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Ministru kabineta sēde š. g. 11. septembrī.

Latvijas valdības

175. u
1922. g. 22.)
Sarkanmuižas
Ventspils
apr.
ls
1.
pag. Nuškēs Ādamam Nudienam par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļa nokauto

govi
apr.
Pustinas
2. Daugavpils
pag. Kulakiški sādžā Donatam Joniņam par trakuma
sērgas dēļ nogalinātiem diviem sivēniem . _ . . . .
3. Rēzeknes apr. Reznas pag.
Jūsu ciemā Sergejam Putnevam par trakuma sērgā
kritušo cūku
4. Cēsu apr. Kosas pag. Kuķegos Kārlim Eglītim par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi

.

,

.

11. Cēsu

gas

dēļ

nokautiem

22.

ts

23.

gaļā
239,50

24.

soņa dēļ gaļā nokauto govi
15. Bauskas apr. Iecavas pag.

karsoņa

75,—

dēļ

gaļā

86,50

16.

apr.

Zīru

62,50

26.

82,50

17. Rīgas apr.
Stūrīšos
70,50

Lauberes

Kārlim

.

liņam

par

karsoņa

liellodu

dēļ

28.

gaļā

29.

20.

21.

gaļā

gaļā

48,50

dēļ gaļā

32.

Valmieras

63,50

Darbvedis Bernšteins.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar

125,75

.

Jaunsaules un Bruknas pagasta meliorācijas
sabiedrības „Straume" dalībnieku pilnā
sapulcē pieņemto
Bauskas apr. Jaun-,

Vecsaules un Bruknas pagasta Vilciņu
novadgrāvju projektu. Līdz ar projekta
apstiprināšanu

nokauto

visiem

zemāk

pievestā

dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamās
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties

meliorācijas sabiedrībā ,,Straume ", minēto
meliorācijas darbu izvešanā un izvesto

par
liellopu
kritušo govi

darbu kārtībā uzturēšanā.

102,50

Rīgā, 1928. g. 7. septembrī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

Pēterim Juri-

J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

91,—

Nekustamas mantas saraksts,
ku^s īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 6. septembra lēmuma ir jāpiedalās Vec-, Jaunsaules un Bruknas pagasta meliorācijas sabiedrībā
"Straume", jāņem dalība pie kopējo Bauskas apriņķa Jaun-, Vecsaules un Bruknas pagasta Vilciņu novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

a

„,....

t
S

Dalībniekam
r~v

i-l

Dalībnieka

i

Dalībnieka

*

vārds un

uzvārds

-.

apzimeiums

?
'Alma Kapun
*• Augusts Lavenieks (arī Lavenie„
kovs)

dMārti ņš Nerets
_

ļļ°'?

Ernests Poškovskis
....
Lūcija Vīksnēn
un Roberts

gJanis-Alberts

12

13
"
_
:14

Zaimanovskis. _ .
Lība,
Mārtiņš,
Voldemārs,
Andrejs - Teodors, AlbertsEmils, Aleksandra-Emma un
_Alise-Emilija Apaļit . . .
Ļīzete Kāposts
js 0zollnš
artil?š Silenieks (Šiliņš) .
iV

M-drē

Viinš Truba

.

Jānis Zaimanovskis
....
rricis Friča dēls Fridmans. .
^ustav-Friedrich-HeinrichHaftf

JaGrotens
Rlgā, 1928.
gada 7. septembrī.

Kādā pagastā atrodas mājas

vai

viņa lietošanā
.

N°N°

esošo māju

nosaukums

Darbu
izmaksa pēc
projekta,

pēc
mērniecibas
plāniem

pēc
zemes
grāmatu
reģistra

un pie kādas agrākās muižas

piederēja

rēķina daHbniek
balsu
"
skaitu
Ls

īpašniece

Benguženu Josti

—

1555

Vecsaules pag. Jaunsaules muižas

327,—

Pavarenu-Kriuška
Pavarenu-Nereta

—
—

1493

,,

īpašnieks

Vecsaules

.no
402,—

—
91F,
—

1527
8036
1588

īpašnieks
Mir. Rūdolfa Kundzenova mantojuma masa ......
Mantojuma masa
Jēkabs Mārtiņa d£ls Krūmiņš
īpašnieks

Vīksnens

10

piederošo

īpašuma tiesību

Māju
J

īpašnieks

Zippe (Sipji)
Ozoliņi
Desu Krogus

1506

.

.-

muižas

„

,

364,—
?]4g
oo*

„ T.
" .Paulines pusmuižas
Jēkaba

88—

muižas

223,—
muižas

īpašnieki
īpašnieki

Buludu

—

pagasta

Briģu

—

3858
5336

Bruknas

Sviesteni

?

?

»

Līdzīpašnieki

Vilciņi

—

J537

14F, Fa

Vecsaules pag. Vecsaules muižas
Bruknas pagasta Briģu
muižas
Šenbergas

310,—
80,—

69F

—
8345

19
15

6492
6219

Briģu

41,—
60,44,207387,—
174,—

īpašn.-ieguvēja
īpašnieks
īpašnieks
īpašnieks

Ieguvējs
īpašnieks

īpašnieks
īpašnieks

Tīteru krogus
Krūmiņi
Tempenu-Garie

Lejas-Krist-Truba
Lejas Krist-Vidus
Fridmanis
Kūlu mājas 1

Sviesten-Klabe

14

—

26

6082
7019
3904

Jaunsaules

pag.

pagasta

Piezīmes

Stati dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu
dalībnieku
maksājumu noteikšanai
un
nokārtošanai ,
kā pie darbu pirmreizējas izvešanas . tā arī pie izvesto darbu
uzturēšanas kārtība turpmāk.
neoemot vērā darbu faktisko
izmaksu, kura var būt mazāka
vai lielāka.

245,—
20l,

muižas

Bruknas

ļ

kultūrtechniskās daļas sastādīto un Vec-,

kam par liellopu ļaunā karsonī kritušo govi . . . .

83,30

61,—
2805,49

š. g. 6. septembra lēmumu ir apstiprinājis

apr. Alojas pag.

Vec-Jurkiņos

Kopā

Paziņojums.

75,50

ļaunā karsonī

Jānim

37. Rīgas apr. Allažu pag. VecJimmās Kārlim Bormanim
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto, cilts grāmatā ierakstīto teli . . .

87,50

apr.
Sējas
pag.
dzirnavās Antonam

Launagam

102,50

69,75

veterinārārsts Cīrulis.

govi

Klints

82,50

Veterinārvaldes priekšnieks,

tās pašas sērgas

karsoņa

kri-

soņa dēļ gaļā nokauto govi

Lapsalam par liellopu ļaunā

31. Rīgas

karsonī

mam par liellopu ļaunā kar-

30. Madonas apr. Mēdzūlas pag.
Kalna - Krampiņos Pēterim
61,94

67,25

36. Rīgas apr. Stopiņu pagasta
Bertramos Pēterim Bertra-

pag.

.

.

Liepājas apr. Aisteres pag.
liellopu ļaunā
tušo govi

76,90

nokauto

dēļ gaļā nokauto teli

79,—

.

dēļ gaļā nokauto govi .
35.

