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Noteikumi par ugunsdrošās .būvniecības
veicināšanu Latgalē.
Rīkojums par Leonīda Bodes iecelšanu
Krievijas
bij.
Azovas-Donas
par

komercbankas likvidācijas kommisijas
priekšsēdētāju.

Valdības rīkojumi

un pavēles.

Noteikumi

par ugunsdrošās būvniecības
veicināšanu Latgalē.
i.
Zemkop ības ministrijas budžeta tek.
jsfo 446, § 99, p. 12 ugunsdrošās būvniecības veicināšanai Latgalē atvēlētā summa
izlietojama:

1. Techniskā personāla pavairošanai
uz vietām un ugunsdrošās būvniecības
meistaru algošanai uz vietām pa būvsezonas laiku;
2. ugunsdrošās būvniecības meistaru
sagatavošanas kursu sarīkošanai, izsniedzot kursantiem pabalstu;
iegādāšanai
kursantu
3. materiālu
praktiskiem darbiem pie ēku celšanas;
4. pārvadājamu ugunsdrošo būvmateriālu ražošanas darbnicu iekārtošanai un
attiecīgo strādnieku algošanai pa būv-

sezonas laiku;
5. ugunsdrošās
būvniecības
propagandai un ēku projektu izdošanai.
II.

Zemkopības ministris pilnvarots noteikt
budžetā paredzētās summas
pēc atsevišķiem pantiem.

sadalīšanu

Finanču ministra paskaidrojums.
Rīga, 8. augustā. Finanču ministris
R. Liepiņš sakarā ar .Jaunākās Ziņās"
publicēto it kā zviedru sērkociņu tresta
kādam Babusam Rīgā adresētu vēstuli
sarunā ar Latvijas telegrāfa aģentūras
pārstāvi paskaidro sekošo:
Uz visnoteiktāko paziņoju, ka no
zviedru sērkociņu akciju sabiedrības ne
tieši, ne caur trešam personām neesmu
saņēmis nekādas kompeniācijas sakarā
man

tādas

līguma
no

sabiedrības

puses

Zemkopības ministrijas

a) Treknu muižas,

toreiz bija, es uz savu iniciatīvi un atbildību esmu. sarunas turpinājis, panākdams līgumā priekš Latvijas jūtamus
uzlabojumus, kam nevarētu būt vietas,

ja es no tresta puses būtu bijis iespaidots.

Jēkabpils

tūliņ

griezos

pilnībā, kas

arī

Rīkojums.
Mirušā zvēr. advokāta Jāņa Baloža
vietā ieceļu par bij. Krievijas akciju

sabiedrības,,Azovas-Donas komercbanka"
likvidācijas kommisijas
priekšsēdētāju
zvērinātu advokātu Leonīdu Bode.
Pamats.

1924. gada 31. jūlija papildinājums 1921. gada 20. aprīļa likumā
par akciju biedrībām un paju sabiedrībām (Lik. ku 124).

Rīgā, 1928. gada 7. augustā.
ministris R. Liepiņš.

Valsts saimniecības departamenta
direktors J. Miezis.

ar

skaitot

no

līgumiem un tos parakstīt.
Neierašanās gadījumā ieguvējus uzskatīs
kā atteikušos no piešķirtiem zemes gabaliem un tos no jauna ieskaitīs valsts
zemes fondā.
Pamats:
1) likuma par nekustamu

īpašumu

korroborēšanu

agrārās

pie

reformas

sakarā

likumu

s. g.

1U.

augustu

vērtēšanu un pārdošanu
1928. g. 2. augustā.

Kigas-Jel-

dzimtsīpa-

N°N° 331 un 332
apgrozīsies starp Rīgu - Jelgavu - Saldu.
Starp Rīgu-Jelgavu vilc. N° 331 apgrozīsies pēc līdzšinējā saraksta, bet no Jel-

Vilciens N° 332 no

Saldus aties 2.35,
līdz Rīgai pēc līdz-

bet no Brocēniem
šinējā saraksta.
Ekspluatācijas direktora
vietas izpildītājs Kļaviņš
nodaļas
vadītāja
Pasažieru

direktora vietā E. Maciņš.
Zemes vērtēšanas daļas
vadītāja vietā K. Šņornieks.

Iztrūkstošos zirgus armijas vajadzībām
šogad vēl iepirks sekošos papildu punktos
un laikā:

2.
3.
4.

uz
21. augustā.

Ventspilī,

Rušonos,

pie

8.

dzelzceļa

stacijas —

Piebalgā,

pie

dzelzceļa

stacijas —

Gulbenē,

uz

tirgus

laukuma

—

5. septembri.
9.

Madonā, uz tirgus laukuma —6. septembri.

10.
11.

Pļaviņās, uz
7. septembrī.

tirgus

laukuma

—

Rīgā, Pernavas ielā N° 19 — 8. sep-

tembrī.
Visās vietās pulksten 9.

Zirgi tiks pirkti

tiklab

no

zirgaudzē-

tājiem, kā arī no tiem pilsoņiem, kuri
kā vietējos, tā arī ārzemju zirgus ieguvuši pirkšanas vai citādā likumīgā ceļā
un kup jau atrodas Latvijā.
No zirgu

tirgotājiem

zirgi netiks pieņemti.

Zirgus

uz

pieņems

arī

augšminētiem noteikumiem
Nītaurē — 9. augustā, Siguldā — 11. augustā, Valkā — 14. augustā, Apē — 16. augustā, un Alūksnē —
17. augustā.
Daļas priekšnieka v. p. i.,

pulkvedis-leitnants (paraksts).
Nodaļas priekšnieka v. i.,
virsleitnants (paraksts).

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 31. jūlija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās

daļas

sastādīto

un me-

dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Jaunlatgales apriņķa Balvu pagasta Naudiševas novada jaunsaimniecību galveno

novadgrāvju projektu.
apstiprināšanu
visiem

tirgus

laukuma

—

mējiem

ir

dalīties

meliorācijas

dzelzceļa

uzlikts

par

ševa",

ņemt dalību

grāvju

rakšanas

Līdz ar projekta
zemāk pievestā

pienākumu

sabiedrībā

pie

pie-

,,Naudi-

kopējo novad-

darbu izvešanas un pie

minēto darbu kārtībā uzturēšanas.
Rīgā, 1928. g. 6. augustā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

stacijas —

28. augustā.

vietas izpildītājs J. Švarcs.

pie

4. septembri.

Stendē, pie dzelzceļa stacijas —
23. augustā.
Slokā, uz tirgus laukuma—24. augustā.
Kuprovā,

stacijas —

dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-

Paziņojums.

1.

dzelzceļa

liorācijas sabiedrības ,,Naudiševa" darbu

Ns 16356-C.

Zemkopības departamenta

vilc.

gavas līdz Saldum pēc sekoša izmainīta
saraksta: no Jelgavas atiet 17.25. Glūdas
19.19,
18.02, Dobeles 18.46, Jaunpils
Bikstiem 19.56. Jostas 20.17, Blīdenes
21.05. Brocēniem 21.35, pien. Saldū 22.10.

7.

ar

un 3) likuma par valsts zemes fonda
piešķirto un piešķiramo zemju no-

pie

,, —.80

31. augustā.

5. p.,

šumā vai atdošanu dzimtsnomā 23. p.

gavas-Brocenu

Kārsavā,

2) 1924. g. 8. februāra instrukcijas
pie minētā likuma 18., 20. un 25. p.

tiek

Paziņojums.
bakot

gabala

dienas, kurā šis uzaicinājums iespiests
„Valdības Vēstnesī", pie zemkopības ministrijas notāra — Rīgā, Dzirnavu ielā
-Na 31, dz. I, iepazīties ar izpirkšanas

darīts.

Zemkopības ministris V. Gulbis.

zemes

ierasties sešu mēnešu laikā,

ministru prezidenta ar lūgumu izdarīt
visstingrāko
izmeklēšanu
šaī
lietā un to nekavējoties noskai-

visā

6.

Gramzdas pagasta,

apriņķa,

,, —,25

obligāt. sludin.)

30. augustā

zemkopības de-

N2 190F, ar nosaukumu ,,Pūceri'„
7,30 ha platībā, Jāni Stagaru un
c) Slokas muižas, Ķemeru pilsētā, zemes gabala N° 511F, 4000 kvadrātmetru platībā, — Paulu - Oskaru
Poli,

saņēmu ziņu par augšminētā

saturu,

(par

5.

Liepājas apriņķa, zemes gabalu:
1) JS*2 1F, ar nosaukumu ,,Griķi",
19,27 ha platībā, — Frici Besleru
un 2) N° 2F, ar nosaukumu ,,Ratiņi" , 19,42 ha platībā, — Ernestu
Grīnbergu,
b) Slotas mežniecības, Biržu pagasta,

ir

viena neiespaidots. Neskatoties uz to,
ka man jau šī gada maija sākumā no
ministru kabineta bija izdota pilnvara
līgumu parakstīt tādā veidā, kāds viņš

Ministru prezidents P. Juraševskis.

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas

partaments uzaicina zemāk minēto valsts
zemes fonda objektu ieguvējus:

noslēgšanu, nedz

Sarunas ar zviedru sērkociņu trestu
esmu vedis un līgumu parakstījis ne no

Tiklīdz

„ —,20

Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 2C031
Atvērts no pulksten 9—3

Uzaicinājums.

piedāvātas, un tādēļ .Jaunākās Ziņās"
iespiestais dokuments, cik tālu tas
varētu zīmēties uz manim, ir bez jebkāda pamata.

dokumenta

katru

par

c) no privātiem par 'katru viensl. rindiņu

iestāžu paziņojumi.

ar sērkociņu

,,— ,1-5

par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi

Kantoris un ekspedīcija:

ķ

Rīgā, pilī N° 2.. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11 — 12

Valdības

Ls 4,—

rindiņām

svētdienas un svētku dienas

vienslejīgu rindiņu

Redakcija:

drot

*
Rigā, 192 8. g. 24. jūlijā.
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

oficiāls laikraksts

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc Zemkopības ministra i. g. 31. jūlija lēmuma ir jāpiedalās meliorācijas sabiedrībā „Naudlševa",
pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.
jāņem dalība pie kopējo Naudiševas novada jaunsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un
«
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vārds, tēva

vārds

un

uzvārds

Izidors Jāņa d. Boževnieks
. . .
Balvu ev.-lut. baznīca (draudze). .
Donats Meikuļa d. Ozoliņš . .
Fricis Pētera d. Rukke
Meijers Dāvīda d. Česno ....
Kazimirs Ādama d. Martus . . .
Jāzeps Jāzepa d. Stokna ....
Antons Osipa d. Ostrovskijs . . .
Jānis Pētej-a d. Timenieks. . . .
Jānis Baraņņikovs
Balvu pareizticīgā baznīca (draudze)
Balvu rom.-kat. baznīca (draudze) .

