta kārtībā pieņemtu attiecīgas pašIzņēmuma
valdības
ārstu piekrišanu.

veidā sevišķi
nepieciešamos gadījumos
Tautas labklājības
ministrijai
ir
tiesības noteikt, ka ārstēšanas izdevumi
likumā noteiktā apmērā jāsedz valstij un
pašvaldībai

arī

tad, ja saslimušais slim-

nīcā ievietots citādā kārtībā. No 1928. g.
1. jūlija līdz laikam, kamēr sāk darboties
attiecīgas pašvaldības

ārsts,

še

minētos

izdevumus pašvaldības un valsts sedz neatkarīgi no tam, kas saslimušo slimnīcā
ievietojis, izņemot gadījumus, kad pēc
Tautas labklājības ministrijas atzinuma
ārstēšana slimnīcā

nav bijusi

Norēķināšanas
minētiem

un

labklājības ministris
V. Rubulis.

kārtību

par

vajadzīga.

iepriekš

izdevumiem starp pašvaldībām

slimnīcām,

valsti — nosaka
nistrija.

—

un

Tautas

pašvaldībām
labklājības

un
mi-

8. Zāles, pārsienamos līdzekļus un citus
ārstniecības

piederumus

saslimušiem

1928. g. 25. jūlijā.
Tautas labklājības ministris
V. Rubulis.

no-

attiecīgas pašvaldības vecmāte,

piem.

apriņķu

Attiecīgās pašvaldības robežās dzī-

gadi-

2) saņemt dzemdību gadījumos vecmātes palīdzību par brīvu — no

pagastu pašvaldības. Pēdējām ir
valdes piekrišanu,
tiesība, ar apriņķa
ārstnieciskās palīdzības
sniegšanu, visu

dažus

re-

Apstiprinu.

kad stājies amatā
valdības ārsts,

izved

tikai

9.

tiesība:

teiktās takses un saņemt vajadzīgās zāles, pārsienamos līdzekļus un
citus nepieciešamos ārstnieciskos
piederumus, ar piemaksu 1/i apmērā

no-

ārstēšanu slimnīcās un sanatorijās, nodot

izrakstītu

vojošo darba devēju pienākumi un algoto
darbinieku tiesības, kas paredzēti likuma

1) griezties pie ārsta vai izsaukt ārstu
pie sevis mājās, ar piemaksu pēc

drošināšanu slimības gadījumos paredzēto
ārstnieciskās palīdzības sniegšanu personām, uz kurām minētais likums attiecas,

vai

ārstu

tību. Likuma 3. panta 2. punktā paredzētās piemaksas saslimušais nomaksā
aptiekai pie zāļu saņemšanas, bet pārējo
daļu samaksā Tautas labklājības ministrija
tieši aptiekai vai caur attiecīgu pašvaldību.

6. Pagastu pašvaldību iedzīvotājiem,
uz kuriem attiecas likums par
lauku

1928. g,

lauku'iedzīvotāju

pašvaldību

Ri^i , 1928. g. 24. jūlijā.

127) 3. p. pamata.)
par

uz

cepšu pamata kaut kurā aptiekā, izņemot
tās, kuras atteikušās parakstīt Tautas
labklājības ministrijas
noteikumus par
zāļu izsniegšanas un norēķināšanās
kār-

tautas labklājības ministri.

Instrukcija
pie likuma par lauku iedzīvotāju
nodrošināšanu slimības gadījumos.

Likumā

sniedz

—,80

tās dienas,

no

Tautas labklājības ministrijas

1.

personas

pamatalga izmaksājama

jumos,

(Lik. kr.

,,— ,15
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
, —,20
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
.' . ,,— ,25
(par obligāt. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

kad attiecīgā persona stājusies pie pienākumu izpildīšanas, par ko pašvaldība
paziņo Tautas labklājības ministrijai.

Finanču ministris R. Liepiņš.

šā likuma

Ls 4.—
rindiņu

likumu. Būvkoku izsniegšanas kārtību
nosaka zemkopības ministris saziņā ar

Ministru prezidents P. Juraševskis.

(Izdota uz

rindiņām
par katru tālāku

šeriem vai vecmātēm no valsts pienācīgā

iedzīvotāju

Rīgā, 1928. g. 24. jūlijā..

Zemkopības ministris V. Gulbis.

Lubānas ezera regulēšanas darbu pārvaldes
darbinieku skaits un amatu kategorijas.

3.

Noteikumi

par sīkās metalnaudas divu santimu

•Ministru prezidents P. Juraševskis.

Noteikumu par Lubānas
ezera regulēšanas darbu pārvaldi 2. p. pielikums.

svētdienas un

d^^^^H^^^

Sludinājumu maksa:

laikraksts
svētku

Redakcija:
Kantoris un ekspedīcija:
'Ž^ JS^^^iH^^Ķr
Rīgā, pilī .Vo 2. Tālrunis 20032
^ Rīgā, pili Xs 1. Tālrunis 2C031
^fl^SaPP^P
Runas stundas no
11—12
<^
Atvērts no pulksten 9—3

ezera regulēšanas

darbu pārvaldi.
Noteikumi par sīkās metalnaudas divu
santimu gabalu trešo izlaidumu.
Noteikumi par sīkās metalnaudas viena
santima gabala ceturto izlaidumu.
Instrukcija pie likuma par lauku iedzīvo-

krāj.

oficiāls

Ls ,8> —
8adu
i 2 gadu . . . „ 10 —

>

Noteikumi par

Latvijas valdības

iz-

Ārstnieciskā palīdzība lauku iedzīvotājiem un atalgojuma takse par
šīs palīdzības
Saskaņa

tāju

ar

likumu

sniegšanu.
par

lauku

iedzīvo-

nodrošināšanu

slimības gadījumos
(Lik. kr. 1928. g. 127) un Ministru kabineta 1928. g. 24. jūlija sēdē apstiprinātu
instrukciju par šī likuma izvešanu dzīvē
Tautas labklājības
ministrija paziņo un
nosaka sekošo:
1. Tautas labklājības ministrija par
katra slimnieka ārstēšanu valsts vai pašvaldības slimnīcā vai sanatorijā, sākot ar
1928. gada 1. jūliju, maksās vienu trešdaļu (i :i ) no ārstēšanas izmaksas; otru
trešda[ u (' 3 ) segs attiecīgā pašvaidība;

trešā trešdaļa ('/a) jāmaksā slimniekam
trūcības gadījumos pagastu
vai apriņķu valdēm ir tiesība viņu atsvabināt arī no šīs trešdaļas samaksas;
tādā gadījumā arī to trešdaļu, kas būtu
jāmaksā slimniekam pašam, viņa vietā
sedz: ' 3 pašvaldība, kas izdevusi trūcības apliecību, un -Tautas labklājības

pašam, bet

ministrija.
2.

Dzemdēšanas

gadījumos

vecmātes

sniegs palīdzību

(ieskaitot ari zāles) pilnīgi bez maksas — no tās dienas, kad
attiecīgā Tautas labklājības ministrijas
ijonā stāsies amatā pašvaldības
pieņemta un Tautas labklājības ministrijas
a vecmāte.

3. Ikkatram lauku iedzīvotājam, uz
kuru
attiecas augšminētais likums, ir
tiesības griezties pie pašvaldības pieņemta
un Tautas labklājības ministrijas
ārsta vai izsaukt šo ārstu mājās,
no tās dienas, kad attiecīgā rajonā
stāsies amatā.
Lauku iedzīvotājiem par
palīdzības sniegšanu jāpiemaksā ārstam
pēc sekošas takses, kuru
Tautas
labklājības

ministrija, pamatodamās

uz

likuma

20. pantu,

nosaka

1928. g. 1. augusta
gustam:

līdz

uz

no

laiku

1) Par vizīti pie ārsta runas
stundās, bet pēkšņos saslimšanas gadījumos un
par pirmo palīdzību arī
ārpus runas stundām ..
Ārpus runas stundām un
svētdienās
un svētku
dienās

Ls

1,—

kām

I,—

ministrijas darba
paziņo,
ka
Dina
Rapoport - Valdšteine,
dzīv.
Jaunlatgalē, pieņemta par
valsts darbinieku zobārsti, sākot ar š. g. 1. augustu.

labklājības

materiālus

Paziņojums.
Ar Rigas apgabaltiesas
1. kriminālnodaļas š. g. 21. jūlija rīcības sēdes lēmumu apķīlāts
146. Laikraksta ,,Cīņas laikmets" š. g.
20. jūlija N° 8.
Izdevējs
— Latvijas
metālstrādnieku arodbiedrība. Atbildīgais
redaktors — Pēteris Cinis.
E. Pīpiņa un
J. Upmaņa spiestuvē, Rīgā, Marijas ielā 10.

Rigā, 1928. g. 24. jūlijā.

N2 152778.