ļaunā

Suntažu

.

Mačos Kunam Roppam par

Rīgas
apr.
Bebru
pag.
Kalna-Lukos Jānim Kārkliņam par liellopu ļaunā karapr.

.

Ls

Aizputes apr. Valtaiķu pag.

75,—

govi un

nokauto

Pētersonam
par
liellopu
ļaunā karsoņa
dēļ gaļā
nokauto govi

pag.

Brempelim
par
liellopu
ļaunā karsoņa dēļ nokauto

nokauto

Rīgas
apr. Allažu
pag.
Vec-Jumos Mārtiņam Leimanim par liellopu ļaunā
karsonī kritušo bulli. . .
Valmieras apr. Vainīšu pag.

dēļ

Cēsu apr. Mārsnēnu pag.
Turos Annai Smukuls par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi

Jūlijam

Salas jaunsaimniecībā Jānim

59,50

dēļ

33.

80,—

gaļā nokauto
govi .... ' ....
Tukuma
apr. Pūres pag.
Jaunā muižā Fri im Jankevicam par liellopu ļaunā

Rīgas

—.

Anužos Fricim Jēkabsonam
par liellopu ļaunā karsoņa

soņa dēļ gaļā nokauto govi

40,—

ļaunā

Jaun - Dreimaņos
56 —

62,50

19. Rīgas apr. Daugmales pag.
Lielpadevos Jēkabam Burkānam par liellopu ļaunā
karsoņa
govi

16,—

iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
„ —,20
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
„
(par obligāt. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas
,. —.80

34.

27. Daugavpils apr. Asūnes pag.
Piuķišku
sādžā
Anetei
Kacars par liellopu ļaunā
karsonī kritušo govi . . .

pag.

govi

65,—

4,—
„ —,15

Ls

par katru tālāku rindiņu

57,50

govi

Gvelzim

par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto teli. . .
18. Cēsu apr. Vecpiebalgas pag.
Liel-Staiņos Andžam Kārk-

73,—

75,—

rindiņām

dēļ

karsoņa

pag.

dēļ gaļā nokauto govi .

Kūduma

muižā

karsoņa

Ceriņos Andrejam Kurmim
par liellopu ļaunā karsoņa

62,10

ls

karsoņadēļgaļānokautobulli
25. Jelgavas apr. Džūkstes pag.
Vec-Rambos Arvidam Naudniekam par liellopu ļaunā

75 50

Ventspils

apr.

Grabim par liellopu

nokauto

govi

Cēsu

Unguru

stam par liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā nokauto govi

Liepājas apr. Medzes pag.
Kalniņos Līnai Kaloiņ par
lielopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi
. . .
Jaunlatgales apr. Viļakas
pag. Sīmaņos pils. Jēzupim

Loginam par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi ........

Kaikul-Vagaros Jānim Jansonam par
liellopu ļaunā

6. Rīgas apr. Viskaļu pag. Kalniņos Jānim Davidsonam

8. Jelgavas apr. Valgundespag.
Vasipos Jānim Vasipam par
liellopu ļaunā karsonī kri' .
tušo govi
9. Tukuma apr. Matkules pag.
Žagaros Jānim Doķim par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļa nokauto govi
. . .
10. Cēsu apr. Rankas pag. Savos Leontīnei Vitols par
liellopu ļaunā karsoni kritušo sugas telīti ....

pag.

muižā

vienu teli un vienu govi .
12. Valmieras apr. Pociema pag.
Rumbiņos Leonhardam Vītolam par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi _
13. Liepājas apr. Medzes pag.
Kalna-Gudiņos Miķelim Gu-

cim par liellopu ļaunā kar-

par liellopu jaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . .
7. Kuldigas apr. Ivandes pag.
Ķeiros Edai Janson par liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi

Kūduma

Juliusam
Grabim par liellopu ļaunā
karsonī kritušu vienu telīti
un govi un tās pašas sēr-

5. Madonas apr. Meirānu pag.
soņa dēļ gaļā nokauto govi

apr.

Unguru

14. Valmieras apr. Rozēnu pag.
Silkalējos Indriķim
Liepiņām par liellopu ļaunā kar-

Zaļmežniekos Andrejam Lā-

Kantoris un svētku dienas

^fe^^^S^^

Redakcija:
un ekspedīcija:
Rīgā, pilī J\T»2. Tālrunis 20032 Cf^^^S^^^ Rīgā, pilī J4& 1. Tālrunis
^ļfšlgHpPfp*^
2C031
Runas stundas no
<5
11—12
Atvērts no pulksten 9—3

68,50

45,—

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

laikraksts

b) citu

Ziņojums

(Lik. kr. 1920. g.

^

iznāk katru dienu, izņemot

Valdības iestāžu paziņojumi.
par izsnieg to zaudējumu atlīdzību par sērgu
dēļ nogalinātiem un sērgās kritušiem lopiem
1928. gada augusta jjrjftnesī

oficiāls
svētdienas

Jēkaba

muižas

Briģu

muižas

149,—

Kultūrtechniskās dajas vadītāja v. J. Pels?.
Drbvedis F. Briedis.

'

izciešanas.
Jānis Annas d. Irbe, Bauskas

apr. Kurmenes
pag. piederīgs, dzimis 1904. g.27. decembri (v. st.),
rom-katoļticīgs, neprecējies, apmeklējis pamatskolu, pēc nodarbošanās galdnieks, agrāk vairāk
reizes sodīts par zādzībām.

Personām, kam būtu zināma viņa uzturēšanās
vieta, nekavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai
policijai, kurai to apcietināt un ievietot tuvākā
ieslodzījuma
vietā, ieskaitot kara prokurora
rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

darbība.

Ministru kabineta

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, kara ierēdnis Jaunalksnis.

Personu

kuru
14091.
14092.

saraksts,

meklēšana izbeigta

JVe 289.

1. Atbrīvo no ieņemamā amata, uz
paša lūgumu, goda konsulu Lionā Francijas
pilsoni Joseph-Paul Berthelet, skaitot
no š. g. 20. septembra.
Ieceļ līdzšinējo Vecāko tiesu amatu

kandidātu pie Rīgas apgabaltiesas Verneru
VItiņu par Rīgas apgabaltiesas prokurora biedru.

Bērmans, Noa, 25700/28. g. (12. VI 28).
Čakste, Anna Anša m. 25878/28. g.

pavalstniekam
3. Atļauj
Igaunijas
Nikolajam Pimenovam strādāt kā latīņu
-un grieķu valodas skolotājam valsts Rīgas
vācu vidusskolā 1928. 1929. māc. gadā.
4.

Uzņem

pavalstniecībā

Latvijas

noraida 1 lūgumu dēļ
uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.
308 ārzemniekus;

(4. VII 28).