Balvu pagasta pašvaldība ....
Zole Pētera m. Timenieks. . . .
Balvu pilsēta
Valsts
Rīgā, 1928. g. 6. augustā.

piederošo

viņa lietošanā

apzīmējums

esošo māju

nosaukums

īpašnieks

Rožmala

m

n

Ceļmala
Ziemeļi
Ausekļi

»

Medņusala
Ķirškalns

n
n

»

Magones
Lilijas

»
»

Balvu virsmežn. purvs

mērnie„
cibas

zemes
.
grāmatu

plāniem

reģistra

111 F
112 F
115F

3193
2626
583

116F

582

117F
119F
120F
121F
122F

204
2120
1932
1450
1448

iz-

maksa pēc
Kādā pagastā atrodas

vai

īpašumu tiesību

Darbu

" Māju X°N°

un pie kādas agrākās

mājas
muižas

projekta,
no kuras
aprēķinā

piederēja
r
J

skaitu

Ls

Balvu pagasta Balvu muižas
,
.
„

364,—
137,—
219
9Qfi '_
7oq
13o,—
322,—
552
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110F
118F

—

249F

576

—
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Piezīmes

dalībnieku
balsu

*
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Šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu
dalībnieku maksājumu
noteikšanai un nokārtošanai kā
pie pirmreizējas darbu izvešanas tā arī pie izvesto darbu
uzturēšanas kārtībā turpmāk,
neī>emot vērā darbu faktisko
izmaksu, kura var būt mazāka
vai lielāka.

Kultūrtechniskās daļas vadītajā vietā J. P e 1 s i s.
Darbvedis F. Briedis.

—-^^~

Tautu savienība.

uz 1928. g. 8. augustu.
AKTĪVA.
Zelts lējumos un monētās kasē un
pie ārzemju emisijas bankām. .

Lati.

Ārzemju valūta

Sudraba nauda
Valsts kases zīmes un sīka metāla
nauda
īsa termiņa vekseļi

Aizdevumi pret nodrošinājumiem.
Citi aktīvi
?

S.

P A SIV A.
Bankas naudas zīmes apgrozībā. .
Pamata kapitāls

23,729,653 12
7
40
f'![£'£&
4,467,080 —

Rezerves kapitāls
o_.
Speciālas
riālā, rezerves
rP7PrvM

9,139,088 57
83,703,788 01

Noguldījumi
Tekoši rēķini

42,787,264 60
9,029,866 41
250,981,361 11

kārtējo

pilno

Bez

cības ekonomisko konjunktūru svārstību
pētīšana, pētījumi par dažādu valstu

jautājumus.

formālas dabas jautāju-

Priekšā

starp citu

ir

stāvošā

paredzēti

šanas nolūkos,

oktobra

brīvām organizācijām, lauku iedzīvotāju aizplūšana
uz pilsētām un
tās

sekosi

mazināšana.
Institūts lūdz pēc iespējas drizākā laikā
paziņot Latvijas
delegātu vārdus, lai
tiem jau laikus varētu piesūtīt pilnas

sapulces materiālus un dot ar to iespēju

muitu statistikas nomenklatūras saskaņošana. Lauksaimniecības starptautiskās
zinātniskās padomes un labības audzētāju
kongresa lēmumu izvešana dzīvē, institūta

?

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.

piezīmes

pamata

paziņo

vis-

pārībai, ka laulātie draugi Jānis
Jāņa d. Varbūts un Katrīne Jū-

pienācīgi

sagatavoties svarīgo jautājumu

apspriešanai.

Jelgavas apgabaltiesa,

»

pamatodamās ua sava š. g.
26. jūlija nolēmumu, dara zināmu
visārībai,
ka . obligācija
par
1200 kr. rbļ., korroborēta 1911. g.
15. jūnijā ar Ka 1165 uz Vecauces muižas zemesgabalu ar
zemesgrām.

Ka

384

atzīta

par

iznīcinātu un lūdzējam Ovsejam
Movšam Kānam
dota tiesība
prasīt jaunu obligācijas norakstu,
kas stāsies nozudušā oriģināla
vietā.
Jelgavā, ( 928. g. 31. jūlijā.
L. Ka 442/28 , g...
Prieišsēd. v. P. Stērste.

lija m. Varbūts, dzim. Zēbergs,
noslēguši savstarpēju laulības līgumu pie Rīgas notāra J. Kreicberga 1928. g. reģ. Ns 73/8795, ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo 10534ē
Sekr. Mittelhofs:
civillikumu
79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.
Jelgavas apgabaltiesa,
I Rīgā, 1928. g. 7. aug.L. Ks 5030 pamatodamās uz savu šā gaida
["? Priekšsēd. v. A. Blumentāls. 12. jūlija nolēmumu uzaicina
11085z
Sekretārs A. Kalve.
promesošo Seces pag. ,,Miķelīšu"
māju īpašnieku, veterinārārstu
Jelgavas apgabaltiesa,
Petri Pētera d. Liniņu ierasties
pamatodamās uz sava š. g. šajā tiesā vai iesniegt par sevi
26. jūlija nolēmuma, uzaicina kādas ziņas viena gada laikā
to personu, kuras rokās atrodas
no sludinājuma iespiešanas dienas
šāds Bauskas pilsētas zemes,,Vald . Vēstn." ar brīdinājumu,
uz
Georgam
grāmatu
nodaļā
ka pretējā gadījumā tiesa viņu
Boettcheram piederošā Bauskas atzīs par mirušu.
Bez tam appilsētas imobiia ar hip. Ns 135 gabaltiesa uzaicina visas citas
korroborēts akts: obligācija izkurām būtu kas zināms
Teodoram
Lodingam, personas,
stādīta
par promesošo Pēteri Liniņu,
blanko cedēta
un korroborēta paziņot par šo tiesai šajā pat
1887. g. 17. decembrī, ierasties šai laikā, uzdodot vai nu viņa attiesā viena mēneša laikā, skaitot
rašanās vietu, vai ziņas par tā
no sludinājuma iespiešanas dienas
miršanu.
„Valdības Vēstnesī" un iesniegt
Jelgavā, 1928. g. 31. jūlijā.
minēto aktu.
L. Ke 1249/28.
neienoteiktā
laikā
aktu
Ja
Priekšsēd. v. P. Stērste.
sniegs, tiesa atzīs parādu par
Sekretārs Mittelhofs.
Georgam
samaksātu un lūdzējam
atvēlēs
prasīt
Jelgavas apgabaltiesa,
Boettcheram
pamatodamās uz sava šā gada
hipotēkas dzēšanu zemesgrāmatās.
L. Ka 1494/28. g. 26. jūlija nolēmumu, uzaicina
to personu ,kuras rokās atrodas
Jelgavā, 1928. g. 31. jūlijā.
šāds Jelgavas-Bauskas zemes grāPriekšsēd. v. P. Stērste.
matu nodaļā uz Indriķim Štubim
10532ē
Sekr. Mittelhofs.
piederošā nekustamā īpašuma Jelgavas pilsētas 5. iec.
imobīļa
Jelgavas apgabaltiesa,
zem zemes grām. Ke 1345 korrob.
pamatodamās uz
savu š. g.
akts obligācija par 4000 kr. rbļ.
26. jūlija nolēmumu, dara zināmu vispārībai ka parāds pēc izstādīta 1914. g. 20. febr. uz
sekošām obligācijām, korroborētām uz Bauskas pilsētas imobili
ar hip. Ka 166: 1) obligācijas par
650 kr. rbļ., korrob. 1874. g.
28. februārī un 2) obligācijas par
1500 kr. rbļ., korroborētas 1887.g.
18. septembrī, atzīts par samaksātu un lūdzējam Jēkabam Ķrastiņam dota tiesība prasīt attiecīgu hipotēku dzēšanu zemesL. Ke 763/28. g.
grāmatās.
Jelgavā, 1928. g. 5. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekr. Mittelhofs.
10533ēJelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š: g.
26. jūlija nolēmumu, dara zināmu
par
vispārībai, ka obligācija
4500 kr. rub., korrob. 1910. g.
3. augustā ar Ke 1367 uz Vecar
auces muižas zemesgabalu
zemesgr. Ka 246, atzīta par iznīcinātu un lūdzējam OvsejamMovšam Kānam
dota tiesība
prasīt jaunu obligācijas norakstu,
kurš stāsies nozudušā oriģināla
L. Ke 441/28. g.
vietā.
Jelgavā, 1928. g. 31. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.
10535ē

Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas krāj-aizdevu kases vārdu

un korrob. 1914. g. 20. febr.
Ka 418, ierasties šaī tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma

iespiešanas

dienas „Vald.

Vēstn." un iesniegt minēto aktu.
Ja

noteiktā

starp-

kongresos pieņemto rezolūciju
izvešana dzīvē, institūta kopdarbība
ar dažādu valstu lauksaimniecības

statistikas, technikas un ekonomiskos jautājumos. Uz lauksaimniecību attiecošās

( Tiesu
sludinājumi.

lauksaimniecības

tautiskos

jautājami: Institūta darbības paplašināšana lauksaimniecībai nepieciešamas informācijas
ievākšanā
un
publicēšanā

»

zidēs Somijas ārlietu ministris Prokope.

laikā

aktu

ne-

notecēšanas-, ari obligācijas turētāja- neierašanās gadījumā, parādu atzīs par samaksātu un
obligāciju; par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parādm iizdizēšaiau iz zemes grāmatārau.
Ka 677/28.
g. 31.
Liepājā^. 1928.
jūlijā.

Pagaidām dienas kārtībā ietilpst

28 punkti, no kuriem politiski

ir lietuvju-poļu

konflikts.

svarīgākais

Ziņojumu

KURSI.

par to sniegs Holandes ārlietu ministris
van Bloklands, kuram padome savā

iepriekšējā sesijā
sarunu stāvokli.

uzdevusi

referēt

par

bija, Holande .un Ķina.
Viņu vietā šos
trīs nepastāvīgos
mandātus, cfk paredzams, piešķirs vienai Latiņu Amerikas
valstij, vienai Āzijas valstij un Spānijai.
LTA.

Literatūra.
Zemkopības
departamenta rakstu krājurrss.
VII burtnīca. Latvijas pras zvejniecība 1927'..$.
Sakopojis V. Miezis, Zemkopības ministrija
zvejniecības un; zivkopības
nodaļas vadītājjSv
Bultetin Statistiķe
des Pčches maritimes d*
Lettonie Annee 1927. Rediģē par V. M i e z iis>„
Chef de la section de la. pēche et de la pisciiRīgai,,
cultore au Ministēre de' F Agriculture.
1928i g. Zemkopības departamenta izdevums.
Latvju Raksti. XXXXIL
spiestuves izdevums.
Daugava.

Literatūras,

Rīgā, Valsts papīru»

māksla»

un

zinātnes-

mēnešraksts.
Ns 8. Augusts-.
1928. Saturs:
Līgotņu Jēkabs, Saeimas deputāts. Stāsts. —
Ēriks- Adāmsons, Mazie viļņi; jūrmalā. Dzejolis. —Paulīna Bārda, Mierinājums. Dzejolis. —
Elza Stērste, Senaizmirstās dzejas.
Dzejolis. —
Liepājas apgabaltiesa,

savu; 1928. g. 21.
jūlija
lēmumu; uzaicina 1912. g; 3', ncvembrī mirušā Kārļa Fridricha

ar

Liepājas

Rīgas biržā, 1928. gada 9. augustā.
Devizes

1 Amerikas dollars
g
5,1s

No Tautu savienības sastāva šogad,
mandātiem izbeidzoties, izstājas Kolum-

valdību sperto soļu ekonomisko iespaidu
uz lauksaimniecības produktu importu un
eksportu starptautisko nolīgumu veicinā-

miem, kā pārskata pieņemšana, budžeta
apstiprināšana
un darbības techniskā
puse, institūta pilnās sapulces iztirzā
vairākus visai svarīgus lauksaimniecības
sapulcē

Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
V. Bandrevičs.

direktora vietā

kongresa sasaukšana gaļas starptautiskās
tirdzniecības nokārtošanai, lauksaimnie-

notur pa
ir nolicis uz š. g.
sapulce turpināsies

dienas 8 līdz 10, jo tai ir paredzēta plaša
dienas kārtība ar vairāk svarīgiem jautājumiem.