5,

5) Par laborātoriskiem izmeklējumiem, kā:
siekalu, kuņģa sulas u. t. I.,
virs maksas par vizīti..
injekcijām,

15,—
Meklē mantiniekus.
Ārlietu ministrija ar šo dara zināmu,

1.—

neie-

skaitot zāles

0,30—

1,—

Zemkopības ministrijas kultūrtechnii
daļa paziņo, ka zemkopības ministris
š. g._ 10. jūlija lēmumu ir apstiprina
kulturtechniskas daļas sastādīto un
p^
un Ugāles pagasta meliorācijas sabied
bas „Puzes-Modes"
darbu
daiībnj«
pilnā sapulcē pieņemto Ventspils apriņ
Puzes un. Ugāles pagasta Modes pļ
muižas jaunsaimniecību galveno novj
grāvju_ projektu. Līdz ar projekta a

stiprināšanu
zemāk
visiem _
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustam
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību t

pjey

mējiem

Preses un biedrību nodaļas vadītājs

Valdības iestāžu paziņojumi.

un

Paziņojums.

Dr. D r i b a.

ambulato-

zāles

K. V]

Darbvedis A. Liepj,

direktors F r. Roze.

nodaļas vadītājs

maksas,

ir

uzlikts

par pienākumu pi^

K. Vilde.

līties meliorācijas
sabiedrībā
B
Modes" minēto meliorācijas darbu \n

Darbvedis A. Liepiņš.

šanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšai

p

Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.

Paziņojums.

ka Vācijā miris Latvijas pilsonis Zano
Kozlovskis, atstājot dažādas mantas.
Piederīgie
tiek
uzaicināti
tās saņemt
ārlietu ministrijas juriskonsultācijā.

M> 152805 .

biedrību nodaļas vadītājs

Preses un

Valsts darbinieku ārstniecības

vadītājs H. Liepiņš.

riskām operācijām, neie-

Rīgā, 1928. g. 26. jūlijā.

departaments

Departamenta

5,—

1,

6) Par

Tautas

aizsardzības

Sociālās apdrošināšanas nodaļas

lus

skaitot

Jaunlatgalē un apkārtnē dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.

direktors Fr. Roze.

operācijām, neie-

14/.
Uzsaukums
,..V
1. Piij^
Štai teisvbe!" lietuvju valodā.
Ie$i2
D. Krastinš spiestuvē. Rīgā, Dzima
"
ielā J* 33.

Paziņojums

Darba aizsardzības departamenta

ambulatoris-

lielākām

ap-

Rīgā, 1928. g. 25. jūlijā. N« 2735.

skaitot zāles un materiā-

4) Par

vai

ja pagastu vai apriņķu
valdes viņas no
piemaksas par zālēm atsvabinājušas; tādā
gadījumā pie zāļu saņemšanas aptiekai
Jāiesniedz attiecīgā trūcības apliecība.

2,—

3) Par sīkām

pagastu

cīgas personas saņem zāles bez

bet
no pulksten 21—7
(9 vakarā līdz 7 rītā) un
svētdienās un svētku die-

nās

gadījumos

4. Zāles, pārsienamos līdzekļus un
kādus
citus
ārstnieciskos
piederumus,
pašslimniekam izrakstījis
attiecīgais
valdības ārsts, var saņemt tuvākā aptiekā
par puscenu no viņu vērtības; otru pusi
Trūsegs Tautas labklājības ministrija.

0,50

2) Par izbraukumu pie slimnieka, neieskaitot maksu
par satiksmes līdzekļiem,
parkatrustundu no pulksten 7—21 (7 rītā līdz
9 vakarā)

Trūcības

iedzīvoriņķu valdēm ir tiesība lauku
tājus atsvabināt no šai taksē noteiktām
piemaksām; tādos gadījumos, uzrādot attiecīgo trūcības apliecību, ārsti palīdzību
sniedz bez maksas.

1929. g. 1. au-

Kulturtechniskas

Ar
Rīgas apgabaltiesas 3. kriminālnodaļas š. g. 21. jūlija rīcības sēdes lē-

mumu apķīlāts

daļas vadītāja vietā
J. Pelsi

Darbvedis F. Briedi

Nekustamas mantas saraksts,
tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 10. jūlija lēmuma ir jāpiedalās Puzes-Modes meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība
pagasta
Modes pusmuižas
jaunsaimniecību
galveno novadgrāvju
rakšanas darbu
izvešanā un izvesto darbu uzturēšanā kārtībā.

5

I

Dalībnieka

Vārds

jg

°9
I

1.
2.

3.

un

uzvārds

Valts Ozoliņš

Dalībnieka

piederoš0

—

vai

īpašumu tiesību

viņa lietošanā

pēc

- apzīmējums

esošo māju
J

mērniečības

īpašnieks
„

Kārlis Jurkevics

Mā J^^

Dalībniekam

nosaukums

Kraujas
Jaunkrauji

.

Kādā pagastā atrodas mājas

pēc

un pie kādas agrākās muižas

.
..
piederēja

plānjem

zemes
grāmatu
u
feģistra

14 F, Fa

1930

Ugāles pagasta Ugāles muižas

9 F, Fa

7Ī39
lKj;>
'

1936

Krauju

„

Svīteri

—

96
jjKc

'

skaitu

57,—

mājām

'

88, —

Krauju
mājām
J
'

Ugāles pagasta Ugāles muižas

526,—

11UD

4.

Kārlis Zvinguls, Lotte Zvinguls

„

Kvēpi

5.

Jānis Kantiņš

„

Auziņi

—

77
jKčrf

10 F, Fa

1939

„

Jānis Priekuls.

......

„

Abelnieki

51 F, Fa

3228

„

143,—

Ugāles pagasta Ugāles muižas
Krauju

7248
6.

Piezīme

r^kina
datīb.-,
. , "
nieku baisu

Ugāles pagasta Ugāles muižas

7T45
'^°

Georgs Henkels

Darbu
izmaksa pēc
projekta,
_

^

kuras īpašniekiem vai viņu
kopējo Puzes
un Ugāles

Puzes

šinī dalībnieku saraksti
radItas <?arbu «maksas a

mas uzskatamas par panu
dalībnieku maksājumu not«
anai un nokārtošanai, kaļ
.
^.
darbu pirmreizējas īzvešas
tā arī pie izvesto darbu m
rēšanas kārtībā
turpini
neņemot vērā
darbu t»

izmaksu, kura var būt mazi
vai lielāka.

60,—

mājām

pagasta

Puzes

muižas

83,—

Modes pusmuižas
7.

Kārlis-Eduards

8.

Jānis Zīle

Zīle

„

Modnieki

65 F, Fa

3236

Puzes pagasta Puzes
Modes pusmuižas

muižas

300,—

,.

Druvnieki

54 F, Fa

3003

Puzes

muižas

133,—

pagasta

Puzes

8459
9.

„

Aleksandrs Sterns

Zvaigznītes

56 F, Fa

2963

„

„

281 —

„

„

129,—

8120
10.

Sniedziņi

,

Andrejs Boitmans

55 F, Fa

3033

8489
11.

Kārkli

„

Ansis-Liepājnieks

48 F,

Fa

3233

Puzes pagasta

Puzes

muižas

201,—

Puzes

muižas

202,—

Puzes pagasta Puzes
Modes pusmuižas

muižas

293,—

Puzes

muižas

328,—

Puzes

muižas

330, —

Puzes pagasta Puzes
Grēgeru 'mājām

muižas

200,—

Puzes

muižas

327,—

Modes pusmuižas
12.

Vecbirznieki

„

Pēteris Ozoliņš

60 F, Fa

3032

Puzes pagasta

8488
13.

Līze

Zīle

14.

Kārlis Zīle

Ieguvēja

Jaungulbīši

67 F, Fa

Z. I. V. 131
k. Ne 30267

īpašnieks

Ķiršnieki

63 F, Fa

3232

pagasta

Puzes

Modes pusmuižas
15.

Andrejs Strazdiņš

16.

Indriķa

17.

Jānis Kemlers.

Krūmiņi

61 F, Fa

3030

Ieguvējs

Vītolnieki

62 F, Fa

Z. I. V. 66
k. JV° 30254

īpašnieks

Mežzemnieki

57 F

„

Puzes pagasta

8486
Mittenberga mant. masa
.

.

....

2993

pagasta

Puzes

8450
Fricis Rubens

.......

„

Laidari

58 F

3234

19.

Fricis Engels

Ieguvējs

Grēgeri

59 F

Z. I. V. 66
k. Ns 30251

20.

Ansis Līners

īpašnieks

Sudrabkalns

44 F

3214

?

"

'' ?

183 —

»

>

18.

Ugāles pagasta Ugāles muižas
Grēgeru mājām

258,—

Puzes

muižas

213,—

muižas

226,—

pagasta

Puzes

Modes pusmuižas
21.

Fricis Šveicers

Zaļenieki

„

45 F

3002

Puzes

pagasta

Puzes

8458
22.

Jēkabs Bauragarts

Modes

„

46

F

3031

153,—

m

8487
23.

Andrejs Līners

24.

Mežu departaments

25.

Valsts

Krišiņi

42 F

—

Mežsarga dienesta
zeme

47 F

—

Valsts mežs

,

3029

n

u

m

u

50) _

8485

Rīgā, 1928. gada 20. jūlijā.