14093. Denkins, Andrejs Antona d. 25550/28.g.
(16. V 28.)
14094. Kleins, Elza Jāna m. — 21129/26. g.
(28. VI 26).
14095. Lapušinskis, Timotejs Teodora d. —
17531/26. g. (11. III 25).
14096. Lasmans, Viktors. — 26164/28. g.
(23. VII 28).
14097. Litčenko, Michaiis Romāna d. —
16954/25. g. (17. II 25).
Nikifora
d. —
14098. Malafejs, Judins
16971/25. g. (14. XI 25).
14099. Jvlarcinkevičs, Bernhards Kār|a d. —
26096/28. g. (12. VII 28).
14100. Murans, Aleksandrs. — 26094/28. g.
(12. VII 28).
d.
—
14101. Pētersons, Nikolajs
Jāņa
13272/25. g. (7. IV 25).
Lazars Arkādija
d. —
14102. Rabinovič,
18055/26. g. (14. I 26).
14103. Sīmanis, Fricis Jāna d. — 18063/26. g.
(11. I 26).
11-14104. Tanne, Jānis Dāvida d. — 22677/26. g.
(II. X 26).
I4105. Vīnauda,
Pēteris
Pētera
d.
—
10316/24. g. (167/V 24. IX).
Kriminālās pārvaldes priekšnieks Tīfentāls.
Darbvedis Lakševics.

Izlabojums.
Š. g. ,.Valdības Vēstneša" 180. numurā

iespiestā muitas departamenta rīkojumā
JM° 245 četrpadsmitā rindā no augšas
izvedmuita" vietā jābūt „ievedmuita".

Kongress

Tautu

Iekšzeme.
Aplam saprasts ierosinājums.

Ženēvā, 11
septembrī.
Tautu Savienības kongresa

Latvijas pilsētu savienība bija piesūtījusi
pilsētu pašvaldībām ierosinājumu būt rosīgākām savā darbībā, īpaši saimnieciskās
lietās, aizrādot, ka līdzekļus, ja to trūktu,
varētu pieprasīt no Hipotēku
bankas.
Jaunjelgavas pilsētas dome acīmredzot

Savā runā
vispārējās

debatēs
Latvijas ārlietu ministris
Balodis izteicās, ka savienība notecē-

jušā gadā veikusi ļoti ievērojamu darbu,
It
īpaši jāpiemin
kas
pelna atzinību.
Tautu Savienības darbība saimnieciskā
un financiālā laukā. Arī viņas centieni
satiksmes un tranzita lietās ir ievērojami.
Latvija pielikusi daudz enerģijas, lai
savestu atkal kārtībā pasaules kara un
revolūcijas laikā izpostītos
dzelzceļus,
tiltus un ostu ierīces. Latvijai ir ļoti
svarīgi, lai preču satiksme varētu attīstīties pilnīgi brīvi visos virzienos. Diemžēl
vienmēr vēl pārtraukta satiksme par starptautiskām dzelzceļlīnijām, kas iet cauri
Polijai un Lietavai un kuru gala punkts
ir Latvijas ostas. Jāvēlas, lai Tautu
Savienībai izdotos panākt šo svarīgo satiksmes ceļu atvēršanu.
Latvija bez ierobežojumiem devusi savu
piekrišanu abām starptautiskām konvencijām par brīvtirdzniecību.
Kā agrārās

valsts

pārstāvis

runātājs

tomēr izsaka

nožēlošanu, ka vispasaules

saimnieciskās

konferences

svarīgie

uz kopdarbību

ieteikumi

attiecībā

lauksaimniecības sfērā vēl

nav izvesti dzīvē.

Ministris pārliecināts,

ka Tautu Savienības centieni, veicināt
ražošanu lauksaimniecībā, turpmāk vēl

pārprazdama šo ierosinājumu, sapratusi
to tā, ka Hipotēku bankā nauda gaidīt gaida noņēmējus un vajaga tikai nolemt, ka
nauda vajadzīga, un tad tūliņ var braukt
pēc naudas uz banku. Tamdēļ jaunjelgavieši arī nolēmuši pieprasīt nespējnieku

spēlēs lielu lomu.
Atbruņošanās jautājumā
Balodis aizrādīja, ka nepietiek ar paraugkonvencijām

patversmes būvei Ls 60.000 un slimnīcas

cijas

būvei Ls 40.000, kaut gan par šo ēku būvi
vēl nekas nav lemts, nav pagatavoti ne

mijas

ēku būvplani, ne maksas aprēķini nedz arī

domāts, ko pilsēta varētu ieķīlāt kā nodrošinājumu šim miljonu parādam un cik
ilgā laikā to varētu atmaksāt. Aiz šiem
iemesliem tad

arī

naudas

pieprasīšanas

lēmumam būs jāpaliek tikai uz papīra.

par šķīrējtiesu un savtsarpēju militāru palīdzību. Tautu Savienībai jāpanāk, lai

viņā ietilpstošās
arī

dzīvē.

valstis

tādas

tiešām pieņem

konven-

un

izved

Runātājs apsveic faktu,

kā So-

ierosinājumu

par

starptautiskas

konvencijas
slēgšanu,
kas
nodrošinātu financiālu palīdzību kara gadījumā

vēsts prombūtnē esošais Ernests

kam

ir

uz

šo mantojumu,

vai

nība ved pretim izvešanai dzīvē.
aizstāv

uzskatu,

ka

šinī

laukā

mantojums

un uzaicina kam

ir

'

