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Redakcija:

Sludinājumu maksa:

oficiāls laikraksts

^£g

par lipīgu slimību izplatīšanos Latvijā

laikā no

no

pulksten

1928. gada 1. līdz 31. jūlijam.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1928. g. 16. augustā.

Apriņķu

Satiksmes ministris
F r. Ozoliņš.

Rīkojums

nosaukums

Dzelzceļu galvenā direktora v. i.

K. Spriņģis.
Finanču direktora v. i. J. Leitis

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
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>

>
5

Rīgas pilsēta ....

20

Rīgas apr
Cēsu apr

2—
5
7 —
2 —
1 —
1 —
— —
1 —
1 —
2 —
4 _

Valmieras apr. ...

Valkas apr
Madonas apr.

...
Liepājas pilsēta. ..
Liepājas apr.
...

Aizputes apr

Kuldīgas apr.
Ventspils apr.
Talsu apr

...
...

Tukuma apr.

...

Jelgavas pilsēta
..
Jelgavas apr.
...
Bauskas apr.

...

Jēkabpils apr.

...

Ilūkstes apr

Daugavpils apr.
Rēzeknes apr.
Ludzas apr

..

...

Jaunlatgales apr. ..

Rīkojums JVa 356

Kopā

stacijas pārdēvēšanu par ,,Saldus lauku",
uzdodu pag. g. ,,Dzelzceļu
Vēstnesī"
,,Valdības

Vēstnesī"

221. numurā publicēto rīkojumu

—

—

14—17".
2) Zem kārtas Ns 142 esošam stacijas
nosaukumam
„Saldus" pierakstīt
Jauku".
Dzelzceļu galvenā direktora

vietas izpildītājs K. Spriņģis.
Finanču direktora vietas izpildītājs
J. Leitis.

Ekspluatācijas direktora
vietas izpildītājs Kļaviņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.
Zemkopības departaments paziņo, ka,
Pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu („ Valdības Vēstneša"
|927. g. 53. numurā)
un instrukcijām
(..Valdības Vēstneša" 1927. g. 185. numurā), firma A. Eigenmans, Rīgā, š. g.
16. augustā reģistrēta kā augļu un ogu
"vedēja uz ārzemēm zem šādas tirdzniecības markas: trafareta ceļā uzspiestiem
vienam iekš otra kopā savītiem burtiem
AE. pusapaļā ierāmējumā.
Zemkopības departaments.

Paziņojums.
Zemkopības departaments
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paziņo, ka,

"erdera laukumā JV2 1, š. g. 14. aujļļļstā reģistrēta kā augļu un ogu izvedēja
, ķērnēm zem šādas tirdzniecības markas
..Latvijas Rekords,
Rīgā".
Zemkopības departaments.
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Valdības

I

6 — —

I

Punkta

par

niecības.

Meliorācijas

plašs pļavu apgabals

ap

Līvbērzi,

tomēr

sāpīgi

ķer

daudz

kurš

saimniecibas,

sevišķi tās jaunsaimniecības, kurām
zeme
upīšu

' iedalīta

uz

vienmēr

visa

pārplūstošo

krastiem.

sagaidīja
ministri
Līvbērzes muižā
lielāks skaits jaun- un vecsaimnieku, lai
uz vietas to iepazīstinātu ar apstākļiem.
Ministris apsolījās darīt no savas puses
visu iespējamo, lai darbus, kaut arī pa
daļai, būtu iespējams iesākt jau šoruden.
vakarā
zemkopības
augusta
izbrauca
uz Valku
Gulbis
V.
ministris
ar Sēdes upes regulēšanas darbu pieņemparedz
Kommisija
šanas kommisiju.
bagermašīnu
laivā visu ar
nobraukt
„Purva bridējs" regulēto upi no StrenčuValkas dzelzceļa līnijas līdz Burtnieku
ezeram, apmēram 54 kilometri.

iestāžu, noliktavu

atvēršanas un slēgšanas

iekšlietu

ministrijas

pašvaldības

de-

Pilsētas galva A. Krieviņš.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Saistošie noteikumi

,

par

tirgošanās

laiku Talsos.

Pieņemti Talsu pilsētas domes 1928. gada
4. jūnija un 6. augusta sēdē un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas

pašvaldības departa-

menta rakstu JV° 91314.

I
Darba dienās.
§ 1. Visām tirdzniecības iestādēm, veikaliem, noliktavām un kantoriem, izņemot
nākošos pantos minētos, jābūt slēgtiem
laikā no 1. maija līdz 1. oktobrim, no
pulksten 18 līdz 7, bet pārējos mēnešos — no pulksten 18 līdz 8; tirgus dienās no
pulksten

18 līdz 6.

§ 2.

Iestādēm, kas tirgojas ar miltu
apstrādājumiem (konditorejas, maiznīcas),
pienu un piena produktiem, jābūt slēgtām
no pulksten 24 līdz 7, bet tirgus dienās
no pulksten 24 līdz 6; gaļu un gaļas
produktiem (skārņiem), kā arī delikatešu
veikaliem jābūt slēgtiem no pulksten
20 līdz pulksten 7.
§ 3. Frizieru veikaliem jābūt slēgtiem
laikā no 1. maija līdz 1. oktobrim no
pulksten 21 līdz 7 un pārējos mēnešos —
no pulksten
§ 4.

21 līdz 8.

Iestādēm, kurās

atļauts

tirgoties

bezalkoholiskiem dzērieniem patērēšanai uz vietas, jābūt slēgtām

ar ēdieniem un

tirdzniecības

iestādēm,

un kantoriem, iz-

ņemot nākošos punktos minētiem,

jābūt

§ 7.

Svētdienās

atļauts

tirgoties

no

pulksten 8 līdz
10 un no pulksten 14
līdz
17 tikai dārzniecībām, gaļas skār-

ņiem, delikatešu

veikaliem, bet frizieru

veikaliem atļauts darboties no pulksten 7

līdz

14 bez pārtraukuma.

§ 8. . Iestādēm, kurās atļauts tirgoties

ar ēdieniem

un dzērieniem,

tām no pulksten 24 līdz
§ 9.

Svētku

un

jābūt

slēg-

7.

svinamās

dienās arī

p. 7. minētām iestādēm jābūt visu dienu
slēgtām, izņemot § 8 minētās iestādes.
§ 10. Fotogrāfu iestādēm atļauts dar-

boties svētdienās laikā no 1. maija līdz
1. oktobrim no pulksten 13līdz pulksten 17,
bet pārējos mēnešos no pulksten 10 līdz
13.

Vispārējie

noteikumi.

Šie saistošie noteikumi

neattie-

138. p. pamata.

Ar šiem noteikumiem tiek atceļu
no pilsētas domes izdotie
noteikumi attiecībā uz tirgošanos laiku.
§ 13.

visi līdz šim

partamenta š. g. 11. augusta rakstu
N° 91177, pilsētas valde ar šo paziņo, ka
tiek atcelts punkts 0 § 14. saistošos noteikumos par tirdzniecības iestāžu, noliktavu un kantoru atvēršanas un slēgšanas laiku Rīgā, un šis lēmums stājas
spēkā 2 nedēļu laikā pēc publicēšanas
,,Valdības Vēstnesī".

ietupst

no dabas ļoti auglīgs, bet tagad pat agrāk
kultivētās pirmklasīgās pļavas pārpurvojas
un kultūras zāļu zelmenis iznīkst. Darbu
noorganizēšanu traucē tas apstāklis, ka
meliorācijas darbi aizkar daudzus pļavu
starpgabalus, kuru īpašnieki dzīvo tālu
un dažos gadījumos nemaz nav sameklējami. Daudzi savus nelielos attālos starpgabalus atstājuši likteņa varā un tos jau
neizvairākus gadus no vietas nemaz
Meliorācijas darbu aizkavēšana
manto.

14. atcelšana

Pamatojoties uz pilsētas domes š. g.
19. jūlija sēdes lēmumu, kas apstiprināts
ar

un svinamās

aptiekām, dzelzceļu
bufetēm,
iebraucamām
vietām,
izrīkojumu
un
publisku dārzu bezalkoholisku
dzērienu
bufetēm.
§ 12. Šo noteikumu neizpildītāji tiks
saukti pīe atbildības
uz sodu likuma

laiku Rīgā.

170 saim-

darbu rajonā

§

tirdzniecības

un kantoru

kontroles pārstāvi Laukevicu izbrauca uz
Līvbērzi, lai noskaidrotu Bērzes un
Pienavas
upju regulēšanas jautājumu.
Attiecīgo projektu, kurš paredz agrākās
Bērzes upes gultnes un Pienavas upītes
lejas gala regulēšanu, aizsargu dambja
būvi gar Bērzes kanāli un plašāku novadgrāvju tīklu, Zemkopības ministrijas kuitūrtechniskā dala izstrādājusi jau 1927. g.
un darbu izvešanā ieinteresētas

0

visām

veikaliem, noliktavām

111.

saistošos noteikumos

16. augustā
zemkopībss
ministris
V.
Gulbis
kopā ar kultūrtechniskās
daļas vadītāju inženieri A. Ķuzi un valsts

— no

dienās.
Svētdienās, svētku uu svinamās

§ 11.
cas uz

rīkojumi.

par

1. oktobrim

II. Svētdienās, svētku

pulksten

Valdības vietējo iestāžu

darbība.

līdz

pilnīgi slēgtām.
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1. maija

24 līdz pulksten 6, bet pārējos
mēnešos — no pulksten 24 līdz 7, bet
tirgus dienās no 24 līdz 6.
§ 5. Veikali un uzņēmumi, kur pārdod
un patērē alkoholiskus dzērienus, atverami
un slēdzami likumā par žūpības apkarošanu noteiktā laikā.

§ 6.
dienās

1
—

Veselības departamenta direktors Dr. Aug. Pētersons.
Darbvede J. Būje.

17.

Pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu („Valdības Vēstneša" 1927. g. 53. numurā) un instruk(..Valdības Vēstneša" 1927. gada
,ļļ
'«3 - numurā), firma Pauls Meķķis, Rīgā,
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N° 398

zem kārtas N° 141-a ievietot nosaukumu „Saldus" ar grupas apzīmējumu ,,II" un 4. iedalē ,,pasažieru
un parastā ātruma preču pieņemšanai
un izdošanai" ierakstīt „8—11 un

1I810

S

4 — —

Zemkopības ministra interese
meliorācijas darbiem.
1) pēc stacijas nosaukuma ,,Salaspils"

papildināt ar sekošo:

S
i

1 — 158 331 18 21
3
1 — 39 10
1 4
34 3 12 —
— — 13 2 10
1—

I

Jelgavas-Glūdas-Saldus līnijas)
ierindošanu II grupā, bet pastāvošo uz
Aizputes-Saldus šaursliežu līnijas Saldus

un

4

1524 mm

platuma

37. numurā

=

S i
°
?=

'§.
-6

\

17. augustā.
(uz

-

ho.s>Swihquj

liktavu un pagalmu atvēršanu preču pieņemšanai un izdošanai ierindota II grupā.
Sakarā ar to p. g. „Dzelzceļu Vēst
nēsī" -Ne 37 un „Valdības Vēstneša"
221. numurā publicētos noteikumos JNTe314,
1! grupas staciju sarakstā zem kārtas
Ne 40a jāieraksta nosaukums „Saldus".

Sakarā ar Saldus stacijas

i
§2
» £
£&««

I* « I ! ! 1 s f -š s li S S Ķ

JVs 355.

Ar pagaidsatiksmes atklāšanu uz jaunbūvējamās Liepājas—Glūdas līnijas no
Brocēniem līdz Saldum atklātā Saldus
stacija attiecībā uz preču kantoru, no-

1928. g.

un pilsētu

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu
,,— ,15
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu
,, —,20
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
,, —,25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
,, —.80
personas

§ 14.
nedēļu

Šie noteikumi stājas sprēkā divu
laikā pēc viņu izsludināšanas

„Valdības Vēstnesī".
Talsu pilsētas galvas b. Bernsteins.
Sekretārs (paraksts).