—

—
—

Puzes pagasta Puzes
Krišiņu mājām

muižas

—
Kulturtechniskas

261,—
177,—

dajas vadītāja vietā
Darbvedis

J. Pelsis.

F. Briedis.

NEDĒĻAS

uz 1928. g. 25. jūliju.

Ārzemju valūta

Su* t^TzTmes UnVkaWala
V'alst»; *ases

23/2/745 13
4479 809 _
'

9,730,139
83,107 ,984
i "rermīnā " vekseļi
42,901,419
iLnmi oret nodrošinājumiem.
^
10,167,329
•
aktīvi
L
252,198,614

P A S1 V A.
Bankas naudas zīmes apgrozībā. .
Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Speciālās rezervei

Lati.
41,830,3r.O
15,581,423
3,090,586

Noguldījumi

11,426,662 92

58
98

Tekoši rēķini

55

Valsts rēķini un depozīti

54

Citi pasīvi

ir
79.

atcēluši

likumu

Krustiņa

Jura

d.

Dzen a testamentu.

Rīgā, 1928. g. 25. jūlijā.

'
L Ns 4809.
Priekšsēd. v. A. Blumentāls

10081

Sekretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

.

Febris recurrens. . .
Febris interm
Morbus Heine Medin
Encephalitis letharg
Variola et variolois .

.

.

.

.

.

.

1. iec.

Rīgas

.

I un

lec.

tiesu izpildītājs

apgabaltiesas

prasībās pārdos

5.

1. lec.

11 izsolē

Latvijas mazsaimnieku krāj-aizd.

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 26. jūlijā.
10101 Tiesu izp. J. Grīnfelds.
Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu

izpildītājs
paziņo, ka
1928. g.
3. augustā, pīkst. 1 dienā. Rīgā,

paziņo, ka 1928. g. 2. augustā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Tērbatas
ielā Ne 37,
pārdos
Mildas
Ozols
kustamo marjtu,
sastāvošu no viena vieglā automobiļa

.

.

.

Trachoma
Mening. cerebrospin. epid
Tetanus
Lepra

un novērtētu par

Ls 2000.

Rīgā, 1928. g. 21. jūlijā.

10075

Tiesu izp. O. Stellmachers.

Spitālība

no

un Jelgavas saprasību apmieri-

Žanno

zālē,
publiskos

torgos pārdos

Jelgavā, II hipot. iec. ar zemesgrāmatu reģistra Ne 294;
2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 40,500;
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku

ka arī apskatīt pārdodamo mantu

no aovērtēšanas

10142 Tiesu izpild. L. Jakstiņš.

Rīgas

apgabaltiesas

8. iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka

1928. g. 4. augustā,

10 dienā, Rīgā, Bolderājā,
Filipa ielā JM° 5, pārdos I un
II torgos Jāņa Smiltena kustamo mantu, sastāvošu no elektropīkst.

pie

par

personām,

torgiem

5)

Ls

ka

kuras

vēlas

ņemt,

jāie-

desmitā

daļa

dalību

zalogs

—

zemes

20.993,25

summas:
grāmatas

uz

so

īpašumu tiek vestas
JelgavasBauskas zemes grāmatu nodaļā.
kurām

Personām,

ir

kādas

tiesības uz pārdodamo īpašumu,
nepielaiž, tādas
kas pārdošanu
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

20.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu pilsētas
tiesu
izpildītājs,
kura
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
vietas.
varēs pārdošanas dienā uz
kanceleja atrodas Jelgavā. AkaRīgā, 1928. g. 18. jūlijā.

jūnijā

Rīgā

mir.

Petera-

Voldemāra Jāņa d. Kalniņa
testamentu.
Rīgā, 1928. g. 25. jūlijā.
L Ns 3604
Priekšsēd.

10080

v. A. Blumentāls.

Stāļa

novērtētu

kustamu
no

mantu,

automobiļa

un

par Ls 1700.

motoriem
un
par Ls 6100.

cita

un novērtētu

Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,

10134

Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu

dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:

Rīgā, 1928. g. 13. jūlijā.

10103

Tiesu

izp. J. G r i n i 0 s.

Rīgas

apgabaltiesas

Sekretārs A. Kalve.

paziņo, ka 1928. g.
izpildītājs
10 dienā,
27. septembrī, pīkst.
Jelgavas apgabaltiesa,
Rīgā, Rīgas apgabaltiesas civīlpamatojoties uz civ. proc. lik.
panta, paziņo, ka šīs tiesas nodaļas sēžu zālē. nekustama
g. 30. augustā attaisīs īpašuma pārdošana, kurš atrodas
un nolasīs 1925. g. 2. jūlijā un Rīgā, Čiekurkalnā, 1 līn,.N°17a,
iec. ar zemesgrāmatu
'928. g. 23. februārī
mirušo V hip.
s 999 un pieder Andrejam
reģ. jN'
Jāņa un Annas Z a 1 a k u testamentu.
Bukam ir atcelta.
Rīgā, 1928. g. 26. jūlijā.
Jelgavā, 1928. g. 24. jūlijā.
10135
Tiesu izp, Ed. Kalniņš.
L. Ns 1882 28 g.
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
Sekretārs Mittelhof S. izpildītājs, kura kanceleja atrodas
. 'atgalēs apgabaltiesas, Vilēnu
'
miertiesnesis,
saskaņā
ar
Javu 1928. g. 7. jūnija lēmumu
proc. lik. 1460*4., 1460*6.,
P- p. atsauc Eliasa Kakļļsa pilnvaru, izdotu Antonam
rtam un apliecinātu pie Rē?
apr. IV iec. miertiesneša
g. 29. nov., reģ. Ns 1316.
ehos, 1928. g. 20. jūlijā.
UvI- I* 435.
9757b
Miertiesnesis K. Kalniņš.

K~ -

Re"ibates pagasta tiesa,
<pr., pamatojoties uz savu
«numu
no š. g. 20. maija, uz«cma personas
(kreditoru?), kunem būtu
kādas
prasības uz
tirgotāja Jura Krūmiņa
1
niantu, sešu mēnešu laikā

p;

īlinājuma dienas, pieteikt
tiesai.
Pēc sešu mētermiņa
notecēšanas nej^
prasības
uz mir.
Jura
'.'a atstāto mantu, vairs
ks pieņemtas.
"
Rembatē, 192s. g. 30. jūnijā.
Pnekssēd. M. Lūks.
8486b
Rakstvedis (paraksts).
aas pag.

Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, dz. 8,
paziņo, ka 1928. g. 7. augustā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā JVs 25, sētā, otrreizējā

8.

iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka

kustamo
liellopiem

1) ka Jelgavas kredītsabiedrības

un Pētera Grinfelda prasību apmierināšanai
no Kārla Zeksera
g. 7. novembrī, pulkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu

1928. g. 15. augustā, zālē,

pīkst.
12 dienā, Rīgā, Kroņu
ielā
Ne
15, pārdos
1.
un
2. torgos Kārļa un Annas Veidu
mantu,
un cita

sastāvošu
un

no

novērtētu

par Ls 1137.

publiskos

Rīgā, 1928
10102

g

23. jūlijā.

Tiesu izp. J. Grinios

torgos pārdos

Kaspara
d. Zekseram
Kārlim
piederošo
nekustamo īpašumu,
Jelgavas apriņķa
kurš atrodas
Džūkstes pagastā ar zemesgrāmatu reģ. Ne 4276 un sastāv no

Pienavas
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

muižas

atdalītām
,,Dirbe-Peter" mājām, 80,89 desetīnas platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torsiiem
apvērtēts
par
Ls

10.000 - .

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

3425—344?
95—103

Vērtspapīri:

—
—

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

—

.

98—100
98—100

.

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

—

.

3

92—93
96—97

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevic»

—
—

...

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers

Redaktors M. Arons.

Liepājas apgabaltiesas tiesu

iz-

pildītājs par Liepājas pilsētas 2.iec.

kura kanceleja atrodas apgabaltiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
uz

civ.

proc.

lik.

1141.,

1143.,

1146.—1149. p. paziņo, ka 1928.g.
5. oktobri, pīkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā

vairāk-

Valsts dzelzceļu 8. ceļu iec. priekš-

nieks,

izsludina

1928. g. 8. aug.

pīkst.