Jēkaba d. Veidemans ir dzīvs, sakarā ar to, tiesības kā mantuz šo mantojumu, vai sakarā
viņa taisīs lēmumu ar kuru niekiem, legatārijiem, fideikom- ar to, tiesības kā mantniekiem
atzīs Ernestu Jēkaba d. Veidefideikommisāriem,
misārijiem, kreditoriem un t. t., legatāriem,
manu par mirušu, tāpat uzaicina pieteikt šīs tiesības minētai tiesai kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
visas citas personas, kurām ir sešu mēnešu laikā, skaitot no šī tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ticamas ziņas par bezvēsts promsludinājuma iespiešanas dienas. laikā, skaitot no šī sludinājuma
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un būtnē esošā Ernesta Veidemaņa
Ja minētās personas savas iespiešanas dienas.
2019. p. pamata paziņo, ka pēc uzturēšanās vietu vai nāvi, ie- tiesības augšā uzrādītā
termiņā
Ja minētās personas savas
1928. g. 5. janvārī, Vaives pag. sniegt tiesai viņas līdz augšā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā līs tiesības augšā uzrādītā termiņā
L. Kozākās mirušā Jāņa Mārča minētam termiņam.
L. Ns5165/28 tiesības zaudējušas.
L. Ns 5379 nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
d. Reķa ir atklāts mantojums un
Rīgā, 1928. g. 5. septembrī.
tiesības zaudējušas. L. Ns 5388
Rīgā, 1928. g. 4. septembri.
uzaicina, kam ir uz šo mantoPriekšs. v. A. Veidners.
Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšsēd.
v.
A.
Blūmentāls.
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā I3282ē
Sekretārs A. Kalve.
13154
Sekretārs A. Kalve. Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
mantiniekiem, legatārijiem, fidei13157
Sekretāra A. Kalve.
kommisārijiem, kreditoriem li. 1.1 Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļa,
pieteikt šis tiesības minētai tiesai uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši 2019. p.
pamata paziņo,
ka
sludinājuma iespiešanas dienas. pēc 1928. g. 27. aprīli ', Rīgā 2019. p. pamata paziņo, ka pēc uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
1919. g. 31. jūlijā
Rīgā mir. 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Ja minētās personas savas mirušā Otto Kārļa d. Špillera ir
Kārļa Jansona ir atklāts manto1919. g. 29. janvārī Rē zeknē mitiesības augšā uzrādītā termiņā atklāts mantojums un uzaicina,
Pētera dēla
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs kam ir uz šo mantojumu, vai jums un uzaicina, kam ir uz šo rušā Kārļa-Pētera
mantojumu, vai sakarā ar to, Celmiņa ir atklāts mantojums un
tiesības zaudējušas.
L. Ns 5389. sakarā ar to, tiesības kā manttiesības
kā
legatāmantniekiem,
uzaicina, kam ir uz šo mantoniekiem, legatārijiem, fideikomRīgā, 1928. g. 4. septembri.
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
misārijiem, kreditoriem un t. t., rijiem, fideikommisārijiem, krediPriekšs. v. A. Blūmentāls.
toriem
u.
t.
t.,
pieteikt šīs tiesī- kā
legatāriem,
mantiniekiem,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
13159
Sekretārs A. Kalve.
bas minētai tiesai sešu mēnešu fideikommisāriem,
kreditoriem
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, sludinājuma iespiešanas dienas. laikā, skaitot no šī sludinājuma un t. t., pieteikt šis tiesības
iespiešanas dienas.
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
Ja minētās personas savas
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
Ja minētās personas savas tie- skaitot no šī sludinājuma iespie2019. p. pamata paziņo, kāpēc tiesības augšā uzrādītā termiņā
šanas dienas.
1925. g. 12. maijā Naukšēnu pag., nepieteiks, tad viņas atzīs kā sības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā līs tieJa minētās personas savas
mirušā Kārļa Kārļa d. Argaļa šīs tiesības zaudējušas.
sības zaudējušas.
L. Ns5070 tiesības augšā uzrādītā terminā
Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
ir atklāts mantojums un uzai13161
Rīgā, 1928. g. 4. septembrī. nepieteiks, tad viņas atzīs kā
cina, kam ir uz šo mantojumu, L. Ns 5139.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls. Priekšsēd. v. A. Blūmentāls. šīs tiesības zaudējušas.
vai
sakarā
ar
to, tiesības
Sekretārs A. Kalve.
13155
Sekretārs A. Kalve.
kā
Rīgā, 1928. g. 4. sept. L. Ns 5371
mantniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, kreditoriem Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3.
Priekšsēd. v. A.B } ūm e n tāls.
civīlnodaļa, 13158
un t. t., pieteikt šīs tiesības miSekretārs A. Kalve.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un uz civ. ties. lik. 2011., 2014.
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
un
2019. p. p. pamata paziņo, ka 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
skaitot no šī sludinājuma iespieRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pēc 1924. g. 5. maijā
Adlienas 1891. g. 18. aprīlī Rīgas Jūr- uz civ. ties.
šanas dienas.
lik. 2011., 2014. un
pagastā, Pauru mājās mirušā malā,
Dubultos
mirušā
Krisavas
Ja minētās personas
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Jāņa Pētepa d.- Abeltiņa ir atstapa
(Kristjāņa)
Rieksti
ņa
tiesības augšā uzrādītā termiņā
1918. g. 8. augustā Krievijā,
klāts mantojums
un
uzaicina , ir
atklāts
mantojums
un Maskavā
nepieteiks, tad viņas atzis kā līs
mirušā
Vilhelma
kam
ir
uz
šo
mantojumu,
vai
kam
ir
uz
uzaicina,
tiesības zaudējušas.
L. Ne 5376
šo Fridricha
Zecena
(Ziecena)
sakarā ar to tiesības kā mantivai
sakarā
ar
mantojumu,
to, ir
atklāts
mantojums ' un
Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
niekiem, legatārijiem, fideikomtiesības kā mantniekiem, legaPriekšs. v. A. Blūmentāls.
misārijiem, kreditoriem un t. t., tarijiem .fideikommisārijiem, kre- uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
13160
Sekretārs A. Kalve.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai ditoriem un t. t., pieteikt šīs tielegatārijiem,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sības minētai tiesai sešu mēnešu kā mantniekiem,
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
fideikommisārijiem , kreditoriem
sludinājuma iespiešanas dienas. laikā, skaitot no šī sludinājuma
un t. t, pieteikt šīs tiesības
ievērojot
Teodora
Jēkaba d.
Ja minētās personas savas
Veidemaņa lūgumu dēļ Ernesta tiesības augšā uzrādītā termiņā iespiešanas dienas.
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
minētās
Ja
personas
savas
tie- skaitot no šī sludinājuma iespieJēkaba dēla Veidemaņa atzīšanas nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
sības augšā uzrādītā termi ņā šanas dienas.
par mirušu un pamatojoties uz tiesības zaudējušas.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
savu 1928. g. 14. augusta lēmumu
Ja minētās personas savas
Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
tiesības zaudējušas.
L. No5362 tiesības augšā uzrādītā terminā
un civ. ties. lik. 1940. un 1950. p. L. Ne 5359.
13188
un viet. civ. lik. III sēj. 524. p.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
tiesības zaudējušas.
pamata, uzaicina bezvēsts promL. Ne 5361
Sekretārs A. Kalve. Priekšsēd. v. A. Blūmentāls
būtnē esošo Ernestu Jēkaba d.
13156
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Veidemanu
ierasties tiesā vai Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls
dot par sevi tiesai ticamas ziņas uz civ. ties. Iik. 2011. 2014. un Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
13189
Sekretārs A. Kalve.
termiņa gada laikā, no šī sludi2019. p. pamata paziņo, ka pēc uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald. 1926. g. 26. aprīlī Beļavas Ragu2019. p. pamata paziņo, ka pēc Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
mirušā
Augusta
Vēstnesī" aizrādot, ka ja pēc kalnā
Jē- 1925. g. 11. janvārī Rigā miīušās uz civ. ties. Iik. 2011.,
2014. un
šī termiņa notecēšanas tiesa nebūs kaba
dēla Dārgais
ir atatraitnes
Annas
Jāņa
meitas 2019. p. p. pamata
paziņo, ka
saņēmuši ticamas ziņas, ka bez- klāts
mantojums un uzaicina, Rūsas, dzim. Mucirj, ir atklāts pēc 1928. g.
19. janvārī' Val-

_

runu

n,?,JJļjem

Nacionālais teātris. Trešdien
12 «„,
pulksten 7.30 vakarā, Bela Šenes
n™,'
popil|ārā
komēdija „MīIas
rotaļa".
Cpt
13. septembri, pulksten 7.30 vakara
nS
dzejas darbs ,,Rīgas ragana" — Pi 2iwl?a
14. septembrī, pulksten 7.30 vakarā raut/c
? "
J. Raiņa „ 11 j a Muromietis" ' — w.?«
15. septembrī, pulksten 7.30 vakarā
» utas
izrādē Aspazijas „Z a 1š a lī gava". '

__

Literatūra.
Jaunības Tekas. Literāriski zinātnisks
ms^
raksts jaunībai.
Ns 9. — 1928.
Red Tnei
torsizdevējs A. Jessens.
Mazās Jaunības Tekas. Ns 9. — 1928

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada

12. septembri .

