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Noteikumi Latvijas hipotēku bankai par
rūpniecībai un namniecibai izsniegto
īstermiņa aizdevumu pārvešanu ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos.

Finanču ministris R. L i e, p i ņ š

Noteikumi
bankai par rūphipotēku
Latvijas
namniecibai
izsniegto
un
niecībai
aizdevumu
pārvešanu
ilgīstermiņa
zīmju
aizdevumos.
termiņa ķīlu

28 gadiem,

apriņķa

Kantoris

Rīgā, pili Xs 1. Tālrunis 2C031
Atvērts no. pulksten 9—3

Mālupes

pagasta Mālupes-Tarvas

vecsaimniecību galveno
novadgrāvju projektu. Līdz ar projekta
apstiprināšanu visiem zemāk pievestā dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai
viņu tiesību
ņēmējiem

ir uzlikts par pienākumu pie-

dalīties Mālupes-Tarvu meliorācijas sabiedrībā, minēto meliorācijas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

ministrijas

darba

direktors Fr. Roze.

Valsts darbinieku ārstniecības
nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Paziņojums

J. P e 1 s i s.

Sabilē uh apkārtnē dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.

Paziņojums.
Zemkopības

departaments paziņo, ka,
pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu (,,Valdības Vēst-

neša" 1927. g. 53. numurā) un instrukcijām („Valdības Vēstneša" 1927. gada
185. numurā), firma Šajā Levi, Rīgā,
Peldu ielā N° 34, 3. augustā reģistrēta kā
augļu un ogu izvedēja uz ārzemēm zem
tirdzniecības markas S. L.

iestāžu paziņojumi

10704

Zemkopības

departaments.

Paziņojums.

Izlabojums.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
da|a paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g10. jūlija lēmumu ir apstiprinājis
kulturtechniskās daļas sastādīto un Mālupes-Tarvu meliorācijas sabiedrības darbu
dalībnieku pilnā sapu-lcē pieņemto Valkas

18 ga-

labklājības

Departamenta

Darbvedis F. Briedis.

V. Gailīts.

zīmēs, pēc to nominālvēr-

Tautas

aizsardzības
departaments
paziņo, ka
Dr. Milda Baumans, dzīv. Slokā, Dzirnavu ielā N° 6, pieņemta par valsts da binieku ārstu, sākot ar š. g. 10. augustu.

Kulturtechniskās daļas vadītāja vietā

Banku nodajas priekšnieka vietā

vaja-

Paziņojums
Slokā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Rīgā, 1928. g. 4. augustā.

Valsts saimniecības departamenta
direktors J. Miezis.

Valdības

un ekspedīcija :

rindiņām
Ls 4,—
„—, 15
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
„ —,20
vienslejigu rindiņu
c) no privātiem parkatru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
,,— ,25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas
,, —,80

muižu jaun- un

nālvērtības.

2. Aizdevumus īstermiņa parādu izpirkšanai Latvijas hipotēku banka izsniedz
uz laiku līdz

lidz

5. Par saņemtām valsts summām banka
norēķinās 8% ķilu zīmēs pēc to nomi-

1. No 1927./28. budžeta gada atlikumiem Latvijas hipotēku bankas rīcibā
nodotā summa Ls 2 milj. izlietojama to
Latvijas bankas resp. viņas kreditēto
privāto kredita iestāžu īstermiņa aizdevumu pārvešanai ilgtermiņa ķīlu* zīmju
aizdevumos, kas saņemti un izlietoti hizīmju aizdevumu
potēku bankas ķīlu
instrukcijas 2. p. 1. un 2. pkt. paredzē-

ķīlu

namniecibai

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

_ svētdienas un svētku dienas

4. Līdz 1927.128. budžeta gada atlikumu galīgai noskaidrošanai banka saņem
avansus līdz Ls 1 milj. apmēram.

(Izdoti uz bankas statūtu un 1928. gada
9. jūnija likuma pamata.)

tības, rūpniecībai

un

3. Par šāda veida aizdevumiem banka
aprēķina 80/ 0 augļu gadā par kapitālu
un 0,5% gadā no aizdevuma pirmsummas
bankas pārvaldes izdevumiem.
Šikāki
noteikumi, zīmējoties uz aizdevumu pieprasīšanu, piešķiršanu, nodrošināšanu, izsniegšanu un dzēšanu paredzēti Latvijas
hipotēku bankas ķīlu
zīmju aizdevumu
instrukcijā („Vald. Vēstn." 1924. g. JV° 233
un 1927. g. N° 170).

Apstiprinu.

bankas

^^^^

diem

1928. g. 3. augustā.

namniecības

j^Ķ

atkarībā no drošības un mērķa, kādam
attiecīgais īstermiņa aizdevums izlietots.

Valdības rīkojumi un pavēles.

un

dienu, izņemot

Sludinājumu maksa:

oficiāls laikraksts

Redakcija:
^£^^^-^^
a
^^^
Rīgā, pilī Ke 2. Tālrunis 20032 *ļjlogĒPir
^JpH
Runas stundas no
11— 12

'.
'-'

tām rūpniecības
dzībām.

0%

,,Valdības Vēstneša" š. g. 160. numurā
iespiestos pārgrozījumos un papildinājumos

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments paziņo,
ka
vecmāte Anna Cīrulis, dzīv. Sabilē, Talsu

ielā Ne 17, pieņemta par valsts darbinieku vecmāti.
Departamenta direktors F r. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības
nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 3. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 1. augusta lēmumu,
'
atsa uc ,,Valdības Vēstneša" š. g. 23. jūlija
162. numurā iespiesto sludinājumu par uz sod.
lik. 591. p. 2. d. pamata apsūdzētā pie Rīgas
pilsētas piederīgo dēvējošo, dzim. 1690. gada
17. jūlijā
Jāņa-Indriķa
Jāņa d. Jurevica
meklēšanu, jo ' minētais Jurevics ir atrasts.
Rīgā, 1928. g. . 2. augustā. N° 78134.
Priekšsēdētāja biedra vietā, pap. miert.
K. K 1 a v i ņ š

noteikumos par valsts pabalstiem zemes
meliorācijai, 5. pantā, kur stāv 30 mun
150 m, jābūt 30 km ? un 150 km 2 .

Sekretāra

vietas

izpild.

O. Kalniņš.

Nekustamas mantas saraksts,

I

kuru īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc Zemkopības ministra š. g. 10. jūlija lēmuma ir jāpiedalās Mālupes-Tarvu meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība
pie kopējo Mālupes pagasta Mālupes-Tarvas muižu jaun- un vecsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.
g
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'
reģistra

plāniem

un pie kādas agrākās muižas

īpašnieki
r?-

3.
4.

Jānis Pētera d. Liepiņš ...
Jēkabs Dāvā d. Baltais .
. .

„
Ideālās puses īpašn.

4a.

Sīraaņa Dāvā d. Balta

Ideālās puses mant.

.

7.
8.
9.

Eduards

6.

Andreja

11.
12.
13.

Alvīna

masa
Mantojuma masa

„
īpašnieks
„

„

Mērnieki-Zara

3

,,_
...
Mērnieki

_
2

1936
,„„,1935

Uboli

3

1946

„

Uboļi

2

1945

„

Uboļi
Tarvaši

1
8

1944
2555

„
,

„

)

ļ
J

Tarvaši

Mālupes
pagasta
Mālupes
muižas
r
r o
r

7

2554

Robežnieki

20F

4598

Bērziņi

17 F

5210

„

Rītiņi

16 F

4719

„

Birzmaļi
Bērzkalni
Jaunsaimnieks

13F
12 F
11 F

5209
8834
V. V. JV°237

„

,
„

„
„

218.—

„

208,—

„

48,—

142,„
„

„

„
„

„

„

„

„

„

„

. . ... . ,
*.
gim

dalībnieku

119,—
73,—
76,—
153,—

, ..

saraksta uzsutaimas uzskatāmas par pamatu
dalībnieku
maksājumu
noteikšanai un nokārtošanai, kā

rādītās

darbu izmaksas

™

Fanas.tāarl% ilveXdarbu
uzturēšanas kārtībā turpmāk,
neņemot vērā darbu faktisko

izmaksu kas var būt mazāka
vai ie a ^a
'

d. Kalting-

Bērziņš
10.

'. ,

īpašnieks

Otto Jāņa d. Brieža ....
Jēkaba Dāvā d. Peremeža . .
Jāņa Reiņa d. Timšs....
Jēkabs Dāvā d. Garais ...

5.

J

vienlīdz.

7

.

balsu

V

„
.„.
.
.
2.
Simams _ Garais

.

Piezīmes

skaitu
Ls

Jānis, Otto un AugustsAdamad.
Zari

aprēķina

dalībnieku

piederēja

_

1.

projekta,
no kura

Kādā pagastā atrodas mājas
pēc

,

450 —

Andreja

meita Botva,
dzim. Aizup-Aizuplts ...
Roberts Jāņa d. Egle
...
Otto-Alfrēds Reiņa d. Saksis
Alfrēds Pētera d. Bērziņš . .

„
„
„

„

„ '

„

..

.?

»

„

„

„

„

230,—
338,-

350,-

..
„

170,—

piešk.

14.
15.

16.
17.

Otto Andra

d. Dreimanis . .
Otto-Rūdolfs Jāņa d. Saksis
Eduards - Augusts
Jāņa dēls
Ozoliņš .......
Jochanna Sīmaņa m. Sāks. .

,

„
„
„

Melderi
Birznieki

10 F
8F

Ko 88434
5464
4646

Šiliņi

7F

5430

Jaunsaimnieks

9F

V. V. M? 223

Mālupes pagasta Tarvas muižas
' »,
',
„»
?..

„

„

150,—

?

„

123,—
45,—

„

70,—

piešk.
18.
19-

Aleksandrs Sīmaņa d. Egle . .
Marija ar dēlu Emīlu Jāņa d.
Kāchris

„

Lejmalas

„

Jaunsaimnieks

15F
3F

Ko 51746-4482
4456
Mālupes pagasta Mālupes muižas
V. V.N«102

145,—

n

117,—

,
„

240,—

piešk.

Ns 51750
"021-

Alīda Friča m. Karaus, dzim.
Petaks
Jānis Reiņa d. Upeneks! '. .

„
I

Fazāni
Liepusala

;
18 F
21 F

4647
5228

130,—

Kopā .
p.

.

«>ga, 1928. g. 4. augustā.

.

3525,—

Kulturtechniskās dajas vadītāja v.
J. Pelsis.
Darbvedis

F. Briedis.

Jelgavas apgabaltiesa,

apgabaltiesas

saskaņā ar savu š. g. 30. jūlija nolēmumu,
meklē apsūdzētu pēc s. 1. 51. p. un 586. p.
Jāni Gabrieļa d. L o v č i n s k i, 32 g. vecu,
piederīgu

pie Daudzeses pagasta.
Apgabaltiesa
katru, kam būtu zināma Jāņa Lovčinska

lūdz
tagadējā uzturēšanās vieta vai viņa mantība,
par to tūliņ paziņot Jelgavas apgabaltiesai un
Jāni
tuvākai
policijai.
Atrašanas gadījumā
Lovčinski apcietināt
un
ieskaitīt Jaunjelgavas
iecirkņa izmeklēšanas tiesneša rīcībā.
Jelgavā, 1928. g. 3. augustā.
Priekšsēdētāja

biedrs

Sekretāra

J. Strazds.

vietā A. Št u b i s.

Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā

ar

savu

meklē

apsūdzētu

š. g.

30. jūlija

pēc

s.

1.

nolēmumu,

49. un 591. p.

Augustu Jāņa d. M i ķ e I s o n u , 44 g. vecu, piederīgu pie Jelgavas apriņķa Jēkabnieku pagasta.
Apgabaltiesa lūdz
katru, kam būtu zināma
Augusta Miķelsona
tagadējā uzturēšanās vieta
vai viņa mantība, par to tūliņ paziņot Jelgavas
apgabaltiesai un tuvākai policijai.
Atrašanas
gadījumā Augustu
Miķelsonu
apcietināt
un
ieskaitīt Jelgavas apriņķa izmeklēšanas tiesneša
rīcībā.

Jelgavā, 1928. g. 3. augustā.
Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.
Sekretārs A. Š t u b i s.

Meklējamo personu

saraksts

JVa 375.