12, savā kantorī Jelgavas
stacijas ēkas 2. stāvā, ist. Ne 5,
JAUKTAS IZSOLES
uz sekošiem darbiem:
1) Atjaunot koka kājnieku tiltiņu pie Lielupes Jelgavas stacijā.
Drošības nauda Ls 35,—;

solīšanā

2) Pagarināt koka preču šķironekustamo
īpašumu, piederošu šanas rampu Jelgavas stacijā. —
Jāzepam (Jozefam)
Dāvida
d. Drošības nauda Ls 20,—;

Liepājā,
3) Uzbūvēt preču pārkraušakurš atrodas
Dienvidus
rīta
ostmalā Ne 13 nas rampu no betona Meitenes
un
ierakstīts Liepājas-Aizputes stacijā. — Drošības nauda Ls 50.
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
Ne 83.
Šis nekustams īpašums

ir no-

vērtēts uz Ls 5000 un
tiek
pārdots dēļ Mozusa Judeļa-ldela
un

Paulines

Šefkindu

prasības

apmierināšanas.
Bez minētās
prasības
uz šo nekustamu īpašumu
ir
nostiprināti
hipotēku
parādi: 9000 rub. krievu cara
naudā un Ls 37.966.
Solīšana sāksies saskaņā
civ. proc. lik.
1871. p. no

vērtēšanas
vai

no

summas

Ls

priekšrocīgu

ar
no-

5000

prasību

4) Uzbūvēt dzīvojamo ēku uz
līn. Jelgava-Meitene 9. klm. Drošības nauda Ls 100,—.
Tuvākas zinas iecirkņa kantorī, istabā .V? 22 no pīkst. 10—14.
10108
Rēzeknes pilsētas polīc. priekšnieks, saskaņā ar civ. proc. lik.
1030. un 1031. p. p. paziņo, ka
1928. g. 7. augustā pīkst. 11,
ielā Na 3
Rēzeknē, Vienības
atklātā

izsolē tiks pārdota Vladi-

mira Masļenikova kustama manta, sastāvoša no rakstāmgalda,
ēdamgalda,

kušetes

summas, skatoties

un

medību

no tam, kura bises 16 cal. un novērtēta
summa būs augstāka pārdošanas Ls 170,—.

par

dienā.

no-

Izzināt

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 23,558,80 ar « ,,;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt.
maksā zalogs — desmitā

dienai.

Visi raksti

jāie-

un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,

ir ieskatāmi Liepājas
apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie

tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 21. jūlijā.
Ne

1707.

10113

Tiesu izpild. J. Petersons.

Citu iestāžu
sludinājumi.
Nodokļu

departamenta dažādu

maksājumu
piedzinējs
paziņo,
ka 1928. g. 3. augustā, pulksten
2 dienā, Liepājā, Graudu ielā
pārdos
vairāksolīšanā
JY° 22,
mantu,
Kaminskas Olgas kust.
novērtētu par
Ls 33, un sastāvošu no 6 ozola koka krēsliem,

viņas

3) ka bez augšminētas prasības

Rigas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izsolē pārdos Leo Lange kustamo
mantu, sastāv, no 2 dzelzs gatera izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
pīkst.
13 dienā,
vāģiem, ragavām u. c. 7. augustā,
baļķu
Rīgā, Puškina ielā Ne 2, tiks
un novērtētu par Ls 420.
Kaētova kust.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pārdota Moiseja
kā arī apskatīt pārdodamo mantu manta, sastāvoša no mēbelēm un
varēs pārdošanas dienā uz vietas. cita un novērtēta par Ls 1645.
Rīgā, 1928. g. 25. jūlijā.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
10071 kā arī apskatīt pārdodamo mantu
L. I« 1361.
Tiesu izpild. V. Požariskis. varēs pārdošanas dienā uz vietas.

—
72,65—73,35

mantu

sarakstu,

Personām, kuras vēlas ņemt vērtējumu
un
apskatīt
pārdo10092 dalību
vairāksolīšanā, ir jāie- damo mantu varēs pārdošanas
Visi papīri un dokumenti, atmaksā Ls 500 drošības naudas. dienā uz vietas.
10095b
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir kādas
Personām,
kurām
Rīgas prēf. 7. iec. priekšnieks
ir ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesības uz pārdodamo īpašumu, izsludina par nederīgu nozaudēto
tiesas civīlnodaļas kancelejā.
kas pārdošanu nepielaiž, tādas Jose|a Elerina kara klans, apliec.
Jelgavā, 1928. g. 23. jūlijā.
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas .V» 27013, izd.
no Daugavpils

Stabu ielā Ne 119, pārdos Nikolaja

1 SSSR červonecs
100 Austrijas šiliņu

dienai.

saskaņā ar civīlproc.
likumu
1958. p., paziņo, ka
1928. g.
14. augustā minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs 1927. g.

sastāvošu

57,45—58,65
51,00—51,70

Lurje,

Žanno
Michelsonam
piederošo
nekustamo īpašumu, kurš atrodas

maksā

Rīgā, 1928. g. 26. jūlijā.

Michelsona

1928. g. 7, novembrī, pulkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka 1928. g.
3. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
I. Jaunavu
ielā JVs 9, pārdos
invalīdu sav. centr.
Latv. kara
komit. kustamo mantu, sastāv,
no ozola koka galdiem un novērtētu par Ls 350.
Izzināt sarakstu, novērtējumu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

100 Lietavas litu

ļ —

kredītbiedrības
biedrības kases

ka

138,30—139,00

—
—
1

—

ka Pirmās Rīgas savstarp.

4)

.

100 Polijas zlotu

—

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 24 . istab.ī 20,
paziņu:
*

parādiem

.

138,25—138,95
138,25—138.15
15,30—15,45
.
208,35—209,35
123,70—124,30
12,96—13,08

7

0

nāšanai

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā
ari
apskatīt
pārdodamo
man| u varēs pārdošanas dienā
uz vietas.

.

Poliomvelitis

1)

kronu

100 Holandes guldeņu
100 Vācijas marku
100 Somijas marku

49
11
1
8

Influenca ...
Āzijas koliera .
Roze
Asinssērga . . . i
Ģimja satūkums
(Mumps).

apgabaltiesas

100 Čechoslovakiias

S

—
—
—

....
....
....
Garais klepus
.
Difterits
...

Ervsipelas
Dvsenteria

Parotitis epidemica

drudzis .

Bakas
Masalas
Šarlaks

Diphteritis
Influenca

Cholera asiatica

.
.

Atgulās drudzis.
Purva

radīsies rīt.

klātā, tiesas sēdē nolasīs 1927. g. mēbelēm un novērtētu par Ls883.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
31. oktobrī Patkules pag. ,,Bromir.

statistique du
Fevrier Mars.
1928.

Tallinā, 26. jūlijā. Rīt pulksten 12
dienā Igauni as satiksmes ministrija atklās 6. kārtējo Latvijas, Igaunijas, Lietavas
un Vācijas dzelzceļu konferenci. Latvju,
lietuvju un vācu delegācijas Tallinā ie-

*
1958. p., paziņo, ka
1928. g. s-bas kustamo mantu, sastāvošu
no akcijām, rakstāmmašīnas un
14. augustā minētās nodaļas at-

multos"

Bulletin

Telegrammas.

apgabaltiesas

Rīgas

.

.

Vēdera tīfs
.
Izsituma tīfs

Morbilli
Scarlatina

14.

27,10—27,30
138,60—139,30

100 Igaunijas kronu

Typhus abdom
Tvphus exanth.

(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

<

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

ar civilprocesa

ij

Rēpub!ique Polonaise.
ministēre
des
finances.
Varsovie.

un turpm. p. p.
civ. lik.
tiesu izpildītājs
paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgā, 1928. g. 24. jūlijā.
paziņo, ka 1928. g. 14. augustā,
10002 pulkst. 11 dienā, Rīgā, I. GrēciL. \s 5091.
Priekšsēd. v. Klots.
nieku ielā Ne 20, zemkopības
Sekretārs A. Kalve.
ministrijas
un
citu
kreditoru

saskaņā

jns

tiesu izpildītājs

vietējo

£
m

72,00—72,55

99,60—100,35

100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu

= =
§ =?

nosaukums

beigu

100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu

m_

Tussis convulsiva
ekonomists,

100 Beļģijas

100 Šveices franku

Paratvphus

Literatūra.

paziņo, ka 1928. g. 10. augustā,
pīkst.
11 dienā, Rīgā, Skārņu
ielā Ns 21 dz. 7, sv. Jāņa ģildes
apgabaltiesas
3.
civīlnodaļa,
Rigas
krāj-aradevu sab-bas un Lidijas
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. Rednieks prasībās pārdos
Strauchmaņa
kustamo
mantu,
vispiezimes pamata, paziņo
no
zobārstniecības
ka
laulātie
draugi sastāvošu
pārībai,
iekārtas un mēbelēm
Mitrofans Vasilija d. Kuzņecovs kabineta
un Anna Michaiīa m. Kuzņecovs, un novērtētu par Ls 600.
Gržibovskis,
noslēguši
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
dzim.
savstarpīgo laulības līgumu pie kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Rīgas notāra A. Meike 1928. g. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
viņi,
Rīgā, 1928. g. 26. jūlijā.
30 6408, ar kuru
10100 Tiesu izp. J. Grīnfelds.
attiecībā
uz
viņu
noslēgto
laulību,

ko reģistrējusi no 1928. gada
16. līdz
23. jūlijam Rīgas pilsētas
statistiskā
2,500,000- valde pec ārstu paziņojumiem.

Slimības

5,179—5,189
25,175—25,225
20,25—20,40

1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku

98
02

Provinces ekskursantiem un iebraucējiem ieteicams pieteikties
grupām
teātra birojā
jau
iepriekš, lai nodrošinātu vietas.