Senāta lēmums
par to, ka Jāņa Pusvācieša ārstēšanas
izdevumi
slimnīcā nav jāmaksā
Sniķeres pagasta valdei.
Senāts,
caurlūkojis
Jelgavas apriņķa
pašvaldības
likvidācijas valdes sūdz' ību
par Jelgavas apgabaltiesas 1927. gada
22. septembra spriedumu Sniķeres pagasta
sabiedrības sūdzībā par Jelgavas apriņķa
pašvaldības likvidācijas valdes rīkojumu
Jāņa Pusvācieša ārstēšanas lietā, izklausījis
virsprokurora
biedra atzinumu,
atrod. Sniķeres pagasta sabiedrība 1927.g.
27. jūnijā iesniegusi Jelgavas apgabaltiesai sūdzību ar lūgumu atcelt Jelgavas
apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes
1927. g. 18. maija rīkojumu Ne 1002, ar

kuru

uzdots

pagasta

rēķina

šī

pagasta

izdevumus

valdei ņemt uz
par

Jāņa Pus-

'
vācieša ārstēšanu
Sarkanā krus ta Jelgavas slimnīcā, likvidācijas valde esot
ievietojusi viņu slimnīcā, nemaz nepārbaudot viņa materiālos apstākļus un nenoskaidrojot, vai viņš ir sociāli apgādājamais, Jelgavas apgabaltiesa, atrodot, ka
Pusvācieša ievietošana slimnīcā nav bijusi
nepieciešama, un ka apriņķa pašvaldības
likvidācijas valde nebij noskaidrojusi viņa
materiālos apstākļus. " 1927. g. 22. septembrī nolēmusi Jelgavas apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes 1927. gada
18. maija rīkojumu N° 1002 atcelt. Jelgavas apriņķa
pašvaldības likvidācijas

valde senātam iesniegtā pārsūdzībā aizrāda, ka palīdzības sniegšana Pusvāciešam
bijusi nepieciešama, jo " to atzinis apriņķa

apriņķa

pašvaldības

ziņojums

sūdzību

atstāt

veiklība uzbrūkošo bombardēšanas lidmašīnu notveršanā, salīdzinot, ar pagājušā
gada manevriem, stipri pieaugusi, bet
tāpat uzlabojusies arī bumbtnetēju-lidmašīnu technika mākoņu segas izmantošanā.

bez

ievērības.

apgabaltiesas spriedums esot nepareizs un
atceļams, bet Sniķeres pagasta sabiedrības

1928. g.

16. jūnļā.

N° 2570.

sūdzība noraidāma.
Ņemot vērā: ka pēc noteikuma par
piederības vietas noteikšanu sociāli apgādājamiem 7. p., ja sociāli apgādājamais
pieprasījis palīdzību
pēc savas dzīves
vietas, bet sniegt tādu pienākas citai
tad
palīdzību
pašvaldības
iestādei,
nepieciešamības
gadījumā
sniedz pagaidām

tā

pašvaldība,

pie

kuras

šinī gadījumā,
lūdzējs
griezies;
ka
kā redzams no Jelgavas apriņķa ārsta
1927. g. 21. marta raksta JVs 303. Pusvācieti varēja ārstēt arī ārpus slimnīcas,
tā tad nebija nepieciešamība ievietot viņu
tūliņ slimnīcā; ka pie tam Jelgavas apriņķa pašvaldības likvidācijas valde nav
iesniegusi nekādus datus, uz kuru pamata
viņa varēja Pusvācieti atzīt par sociāli
apgādājamo; ka pie tādiem apstākļiem
minētai apriņķa pašvaldības likvidācijas

Ārzemes.
Angļu lielie gaisa flotes manevri.
Londonā,

Lielie

gaisa flotes manevri virs Londonas pagājušo nakti beigušies. Oficiālā ziņojumā
par manevru rezultātiem teikts, ka četrās
naktīs ,,ienaidnieks" izdarījis pavisam
57 uzbrukumus galvas pilsētai, bet tikai

svētki, piedaloties milzīgām tautas masām.

9 gadījumos

pilienam".

izdevies

sasniegt

nomest Londonā bumbas.

mērķi

un

250.000 angļu jūdzes.
Nomesto bumbu
kopsvars
sasniedz
200 tonnas.
Pēc
vadības

atzinuma

Senāts

,,notriekt

zenītlielga-

8 uzbrucēju
lidmašīnas.
Mākoņi
un
stiprs vējš dienas laikā ļoti atvieglojuši uzbrucēju operācijas — palīdzot

noraidāma, kādēļ

izdevies

neatkarību

,,līdz

aizstāvēt
pēdējam

(Tiesu
sludinājumi.

'

zemē"

tikai

kārtā

Londonas

aizstāvjiem.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

izklausījusi

Otto-Edu-

ārda Jēkaba d. Medņa aizgādniecības iecelšanas lietu — nolēma: par bezvēsts prombūtnē
esošā Otto-Eduārda Jēkaba d.
Medņa atstāto mantu iecelt aizgādniecību, par ko paziņot Virānes pag. tiesai izpildīšanai.
Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
L. N2 4941.
11166b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā
tiesas sēdē
1928. g.
24. jūlijā izklausījusi Krišjāņa
Jāņa d. Stālmaņa aizgādniecības
iecelšanas lietu —
nolēma:
iecelt aizgādniecību par prombūtnē esošā Krišjāņa (Kriša)
Stālmaņa mantu, par ko paziņot
attiecīgai aizbildnības iestādei.
Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
L. Ns 4473.

11167b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs

A.

Kalve.

sons parādu pēc obligācijas par
apstiprinātas 1904. g.
3. aug. Ns 347 uz nekustamo
īpašumu Valmieras apr., Endzeles muižas zemnieku zemes
Jaun-Riemu mājām, zem zemes
grāmatu reģ. Ns 5044 par labu
Jānim Miķelsonam — ir samaksājis tiesas depozītā Ls 10,—
dēļ kapitāla un % dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
500 rbļ.,

aprādīto

obligāciju,

pieteikties

tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no , dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju

atzīs

par

iznīcinātu

un

lūdzējam dos tiesību prasīt parāda

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
Ns 5059.
11171b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

parādu pēc obligācijas par 3000 r.,
apstiprinātas

1913.

g. 4.

nov.

Ns 680 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Nītaures muižas zemnieku zemes Kalna-Purnau mājām, zem zemes grāmatu reg.
JSs 4853 izdota par labu Jurim
Tēviņam, kas to cedējis blanko,
ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija

nevar

tikt

izsniegta

atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās tamdēļ,
ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc

apgabaltiesas

3.

civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, , pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
11168b
N° 5062.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls,
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
Sekretārs A. Kalve.
likumu un civ. proc. lik. 2060. pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
un 2062. p. p., ievērojot Cecīlijas likumu un civ. proc. lik. 2060. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Krievs lūgumu un savu 1928. g. un 2062. p. p., ievērojot Oskara pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
zv. adv. likumu un civ. proc. lik. 2060.
7. aug. lēmumu, paziņo, ka Brakša pilnvarnieka
lūdzēja parādu pēc 2 obligācijām Jūlija Arāja lūgumu un savu un 2062. p. p., ievērojot Kārļa
1928. g. 7. aug. lēmumu, paziņo, Putniņa pilnvarnieka zv. adv.
par 3000 un 4000 rbļ., apstiprika parādnieks Oskars
Brakša
parādu pēc obligācijas par 288,03

Jūlija Arāja lūgumu un savu
1928. g. 7. aug. lēmumu, paziņo,
rbļ.,
apstiprinātas
atlikumā,
nekustamo īpašumu Valkas apr.,
ka parādnieks Kārlis Putniņš
1907.
g.
24.
aug.
Ns
214
uz
neparādu pēc obligācijas par 1500 f.,
Tiepeles muižas Lāču mājām,
zem zemes grāmatu reģ. Na 142 kustamo īpašumu Rīgas apr., apstiprinātas 1908. g. 3. martā
Bīriņu
muižas
zemnieku
zemes
Ns 78 uz nekustamo īpašumu
izdotas par labu Dāvidam VītoGrīnhof (Zaluš muižas) mājām, Rīgas apr., Rembates muižas
lam — ir iemaksājis tiesas depozītā Ls 149,32 dēļ kapitāla un zem zemes grāmatu reģ. Ns 3395 zemnieku zemes Puriņu-Niedru
izdotas par labu Pēterim Stālim, mājām, zem zemes grāmatu reģ.
o/0 dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl- kas viņu cedējis blanko un kura Ns 3407 izdotas par labu Jānim
nodaļa uzaicina visas personas, pārgājusi uz bij. zemnieku Agrār- Niedram — ir iemaksājis tiesas
kurām būtu tiesības uz augšā bankas Rīgas nodaļu kā blanko depozītā Ls 28,— dēļ kapitāla
cesionāru —? ir iemaksājis tiesas un
aprādītām obligācijām, pieteik% dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlties tiesā viena mēneša laikā, depozītā Ls 6,53 dēļ kapitāla
dzēšanas.
un
°/0
nodaļa uzaicina visas personas,
skaitot no dienas, kad šis sludināTāpēc apgabaltiesas 3. civīl- kurām būtu tiesības uz augšā
jums iespiests ,,VaId . Vēstn." un
nodaļa uzaicina visas personas, aprādīto
obligāciju, pieteikties
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligā- kūjām būtu tiesības uz augšā tiesā viena mēneša laikā, skaitot
cijas atzīs par samaksātām un aprādīto obligāciju, pieteikties no dienas, kad šis sludinājums
tiesā viena mēneša laikā, skaitot iespisests ,,Valdības Vēstnesī" un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatās. no dienas, kad šis sludinājums aizrāda, ka ja šīs personas noiespiests „Valdības Vēstnesī" un teiktā laikā
nepieteiksies, obligāRīgā, 1928. g. 8. augustā.
ciju atzīs par iznīcinātu ūn lūdzēNs 4835.
11169b aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligājam dos tiesību prasīt parāda
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē- dzēšanu zemes grāmatā.
Sekretārs A. Kalve,
jam dos tiesību prasīt parāda
Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, dzēšanu zemes grāmatā.
Ws 5028.
11173b
1928. g.
Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
atklātā
tiesas sēdē
nātas 1912. g. 23. janv. Ns 60

un

1912. g.

7. jūn. Ns 405 uz

7. augustā izklausījusi
Pētera
Rieksta hipotekarisko parādu dzēšanas lietu — nolēma: atzīt

Ns 5058.

Riekstu-Mindaugu

mā-

Sekretārs

11772b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

par samaksātu obligāciju
par
97 rbļ. 77 kap. atlikumā, no Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
obligācijas par 505 rbļ. pirmatuz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
ka
nējā lielumā, apstiprinātu 1871. g. 2019. p. pamata
paziņo,
13. augustā Ns 715 uz nekustamo pēc 1923. g. 8 martā Rīgā mir.
īpašumu Cēsu apr. Vecdrustu Pētera Jāņa d. Zuša (Zuttis)
muižas

ir atklāts mantojums un uzaicina

A.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civ. proc. likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1928. g,
28. augustā minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1927. g. 5. februārī, Saikavas
pag.
mirušā
Jāņa
Kār|a d.
Čukana testaments. [.. jVs5343.
Rīgā, 1928. g. -17. augustā.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.
11815ē
Sekretārs A. Kalve.

kam ir uz šo mantojumu
vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, legatārijiem, fideikomisārijiem, kreditoriem un t. t., Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļa,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
saskaņā
ar
civ.
proc.
likumu
sešu mēnešu laikā, skaitot no š,
1958. p., paziņo, ka 1928. g.
sludinājuma iespiešanas dienas.
28. augustā, minētās nodaļas
Ja minētās personas
savas
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
tiesības augšā uzrādītā termiņā
1928. g. 19. februārī, Inčukalna
blanko īpašnieks Artūrs Alberta nepieteiks, tad viņas atzīs kā
,,Rencēnos" mirušā Jēkaba Jāņa
dēls fon Volfelds cedējis blanko. šīs tiesības zaudējušas.
dēla Re i skarta testaments.'
Rīgā, 1928. g. 8. augustā.
Rīgā, 1928. g. 9. augustā.
Rīgā, 1928. g. 17. augustā.
11263b L. Ns 5044.
11163b
Ns 3361.
L. Ns 5097.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.
jām, ar zemes grām. reģ. Ns 49
par labu Heinricham fon Hagenmeisteram un kuras obligācijas
nomināls
saskaņā ar debitoru
1891. g. 14. sept.* deklarāciju noteikts uz 606 rbļ., bet no kuras
summas 1898. g. 24. decembrī
dzēsti 508 rbļ. 23 kap. atlikumu,
summā 97 rbļ. 77 kap. viņas

Sekretārs

A. Kalve.

100
100
100
100
100
100

Sekretārs A.

Kalve.

118165

Sekretārs A. Kalve.

20 20—-šno
7L85-S
99,50— rryw

.