26139. Avolovičs, Natans Leiba
d., dzim.
29. IV 1904. g., pied. pie Bauskas pils. — Rīgas
apgabaltiesas 5. iec. izm. tiesn. r. N° 1762 no
13. VII 28. (24. VII 28.), apv. uz s. I. 581. p. 5. d. —
Apcietināt..
26140. Bērziņš, Zigfrīds

Jāņa d., 27 g. vecs,
pied. pie Ezeru pag. — Auces iec. miert. r. Ns 301
no 18. VII 28. (23. VII 28.), apv. uz s. I. 581. p. —
Apcietināt.
26141.

Bērziņš,

Zanis-Alberts,

dzim.

7.

IX

1906. g. — Rīgas pils. komend. r. Ks 3836. no
23. VII 28. (26. VII 28.), izbēdzis pie lauku

darbiem Jelgavas apr. — notiesāts kareivis.

—

Apcietināt.

26142. Brandts, Augusts Jāņa d., dz. 20. I
1881. g., pied. pie Rīgas. — Rīga ' s 2. iec. miert. r.
JVs 468. no 9. VII 28. (20. VII 28.), apv. uz.s.

1.

581. p. 1. d. — Apcietināt.
26143. Bors, Elja Gileļa d., 20 g. v., pied. pie
Daugavpils.

— Pazinot

dzīv.

vietu

Daugavpils

2. iec. miert. uz JVs 797/28. no 19. VII 28. (25. VII
28.), apv. uz s. 1. 262. p. !. d. un 475. p.
26144. Bernovskis, Jānis Jēkaba d., dzim.
1898. g., pied. pie Ērgļu pag. — Paziņot

dzīv.

.

vietu Rīgas 8. iec. miert. uz JVs 774. no 3 '. VII 28.
(24. VII 28.), sod. uz s. 1. 284. un 262. p.
26145. Baltacis, Aleksandrs, dzim. 1906. g.,
pied. pie Latvijas. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
*
8. iec. miert. uz JVs 775. no 17 VII 28. (21. VII 28.),
apv. uz s. 1. 284. p. un 262. p.
26146. Barkans, Donats Antona un Zabalas d.,
dzim. 1903. g., Kārsavas pagastā. — Paziņot

dzīv. vietu Rīgas apr. 4. iec. miert. uz JVs 524. no
18. IV 28. (20. VII 28.), apv. uz s. 1. 591. p. 1. d.
26147. Dukovskis, Anufrijs Jezupa d., dzim.
21. IV 1907. g., oied. pie Viļakas pag. — Valkas
apr. 2. iec. miert. r. JVs 288. no 20. VII 28. (26. VII

28.), apv. uz s. I. 581. p. 1. d. — Apcietināt.
26148. Dauškans, Kārlis Gusta d., dzim.
3. VIII
1899. g. —.Pazinot dzīv. vietu Rīgas
apr. 2. iec. miert. uz JVs K- 515. no 18. VII 28.
(25. VII 28.), apv. uz s. 1. 284. p. un 262. p. 1. d,
26149.

Fedotovs,

Ignata d., dzim.
26. 111 1902. g., Latvijas pav. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 15. iec. miert. uz JVs 871. no 18*. VII 28.
(26. VII 28.), apv. uz s. 1. 262. p. 1. d., 469. p.
26150.
pied.

Filipovs,

pie

Naujenes

Jēkabs

Feodors,
pag. —

dzim.

Pazinot

1884.
dzīv.

g.,

vietu

Rīgas 15. iec. miert. uz JVs 890. no 18. VII 28.
(23. VII 28.), apv. uz s. I. 262. p. i. d. un 475. p.
un 530. p.

26151. Grinberg, Olga, dzim. 1902. g., Latvijas
pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 1. iec. miert.
*
uz JVs 607. no 6. Vil 28. (23. VII 28.), apv. uz s. 1.
284. p. un 262. p.
26152. Geduševs,
Jānis Aloiza
d.,
dzim.
1906. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 1. iec. miert. uz JVs 1056/28. no 10. VII 28.
(20. VII 28.), apv. uz s. 1. 262. ' p. 1. d. un 475. p.
26153. Geduševs, Jānis Aloizi ja d., dzim.
1906. g., pied. pie Viļānu pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 1. iec. miert. uz JVsl062. no 14. VII 28.

(20. VII 28.), apv. uz s. I. 262. p. 1. d. un 284. p.
26154. Janikans, Staņislavs Augusta d., 28 g.
v., pied. pie Zvirgzdinu pagasta. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 3. iec. miert. uz JVS 184. no 19. VII 28.

(24. VII 28.), apv. uz s. 1. 574. p. 1. d.
26155. Jakobson, Anna
Friča
m., dzim.
23. IV 1890. g., pied. pie Nīgrandes pag. —
Pazinot dzīv. vietu Liepājas 1. iec. miert. m
JVa 72. no 18. VII 28. (24. VII 28.), apv. uz s. 1.
616. p. 1. d. 2. pkt.
26156. Kaplevskis, Teodors Jāņa d., 33 g. v.,
t>ied. pie Kārsavas pag. — Madonas apr. 1. iec,
miert. r. JVs 268. no 19. VII 28. (26. VII 28.$;
apv. uz s. 1. 581. p. 4. d. — Pieprasīt droš. naudu
Ls 200.—, bet neiemaks. gad. apcietināt.
26157.
Kairiš, Jāzeps Aleksandra d., 20 g. v.;
pied. pie Nirzas pag. — Paziņot dzīv. vieti
Ludzas

2. iec. miert. uz JVs 258. no

18. VII

28

(24. Vil 28.), apv. uz s. I. 51. p. un 581. p. 2. d
26158. Kairiš, Francis Aleksandra d.( 17 g
vecs, pied. pie Nirzas pag. — Tas pats.
26159.

Kaiinins,

Jefrosims

Pāvela

d.,

19

g.

pag. — Paziņot dzīv.
vecs, pied. pie Rundēnu
vietu Ludzas 2. iec. miert. uz JVs 138. no 2. VI 28.
(20. VII 28.), apv. uz s. 1. 469. p. 1. d.
26160. Kalniņš, Tenis Jāņa d., dzim. 24. XI
1879 g., pied. pie Burtnieku pag. — Kriminālās
Rīgas nod. pr-ka r. no 23. VII
(25. VII 28.), apv. zādzībā. — Apcietināt.
pārvaldes

28.

Koškins, Pēters-Adolfs Pētera d., dz.
26161.
14. IV 1901. g., Latvijas pavalstnieks. — Rīgas
15. iec. miert. r. JVs 379. no 16. VII 28. (20. VII 28.),
apv. uz s. '.. 574. p. 1. d. — Apcietināt.
26162. Klaviņš-Žagars, Ādolfs, dzim. 20. IX
J903 g — Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 2. iec.
miert. uz JVs K. ' 316. no VII 28. (20. VII 29.),
apv. uz s. 1. 28^ . p. un 262. p. 1. d.
26163. Liepiņš. Julius Jāņa d., dzim. 8. III
(j. st.) 1882. g., *pied. pie Ziemeru pag. — Rīgas

2.

krim.

nod.

r.

JVa

21842.

no

11. VI! 28. (20. Vil 28.), sod. uz akc. s. 1. 36. p.
ar ieslodz. cietumā uz 6 ned. — Apcietināt.
26164. Lasmans. Viktors, dzim. 28. X 1906. g.
— Rīgas kara apr. pr-ka r. JVs 25840. no 13. VI1 28.
(23.

VII

izpild.

28.),

par

februāri

attiecības

un

neierašanos

1928. g. —

ja

uz karaklausības

Noskaidr.

nav izpild.

kafaklaus.

karakl., saukt

pie

atbild, un līdz ar to nogādāt vietējā kara apr.
tuvākā kajakl.
kommisijās
sēdē — karakl.

,,Vald.

Vēstn."

JVs 153/28.

d., dzim.
1910. g., ped. pie Andrupenes pagasta. — Jannlatgales iec. miert. r. JVs 1373. no 19. VII 28.
(26. VII 28.), apv. uz s. !. 581. p. 2. d. — Apciet.
26166. Larionovs, Afanasjevs Lariona d., 60 g.
vecs, pied. pie Viļānu pagasta. — Paziņot dzīv.
vietu

Laputevs, Zinovejs

Rēzeknes

1. iec.

pērs. sar.

Papildinājums:

Kriminālās pārvaldes priekšnieks v. Jurevics.
Darbvedis

P. Kīpe.

Natima

miert.

uz

JVs 581.

Iekšzeme.
Pabalsti

un

aizdevumi

lauku

pašvaldību

ēku būvēm.

no

5. iec. miert. r. JVs 371. no 12. V 28. (20 VII 28.),

uzņemtiem: Ls

apv. uz s. I. 573. p. 2. d. ar ieslodz. cietumā uz
2 mēnešiem. — Paziņot mekl.
26168. Mežmalieti ' s, Fricis Kristapa d.. 31 g. v.,
pied. pie Nurmuižas pag. — Talsu iec. miert. r.
JVs 714. no 7. VII 28. (21. VII 28.), apv. uz s. I.
574. p. — Apcietināt.
26169. Malta, Apolonija-Pauline Jāzepa m.,
32 g. v., pied. pie Pildas pagasta. — Paziņot
dzīv. vietu Latgales apgabaltiesas I krim. nod. uz
JVs 15024. no 14. VII 28. (23. VII 28.), apv. uz
s. I. 262. p. un 397. p.
26170. Mūrnieks, Herberts Kārļa d., dzim.
27. X 1902. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
apr. 2. iec. miert. uz Ns K. 653. no 18. X 11 28.
(23. VII 28.), apv. uz s. 1. 469. p. 1. d.

Ls 200000,— aizdevumu pašvaldībām sabiedrisko

ēku

150000,— pabalstiem un
būvēm

un kapitālremon-

. pagastu

namu

aizdevumu; Valkas apriņķī Pededzes pagastam — Ls 4000,— aizdevumu; Madonas apriņķī
Savienas pagastam —
Ls 2000,— pabalsta un Kalsnavas pa-

Smārdes
Annas

m., 40 g v., pied. pie Ilūkstes pilsētas. — Subates

iec. miert. r. JVs 873. no 16. VII 28. (21. VII 28.),
apv. uz s. 1. 581. p. 4. d. sod. ar ieslodz. cietumā
uz 2 nedēļām. — Apcietināt.
26173.
m.,
Paradniek, ' Broņislava Vikentija
17 g. v., pied. pie Ilūkstes pilsētas. — Subates
iec. miert. r. JVs 872. no 16. VII 28. (21. VII 28.),
apv. uz s. 1. 51. p. un 581. p. 1. d. — Apcietināt.
26174. Pores, Tevels Pinkusa d., 25 g. vecs. —

Emigrantu un bēgļu transporta nod. tēlefonogt.
JVs — no 22. VII 28. (24. VII 28.), izbēdzis no
emigrantu nama, Liepājas ielā JVs 11. — Apciet.
26175. Peters, Alfrēds, dzim. 15. 1 1906. g. —
Liepājas kara apr. pr-ka r. JVs 7903. no 28. VI 28.
(24. VII 28.), dezert. — Apcietināt.