Devīzes
1 Amerikas dollara

5179—5, » „

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku

25,13—251»
20 18—2nw
7l #0-rļ to
99 45—inrwi
2701-272?
138,40— 139 m
137,90—13s' fin

100 Beļģijas beigu

100 Šveices franku
100 Itālijas liru

100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu. ...... 137,95-138ffi
100 Austrijas šiliņu
72,70—7340
100 Cechoslovaķijas kronu
. . . 15,30—ļj'^
100 Holandes guldeņu
207,35—20835
100 Vācijas marku
123,20 12385
100 Somijas marku
12,96 1308
100 Igaunijas kronu
138.35—139 05
100 Polijas zlotu
57>5—58 65
100
litu
Lietavas
1 SSSR červoņecs

51,00—51'1

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg

Balodis
Tautu

miera

mir.

3425-3445
93—101

Sudrabs 1 kg
Vērtspapīri:

5%
4%
6%
8%

Runas beigās Balodis izteica pārliecību,
ka Tautu Savieniba vienmēr vairāk vedīs
cilvēci uz mieru un progresu. Latvija

( Tiesu
sludinaj uvni.

0Zarēs

'

Māksla.

tām valstīm, kurām uzbrukts, Tautu Savie-

Savienības padome nedrīkst saistīt ar
noteikumu, ka viņa var pieņemt lēmumus
tikai vienbalsīgi.

(Iekšl. Min. Vēstn.)

..

uzņēma

aplausiem.

Savienībā.

1928. g. 10. septembrī.
Kafa tiesas priekšsēdētājs,

savas puses centīsies visās
Tautu Savienības darbu veicināt

ministra runa

Mūsu ārlietu

sēde

1928. g. 11. septembrī.

2.

no

Ārzemes.

'

pamatodamās uz savu 1928. g. 8. septembra
rīcības sēdes lēmumu un kara tiesu lik. 951.
un 953. p., meklē Jāni Annas d. Irbi, kas
1928. g. 24. augustā izbēdzis
no Daugavpils
cietuma ārējiem darbiem un izvairās no soda

Valdības

'

Kara tiesa,

Pētera

neatkarības aizņēmums. . .
Valsts prēm. aizņēmums . .
Zemes bankas ķīlu zīmes. .
Hipotēku bankas ķīlu zimes

98—100
98—100
92—93
96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevict
Zvērināts biržas māklers Th. Šummer».
Reaktors M. Ārons.
Dāvā

dēla

Vijupa ir
atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem , kreditoriem
un t. t., pieteikt
šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa uz clv. prov.- 293-, 295.,
298., 301., 309., 311, ? P^ata

uz Fridricha Eichmap i^ļ
viņa prasības lietā pret Offeffjīiadl
Eichmans, dzim Gusev'S, jrif

laulības šķiršanu, uzaicina pimlfi,
kuras dzīves vieta prasītājam naV
zināma, ierasties tiesā četru mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības raksta un tam pievienotiem dokumentiem.
Rīgā, 1928. g. 4. septembrī.
Ja atbildētāja noliktā laikā neL. Ns 5358.
,
13190 ieradīsies personīgi vai caur pilnPriekšsēd. v. A. Blūmentāls. varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
Sekretārs A. Kalve. lietas izklausīšanai aizmuguriski.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 8. maijā Rīgā mirušā
Jāņa Jāņa Eduarda d. Grinerta
ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesibas
kā mantniekiem, legatāriem, fideikomisāriem, kreditoriem
un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.
Ja minētās
personas
savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā līs

Rīgā, 1928. g. 5. septembri.
133l8d
N° 436725. L. Ne. 372.
Priekšsēd. b. v. i. (paraksts).
Sekretāra v.S tūre.
Jelgavas

apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. i30. augusta nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jelgavas-Bauskas zerrtes grāmatu nodaļā uz Jēkabam Sīlim
piederošā
nekustama īpašuma ,
Bauskas apr., Vec - Jaunsaules
muižas Kurseln-Jaunzem m. ar
zem.grām. Ns 1450 korroborett
akts: obligācija par 2000 kr. rbļ,
izdota 1914. g. 25. februāri M
Amt-Bauskas krāj-aizdevu kase»
tiesības zaudējušas.
vārdu un korroborēta 1914.ļ
Rigā, 1928. g. 5. septembri.
25.
februārī ar Ns 459, ierasti»
L. Ne 2757.
] 3281
šaī tiesā viena mēneša Ja'ĶfPriekšsēdēt. v. A. Blūmentāls. skaitot no sludinājuma iesp«;
- Sekretārs A. Kalve. šanaj: dienas „Valdības Vēstnesi
un iesniegt minēto akti.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
akti nc'^
Ja noteiktā laikā
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un sniegs,
tiesa atzis obligāciju P
2019. p. pamata paziņo, ka pēc iznīcinātu un lūdzējam J"3?2"
1922. g. 9. decembrī Vilzenu Sīlim atvēlēs prasīt hipote*»
pagastā Prūša mājās
mirušā dzēšanu zemesgrāmatās.
Fridricha
Jāņa
dēla
tem W
Ku&e
Jelgavā, 1928. g. 4 sep
ir atklāts mantojums un uzL. Ns 156 aicina, kam ir uz šo mantoPriekšsēdētāja v. Veiss.
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
13284ē
Sekr. Mittelhots ^.
ka mantiniekiem , legatārijiem,
fideikomisār., kreditor. un t. t.,
Jelgavas apgabaltiesa,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
uz 1921. g. 1. februāra l'T
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī par laulību 50., civ. protsludinājuma iespiešanas dienas.
339., 366., 411., 706. un M8. g
Ja minētās personas savas tu pamata, dara zināmu «*?>
tiesības augšā uzrādītā terminā Ozoliņš, dzim. Vaguls, ka'
nepieteiks, tad viņas atzīs kā 1927. g. II. aprīli, ^%,.
M
šis tiesības zaudējušas.
nosprieda: viņas laulību
l~ &
tinu Ozoliņu šķirt.
Rigā, 1928. g. 6. septembri.
'
temC"L.J6 5263.
,33,7
Jelgavā, l928. g. 4. sep
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Priekšsēd. v. E. FeļdiM j
Sekretāra pal.r*

13289z

,,,avas

J

Jelgavas

apgabaltiesa,

1967. 2011.,
proc. lik.
„ 9i)7Q P- pamata, uz-

uz

civ.

apgabaltiesa,

Liepājas

proc.