Zviedrijas kronu.
Norvēģijas kronu
Dānijas kronu
Austrijas šiliņu
Čechoslovaķijas kronu
Holandes guldeņu

27,04-27?138,50—not

138,10—m'Z
.

.

.

138,10— n^Z
72,70—73$
15

,30—15'^

207 45—2Qsi

100 Vācijas marku

123,35— 123'S
12,96 11$
138!35— itq»
57,45-58fi?
51,00—"ji'S

100 Somijas marku
100 Igaunijas kronu
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

— _? J*

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

Māksla.
Dailes
teātra sezonas atklāšana ceturtdien,
23. augustā. Uzvedīs J. Hašeka romāna dramatizējumu
dzīvo
,,Š veiks
sveiks", kas
pagājušā pavasarī guva nedalītu publikas piekrišanu. Personālam jāierodas pirmdien, 20. augustā, pulksten 11 rītā. Biļetes uz ceturtdienas
izrādi sāks pārdot otrdien, pulksten 10 rītā.

3425—3445
95—103

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . .
4% Valsts prem. aizņēmums . .
'
6% Zemes bankas ķī lu zīmes. .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98 100
98—100
92—93
96—97

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevici
Zvērināts biržas māklers Th. Šummers

Redaktors

Tālāk

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.

5,179—51ftl
25,15—25 S

100 Beļģijas beigu

tiem nepamanītiem tuvoties pilsētai, bet
naktī tumsa nākusi par labu galvenā

?

31. jūlijā

asins
LTA.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
tiesas
sēdē
1928. g.
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn, atklātā
likumu un civ. proc. lik. 2060. iikumu un civ. proc. lik. 2060, 7. augustā izklausījusi mir. Ootun 2062. p. p., ievērojot Richarda un 2062. p." p., ievērojot Mārča harda Elksne mantošanas lietu —
zv. adv. nolēma: iecelto ar tiesas lēMiķelsona pilnvarnieka zv. adv. Gablika pilnvarnieka
no
1925. g. 3. martā
Jūlija Arāja lūgumu un savu Jūlija Arāja lūgumu un savu mumu
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
par
prombūtnē
1928. g. 7. aug. lēmumu, paziņo, 1928. g. 7. aug. lēmumu, paziņo, aizgādniecību
atklātā
tiesas sēdē
1928. g. ka parādnieks Richards MiķelTeodora-Andrēja
Gotka parādnieks Mārcis Gabliks esošā
»

savas

Londonu aiz-

stāvošā gaisa flote ,sašāvusi" 171 uzbrucēju lidmašīnu, bet pati zaudējusi
139 lidmašīnas. Visi aeroplani, kas piedalījās manevros, nolidojuši kopsummā

manevru

Karalis Amanulla griezies pie tautas ar
runu, kurā uzsvēris, ka afgāņiem vajagot
valsts

Devizes
1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku
100 Itālijas liru

sākušies Afganistānas 50 gadu neatkarības

gataviem

Rīgas biržā, 1928. gada 20. augustā
.

100 Šveices franku

Londonā, 17. augustā. Afganistānas
karaļa rezidencē Pagmanā šinīs dienās

būt vienmēr

KURSI.

lidmašīnu

angļu

17. augustā.

par Pusvācieša ārstēšanu

valdes sūdzība

kaujas

Afganistāna.

baliem

Sniķeres pagasta pašvaldībai; ka tādā
kārtā pārsūdzētais Jelgavas apgabaltiesas
spriedums atzīstams
par pareizu, bet
Jelgavas apriņķa pašvaldības likvidācijas

ka

LTA.

valdei nebija likumīga pamata izdevumus
slimnīcā uzlikt

atzīmē,

i

nolemj:
Jelgavas
likvidācijas valdes

Rīgas pils. 16. iec. miertiesnesis

paziņo, ka saskaņā ar civ. proc.
lik. * 1958. p. š. g*. 19. septembrī,
minētās tiesas atklātā sēdē tiks
nolasīts 1928. g. 3. maijā, Rīgā
mirušā Evzera
Šacova notarieli sastādītais testaments.

M. Ārons.

Latgales

apgabaltiesas

Viļēnu

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta un
saskaņā ar savu 1928. g. 31, m
lēmumu uzaicina 1925. g. iq
janv. mirušās Veronikas Jēzupa

m. Justs, dzim. Murans manti118245
Miert. (paraksts).
niekus pieteikt savas mantošanas
harda d. Elksne atstāto mantu
tiesības miertiesneša kamerā , ViValkas apr. 1, iec. miertiesnesis,
atcelt, paziņojot par to ar paļenos, uz kustamo un nekustamo
*
vēli Rīgas pils. bāriņu tiesai pamatodamies uz sava 1928. g. īpašumu, atrodošos Rēzeknes apr.
1. aug. spriedumu, uzaicina 1928. Viļēnu pag., Vec-Muranu
attiecīgai rīcībai.
ciemā,
gada 26. maijā, Valkā, mirušā 6 mēnešu
Rīgā, 1928. g. 9. augustā.
laikā, skaitot no sludiL. Ns 718/25.
11261z Peter/a Kārļa d. Petersona mannājuma iespiešanas dienas ,.ValPriekšsēd. v. A. Blūmentāls tiniekus, parāda devējus un ņē- dības Vēstnesī". Pēc minētā termējus
un
visas
citas
personas, miņa notecēšanas nekādas prasīSekretārs A. Kalve.
kurām būtu kādas tiesības uz bas netiks pieņemtas. Bl. 1.
JSa 157.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
mir.
Pētera
Kārļa
d.
Petersona
atklātā
tiesas
sēdē
1928. g.
Viļēnos, 1928. g. 3. augustā.
atstāto mantu, pieteikt šīs savas
12. jūnijā izklausījusi Kārļa Elma
10899v
Miert. K. Kalniņš.
tiesības četru mēnešu laikā, skaiaizgādniecības iecelšanas lietu: —
tot no sludinājuma iespiešanas
Latgales
apgabaltiesas Viļēnu
nolēma : par bezvēsts perombūtnē
dienas ,,Valdības Vēstnesī".
iec. miertiesnesis, pamatodamies
esošā Kārļa Elms atstāto mantu
Laikā nepieteiktas tiesības uzuz civ. proc. lik. 1401. panta un
iecelt, aizgādniecību, par ko ar
skatīs par spēku zaudējušām.
saskaņā ar savu 1928. g. 31. jūlija
pavēli paziņot Zvārtavas pagasta
11301v
Miert. v. i. V. Bērzons.
lēmumu, uzaicina 1927. g. 20.
tiesai.
marta mirušā Ādama Macana
Rīgā, 1928. g. 9. augustā.
Bauskas apr. 1. iec. miertiesmantiniekus pieteikt savas manL. Ns 3134.
11262z nesis, uz C. P. L. 2010., 2013.,
tošanas tiesības miertiesneša kaPriekšsēd. v. A. Blūmentāls. 2014. un 1967. p. pamata pamerā Viļēnos, uz kustamo un
Sekretārs A. Kalve.
ziņo, ka pēc mirušās 1928. g. nekustamo
īpašumu, atrodošos
1. jūnijā Bauskā, Lībes Šmidt,
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Rēzeknes apr. Gaigalovas pag.,
atklātā
tiesas sēdē
1928. g. dzim. Ozols nāves ir atklāts Ideņu
ciemā, 6 mēnešu laikā no
7. augustā izklausījusi
Emiļa mantojums un uzaicina visus, sludinājuma iespiešanas dienas
Pauša hipotekarisko parādu dzē- kam uz šo mantojumu būtu tie- ,,Valdības Vēstnesī". Pēc minētā
šanas lietu — nolēma: atzīt sības, kā mantiniekiem, kreditermiņa notecēšanas nekādas prapar samaksātu obligāciju
par toriem, legatārijiem, fideikommisības netiks pieņemtas. BU.N9I6
95.000 Latvijas rbļ., aostiprinātu sārijiem un t. t., pieteikt šīs
Viļēnos, 1928. g. 3. augusta".
1923. g. 19. jūnijā Ns 938 uz tiesības minētam miertiesnesim,
10900v
Miert. K. Kalniņš.
nekust. īpašumu
Rīgas
pils. sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
III hipotēku iec, ar zemes grām. sludinājuma iespiešanas dienas
Latgales apgabaltiesas Viļēnu
reģ. Ns 2080 par labu
Kārlim ,,Valdības Vēstnesī".
iec. miertiesnesis, pamatodamies
Gailītim.
Ja minētās personas savas tie- uz civ. proc. lik. 1401. panta un
Rīgā, 1928. g. 9. augustā.
sības augšā uzrādītā termiņā nesaskaņā ar savu 1928. g. 31. jūl.
No 2652.
11268b pieteikts, tad viņas tiks atzītas lēmumu uzaicina
1924. g. 12.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
kā šīs tiesības zaudējušas.
martā mirušā Oduma Jēzupa i
Sekretārs A. Kalve.
Bauskā, 1928.g. 7. aug. Ns 15/ap Mažana mantiniekus pieteikt
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, 112185
Miert. (paraksts).
savas mantošanas tiesības mieratklātā
tiesas
sēdē
1928. g.
tiesneša kamerā Vi|ēnos, uz kustaLatgales apgabaltiesas Daugav7. augustā izklausījusi Augusta
mo un nekustamo īpašumu atropils 3. iec. miertiesnesis, uz KlavRudzīša hipotekarisko
parādu
došos Rēzeknes apr. Viļēnu pag.,
dijas Poliekta m. Samuilovas
dzēšanas lietu — nolēma: atzīt
Vec-Muranu
ciemā, 6 mēnešu
lūguma pamata uzaicina Kononu
par iznīcinātu
obligāciju
par
sludinājuma
Pētera d. Samuilovu, kura dzīves laikā, skaitot no
3000 rbļ., apstiprinātu
,,Valdības
1913. g.
iespiešanas
dienas
vieta
prasītājai
nav
zināma,
5. jūn. Ns 1534uz nekust. īpašumu
minētā termiņa
četru mēnešu laikā, skaitot no šī Vēstnesī". Pēc
Rīgas pils. IV hipot. iec, ar
notecēšanas nekādas prasības nesludinājuma iespiešanas dienas
zemes grāmatu reģ. Ns 1605
tiks pieņemtas.
Bl. 1- Ns 158.
,,Valdības
Vēstnesī",
paziņot
par labu Vilhelmam Ludekam,
Viļēnos, 1928. g. 3. augustā.
miertiesnesim savu uzturēšanās
kas to cedējis blanko.
vietu Daugavpilī, vai uzrādīt tur 10901v
Miert: K ^ Kalnrnj^
Rīgā, 1928. g. 9. augustā.
dzīvojošu personu, kuru Konons
Ns 2617.
11269b
Latgales apgabaltiesas VarakļāSamuilovs pilnvaro saņemt viņam
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls,
nu iec. miertiesnesis, pamatodano miertiesneša piesūtāmās paSekretārs A. Kalve
lik. 1401. pi
vēstes un papīrus, pretējā gadī- mies uz civ. proc.
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.o"
Liepājas apgabaltiesa,
jumā pēc minētā termiņa notecē6. aug.
uz Valijas Kerpes lūgumu un šanas tiks nolikta uz tiesas sēdi saskaņā ar savu 1928. g.
lēmumu, uzaicina 1928. g- 22.appamatojoties uz civ. proc. lik. minētā lieta par Klavdijas Samuimirušā Jēkaba Dominika d. JJj
2081.—2086. p. p. š. g. 21. jūlijā lovas prasību pret Kononu Samantiniekus pi«e
nolēma : 1) atzīt par samaksātām muilovu par dažādu mantu Ls škeviča
augš^
savas mantošanas tiesības
sekošas hipotekariskas obligācijas 1000,— vērtībā un visas
Konouz "
,
miertiesnesim
minētam
kuras apgrūtina Valijai Kerpe nam Samuilovam piesūtāmās palaika atstāto kustamo un nepiederošu nekustamu mantu Lievēstes un papīri tiks atstāti
kustamo mantību, atrodos
pājā zem krep. Ns 1227 un nomiertiesneša kancelejā un Kostiprinātas: 1) 1874. g. 10. maijā nonam Samuilovam nebūs tiesī- rakļānu pagastā, Lielo-Tucu
uz bāreņu nama ,,Vitte un Hike" bas aizbildināties ar nezināšanu skalt(
džā, sešu mēnešu laikā,
dien
vārda 1300 rbļ. lielumā un 2) par šiem papīriem un pavēstēm. šī sludinājuma ievietošanas si«
Pec
2) 1876. g. 17. martā uz mirušā
,.Valdības Vēstnesī".
nekādas
Daugavpilī, 1928. g. 9. augustā. miņa
izbeigšanās
burgomestra F. G. Šmāla ie11302v
Cl. Ns 435.
bas vairs netiks p ieņemtas.
stādījuma vārda 1700 rbļ. lieMiertiesnesis (paraksts).
aug.
lumā.
II)
atvēltēt
lūdzējai
Varakļānos, 1928. g. 6.
N2 4321.
pieprasīt zemes grāmatu nodaļā
11113v
Maltas
iecirkņa
miertiesnesis,
minēto hipotekarisko obligāciju
saskaņā ar savu 1928. g. 4. aug.
MiertiesnesisJ_ Berķ^
izdzēšanu iz zemes grāmatām. lēmumu un pamatodamies uz
Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
Liepājā, 1928. g. 8. augustā. civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
am>"
Ns 215/28.
11297b un civ. lik. X sēj. 1239. p., paziņo, izpildītājs, kura kanceleja
7, «• '
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams. ka pēc 1928. g. 5. janvārī mirušā Rīgā, Merkeļa ielā Ns
paliņo, ka ' 1928. g. 31. aoffg
Sekretāra v. E. Rolova. Jēzupa Antona d. Stroda ir papīkst. 10 dienā, Rīgā, Kalna*"
licis
mantojums,
sastāvošs
no
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
Krui"
24,79
ha
zemes
Ošu
mājās
Maltas ielā Ns 7, pārdos Anša
paziņo vispārībai, ka 1926. gada
sastāvošu ^
mantu,
kustamu
15. augustā mirušā Icika Monosa pagastā un uzaicina visus, kam
un kājmjna»
d. Švalba 1924. g. 30. oktobri uz šo mantojumu būtu kādas trimo spoguļa
novērtētu
šujmašīnām un
sastādītais notariālais testaments tiesības, kā mantiniekiem, piear apgabaltiesas 1927. g. 24. okt. teikt šīs tiesības augšminētam Ls 260.
--tMurni' .
Izzināt sarakstu, novērt
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
lēmumu apstiprināts.
pārdodamo
kā arī apskatīt
skaitot no šī sludinājuma iespieDaugavpilī, 1928. g. 7. aug.
diena uz
U299v
L. Ns 1678/a/27. g. šanas dienas,,Valdības Vēstnesī". varēs pārdošanas
17. augu*»
Rīgā,
1928.
g.
1928. g. 6. augustā. Ns 1686.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. B. Cīrulis.
11866o
Tiesu izp. Požaru
11176v
Miertiesn. (paraksts).