9,045,258 39

saimniecības literatūras, kinematogrāfijas
un radiofona
piemērošanas jautājumos,

sapulci, kuras

diviem gadiem reizi,
10. oktobri.
Pilna

51. sesijā, kuru atklās Žeņevā 30. augustā, kā ,,Berliner Tageblatt" ziņo, pre-

52. sesiju.

|u

Stāsts. — A.

Saulietis, ĻauViš «
tikai vien. . . Dzejolis. — A.
Saulietis
ticēt.
Dzejolis.
— Tomass Manns cels
kapsētu. Tēlojums. Tulkojis Leias-Krūmji-"
Džons Kitss, Laimīga nejūtība. ' Dzejolis
V
kojis A. Eglītis. —Džons Kitss, Cik neprā 'tio.
Dzejolis.
Tulkojis A. Eglītis. — H.
Heine V
jūru tāli mirdzēja.
Dzejolis. Tulkojis Zvā'r„
Edv. — Richards Rudzitis, Kosmiskā 8ai?*
s
Eseja. — Chfonika.
"^

padomes

54,774,725 90

darbība lauksaimniecības izglītības, lauk-

savu

Kapūnis.

savienības

,'^ '^Z Z,
11,556,423 82
112,777,283 —

? .

Tautu

Padome noturēs vairāk sēdes pa Tautu
savienības pļenārkongresa laiku, bet pēc
vidū
noturēs
savu
tam
septembra

250^981,361 11

Romas starptautiskais lauksaimniecības institūts.
institūts

S.

Ammn

Citi pasīvi

Galvenā

starptautiskais

Lati.

41,655,660 —
15,581,423 98
3,090,586 02

Valsts rēķini un depozīti

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
11149

Komas

Berlīnē,

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku

,

25,175—252,
20 25 20/n
7l ,95-~r>i

100 Beļģijas beigu
100' Šveices franku

'

Latvijas bankas nedēļas pārskats

Ārzemes.

w

—^^^^^^^

Anna Brigadere, Kvēlošā lokā. Stāsts
pinājums.).— Voldemārs Dambergs. DvkJt *
daba.
Dzejolis.
— K. Jēkabsons, Z
*f"
lietaines.
Dzejolis. — Antons
Austrinš

99,60-.i(Vi?
27,07-27 »
138,65—n<ii

100 Itālijas liru . .
100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu

138 35-i3g i

100 Dānijas kronu.
100 Austrijas šiliņu

138,25—138'!

72,65—733}

100 Česrtioslovaķijas kronu . . .
15,30—15^
100 Hotendes guldeņu
207,85—2(Ws
*
100 Vācijas marku. . ...... 123,55—124
1
100 Somijas marku
. .
12,96—\3ļu
100 Igaunijas kronu ....... 138.30—1390
100 Polija» zlotu
. 57,45—5866
100 Lietavas litu
. . 51,00- 5]'7ji
1 SSSR červoņecs
_\
—
Dārgmetāli :
Zelts 1 k&.
3425-3445
Sudrabs 1 kg
.
95—103
Vērtspapiri:
5%
4%
6%
8%

neatkarības aizņēmums. .. ..
Valsts- pmem. aizņēmums . ..
Zemes-blankas ķīlu zīmes. .

98—100

98—100
92 93,
Hipotēkai bankas ķīlu zīmes
96—97
Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs Ji Skujevic&
Zvērināto- biržas māklers TFh. š-ummer*

Redaktors M. Āroos,

apgabaltiesa,

Liepājas

apgabaltiesa ,

mzsavu 1928. g. 21. jūlija lēmumi

mz sava
192& g, 1& jūlijā
pamata uzaicinaaS928. g. 13. aprīlī lēmuma pamata uzaicina 1918-g.
mirušā Jāņa - Fridricha - Guido- 30.jūnijā mirušās Tijas Andreji
Hugo Augusta di.Kopštāls mantai- meitas Dižan.s mantinieki^
niekus, kreditoru^ legatarus, fidei- kreditorus; legatarus, fideikommikommisārus un ušsas citas perso* sārus un visas eitas-parsonas,,kaij
nas-kurām irkāda» tiesības un pra'- varētu būt kādas tiesības- vii
aības uz atstāto mantojumu^ prasības uz atstāto mantojumu ,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnašii pieteikt viņas tiesai; sešu. mēnešu
laikā, skaitot mo sludinājuma teikā, skaitot; no sludinājumi
iespiešanas dienas.
iespiešanas dienas-.
Tiesības un prasības, pārtop
Tiesības un prasības, par kufārn
', nebūs paziņots.tiesalminētā
laiki,
raetoās paziņots.ifiesai minētā teruz tiks atzītas par. zaudētām m
miņā, atzīs pair zaudētām
Ke 849mjX
feiem laikiem..
Ka 857m/28. Visiem laikiem.
Liepājā, 1928.. g.. 31. jūlijā,
Liepājā, 192$. g. 31. jūlijā.

dēla Hiermaņa
mantniekus,
kreditorus,.
legatarus,
fideikommisarBS un visas cita»- personas, kam varētu būt kādas
Priekšs» b. V. Bīnenstams. tiesības vai prasības uz atstāto
Ii0548ē
Sekr. E. Rolavs.
mantojuma, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
Liepājas apgabaltiesa,
sludinājuma iespiešanas dienas»
tiz Ievalda B-runau lūgumu, paTiesības-uin prasības, par kur.ām
matojoties- uz: 208>1. un sek. p. p. nebūs
paziņots
tiesai minētā
un savu. 1928i. g. 29. jūnija lēmu- laikā, tiks atzītas par zaudētām
mu, uzaicina personu, kūjas rokās uz visiem' laikiem. Ka 851,tn/2&.
atrodas 1890;. g. 9. janvārī uz
Liepājā *. 5928. g. 31. jūltjpi..
Saldus pilsētas- nekustamu mantu
Priekšs. b.'V. Bīnenstaim.s.
ar krep,. Ka 174, nostiprināta
Priekšsēd. b;. V. Bīnenstams ļ Priekšsēdēt. b V.. Bīnenstaini
10541 Sekretāra v. E. Rolio-v s. 10544
Sekretārs E. Rola.vSv 110536
Sekretāra v. E. R-olavs.
900 rbļ.. liela obligācija uz Saldus
krāj-aizdevu, kases vārdu, sešu
Liepājas apgabaltiesa,,
Liepājas apgabaltiesa,
Liepājas apgabaltiesa, mēnešu, laikā;,, skaitot no sludiar savu; 1928. g. 14,
jūlija uz sava 1928 gj.21. jūlija iērnumai mz
sava
1928. g. 12. jūliji
nājuma iespiešanas dienas, ie1928-.. gadā
lēmumu' mzaicina
lēmuma pamataa uzaicina 1923.g.
rasties tiesā;, līdzņemot minēto 18. martai mirušās Ilzes- Ģirta pamata uzaicina 1915. g. 21.. sepdecembrī
mirušā
Jāņi
tembrī miruša Miķeļa Miķaļadi. 30.
obligāciju, pie kam tiek aizmeitas Cērp s mantniekus;. kreFriča d. Bauze
mantniekus,
Kalna
kreditorus
mantiniekus,
fea
pēc
minētā
rādīts,
termiņa ditorus),
* kreditorus,, legatarus, fitleikoiitilegatarus, fideikommi;motecēšanas, ari obligācijas turē- sarus un' visas citas pensonas Eegatārus, fideifcomisārus un visas;
sarus un visas> citas personas,
citas
personas,,
kam
varētm
būfc
tāja neierašanās gadījumā, pakam varēti» būt kādas tiesības vai kādas tiesības vai prasības uv kam varētu būtkādas tiesibasvai
rādu" atzīs- par samaksātu un prasības ujz atstāto
mantajiumti, atstāto mantojumu, pieteikt/viņas prasības, uz atstāto mantojumi,
obligāciju par iznīcinātu, piepieteikt viņas tiesai sešu. mēneša
pieteikt viņas-tiesai sešu mēms
šķirot lūdzējam tiesību pieprasīt laikā, skaitot no sludinājujraia tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
ieno sludinājuma iespiešanas-dienas laikā, skaitot, no sludinājuma
parāda iz-dzēšanu iz zemesgrā- iespiešantais dienas.
Tiesības uts prasības, par kurām spiešanas dienas.
matām.
Ke 636/28.
Tiesības un prasības, pa» kurrām nebūs
Tiesības un.prasības,,par kut*
paziņots tiesai minētā
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
nebūs paziņots
tiesai minētā
laikā, tiks. atzītas par saudStām nebūs paziņols tiesai minētā I*
Priekšs. b. V. Bīnenstams. laikā,, tiks atzītas par zaudētām uz visiem teikiem. JM°; 855m/28. tiks atzītas- par zaudētām m
I0547ē
Sekr. E. Rolavs.
uz visiem laikiem. K£r.'829viB/28.
visem; laikiem.
Ns 823mū
Liepājai. 1928. g. 31'...jūlijā .
Liepājā, 1928. g. 31.. jūlijā.
Priekšsēdi., b. V. Bīnenstaians.
Liapājā, 1:828. g. 3-1. jūlijā.
Liepājas

apgabaltiesa

Priekšsēd. b. V. BJinienstams.

uz sava
1928 g. 21. jūlija lē- 10542 Sekretāra v. E. Roliav s.
muma pamata uzaicina 1928. g.
Liepājas apgabaltiesa,
mirušā Jāzepa (Osipa) Michneviča
uz sava 1928. g. 21' . jūlija lēmantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus
un visas muma pamata uzaicina 1914. g.
citas personas, kam varētu būt li. jūnijā mir. Friča Friča d. Kinša
kādas tiesības vai prasības uz arī Kusmaņa manittniekus, krediatstāto
mantojumu,
pieteikt torus, legatarus, fideiko-mmisarus
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, un visas citas personas, kam
skaitot no sludinājuma iespievarētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
šanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām pieteikt viņas tiesai sešu mēnebūs paziņots tiesa minētā laikā, nešu laikā, skaitot no sludinātiks atzītas par zaudētām uz juma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām
visiem laikiem.
Ka 858m/28.
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams. tiks atzītas par zaudētām uz
Ns 854.m/28
10543 Sekretāra v. E. R o 1 a v s. visiem laikiem.
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
Liepājas apgabaltiesa,

Jozefa Hiršmaņa lūgumu,
uz
iesniegs, tiesa atzīs obligāciju pamatojoties uz 2081. un sek. p.
par iznīcinātu un lūdzējam Inun savu 1928. g. 5. jūlija lēmumu,
driķim
Štubim atvēlēs prasīt uzaicina personas, kūjas rokās
hipotēkas dzēšanu zemes grām. atrodas uz 7 no Saldus pilsētas
/8
Jelgavā, 1928. g. 31. jūlijā. nekustamas
mantas ar krep.
L. Ke 1345.
10713b Ns 16. nostiprināta 1909. g. 14.

Priekšs. b. V. Bīnenstams.
10540 Sekretāra v. E. Rolavs.
Liepājas

apgabaltiesa

10546

Sekretārs E, Roliaivs.