Māksla.

Rīgas

—

Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
direktora vietā V. Bandrevičs.

Galvenā

(tiesu
sludinājumi.

Devizes

lipīgām

252798^4^9

Rīgā, 1928. g. 25. jūlijā.

teātrī. Pa dziesmu
Teitra izrādes Nacionālā
laiku Nacionālais teātris
un izstādes
iku
SV
lai ari provinces publikai
rīkos teātra izrādes,
noskatīties sezonas populārākās
tf'tu iespējams
lu"as.
'
izrādīs: Sestdien, 28. jūlijā, pulksten 8 vakarā,
r v i e n u trakāk". —
Halevi un Meijaka „A
pulksten 3 dienā, tautas iz
Svētdien 29. jūlijā,
r e c ī b u v i es u 1 i s". Pulkrādi Janševska „P
' 8 vakarā, Aspazijas „Z a 1š a 1 i g a v a". —
sten
Pirmdien , 30. iūlijā, pulksten 8 vakarā, Elinas
t
—
Piekt7ālltes „Bīs āmais vecums".
,
dien 3. augustā pulksten 8 vakarā ,,A r vienu
trakāk". —Sestdien, 4. augustā, pulksten
Šēna un Voteļa ,,M a n s m ā 8 vakarā, Lorda,
augustā, pulksten 3 dienā, tautas izrādē
— Svētdien,
bagātiem".
pie
cītājs
ļ Vainovska „D z ī v i e m i 1 j o n i". Pulksten
8 vakarā Bertona „Zaza".
Kase atvērta 26. un 27. jūlijā no 5 līdz 7 un
izrāžu dienās no 10 līdz 1 un no 5 līdz 8.

ZIŅOJUMS

saslimšanas gadījumiem ar
slimībām Rīgā,

55,094,662 85
113,366,733 25
9,308,165 77

79

ļ0074

S.

par

1927. g.ienākuma nodokļa

parāda segšanai.

Liepājā, 1928. g. 25. jūlijā.
10105

Piedzinējs (paraksts).

kara apr.
Rīgas

pr-ka
kāja

1920. g. 8. dec.
apr.

priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. .Ns 2848, izd.
no 9. Rēzeknes kājn.
1925. g. 20.

dreja

pulka

martā uz

d. Bēķis,

dzim.

k-ra

Jāna An-

1903. g.

vārdu.
Bez tam atsauc sludinājumu ..Vaid. Vēstn." .V> 74 no
1928. g. par Bēķa Jāņa Andreja
dēla, dzim. 1903. g., kara kļaus,
apliec. Nā 4015. izd.
1925. g.
augusta
mēnesī
no
Zemgales
divīzijas
štāba pr-ka nozaud.,
jo minētā aliecība nav nozaudēta.

10042-ah
Briģu

pag. valde izsludina

par

nederigiem sekošus nozaudētus
dokumentus:
1) Latvijas pasi, izd. no Briģu
pag. valdes 1921. g. Ne 1353 uz
Tatjanas Jāņa m. Rezcovas v.;
2) Latvijas pasi, izd. no Poļeščinas

iec.

polīc.

pr-ka

1921.

g.

.
Ne 988 uz Veronikas Domenika
meitas Kožemjakov vārdu;
3) Latvijas pasi, izd. no Briģu

par Ls 365.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 12. jūlijā. 10076

departamenta dažādu pag. valdes 1924. g. Ns 2291 uz
maksājumu piedzinējs paziņo, ka Annas Kirila rn. Martjukovas v.;
no apvērtēšanas summas un jā4) Latvijas pasi, izd. no Briģu
g Iii. augustā; pulksten 2
stāda priekšā apliecību par to, dienā. Liepājā, Rīgas ielā Ns 18, pag. valdes 1921. g. Ns 1863 uz
ka no tieslietu ministrijas puses pārdos
vairāksolīšanā
Balina Rozālijas Osipa m. Buls v. un
nav šķēršļu minētām personām Miķeļa kustamu
5) Kara kļaus, apliec, izd. no
mantu, novērun tētu
iegūt
nekustamo īpašumu;
13. Tukuma kājn.
pulka k-ra
par
Ls 23 un sastāvošu
1922. g. Ns 1582, uz
5) ka zemesgrāmatas uz šo no sienas pulksteņiem,
Izidora
lietus
Rīgā. 1928. g. 13. jūlijā.
īpašumu tiek
vistas
Jelgavas- mēteļa un citām mantām, viņa Grigorija d. Korsaka v.
7996b
10133
Tiesu izp. V. Strauss. Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.
1927.
g.
ienākuma
nodokļa
Stelpes pag. valde, Bauskas apr.
ir
kādas parāda segšanai.
Personām, kurām
izsludina par nederīgu nozaudēto
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
Izlabojums.
Latvijas
iekšz. pasi,
izd. no
Liepājā, 1928. g. 25. jūlijā.
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
Stelpes
pag.
valdes
1920.
g.
š. g.
163.
„Vald. Vēstn."
10104
Piedzinējs
(paraksts).
tiesības
jāuzrāda
līdz
pārdo18. maijā. .Ns 918, uz Alides
numurā iespiestā Rīgas apgabalšanas dienai.
Andreja m. Ķikurs vārdu. 7998b
Rīgas prēf. Jūrmalas iec. priekšizpildītāja
tiesas
9.
iec. tiesu
Visi papīri un dokumenti, atValmieras pag. valde, Valmieras
slud. Michaiīa Ņesterova nekust, tiecos! uz pārdodamo īpašumu, nieks paziņo, kā š. g. 6. augustā,
pīkst. 12 dienā. Majoros. Jūras apr..
izsludina
par
nozudušu
īpašuma pārdošanas lietā ievieir ieskatāmi Jelgavas apgabal36, pārdos vairāksolīšanā un tādēļ nederīgu Latvijas pasi
susies kļūda, iespiests: (grupa 45.
civīlnodaļas kancelejā
tiesas
Meijeram Bichovskim piederošas
uz Paulīnes Anša m. Radziņ v.,
grunts 67), kas nepareizi, vajaga
Jelgavā, 1928. g. 23. jū!:
vienas klavieres, Beker firmas, izd. no šīs valdes 1920. e. 3. aug.
būt un jālasa (grupa %3. grunts

Tiesu izp. O. Stellmachers.

Ne 67).

Rīgas

apgabaltiesas

5.

iec.

tiesu izpildītājs
paziņo,

ka

1928. g.

7. augustā,

pulk 'st. 10 dienā, Rīgā, Tērbatas
Geņas
ielā Ne 65, pārdos
Markūze kustamo mantu, sastāvošu no veikala iekārtas, terpen-

tīna, pernicas u. c. un novērtētu

"

9854

Nodokļu

daļa

10093 Tiesu izp.v.i. K. Burdais.

novērtētas par L; 100, —

'

A K T I V A.
un monētās kase un
7i>lts lējumos
em.suas bankām. .
ārzemju
%ie

S.

1928. gada 27. jūlijā.

Rīgas biržā,

'

Utvijas bankas nedēļas pārskats
Lati.

KURSI.

Riga.

10094b

.
Ns 1343.

8039b

Rigo-Preču staciju

1

saliecams

I

mērs,

primus,

pārdos ūtrupē

3 blūzes, šķēres,
ta, I
1 p. tupeles, 1 cirvis, 1 standziņas,

neizpirktus sūtījumus u.
atrastas mantas:
2

mc.

siļķes, sālītas,

sv.
*
318 klg, pēc sūt . Smiltene-RīgaPreču .Ns 457084, nosūt. J. Mārtinsons, saņ. Š. Lieven.
2) 1 kst. zivju, konzervi. sv.

17 klg ,pēc sūt. ' Krustpils—RīgaPreču Ne 20034, nosūt. D. Karaimskis, saņ. dubl. uzrād.
*

3)

vadmalas,

4

krekli,

mtri
4 p. zeķes, 1 vestīte, 1 spilv.
pārvalks, " 2 puskažoki, I emaljēta
krūzīte, 1 gab. ziepes, 2 pk.
cukurs*
, 1 pk. makroni atrasti

52

Zilupes stac.
3 maisiņi atrasti

Vecgulbenes
un Zilupes stac, 4 vilnas šalles
atrastas

Jaunlatgales

Vecgulbenes

Zilupes

un

stac

8 spieķi atrasti Ieriķu, Jaunlatgales, Gulbenes, Zilupes
un

Partija egles un priedes
malka 2,20 mtr gar. un tievgali Slokas stac.
2 zāģi atrasti Jaunlatgales un
līdz 225 mm resn., sv. 12500 kg,
1 p. kalošas atpēc
sūt.
Balvi—Rīga-Krasta Slokas stac,
Ns 498683, nosūt. Rīgas papīr- rastas Zilupes un Ieriķu stac,
malkas A. S., saņ. A. S. Latesto. 5 finieru somas atrastas Jaun4) , Partija egles un priedes
malka 2,20 mtr gar. un tievgali
līdz 225 mm resn. ,sv.
pēc sūt. Balvi—Rīga

12500 klg,
- Krasta

skārda

un

Priekšn. v. (paraksts).

pēc

sūt.