,

'

ārsts ar savu 1927. g. 21. marta rakstu
ka Pusvācietis esot sociāli appagasta, kādēļ
gādājams no Sniķeres

JN° 303,

p

^.^r^-KT
12 dienā,

iemaksā

zalogs

—

desmitā

-

-

Tiesu izp. J. Zirģels.

11895

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
4. septembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ns 83/85,
pārdos I un II torgos Augusta
?Oedroviča kustamo mantu, sastāvošu no 45 pudelēm dažāda
liķiera u. c. un novērtēta par
Ls 535.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas.dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 16. augustā.
11868o Tiesu izpild. Grinios.
Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu

izpildītājs

paziņo, ka

1928.

g.

H. sepstmbrī , pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Rēveles ielā Ns 79, pārdos
I un II torgos Pētera Gorisa
kustamu mantu, sastāvošu no
elektriskiem motoriem
un novērtētu par Ls 4175.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
«ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā
uz vietas.
R'gā, 1928. g. 16. augusztā.
lJ869o Tiesu izpild. Grinios.

ma

nf?...

1885 no novērtēšanas

summas, vai no priekšrocību pra-

sību

summas, kāda izrādīsies
pārdošanas dienā.
Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, jāiemaksā
Ls 210 drošības naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses minētām personām nav šķēršļu iegūt
nekustamu īpašumu. *
Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda
līdz pārdošanas
dienai.
Visi raksti un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir
ieskatāmi
Liepājas-apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 26. jūlijā.
H524z

Ns 3030

Tiesu izpildītājs Ž. Kinens.

-š#u iestāžu
sludinājumi.
minisitrijas

tīvais

pārdos ūtrupē
sekošus no saņēmējiem

neizpirktus sūtījumus

skābēti, sv. 206 kg,

administra-

Rīga-Preču—Mežvidi
nosūt. G. Rudzīts,

pēc

sūt.

Ns 80168,

saņ.

dubl.

uzrād.;

departamnets,

uzvārdu

maiņas

lū-

apliecības, pilnvaras, līgumi, kvitēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
dots dēļ Eduarda Tupureina un lūdzēju uzvārdiem no visādām
Kārļa Tauriņa prasības apmieriiestādēm, kā ari valsts amata un
nāšanas.
Bez minētās prasības privātām personām, skaitāmi kā
uz šo nekustamu īpašumu ir no- izdoti uz lūdzēju jaunajiem uzstiprināti
hipotēku
parādi vārdiem.
III.
Šie
lēmumi
stājušies
Ls 2700.
Solīšana sāksies saskaņā
ar spēkā š. g. 2. augustā. Ns 37495.
civ. proc. lik.
1871. no noRīgā, 1928. g. augustā.
vērtēšanas summas Ls 2900 vai Administratīvā departamenta
no priekšrocīgu prasību summas,
vicedirektora v. K. Ābels.
skatoties no tam, kura summa Pasu nodaļas vadītāja v.
Nodokļu

K. Krasts.
departamenta

dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 24. augustā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Matīsa ielā Ns 55,
pārdos vairāksolīšanā
Vasilija
Žideļeva kustamu mantu, novērtētu par Ls 1141 un sastāvošu
no pianino ,viņa dažādu nodokļa
parāda segšanai.
Rīgā, 1928. g. 14. augustā.

11874o

Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 23. augustā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Avotu ielā Ns 28,
dz. 1, pārdos vairāksolīšanā Hirša
Kāna kustamu mantu, novērtētu
par Ls 1634 un sastāvošu no

mēbelēm, viņa dažādu

raftstisfru

izsoti

š. g. 28. augustā, pulksten 12. uz
180 m. tonnu koksa piegādāšanu
ārlietu ministrijas nama, Valdemāra ielā Ns 3,

apkurināšanai.

nodokļa

parāda segšanai.
Rīgā, 1928. g. 13. augustā.
11875o
Piedzinējs (paraksts).
Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 27. augustā,
pīkst. 10 rītā, Reformātu ielā
Ns 14, dz. 1, pārdos vairāksolīšanā
Gustavam Bobinskim piederošu
vienu trimo spoguli un vienu
bērza koka kumodi, notaksētus
kopvērtībā par Ls 134,57, Rīgas
Centrālās slimo kases prasības
apmierināšanai.
Rīgā, 1928. g. 17. augustā.
Priekšnieks (paraksts).
11873o
Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa izsludina par nederīgu Hugo
Miezis ārzemju pasi A. Ns 004763,
11871e
izd.l928.g. 17.jūl. Rīgā.

Msļibas nitriju zemkopības dspartaments
izsludina,

pēc

sūt.

Valmiera—Rīga-Preču

Ns 475924, nosūt. Valm. šaursl,
pievedc. mat. nol., saņ. Brāļi
Kamarini.
118315
Rīgas preču stac. pr. Putnis,

Jēkabpils pilsētas valde
izdos ceturtdien,

š. g. 13. septembrī, Jēkabpils pilsētas valdes
telpās, Lielā ielā Ns 78,

mutiskā un rakstiskā
vairāksolīšanā
satiksmes uzturēšanu pār Daugavu
tvaikoni starp Jēkabpili un
Krustpili.
Sacensības dalībniear

kiem

jāiemaksā

Ls 500 drošība

nauda, kura pēc izsoles jāpapildina līdz Ls 1000.

Tuvāki notei-

kumi izzināmi iepriekš Jēkabpils
pilsētas valdē, ikdienas darba
laikā.

Jēkabpilī, 1928. g. 17. augustā.
11864o
Pils. galva (paraksts).
Iekšlietu ministrijas

pasu

nopar nederīgu Jē-

daļa izsludina
kaba Bertlina ārzemju pasi
1925.
Ns 26/41/1925., izd.
22.

augustā

sulātā

mūsu

Londonā.

ģenerālkon-

11830o

tīvā un
protokola
nodaļa
izsludina par nozaudētu un tamdēļ
nederīgu, diplomātisko leģitimācijas kartiņu Ns 69, izdotu Ziem.

Amerikas

Savienoto' Valstu sūt-

Rīgā

II sekretāram

Loy W. Henderson.

jauktā izsolē

mazāksolīšanā

pag. Misas upes
pēc pirmprojekta

Bauskas apr. Vecmuižas, Misas un Stelpes
regulēšanas un novadgrāvju rakšanas darbus

28,11 klm. garumā ar 136570 mtilpuma,
novērtētus par Ls 199.063.

Izsoles drošības nauda Ls 10.000.
Izsolē
var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rakst.
piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
p. p. 39—42 noteiktā kārtībā
pirms mutiskas izsoles sākšanas,
pēc kam nekādus piedāvājumus vairs nepieņems.
Ar

tuvākiem

izsoles

un darbu nosacījumiem

Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 3.

—

118l2ē

9840ē

11890

izdos jauktā izsolē š. g. 27. augustā,
pīkst. 10 savā kancelejā, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8,

Rīgas-Neibades Il-b šķ. ceļa labošanas darbus:
1) no km 30,700 līdz km 40,700.

Drošības nauda Ls 320.

2) no km 40,700 līdz km 45,100.

Drošības nauda Ls 645.
L4462
11889

Tuvākas ziņas kancelejā.

Mežu departaments
paziņo, ka 1928. g. 21. septembra (Liepājā) mežu izsoles sludinājums
(nodrukāts ,,Valdības Vēstnesī" Ns 148.) kļūdas izlabojot, sekosi
grozīts:

Rucavas virs-bā: Izsoles vienībā Ns 4, tekstā uzrādītā ,,kvart.
9, c. 1928. g., atd. 1—3" vietā, vajaga būt: ,,kvart . 9, c. 1928. g.,
atd. 1 un 3".
Cīravas virs-bā: izsoles vienībā Ns 12, tekstā uzrādītā c.
1926. g. vietā, vajaga būt: c. 1925. g.
11808ē
Mežu departaments.

Gulbenes virsmežniecība
1928. g. 22. septembrī, pulkst. 12 dienā, IV Jaungulbenes iecirkņa
mežziņa kancelejā, Jaungulbenes muižā,

pārdos
sekvestrētus

mutiskā

izsolē

346 baļķus

un kārtis,

atrodošos Jaungulbenes nov. Dravenieku apg. uz jaunsaimniecības

Ns 283, dalītus vienā vienībā, kopā novērtētus ar 50% pazeminājumupar Ls 141.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles
kommisijai
10% drošības naudas no novērtētās summas. Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
Izsolē skaidrā naudā iemksātā drošības nauda tiks ieskaitīta
pēdējā maksājumā.
Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie IV Jaungulbenes mežziņa

Jaungulbenē.

11771o

Gulbenes virsmežniecība.

&iftenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 24. septembrī, Piltenes virsmežniecības
kancelejā,
augošu, no ugunsgrēka cietušo mežu un nozāģētus stigas kokus:
III iec. mežniecībā, Zlēkas novadā, pēc celmu skaita 3 vienības
no 22—26 kokiem, vērtībā no Ls 7 līdz Ls 72 un pēc platības 1 vienību, 10,17 ha, vērtībā Ls 597.
Mežu pārdos uz Zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. septembra apstiprinātiem nosacījumiem.
. Izsole sāksies pulksten 12 dienā un viņā pielaidīs personas,
kūjas iemaksās izsoles kommisijai 10% drošības naudas no novērtētas summas,

kāda

nauda

pēc nosolīšanas

jāpapildina

līdz

10% no summas, par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudas pieņems arī: I) Latvijas valsts iekšējo,
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.
Virsmežniecība

patur

ņemt no izsoles pēc saviem
Tuvākas

ziņas

sev

tiesību

izsludinātās

vienības no-

ieskatiem.

virsmežniecības

kancelejā

un

pie

III

iec.

Piltenes virsmežniecība.

Noteikumi

par

civildienestu.