apgabaltiesa,

lik. 1967., 2011
saskaņā ar savu š. g. 30. augusta
un 2079. p. pamata uzlēmumu, uzaicina 1927. g. 26.aul4
uz
1924.
g.
aicina
visus,
kam būtu uz 1924. g. gustā Cīravas pag. mirušā
*> ,v£u Tkam būtu
Jana
aicin
Annas An8. oktobrī mirušā Rubas pagasta
Anša d. Pūra mantiniekus, kre,t-pmbrī mirušās
henieks,
dzim.
23deC
māju īpašnieka
Gustava Stein'
Dam
ditorus, legatārus,
fideikommi<JršJ? -. ,' tstāto mantojumu kādas berga atstāto mantojumu kādas sārus un
visas citas personas, kuUp
legatiesības kā mantniekiem, legarām varētu būt kādas tiesības
-'£š kā mantiniekiem,
tāriem, fideikommisāriem, kre* JT fideikommisāriem , krevai prasības uz atstāto mantotānem. ''
ditoriem u. t. t., pieteikt savas jumu,
t t _ pieteikt savas
pieteikt tādas tiesai sešu
dl,0
sešu mēnešu tiesības šai tiesai sešu mēnešu mēnešu
-H« šai tiesai
laikā, skaitot no sludi*?«kaitot no sludinājuma laikā, skaitot no sludinājuma nājuma iespiešanas dienas.
'
Vald. Vēstn.". iespieduma
dienas
Tiesības un prasības, par kug^menass.
. .Valdības
ieteiktas tiesības Vēstnesi" . Termiņā nepieteikt, rām nebūs paziņots tiesai minētā
nep
inā
Term
laikā, tiks atzītas par zaudētām
'
eku zaudējušam. tiesības ieskatīs par spēku zauskatīs par *P
dējušām.
uz visiem laikiem. Ns917m. 28.
g.
4.
septembrī.
, ,.,5
1Q28
lw
Jelgavā, 1928. g. 5. septembrī.
Jelgava,
g.
Liepājā, 1928. g. 5. septembrī.
\^^/28.
L. Ns 724/1928. g. .
I3319L
v. Veiss.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
Prie kšsēdētāja
Priekšs.
v.
Veiss.
13296z
Sekr. Mittelhofs.
Sekretārs A. ļansons.
,3283ē
Sekretārs Mittelhofs.

2014.

apgabaltiesa,
Je lgavas

uz sava š. g.
pamatodamās
nolēmuma, uzaicina
Si au gusta
kuras rokās atrodas
« personu,
zemes gra-

«Lrie leavas-Bauskas
uz Jānim Pāvila d.
iJ noda|ā piederoša nekustaOrman im
Misas muižas „Purmā īpašuma
mājām ar zem. gram.
„lr
akts: l)pirV! 1857 korroborēta
līgums izstāpārdevuma

kumadīts

1883. g. 23. aprīli uz Teodora

Orothusena

vārd u un korroborets

226
pat
Q
1883 g - JJHs
ivX) ' c rbļ. lielu pirkuma-pāratlikumu, iedevuma naudas
rasties šai tiesā viena mēneša

skaitot no sludinājuma
laikā
„Vald. Vēstn."
ies piešanas dienas
minēto akti.
un iesniegt
laika
akti neļa noteiktā
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
lūdzējam Jānim
sama ksātu un
atvēlēs
Pāvila d. Stūrmanim
zemesnrasit hipotēkas dzēšanu
L.Ns 221/28. g.
grāmatās
Jelgavā,

1928. g. 4. septembrī.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekr. Mittelhofs.

I3285ē

Je lgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 213., 311. un
3091 p. pamata, uzaicina Ansi
dzīves vieta
Markevicu, kura
nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties šaī tiesā saņemt norakstus no viņa sievas Paulines

Liepājas

saskaņā

Liepājas

apgabaltiesa,

ar savu š. g. 23. augusta

lēmumu, uzaicina 1921. g. 30. aprīli Griķu

pagastā mirušā Ernesta
Tontegode mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikommisārus un visas citas personas, kurām ir kādas tiesības un prasības
uz atstāto mantojumu, vai kuras
vēlētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem
un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.
Ns 662m./28.
Liepājā, 1928. g. 5. septembrī.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
13290z
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas

apgabaltiesa

uz

Kirila Iviņa lūgumu un pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081.
un sek. p. un 1928. g. 31. augustā
lēmumu, uzaicina personas, kuru
rokās atrodas sekošas uz Kuldīgas apr. Sātiņu
pag. ,,Venge
*

Markevics iesūdzības raksta, viņu
un no cedētas, — sešu mēnešu laikā,
laulības šķiršanas lietā
skaitot
no sludinājuma
iespiepielikumiem un uzdot savu dzīves
Ja mivietu Jelgavas pilsētā.
nētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izklātbūtnes.
spriedis bez viņa
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus atstās tiesas kancelejā.
L. Ns 447/28.
Jelgavā, 1928. g. 4. septembrī

vietu

Priekšs. v. E. Feldmanis.
132875
Sekret. pal. F. Kāps.

šanas dienas, ierasties tiesā, līdz-

termiņa

obligāciju
gadījumā,
maksātiem
nīcinātām,

notecēšanas,

turētāja

arī

neierašanās

parādus atzīs par

sa-

un obligācijas par iz-

piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt parādu izdzēšanu

iz zemesgrāmatām.

Ns 812/28.

Liepājā, 1928. g. 4. septembrī.

sandera Skavradu, kura dzīves
vnieta nezināma, četru
mēnešu
laikā

Ierasties

šaī

tiesā

saņemt

norakstus no viņa sievas Annas
Skavrads, dzim.Babinskis, iesūdzības raksta, viņu laulības šķiršanas lietā un no pielikumiem,
un

uzdot

savu

dzīves

vietu

Jdgavaspilsētā.
Ja minētā laikā
aicināmais neierastos, lietu noliks

'uzitrmiņu un izspriedīs bez viņa

nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz viNs915m.28
siem laikiem.

Liepājas apgabaltiesa.

uz

Atta

Biržnieka

lūgumu

un

uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p., 1928. g. 30. aug.
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
un iznīcinātu hipotēkarisku oblipamatojoties

kura apgrūtina Attim
Birzniekam piederošu nekustamu
gāciju,

Aizputes apr., Rudbāržu
,,Kliņķu" mājas ar krep. N2822-II
mantu

reģ.

un 1881. g. 6. jūlijā ar žurn.

Liepājā, 1928. g. 5. septembrī.
I3293z
.NŠ 903m 28..
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

rodas uz Latvijas valstij, zemkopības ministrijas personā piederošu Maz-Ilmājas muižu ar krep.
Ns 135-1 reģ. nostiprināta 1893.g.

pārzinis

A.Kiršfelds

(paraksts).

reģistra
1. daļā.
Valdes sēdeklis atrodas Liepājā

Liepājā, 1928. g. 5. septembrī.
13302p
Reģistrācijas

Ns 85.
nodaļas pārzinis

A. Kiršfelds.
Sekretārs (paraksts).
Ar Latgales

apgabaltiesas

1928. g. 6. septembra lēmumu
firmas ,,Brāļi Joelson" īpašrasties tiesā, līdzņemot minēto nieki Mendelis un Zalmanis janobligāciju, pie kam 'tiek aizrādīts, keļa
d.d. Joelsoni
ir atzīti
ka pēc minētā termiņa notecēšanas, arī obligācijas turētāja ne-

un piešķirs lūdzējam

tiesību sa-

ņemt no zemesgrāmatu nodaļas
viņas norakstu ar oriģināldokumenta spēku
Liepājā,
13299z

un nozīmi.