Balvi—Rīga-Krasta

JVs 498651, nosūt. Rīgas papīrmalkas A.,S., saņem. A./S. La-

valde izsludina
nederīgiem, kā pieteiktus

par
par

nozaudētiem

sekošus

doku-

mentus:

1) Nezināmas iestādes izdotu
Aleksandram' Petrovičam zirga

6) 3 mc. siļķes, sālītas,
473 klg., pēc sūt * Madona—RīgaPreču Ns 464610, nosūt. P. Kesun

M.

Steinbergs,

saņem ,

dubl. uzrād.
7)

21

gab.

1,80 līdz

apses

2,20

bluķi

mtr gari

un

no

res-

numā līdz 300mm tievgali, II lasv. 2185 klg,
pēc sūt.
Stirniene—Rīga-PrečuJVs 473049,

buma,

bēras spalvas, krēpes uz kreiso
pusi; pase pie pirkšanas-pārdo-

šanas

pārrakstīta

uz

10, uz kazarmes

tvaika centrālapkures

darbiem

.Ns 144, izd. 1925. g. 28. jūlijā,
no šīs pag. valdes uz Donata
Ādama d. Špeļa vārdu;

3) Latvijas pasi Ns 1337, izd.

saņem.
nosūt.
Š. Golandskij,
A. Zalkinds.
8) 7 mc. koka,
lietotas, sv.
141 kig, pēc sūt. Krustpils—
20032,
nosūt.
Rīga-Preču
Ne
D.
saņem,
dubl
Karaimskis,
uzrād.
9) 11 mc. koka, lietotas, sv.
288 klg, pēc sūt. Krustpils—

4) Iekšzemes pasi JVs 3840, izd.
1923. g. 2. martā, no šīs pag.

Rīga-Preču

Ne

20037,

nosūt

M. Karlins, saņem. dubl. uzrād.
10) 10 mc, koka, lietotas, sv.
31 klg, pēc sūt. Krustpils—RīgaPreču JVs404167, nosūt. E. Lange,
saņem. dubl. uzrād.

11)5 gab. kastes, koka, lietotas
57 klg,

Rīga-Preču

A. Broemzes

pēc sūt. Alūksne—
jNs 468235, nosūt

mantnieki, saņem

dubl. uzrād.

12) 3 mc, koka, lietotas, sv
97 klg, pēc sūt. Kemeri—RīgaNe 470020, nosūt.
Preču
K
Timpirs, saņem. dubl. uzrād.
13) 3 kst. siena un
presēt.,

sv.

135

salmi, ne-

klg,

pēc

sūt

Ligatne— Rīga-Preču JVfs 491931
nosūt. J. Neimans, saņem, fabr
„Rīgas stikls" .
14) 1 kāst., koka, sv. 13 klg un

1 mc, koka, sv.

18 klg, pēc sūt.
Strenči—Rīga-Preču Ns 469669,

nosūt. K. Zariņš, saņem. dubl.
uzrād.

15) 100 gab. koka kastes, sv.
228 klg., pēc sūt. Brocēni—RīgaPreču Ne 454699, nosūt. A. Hercmarks, saņem. dubl. uzrād.
16) 2 kāst. trauki, māla, sv.
118 klg, pēc sūt. Tukums I—
Rīga-Preču
Ns 490866, nosūt.
Tukuma
patērētāju
biedrība,
saņem dubl. uzrād.
17) 1 kāst. un 2 mc. salmi,

valdes uz Jāzepa Pētera d. Meikulova vārdu;
5) Iekšzemes pasi JVs 8561, izd.

1921. g. 12. martā, no Rēzeknes
apr. 3. iec. polīc. pr-ka uz Staņislava Viļuma d. Tumašova v.;

summu Ls 4.570,69.

būvniecības

m.

Vilcan

7) Iekšzemes pasi

izsoli

pārvaldes

paziņojumi

piedāvājumi

piedāvājumi

Rīgas būvju

slēgtās

par piedalīaploksnēs ar

attiecas, iesniedzami

grupai

Kara

vai izsoles dienā izsoles

kommisijai līdz 1928. g. 9. augustam attiecīgi pīkst. 10, pīkst. 11,30,
pīkst. 13, pīkst. 13,30, pīkst. 14 un pīkst. 14,30.
Izsoles

dalībniekiem

līdz izsoles sākumam jāiesniedz

iepriek-

šēja drošība

uz 1. p. minētiem darbiem Ls 12.000,—, uz 2. p. Ls 1900,
uz 3. p. Ls 250,—, uz 4. p. Ls 400,—, uz 5. p. Ls 250,— un uz 6. p.
Ls 400,—.
Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās.
Ar izsoles, techniskiem un līguma noteikumiem, darba maksas aprēķiniem un
zīmējumiem var iepazīties Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju
grupā

Citadelē

24,

katru

darbdienu

no pīkst. 9—13).

no pīkst.

3

9—15

L.3918.

(sestdienās

101386

Pasta un telegrāfa departamenta
galvenā darbnīca

6) Iekšzemes pasi Ns 5728, izd.
dec, no Rēzeknes
apr. 3. iec. polīc. pr-ka uz PavJura

izsolē un rakstiski

uz kādu

uzrakstu,

1920. g. 21.

Iīnas

summu Ls 2.923,42.
14,30, uz remonta darbiem ēkā Ne 55 Rīgā, Citadelē, par

šanos mutiskā

vārdu;

izsludina

1928. g. 6. augustā,

rakstisku izsoti

JVs 481, izd.

1921. g. 2. jūn., no šīs pag. valdes
uz zemāk minētiem materiāliem.
uz Potapa Averjāna d. Koļesņikova vārdu;
1) Priežu vai egļu kokiem
6720,15 t. mtr.
8) Kara kļaus, apliec. JVs24473, 2) Priežu
15
vai egļu dēļiem
izd. 1924. g. 29. dec, no Rēzeknes
Izsole notiks minētā datun ā pīkst. 10,00, Pasta un telegrāfa
kara
apr.
pr-ka
uz
Ruvina
departamenta materiālu
iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas

mtr.

Vulfa
9)

d. Zangviļa

vārdu;

Iekšzemes pasi

JVs 3124, izd.

1922. g. 4. sept. no šīs pag.
valdes uz Akulinas Trifona m.
Koļcovas vārdu;
10) Atvaļinājuma apliecību ar
Ns 659, izd. 1923. g. 16. apr.,
no
Rēzeknes kara
apr. pr-ka
uz Fomas Jāņa d. Puzanova v.;
11) Atvaļinājuma apliec. JVs649

izd. 1923. g. 16. apr., no Rēzeknes
kara apr. pr-ka uz Makara Denisa d. Ivanova vārdu;
12) Iekšzemes pasi JVs 2129,
izd.

1922.

pag. valdes

g.

12.

maijā

meitas Sekst vārdu;
13) Iekšzemes pasi

izd.

no

uz Paulinas

1922. g.

23.

šīs

Antona

Ns 2619,

sept.

no

benes

pagasta

no

valdes

Dzēr-

1928.

g.

14. maijā sērija C. N. .Ns 013098
9187ē

Rucavas pag. valde izsludina
par
nederīgu
nozaudēto kara
kļaus, apliec, izd. no Liepājas
kara apr. pr-ka 1921. g. 16. jūn.
.Ns 5186, uz Jura Veisbuka v.
9188b

Latvijas

Jevseja

panovam, kas
nozaudētu.

iekšzemes

dēlam

to

Cal-

pieteicis par
9347ē

Jēkabpils apr. pr-ka pal. š. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas

ierīkošanas

13,30, uz šķūņa Ne 109 pārbūves darbiem Rīgā, Artilērijas

Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu
zīmi

iekšzemes pasi, izdotu

Sidorovam

Ne 28, par

6) pīkst.

Dzērbenes pagasta valde izsludina par nederīgu nozaudēto Latv.

pasi JVs58, izdotu 1923. g. 15.martā no Ružinas pagasta valdes

ierīkošanas

10 rītā,

telefonu

apakšcentralē

jqqvērtības.
Tuvākas ziņas saimniecības daļā, istabā N? 10.
L 3884

par nederīgu

darbiem Alūksnē par summu Ls 23.481,15.

4) pīkst.

Rīgas

Barona ielā.
Drošības nauda 10°apmērā

Zantes pagasta valde izsludina

būves turpināšanas darbiem, Alūksnē,

3) pīkst. 13, uz elektriskās apgaismošanas
Alūksnē, par summu Ls 2.941,75.

Antona

Vilcana vārdu;
2) Kumeļa reģistrācijas

1920.
g.
no
Rēzeknes
apr.
3. iec. polīc. pr-ka uz Eleonoras
Savelija m. Baranovskas vārdu;

sv.