Liepājas

apgabaltiesa,,

uz sava li928. g. 21. jūlija lēranuma
pamata uzaicina 1923. g. 1.5;, aprīlī
mirušā L'rafra Ermaņai d. VSfīnska

Prie'išsēd. b. V. Bī ne tīstāms.
10539
Sekretāra v. E. Roj»
Liepājas apgabaltiesa,
sava
1928. g. 14. jūf
lēisiuma pamata uzaicina' 19251uz

mantimfeftus, kreditorus,, fcgatāAoi 1
13.
augstā
mirušā
rus, fMfeikomisārua. un: visas Jēkaba ' dēla Vērsīs manicitas personas, ka-<n varētu būt niekus, kreditorus,
legat»
kāda®
tiesības
vai: prasības fideikonnmisāru* un visas t}®
uz atstāto mantOļj'ļumu v. pieteikt personas, kam .varētu būt kā»
viņas tiesai sešu mēnešit laikā, tiesības vai psasības uz atet*
skaitot no sludinājuana iespiemantoļaimu, /pieteikt viņai W
šanas dienas.
sešu jnēnešu. laikā, skaitot »
Tiesības un prasības *par kurām sludinājuma iespiešanas dfe1 *
nebSs paziņots Mesai minētā laiki pir
Tiesības u.a prasības,
tiks atzītas par zaudētām uz nebūs pazināts tiesai minētā Ia*<
visiem laikiem,
.Ns 549m./28 tiks. atzīti» par zaudētām «
viswm laikiem.
Ka 838m*
Liepājā, 19)28.. g. 31. jūlijā.
m 859m/28.
10545
Liepājā, 192a g. 31. ji*
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams. Priekšsēdei, b. V. Bimenstan*
Sekretārs E. Rolavs.
10538
Sekretāra v. Ejjļg:

kiĶ

Liepājas

apgabaltiesa

š. g. 5. jūlijā, uz Miķēļa Dambja š. g. 28. jūnijā, uz Kristapa
lūgumu un pamatojoties uz dv. Bachmaņa lūgumu un pamatoproc.lik.2081.—2086. p., nolēma. joties uz civ. proc. lik.2081— 2086,
1) atzīt par samaksātu un iz- p., nolēma:
Priekšsēd. v. P. Stērste. jūlijā par labu
Levinam (Leinīcinātu
sekošu
hipotēkārisku
1) atzīt par samaksātu un izSekretārs Mittelhofs.
ba) Hiršmanim 5000 rbļ. lielu obligāciju, kura apgrūtina Minīcinātu
sekošu hipotēkārisk'u
blanko cedēta obligācija, sešu ķelim
Dambim piederošu neobligāciju, kura apgrūtina ErLiepājas apgabaltiesa,
mēnešu laikā, skaitot no sludi- kustamu mantu Kuldīgas apr., nestam
Bachmanim
piederošu
uz
Juliusa - Kazimira - Gustava
nājumu iespiešanas dienas, ie- Saldus muižas zemes
gabalu nekustamu mantu Brinķu
paPloegerta lūgumu un pamato„Krastiņi Ka 79" ar krep. Ns 5296 gastā ,,Kužuku" māju ar krep.
joties uz 1921. un sek. p. p. rasties tiesā līdzņemot minēto
pie kam tiek aizraun 1912. g. 12. aprīlī ar žurti. Ns 1036-11 reģ.
un
1915. g.
un savu 1928. g. 12. jūlija lēmu- obligāciju,
rādīts, ka pēc minētā termiņa Ks 433, nostiprināta 500 rbļ. 28. janvārī 1600 rbļ. lielumā,
rokās
mu, uzaicina personu, kuras
notecēšanas, arī obligācijas turē- lielumā par labu Saldus krāj- nostiprināta uz Kristapa Otto d.
atrodas uz Saldus nekustamām tāja neierašanās
gadījumā, parādu aizdevu kasei;
Bachmaņa vārdu;
mantām ar krep. Ka 30 un 141, atzīs par samaksātu un obligā2) atvēlēt puasīt
lūdzējam
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
nostiprināta 1904. g. 6. aprīlī
ciju par
iznīcinātu,
piešķirot zemesgrāmatu nodaļai minētās zemesgrāmatu
nodaļā minētās
2000 rbļ. liela obligācija par labu
lūdzējam tiesību pieprasīt parāda hipotēkāriskas obligācijas izdzē- hipotēkāriskas
izobligācijas
Saldus krāj-aizdevu kasei, sešu izdzēšanu iz zemesgrāmatām.
šanu iz zemesgrāmatām.
dzēšanu iz zemesgrāmatām.
mēnešu laikā, skaitot no sludiKa 220/28.
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
nājuma iespiešanas dienas, ieKa
660/28.
Liepājā,
1928.
g.
31. jūlijā.
Ns 116/28.
rasties tiesā līdzņemot minēto
Priekšs. b. V. Bīnenstams,
Priekšs. b. V. Bīnenstams.
obligāciju, pie kam tiek aizPriekš, b. V. Bīnenstams.
10716ē
Sekr. v. E. Rolavs.
Sekr. v. E. Rolavs.
rādīts, ka pēc minētā termiņa 107175
10715ē
Sekr. v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa
12. jūlijā, uz J**
Zemīša lūgumu un pamatoj011
uzciv. prac. lik. 2O81.-2086>
nolēma:
»
1) atzīt par samaksātu
iznīcinātu hipotēkārisku om
Š.

g.

ciju, kura apgrūtina Ju'",.
Zemītim
piederošu nekust
^
mantu Liepājā,ar krep. -. ;,,
un 1883.. g. 20. decembn.
stiprināta 1200 rbļ. pirnirtrn j
lielumā, tagad atlikumā »?« ,
uz Nikolaja fon Ramedlova ^.
n
pārgājusi Ādolfa Ivana d.A
hofa īpašumā;
.
2) atvēlēt lūdzējam P^
nodaļai
zemesgrāmatu
'" ,^
hipotēkāriskas obiigāt
..
sanu iz zemes grāmatām
^
Liepājā, 1928. g. 31.

jļf
Priekšs. b. V. Bīm
Ro'av
10554ē
Sekr. v. E.

Liep ājas apgabaltiesa,

1928. g. 14. jūlijā
Sava
ismuma pamata uzaicina 1907. g.
mirušā
Lipke
augustā
,7
Hj 'išc dēla Šue'.a mantniekus,
kreditorus, legatarus, fideikommiīams un visas citas personas,
'
tiesības
tam varētu būt kādas
atstāto mantoprasības
uz
vai
jumu p ieteikt viņas tiesai sešu
laikā,
skaitot
no
mēnešu
sludinājuma iespiešanas dienas.
Tieribas un prasības, par kurām
nebūs pazinots tiesai minētā laikā,
«ks atzītas par zaudētām uz
Ke 847m/28.
visiem laikiem.
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā,
priekšsēdēt. b. V. Bīnenstams.
Sekretāra v. E. Rolavs.
l0537
Liel ajās apgabaltiesa

i » 12. jūlijā uz Abrama-Bēra
un
pamatoHermera lūgumu
lik. 2081.—
joties uz civ. proc.
2086. p- nolēma:
1) atzīt par samaksātām un
izdzēstām sekošas hipotēkāriskas
obligācijas, kuras apgrūtina Ab.ramam-Bēram Hermerim piederomantas Liepājā
šs nekustamas
ar krep. Ke 964 un 968, un proti:
mantas kopā:
a ) abas nekustamas
n pēc 1896. g. 24. maijā uz
lochana-Heinricha Muliša vārdu
nostiprinātas 5000 rbļ. lielumā;
5. oktobrī uz
2) pēc 1896. g.
tā paša Mulīša vārdu nostiprināttas 1500 rbļ. lielumā un 3) 1898. g.
17 jūnijā uz Gotlība Didricha
Meiera vārdu 3000 rbļ. lielumā un
li) nekustamu mantu ar krep.
jy0 ggg _ pēc 1897. g. 8. martā uz
Gotlība-Didricha Meiera vārdu,
nostiprinātas 1700 rbļ. lielumā.
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
?zemesgrāmatu nodaļā minēto hipotēkārisko obligāciju izdzēšanu
Ke 132/28,
āz zemesgrāmatām.
Lie ājā, 1928. g. 31. jūlijā.
Priekšs. b. V. Bīnenstams.
Sekr. E. Rolavs.

10549ē

Liepājas apgabaltiesa,

:uz Hugo Jurevica lūgumu, pamatojoties uz 2081. un sek. p.
1928. g. 20. jūnija
un savu
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz- Saldus pilsēt s
nekustamu mantu ar krep. Ke 200,
nostiprinātu

1908.

g.

10. jūlijā

obligācija par labu
Elenai Matīsa m. Brunau, sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājumu iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto
obligāciju, pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā termiņa notecēšanas, arī obligācijas turētāja
neierašanas gadījumā, parādu at500 rbļ. liela

zīs par samaksātu

un obligāciju

par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parādu izdzēšanu iz zemesgrāmatām. Ke638/28
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
Priekšs. b. V. Bīnenstams.
10552ē

Sekr. v. E. Rolavs.

Liepājas

uz

apgabaltiesa .

derošu nekustamu mantu Liepājā

*"

10'20e

,

jūlijā

Sekr. v.E. Rolavs.

Stelpes pagasta

tiesa,

Personas, kurām pret šo adopciju ir kādi iebildumi, tiek uzšaī pag.
matojoties uz 2081. un- sek. p. aicinātas t^s pieteikt
un savu
1928. g. 28. jūnija tiesai triju mēnešu laikā, skaitot
lēmumu, uzaicina personu, kuras no šī sludinājuma iespiešanas
rokās atrodas 1889. g. 15. nov. dienas ,,Vald . Vēstn." trešo reizi.
uz Saldus pilsētas nekustamu Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādi iebildumi netiks pieņemti
mantu ar krep. Ke 195, nostiprināta 900 rbļ. liela obligācija par un adopcija skaitīsies par liku2
labu Saldus krāj-aizdevu kasei, mīgā spēkā gājušu.
sešu mēnešu laikā, skaitot no
Stelpē, 1928. g. 25. jūlijā.
sludinājuma iespiešanas dienas, 10781b Priekšsēd. v.P.Vītoliņš
--** IRakstvedis J. Skābuliņš.
ierasties tiesā līdzņemot obligāciju, pie kam tiek aizrādīts, ka
Stelpes pagasta tiesa,
pēc minētā termiņa notecēšanas,
ari obligācijas turētāja neieraBauskas apr., pamatodamās uz
šanas gadījumā, parādu atzīs par savu 1927. g. 9. nov. lēmumu,
samaksātu un obligāciju
par un pagasta tiesu lik.108. unI09.p.,
iznīcinātu, piešķirot lūdzējam tiedara zināmu, ka laulāts pāris
sību pieprasīt parāda izdzēšanu iz Andrejs irti Marta Leimaņi, dzīv.
Liepājas

uz Friča

apgabaltiesa,

Dakša lūgumu, un pa-

zemesgrāmatām.

Ka 637/28.

Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
Priekšs. b. V. Bīnenstams.
10718ē

Sekr. v. E. Rolavs.