1928. g. 4. septembri
Ns 704/28

Priekšsēd.b. v. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas

apgabaltiesa ,

uz sava š. g. 7. augusta lēmumā
pamata uzaicina 1925. g. 21. jūlijā Liepājā mirušā Jura Jāņa d.
Eikerta mantniekus, kreditorus,

legatārus, fideikomisarus un visas
citas

personas, kam

varētu būt

kādas tiesības vai prašfbas uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot

no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām

nebūs paziņots tiesai minētā laikā

Ns 7850 nostiprināta uz barona
tika atzītas par zaudētām uz viFridricha fon Firksa vārdu 1400
siem laikiem.
Ns 862m/28.

Viļēnu

par

tirdzniecībā

maksātnespējī-

giem parādniekiem.
Ievērojot
to, amata personām un iestādēm:
1) jāuzliek aizliegumi un jāieved
atzīmes zemes grāmatu reģistri
uz parādnieku nekustamu' īpašumu
un
jāuzliek
arests
uz
kustamu mantu, ja tāda viņu
rīcībā atrastos; 2) jāpaziņo Latgales apgabaltiesas
I civīlnodalai
kādas ir prasības pre-r iepriekš

minētiem maksātnespējīgiem parādniekiem
un kādas
naudas
summas
viņiem
pienākas
no
iestādēm resp. amata personām.
Privātpersonas paziņo apgabaltiesai:

ir

pret

1) kādas parādu prasības

maksātnespējīgoiem

rādniekiem

un

kādas

summas parādniekiem
saņemt

no

viņām,

ja

pa-

naudas

pienākas
arī,

kā

pirmā, tā otrā gadījumā, maksāšanas laiks vēl nebūtu pienācis;
2) par maksātnespējīgo parād-

nieku īpašumu pie viņām ieķīlātu
vai nodotu glabāšanā un otrādi —
par
īpašumiem, ieķīlātiem
pie

maksātnespējīgiem parādniekiem
vai nodotiem viņu glabāšanā.
Šie paziņojumi izdarāmi četru
mēnešu
laikā, skaitot
no
šī
sludinājuma iespiešanas dienas
L. Ns 174a 28.
„Vald. Vēstn.".
Daugavpilī, 1928. g. 10. sept.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
13585o
Sekretāra v. 1. Tiltiņš.

Latgales

Viļēnu

apgabaltiesas

nekustamo
merā,
Viļēnos, uz
īpašumu, sastāvošo no apm. 3 ha
Rēzeknes
apr.,
zemes, atrod.

Gaigalovas pag., Silameirānu mā-

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. aug.
lēmumu, uzaicina 1928. g. 17. jūl.
mantiKapusta
mir. Viktora
niekus
pieteikt
savas manto-

Viļēnu pag. Akremu ciemā, sešu

šanas

miertiesneša

tiesības

ka-

jās, sešu mēnešu laikā no sludinā-

mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,V'ald. juma iespiešanas dienas ,,VaId.
Vēstn. ".
Pēc minētā termiņa Vēstn.".
Pēc minētā termiņa
notecēšanas nekādas prasības nenotecēšanas nekādas prasības netiks pieņemtas.
tiks pieņemtas.
Viļēno ' s, 1928. g. 31. augustā.
Viļēno' s, 1928. g. 31. augustā.
Bl. 1. Ns 177 38.
13076b Bl. 1. Ns 182 28.
13074b
Miertiesnesis Ķ. Kalniņš.

Miertiesnesis K. Kalniņš.

Latgales

apgabaltiesas

Viļēnu

iec. miertiesnesis , pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. aug.
lēmumu uzaicina 1928. g. 16. martā mir. Jana Pitera d. Sondora
bas kases statūtu § grozījumi,
par ko ir ievesta kooperatīvu mantiniekus pieteikt savasmantosabiedrību
un
viņu
savienību šanas tiesības miertiesneša kamerā, Viļēnos, uz kustamo un
reģistra
1 daļā, '
36. lapā
nekustamo īpašumu,
atrodošos
(1922. g.) atzīme.
Valdes sēdeklis atrodas Kuldīgā. Rēzeknes apr. Vidsmuižas pag.
ciemā, sešu mēnešu
Liepājā, 1928. g. 5. septembrī. Bernanu
laikā, skaitot
no
sludinājuma
13301p
Ns 80 . 28
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
Reģistrācijas nodaļas
Pēc minētā termiņa notecēšanas
Sekretārs