26176. Roševics, Lida Jāņa m., dz. 4. I 1898.g.,
Latvijas pav. — Kriminālās pārv. Rīgas nod.
pr-ka ' r. no 18. VII 28. (23. VII 28.), apv. zādzībā.
— Apcietināt.
26177. Roze, Alfons Pētera d., dz. 5. XII
1904. g., pied. pie Mangaļu pagasta. — Rīgas
2. iec. miert. r. .Ns 1103/26. no 14. VII 28. (26. VII
28.), apv. uz s. 1. 591. p. — Apcietināt.
26178. Romeikats, Adolfs-Francis Jāņa d.,
dzim. 1891. g., Vācijas pav. — Paziņot dzīv. vietu
Kiimināiās pārv. Rīgas nod. pr-kam uz r. no
18. VII 28. (26. VII 28.), apv. krāpšanā.
1890. g.,
26179. Rušmans, Arturs, dzim;
Lietavā. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 9. iec.
miert. uz JVs 1056/28. no 18. VII 28. (24. VII 28.),
apv. uz s. 1. 607. p. 1. p. 1. d.

pagastam —

vumu

Ls 6000,—

aizde-

un

Milzkalnes
pagastam
—
Ls 5000,— pabalstu; Talsu apriņķī Valgales pagastam — Ls4000,— aizdevumu;
Kuldīgas apriņķi
Gaiķu
pagastam —

Ls 2000,— aizdevumu un Kabiles
gastam — Ls 4000,— pabalsta

paun

5000,— aizdevumu;
Liepājas apriņķi
Bunkas pagastam—Ls 4000,— aizdevumu
Augšpils paun Jaunlatgales apriņķi

gastam — 6000,— pabalstu un Ls 6000,—
aizdevumu

un

Baltinavas pagastam —

Ls 40000,— aizdevumu.

kalnes pagasta.
Nespējnieku

namu

būvēm

piešķīra:

Stalbes pagastam — Ls 2000,— pabalsta;
Ābeļu pagastam — Ls 5000,— pabalsta
un Ls 5000,— aizdevumu un Usmas pagastam — Ls 2000,—
pabalsta
un
Ls 2000,— aizdevumu, bet atlika Liel-

iee. miert. uz JVs 3516. no 20. Vil 28. (26. VII 28.),

piešķīra: Ludzas

apv. uz s. 1. 262. un 284. p.

cijas nama izbūvei — Ls 5000,— pabalsta
un Ls 10000,— aizdevumu un Raunas,

Antons

Jozus

d.,

dzim.

8. I 1912. g., pied. pie Ilaiķu pag. — Paziņot
dzīv. vietu Priekules-Vainodes iec. miert. uz
*
JVs 131. no 17. VII 28. (21. VII 28.V, apv. uz s. 1.
262., 284. un 286. p.
26182.

ŠTieps, Fricis Otto d., dzim. 13. 11909.g.
pied. pie Kalvenes pag. — Paziņot dzīv. vietu
Madonas apr. 3. iec. miert. uz Ns 506. no 18. VII 28.
(25. VII 28.), apv. uz s. 1. 581. p.
26183. Vittenbergs, Teodors Teodora d., dzim.
2. V 1907. g., Latvijas pils. — Krimināl. pārv.
Rīgas nod. pr-ka r. no 16. VII 28. (20. VII 28.),
apv. zādzībā. — Apcietināt.
26184. Šuvalovs, Grigorijs, dzim. 1885. g.,
Latvijas pav. — Krimināl. pārv. Rīgas nod.
pr-ka'r. no 18. VII 28. (21. VII 28.), apv. zādzībā.—
Apcietināt.
26185.
Šenkmans,

Ruvins

Urija

d.,

dzim.

Mārsnēnu,

apriņķa

valdei — poli-

Jaunraunas,

Baiškalna pagastam

Launkalna

un

— Raunas draudzes

doktorāta būvei — Ls 4000,— pabalsta
un Ls 4000,— aizdevumu.
Noraidīja
Tukuma apriņķa
valdes lūgumu apriņķa

slimnīcas būvei,
Ķeipenes

bet

atlika

26186.

Šapiro, Meijers Fišera d., 21 g. vecs. —
Emigrantu un bēgļu transporta nod. tēlegr. no
22. VII 28. (24. VII 28.), izbēdzis no emigrantu
nama, Liepājas ielā JVs 11. — Apcietināt.

Pavisam

šinīs

sēdēs

piešķīra

pied.

pie Kaunas

Daugavpils 3. iec.

gub.
miert.

—

Pazinot

uz JVs 657. no

dzīv.

vietu

18. VII 28

aizdevumus.

Latvija un citas valstis
Latvija

un

uz Rīgu

Ārlietu

ean Mikel.

KURSI.
Rīgas biržā,

1928 gada 6. augustā.

Devīzes
1 Amerikas dollars

5,18—5,1}

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku

25 ,175—25,2

20,25—20»
71,95-72,»

100 Beļģijas beigu

100
100
100
100
100

Šveices franku
Itālijas liru
Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
Dānijas kronu

99,60—100!
27,07—27,2!

138,60—139,
138,25—138,

100 Austrijas šiliņu
100 čechoslovaķijas kronu

100
100
100
100
100

138,25—138,'
.

esot sagaidāms ša mēneša vidū.

Jaunas valstis

Holandes guldeņu
Vācijas marku
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu

207,90—208!
123,55—124;

12,96—13,1!
138,30—139,!

57,45-58,8

100 Lietavas litu

51,00-51,1

1 SSSR červoņecs
Dārgmetāli:
Zelts

1 kg

3425-344!

Sudrabs 1 kg

95-103

Vērtspapīri:

neatkarības aizņēmums. . .
Valsts prem. aizņēmums . .
Zemes bankas kllu zīmes. .
Hipotēku bankas ķīlu zīmes

Zvērināts biržas māklers Th. Šummei

Redaktors M. Ārons.

Iekšlietu ministrija pasu nodaļa
Izsludina par nederīgu Hertas
Liperts nozaudēto ārzemju pasi
JVs A. 002363, izdotu no iekšlietu

Lietava.

Nav neviena bezdarbinieka.

Kaunā, 3. augustā.
ziņām patlaban Lietavā
bezdarbnieks.

Pēc

ministrijas

pasu

laikrakstu
reģistrēts
Sakarā ar lielu

trūkums.

LTA.

nodaļas

10819ē _

Rīgas prefektūras administratīvā nodaļa izsludina par nederīgu
pils. Antona Meldera nozaudēto
automobiļa numuru JV° 341.
10820ē

nav

rosību būvniecībā pilsētās pat sajūtams
būvstrādnieku

98—108
98—109
92—93
96-97

Rīgas biržas, kotacijas kommisijās
priekšsēdētājs J. Skujevli

š.g. 18. maijā.

neviens

72,65—73,3;
15,30—15,4!

. .

mini-

LTA.

Rigas

prefektūras

administra-

tīvā nodaļa izsludina par nederīgu
pils. Jāņa Pausuļa
nozaudēto
automobfļa mēģinājuma numuru
JVs 0—79.
10821ē_
Rīgas prefektūras 4. iec. priekš-

nieks izsludina par nederīgu nozaudēto karaklausības apliecību
izdotu no III Jelg. k. pulka
k-diera
1926. g. 28. maijā ar

Ārzemes.

(26. VII 28.), apv. uz s. I. 574. p. 1. d.

,,VaId. Vēstn." JVs 152/28. g. mekl. pērs. sar.
JVs 369. pkt. 25844. tiek meklēta nevis Mekel, bet

kliedzot par mieru, ierosinot Kello»;
paktu,
organizējot
Tautu Savienil»
konferences
un
t.
t.
Sociālder»
krātu galvenā loma esot ta, ka viņi A
ties „aizplivurot" draudošās briesmas
No visām valstīm vienīgi SSSR vedi
patiesa miera politiku un liekot prieki
pilnīgu , un vispārēju atbruņošanos.

strijai tuvu stāvošais ,,Pāewaleht" ziņo, ka
ārlietu ministra Rebanes
brauciens

26191.
Valdsteins, Nachmans Hirša d., 30 g.v.,
pied. pie Jēkabpils pilsētas. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas XI iec. miert. uz JVs 1161. no 20.VII 28.

Izlabojumi:

āzijā karš esot jau noticis fakts, im»
riālisti visiem spēkiem cenšoties aizsegi
savu gatavošanos uz karu. Tādēļ {

Igaunija.

Tallinā, 3. augustā.

(24. VII 28.), apv. uz s. 1. 469. p.

26192. Veisbaums, Ābrams Hilmeijera
d.,
36 g. vecs. — Emigrantu un bēgļu transporta
nod. tēlegr. no 22. VII 28. (24. VII 28.), izbēdzis
no emigrantu nama, Liepājas ielā JVs 11. —
Apcietināt.
26193. V'lenskis, Aija-Leiba Salamana
d.
50 g. v.. Latvijas pils. — Paziņot dzīv. vietu uz
Krimināl. pārv. Rīgas nod. pr-ka r. no 23. VII 28.
(25. VII 28.), apv. piesavināšanā.

Trešās interni
cionāles kongresā Bucharins uzstājies
jaunu lielu runu par tematu „Staro
tautiskais
stāvoklis
un
kom ' interļ
uzdevumi". Runātājs atkal plaši j^'
„kaj-a
loja
briesmas",
kas
jāa[i
zīstot
par starptautiskā stāvokļa svari
gāko faktoru, „galveno asi". Austrum

5%
par* 4%
6%
8%

Ls 43000,— pabalstus un par Ls 61000 —

Šenkmans, Ruvins Urija d., dzini.
1890. g., pied. pie Vilnas gub. — Rīgas 1. iec.
miert. r. JVs 1072. no 1*0. VII 28. (20. VII 28.),
apv. uz s. 1. 51., 591. p. 1. d. — Apcietināt.
26188. Saķers, Kirils, dzim. 1906. g. — Rīgas
pils. komand. r. JVs 3836. no 23. VII 28. (26. Vīt 28),
komandēts pie lauku darbiem Jelgavas apr., bet
izbēdzis. — Apcietināt.

apv. zādzībā.
26190. Treigis, Staņislavs Jura d., 26 g. v.,

telegrāfa aģent, ārzemju telegra
mmai

Maskavā, 4. augustā.

un Plāteres pagasta lūgumus.

26187.

26189. Zuks, Michails, dzim. 15. VII 1912. g.,
Latvijas pils. — pazinot dzīv. vietu Kiimināl.
pārv. Rīgas nod. r. no ' I8. VII 28. (23. VII 28.),

(Latvijas

Madlienas,

5. V 1890. g., pied. pie Viļņas guberņas. — Kri-

mināl. pārv. Rīgas nod. pi-ka r. no * 17. VII 28.
(23. VII 28.), apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

Telegrammas

Noraidīja Olai-

nes, Pļaviņu un Vietalvas pagasta lūgumus,
bet papildu ziņas pieprasa no Plāteres.
Lugažu, Skrudalienas, Svitenes, Aiviekstes.
Aulejas, Naujenes, Jaunsaules un Pils-

vārdes un Dikļu pagasta lūgumu izlemšanu.
Dažādu citu sabiedrisku ēku būvēm

Sakauškis,

LTA,

Ls 4000,— aizdevumu. Kopā pagastu namu
būvēm piešķira Ls 25000,— pabalsta un

26180. Skobelevs, Vasilijs Andreja d., 43 g. v.,
pied. pie Viļēnu pag. — Pazinot dzīv. vietu Viļēnu

26181.

4.

būvēm:

616. p. 1. d. — Apcietināt.
un

Lr»

Amerikā.
augustā. _ Savienota
valstīs
no Ņujorkas līdz Čikāgai n
meklējis ārkārtīgs karstuma vilnis, ļl
jorkas ielās, pēc policijas ziņām, katr
piecas minūtes no karstuma saļirnstn
viens cilvēks. Ziņo arī par vairāki
nāves gadījumiem no „saules dūriena'
Ņujorkā,

Rigas apriņķī Doles pagastam—Ls 1000,—

26171.
Ossman, Ludviga Antona m., 34 g. v.,
pied. pie Daugavpils. — Rīgas 13. iec. miert. r.
JVs 1257. no 16. VI 28. (23. VII 28.), apv. uz s. 1.
Komata

palīdzības

tiem, piešķira:

gastam — Ls 2000,—
pabalsta
un
Ls 2000,— aizdevuma; Jēkabpils apriņķī
Elkšņu pagastam Ls 3000,— pabalsta un
Slates pagastam — Ls 3000,— pabalsta,
Ls 2000,— aizdevumu; Tukuma apriņķī

Zofija

n
u°'

ārkārtēja

misija.
Maskavā, 4. augustā. Ūdenslīmei,<
Amūras upes vidusdaļā vel vienmēr cel
Citos apgabalos
plūdi mazinās, p,^
dzības sniegšanai plūdos cietušiem vaM-u
Lielisks karstums

Starpresoru kommisija pie finanču ministrijas 26. un 30. jūlijā no valsts budžetā

Parādnieks,

kontrolkommisija

atvēlējusi 2 miljonus rubļu.

14. VII 28. (25. VII 28.), apv. uz s. 1. 262. un
284. p.
26167.
Lapsa, Zelma, 20 g. veca. — Rīgas

26172.