Maksā brošēts eksemplārs
tipogrāfijā saņemot
ar piesūtīšanu pa pastu ....
Dabūjami

Ls 0,15
„ 0,18

Valsts tipogrāfijā, pili, istaba 1.
Rīgas kara

apriņķa

priekšnieks

Dikļu pagasta valde, Valmieras izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību
ar
apriņķi, izsludina par nederīgu karaklausības
nozaudēto Latvijas pasi, izdotu Ns 24868, izdotu 1924. g. 16. jūl.
no
Smiltenes pagasta
valdes no Rīgas kara apriņķa pr-ka uz
1926. g. 8. oktobrī ar Ns 4316 Ādolfa Leibovitcs, dzim. 1899. g.
11872ē
uz Martas Mārča m. Kājiņš 18. novembri.
vārdu.

var iepazīties

L 4474

S. un Z. D. 1 rojolu inženieris

mežziņa.
* 11809ē
ar
g.

Ārlietu ministrijas administra-

niecības

ka 1928. g. 28. augustā, pīkst. 12, kultūrtechniskas
daļas telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 3,

otrreizējā
izdos

Stikls";

gumiem,

11535o

izsludina

Piedāvājumi uz koksa piegādi jāiesniedz ārlietu ministrijas
1) 1 mc. siļķes, sālītas, sv. saimniecības un finansu nodaļai līdz 28. augustam, pulksten 12,
330 kg, pēc sūt. Viļāni—Rīga- slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
,,Uz koksa izsoli 1928. g. 28. augustā".
Preču Ns 455075, nosūt.
J. Piedāvājumu iesniedzot, ārlietu ministrijas kasē jāiemaksā drošība
Brachmans, san. dubl. uzrād.; Ls 750 apmērā.
2) 2 mc. siļķes, sālītas, sv.
Piegādes noteikumus izsniedz ārlietu ministrijas saimniecības
11813ē '#1» M
322 kg. pēc sūt. Rīga—Preču— un finanču nodaļā parastā darba laikā.
Jaunlatgale Ns 106936, nosūt.
Norse Traders
Limited,
saņ.
Būvniecības pārvalde
dubl. uzrād.;
Brīvības ielā 37/39, izsludina
3) 1 v. koku eļļa, sv. 21,5 klg,
pēc
sūt.
Malta—Rīga-Preču
jauktas izsoles š. g. 27. augustā:
Ns 37841, nosūt. Br. R. un M.
1) pīkst. 10, Rīgas leprozorijas ēku remonta darbiem; drošības
Vainstein,
saņ.
dubl.
uzrād.;
nauda Ls 220;
4) 5 mc. lopu asinis, sv.
2) pīkst. 11, Zilupes miertiesas nama remonta darbiem; drošības
1305 klg, pēc sūt. Daugavpils—
nauda Ls 250.
L 4480
11891
Rīga-Preču
Ns 38875, nosūt.
Ar aprēķ. un noteik. var iepazīties būvn. pārvaldē.
S.

6) 5kst. pudeles, stikla, lietotas,
pamatojoties uz 1920. g. 15. sepsv.
104 kg,
pēc sūt. Ogre—
tembra likuma
par uzvārdu
maiņu p. 10, dara zināmu, ka Rīga-Preču Ns 434190 nosūt.
uz: 1) Almas-Johannas Spundes, K. Krūze, saņ. dubl. uzrād.;
7) 2 kst. salmi, nepresēti,
2) Alberta Siļķes, 3) Žaņa Liepiņa
ari Liepas 4) Miķeļa (Michaila) sv. 78 kg, pēc sūt. Staicele—
Ns 14609, nosūt.
Mačuleviča arī Dubroviča un Rīga-Prēču
viņa sievas Dominikas, 5) Emīli- J. Liepiņš, saņ. dubl. uzrād.;
8) 2 kst. pudeles, stikla, sv.
jas Pigora (laulība šķirta) un dēla
Jāņa, 6) Jāzepa Pūģas arī Pogas, 58 kg, pēc sūt. Strenči—Rīga7) Jēkaba Miklavitca, 8) Jāņa Preču Ns 469764, nosūt. J. Brolis
saņ. dubl. uzrād.;
Vectarpa-Liepas,
viņa
sievas
9) 3 kst. siens, nepresēts, sv.
Annas un dēla Jāņa, 9) Augusta
Kuiļa-Kuila-Kuiles, viņa sievas 100 kg, pēc sūt. Pāle—RīgaPreču Ns 476733, nosūt. AI. MarEmmas un dēla Alfrēda, 10) Dorotejas Putna arī Putniņa — tinsons, san. Stiklu fabr. ,,Rīgasattiecīgiem

Ārlietu ministrija

atklātībai, ka š. g. 2t. un
22. augustā, Rīgas-Preču staciiā,
pulksten 10,

Fingergoit, saņ. dubl. uzrād.;

?

Iekšlietu

Rīgu-Preču
stacija
ziņo

5) 1 mc. un 1 pusm. kāposti,

Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 2900 un tiek pār-

nekustama īpašuma,
kādas
Personām, kurām ir
JOni muižas atdalīta zemes
«h
1
«aoaia ar zemes
tieīsbas uz pārdodamo īpašumu,
grām. reģ.
* «9 pārdošana š. g. 23. aug. kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
Visi raksti un dokumenti, at''^l^JTiesuJzp^A. Ozoliņš.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Rīgas apgabaltiesas
Valmieras ir ieskatāmi Liepājas apgabaliz Pi'dītājs, kura kancetiesas civīlnodaļas kancelejā vai
Sfa £*i
rodas Valmierā , Garā ielā pie tiesu izpildītāja.
,-1
paziņo:
Liepājā, 1928. g. 17. augustā.
ipildot
Valmieras apr.
1 L'
Tiesu izp. Pētersons
"l'ertiesneša spried, no 11863o
1904 „ ar
15.Jul.
Ns
arNs236,
1924
g
Liepājas
apgabaltiesas tiesu iz17 i-?un
205
Ns
*
g^ul
258 ; pildītājs par Liepājas lauku iec,
, apr - ar Ne 3!r?, 398 kura kanceleja atrodas apgabalu r S'
3055
hinn *„^
«n« "o'40 ar ° 0 un tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
'^
Jāņa Melnuz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
»
labu JSnim Reimanim
1146.—1149. p. paziņo, ka 1928. g.
u c ,Qa ,o
10 rīt R- '8' *• novembrī, pīkst, 26. oktobrī, pīkst. 10 no rīta
-?as aPgabaltiesas civilLiepājas apgabaltiesas zālē tiks
«oda « sēžu
zālē uz publiskiem pātdots
otrā publiskā vairāk;1 tiks
pārdots Jāņa Me I nsolīšanā nekustams īpašums, piej
atrodL v^,ams Pa5 ums k"fs derošs Kārlim Andreja d. Eņģe'
m,eras
Cntekn Pa?astā aP"vķī, Jaun- lim, sastāvošs iz atdalītas Mazar
zemesgrālāņu valsts muižas ,,UpīšuNsl4F"
"«aVu »« ,
mājas, aptverošs 12,98 hektārus,
n,e ku
m"ižaS atdalītā kurš atrodas Liepājas apriņķī,
*fiba
M .
Muižnieki"
Ns HF Vecpils
Un
pagastā un ierakstīts
Liepājas-Aižputes zemesgrāmatu
,0
Publiskiem nodaļā ar krepost Ns 4115.
Sittn2an-priekš
Šis nekustams īpašums ir no3) kah« ertc -par Ls 5°00;
'Pašum* a„ auXninētās prasības vērtēts uz Ls 2100,— un tiek
Par ādie'mr5 rilt , lnāts ar hipotēku pārdots dēļ Valsts zemes bankas
4) ka P3r Ls 370°;
aizdevuma Ls 2036,81 ar soda
kuras vC,as naudu
un izpild. izdevumiem
?rgiem",^
'8'em dalību ņemt, jā- prasības apmierināšanas.

nenotiks.

proc. lik.

10) 1 ms. siens, nepresēts, sv.
kup izsludināti š. g.
2. maija
,,Valdības Vēstnesī" 14 kg., pēc sūt. Strenči—RīgaNs97 un pret kuriem triju m5nešu Preču Ns 42457, nosūt. A. Brencis,
saņ. Cimmermans;
laikā iebildumi nav celti, iekš11) 1 kst., koka, sv. 57 kg,
lietu ministris nolēma:
pēc sūt. Koknese—Rīga-Preču
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:
Ns 414858, nosūt. H. C. Mengile,
1) Almai-Johannai Spundēm —
san. Lazars Sapugo;
uzvārdā ,,Aivars".
12) 2 kst., koka, sv. 34 kg,
2) Albertam Siļķēm — uzvārdā
pēc sūt. Lielvārde—Rīga-Preču
,,Zeltiņš".
Ns 494960, nosūt. V. Erikson,
3) Žanim Liepiņām arī Liepām
san. dubl. uzrād.;
— uzvārdā ,,Liepa".
13) 14 kst., koka, sv. 123 kg,
4) Miķelim (Michailam) MačuĶemeri—Rīga-Preču
levičam
arī Dubrovičam, pēc sūt.
Ns 470071, 'nosīt. K. Paegle,
viņa sievai
Dominikai —
san. dubl. uzrād.;
uzvārdā ,,Dubrovičs ",
11862o Tiesu izp. Kasparsons.
14) 3 kst. koka, sv. 85 kg,
5) Emīlijai
Pigoram (laulība
pēc sūt. Zonepe—Rīga - Preču
Liepājas apgabaltiesas tiesu izšķirta)
un
dēlam Jānim
Ns 422252, nosūt. T. Baumanis,
uzvārdā ,,Liepa".
pildītājs par Liepājas pilsētas 2.iec,
saņ. Stiklu fabrika „Rīga-Stikls".
kura kanceleja atrodas apgabal6) Jāzepam Pūgam arī Pogām
15) 5 kst., koka, sv. 175 kg,
istabā
Ns
tiesā,
9, pamatojoties
— uzvārdā ,,Poga".
uz civ. proc. lik. 1141., 1143., 7) Jēkabam
Miklavitcam
— p5c sūt. Inčukalns—Rīga-Preču
Ns 410840, nosūt. Lauks. Ekonom.
1146.—1149. p. paziņo, ka 1928.g.
uzvārdā ,,Pūpols".
*
8) Jānim
9. novembrī, pīkst. 1 0 rītā, LiepāVectarpam-Liepam, sab. ,,Gauja ", saņ. K. Bīriņš;
16) 11 mc, koka, sv. 37' kg,
jas apgabaltiesas sēžu zālē tiks
viņa sievai Annai un dēlam
pārdots pirmā publiskā vairākJānim — uzvārdā ,,Liepa ". pēc sūt. Tukums 1—Rīga-Preču
solīšanā nekustams īpašums pie9) Augustam
Kuilim-Kuilam- Ns 491577, nosūt. A. Jūdu, saņ.
dubl. uzrādderošs
Ernestam
d.
Jēkaba
Kuilem, viņa sievai Emmai
17) 6 mc, koka, sv. 237 kg
Dambe, kuj-š atrodas Kuldīgas
un
dēlam ' Alfrēdam
—
pēc sūt. Valmiera—Rīga-Preču
apr. Lutriņu pag. zem nosauuzvārdā ,,Krūmiņš".
Ns 475979, nosūt. Ba 'lt. pat,
kuma ,,Rozenieki" un ierakstīts 10) Dorotejai Putnam arī PutniKuldīgas zemesgrāmatu nodaļā
ņam — uzvārdā ,,Putniņš". biedr., saņ. D. Gernandts un
18) 1 mc, koka, sv. 39 kg,
ar krepost Ns 8380.
II.
Visi dokumenti, kā: pases,

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
būs augstāka pārdošanas dienā.
iec tiesu izpildītājs
paziņo,
Personām, kuras vēlas ņemt
?a ,.Valdības Vēstnesī" N» f/36
dalību vairāksolīšanā, ir jāie«sludinātā
Heinricha
ūrēnmaksā Ls 290 drošības naudas.
rn ° M

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.