Liepājas

apgabaltiesa

š. g. 28. jūnijā, uz Saldus krāj-

apgabaltiesa,

apgabala
2. iec.
miertiesneša izpildu raksta Ka 213
ļ°'891. g. 29. janvāra; 2) 1898.g.
"?? februārī 300 rbļ.;
3) 1899. g.
'3- . janvārī 1500 rbļ.; 4) 1902. g.
1500
rbļ. un 5) 1904. g.
"Ļ.-Ņ'iā
ļ" jumja 1600 rbļ!, sešu mēnešu
a'Ka
skaitot no sludinājumu
^
«piesanas
dienas, ierasties ' tiesā
"azņemot minētās
obijgācijaS]
£ie kam tiek aizrādīts, ka pēc
niiieta termiņa
notecēšanas, arī
"b'igacijas turētāja neierašanās
™' Paradus atzīs par samal
''a. Ksatiem un obligācijas par
-'natam , piešķirot lūdzējam
ti"'
esmu
pieprasīt parādu izdzēšanu
zemesgrāmatām. Ns 661,28.
L,epājā 1928. g.
31.
107-)o- 'ekšs- b- v- Bīnenstams.

visus,

ar krep. Ke 2215 un 1900. g.
23. februārī 1500 rbļ. lielumā, Bauskas apr., pamatodamās uz
nostiprināta uz Augusta Serla savu 1928. g. 4. jūlija lēmumu
un pag. tiesu lik. 108. un 109. p.,
vārdu;
dara zināmu, ka laulāts
pāris
2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt
Vilis un Katrīne Rūgas, dzīvo
zemesgrāmatu nodaļā
minētās
šī pagasta ,,Rūjas" mājās, pieņem
hipotēkāriskas obligācijas izdzēšanu iz zemesgrāmatām. Ke203/28 bērna vietā (adoptē) Gunu Oldun
Ernas
bergs, Voldemāra
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
Oldbergs meitu, dzim. 1926. g.
Priekšs. b. V. Bīnenstams. 22. decembrī, piešķirot adoptē10553ē
Sekr. v. E. Rolavs.
jamai visas miesīga bērna tiesības.

uz Friča Bauka lūgumu, pama-

P'ļs-Huldīgas

10 un uzauicina

kam uz šo mantojumu,
vai
sakarā ar viņu būtu kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
17. marta likuma un š. g. 14. jūlija kamerā Balvos, Alejas ielā, sešu
lēmumu, uzaicina personu, kuras mēnešu laikā, skaitot no šī sludirokās atrodas 1896. g. 2. novembrī nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
uz Liepājas nekustamu mantu Vēstn.".
ar krep. Ke 313 uz Gersona
Balvos, 1928. g. 31. jūlijā.
Baucera vārdu
1500 rbļ. liela
10886o Miertiesnesis (paraksts).
obligācija — viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieBirzgales pagasta tiesa,
šanas dienas, ierasties tiesā , līdz- pamatodamās uz savu lēmumu
ņemot minēto obligāciju dēj ie- no 1928. g. 5. maija un pagasta
maksāto Ls 32, t. i. parāda ar tiesu likuma 108. un 109. pant.,
procentiem saņemšanas. Pie kam dara zināmu, ka laulāti draugi
tiek aizrādīts, ka pēc minētā Gustavs un Lūcija Veckalniņi
termiņa notecēšanas, arī obligā- vēlas adoptēt, ar visām mantiniecijas turētāja neierašanās gadī- ka tiesībām, nepilngadīgo Veltujuma, parādu atzīs par samakElvīru Jāņa m. Čak-Šekman,
sātu, piešķirot lūdzējam tiesību dzimušu 1918. g. 7. novembrī,
pieprasīt
parāda izdzēšanu
iz piešķirot tai uzvārdu ,,Veckalzemesgrāmatām.
Ke 698/28.
niņš".
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
Visas personas, kurām pret šo
Priekšs. v. V. Bīnenstams. adopciju būtu kādi
iebildumi,
10550ē
Sekr. E. Ro 'lavs.
tādus var pieteikt šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludināLiepājas apgabaltiesa,
juma iespiešanas dienas,, Valdības
š. g. 12. jūlijā ,uz Teodora u. c. Vēstnesi" trešo reizi.
Vēlāki
Trušinska lūgumu un pamatopieteikti iebildumi netiks ievēroti,
joties uz civ. proc. lik. 2081.— bet adopcija tiks apstiprināta.
2086. p. nolēma:
Birzgalē, 1928. g. 16. jūlijā.
1) atzīt par samaksātu un
Tiesas priekšsēd. K. Dzilna.
iznīcinātu hipotēkārisku obligāciju, kura apgrūtina Teodoram- 10902z Darbvedis J. Purgailis.
3
Paulam Trušinski un citiem pieFeitelberga lūgumu
dēļ obligācijas dzēšanas un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2083. un 2084. p. un 1923. g.

aizdevu sabiedrības lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
tojoties uz 2081. un sek. p. un 2081.—2086. p. nolēma:
1) atzīt par samaksātu un izsavu 1928. g. 12. jūlija lēmumu,
hipotēkārisku
obligāuzaicina personu, kuras rokās nīcinātu
Juliusam
atrodas uz nekustamu
mantu ciju, kura apgrūtina
Saldus pilsētā ar krep. Ke 159, Sirmanim piederošu nekustamu
nostiprinātas sekošas obligācijas: mantu Saldus pilsētā ar krep.
1) 1889. g. 13. oktobrī 900 rbļ. Ns 7 un 9, 1903. g. 19. decembri
lielumā nz Saldus krāj-aizdevu 2000 rbļ. lielumā, nostiprināta uz
kases vārdu un 2) 1901. g. Saldus krāj-aizdevu kases vārdu;
2) atvēiēt lūdzējai
pieprasīt
6. martā 900 rbļ. lielumā tai
nodaļā
minētās
pašai krāj-aizdevu
kasei, sešu zemesgrāmatu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā- hipotēkāriskas obligācijas izdzējumu iespiešanas dienas, iera- šanu iz zemesgrāmatām. Kal 18/28
sties tiesā, līdzņemot
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
minētās
obligācijas, pie kam tiek aizrāPriekšs. b. V. Bīnenstams.
dīts, ka pēc minētā termiņa 10719ē
Sekr. v. E. Rolavs.
notecēšanas , ari obligācijas tuZemes
grāmatu
atjaunošanas
rētāja neierašanas gadījumā, pakommisijā,
rādus atzīs par
un
samaksātiem,
obligācijas par iznīcinātām, pie- uz Andreja Andreja d. un Hešķi rot lūdzējam tiesību pieprasīt lēnes Antona m. Pauru lūgumu
parādu izdzēšanu
iz
zemes- par nekustamas mantas, sastāvošas no pilsētas dzimtslietošanas
grāmatām.
Ns 678/28.
Liepājā, 1928. g. 31. jūlijā.
tiesību gruntsgabala Daugavpilī,
vēl senāk
III)
Priekšs. b. V. Bīnenstams. II (senāk IV,
pils. iec, 155. kvartālā zem
ļ0551ē
Sekr. v. E. Rolavs.
Ke 20, Liksnas ie'ā pol. Ke 35
Liepājas apgabaltiesa,
(senāk Ka 20), platība 152<ykv.
uz Jāņa Vēja lūgumu un pamatoievešanu
as.,
ar
ēkām
joties uz 2081. un sek. p. un savu zemesgrāmatu reģistri, — uzaicina
?928. g. 5. jūlija lēmumu, uzaicina visas personas, kurām ir kādas
personas , kuru
rokās atrodas tiesības uz minēto nekustamo
«kosas uz Saldus pilsētas nemantu, iesniegt kommisijā! par to
kustamu mantu ar krep. Ke 152, paziņojumu 4 mēnešu laikā, skai"«stiprinātas obligācijas par labu tot " no
izsludināšanas dienas
pretējā gadījumā
„Vald.
Vēstn.",
kasei:
1)
iQnlkrāJ-aizdevu
1- g- 2. oktobrī pēc Vents- nepieteiktās tiesības skaitīsies par
Liepājas

niekos Ka

Auzera

iznīcinātām
varētu
tikt

un minētie

.ievesti

lūdzēji

Latgales

šī pag. ,,Lielšķērstu" mājās, pieņem bērnu vietā (adoptē) Mildu

Paozols, dzim. 1903. g. 26. febr.,
un Annu Paozols, dzim. 1907. g.
17. jūlijā, piešķirot adoptējamām
visas

miesīgā

bērna

tiesības.

Personas, kam pret šo adopciju būtu kādi iebildumi, tiek
uzaicinātas tos pieteikt pagasta
tiesai triju mēnešu laikā, skaitot
no šī

sludinājuma

iespiešanas

,,Vald. Vēstn." trešo reizi.
Pēc
minētā termiņa notecēšanas nekādi iebildumi netiks pieņemti
un adopcija skaitīsies par likumīgā spēkā gājušu.
2

Stelpē, 1928. g. 25. jūlijā.
10782

Priekšsēd.

P.

Vītoliņš.

Rakstvedis J. Skābuliņš.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ke 7, dzīv. 8,
paziņo, ka ' 1928. g. 20. augustā,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Parka
ielā Ke 4-a, dz. 13, pārdos Vulfa
J o f f e kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm, kājminamās
šujmašīnas u. c. un novērtētu par
Ls 1064,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā,
11140

1928. g. 7. augustā.

I.Ka4

Tiesu izp. V.Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ke 7, dz. 8,
paziņo ka 1928. g. 22. augustā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, L. Kandavas ielā Ke 21, dz. 1, pārdos
Aksela un Ernas Hviidu kustamo

mantu, sastāvošu

no mēbelēm
u. c. un novērtētu par Ls 330.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

zemesgrāmatu reģ. par norādītās kā arī apskatīt pārdodamo mantu
nekustamās mantas īpašnieku bez varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 7. augustā.
kādiem aprobežojumiem ar neL. Ke 22.
11141
apstrīdamas pārdošanas un hipotiesītēkārisku apgrūtinājumu
Tiesu izpild. V. Požariskis.
bām.

Ka 4512

Daugavpilī, 1928. g. 31. jūlijā.
Kommis. priekšs. v. E. Kriķis.
10725 Sekr.-darbv.

A. Vitkovskis.

Latgales apgabaltiesas Balvu iec

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo atklātībai, ka
1928. g. 28. ' augustā, pīkst.

12 dienā, Rīgā, Meža parkā,
Jaunā muiža ielā tiks pārdota
kustama
Aleksandra
Ozola
manta, sastāvoša no mēbelēm,
foto aparāta un c. un
novēr-

miertiesnesis, saskaņā ar savu
1928'. g. 31. jūlija lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
tēta par Ls 530.
1401. p. un lik. krāj. X sēj. 1. d.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
1239. p. paziņo, ka pēc 1927. g.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
25. novembrī mirušā Jāņa Stukvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
manair palicis nekustams manRīgā, 1928. g. I. augustā.
tojums, kurš atrodas Jaunlatga11142
Tiesu izp. V. Strauss.
leš apr. Balvu pagastā Robež-

Rīgas apgabaltiesas

9. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā 122, paziņo:
H ka Ivana Mosolova prasībā
par Ls 1116,13 ar % un izdev.
pret Ivanu Gaiļunasu pēc Rīgas
apgabaltiesas 2. civ. nod. izpildu
raksta Ka 5406 no
1928. g.
9. marta, 1928. g. 11. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos torgos tiks pārdots Ivana
(Jāņa) Gaiļunasa nekustams īpašums, kurš atrodas Rīgā, Jēkabpils ielā Ke 21, III hipot. iecirknī
ar zemes grāmatu reģ. Ke 1313
(grupā 45, grunts Ke 23) un sastāv
no pilsētas dzimtsrentes gruntsgabala, platībā 1462/3 kv. asis,
pēc Rīgas pilsētas valdes ziņām,
ar uz viņa esošām ēkām;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 1500,—.
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 121,34;
Solīšana sāksies piemērojoties
civ. proc. lik. 1871. p.;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desm'itā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

Valsts zemes banka,

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zempamatojoties uz 1925. g. 29. maija kopības ministris š. g. 3. augustā
irapstiprinājis Vircavas meliorācilikumu par aizdevumu nodrošināšanu, ieķīlājot
tiesības
uz jas sabiedrības ,,Elejas strauts"
Sabiedrība ir ievesta
lauku
nekustamu mantu, un statūtus.
1926. g. 31. marta papildinājumu meliorācijas sabiedrību reģistra
pie šī likuma, paziņo, ka, Valsts III daļas 68. 1. p. ar Ke718.
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
zemes bankas aizdevumu pieJelgavas apr.,
Vircavas pag.,
dzīšanai
1) Sarkanmuižas pag. valdē Pēterfeldē, c. Jelgavu.
1928. g. 20. septembrī, pulksten
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
11015z
Darbvedis F. Briedis.
10 dienā,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
Zemkopības ministrijas kultūrtiesību uz saimniecību ar ēkām, techniskā daļa
paziņo, ka zemkomeliorācijām
un citiem zemes pības ministris š. g. 1. augustā
piederumiem,
atrodas ir apstiprinājis Jasmuižas Robežkura
Ventspils
apr.,
Sarkanmuižas nicas meliorācijas
sabiedrības
pag., Zambes
pusmuižā-iaun,,Kultūra" statūtus. Sabiedrība
saimniecībā Ns 65 un ir piešķirta ir ievesta meliorācijas sabiedrību
Jānim Kupše-Lapuķis (skt.' Zereģistra 111 daļas 62.1. p. ar Ke 712
mes Ierīcības Vēstnesī Ns 66
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
lapas pusē
19
zem
kārtas
Rēzeknes apr., Jasmuižas pag.,
Ns 29593).
c. Rušoniem.
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,

2) Saimniecība

sastāv

no:

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
a) zemes kopplatībā 23,79 ha;
110I6z
Darbvedis F. Briedis.
b) dzīvojamās ēkas;
c) kūts.