10140

uz 1928. g. 9. augustu,

par summu Ls 154.699,47.
2) pīkst. 11,30, uz zemspiediena

uzstādīšanu

vadu

no pīkst. 10

jauktu izsoli
1) pīkst.

pag.

da\ā

pasi uz viņam piederošu 8 g.
ielā par summu Ls 4.743,12.
sv. vecu zirgu, 2 arš. augstu, gaiši 5) pīkst. 14, uz žoga atjaunošanas darbiem Rīgā, Rumpmuižas ielā

testo.

ners

Silajāņu

spēka

uz Martas Slaidiņš vārdu.

Rīgas būvju grupa,
izsludina

2. augustā, pīkst.

rafzstistzu izsofi
uz

Kura būoniecilJtis pārvaldes

bundžas
atrastas
Jaunlatgales stac.

Latesto.
par 2,20 mtr un tievgali
ne resn.
līdz 225 mm, sv.
12850 klg,

Drošības nauda Ls 280,—.
Nosacījumi un tuvākas zinas saimniecības
"
' L3909
līdz 14'/2 .

izsludina

Rīgā,

aploksnēs,
Piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodokli. slēgtās
ar uzrakstu' ,,Rakstiska izsole 20. augustā", iesniedzami Latvijas
bankas valdei, Rīgā, bankas telpās, Pilslaukumā, līdz š. g. 10. augustam, pīkst. 11.

latgales. Gulbenes un Talsu stac,

2

augustā, pīkst.
11,
Pilslaukumā

sekretariātā,

bankas Aizputes nodaļas malkas noliktavas
ēkas remontu darbus.

2 lietus sargi atrasti Cesvaines
un Jaunlatgales stac.

.iVā 498684, nosūt. Rīgas papīr- Zilupes
malkas A./S. ,saņēm. A. / S. 10132ē
5) Partija bluķi, priedes, ne gar.

10.

bankas

rakstiskā izsolē

karote, "

tekošus no saņēmējiem

1)

š. g.

Posto un telegrāfa departaments

BANKA

LATVIJAS

1 p. cimdi, 1 p. auti, 5 spoles
diegi, 3 pud. drapes, 1 nazis,
ziņo ka š. g. 30. un 31. jūlijā, 1 pk. konfektes, 4 grāmatas, izdos
Rīgas - Preču stacijā, pīkst. 10, 2 žurnāli, 2 p. kurpes, 4 siksnas,
1 palags, 1 deķis, 1 dvielis, 1 klei-

iekšz. pasi

JVs 44,

no Viesītes miesta
1922. g. 18. marta

no piedāvājuma

Smiltenes pilsētas brivprāi
ugunsdzēsēju biedrīb a
1928. g. 15. jūlija mantu izj

vinnestu sarāta

16, 43, 52, 61, 71
101, 106, 118, 120, 123
134, 150, 157, 160, 194
236, 247, 268, 273, 274
299, 303, 339, 345,350
388, 391, 392. 396, 402
440, 443, 450, 455, 458
491, 501, 503, 506, 521
579, 599, 648, 652, 658
709, 724, 730, 739. 744
773, 777, 788, 818, 822
839, 840, 854, 867, 869 '
908, 929, 930, 934, 940
961, 976, 978, 999.
1005,

izd.

valdes no
uz Klāva

35, 40,
117, 128,
185, 186,
276, 282,

16,

70

I2fi

'

W.
28H
35n

433'!
474 ',
529 *
694

*

>

749 '
*
823 i
8831
952'

17,

19, 21 22.
72, 89, 95 ļ
136, 156, 170, 176 1

52,

190, 210, 232, 253 *;
284, 290, 292, 307 *
Cauru pag. valde, Jaunlatgales
312, 322, 325, 328, 335,
349'
apr., atsauc savu' sludinājumu, 358, 391, 401, 405, 409, 416 *)
iespiestu ,,Vald. Vēstn." JNs 125 427, 438, 442, 444, 458 474 t
1928. g. par pases JNs 869, izd. 493, 498, 530, 566, 567, 570'
no Jaunlatgales iec. polīc. pr-ka 607, 613, 626, 641, 650, 66g ' (
1923. g. 16. janv. uz Darijas 697, 701, 708, 747, 762, 77l ' i
Borodkins
vārdu, — nozaudē812, 825, 826, 832, 860, 866 (
šanu, jo minētā pase ir atrasta 890, 895, 902, 911, 966, 973 ' e
un uzskatāma par derīgu 9447b
2000, 6, 24, 33, 51, 66 "
*
85,
97, 115, 123, 160, 161 1
?
>
177, 178, 180, 190, 219, 22l ' J
233, 248, 249, 250, 262 269 ';
Dažādi
282, 289, 295, 316, 332, 35U
sludinājumi.
376, 385, 400, 413,417, 419 i
424, 435, 463, 465, 47<l, 477 4
Korķu rūpniecības akc. sab. 493, 494, 505, 508, 518, 532 ' l
555, 557, 560, 570, 571. 57?
&
590, 603, 610, 619, 627, 632, C
678, 690, 692, 697, 699, 704 1
likvidācijas kommisija
Bērtuja

d. Nebēdnieka

Vikander
sasauc

1928.

v.

9444b

Larson

g.

30.

augustā,

pīkst. 12 dienā, Liepājā,
reva ielā 5

Laza-

ārkārtēju pilnu akc. sapulci.
Dienas
1) Likvidācijas

kārtība:
kommisijas

ziņo-

jumi un galīga norēķināšanās.
2) Likvidācijas kommisijas atbrīvošana

no

atbildības

un

viņas darbības izbeigšana.
10136
Likvidācijas kommisija.

711, 713, 714, 742, 757,763,1
783, 820, 832, 839, 841, 844,1

873, 877, 878, 883, 892, 902, «
915, 927, 932, 936, 956, 963, «
969, 978, 979, 991, 992, 997.
3005, 23, 36, 49, 55, 57,
61, 70, 74, 85, 103, 107, I
126, 135, 148, 149, 173, 202, i
253, 269, 272, 295, 318, 322,3
330, 332, 337, 357, 370, 378,3
387, 403, 407, 416, 422, 423,4
432, 434, 442, 476, 484, 490, i

547, 557, 558, 573, 577, 588,6
614, 615, 626, 641, 656, 661,6
bulv. JVs 15.
678, 699, 710, 729, 731, 733,1
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
10°drošības nauda no
766, 767, 771, 777, 798,808,8
Saskaņā ar Gatartas piensaimpiedāvājuma kopsummas.
2*
L. 3930.
nieku sabiedrības ,,Moda" š. g. 816, 820, 826, 828, 837, 846,8
24. febr. ārkārtējas pilnas biedru 858, 859, 870, 872, 875, 892,8
Techniskie un izsoles noteikumi saņemami darbnīcas komerc900, 912, 915, 922, 936, 943,8
daļā, Slokas ielā Ns 2, darbdienās no plkst.10—12 un 12,30— 14.10137ē sapulces lēmumu, Gatartas piensaimnieku
sabiedrību
,,Moda " 982, 988, 990, 995.
4000, 17, 24, 28, 43, 56,
nolemts likvidēt, pie kam lik64, 67, 75, 78, 91, 111, 1
vidāciju uzdots izvest sabiedrības
līdzšinējai valdei, pie kuras jā- 120, 136, 141, 164, 174, 191,1
208, 213, 233, 235, 237, 253,2
griežas ar visām prasībām Gaizdos š. g. 13. augustā, pīkst. 11, Izglītības ministrijas skolu departatartas piensaimnieku sabiedrības 280, 289, 292, 296, 299, 308,3
menta būvtechniskā biroja telpās,
,,Moda" kreditoriem
triju
mē- 337, 358, 388, 415, 418, 424,4
nešu laikā, skaitot no 15. jūlija. 438, 439, 442, 463, 490, 502, 3
531, 555, 565, 572. 577, 581,5
9312b
Likvidācijas kommisija.
593, 610, 612, 657, 662, 680,6
701, 731, 736, 751, 756.7
Rīgas kalpot, artelim 697,
763, 767, 792, 795, 797, 799,8
„E k s p r e s
III
812, 827, 841, 845, 857,859,8

Paziņojums.