daļā

no apvērtēšanas summas un
5) ka zemesgrāmatas uz šo
ielā
pīkst.
W", «tā
NsS, īpašumu tiek vestas Rīgas-Vali^.^f^nsferejas
. Tnašuma p ārdošana pie mieras zemesgrāmatu nodaļā.
atcelta uz
Personām, kurām ir kādas tieiemaņa ir
sības uz pārdodamo īpašumu,
lūgi'niaJLītāja
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
f0
augusta.
.- 1098 e- 17tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
Rīga, iy-c '- s
iHj.
mrtelds.
fļrjnfe
dienai.
ggSojIesu^z^^Ģ
Visi papiri un dokumenti, at,ao«abaitiesas 4. iet. tiesu
atrodas liecoši uz pārdodamo īpašumu,
kanceleja
kura
-,'lSis
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
W'-Merkeļa ielā Ns 7, dz. 8,
Rīt 19*8 g- 31. augustā, 3. civīlnodaļas kancelejā.
Valmierā, 1928. g. 11. augustā.
m. Kuldīgas
«ko diena, Rīgā,
Eznela 11858o Tiesu izp. Kasparsons.
FVdz. 5, pārdos
mantu,
'* 1kustamo
Rīgas apgabaltiesas
Valmieras
ianīno un novērtētu
apr. tiesas izpildītājs, kura kancegffi no p
i
AOi)
leja
atrodas
Valmierā
, Garā ielā
?*\ ,ināt sarakstu, novērtējumu, Ns 4, paziņo:
pārdodamo
uz mantu,
1) ka, izpildot Rīgas apgabal-^skatit
oādolanas dienā
vietas.
tiesas 4. civīlnodaļas spried, no
^s
V
g. 17- augusta.
1928.
1927.g.M4.febr. ar Ns 486, 1928. g
Rīaā
'
izp. Požariskis. 4. apr. Ns 631, Rīgas apgabaltiesas
11867o Tiesu
tieļ 1. civīlnod. spried, no 1927. g.
-7gaslp^ļtie^sXTe^
ka 1~ ». g. 29. nov. Ns 418050, 1926. g.
paziņo,
-iirtītāis
10 dienā, 29. jūl. Ns 422205 par Ls 10400
fi u iustā, pīkst.
2
Ns 53/55, ar % un izdev. piedzīšanu no
Barona
ielā
ptāKr
Lūkasa
par
labu
un Voldemāra
Reneslāca
_t«s Arveda
Latvijas bankai u. c. 1928. g.
mantu,
kustamo
Srida Bumbera
1. novembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
dažādam grāma« ivošu no
apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu
par Ls 708.
novērtētu
i
tu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pārdots Voldemāra Lūkasa ne_ ari apskatīt pārdodamo mantu kustams īpašums,
kurš atrodas
«Jk oārdošanas dienā uz vietas. Valmieras
apriņķī,
Valmieras
i4 aug 11892
,928-g%X
draudzē ar zemesgrāmatu reģ.
telmachers.
Tiesu i/pild ^ OS
Ns 1361 un sastāv no Mujānu
~
pilsmuižas zemnieku zemes atdaRigas apgabaltiesas 6. iec tiesu
irnilditāis paziņo, ka 1928. g. lītām ,,Krumpiņu" mājām;
2) ka īpašums priekš publiskiem
gauJustā, Pīkst. 72 10 dienā,
Kr. Barona iela Ns 3, torgiem apvērtēs par Ls 4000;
RiH
lietā
II torgos 3) ka bez augšminētās prasības
'
Nila Olsgarda
Jpārdota Gotfrieda Ošaliņa īpašums apgrūtināts ar hipotēku
kust. manta, parādiem par Ls 30900 un 7570 kr
un lāna Graumaņa
un rbļ., ka solīšana ,saskaņā ar civ.
sastāvoša no separatoriem
proc. lik.1871. p. sāksiesno priekšnovērtēta par Ls 260.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, rocīgo prasību kopsummas;
4) ka personām, kuras vēlas
pārdodamo mantu
kā ari apskatīt
dienā uz vietas. pie torgiem dalību
ņemt, jāvarēs pārdošanas
ienmkasā zalogs — desmitā daļa
Rigā, 1928. g. 17. augustā.
no apvērtēšanas summas un
Tiesu izp. J. Zirģels.
11814
5) ka zemsgrāmtas uz šo īpašuRigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu mu tiek v .estas Rīgas-Valmieras
izpildītājs paziņo, ka 1928. g. zemesgrāmatu nodaļā.
diena,
1
Personām, kurām ir
kādas
28. augustā, pīkst.
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 64, tiesības uz pārdodamo īpašumu,
dz. 3, Anša Frišmaņa lietā tiks kas pārdošanu nepielaiž, tādas
pārdota Rūdolfa Miskas kust. tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
manta, sastāvoša no mēbelēm dienai.
Visi papīri un dokumenti, atun novērtēta par Ls 560.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, liecoši uz pārdodamo īpašumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 3. civīlnodaļas kancelejā.
Valmierā, 1928. g. 11. augustā.
Rīgā, 1928. g. 8. augustā.

Daugavpils apriņķa pr-ka pal.
2. iec. izsludina par ned. nozaud.
Polijas pasi Ns 7664 10481-28
ser. E Ns 506914, vizētu pie Latvijas konsula Varšavā 1928. g.
6. jūlijā ar Ns 632 uz HelenasMarijas Jastr-Žebskas v. 11130z

Uz Rīgas prefektūras 7. iec.
Daugavpils pilsētas prefektūra
protokola pamata no š. g. 13. aug. izsludina
par
ned.
nozaudēto
111739,
Rīgas pilsētas valdes kvīti par lūguma iesniegšanu dēļ
apriņķī, izsludina par nederīgu ar N?
nozaudēto Latvijas pasi, izdotu nodokļu nodaļa izsludina Marijas gada uzturas atļaujas atjaunono Dikļu pagasta valdes 1928. g. Vitaškevičs zirga pasi ar Nš
šanas N° 12913, izd. 1928. g.
par
nozaudētu
un vairs ne- 20. jūnijā no Daugavpils pilsētas
12. martā ar Ns Z.k. 0088
derīgu.
11870Cuz Augusta Lapiņš vārdu. 9839ē
prēfekt. uz Stefānijas Bojars v.
Dikļu

pagasta

valde, Valmieras

1-b,

pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodroši-

nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un

1926. g.

31. marta papildinājumu
pie šī
likuma, paziņo, ka: valsts zemes
bankas

aizdevumu

piedzīšanai

1) Valsts zemes bankas Latgales nodaļā, Rēzeknē, 1928. g.

24.

septembrī,

pārdos

pīkst.

atklātā

10

rītā,

vairāksolīšanā

tiesību uz saimniecību ar ēkām,
melioracijām
piederumiem,

un

citiem

zemes

kura atrodas Rēzeknes apriņķī, Ozolmuižas pag.,
Križevniku sādžā, viensēta Ns 16
un pieder Fedoram Mitrofana d.
Marjanovam (skat. ,,Zemes Ierīcības Vēstnesi" Ns-— lapas pusē—-

zem kārtas Ns —);
2) Saimniecība sastāv
a) zemes

kopplatībā

Ozolmuižas pag. valde izslud.

no:
33 des.;

3) Solīšana sāksies no Ls 360.
4) Izsolē varēs piedalīties personas, kuras līdz izsoles sākumam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam

valsts zemes bankas

pārstāvim:

a)

Drošības

> 5

naudu

no

trešā pantā minētās summas, t. i.
Ls 72,—.
b) Centrālās
zemes
ierīcības
komitejas
atļauju, ka pircējam

atļauts

iegūt

no

fonda iedalītu

valsts

zemes

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
ierīcības

5)

komitejai vismaz

divas

pirms izsoles dienas.

Tiesību

ieguvējam,

tūliņ
beigām, jāpapildina

pēc izsoles
iemaksātā
drošības

nauda

līdz

no

nosolītās
summas.
Pārējās 4'jāiemaksā
Valsts
zemes bankai ne vēlāk, kā divas
nedēļas pēc izsoles.

Vs

Šo prasību

jumā

neizpildīšanas gadī-

pircējs

drošības

zaudē

naudu

iemaksāta

un

tiesību

saimniecību.

uz

Ns a 18922

Rīgā, 1928. g. 16. augustā.
11769z

Valsts

Zaubes

pag.

zemes

24.

kara
apr. priekšnieka
1925. g. 29. martā uz Pētera
Sergeja d. Orlova v.
11234z

7) Latvijas pasi Ns 5990, izd.
no Tolkovas pag. valdes 1922. g.

zeknes

Ozolmuižas pag. valde izslud.
izd. no Pilskalnes pag. valdes uz
zirga bēras spalvas, 18 g. veca,
139 cm. augsta, krēpes uz kreiso
pusi, krēpes un aste melnas, piederošs pils. Jāzepam Miķēļa d.
11235z
Springa.

valde

Ozolmuižas

pag.

izsludina

valde izslud.

par ned. nozaud.

sekošus dok.:
Latvijas pasi Ns 180, izd. no

I)
Rēzeknes

apr. pr-ka

1. iec. pal.

1920. g. 31. aug. uz Marijas Kondrata m. Lukašovas v.; 2) Latv.
pasi Ns 884, izd. no Ozolmuižas
pag. valdos

1922. g. 22. okt. uz

Jāņa 'm. Šneveļs vārdu.

Helēnas

Dauguļu

pag. valde, Valmieras

apriņķī, izsīud. par ned. nozaud.

Latvij'as iekšzemes pasi Ns 9351,
izd.

no

Dauguļu

pag.

valdes

1927. g. 28. nov. ar sr.ZK
Richarda

Baumaņa

v.

uz

11236z

pilsētas valde izsl.

par ned. nozaud.

Latvijas

pasi

ser. PZ Ns 024732, izd. no Lejasciema

pilsētas

valdes

1928. g.

par nederīgu nozaudēto iekšz.
7. jūnijā uz Hertas-Alīses Cīrulis
pasi Ns 966, izd. no Zaubes pag.
dzim. Vīndedzis vārdu.
11116z
valdes

1925. g. 5. febr. uz Artūra

Plintmans vārdu.
Aizputes

10955b

polic. iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas

pasi Ns 665, izdotu

Aizputes

apriņķa

ne

priekšnieka

Purvmalas pag. valde izsludina
par nederīgiem zemāk minētos

dokumentus, kuri

pieteikti

par

nozaudētiem:
1) kara kļaus, apliec. Ns 8391,

izd. no Ludzas kara apr. pr-ka
1926. g. 19. martā uz Dāvida1921. g. 25. jūl. uz Grigorija
Šloma Chackeļa Ābrama d. BeitJāņa d. Ivanova, dzim . 1895. g.
lers vārdu un
vārdu ar pieņemtu uzvārdu Lebe2) Tādu pašu pasi ar Ns 10632,
dinskijs;
izdotu no Liepājas apr. priekš2) kara klaus. apliec. Ns 7032,
nieka palīga
1. iec.
1920. g.
4. aprīlī uz Bertas Pētera m.
Krievs, dzim. Čepulis v.
Daugavpils

pilsētas

1122O0

prefektūra

izd.

no Ludzas

kara apr.

pr-ka

1921.g. 22. jūnijā uz Ivana Feodora d. Feodorova dzim. 1883. g.
vārdu;
3) apliecību Ns 16476, izd. no
Ludzas
kara
apr. apr.
pr-ka

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
1921. g. 9. martā ar Ns 9029 no 1923. g. 5! martā uz Vasilija
Daugavpils prefektūras uz Jāņa, Ivana d. Baikova vārdu;
Miķēļa
d.
Bauer - Bimšteins
4) apliecību Ns 15147, izd. no
Ludzas kara apr. pr-ka
1923. g.
vārdu.
11221ē
Kuldīgas

apriņķa priekšnieka
1. iec. izsludina par ne-

15. martā

uz

Ivana

Makara

okt.

uz Afanasija

Jegora d.

Smirnova vārdu;

7. okt. uz Michaila
Michulina vārdu;

par ned. nozaud. zirga pasi Ns 67,

Lejasciema

banka.