Centrālā

nolēmusi Sn palīdzību arī ķiniešu robežpilsētas Sac?
Habarovskā
lingas iedzīvotājiem.

ganizējusies

„Vald. Vēstn." 152/28. g. mekl. pērs. sar.
369. pkt. 25836. mekl. Locanova (Locana) vārds
ir Ādams, tēvs vārds Bernats.

izpildīšanai.

26165.

g. mekl.

370. pkt. 25904. tiek meklēta nevis Sachovski,
bet gan Sachocki, Valerija.

Plūdi

Sibīrijā.

Maskavā, 3. augustā. Blagoveščenskas
tuvumā

plūdi

izskalojuši

dzelzceļlīniju

divās vietās. Amūras upe dažās vietās
izplētusies 15 kilometru plašumā. Pavisam
Amūras apgabalā applūdušas 49 sādžas
ar 6800 saimniecībām. Sejas upes augšgala rajonā izcēlies
bads.
strādā pie Habarovskas-Čitas
izlabošanas. Vilcienu kustības
šanu paredz ne agrāk par 20.

Patlaban
dzelzceļa
atjaunoaugustu.

JVs

4079

uz

vārdu.

Alfrēda

Jurevics

10822]

Rīgas prefektūras 10.iec. priekšnieks izsludina par nederīgu pazaudēto velosipēda braukšanas
atļauju, izdotu no Rīgas prefektūras 10. iecirkņa 1920.g. 5. maija
ar JVs 71/4307 uz Jura Ritina
vārdu, dzīv. V. Jelgavas ielā
JVs 11. dz.

1.

10823c

.

Latgales

apgabaltiesas

Dagdas

ieec. miertiesnesis, pamatodamies

(Tiesu

§ludinājumL\

uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu

1928. g. 28 jūl.

Rigas apgabaltiesas

6. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
13. augustā, pulkst.
11 dienā,
Rīgā, Vēju ielā Ns 22/24, Teodora
Liberta
lietā pārdos Paju
sab.

Rīgas

apgabaltiesas

2. iec. tiesu

Rīgas apr.

izpildītājs

paziņo,

ka

1928. g. 21. augustā, pīkst. 12
dienā, Sējas pag. Kalna-Jēņu

mājā pārdos Jāņa Krūmiņa

ku-

2) ka

īpašums

liskiem torgiem
Ls 3900;

priekš

pub-

apvērtēts

par

3> ka bez augšminētās prasības
īpašums
apgrūtināts
ar hipo-

lēmumu paziņo, ka pēc 1925. g. ,,Baltijas
diegu manufaktūra" stamu mantu, sastāvošu no zirga tēku parādiem par Ls 7900; kā
rr
apgabaltiesas priekšsēdētājs, 29. dec. mir. Jēzupa Jākuba d.
as
kustamo mantu, sastāvoša no un novērtētu par Ls 600,—.
solīšana saskaņā ar civ. proc. lik.
lik. 13. p., Prikņa ir palicis mantojums,
Sojoties uz not.
kurš zābaku saišu un pulierējamās
Izzināt sarakstu, novērtējumu, 181. lp., sāksies no priekšrocīgo
pina pieteikties visaspersonas, atrodas Daugavpils apr., Asūnes mašīnām
un
novērtēta
par kā arī apskatīt pārdodamo mantu prasību kopsummas.
prasības,
kaut kādas
no mir.
pag., Kurlinovas ciemā, kādēļ
Srim Ir
Ls 5000,—.
Slokas uzaicina
apmierināmas
visus, kam būtu uz
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ķ^
amata
Hīnerta
Paula
šo mantojumu, vai sakarā ar to kā arī apskatīt pārdodamo mantu
l āra
naudas, .pie .kam atkādas tiesības, pieteikt tās minēfi£w
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
menesu nosešu no
tam miertiesnesim viņa kamerā,
mina ka pēc
Rīgā, 1928. g. 20. jūlijā.
kaitot
sludināDagdas
miestā, sešu' mēnešu
f^šanas
Tiesu izp. J. Zirģels.
„VaId. Vēstn." laikā, skaitot no šī sludinājuma 10826
SSiešanas
izmaksāta

irn4as nauda tiks
„ptā P Hīnerta mantiniekiem.
m
' 1928 . g. 3. augustā.
Rfgā
priekšsēd.

v.

(paraksts).

Sekretārs (paraksts).
-

^

ra

Je lgavas apgabaltiesa,
visp ārībai zināmu, ka uz
kopsapulces š. g. 14. jūl.

ļg»

pnvatadvonolēmuma pamata
Bumbieram izEatam Paulim
par tiesību vest
dota apliecība
lietas pie Jelgavas
v«t svešu
rajona miertiesneInea baltiesas
instancē.
tm un to spelācijas

Paula Bumbiera dzīves vieta
VentspiliIecavā, 1928. g. 1. augusta.
J
Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Caune.
10707b

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
1928. g. 28. jūlijā.
Bl. I.

JVe 133.

Miertiesneša
Latgales

iec.

v.

10484b
(paraksts).

apgabaltiesas

miertiesnesis,

Dagdas

pamatodamies

uz civ. proc. lik. 1401. p. ,civ.
lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņa ar savu 1928. g. 28. jūl.

lēmumu paziņo, ka pēc 1918. g.
24. okt. mir. ' Donata Jākuba d.

Prikņa

ir

palicis

mantojums,

kurš atrodas Daugavpils apr.,
Asūnes pag., Karlinovas ciemā,
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

izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
15. augustā, pīkst. xļW dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVs 24, Rīgas
komercbankas

lietā

pārdos

Ābrama
Boruchsona
kustamo
mantu, sastāvošu no
kabatas
portfeļiem
un
novērtētu
par

Ls 360,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 23. jūlijā.
10827

Tiesu

izp.

J. Zirģels.

Sekretārs

10709b

v. Veiss.

Mittelhofs.

bērna
sības.

mantošanas

un

citas

tie-

Personām, kurām

būtu
kādi
pret šo adopciju, tiek

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļas
uzaicinātas pieteikties šai tiesā
1928. g. 30. aug. atklātā tiesas
sešu mēnešu laikā no šī sludināsēdē tiks pasludināts 1928. g.
juma iespiešanas dienas ,,Vaid.
17. apr. Vācijā mir. Voldemāra
Vēstnesī".
notariālā
kārtā
lija
d.
Grossa
Jū
Pēc minētā termiņa
notecēsastādītais testaments.
šanas nekādi
iebildumi
netiks
Liepājā,
1928. g. 31. jūlijā.
JVs 853m .,,'28.

10714b

Priekšsēd. v. V. Binenstams
Sekretāra v. E. Rolavs.

īpašums apgrūtināts

parādiem

iebildumi

Rīgā, 1928. g. 3.
Tiesu

izpild.

pie

augustā.

E.

Liepiņš.

10829b

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apr. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Valmierā, Garā ielā
JVs 4 paziņo:
1) ka izpildot Rīgas apgabaltiesas I civ. nod. izpildu rakstu
12. oktobra
ar
no
1927. g.
JVs 416718 un Rīgas apgabaltiesas
IV civ. nod. spried, no 1928. g.
25. maija par Ls 25.400 ar
%
un izdevumu piedzīšanu no Jāņa
Neļka par labu A. Vuškalnam
un a./s. „Augļu eksports" 1928. g.
11. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas
zālē, uz

civīlnodaļas

publiskiem

sēžu

un grāmatu reg. JVs 2190 un sastāv

par Ls

Tiešo nodokļu

Ls

1027,80

valdei Ls
naudu;

ar hipotēku

172.204.

departamentam

un

Rīgas

0,77 ar %

pilsētas
un

soda

personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs
desmitā
daļa
4)

kā

no Roperbeķu
muižas zemnieku
zemes atdalītām ,,Saule" mājām;

apvērtēšanas summas un
5) ka zemesgrāmatas
īpašumu
tiek
vestas
Valmieras zemesgrāmatu

uz

šo

Rīgasnodaļā.

Personām,

kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas

pārdošanu

nepielaiž,

sības jāuzrāda
dienai.

tādas tiepārdošanas

līdz

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

kancelejā.

Valmierā,
10783

1928. g. 1. augustā.

Tiesu izp. 0. Ķasparsons.

un jā-

ne

stāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav

leja atrodas Valmierā, Garā ielā

Rozulas pag. tiesā, 1928. g.
3. maijā.
3
Priekšsēd. K- Cēbers.

šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu un
5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-

tiesas

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnodaļa, uz civ. proc. lik. 293., 3014Č
Darbvedis R. Dobums.
295., 298., 301., 309. un 311. p. p.
pamata Franča Jāņa d. LavRīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
1928. g.
rinoviča
prasības
lietā
pret izpildītājs paziņo, ka
Franci Jāņa d. Kuharcnku
un 15. augustā, pulkst. 12 dienā,

Jāni Franča d. Stāšu par 1924. g. Rīgā, Brīvības ielā JVs 67, dz. 6,
30. okt. noslēgtā nostipr. akta un L. Kalēju ielā 9/11, ekspr.
atzīšanu daļā par nederīgu un kant., pīkst. 1, pārdos Dāvida
kustamo
mantu,
nekustamā
īpašuma
nodošanu Kreinera
prasītājam, uzaicina Franci Jāņa sastāvošu
no
mēbelēm
un
d. Kuhaienku
un Jāni Franča kolonialprecēm un novērtētu par
d. Stāšu, kuru
Ls 1780,80.
dzīves
vieta
prasītājam nav zināma, četru
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
mēnešu laikā no šī sludinājuma iekā arī apskatīt pārdodamo mantu
spiešanas dienas „Vald. Vēstn.", varēs pārdošanas dienā uz vietas.
ierasties šai tiesā saņemt
noRīgā, 1928. g. 3. augustā.
rakstus no prasītāja i'esūdzības 10857
Tiesu izp. Ed. Kalniņš

no apvērtēšanas summas

mieras

zemesgrāmatu

nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda
dienai.

līdz

pārdošanas

Visi papīri un dokumenti, atuz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
tiecoši

3.

civīlnodaļas kancelejā.
Rīgā, 1928. g. 3. augustā.
10865
Tiesu izp. J. G r i n i 0 s.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo,

ka

1928.

g.

torgiem

maksā

dalību

zalogs, —

vēlas
ņemt, jāie-

desmitā

daļa

no apvērtēšanas summas; un
5) ka zemes grāmatas uz
īpašumu tiek

vestas

šo

Rīgas-Val-

mieras zemesgrāmatu nodaļā.
Personām, kurām
ir
kādas

JVs 4, paziņo-.

1) ka izpildot
3.

1928. g.

Rīgas apgabal-

civīlnod.

10. janv.

pavēli

JVs 3912

no

un

Valmieras apr. 1. iec. miertiesu,
spried, no
1926. g. 22.
okt.

JVs 860
un

par Ls

8828,48 ar

izdev. piedzīšanu

labu

%

no Augusta

Šmidta

par

Valsts

bankai

tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir

ieskatāmi

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļas kancelejā.
Valmierā, 1928. g. 11. augustā.
10786 Tiesu izp. O. Ķasparsons.
Latgales apgabaltiesas Daugavpils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura

1)

ka

zemes bankas
prasības lietā par Ls 978,76 ar
termiņmaksām, un soda naudu,
saskaņā

Valsts

ar Valsts

zemes bankas

statūtu noteikumu 47. p. 1928. g.
10. novembri,
pīkst.
10 rītā,

u. c. 1928. g.

torgiem

tiks

pārdots

II.

okt.,

Augusta

Šmidta nekustams īpašums, kurš
atrodas Valmieras apriņķī, Alojas
draudzē
ar
zemes grām. reģ.
JVs 1445 (un

sastāv

zemesgrāmatu

reģistra

XV

sastāv

sēj.

un

JVs 1429,

no

zemes

gabala 13,84 ha platībā ar ēkām;
2) ka īpašums priekš publiskiem

torgiem apvērtēts par Ls 1100,—;
3) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jāstāda priekšā apliecība par to,

ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamu īpašumu;
4) ka zemesgrāmatas
uz šo
īpašumu
tiek
vestas
Latgales

zemesgrāmatu nodaļā.
kurām
ir
kādas
Personām,
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

no Ungurpils

pilsmuižas zemnieku zemes
dalītām
Mieskiņu
mājām;

at-

uz

zemesgrāmatas

tiek

so

vestas

JēkabpilsIlūkstes zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas tie-

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

dienai.
Visi papīri un dokumenti, atliecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabaltiesas 1. civīlnodalas kancelejā.
10681ē
Tiesu izp. G. Biernis.
Latgales

apgabaltiesas

Ilūkstes

izpildītājs, kura
Grīvā, Kalatrodas

tiesu

apriņķa
kanceleja

apprasību
1928. g. 13. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots

Pētera

Neulanda

mierināšanai,

Andrejsona nekustams
īpašums, kurš atrodas Ilūkstes
pagastā,
apriņķī, Skrudalienas
ar zemesgrāmatu reģistra Ns 4732
un sastāv no Liel-Lašu muižas
zemes gabala ,,Imanta" Ns 13F;

Kārļa

2) ka īpašums priekš publiskiem
apvērtēts par Ls 8200;
3) ka bez augšminētās prasības

torgiem

īpašums apgrūtināts

ar hipotēku

parādiem par Ls —;
4) ka personām, kuras

pie

torgiem

dalību

ņemt,

vēlas

jāie-

maksā zalogs — desmitā daļa

no

apvērtēšanas summas un
5) ka zemesgrāmatās uz šo
īpašumu tiek vestas JēkabpilsIlūkstes zemesgrāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības

jāuzrāda līdz pārdošanas

dienai.