Zemkopības ministrijas kultūr3) Solīšana sāksies no Ls 2700. techniskā daļa paziņo, ka zemko4) Izsolē varēs piedalīties per- pības ministris š. ģ. 1. augustā

sonas, kuras līdz izsoles sāku- ir apstiprinājis Puzes meliorācijas
mam nodos izsoles noturēšanai sabiedrības „Iere" statūtus. Sapilnvarotam Valsts zemes bankas biedrība ir ievesta meliorācijas
pārstāvim :
daļas
sabiedrību
reģistra
III
a. Drošības naudu i/ 5 no trešā 64. 1. p. ar Ke 714.
pantā
minētās
Sabiedrības valdes sēdeklis:
summas,
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Valt. i. Ls 540.
Ventspils apr., Puzes pag., caur
mieras zemes grāmatu nodaļā.
b. Centrālās
zemes ierīcības Ugāli.
komitejas atļauju, ka pirPersonām, kurām ir kādas tieDaļas vadītāja v. J. Pelsis.
cējam
atļauts
iegūt no 11017z
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
Darbvedis F. Briedis.
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīvalsts zemes fonda iedalītu
bas jāuzrāda
līdz pārdošanas
Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
saimniecību.
dienai.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties paziņo, ka š. g. 20. augustā, pīkst.
Visi papīri un dokumenti, at- izsolē jāiesniedz centrālai zemes 10 rītā, 1. Zirgu ielā Ke 17,
liecoši uz pārdodamo īpašumu, ierīcības komitejai vismaz divas pārdos otrā ūtrupē Britanijasir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas nedēļas pirms izsoles dienas.
Latvijas Tekstil A/S. piederošu
3. civīlnodaļas kancelejā.
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc kustamu mantu, sastāvošu no
Rīgā, 1928. r- 8. augustā.
izsoles beigām, jāpapildina ie- 9 gabaliem vatelīna, 9 gabaliem
11143z Tiesu izp. V. Strauss. maksātā drošības nauda līdz '/s kokvilnas palagu drēbes un 15
no
nosolītās
sumas. Pārējās gabaliem baltas kokvilnas kreklu
<
i
notaksētu
kopā
4/5
par
jāiemaksā
Valsts zemes drēbes,
bankai ne vēlāk kā divas nedēļas Ls 2127,— agrākās Krievijas
apdrošināšanas biedrības ,,Rospēc izsoles.
sija" likvidācijas kommisijasīres
Šo prasību neizpildīšanas gadī_
.
fe__
11136z
jumā pircējs zaudē iemaksāto prasības segšanai,
Iekšlietu ministrijas administradrošības naudu un tiesību uz
2>*elxce|u virsvaldes
tīvais departaments, pamatojoties saimniecību.
uz 1920. g. 15. sept. likuma par
materiālu apģadc
1928. g. 6. augustā. Ke a 31823
uzvārdu maiņu p. 10, dara zi- 11025
Valsts zemes banka.
izsludina
nāmu, ka uz: 1) Augusta Muļķa
un viņa sievas Teklas, 2) Pētera
rakstisku
izsoli
PAZIŅOJUMS.
i
1928. g. 14. augustā
Piščana, viņa sievas Paulīnes un
g.
19^8.
..
augusta
finanču
meitas Elfrīdes; 3) Kārļa Dessas, ministris apstiprinājis statūtus uz
dzensiksnām, balata kokviņa sievas Bertas, dēlu: Edgara, mežu izmantošanas akciju sabieArvīda un Ernesta-Voldemāra; drībai ,,Latvijas koks" (Latvian vilnas, dažāda platuma apm.
435 mtr.
4) Jūlija Silamedņa, viņa sievas Wood Ltd.), kuras mērķis ir:
Elzas, meitu: Ernas un Gaidas; izstrādāt mežus, sagatavojot koIzsoles sākums pīkst.- 11 no
5) Kristapa
Lāces-Miškas un kus un koku materiālus finieru rītā.
Dalībniekiem
jāiemaksā
viņa sievas Ģertrūdes; 6) Volderūpniecības un citām vajadzībām, 5% drošības naudas no piedāmāra Silamedņa,
viņa
sievas kā arī tirdzniecība iekš un ārze- vājuma vērtības. Tuvākas zinas
Paulīnes un meitas Ainas — mēs uz sava rēķina un kommisijā dz-ļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ke 3,
attiecīgiem uzvārdu maiņas lū- ar kokiem un koku materiāliem. ist. 103.
L4216
11152
gumiem, kuri izsludināti * š. g.
Sabiedrības dibinātāji:
26. marta ,,Valdības Vēstnesī"
Rīgas Jūrmalas
Jānis Preimans, dz. Rīgā, L. Zirgu
Ke 70 un pret kuriem triju mēnešu
ielā Ke 7, dz. 2;
pilsētas valde
laikā iebildumi nav celti, iekšJānis Mīlmanis, dz. Rīgā,L.Zirgu
lietu ministris nolēma:
izsludina, ka izsniegtā no pilsētas
ielā Ke 23;
valdes izziņa no 1928. g. 18. aprīļa
I. lūdzējiem turpmāk saukties: Jānis Ozoliņš, dz. Rīgā, Valde1) Augustam Muļķim
un viņa
ar Ke 2386 Dubultu fabrikai
māra ielā Ke 24, dz. 6;
sievai Teklai ' —
uzvārdā Pēters Birkmans, dz. Rīgā, MaA/S bij. „Berlīns un Šalīts", ka
,,Apinis ";
nekustams īpašums
Dubultos,
' skavas ielā Ns 64, dz. 4;
2) Pēterim Piščanam, viņa sievai Otto Kaugerts, dz. Rīgā, Lāč- Slokas ielā uz Mārtiņa KrūPaulīnei un meitai Elfrīdei —
miņa
vārdu neskaitās, ar šo
plēša ielā Ke 1, dz. 5.
uzvārdā ,,Strautiņš";
tiek anulēta.
Sabiedrības pamatkapitāls
11148
3) Kārlim Dessam, viņa sievai Ls 100.000,— un sadalās 500 akDubultos, 1928. g. 8. augustā.
Bertai, dēliem: Edgaram, Arcijās par Ls 200,— katra.
Pilsētas galva A. R u t k i s.
vīdam un Ernestam-VoldeValdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sekretārs F. Jēkabsons.
māram — uzvārdā ,,Upmalis"
Tirdzniec. nod. priekšnieka v.
4) Jūlijam Silamednim, viņa sieAinažu muita
V. Gailītis.
vai Elzai, meitām: Ernai un
Revidents R.Bērziņš. dara zināmu, ka no juras pretīm
Gaidai ; — uzvārdā ,,Mednis "; 11035z
Kuiviša ciemam, Salaces pag.
5) Kristapam Lācem-Miškam un
Zemkopības min. kuhūrtechValmieras apr., izskalota viena
viņa sievai Ģertrūdei — uzniskā daļa paziņo, ka zemkopības laiva: 2,73
mtr. gara, 1,37 mtr.
vārdā ,,Klints ";
ministris š. g. *24. jūlijā ir applata un 0,44 mtr. dziļa; no ozola,
6) Voldemāram Silamednim, viņa
stiprinājis Laužņa-Pilata meliorāoša un mahagoni koka materiāla,
sievai
Paulīnei
un meitai
ar spoguļa galu, krāsota.
Ainai — uzvārdā ,,Mednis "; cijas sabiedrības statūtus. Sabiedrība
ir
ievestā
meliorācijas
Minētās laivas īpašnieks tiek
II.
Visi dokumenti, kā: pases,
sabiedrību
reģistra
III
daļas uzaicināts viena
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvimēneša laikā no
38. 1. p. ar Ke 688.
izsludināšanas
dienas
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
pieteikt
Sabiedrības
valdes sēdeklis: Ainažu muitā
lūdzēju uzvārdiem no visādām
savas likumīgās
Valmieras
apr.,
Valmieras
pag.,
īpašuma
tiesības, kā arī nokārtot
iestādēm, kā arī valsts amata un
c. Valmieru.
laivas glabāšanas , apsargāšanas
privātām personām, ir skaitāmi
Daļas
vadītāja
v. J. Pelsis. un attiecīgas muitas formalitātes
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
10816
Darbvedis F. Briedis. un maksājumus,
uzvārdiem.
pretējā gadījumā laiva
III.
Šie lēmumi stājušies spētiks pārdota izsolē
Zemkopības min. kultūrtechkā š. g. 26. jūnijā.
nlskā daļa paziņo, ka zemkopības saskaņā ar muitas lik. 561 —
Rīgā,1928.ģ. 2.aug. Ka 37130V. ministris š. g. 26. jūlijā ir ap- 591. p.
Administr. dep. vicedirektors stiprinājis
Ainažu muita.
Saldus
meliorācijas "134z
V. Ludiņš.
sabiedrības ,,Strauts" statūtus.
Ļaudonas pagasta
11023z
Pasu nod. vadītāja v. Sabiedrība
ir ievesta meliorāK. Ābels.
apriņķī)
cijas sabiedrību reģistra III daļas (Madonas
II
pakāpes
pamatskolai vajadzīgs sestais
49. I. p. ar Ke 699.
Zemkopības
min. kultūrtectiSabiedrības
valdes
sēdeklis:
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
Kuldīgas apriņķī, Saldus pagastā,
ministris š. g. 23. jūlijā ir apc. Saldu.
stiprinājis Zemītes-Grenču melioVeli-sanas notiks š. g. 18. aug.,
rācijas sab. ,,Liekne" statūtus.
Daļas vadītājs J. Pelsis.
pīkst. 12 dienā, pagasta namā.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas 10817
Darbvedis F. Briedis.
Ieinteresētiem lūgumraksti, piesabiedrību
reģistra
III
daļas
Zemkopības ministrijas kultūrliekot dokumentus par izglītības
33. 1. p. ar Ns 683.
techniskā daļa paziņo, ka zemkocenzu, praksi un veselības stāSabiedrbas
valdes sēdek'is:
pības ministris š. ģ. 1. augustā vokli, jāiesūta līdz š. g. 16. aug.
Tukuma apriņķi, Grenču pagastā,
ir apstiprinājis Teteles meliorāci- un vēlēšanu dienā vēlams ierasties
c. Irlavu.
jas sabiedrības ,,Avots" statūtus. personīgi.
Pagasta nams no
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas dzelzceļa stacijas Mārciena —
10815
Darbvedis F. Briedis.
sabiedrību
reģistra
III
daļas 9 kilometri.
J elgavas apr. priekšn. pal. 2.iec. 66. I. p. ar Ke 716.
Pag. valdes priekšsēdētājs
dara zināmu, ka 1928. g. 17.aug.,
Sabiedrības valdes sēdeklis: H122z
(paraksts).
pīkst. 12 dienā, Valgundes pag. Jelgavas apr.,
Teteles
pag.,
Darbvedis (paraksts).
Liel-Lapsu mājās, valsts nodokļu c. Jelgavu.
iekasēšanai, atklātā
vairāksolīSmagās artilērijas pulks ziņo,
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
šanā, pret tūlītēju samaksu tiks 110i4z
Darbvedis F. Briedis. ka personas apliec. Ns 43, ar depārdoti Eduardam Šeferim piederīgumu līdz š. g. 1. septembrim,
Iekšlietu ministrijas pasu nod.
roši 54688 gab. dedzināti ķieģeļi,
uz smagās artilērijas pulka II baizsludina
par ned. Irmtrautes terijas
novērtēti par Ls 983,50. Ķieģeļi
kareivja Mironova Jāņa
apskatāmi pārdošanas dienā uz Ģermānis ārzemju pasiA.\'e00374, vārdu nozaudēta un tāpēc
skaivietas.
11128z
izd. 1928. g. 25.jūn., Rīgā. 11144z tāma par nederīgu.
11138z