6) Latvijas pasi Ns 1495, izd.
no Tolkovas pag. valdes 1921. g.

par ned. nozaud. karaklausības
apliecību Ns 6000, izd. no Rē-

saimniecību.

izsolē jāiesniedz centrālai zemes
nedēļas

Zālītes pag. valde izsludina par
,
Purvmalas pag. valde izsludina
Maksātnespējīgā parādnieka
a s ..Lini" konkursa valde
par nederīgiem sekošas nozaudēned. sekošus nozaud. dokumentus: Latvijas pasi, Ns 663, 1) tas Latvijas
pases:
ar šo uzaicina maksātnespējīgās
izd. no Zālītes pag. valdes 1920.g.
1) Latvijas pasi Ns 2839, izd. parādnieces a s ,,Lini" kreditorus
2.
augustā
uz
Jūlija-Leonīda no Tolkovas pag. valdes 1922. g.
uz
Kārļa d. Rušmaņa v.; 2) Latv. 24. martā uz Feodora Michaila d. PILNU KREDITORU
SAPULCI
pasi Ns 1193, izd. no Zālītes pag. Čurkina vārdu;
š.
g.
17.
septembrī,
pīkst.
6 vak.,
valdes 1921. g. 19. nov. uz Līzetes
2) Latvijas pasi Ns 57 679,
Rīgā, Rīgas apgabaltiesas telpās.
Jāņa m. Ješauskis v.: 3) Latvijas izd. no Tolkovas
pag. valdes
Dienas kartībā:
paši Ns 886, izd. no Zālītes pag. 1921. g. 21. maijā
uz Annas
1) Pretenziju pārbaudīšana.
valdes 1920. g. 16. okt. uz Annas Jāņa m. Tichomirovas v.;
par
Jura m. Rušmanis vārdu; 4) Latv.
3) Latvijas pasi Ns 558, izd. 2) Jautājuma apspriešana
strādnieku
darba algas
izpasi, Ns 1058, izd. no Bauskas no Purvmalas pag. valdes 1926. g.
'
pag. valdes 1920. g. 4. maijā uz 23. okt. uz Jāņa Jegora d. Tichomaksāšanu.
3) Jaunu konkursa
valdes loJāņa Jēkaba d. Graša v.; 5) Latv. mirova vārdu;
cekļu vēlēšana.
pašiNs 114801, izd. no Rīgas prēf.
4) Latvijas pasi Ns 477, izd.
1923. g. 22. febr. uz Mārtiņa
no Purvmalas pag. valdes 1926. g. 4) Saimnieciski un dažādi jautājumi.
Zemīt vārdu; 6) karaklausības
10. martā uz Dmitrija Jegora d.
Kreditoriem tiek dots termiņš
apliec. Ns 6580, izd. no Jelgavas- Morozova vārdu;
Bauskas kara apr. priekšnieka
5) Latvijas pasi Ns 5433, izd. pretenzijas pierādījumu iesnieg1927. g. 4. martā uz Jura Miķeļa
no Višgorodas pag. valdes uz šanai līdz sapulces dienai, ja tādi
d. Simsona vārdu.
111232
Jefima Jegora d. Verisova v.; vēl nav iesniegti konkursa valdei.

8) Latvijas

pasi

Nikolaja

d.

Ns 2683, izd.

no Tolkovas pag. valdes 1922. g.

1922. g. 4. novembrī ar Ns 6613
skolotājam
Edgaram-Kristapam
Mārtiņa

d. Gulbis izdoto
pa,r atsvabināšanu

liecību

iesaukšanas.

apno

9) Latvijas

pasi

Ns 4306,

izd.

no Višgorodas pag. valdes 1922. g.
27. jūl. uz Ivana Ananija d.
Judaševa vārdu;
10) Latvijas pasi Ns 227, izd.

Ortes

vārdu.

Ilūkstes

Rumjanceva vārdu;
11) Latvijas pasi Ns 2655, izd.

pasi

13042,

uz Ustena Gentovts
11226ē
pagasta

valde,

par
apriņķī, izsludina
giem, kā nozaudētus,

no Bokovas

4. jūl.

uz

pag. valdes

Filipa

1924. g.

Alekseja

Ns 010749,
pagasta

izdotu

11878oo

Likvidācijas

kommisija.

Saldus sadraudzīgā

biedrība,

visus bij. pārtikas biedrības biedrus un kreditorus, kuri vēlas

pārdošanas

līgumu

ar

Saldus

pārtikas biedrību pie Saldus no-

saņemt pēc augšā minētā līguma
pienākušās daļu maksājumu, pieteikties pie Sadraudzīgās bieEgorovas vārdu;
kasiera
— Petersona,
16) Latvijas pasi Ns 7206, izd. drības
ielā Ns 10, līdz
no Višgorodas pag. valdes 1923. g. Saidū, Striķu
no Višgorodas pag. valdes 1922. g.
2. aug. uz Jevdokijas Jegora m.

1928. g. L novembrim.
Izmaksa tiks izdarīta 1928. g.

1. un 15. decembrī.
17) Latvijas pasi Ns 4009, izd.
Valde.
1922. g. 11647ē
17. aug. uz Feodora Voldemāra d.
Priekules pagasta
valde
izDubiņina vārdu;
sludina par nederīgiem, kā pie18)' Latvijas pasi Ns 770, izd. teiktus par nozaudētiem, sekošus
no Tolkovas pag. valdes 1921. g. dokumentus:
no Tolkovas pag. valdes

1. sept.

uz Feodosijas

meitas

Afanasija

Maikovas

vārdu;
19) Latvijas pasi Ns 3184, izd.
no Baltinovas pag. valdes 1922. g.
2. sept. uz Rozālijas Antona m.
Cercinas vārdu;
20) Latvijas pasi Ns 4972, izd.
no Vižgorodas pag. valdes 1925, g.
23. janv. uz Grigorija Pētera d.
Basmakova vārdu;

Ns 622, izd. no šīs pagasta

Pelēkais

augustā

Andreja

vārdu.

1) Latvijas

pasi

ar Ns

izdotu
1928. g. 25.
šīs
pagasta
valdes

Silenieka

vārdu

17361,

janvārī no
uz
Friča

un

2) 2 zirgu pases ar Ns 15855 un

15856, izdotas

1925. g. 18. dec.

no
šīs pagasta
'
Sileniekam.

valdes

Fricim

10578ē

valdes

Latvijas

A ktīvs

310, 313, 329, 357, 358, 366, 401,
403, 419, 421, 443, 452, 453, 479,
507, 540, 548, 549, 563, 588, 592,
593, 608, 613, 657, 658, 676, 680,
685, 692, 699, 706, 720, 727, 737,

749, 774, 777, 780, 788, 816, 819,
820, 821, 823, 832, 836, 856, 870,
885, 909, 9-10, 933, 936, 942, 950,
964, 985, 986, 993, 995.
1002, 34, 38, 45,
68, 83, 86, 91, 122,
152, 154, 169, 172,
203, 204, 243, 252,
288, 289, 307, 319,
382, 383, 384, 386,
441, 452, 453, 454,
521, 525, 537, 554,

2009, 31, 36, 40,
103, 112, 128, 138,
174, 190, 194, 203,
267, 268, 271, 284,
306, 325, 329, 334,
357, 365, 366, 390,
424. 442, 444, 457,
489, 515, 520, 539,
566, 604, 616, 617,
724, 762 / 769, 773,
827, 831, 836, 849,

pasi

„

„

„

,,

146,
183,
272
332,

149,
188,
274,
372,

424, 436, 437,
496, 502, 516,

'
568, 572, 575, 995, .
'
7002, 12, 15, 22,29,34 45 «
76, 89, 94, 100, 124, 129 m'
141, 145, 169, 170, 171, 177 m
201,212,227,228, 236. 239 ' 244*
907, 933, 935, 246, 256, 264, 282, 288, 292 304
316, 318, 342, 343. 344, 349 3«
'
60, 62, 65, 92, 362, 398, 413, 425, 439, 45l 505
161, 167, 171, 507, 513, 531,541,549, 551 571
209, 234, 244, 574, 579, 594, 600, 613, 6iq '

286, 292,
335, 336,
392, 408,
469, 486,
550, 557,
618, 683,

295,
337,
412,1
488, j
559,

638, 642, 648, 651,
696, 717, 722, 727,
767, 794, 810, 818,
900, 904, 939, 961,
989, 992,

8016,39,46,53,54.84,94 132
163, 165, 184, 203, 219, 220 * 221*
*
*
853, 858, 867,! 233, 243, 293, 297, 301, 312 323
698,
811, 819, 822,

272, 285,
625, 628, 635, 640, 651, 654 657 *
311, 318, ļ
'
388, 391, 687,703,707,708,712,718,72i *
722, 730, 753, 764, 795, 817,826
450, 464,
846, 847, 860, 861, 865, 883, 815 *
490, 500,
910, 918, 949, 951, 965,967,969
506, 514,
549, 553,
971, 973, 982, 985, 994, .
569, 573,
589, 614, ļ
622, 650,
694, 715, ! 9030, 37, 51, 60, 70, 78, 114
734, 779,
829, 847, ļ 127, 131, 136, 157, 165, 169,170,
179, 187, 189, 195, 203,208,216,
849, 862,
882, 919,
946, 950, 951, 953, 958, 964ļ 965,1 219, 229, 237, 259, 266,277,279,
280, 302, 307, 310, 312, 321,323,
970, 977, 982, 986, 993, 998.
4011,28,31,36,50,61,71, 80, ' 328, 334, 338, 343, 353, 365, 398
125, 137, 151, 159, 167, 193, 205, 400, 402, 406, 417, 432, 438, 439,
212, 217, 223, 251, 266, 270, 276. 463, 477, 484, 487, 494, 501, 523,
301, 308, 313, 330, 335, 342, 347, 536, 543, 547, 553, 566, 571, 582,
374, 382, 384, 385, 387, 394, 397, 587, 594, 596, 602, 607, 608, 625,
400, 403, 412, 417, 418, 431, 443, 658, 662 , 679, 683, 693, 70i, 708,
449, 465, 473, 484, 486, 493, 495,1 718, 720, 727, 732, 741, 747,751,
503, 509, 517, 530, 531, 533, 539, 760, 782, 796, 797, 804, 805, 807,
543, 553, 569, 577, 583, 591, 596, ' 809, 821, 851, 874, 878, 880, 889,
609, 610, 613, 621, 623, 630, 646,1 890,-893, 896, 902, 910, 926, 931,
654, 694, 703, 705, 713, 720, 721, 934, 935, 969, 981, 986, 995.
724, 727,
804, 808,
849, 855,
922, 933,

734, 752,
810, 819,
875, 882,
936, 938,

754, 767, 770,

Vinnesti tiek izsniegti
mazā
Nometņu
ielā Ns 6, IV nod.

831, 839, 842,

885, 904, 914, telpās, 110 pīkst. 5—7 vakarā.
939, 954, 955,
Vinnesti jāizņem līdz 1928. g.

ekonomiskās
1928. gada

Ls

'

12.803,03
350.591,98
43.381,82

konts

78.223,55

11.102,23
14.019,78

3.101,—

Nodrošinājumu konts

63.644,—
40.050,—
7.720,—
5.490,—

īpašumu konts

Remontu konts
d. Dalības naudu konts

Peļņas un zaudējumu
Zaudēts.

Tirdzniecības

Ns 14758 no 1899. g. 29. marta uz Dr. Blanca Hūbner
kundzes
vārdu
par
daž. vērtspapīriem

„

12.

septembrim.

4) Karaklausības apliecību, izdotu no Rīgas apriņķa apsardzības priekšnieka 1920. g. 26. nov.
ar Ns 2453 uz Mārtiņa Bāliņa
un

5)
Latvijas
iekšzemes pasi,
izdotu no Ikšķiles pagasta valdes

18! oktobrī ar ser.
1927. g.
N. P. Ns 10624 uz Mārtiņa Balina
"

nodaļas .

d) Vecgulbenes

e) Skrīveru

34.400 rbļ. un Mk. 18.500 apmērā;
Procentos ......
Ns 20454 no 1907. g. 18. jūnija uz grāfienes Hedvig
Kevserling vārdu par daž. vērtspapīriem Remonti

„

25.500 rbļ. apm.:
Ns 23485 no 1912. g. 28. februāra uz Fischer ģimenes
legata
administrācijas
vārdu
par
daž.

„

vērtspapīriem 64.400 rbļ., z. 125 rbļ. un
Mk. 6.000 apmērā;
Ns 23487 no 1912. g. 1. marta uz Mūller ģimenes
legata administrācijas vārdu parl 78.414,50r.

„

sabiedrības ,.GAUJA "
1. janvāri.
Pasīvs

L^
78.054,88
Rezerves kapitāla konts
14.806,49
4.034,96
Inventāra amortizācijas konts
. . .
2.002,50
Nekustamu īpašumu amortizācijas k-ts
. 327.115,39
Dažādu personu (kreditoru) konts
Paju kapitāla konts

'

.