Visi papīri

un dokumenti, at-

liecoši uz pārdodamo
ir ieskatāmi Latgales

tiesas

īpašumu,
apgabal-

1. civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 28.

10682ē
Valkas

jūlijā.

Tiesu izp. G. Biernis.
notārs

G.

Kiršfelds

vispārībai, ka ,,Vijciema
Patērētāju biedrība" ,,Vija" valde
ir uzteikuši un
anulējusi
no
viņas Jānim Jāņa d. Bantersonam
izdoto
ģenerālpilnvaru,
apliecinātu pie Valkas notāra
paziņo

G. Kiršfelda

1926. g. 22. oktobri

zem reģ. grām. Ns 1579 ar tālāk
pilnvarošanu, un ka tādēļ minētā
pilnvara
un uz
šīs pilnvaras
pamata tālāk izdotas citām personām pilnvaras nederīgas.
10730b

Notārs

G. Kiršfelds.

1928. g. 27. jūlijā.
L. Ns 1271/28.
Daugavpils 1. iec. tiesu

10379
izpild.

(paraksts).
Latgales apgabaltiesas

kanceleja
atrodas
Daugavpilī,
3. Janvāra ielā JVs 12.:

1)

ka

I

"Citu. iestāžu
sludinājumi.
Valsts

zemes banka,

atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,

bankas pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
194,15, likumu par aizdevumu nodrošiar termiņmaksām, soda naudu, nāšanu,
ieķīlājot
tiesības uz
un
cit. izdevumiem, saskaņā lauku
un
nekustamu
mantu,
ar Valsts zemes bankas statūtu
1926. g. 31. marta papildinājumu
prasības

Valsts

>

Daugav-

zemes pils I. iec. tiesu izpildītājs, kura

pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civ. nod. sēžu zālē, uz publiskiem

ka

tiesības uz pārdodamo īpašumu, kūnes ielā Ns 115, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas un
kas pārdošanu nepielaiž, tādas

2) ka īpašums priekš publiDaugavpilī,
Latgales apgabalskiem
torgiem
apvērtēts
par tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
Ls 27.000;
publiskiem torgiem tiks pārdots
3) ka bez augšminētās prasības Andra Pētera d. Voicīša neīpašums apgrūtināts ar hipotēku kustams īpašums, kurš atrodas
parādiem
par Ls 4500;
Jaunlatgales apr.
Balvu
pag.
4) ka personām, kuras vēlas Balvu - Aleksandropoles
muižas
pie torgiem dalību ņemt, jāie- jaunsaimniecībā, zem nosaukuma
maksā zalogs — desm 'itā daļa no ,,Grīslenīca" JVs 8 Fa hip. iec. ar

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apr. tiesas izpildītājs, kura kance-

pieņemti un adopcija tiks
pagasta tiesas apstiprināta.

personām, kuras

kanceleja
atrodas
Daugavpilī,
3. janvāra ielā JVs 12, paziņo:

torgiem pārdos

Jāņa N e ļ ķ e s un citu nekustamo
JVs 68, īpašumu, kurš atrodas Valmieras
apr., Umurgas draudzē ar zemes-

III savstarpējās
kredītbiedrības
'TēlgavaTapgabaltiesa,
prasībās par Ls 11.759 ar % un
lik. 1958. panta,
proc.
civ.
uz
Vēstn. ".
izdevumiem 1928. g. 8. novembri,
šā gada
nazino, ka šīs tiesas sēde
1928. g. 28. jūlijā.
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
attaisīs un nolasīs Bl. 1. JVs 132.
augustā
10485b
30
civīlnodaļas sēžu zālē,
ā
mir
Girta
10
- J"J
Miertiesneša v. (paraksts).
1928 guz publiskiem torgiem tiks pārdots
testamentu.
Vunderlicha
Žana d.
'
Rozulas pagasta tiesa,
Emmas un Voldemāra Vītoliņu
Je lgavā, 1928. g. 1. augustā.
10708b Cēsu
apriņķī, pamatojoties
112 nekustams īpašums, kurš atrodas
LM 2347/28.
Priekšsēd. v. Veiss.
savu 1927. g.25. jūnija un 1928. g Rīgā, Marijas ielā JVs 79, Illhip.
Mittelhofs.
Sekretārs
2. maija nolēmumu izsludina, ka iecirknī ar zemesgrāmatu reģistra
^
^
Rozulas
pagasta pilsonis Jānis JVs 330 (grupā 33, grunts JVs 45)
Jelgavas apgabaltiesa,
lik.
1958. panta Jēkaba d. Rūtītis, dzim. 1859. g, un sastāv
no
pilsētas dzimts
uz civ. proc.
12. maijā,
dzīv.
Rozulas
parentes grunts gabala 332 kv. asu
paziņo, kā šīs tiesas sēdē šā gada
gasta
Jātnieka mājā,
adoptē platībā ar uz viņa atrodošamies
30. augustā attaisīs un nolasīs
Ievas Rittu Jāņa m. Rūtīte, dzim, ēkām;
1928. g- 14. aprīlī mir.
2) ka īpašums priekš publiskiem
jūra m. Šneiders, dzim. Orave 1924. g. 12. jūnijā un dzīvojošu
Rozulas pagastā, Jātnieka mājā, torgiem apvērtēts par Ls 50.000;
testamentu.
piešķirot
viņai visas likumīgā
3) ka bez augšminētās prasības
leleavā, 1928. g. 1. augusta.

L. J Vs 2172. /28.
Priekšsēd.

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs, kura
kanceleja
at-

rodas Rīgā, Marijas ielā
paziņo:
1) ka
Krišjāņa
Zeibota

4) kā

5)

īpašumu

lietā

zemes

par

Ls

noteikumu 47. p. 1928. g. 10. nov.

pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Latgales apgabaltiesas civ. nodaļas