"Citu iestāžu
sludinājumi.

skolotājs(ja).

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1928. g. 12. septembrī, Rīgā, Mērķēja ielā Ns 13, Latviešu biedrībā, augošu mežu:
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1,54 ha
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egle, priede, bērzs, apse 3050

Mežu pārdos saskaņā ar Mežu departamenta š. g. 12. septembra izsoles
Vēstnesī" Ks 120.

sludinājumu

11060

—

MEŽU

,,Valdības

publicētiem

noteikumiem,

DEPARTAMENTS.

Mežu departaments
pārdos Sauktā izsolē 1928. g. 19. septembrī, Rīgā, Merķeļa felā Ns 13, Latviešu biedrībā, augošu mežu:
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9. Priedītes 10. apg., c. 1928. g., kv. 8,
atd. 1 un 2, kv. 9, atd. 1, kv. 10,
atd. 1 un 2, kv. 11, atd. 1 . . . .
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Urpa saimniec, at2,30

Mežu pārdos saskaņā
„Valdības Vēstnesī" Ke 123.
11061

ar

Mežu

—

departamenta

ozols, egle, alksnis,
bērzs
š. g.

19. septembra

apse,
1220
mežu izsoles

sludinājumu

MEŽU

(reālskola un ģimnāzija

<3

valdes

apriņķa

priekšnieka

1926.

vārdu:

Latvijas

iekšzemes

pasi

pag. valdes 1926. g. 10. dec. uz
Mildas Dīcmanis v.
841 Iz

—

—
noteikumiem,

publicētiem

DEPARTAMENTS.

1928. g. 5. septembrī, Auces virsmežniecības telpās,

uzņem I reālā un I ģimnāzijasklasēs pamatskolu mizotu un pievestu pie Bikstu stacijas egles papīrmalku
pilnu kursu beigušos uz liecības pamata
no 10 cm līdz 20 cm (24 cm) — 1 vienību, 89,88 steri, vērtībā Ls 580.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Vakantas vietas arī II, III ģimnāzijas un III reālskolas klasēs.
Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksās izsoles kommisiPieteikumi, klātpieliekot pēdējo skolas liecību, vecuma zīmi un
baku potēšanas apliecību, iesniedzami skolas kancelejā „Cimzē". jai 10% drošības naudas no novērtētās summas, kura pēc nosolīšanas
24. un 25. augustā. jāpapildina līdz 10% no pilnas nosolītās summas.
Rudens uzņemšanas un pēcpārbaudījumi
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludināMācību sākums 27. augustā.
L 4212
Bijušiem skolēniem reģistrēties līdz 20. augustam.
11154o nāto vienību pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie Bikstu iec.
mežziņa.
11135ē
Auces virsmežniecība.
9zel£celu <cfhnJsfeo «išrefzc*ja
IZDOS JAUKTĀ IZSOLĒ
ne 9. augustā š. g., kā tas kļūdaini izsludināts, bet š. g. 14. augustā,
pīkst. 12 dienā, ist. Ke 308b,
SEKOŠUS BŪVDARBUS:
1) Ddenspumpētavas pumpja mājiņas pusbūvi Pļaviņu staFilozofu ielā Ks 37 izsludina:
cijā, drošības nauda Ls 200.
2) Preču šķūņa uzbūvi Lizuma stacijā, drošības nauda Ls 150.
3) Sarga mājas uzbūvi 144. klm. Ieriķu-Valkas līn., drošības
nauda Ls 100.
š. g. 16. augustā, pīkst. 12,
4) Ūdenstorņa uzbūvi Viesītes stacijā, drošības nauda Ls 100.
Tuvākas zinas izsniedz Gogoļa ielā Ke 3, ist. 311, darbdienās
no 9—15.
L 4206
11150o

Gintermuižfls siimn. JelM,
rakstisku izsoli

Drabežu pagasta valde izļudjJ
par nederīgu Latvijas iekšzemi»
pasi, izdotu no Cēsu pa«asta
izpildu komitejas 1920. g.10
^J
ar Ke 516 uz Marijas Pētera
m

Galiņ

vārdu.

Lubejas

103205 '

pag.

valde

izsludj^

par nederīgu nozaudēto LatvS
iekšz. pasi Ke 687, izdotu T
n
Lubejas
pag. valdes
1922

20.

sept.

uz

t

Jāņa

Liepiņa vārdu.

Ozolmuižas pagasta

valdeTRē'.

zeknes apriņķī, izsludina
paJ
Slampes pagasta valde izsludina nederīgu Latvijas iekšzemes
par nederīgiem, kā pieteiktus par izdotu no Rēzeknes apriņķa pasj
pr-ka
pazaudētiem, sekošus dokumen1. iec. palīga 1920. g. 9.' maijā ar
tus uz pils. Jāņa Pētera
d. Ks 14292 uz Ivanova
Ananija

Katvaru pag. valde izslud. par
ned. nozaud. Latvijas pasi ser.
ZL Ke 024734, izd. no Katvaru
?

5.?

26. janvārī ar Ke 3564 uz Jāņa
Eduarda Pētera d.Fišera v.l0316ē

2) karaklausības
apliecība ar
Ke 31374, izdotu 1921. g. 23. dec.
no Rīgas kara slimnīcas prieikšn.
par nederīgumu kara dienestam.
10330ē

4

Jlūkstes apr. pr-ka pal. 2 j
f,
izsludina par nederīgu nozaud;, ,'
Latv. iekšzemes pasi jv»
iv»
izdotu 1922. g. 27. janvāri
J
Dvietes pag. valdes uz Sedefon»
Rogtiļska vārdu.
]0300Kārsavas pagasta
vāidēTLudzT,
apriņķī, izsludina par nederīm
nozaudēto Latvijas iekšzemes īKe
5509, izdotu 1922.
g.
uz Monikas Grigora m. pJl
vārdu.
10328?

Pētera rt
103255 I
Liezeres pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvija
iekšzemes pasi Ke 1658, izdot»
1926. g. 3. maijā no Liezeres
g. pagasta valdes uz Nikolaja-Her'
maņa Anža d. Apiņa v. 10326P

Ke 1792, izdotu 1921. g. 18. jūlijā
no
Ciblas
(agr. Eversmuižas)
pagasta valdes;

pārdos mutiskā izsolē

zēniem un meitenēm)

pag.

Annenieku pagasta valde izsludina par nederīgiem
zemāk
minētos nozaudētos dokumentus:
1) vecā parauga iekšzemes pasi,
izdotu no Jelgavas prefektūras
1924._g. 7. februārī ar Ke 22629
uz
Žana Eduarda Pētera d.
Fišera vārdu un
2) 3. daļas rezervista apliecību,
izdotu no Jelgavas-Bauskas kara

1)

Auces virsmežniecība

Valkas valsts vidusskolā

no Kabiles
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izdotu

1920. g. 31. jūlijā ar Ns 1369 uz
Jura Jāņa d. Buka vārdu;
2) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Gaiķu pag.
valdes
1911. g. 28. maijā ar Ke 715 uz
Līzes Jēkaba m. Gosiņš, dzim.
Dukāts vārdu;
3) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Gaiķu
pag. valdes
1922. g. 11. martā ar Ke 830 uz
Ievas Friča m. Grinvalds vārdu;
4) karaklausības apliecību, izdotu 1920. g. 11. janvārī ar Ke 7
no II. Dobeles kājn. pulka kom.
uz Otto Zakevica vārdu. 10319ē
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Pārdos
.
.*—;
|
Kādas virsmežniecības, novada,
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Gaiķu pagasta vaide izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus,
sekošus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi,

Purmsātu pagasta
sludina par nederīgu
karaklausības apliecību
izdotu
1924. g. 24.
no Jelgavas-Bauskas

valde iznozaudēto
Ke 15180,
septembrī
kara apriņķa pārvaldes uz Nikolaja Jēkaba d. Rupeiks vārdu. 10265ē

Valkas
apriņķa
priekšnieka
1. iec. palīgs izsludina par nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi ar Ke 3660, izdotu no
Valkas apriņķa priekšnieka 1. iec.
palīga 1924. g. 8. februārī uz

Jāņa Jāņa d. Pūriņa v.

10297ē

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs izsludina
par nederīgu
pieteikto par nozaudētu Latvijas

M oisej a d..vā rd ii.

10327ē

Mujānu pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus, uz JāņaRūdolfa Kaņepes vārdu izdotus
dokumentus:
1) Latvijas
pas
ser. Z. K- Ke 006785, izd. 1927. g'
23. nov. no Mujānu pag. valdes
un 2) 3. daļas rezervista apliec,
izd. no Valmieras kara apr. pr-ka
1926. g. 27. febr. Ke 5502 ^103331)
Viesienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšz
pasi Ke 799, izd. 1920. g. 22. okt.
no Kalsnavas
pag. valdes ur
Bertas Andreja m. Miezīts vārdu.
Vaidavas pag. valdēižFlūdiiā
par
nederīgu
nozaudēto vecā

parauga

Latvijas
iekšz. pasi
ižd. no Vaidavas pag
valdes 1920. g. 29. apr. ņ
Kārļa Jāņa d. Ronis v.
10335b

Ke 453,

'

-

&ašādi
sludinājumi.

?