I. M. skolu departaments
juutktā izsolē

valsts fJasienes ņamatsnotas ētzas
remonta darbus.
Rakstiski

šīs

piedāvājumi

un

lūgumi

pielaist

mutiskā

s"

izsolē,

Kr. Barona ielā 30
883, 888, 895, 896, 898, 902,9
nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 700,
pag. valdes uz Zinovjas Savina
uz 910, 919, 945, 947, 949, 968,9
iesniedzami Skolu departamenta būvtechniskā
birojā līdz š. g. glabāšanā nodotas mantas
meitas
Kuznecovas
vārdu;
kurām guļ parāds zem JVs 622, no 977.
13. augustam, pīkst. II.
14) Atava|m. apliec. JVs 1033,
5000, 22, 35, 38, 39, 45,
1924. g. 5. augusta uz V. Leiman
Tuvāki paskaidrojumi dabūjami Skolu departamenta būv1
nepres., sv. 99 klg,
pēc sūt. izd. 1923. g. 16. apr., no Rēzeknes techniskā birojā,
1925. g. 57, 62, 86, 91, 99, 120,
Valdemāra ielā JVs 36-a, III stāvā, 11 istabā, darba vārdu un Ne 647 no
Ieriķi—Rīga-Preču
JVs 407447, kara apr. pr-ka uz Kondratija
126, 154, 175, 184, 186, 191,1
22. oktobra uz Dolgich ģimnālaikā.
10139ē
L. 3902.
nosūt. E. Haaks, saņem. dubl. Afonasija d. Dobrecova v. 2808b
zijas vārdu
10098b 193, 199, 215, 227, 240,287,2
uzrād.
301, 319, 323, 329, 330, 346,3
Nozaudēta personas
apliecība,
18) I koka kaste pēc bagaž.
359, 366, 371, 381, 383, 388,3
izd. no 9. Rēzeknes kājn. pulka
sūt. Majori—Tukums I Ns438242.
394, 399, 407, 416, 419, 423,4
k-ra 1926. g. 4. maijā JVs 4182
19) 1 koka kaste, pēc bagāžas virsleitnantam
Meliem
Paulim.
1928. g. 22. augustā, pīkst. 11 435, 438, 456, 461,462,467, *
488, 498, 509, 522, 524, 534,5
dienā, Puškina ielā Ne 18.
sūt. Ķemeri—Tukums I JVs49023
Apliecību skaitīt par nederīgu.
Rīgā, Oskara ielā JVs 9,
604, 6'
5913b
20) 1 kst., redele stikli saplīsuši,
Pils. ūtrupnieks K. Urbāns. 549, 581, 584, 590, 599,
pirmdien, 1928. g. 6. augustā, pulksten 10 rītā.
646, 658, 661, 669, 672, 679,8
sv. 142 klg, pēc sūt. Spāre—
Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
698, 710, 713, 753, 77( 1, 771,"
Rīga-Preču
JVs 449356,
nosūt,
izsludina par nederīgu nozaudēto
847,8
Zentenes pagasta
stiklu fabr. ,,Annahūte ", saņem.
patērētāju 793, 804, 809, 813, 840,
pasi, izd.
no Ozolnieku pag.
856, 862, 888, 895, 901, 939 ,»
biedrība
Kooperatīvs", pamatodtibl. uzrād., no saņēmēja
izvaldes
1928. g. 16. martā ar
lOOjjļj
joties uz pilnas sapulces lēmumu 948, 951, 983.
pirkts, bet no stacijas nav izJVs ser. L. S. 017285 uz Eduarda
1.
Rudzu pusgraudi un nezāles
apm.
200 kgr.
par
biedrības
likvidēšanu, savests.
Tiltiņa vārdu.
9441b
2. Rudzu atkritumi
„
1700 ,,
karā
ar viņas
veikala nodegAlšvangas pag. valde izsludi
1 darba svārki, 1 veste, 4 bikses
3. Kviešu klijas, smalkās
„
7500
,,
šanu 1925. gadā, uzaicina pie- par nederīgiem sekošus no*
atrasti
Krūzesmuižas
stacijā
Strenču pilsētas valde izsludina
4. Kviešu klijas, rupjās
„
20000
,,
teikties
visiem kreditoriem
par
nederīgu
nozaudēto
kara
un dētus dokumentus:
1928. g. 16. aprīlī.
5. Miežu milti no putraimiem
7500
„
,,
debitoriem
sešu mēnešu laikā,
1 paciņa nebalināta audekla kļaus, apliec. JNs 304, izd. 192u. g.
1) Krists Grietas d. Ruņgs'
6. Miežu milti no grūbām
,,
3500
,,
skaitot no šī sludinājuma iespieatrasta Rūjienas stacijā 1928. g. 5. maijā uz Jāņa Pētera dēla
vaļinājuma apliec, izd. no t
7. Lopu milti I lab
„
„
28000
šanas
dienas ,,VaId . Vēstn.", putēs - Kuldīgas kara apr. W
23. martā.
Čukste vārdu no Valkas kara
8. Lopu milti II lab.
„
6000
„
ar piekodinājumu, ka pēc minētā
apr. pr-ka.
9822b
1924. g. 29. sept. Ne 11536'
1 bērnu lietus
mētelis, 1 zo9. Miežu sēnalas
,,
8000
,,
termiņa notecēšanas vairs nekādi
kejcepure, ādas suņu uzpurnis
2) Mārtiņa Friča d. ŠteinOT
Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec. 10.
Kviešu izsijās
„
2500 „
prasījumi netiks pieņemti.
atrasti Slokas stac, I
lietus
atvaļinājuma apliec, izd. t<
izsludina par nederīgu nozaudēto
Apskatīšana izsoles dienā pulksten 9 rītā.
Zentenē, 1928. g.' 12. jūlijā.
mētelis
atrasts
stacijā
no Aizputes
- Kuldīgas H
Ieriķu
kara kļaus. apl. izd. no Rīgas
'
9199b Priekšsēd. F. Gutmanis. apr. pr-ka
1928. g. 29. februārī. '
Uz solīšanu tiks liktas partijas no 500—2000 kgr.
1925. g. 'i
I
no
1925. g.
kara apr. pr-ka
JVs 3403.
1 vīriešu svārki atrasti CesNosolītajiem
jāiemaksā
15%
drošības
nauda
ņo
19. janv. JVs 35180 uz
pirkuma
Jāņa
vaines stac. š. g. 10. maijā, 1 p. Jēkaba d. Elksnis vārdu. 9442b vērtības. Izņemšanas laiks līdz 25. augustam.
L.3912.
10141ē
Daugavpils pilsētas un apriņķa kopējā slimo kase
vilnas dūraini cimdi atrasti Talsu
Jēkabpils
apr.
pr-ka
pal.
2.
iec.
cepure,
uz š. g. 31. jūliju, pīkst. 2 pēc pusd., kases telpās (Raiņa ielā Ne»
stac. ,1 ziemas
1 ādas

Maitas dzirnavas un maizes ceptuve,

tiks Izūtrupētas

pirdos atklātā izsoiē vaīrēksoJīfājjem:

izsludina par nederīgu

nozaudēto
svārki. 1 grozīte ar veļu, 2mēteļi,
pasi
JVs 5724,
1 spilvens. 1 kokvilnas, lakats, Latvijas iekšz.
pag. valdes
1
naudas
1 kurvīti izd. no Dignājas
maciņš,
no 1922. g. I. jūl. uz Mīles Reiņa
atrasti Jaunlatgales stac.
meitas Rudzīt ' , dzim. Lapin
v.
99 pac. papirosi, 2 pk. melna
9443b

izdos

3 pk.

makšķeru

āķi,

2 vilnas
1 kurvis

lakati,
1 pusmētelis,
ar zābakiem, 1 šalle,
1 matu birste atrasti Vecgulbenes

stacijā.
3 ozolkoka karnīzi atrasti Ludzas stacijā

1928. g. 3.

janvārī.

Ziemupes

pag. valde izssludina

par ned. nozaud. 3. daļas rezervistu apliecību JV° 8257, izdotu

no Aizputes-Kuldīgas
priekšnieka
uz
Pētera
vārdu.

1926.

Jēkaba

g.

kara
6.
d.

9, Bolderajā, Sapieru

pulka

noliek

jauktu-rakstisku un mutisku mazāksolīšanu uz
kapitālremonta un piebūves darbu izvešanu slimo kases mājai'
atrod. Daugavpilī, Alejas ielā JVs 12, par summu Ls 52.053,82.

štābā,

2)
3)

Štuka griestu pagatavošana apm. 100 kv. mtr kopplatumā pēc
zīmējuma.

Parketa grīdas pagatavošana un ielikšana apm. 140. kv. mtr.
Sienu paneļa pagatavošana un ielikšana apm. 19 kv. metr.
Drošības nauda iemaksājama 10% apmērā no piedāvājuma

apr. summas.
jūlijā
Ar noteikumiem

Šķilas
o-ļ ifiz

pīkst.

jauntā izsofē sēcošus darbus:
1)

krāsa. 10 pk. koka špeiles. 3 pk.

skrūves,

Sapieru pulka vlrsnlebu klubs

s. g. 15. augustā,

..

Sapieru
8—15.

pulka štāba,

Ar

)0l29ē

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

un

darba

aprakstu

var

iepazīties <*

rēķina summas.

līdz
un zīmējumiem var iepazīties Bolderajā,
saimniecības daļā katru darbdienu no pīkst.

noteikumiem

kancelejā (Raiņa ielā JVs 100), darba laikā no pīkst. 9 līdz 3.
Reizē ar attiecīgiem iesniegumiem, apmaksātiem ar zi"
nodokli) (0,80), ir jāiemaksā ari drošības nauda 5° ,, apmērā n»f

Personai, nosolījušai šos darbus, drošības nauda irjāpaP'"
10%

no nosolītās summas.
spēkā

Mazāksolīšana stājas
pilnvarnieku sapulces.
10096ē

pēc

viņas

apstiprināšana
Valde-