sēžu zālē, uz publiskiem

torgiem

pie šī likuma, paziņo, ka, Valsts
zemes bankas aizdevumu
pie-

dzīšanai
1) Valsts

zemes

bankas Lat-

2) ka īpašums priekš publiskiem
tiks pārdots jevseja Antona d'. gales nodaļas telpās (Rēzeknē)
torgiem apvērtēts par ss 10.000; Vasiļjeva
nekustams
īpašums,
1928. g. 24. septembrī, pīkst. 10
Rīgas apgabaltiesas 2. i«c. tiesu
3) ka bez augšminētās prasības kurš atrodas Rēzeknes apr. Silagrāmatu izraksta Ns 24 no Asūnes
tiks pārdota Aleksandra Zvaigzdienā,
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
sastāvoša
īpašums
apgrūtināts
ar
jhipotēku
pag. valdes 1927. g. 10. jūnijā
nītes
kustama
manta,
*
jāņu pag., Timašišku sādžas vien
pārdos atklātā vairāksolīšanā
11
augustā
pīkst.
apstipr. izziņas. 1917. g. 18. feb 'r. 15.
par
Ls
18.500
un sētā JVs 13, hip. iec. ar zemes grām.
no stikla borējamās mašinas un c. parādiem
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
dienā, Rīgā, Skolas ielā JVs 18,
Daugavpils apr. sapulces sprieun novērtēta par Ls 4007.
3320 kr. rbļ.; ka solīšana sāksies rej. JVs 5940 un sastāv no zemes
meliorācijām
un citiem- zemes
un L. Kalēju ielā 9/11, ekspr.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, saskaņā ar civ. proc. lik. 1871. p., gabala no 6,29 ha, platībā, ar
duma, 1916. g. 10. dec. Asūnes
piederumiem,
kura
atrodas
kant.
pīkst.
11,
pārdos
Haima
pag. valdes tiesas protokola un
prasību
kopkā ari apskatīt pārdodamo mantu ?0 priekšrocīgo
atrodošamies
uz
ta
ēkām.
Ludzas apriņķī, Nautrēnu pag.,
Kreinera
kustamu
mantu,
1917. g. rentes līguma nerakstus
varēs pārdošanas dienā uz vietas. summas;
2) ka īpašums priekš publiskiem Grivdenišu
sādžā
zem.
gab.
sastāvošu no mēbelēm un novērun uzdot savu dzīves vietu DauRīgā, 1928. g. 1. augustā.
4) ka personām, kuras vēlas
torgiem apvērtēts par Ls 300, —; JVs 28 un 28-a un pieder. Jānim
tētu par Ls 974,20.
ņemt, jāgavpilī.
10687
Tiesu izp. V. Strauss. pie torgiem
dalību
3) ka personām, kuras vēlas un Sebastjanim Vonogiem.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
iemaksā zalogs — desmitā daļa pie
, Ja aicinātie minētā laikā netorgiem
dalību
ņemt, jāRīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
2) Saimniecība sastāv no:
un
ieradīsies
no
apvērtēšanas
summas,
personīgi
iemaksā zalogs — desmitā daļa
vai
caur
a) zemes kopplatībā 6,084 ha.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
pilnvarnieku ,
5)
ka
zemes
grāmatas
uz
šo
lietu
no apvērtēšanas summas un jānoliks
uz
24.
augustā, pīkst.
10 dienā, īpašumu tiek vestas Rīgas-ValRīgā, 1928. g. 3. augustā.
b) 1 dzīvojamās
koka
mājas
nesas sēdi un izspriedīs bez viņu
stāda priekšā apliecība par to,
10856
Tiesu izp. Ed. Kalniņš.
Rīgā, L. Maskavas ielā JVs 129,
klātbūtnes.
mieras zemes grāmatu
nodaļā. ka no tieslietu ministrijas puses ar piebūvi-priekšnamu un kūts.
Ja ieradīsies, bet
dz. 5, tiks pārdota 2. izsolē Jāņa
3) Solīšana sāksies no Ls 850.
savu dzīves vietu Daugavpilī
kurām
ir
kādas
Personām,
nav šķēršļu minētām personām
Rīgas apgabaltiesas 4 iec. B u c h 0 I c a kustama manta,
~
4) Izsolē varēs piedalīties perneuzdos, aicinājumu
tiesības uz pārdodamo īpašumu, iegūt
uz tiesas
nekustamu
īpsšumu;
sastāvoša no mēbelēm un novērtiesu izpildītājs,
kuras līdz izsoles sākusēdi un visus papīrus atstās
kas pārdošanu
nepielaiž, tādas
4) ka zemes grāmatas uz šo sonas,
mam nodos izsoles
noturēšanai
tiesas kancelejā.
kanceleja
atrodas
Rīgā, tēta par Ls 380.
kura
tiesības
jāuzrāda
līdz
pārdošanas
īpašumu
tiek
vestas
Latgales
L. JVs981p/28
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
pilnvarotam Valsts zemes bankas
Merķeļa
ielā JVs 7, dzīv. 8,
dienai.
Daugavpilī, 1928. g. 28. jfll. '
zemes grāmatu nodaļā.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
pārstāvim:
paziņo, ka 1928. g, 16. augustā,
Visi papīri un dokumenti, atP ri kšsed
Visi papīri un dokumenti, at- v - (Paraksts).
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
a. Drošības naudu 1/5 no trešā
I02d9r
c f
dienā,
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
pulkst.
10
Rīgā,
Kaļķu
iy9?r _J>ejķrejārs _K- Kangurs.
pantā
minētās
summas ,
idi
Rīgā, 1928. g. 1. augustā.
ielā JVs 1, dz. 2, pārdos mirušā
ir ieskatāmi apgabaltiesas 3. cicīlir ieskatāmi Latgales
apgabalgaies apgabaltiesas 1. civīlTiesu izp. V. Strauss.
t. i. Ls 170.
mant. masas 10686
Andreja
Meike
nodalas kancelejā.
tiesas I. civ. nodaļas kamcelejā,
ņoaaļa paziņo
vispārībai ,
ka
b. Centrālās
zemes ierīcības
Valmierā, 1928. g. 1. augustā. Daugavpilī.
kustamo mantu, sastāvošu no
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
926. g. 14
'
_.
. janv. mir. Jāna
komitejas atļauju, ka pirkantora iekārtas, rakstāmmašīnu, 2. iec. tiesu izpildītājs, paziņo, Tiesu izpild. O. Kaspars'ms.
1928. g. 27. jūlijā.
Andreja d. Šumska
1922
cējam
atļauts
iegūt no
g. portjerām u. c. un novērtētu par ka 1928. g. 18. augustā pīkst.
dec. sastādītais
"1 10784b
L. Ns 1272/28.
10380b
F
notariālais
valsts zemes fonda iedalītu
Ls
1942,—.
Ādažu
pag.
Kalna-Kreiļos
Tiesu
izpildītais
(paraksts).
dienā,
Smen'sn
ar
Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apgabaltiesas
saimniecību.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pārdos Jūliusa Avotiņa kustamu
g' 2 - okt - ^rnumn apstipLatgales apgabaltiesas Ilūkstes
apr. tiesu izpildītājs, kura kanw-«;
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
kā arī apskatīt pārdodamo mantu mantu, sastāvošu no 4 govīm
tiesu
izpildītājs, kufa
L.Nsl448a/26
W***celeja atrodas Valmierā, Garā apriņķa
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
varēs pārdošanas dienā uz vietas. un novērtētu par Ls 500,—.
Daugavpili, 1928. g. 28. jūl. '
kanceleja atrodas Grīvā,Kalkūnes ierīcības komitejai vismaz divas
ielā JVs 4, paziņo:
sarakstu,
novērtējumu,
Izzināt
P
Rīgā, 1928. g. 3. augustā.
ielā Ns 115, paziņo:
1) ka izpildot Rīgas apgabalkšsēcl - v - (paraksts).
nedēļas pirms izsoles dienas.
1(1901
cfi f
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
'?r _SeJ<retās
11) ka Valsts, Valsts zemes banI.JVs2085
tiesas III
civ. nod
pavēli no
5) Tiesību ieguvējam, tulīņ pēc
_Kj<angu i s. 10825
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 1928 g. 19. jūnijā zem JVs 320706; kas un vairāku privāt prasību
Latgales apgabaltiesas
izsoles beigām,
Tiesuizp.V. Požariskis
jāpapildina* ievVlēnu
Rīgā, 1928. g. 31. jūlijā
?« miert iesnesis,
miertiesu,
apmierināšanai
—
kopsummā
Valmieras apr. IV iec.
maksāta drošības nauda līdz '/,
pamatodamies
_
Tiesu
izpild.
E.
Liepiņš.
0,,
apgabaltiesas
4.
iec.
tiesu
38452,66
ar,
1928.
Rigas
1926. g. 9. jūlijā Ls
g. no
spried, no
nosolītās
stirnas. Pārējās
, '^v .proc. lik. 1401. panta un
10830b
«Skaņa ar savu 1
izpildītājs, kufa kanceleja atrodas
zem JVs 651; 1926. g. 11. maijā 13. oktobri, pīkst. 10 rītā, Latgales 4
jāiemaksā
Valsts
zemes
928. g. 27. jūl.
/5
dz.
8,
7,
Rīgā, Merkeļa ielā JVs
miiim,ļ uzaicina
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. zem JVs 443 u. c. par Ls 5412,51 apgabaltiesas 1. civīlnodaļas sēžu bankai ne vēlāk kā divas nedēļas
1928. g. 23. jūn.
*
paziņo ka 1928. g. 18. augustā,
paziņo, ar % un izdev. piedzīšanu no zālē, uz publiskiem torgiem pārdos pēc izsoles.
2. iec. tiesu izpildītājs
lslava
Volana
mantini k„.
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Pērses ka 1928. g. 21. augustā, pīkst 3/4 2 Eduarda
Purmaļa
par
labu Hertas Zvaigznes
nekustamo
«e)kt
Šo prasību neizpildīšanas gadī^vas
manto\.'fanal
ielā JVs 14, dz. 2. grāmatu sietuvē, dienā, Turaidas pag.
Ilūkstes jumā pircējs zaudē
Liepiņu Valsts zemes bankai u. c. 1928. g. īpašumu, kurš atrodas
bas
iesneša kaiemaksāto
K VMkustamo
Millera
pārdos
Richarda
11.
oktobrī
pīkst.
10
rītā,
Rīgas
apr.,
Lašu
pag.
un
sastāv
no
kuleno
mājā pārdos Friča Bobbana
drošības
naudu un
uz
tiesību
uz
kllstamo un
?'
E,
Jm
sastāvošu no dažādām
Veisenzē
muižas
zemes
gabala
civīlnodaļas
sēžu
'
mantu,
apgabaltiesas
lpašumu
stamu mantu, sastāvošu no kuļsaimniecību.
°
«teknes
aor
vr
grāmatām
latvju
uz
ar
hip.
JVs
2872.
valodā
,,BelozerjeJVs
1",
zālē,
jaunām
garnitūras, sastāv, no tvaika ma1928. g. 2. augustā. JVsa 23278
kfemā \}!m
- paZviedriņu
novērtētu
par
1719
gab.
un
2) ka īpašums priekš publiskiem
publiskiem torgiem pārdos
šīnas un kuļmašīnas, un nolaikā skaitot
10678
Valsts zemes banka.
,
Kud n -menešu
Ls 200.
Eduarda
Purmaļa
nekustamu torgiem apvērtēts par Ls 11.200;
vērtētu
par
Ls
1000,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
3) ka īpašums apgrūtināts ar
Izzināt sarakstu, novērtējumu, īpašumu, kurš atrodas Valmieras
Vecmuižas pag. valde, Bauskas
Pec rnmetā
fertnirn ,,.- ?. '
hipotēku parādiem par Ls 54.000; apriņķī, izsludina
zemeskā arī apskatīt pārdodamo mantu kā arī apskatīt pārdodamo mantu apr.. Arakstes pag. ar
par nederīgu
teceša nas nekādas prail"°
ība
?°a net,ks
4) ka personām, kuras vēlas nozaudēto Latvijas pasi ser. C. ļ.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. varēs pārdošanas dienā uz vietas. grāmatu reģ. JVs 4891 un sastāv
p.eņemtas.
no Arakstes muižas muižu zemes pie torgiem dalību ņemt, jāieJVS 022833, izd. no Vecmuižas
Rīgā, 1928. g. 4. augustā.
Rīgā, 1928. g 3. augustā.
Bl
* 27. jūlijā.
maksā zalogs — desmitā daļa no pag. valdes
„Jaun1927. g. 28. okt.
10863
Ti6,T
L. JVs 1806.
tiesu izpid. E. Liepiņš. atdalītā zemes gabala
'
?
10421b
Mip r/- ?
apvērtēšanas summas;
uz Dārtas Tāmens v.
10264b
zemji" JVs 1 F.
«'ertiesnesis K. Kalniņš.
10828b
Požariskis.

raksta,

Daugavpils

apr.zemes

'"'"t
spie

:vēr^ ^dienas

Tiesu

izpild. V.

24. augustā,
pīkst.
13 dienā,
Rīgā, L. Maskavas ielā JVs 267,

Rīgas prēf. 10. iecirkņa priekšnieks izsludina par nederīgu noV. dzelzceļu VII ceļu zaudēto karaklausības apliecību
Ns 45153, izdotu 1926. g. 11. aug.
iecirkņa priekšnieks
no Rīgas kara apriņķa priekš11, bankas Sekretariāta, Rīgā, izsludinās, g. 13.augustā,plkst. 11 nieka uz Matīsa Cazera vārdu,
dz. Klīveru ielā Ns I, dz. 26,
savā kantorī Torņkalna stacijā
dzim. 1890. g. 20. aug.
10824ē

Latvi jas banka

izdos š. g. 17. augustā,

pulksten

Pilslaukumā,

rufcstis&ā izsolē

200 tonnas Vestfales pirmā labuma koksa un 146 kub. metru

hēzza molfeas piegādi.
Rakstiski piedāvājumi par katru piegādi atsevišķi, apmaksāti
ar zīmognodevu, slēgtas aplosknēs ar uzrakstu: ,,Koksa piegāde",
,,Malkas piegāde", iesniedzami Latvijas bankas valdei, Rīgā, bankas

10861ē
telpās, Pilslaukumā, līdz š. g. 17. augustam, pīkst. II.
Drošības nauda iemaksājama 10% par katru piegādi atsevišķi.
Tuvākas zinas bankas saimniecības daļā no pulksten
10—l4i/ 2 .
L. 4159.

Kora būfffliecibas pārvaldes
Rīgas būvju grupa

izsļpdina uz 1928. g. 10. augustu,

jauūtu izsoli:
1) pīkst. 10, uz veterinārās ambulances izbūves darbiem Krustpilī,
par summu Ls 7.433,46.
2) pīkst. 11, uz ēkas Ns 23 pārbūves darbiem Kaugurmuižā, pie
Valmieras, par summu Ls 6.055,97.
3) pīkst. 12, uz remontu darbiem Pils ēkā Ns 4, Cēsīs par summu
Ls 2.980,55.
4) pīkst. 13, uz remontu darbiem zirgu staļļa ēkā Ns 13, Pubuliņu
kazarmas, Cēsīs, par summu Ls 2.521,69.
5) pīkst. 13,30, uz sētas pārbūves darbiem Rīgā, Kr. Barona ielā
Ns 9Q, par summu Ls 2.208,15.
6) pīkst. 14, uz remontu darbiem ēkā Ns 5, Gulbenē, par summu
Ls 4.301,75.
7) pīkst. 14,30, uz remontu darbiem ēkā Ns 9, Gulbenē, par summu
Ls 10.213,11.
? Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par piedalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu, uz kādu izsoli piedāvājumi attiecas, iesniedzami Kara

jauktu izsoli

hidrauliskās

kolonas

šanai Torņkalna

ierīko-

stacijā

Drošības nauda Ls 70,—.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī
darbdienās
no pīkst! 9 līdz
1922. g. 11. februārī uz Kriša
pīkst. 15.
L 4165
10860 Ernesta d. Upners vārdu atzīstama par derīgu.
10836ē

Daugavpils

pilsētas

policijas

Daugavpils

pilsētas

policijas

pārvaldes

vodu) pag. valdes 1921. g. 31. jūl.

uz Valencija
Jēzupa d. Zabi2. iecirkņa priekšnieks paziņo, ka nako vārdu;
1928. g., 12. augustā, pīkst. 10,
3) Iekšzemes pasi, Ns 617,
Rīgas ielā Ns 13, tiks pārdotas izd. no Bukmuižas (agrāk Vaivairāksolīšanā pils. Fomai Leizevodu) pag. valdes 1921. g. 31. jūl.
rovič piederošas sekošas mantas: uz Francis Oduma d. Lukaševičs vārdu;
istabu tapetes 500 g. ruļļu.
Minētās mantas varēs apskatīt
4)
Iekšzemes pasi,
Ns 3018,
izd. no Bukmuižas pag. valdes
ūtrupes dienā uz vietas.
Priekšu, (paraksts).
10789ē
1924. g. 28. apr. uz Emīlijas
Ontona m. Litvins vārdu;
Liepājas apriņķa nodokļu in5) Iekšzemes pasi, Ns 1613,
spektora
kancelejā,
1928. g.