I Rīgas amatnieku un sīkrūpn.
krāj-aizdevu s-ba
paziņo biedriem, ka

ārkārtēja
vispārēja sapulce

iekšzemes pasi Ke 1136, izdotu no notiks š. g. 23. augustā, pīkst.3Ventspils apriņķa priekšnieka padienā s-bas telpās, L. Kēninu
līga 2. iec. 1920. g. 4. augustā uz
'
Līzes Anša m. Petersons v. 10304ē ielā 2
Dienas
kārtībā:
Madonas apr. priekšnieka pal. 1. Jautājums par kredītu Latv.
2. iec. izsludina par nederīgu
bankā.
nozaudēto
karaklausības
apliecību Ke 11195i izdotu no Rīgas

2. Dažādi.

Karpovs

kārtību notiks š. g. 20. septembri

Gadījumā, ja kvoruma neierakara slimnīcas priekšnieka 1925.g. šanās dēļ sapulce nenotiks, 11ār12. ' jūnijā uz Andreja Lariona d. kārtēja sapulce ar to pašu dienas
vārdu.

10299ē

Kokmuižas pagasta valde iz- Ebreju lēto ēdienu namā, Marsludina par nederīgu nozaudēto staļļu ielā 18, pīkst. 7 vakarā,
Latvijas iekšzemes pasi Ke 1420, kūja skaitīsies par likumīgu katra
izdotu
no Kokmuižas
pagasta biedru skaita klātbūtnē.
valdes 1924. g. uz Richarda
Jāņa d. Miķelsons vārdu. 10321 ē

11147

Maksātnespējīga

Valde.

parādnieka

Johann-Raimond Kovarčika (KoSlampes pagasta valde izsludina
warzyk)
zvērināts
kurators
par nederīgu, kā pieteiktu par
Ernests
zvērināts
advokāts
pazaudētu, Latv. iekšzemes pasi Vatter-Vittenheims uzaicina miKe 65, izdotu no šīs pagasta valdes
nētā parādnieka kreditorus uz
Ar zīmognodokli apmaksāti piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar 1920. g. 5. maijā uz Paula Kārla
ka
uz
š.
g.
16.
augustu
izsludinātās
paziņOj
kreditoru pilnu sapulci,
uzrakstu ,,Ointermuižas malkas izsole" iesniedzami slimnīcas kanced. Viekaļa vārdu.
103315 '
augusta
jauktās izsolēs tiks izdoti Vidzemes šosejas lejā līdz 1928. g. 16. augustam, pīkst. 12. Izsoles dalībniekiem līdz
Slampes pagasta valde izsludina kura notiks š. g. 17.
izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšējā drošības nauda, 10% no par nederīgu, kā pieteiktu par pīkst. 15 Rīgā, Vaļņu ielā %
kapitāla remonta darbi
piedāvājuma vērtības.
L4172
1
10963
pazaudētu, zemes sarga kara- dz. 23 ar sekošo dienas kārtību:
Izsoles noteikumi ieskatāmi slimn. kancelejā no pīkst, 9—15. klausības
mo &m 125,500 — 128,000. bet nevis no km 25,500 —
apliecību
Ke 11350, 1) zvērināta kuratora "ziņojums

Šoseju un zemesceļu departaments

L 4227

28,000

Š. un Z. D. III rajona
izdos RAKSTISKĀ

11153

inženieris

un MUTISKĀ IZSOLĒ

š. g. 17. augustā, pīkst. 10., Cēsīs, 1. Dārza ielā Ke 6,
SEKOŠUS DARBUS:

1000 mii itr. bērza
mallrar ninnāiii
1000 kul mtr. melnalkšņu UlulMl plKļļfillL

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina

par

ned.

nozaudēto

velosipēda braukšanas atļauju
Ke 246, izd. no Rīgas pol. 9. iec.
pr-ka 1927. g. 29. okt. uz Klimenta Jefimova vārdu, dzim.
1911. g.
11137z

1) Balstu un spārnu izlabošanu dzelzs tiltam pār Ogri pie
Pazaudēta pamatskolas apliec.
Ērgļiem, nodrošinājums Ls 690.
2) Cēsu-Priekuļu-Veselavas šos. segas būvi km. 7,900—8,236 Ke 6, izd. no VI pilsētas žīdu
pamatskolas š. g. 5. " jūnijā uz
(Ls 465).
3) 4 gab. dzelzsbetona caurteku d = 0,60 m jaunbūvi uz Eida Popkova Leiba m. vārdu,
kura uzskatāma kā nederīga.
Valmieras-Rūjienas šos. (Ls 430).
11139z Skolas pārz. M. Gabai.
4) Vidzemes šos. Amatas tilta Ke 41 remontu (Ls 235)
5) Amatas tilta uz Cēsu-Līgatnes ceļa izskalotā krasta noĒveles pag. valde, Valkas apr.,
stiprināšanu (Ls 235).
izslud. par ņed. sek. nozaudētus
OTRREIZĒJĀ IZSOLĒ
dokumentusT 1) Latvijas iekšz.
6) Dzelzbetona tilta remontu pār Salaci uz Salacgrīvas-Alojas
pasi ser. PT Ke 007440, izd. no
100).
Il-a šķ.
ceļa
(Ls
*
šīs pag. valdes 1928. g. 2. janvārī
7 ) 4,25 m gara koka tilta un 2 gab. dzelzbetona caurteku
uz Jāņa - Alberta Treimaņa v.;
jaunbūvi uz Vecates-Ozolu stac. il-a šķ. ceļa Ozolu pag.
2) Latv. iekšz. pasi ser. PT
Tuvākas zinas III rajona inženiera kancelejā Cēsīs darbdienās
Ke 007270, izd. no šīs pag. valdes
'
L
4209
11151o
no pīkst. 9—15.
1927. g. 5. dec. un karaklausības
apliecību Ke 1030, izd. no galv.
štāba apvien. bataljona komand.
1926. g. 25. augustā uz Jāņapaziņo, ka 1928. g. 12. septembra mežu izsoles sludinājums (noJūlija Jumburgs v.
103ļ8z
drukāts ,,Valdības Vēstnesī" 120. numurā)
Jaunlatgales apr. priekšnieka
kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:
palīgs 2. iec. atsauc „Valdības
Dundagas virsmežniecība: izsoles vienībā Ke 7, tekstā uz- Vēstn." Ke 154 — 1928. g. ievierādītās Ģipkas 3. apg. vietā vajaga būt Ģipkas 13. apg.; izsoles toto sludinājumu par Latvijas
vienībā Ke 12, tekstā uzrādītā c. 1298. g. vietā vajaga būt c. 1928. g. iekšzemes pases Ke 6606, izdotas
Kārķu virsmežniecībā: izsoles vienībā Ke 7, ailē ,,Pārdos , no Balvu pag. valdes 1921. g.
pēc platības ha" uzrādīto 4,16 ha vietā vajaga būt 4,14 ha; izsoles uz Staņislava Jāzepa d. Konana
vienībā Ke 34, ailē „Pārdos, pēc platības ha" uzrādīto 6,29 ha vietā vārdu, nozaudēšanu, jo minētā
vajaga būt 5,43 ha.
11059ē
pase atrasta.
11004z

Jttežu departaments

izdotu 1924.g. 11. martā no Rīgas

Liepājas-Aizputes apr. pr-ka
kara apriņķa priekšnieka uz Vil1. iec. palīgs izsludina par nedeBetichera
rīgām pieteiktās par nozaudētām heima-Paula-Teodora
10329ē
sekošas Latvijas iekšzemes pases: vārdu.

un paraksts;

2) zvērināta kuratora atalgojums
noteikšana:
3) konkursa valdes vēlēšanas i»
4) dažādi jautājumi.
Rīgā, 1923. g. 8. augustā.

Sērenes pagasta valde izsludina
1) Pasi ar Ke 4318, izd. 1920. g.
18. jūnijā no Liepājas apr. pr-ka par nederīgu nozaudēto Latvijas
1. iecirkņa ? palīga
uz
Annas pasi Ke 493, izdotu no šīs valdes
Zvērināts kurators
1920. g. 8. maijā uz Jāņa Jāņa d.
Margrietas m. Runģis vārdu;
E. V alter-' Vittenheims,
zvērināts advokāts
2) ar Ke 9261, ' izd. 1920. g. Rezovska vārdu.
«10322ē
10. jūnijā no Liepājas apr. pr-ka
Latvijas atvaļināto karavīru biedrības Liepājas nodaļas
2. iec. palīga uz Annas Jura m.
mantu loterejas vinnējošo ložu saraksts.
Zābaks vārdu;
3) ar Ks 385, izd. 1927. g.
Izloze notika 1928. g. 30. jūlijā.
252
26. aprīlī no Rucavas pag. valdes
KsKe 3, 20, 35, 37, 51, 77, 88, 89, 119, 140, 149, 202,
uz Annas Mikela m. Vilkaul v. un 279, 362, 407, 421, 441, 446, 448, 471, 475, 536, 558, 567, 595, &&
4) ar Ke ' 135, izd.* 1925. g.
629, 643, 644, 647, 754, 770, 788, 811, 812, 867, 890, 902, 959, 9ft
5. sept. no Rucavas pagasta 988, 1002, 1005, 1018, 1024,
1037, 1126, 1148, 1170, 1219, »
valdes uz Eduarda Toma-Au1249, 1254, 1311, 1317, 1318, 1375, 1379 ,1381, 1391, 1409, l*"'ļ
gusta Jāņa d. Kažes v.
10298ē
1412, 1416, 1425, 1439, 1440, 1444, 1480, 1493, 1520, 1532, wļ
Valmieras pag. valde, Valmieras 1544, 1550, 1551, 1552, 1607, 1611, 1620, 1639, 1688, 1693, <"M
apriņķī, izslud. par ned. nozaud. 1730, 1737, 1742, 1755, 1759, 1771, 1775, 1803, 1838, 1859,1»*'
1938, 1941, 2025, 2032, 2059, 2063, 2071, 2086, 2192,
karaklausības apliec. Ke 3717, 2209,
&»
izd. no Daugavgrīvas artilērijas 2248, 2255, 2264, 2291, 2407, 2443, 2500, 2502, 2517, 2535,
**
pulka kom. 1927. g. 31. maijā uz 2681, 2787, 2832, 2859, 2884, 2983, 2994, 3037, 3039, 3042,
*>»
Jāņa Jāņa d. Zirnis v.
10569z 3099, 3110, 3118, 3130, 3136, 3152, 3175, 3232, 3240, 3265,
3415, 3472, 3484, 3493, 3496, 3501, 3575, 3615, 3638, 3681, *'
staioes pag. valde izsludina par
3760, 3766, 3835, 3856, 3860, 3886, 3891, 4005, 4030, 4036 , **»
ned. nozaud. Latvijas iekšzemes 4108, 4143,
4205, 4260, 4265, 4281, 4289, 4303, 4373, 4410
«'?'
pasi Ke 226, izd. no Stalbes pag. 4506, 4513, 4539, 4553, 4619,
4764, 4772, 4835, 4836, 4844,
valdes 1920. g. 31. maijā uz Ma5007, 5054, 5074, 5083, 5108, 5251, 5269, 5288, 5327, 5402, jW'
rijas Jēkaba m. Pommera vārdu. 5505, 5638, 5649,
5748, 5757, 5761, 5796, 5818, 5827, 5834 , »"

?#

Svetciema pag. valde izsludina
par nozaud. meža pārdošanas
zīmi Ke 6 par Ls 257,80, kura izd.
no Rossova Arsenijam Blūmam —
Svētciemā.
10944z

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

5898, 5936, 5958, 5984.
Vinnesti izņemami līdz 1928. g. 1. septembrim, pēc k .yjļļ,e-

neizņemtie vinnesti paliek ķā labprātīgi ziedojumi biedrībai, v
stus izsniedz biedrības birojā Helenes ielā Ke 1, katru die"
pulksten 6—8 vakarā.
I''

^