Pasīvo vekseļu konts

80.384,23

Depot vekseļu

63. 644,—

konts

„

21.105.22

36.009,45

1927. gada skaidrā peļņa

_

^
39
_630J27,

rus nav

dzīt,

Pretējā gadījumā pēc šī termiņa no-

tecēšanas minētās zīmes tiks uzskatītas par nederīgām

izdotas jaunas.
Rīgā, 1928. g. 16. augustā.
11807ē

un to vietā

Ns 2574.
Rīgas biržas banka.
Iespiests

par

1927. gadu.

Pelnīts.

Ls

Ls

32.351,39
25.518,99
28.069,82
20.718,93 150.505,77
12.014,58
4.907,01
2.002,50
1.401,97
11.526,79

precēm:
a) Rīgā

7.275,06
61 488,57
46.297,59
51.033,56
36.848, 23 202.943. M

b) Siguldā
c)

Inčukalnā

d) Vecgulbenē
e)

Skrīveros

Saņemti rabati
no preču
piegādātājām firmām . .
Pelnīts uz kommisijas ope-

rācijām
Peļņa no ceptuves
. . .
Pelnīts uz ārzemes valūtas
kursu

starpībām

....

Peļņa no linu punkta

.

Nekustamu

ek-

sploutācijas

īpašumu

neļna

.

.

.
.

10.434,*'
„
-1

'a«i?6

°6y

„«
™V g

1.8o'.'
.
3-"""

1.584,12

1.176,38

iespējams pie-

sakarā

pašnāvību

ar
.

.

.

viņa
. .

260,—

14.547,29
185.379,12

1927. gada tīrā

ir pazudušas un tādēļ šī banka, saskaņā ar apstiprināto statūtu
30. panta piezīmi, uzaicina visus, kam pie minētām zīmēm būtu
kādas dibinātas tiesības, pieteikties Rīgas biržas bankā 6 mēnešu

laikā, skaitot no šīs dienas.

43.846,64

.

lies sakarā ar kasiera
Muižuļa pašnāvību . .
d) Rīgas kantorista Liepas iztērētie Ls 260, ku-

Ns 24261 no 1913. g. 23. februāra uz Eugenie Lieven
,par
daž.
vērtspapīriem
jkdzes
vārdu

vērtspapīriem 28.950 rbļ. un z. 5.375 rbļ.

~i

nod
954,45
c) Vecgulbenes nodaļas kases iztrūkums, kas cē-

apmērā:

no 1913. g. 7. maija uz Elisabeth Koch,
dzim. von Stein, kdzes vārdu, par daž.

konta specifikācija

iespējams piedzīt:
1) Siguldas nod. Ls 629,67
2) Vecgulbenes

John

Ns 24443

.

a) nepiedzenami vekseļi .
b) debitori, no kuriem nav

25.000 rbļ. apmērā;
„

.

.

tizacija
Inventāra amortizācija.
Norakstīts zaudējumos:

Armitstead atstātā mantojuma vārdu,
par daž. vērtspapīriem Mk. 191.500 un

ļ

2.970,27

Pārejošu summu konts
Aizdevumu konts

Ls

Nekustamu īpašumu amor-

Ns 23384 no 1911. g.22. novembra uz barona Joachim
von der Ropp, Jaunaucē, vārdu, par daž.
200 rbļ. 5% Igaunijas ķīlu zīmes;
Ns 24080 no 1912. g. 20. oktobra' uz
William

329.500 rbļ.

.

nodaļas

nodaļas

118011)

Brutto peļņa uz pārdotām

a) Rīgas kantora ....
b) Siguldas nodaļas . . .

,,

„

„

Ls

izdevumi:

c) Inčukalna

633

'

661, 662 687
733, 753 ' 75u'
819, 827 ' 865 *
*
966,974 985 '
'

237, 242, 269,
295, 297, 306,
336, 339, 365,
435, 444, 445,
481, 482, 487,
516, 527, 536,
574, 583, 587,
664, 681, 688,
792, 806, 807,
864, 872, 875,

Pārejošu summu konts

z. 7.875 rbļ. daž. vērtspapīriem;

„

vārdu;

11231ē

236,
292,
332,
434,
476,

Tekošu rēķinu konts
Inventāra ' konts

Nekustamu

130,
179,
256,
331,

*
898, 915, 921, 940, 943, 976, 979,! 325, 329, 336, 339, 345, 357 373
986.
, 379, 392, 393, 397, 411, 413 ' 417
427, 447, 455, 464, 470, 481 ' 484 *
3002, 10, 27, 34, 38, 47, 51, 86,!
'
'
93, 109, 113, 129, 130, 135, 138,1 486, 490, 494, 499, 503, 506 51] *
523, 546, 551, 555, 559, 568 577
149, 163, 205, 214, 218, 223, 229,
580, 581,598, 601, 611,612 614 *

. . s

Aktīvo vekseļu

50, 57, 62, 66,

5016, 26, 47, 50, 67, Ss/Št^T
106,118,136, 141, 147 lši'%
224, 229, 246, 248, 250 , 25fi
&
276, 280/286, 298, 299
305 S«
312, 318, 324, 333, 338, 340'S
350, 352, 369, 384, 389, 39? S
408, 422, 432, 445, 45! 455 _
497, 507, 508, 513, 514, 518 S'
542, 548, 552, 654, 555, 565
S*
584, 585, 587, 597, 609,
613 _
621,626, 657, 671,675 681 rP
690, 718, 729, 734, 738,
748 t£ *
778, 783, 789, 818, 827, 856 te?
863, 873, 889, 917, 931,964 q&
' **>
978, 986, 990, 991
6001, 15,30,55,57,58 71
<*
93, 107, 113, 116, 117, 124
1^
145, 154, 155, 186189, 201 in*
256, 263, 267, 289, 296, 306 ' ļSl*
334, 349, 364, 366, 371, 373 * $'
380, 385, 388, 391, 399, 40? ' i£
437, 440, 444, 455, 459, 466 4sT
503,509, 513, 518, 529, 544 ' £i'
583, 584, 615, 624, 634,. 647 ' Sf"
656, 669, 675, 677, 684, 685
fiso
721,731,734, 736, 741, 770 ' 77,
774,795, 812, 815,851,859 Kfi 1
865, 880, 886, 910, 934, 93o '
0*
960, 961,966, 968, 975, 977'S'

608, 613, 659. 620, 631, 641, 646,
648, 649, 655, 689. 690, 691, 692,
698, 714, 719, 740J 747, 750, 758,
759, 767, 769, 771, 788, 802, 810,

.

Debitoru konts

bi-

242, 251, 253, 271, 293, 300, 309,

Bilance uz

dzes vārdu par daž. vērtspapīriem 27.225 r.

Ns 484, izdotu no Ikšķiles pagasta valdes 1920. g. 1. martā
Krastiņa

uz sekošām

13, 30, 48, 49, 53, 54, 58, 68, 79,
115, 141, 143, 156, 172, 173, 183,
189, 193, 194, 196, 209, 228, 230,

uz

Deposit. zīme Ns 12387 no 1894. g. 23. maija uz Mary Cunradi kun-

1927. g.

iekšzemes

saraksts:

956, 969, 973, 979, 980.

Lauksaimniecības
Kases konts
Preču konts

12. augustā,

ļetēm:

11126z

ir paziņots, ka no viņas izdotās:

no

25. oktobrī uz Jāņa Dāle vārdu;

vārdu.

mot svētdienas un svētku dienas,

Samarinovas vārdu;

9. febr. uz Anastasijas Leontija
meitas Afanasjevas
vārsu;

krita

945, 948.

pret

minēto
sabiedrību
būtu
kaut
kādas prasības, iesniegt attiecīgus

(Rīgas biržas bankai

7. februārī uz Pētera Grūbe vārdu.
2) Latvijas iekšzemes pasi ser.

vārdu

10952h

Vinnesti

826, 898, 902, 904,

d.

Stepana d.

vinnestu

234,
288,
14) Latvijas pasi Ns 5722, izd.
326,
no Tolkovas pag. valdes 1922. g. tāra Grinlauba 1924. g. 5. de396,
cembrī
reg.
Ns
1375,
uzaicina
6. okt. uz Aleksandras Nikolaja m
472,
15) Latvijas pasi Ns 4561, izd.

LOTEREJAS

1928. g.

torus un personas, kurām

1. janv. uz Sčergeja Vasilija dēla
Skripicnikova vārdu;

1921. g. 20.

nederī-

sekošus

Latvijas

Kārļa

šo

atsaucoties uz noslēgto pirkšanas-

Valdemāra

Rīgas

iekšzemes pasi
sār.
N. T. Ns 012161, izdotu
no Ikšķiles pagasta valdes 1928 .g.

uz

ar

dēla

Gorban vārdu;
13) Latvijas pasi Ns 5516, izd.
no Tolkovas pag. valdes 1922. g.

Kārļa

dokumentus:

3)

minētās
un

sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
Pēc minētā
10. martā uz Marijas Feodora m. ,,Vald. Vēstn.":
termiņa notecēšanas nekādus ieBaikovas vārdu;
12) Latvijas pasi Ns 284, izd. bildumus neievēros.

valdes

priekšnieka

vārdu.

Ikšķiles

likvidācija

MANTU
notikušas

uzaicina visus sabiedrības kredi-

apmērā;

izdotu
no Daugavpils

Ns

1921. g. 13. jūlijā

P.

iesākta

lēmumu,

no Tolkovas pag. valdes 1922. g.

23. febr. uz Feodora
Starševa vārdu.

11225ē

apriņķa

prefektūras

N.

akcionāru sapulces 1928. g. 14. jū-

pieteikumus likvidācijas kommino Bokovas pag. valdes 1924. g. sijai Rīgā, Ganību dambī Ns 27,
10. martā uz Jāņa Michaila dēla ikdienas no pīkst. 10—13, izņe-

pasi

m.

palīgs 2. iecirknī
izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-

1)

misija,

paziņo ka, saskaņā ar vispārējās

Biedrības

U224ē

Martas-Elizabetes

Ikšķiles

piederumu

Patrimoniāl. Ugunsdzēsēju

630.127,39

izdotu no viņa 1926. g. 12. maijā

zemes

telegrāfa

guta-

sabiedrības zem
firmas
,,Provodniks" likvidācijas kom-

sabiedrības

2) zirga pasi Ns 1545, Izd. no
Tolkovas pag. valdes 1922. g.

Latvijas iekšzemes pasi Ns 13075,

Sluģevics

un

gumijas,

fabriku

Gavrila

vārdu;

zv. «dv. (paraksts).

Pavlovska vārdu.

Ventspils
apriņķa
priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto

uz

perčas

lija

dēla

valdes priekšsēdēt.

Krievu-franču

10. martā uz Golubjeva Maksima

21) Latvijas pasi Ns 2744, izd.
10954b no Tolkovas pag. valdes 1922. g.
derīgu nozaudēto Latvijas iekš21 .martā uz Smirnova Aleksandra
Purvmalas pag. valde izsludina
Dmitrija dēla vārdu.
zemes pasi, izdotu no Griķu pa10953b
par nederīgiem zemāk minētos
gasta valdes 1921. g. 2. decembrī
Veselavas pag. valde izsludina
dokumentus, kuri pieteikti par
ar Ns 885 uz Marijas Jēkaba m.
nozaudētiem:
par ned. sekošus nozaudētus doLuksis vārdu.
11223o
1) zirga pasi Ns 194, izd. no kumentus:
1) iekšzemes
pasi
Jelgavas pilsētas policijas pr-ks Tolkovas pag. valdes 1920. g. Ns 110, izd. no šīs pag. valdes
izsludina par nederīgu Aizputes- 20. dec. uz Tichona Stepana d. 1920. g. 29. janvāri uz Eduarda
Kuldīgas kara apr. priekšnieka Bračkovska vārdu;
Annas d. Sautina v. un 2) iekšz.

palīgs

Konkursa
11877o.

Rīgas

*

Valsts zemes banka,

atrod. Rīgā, Valdemāra ielā

peļņa

.

_ -- -,

36.009,45

.

221.388,57

™
Valde.

:

11323ē

—

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa izsludina par nederīgu Volfa

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa izsludina par nederīgu Au-

Joffes
Izdotu

gūsta Dakara ārzemju
Ns 7953, izd. 1924. ģ.

pasi ar
13. sept.

v,'rlllSSKO**
Valmieras
° ,jjti>
par nederīgu nozai'
^
gatavības apliecību >r<
izd. 1922. g. 15. jūnijā uz

Rīgā.

11829ē

Dreimana vārdu.

ārzemju
pasi
1925.
g. 9.

Liepājā.
Valsts

tiooerafuā.

Ns 2612,
decembrī
U828ē

Valsts

izsludina

%

,