Rīgas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles

Būvniecības pārvalde,
jauktos izsoles Kemeru sēravotu
iestādes ūdens torņa jaunbūvei:
Brīvības ielā Ns 37/39, izsludina š. g. 13. augustā,

Bukmuižas pag. valde, Rēzeknes apr., izsludina par nederīgiem

kā nozaudētus sekošus doku2. iecirkņa priekšnieks paziņo, ka mentus:
1928. g. ' 12. augustā, pīkst. 10,
1) Iekšzemes pasi, Ns 359,
Iebraucamā
ielā Ns 70, tiks
izd. no Bukmuižas (agrāk Vaipārdotas vairāksolīšanā pils. Icipag. valdes
1921. g.
kam Glasam piederošas sekošas vodes)
22. jūlijā uz Valerijas Jēzupa m.
mantas: dzīvokļu
iekārta.
Pontaks vārdu;
Minētās mantas varēs apskatīt
2) Iekšzemes pasi, Ns 701,
ūtrupes dienā uz vietas.
izd. no Bukmuižas (agrāk Vai10790ē
Priekšu, (paraksts).

14. augustā, pīkst. 10 rītā, Vakzales ielā Ns 63/65, tiks izdoti
kommisijai līdz 1928. g. 10. augustam, attiecīgi pīkst. 10, pīkst. 11, mazāksolīšanā dažādi remonta
darbi, kā:
pīkst. 12, pīkst. 13, pīkst. 13,30, pīkst. 14 un pīkst. 14,30.
1) Noliktavas pārzina dzīvoklī
Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšēja drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 700, uz 2. p. Ls 500, — plītēs un divu krāšņu nojaukšana un atjaunošana, trīs istabu
uz 3. p .Ls 250, uz 4. p. Ls 200, uz 5. p. Ls 200, uz 6. p. Ls 400 un
un koridoru krāsošana;
?
uz 7. p. Ls 1000.
10217ē
2) degvīna noliktavā — logiem
Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garandzelzs stieņu un ūdens novadu
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās.
Ar izsoles, techun cauruļu pielikšana;
niskiem un līguma noteikumiem, darba maksas aprēķiniem
3) noliktavas kantorī — grīdas
zīmējumiem var iepazīties Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju
un koridora
balsigrupā Citadelē 24, katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās krāsošana
nāšana;
no pīkst. 9—13).
1
L. 3924.
4) sargu mājā —' koridora
balsināšana un durvju atjaunobūvniecības

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs atsauc savu sludinājumu,
iespiestu
,,Valdības Vēstnesī"
Ns 123. no š. g. 5. jūnija, attiec,
uz Kriša Ernesta d. Upnera
nozaudētās pases skaitīšanu par
nederīgu. Pase Ns 4724, izdota
no Dundagas pagasta
valdes

izd.

no

Dagdas

pag.

valdes

1921. g. 14. augustā uz Eļenas
Konstantīna m. Uzoliņ vārdu;
6) Iekšzemes pasi, Ns 2875,
izd. no Bukmuižas

pag.

valdes

1923. g. 15. šept. uz Stefānijas
Aloiza m. Sauka vārdu;
7) Iekšzemes pasi, Ns 204,
izd. no Bukmuižas pag. valdes
1921. g. uz Annas Antona m.
Konošonoks vārdu;
8) Iekšzemes pasi, Ns 8984,
izd. no Rēzeknes apr. 3. iec,
polīc. pr-ka 1920. g. uz Aleksandra Miķeļa
d. Konošonoks v.;
un zirga pasi Ns 856, izd. ne
Bukmuižas (agrāk Vaivodu) pag,
šana.
valdes 1920. g. uz tā paša vārdu;
Noteikumi ieskatāmi kancele9) Iekšzemes pasi, Ns 5124,
jas darba laikā no pīkst. 9 līdz 15.
izd. no Rēzeknes apr. I. iec,
10788ē Inspekt. v. Ķ. Sterns.
pr-ka pal. 1920. g. 15. okt.uz
Juzefatas Kaspara m. Visšup v.
Augšpils pag. padome, (Jaunlatgales apr. c. Jaunlatgali), izdos
10) Iekšzemes pasi, Ns 5656,
1928.g. 10. augusta sēdē, pīkst. 12, izd. no Maltas iec. polīc. pr-ka
Augšpils pag. namā . jauktā iz1920. g. 21. dec. uz Jāņa Donats
solē

mazākprasītājiem

pagasta

dēla

Kancevičs

vārdu ;

1) pīkst. 11, 250 000 gab. ķieģeļu'piegādi. Drošības nauda Ls 900; nama būves darbus, ar noteikumu,
11) Iekšzemes pasi Ns 1381,
2) pīkst. 12, 120 kub. mtr pamatu akmeņu piegādi. Drošības nauda ka šinī gadā jāuzceļ
ēkas stāvs izd. no Bukmuižas (agrāk VaiLs 150 un
līdz jumtam. Uzņēmējiem, kuri vodu) pag.valdes 1922. g. 15. febr,
3) pīkst. 13, Talsu leprozorijas ēku remontu un sūkņu mājas jaun- vēlas piedalīties izsolē, jāiemsaksā uz Marijas Jēzupa m. MalinovLs 1000,— drošības nauda, vai skiis vārdu;
būvei par summu Ls 5400. Drošības nauda Ls 300 .
10862ē
bankas garantijas un jāiesniedz
12)
Iekšzemes
pasi, Ns 739,
Ar noteikumiem var iepazīties būvniecības pārvaldē. L. 4153.
slēgtās aploksnēs savi priekš- izd. no Bukmuižas (agrāk Vai-

Xe.wnikG>$»iŠ»as departaments,

likumi

Udr. izsoles

sākšanai.

vodu)

pag.

valdes

uz

Lūcijas

Ar noteikumiem, būvprojektu Franča m. Mišans vārdu;
Rīgā, Kalpaka bulvārī Ns 6, izsludina š. g. 13. augustā, pulksten 12, un maksas aprēķinu var iepazīties
13) Kara klans, apliec. Ns 10931
Augšpils pag. namā darbā dienās izd. no
Rēzeknes kara apr.
no pīkst.
9—15 vai Jaunlarpr-ka 1926. g. 27. maijā uz
gales apr. valdē pie techniķa
Pētera Antona d. Kromans v.;
4 smilšu ķieģeļu prešu,
Vichtera k-ga.
14) Kumeļu reģ. zīmi Ns 232,
7 betona kārniņu prešu,
Pagasta padome patur sev izd. no Bukmuižas pag. valdes
7 roku dzenamu betona maisītāju un
tiesības
izdot
būvdarbus
pēc 1926. g. 14. sept. uz kumeļa
21 betona dobbluķu 'formu komplektu piegādei.
savas izvēles arī augstāk prasī- piederošā Andrejam Pauifnam v.
Piedāvājumā
jāuzrāda mašīnu cena, piegādāšanas laiks, tājiem.
Medzes pag. valde izsludina
kā ari mašīnu konstrukcijas, raženību un produktus noskaidrojoši
1928. g. 2. augus-tā.
Ns 1537.
par nederīgu kā nozaudētu. Lierasējumi, uzņēmumi, apraksti.
10794b
2*
Valde.
pājas kara apr. pr-ka 1925. g.
Nodrošinājums nav jāiemaksā.
2*
31. janv. Ns 2396, izd. kara
Sīkākas ziņas Zemkopības departamenta būvniecības uti
Valsts
Rēzeknes
*
kļaus, apliec, uz Andreja Jēkaba
techniskā nodaļā, Kalpaka bulvārī Ns 6, dz. 4, ist. 14. pulksten
skolotāju institūtam
dēla Laukugaļa vārdu.
10028b
9—15.
10705ē
vajadzīgi
Kārsavas pag. valde izsludina

ra&sfisftii sacensību

Zemkopības

min.

kultūrtech-

Zemkopības

min.

kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 24. jūlijā ir ap-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības

stiprinājis Dzelauzes meliorācijas
sabiedrības statūtus.

stiprinājis

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra III daļas

41. 1. p. ar Ns 691.
Sabiedrības
valdes

ministris

š. g. 28. jūlijā

ir ap-

skolotāji:
1) latviešu valodā un 2) zīmēšanā.

Planicas

meliorācijas
sabiedrības ,,Lejupīte" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta, meliorā-

cijas sabiedrību
51. 1. p. ar Ns
Sabiedrības
Kuldīgas apr.

reģistra

Institūta pamatskolai
vajadzīgi

III daļas

701.

3 skolotāji:
1)

latviešu

un

vācu

valodā,
valdes sēdeklis:
sēdeklis:
Planicas pagastā, 2) dabas zinībās un ģeogrāfijā un
Bauskas apr. Bauskas pagastā, c. Planicu.
3) matemātikā.
c. Bausku.
Pilntiesīgus
kandidātus lūdz
Daļas vadītājs J. Pelsis.
Daļas vadītājs J. Pelsis. 10609
Darbvedis F. Briedis. iesniegt lūgumu ar dokumentu
10607
Darbvedis F. Briedis.
norakstiem par izglītību un ieZemkopības min. kultūrtechpriekšējo darbu institūta direkZemkopības min. kultūrtech- niskā daļa paziņo, ka zemkopības
toram līdz š. g. 13. augustam.
niskā daļa paziņo, ka
zemkoministris š. g. * 28. jūlijā ir ap2*
Ī0858ē
pības ministris š. g. 28. jūlijā stiprinājis Garozas-Teteīes melioir
apstiprinājis
purva
Kaiju
rācijas sabiedrības „Zars" staValsts
meliorācijas sabiedrības statūtus. tūtus.
Rēzeknes vidusskolai
Sabiedrība ir ievesta meliorāSabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra III daļas cijas sabiedrību reģistra III daļas
(reālskolai) vajadzīgi
52. I. p. ar Ns 702.

50. I. p. ar Ns 700.

Sabiedrības
valdes sēdeklis:
Kuldīgas apr, Planicas pagastā,
c. Planicu.
Daļas vadītājs [. Pelsis.
Darbvedis F. ' Briedis.
10608
Zemkopības min. kultūrtechniskā

daļa
paziņo, ka zemkopības ministris
š. g. 28. jūlijā ir apstiprinājis
Naujenes un Izvaltas pag. meliorācijas sabiedrības ,,Buča" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra
53. 1. p. ar Ns 703.
Sabiedrības

valdes

III daļas
sēdeklis:

Daugavpils apr. Naujenes pag.,
c. Izvaltu.
Daļas vadītāja v. J. P e 1s i s.
10611

Darbvedis

F. Briedis.

Sabiedrības
Jelgavas apr.

valdes
Garozas

sēdeklis:
pagastā,

skolotāji:

apr.

pr-ka

16. apr. uz Annas Kristapa m.
Brēdiķ vārdu:
2) Ns 911,'izd. no Liepājas
apr. pr-ka 1. iec. pal. 1920. g.
16. maijā uz Ilzes Jēkaba m.
Grīnmaas, dzim. Dubult vārdu;
3) Ns 3438, izd. no Liepājas

Sēmes

pag.

valde

\,

par

nederīgu nozudušo
Latv
pasi. izd. no Sēmes pag ,. ,"?

1920. g.

14.

jūlijā

Ns

Helenes-Johanas Jāņa
m
stiņ, dzim. Ozols vārdu.

':

Sēmes pag. valde j,
par nederīgu nozaudēto ,
degušo kara kļaus, apfie
no Tukuma-Talsu kara an
1925. g. 14. maijā Ns 6543 rezervista Friča Kriša d
Bira
vārdu.

apr. pr-ka 1. iec. pal. 1920. g.
Jēkabpils apr. pr-ka pal,
28. apr. uz Lībes Otto m. Lapiņ, izsludina par nederīgu
nozaul'
dzim.
Robežnieks vārdu;
Latvijas iekšz. pasi ser n,
4) Ns 8022, izd. no Liepājas Ns 000433. izd. no
Jēkabi
apr. pr-ka 1. iec. pal. 1921. g. apr. pr-ka pal. 2. iet. no
22. jūlijā uz Annas Klāva m. 23. sept. uz Jāņa Dābolinš1927
VjjJ
Brikmanis vārdu;
un zirga pasi izd. no ļ'ēknhni
5) Ns 8917, izd. no Liepājas pils. valdes no 1925. g' 4 ,["
apr. pr-ka 1. iec. pal. 1921. g. Ns 133 uz Reiņa Krauze
vāl
29. jūlijā uz Minnas Pētera m. 10106b
Valter, dzim. Leja vārdu;
Kuldīgas apr. pr-ka ļial?^
6) Ns 9061, izd. no Liepājas
apr. pr-ka 1. iec. pal. 1921. g. izsludina par nederīgu nozaudē
klans, apliec. Ns 1185 k
4. augustā uz Andreja Anša cl. kafa
1919. g. no Aizputes-Kul'di»ļ
Ķeizara vārdu;
7) Ns 9402, izd. no Liepājas kara apr. pr-ka uz Jāna pl
.(i-,
apr. pr-ka I. iec. pal. 1921. g. vārdu.
9. jūlijā uz Elizabetes Kārļa m.
Kraukļu pag. valde jzsilldļ
Strāl vārdu;
par nederīgu
nozaudēto c&»
apr. apsardzības pr-ka 1919 «
8) Ns 11850, izd. no Liepājas
apr. pr-ka 1. iec. pal. 1922. g. 20. nov. izd. apliec. Ns 972 *
29. febr. uz Kārļa Kristapa d. Kārļa Kārļa d. Lercba v.
lOiijj
Reinholda vārdu;
Kraukļu pag. valdeIzsludi?,
9) Ns 12156, izd. no Liepājas par nederīgu nozaudēto
ieļ*
apr. pr-ka 1. iec. pal. 1921. g. pasi izd. no Kraukļu pag.
vaid»
21. augustā uz Jāņa Jukuma d. 1921. g. 5. apr. Ns 1179 uz
Ann»
Vītolina vārdu \i
Marijas Jāņa m. Kurms v. 10120b
10) Ns 14270, izd. no Liepājas
Ungurmtiržas pag7 vāīdel^
apr. pr-ka 1. iec. pa!. 1925. g.
dina
par
nederīgu
nozaudēti
3. oktobri uz Kārļa Anša d.
Latvijas pasi, izd. no šās pa.
Lapiņa vārdu;
11) Ns 1769, izd. no Liepājas valdes 1921. g. 14. janvārī JVs 23$
uz Ievas Pētera m. Samsonovļ
apr. pr-ka 1. iec. pal. 1920. g.
vārdu.
1012u
29. maija uz Kates Kriša m.
Kabiles pag. valde īzsluda
Vecvagar vārdu:
12) Ns 13117, izd. no Liepājas par nederīgu nozaudēto i.
apr. pr-ka 2. iec. pal. 1924. g. iekšz. pasi, izd. no Kabiles pat
25. sept. uz Niklāva Miķeļa d. valdes 1928. g. 28. sept. ser. L R
Ns 013148, uz Anša Drātij
Buka vārdu;
101211
13) Ns 12480, izd. ne Liepājas vārdu.
apr. pr-ka 2. iec. pal. 1923. g.
Mērsraga pag. valde izsludina
9. okt. uz Margrietas Jēkaba m. par nederīgu nozaudēto Latvija
iekšz. pasi Ns 1204, izd. no šīs
Lankas, dz. Štibel vārdu; '
14) 12206, izd. no Liepājas pag. valdes 1926. g. 16. auguss
apr. pr-ka 2. iec. pal. 1921. g. uz Eduarda Pētera d. Auni™
12. janvārī uz Jāņa Jura d. vārdu.
101»
Piķeļa, ai. Budvit vārdu;
Lutriņu
pag.
Kuldīgas
valde,
15) Ns 32211, izd. no Liepājas
api iņķī, izsludina par nederīgu
apr. pr-ka 2. iec. pal. 1921. g.
nozaudēto vecā parauga Latviju
12. janv. uz Ievas Miķeļa m.
pasi, izd. no Lutriņu pag. vate
Pikelis, dzim. Role vārdu;
1920. g. 19. augustā JVs 1»
16) Ns 9278, izd. no Liepājas
uz Almas Friča m. Krievs, dzim.
apr. pr-ka 2. iec. pal. 1921. g.
10. apr. uz Katrīnas Jāņa m.
Balčus,
dzim. Vespers vārdu;
17)

jns

7946,

izd.

no

Pērkons

18) Ns 7672, izd. no Liepājas
apr. pr-ka 2. iec. pal. 1922. g.
30. jūnijā uz Jēkaba Andreja d.

101211

Stašādi
sfudimāļumi.

Liepājas

apr. pr-ka 2. iec. pal. 1920. g.
15. jūlijā uz Margrietas Marijas
Jēkaba m, Kretāin vārdu;

vārdu.

,_

-

Ventspils latviešu sporti
biedrības

Pelnēna vār .du;
19) Ns 7401, izd. no Liepājas
apr. , pr-ka 2. iec. pal. 1922. g.

„SPARS"

30. jūnijā uz Margrietas Mārtiņa mantu izlozes izvilkto ložu «1
meitas Gudrevic, dzim. Zūzan v\; vinnestu NsNs saraksts. Iztai
20) Ns 7252, izd. no Liepājas notika Ventspilī, 1928. g. 22. jii
apr. pr-ka

2. iec. pal.

1922. g.

30. jūnijā uz Maigas Jāņa m. Ložu
Tomelis, dzim. Pankok vārdu; NsNs
21) Ns 7170, izd. no Liepājas ~Ī29
apr. pr-ka 2. iec. pal. 1922. g. 305
27. janv. uz Maigas Andreja m.
308
337
Dzērven, dzim. Kup.še vārdu;
22) Ns 7166, izd. no Liepājas
358
apr. pr-ka 2. iec. pal.
1922. g.
493

NsNs

Ložu Vii»
ŅoJVo Nilj

22
30
34

3Ī98
3244
3281

40
46

3440
3389

8

3486
3563
3570
3654
3706
3790

647

38

kuļa vardu;
23) Ns 4592, izd. no Liepājas
apr. pr-ka 2. iec. pal. 1920. ģ.
9. jūlijā uz Ģēdas
Jēkaba m.
Pelnēn vārdu:
24) Ns 9186, izd. no Liepājas
apr. pr-ka 2. iec. pa!. 1921. g.
15. oktobrī uz Annas Jāņa m.

651
769
1150
1301
1400
1557

20
21
15
28
49
4

1697

43

1778
Valgundes pag. valde izsludina Attes vārdu;
1944
par nederīgu nozaudēto Latvijas
25) 34247, izd. no Liepājas 2051
iekšz. pasi LL Ns 024958, izd. prēf. 1921. g. 28. jūnijā uz Alīses 2091

1
18
14

4068-

5
16

4268
4425
4531
4554
4600
4635

par nederīgu
nozaudēto kara
kļaus, apliec. Ns 6596, izd. no
Rēzeknes-Ludzas kara apr. pr-ka
1925. g. 17. apr. uz Pāvela Aleksanrira Birulina vārdu. 10035b

27. janv.

Vinn.

uz Anša Anša d. Ēr-

no Valgundes pag. valdes 1927. g. Jāņa
20. dec. uz Ievas Saulīte v. 10041b

26)

m.

Vipp

vārdu;

Ns 53225, izd.

2128

no Liepājas

Rankas pag. valde izsludina prēf. 1926. g. 4. apr. uz Emilijas
par nederīgu
nozaudēto
kara Mālēs m. Dombrovic, Dombrov10172b
kļaus, apliec, izd. no Cēsu apr. skij vārdu.
apsardzības pr-ka 1919.g. 13. nov.
Līgatnes pag. valde
izsludina
Ns 335, uz Jāna ļāna d. Čakara par nederīgiem sekošus nozauvārdu.
10032b
sētus dokumentus: 1) Latvijas
pasi ser. I. N. Ns 009687, izd.
Pededzes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto III d. no Dagdas pag. valdes 1928. g.
17. apr. un 2) kara kļaus, apliec.
rezervista apliecību, izd. no Valkas kara apr. pr-ka 1925. g. Ns 8852/2073, izd. no Daugav22. dec. Ns 20276 uz Cezara pils kara apr. pr-ka 1923. g.
Hansa d. Poļiks vārdu.
10034b 14. apr. uz Mitrofana Matjū-

Penkules pag. valde izsludina
c. Garozi.
1) latviešu valodā (16 n. st.) un
kara
nederīgu nozaudēto
Daļas vadītājs J. Pelsis. ģeogrāfijā ar ģeoloģiju (4 n. st.); par
kļaus, apliec. Ns
14321, izd.
10610
Darbvedis F. Briesdis.
2) zīmēšanā (6 n. st.) . dziedāšanā
un mūzikā (7 n. st.), meiteņu 1923. g. 5. martā no JelgavasCirstu pagasta padome
rokdarbos un mājturībā (4 n. st'.). Bauskas kara apr. pr-ka uz Heiņa
(Cēsu apr.) izdos š. g. 13. augustā,
Sīpols-Sunitings vārdu, par to,
Pilntiesīgus kandidātus
lūdz ka viņš — Sīpols-Sunitings nedepīkst. 14, Cirstu pagasta namā.
iesniegt lūgumu ar dokumentu rīgs kara dienestam.
10033b
jauktā izsolē
norakstiem par izglītību un iepagasta pamatskolas (bij. Cirstu
Ropažu pag. valde izsludina
priekšējo darbu vidusskolas dipils) pārbūves nobeigšanas darbus. rektoram līdzš.
nederīgām sekošas nozug. 13. augustam. par
Rakstiski piedāvājumi un lū10859ē
dušās Latvijas iekšz. pases:
2*
Direktors.
gumi pielaist pie mutiskas solī1) Ns 268265, izd. no Rīgas
šanas, aplikti ar attiecīgu zīmogMazsalacas pagasta valde izprēf. pasu
nodaļas
1926. g.
nodokli, līdz ar drošības naudu sludina par nederīgu nozaudēto 12. janv. uz Annas Daniela m.
Ls 200. iesniedzami līdz izsoles Latvijas iekšzemes pasi ar Ns 310, Markevičs vārdu;
sākumam pagasta valdei. Turpat izdotu no Mazsalacas (Valten2) Ns 232528, izd. no Rīgas
dabūjami tuvāki paskaidrojumi
bergu) pagasta valdes 1920. g. prēf. pasu
nodaļas
1923. g,
P.Š. Ar Dzērbenes staciju au16. martā
uz Pētera Sīmaņa 4. okt. uz Aleksandras Kučeru2*
10795ē
to satiksme.
vārdu.
10573ē '
kovas vārdu.
10030b
Iespiests

Liepājas-Aizputes

1. iec. pal. izsludina par nederīgām Latvijas iekšzemes pases
pieteiktās par nozaudētām pēc
sekošā saraksta:
1) Ns 474, izd. no Liepājas
apr! pr-ka 1. iec. pal. 1920. g.

Valsts

tipogrāfijā

šenkovs vārdu.

10027b

Sakas pag. valde izsludina pat
nederīgām, ka nozaudētas:
1) vecā parauga pasi Ns 208,
izd. 1926. g. 12. jūlijā no Nīcas
pag. valdes uz Jāņa Anša d.
Runnis vārdu;
2) vecā parauga pasi Ns 18,
izd. 1920. g. 21. maijā no Upesmuižas pag. pagaidu izp. komitejas uz Edas Jāņa m. Vald*
manis vardu.
10039b

2219

12

2333

45

2413
2462

36
33

2544

47
24

307.1

3
I;

3810
4014
4026
4094
4181

I

4847

4983
Vaļfc

10117ē

Otrā

i

Liepājas

savstarpēji

kredītbiedrība,
Lielā ielā Ns 23, pārdos \®}j
11
augustā, pīkst. 12 m

viņas telpās,
publiskā

vairāksolīšanā

un
31 kub. asi zāģu ma^
350 baļķu

(8'x8'x8').

Užavas; f
_j Ojjļ)£
Uz tirdzn. procesa lik. vĒ
?
pamata daru zināmu, ka w
nespējīgās parādnieces
l"f* L
Dzērbenes patērētāju
valde
Sēmes pag. valde izsludina Konkursa
Rīgā, 1. Sffl BJM
par nederīgu apliecību Ns 2228, darbību
stu
izd. no Tukuma-Talsu kara apr, Ns 12/14, dz. 5. Runas
pr-ķa 1927. g. 7. febr. uz Jāna no pīkst. 4—6 pēc V "-%
Krūma vārdu, dzim. 1878'. ģ.,
Konkursa valdes Driek&eBj
par to, ka Jānis Krūms nederīgs
zvēr. adv. palīgs (parawatrodas
grīvas.

kuri

pie

2*

uzsāku

kafa

dienestam.

10037b

10818Č