rbļ. pirmvērtības lielumā, tagad
Liepājā, 1928. g. 5. septembrī.
atlikumā 1120 rbļ.; 2) atvēlēt
Priekšsēd.
b. v. A. Kiršfelds.
lūdzējam pieprasīt zemesgrāmatu
Sekretārs A. Jansons.
un visus pārējos papīrus atstās nodaļā
hipotēkariskās 13322d
minētās
tiesas kancelejā.
L. Ns 441/28. obligācijas izdzēšanu iz zemesLiepājas apgabaltiesa,
Ns 332/28 saskaņā ar savu š. g. 23. augusta
Jelgavā, 1928. g. 4. septembri. grāmatām.
Liepājā, 1928. g. 5. septembrī. lēmumu, uzaicina 1928. g. 1.martā
Priekšs. v. E. Feldmanis.
pagastā mirušā Pētera
!£288ē
Sekret. pal. F. Kāps.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds. Kalētu
13300z
Sekretārs A. Jansons. K lāva d. Ruicena mantiniekus,
Jelgavas apgabaltiesa,
kreditorus, legatārus, fideikomLiepājas apgabaltiesa,
Wdv. proc. Iik. 1967.,
misārus un visas citas personas,
2011.,
2? 1*- un 2079. p. pamata uzsaskaņā ar savu š. g. 30. augusta kurām ir kādas tiesibas un prasīaicina visus, kam būtu uz 1915. g. lēmumu, uzaicina 1927. g. 26. debas uz atstāto mantojumu, vai
0. decembrī mirušā Friča Jauncembrī Kuldīgā mirušā Daniela kuras vēlētos apstrīdēt viņa te2emja , alias Jaudzema atstāto Kristapa d. Brakmaņa arī Brachstamentu, pieteikt tādas tiesai
mantojumu kādas tiesības kā maņa mantiniekus, kreditorus, sešu mēnešu laikā, skaitot no
mantn iekiem , legatāriem, fideilegatārus, fideikommisārus un sludinājuma iespiešanas dienas.
komm isāriem, kreditoriem u. 1.1., visas citas personas, kurām vaTiesības un prasības, par kurām
Pieteikt savas tiesības šai tiesai rētu būt kādas tiesības vai prasīnebūs paziņots tiesai minētā terpie'
mēnešu
bas
uz
atstāto
mantojumu,
laikā, skaitot no
miņā, atzis par zaudētām uz viJļ.
slu dinājuma
iespieduma
dienas, teikt tādas tiesai sešu mēnešu siem laikiem un testamentu paic vmiņā
no sludinājuma sludinās par likumīgā spēkā stānepieteiktas tiesibas ielaikā, skaitot
sk atis
iespiešanas dienas.
par spēku zaudējušām.
Ns 794m. 28.
jušos.
Tiesības un prasības, par ku. Jf lgavā , 1928. g. 5. septembri.
Liepājā, 1928. g. 5. septembrī.
minētā
L*« 22421928. g.
13320L rām nebūs paziņots tiesai
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
laikā, tiks atzītas par zaudētām I3291z
Priekšs. v. Veiss.
Sekretārs A. Jansons.
laikiem. Ns 920m.'28.
uz
visiem
Sekretārs Mittelhofs.
Liepājas apgabaltiesa,
Liepājā, 1928. g. 5. septembrī.
Jelgavas apgabaltiesa,
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds. saskaņā ar savu š. g. 23. augusta
5? civ. proc. lik. 213., 301. un
13294z
Sekretārs A. Jansons. lēmumu, uzaicina 1928. g. 21.mai**pamata
uzaicina Jēkabu
jā Alšvangas pag. mirušā Anša
«idre jevu,
Liepājas apgabaltiesa,
kura dzīves
vieta
Andreja d. Miezita mantiniekus,
"«•nama . četru mēnešu laikā ie- saskaņā ar savu š. g. 30. augusta kreditorus, legatārus, fideikomšaī tiesā saņemt noraklēmumu, uzaicina 1928. g. 23.janmisārus un visas citas personas,
?» no viņa
sievas Līzes Andrējevāri Rāvas pagastā mirušā Jāņa kurām ir kādas tiesības un prasīim. Lasmanis, iesūdzības Anša d. Fišera mantiniekus, krebas uz atstāto mantojumu, vai
viņu laulības šķiršanas ditorus, legatārus, fideikommikuras vēlētos apstrīdēt viņa te» un no pielikumiem, un uzdot sārus un visas citas personas, stamentu, pieteikt
tādas tiesai
lz'ves vietu Jelgavas pilkurām varētu būt kādas tiesības
sešu mēnešu laikā, skaitot no
mantoij:*- Ja minētā laikā aicināmais vai prasības uz atstāto
iespiešanas dienas.
sludinājuma
nerastos, lietu noliks uz terminu jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
Tiesības un prasības , par kusludi' '«priedīs bez viņa klātbūtnes. mēnešu laikā, skaitot no
tiesai minētā
rām nebūs paziņots
iesbet savu dzīves nājuma iespiešanas dienas.
terminā, atzīs par zaudētām uz
v'et. Jelgavā
.
Tiesības un prasības, par kurām
neuzdos, aicināun testamentu
laikiem
tiesai minēta visiem
tiesas sēdi un visus pāpaziņots
nebūs
likumīgā
spēkā
par
pasludinās
aPirus
atstās tiesas kance- laikā, tiks atzītas par zaudētam stājušos.
> 822m. 28.
Ns 919m. 28.
laikiem.
l
uz
visiem
458
28.
Vi„
- -'5
lgava- , 1
Liepājā, 1928. g. 5. septembri.
septembri.
928. g. 5. septembri.
Je
Liepājā, 1928. g. 5.
Pr iekšsēd. h. v. A. Kiršfelds.
*;nekāēd . v. E. Feldmanis.
Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
13292z
Sekretārs A. Jansons.
?^-'a -Sekre
13295z
Se kretārs A. Jansons.
tāra pal. F Kāps.
klātbūtnes.
bet
Ja ieradīsies,
savn dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi

juma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz viesiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 5. septembrī.
Liepājas
apgabaltiesas
reģiPriekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
13297z
Sekretārs A. Jansons. strācijas nodaļa, uz likuma par
biedrībām, savienībām un poliLiepājas apgabaltiesa,
tiskām organizācijām
17. panta
uz Richarda fon Bordeliusa lū- paziņo, ka ar viņas
1928. g.
gumu un pamatojoties uz civ. 30.
aug.
lēmumu
reģistrētā:
proc. Iik. 2081. un sek. p. un Valsts un pašvaldības darbinieku
biedrība — Liepājā ievesta bez1928. g. 30. augusta lēmumu, uzaicina personu, kuras rokās atpeļņas biedrību un viņu savienību

Sekretārs A. Jansons.

Je lgavas apgabaltiesa,

«2 civ. proc. lik. 213,, 311. un
309'. p. pamata, uzaicina Alek-

visas citas personas, kurām varētu
būt kādas tiesibas vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām

Priekšsēd. b. v. A. Kiršfelds.
13298z

cembrī Kuldīgā mirušā Andreja
d. Saldava mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikommisārus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-

apgabaltiesai

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. aug.
lēmumu, uzaicina 1919. g. 18. sept.
mir. Jēzupa Stefana d. Glaudas
mantniekus pieteikt savas mantošanas tiesības miertiesneša kamerā
Vi lēnos,
uz
nekustamo
īpašumu, sastāvošo no 36 des.
zemes, atrod.
Rēzeknes
apr.

Liepājas
apgabaltiesas
reģiar savu š. g. 30. augusta
strācijas nodaļa
uz civ. proc. lik.
lēmumu, uzaicina 1926. g. 5. dec.
7i
1460 . p. pamata paziņo, ka ar
Saldus pag. mirušā Jāņa Friča d.
viņas 1928. g. 23. aug.' lēmumu
^
Muša
mantiniekus,
kreditorus,
reģistrēti Kuldīgas vācu sabiedrīlegatārus, fideikommisārus
un
saskaņā

ņemot minētās obligācijas, pie ierašanās gadījumā, obligāciju
kam tiek aizrādīts, ka pēc mikā nozaudētu atzīs par iznīcinātu
nētā

Latgales

Pētera

apgabaltiesa,

Ns 36" mājām ar krep. Ns 1892 25. augustā ar žurn. Ns 721 uz
nostiprinātas obligācijas: 1) 1912. Richarda fon Bordeliusa vārda
atobligācija
gada 6. martā uz Kārļa Jāņa d. 20.500 rbļ. liela
liela ķīlu
Žorža vārdu 5000 rbļ. lielumā un likumā no 22700 rbļ.
rakstu no dalīšanas akts, — sešu
2) 1912. g. 18. decembrī uz Edumēnešu laikā, skaitot no sludiarda
Ivana d. Šteseļa vārdu nājuma iespiešanas dienas, ie2500 rbļ. lielumā — abas blanko

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 30. augusta
lēmumu, uzaicina 1927. g. 28. de-

nekādas prasības

netiks pieņem-

tas.
Viļēnos, 1928. g. 31. augustā.
Bl.l. Ns 176..28.
13077b
Miertiesnesis Ķ.
Latgales

Kalniņš.

apgabaltiesas

Viļēnu

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik.. 1401. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. aug.
lēmumu uzaicina 1924. g. 17. sept.
mir.

Jēkaba

Strupiša

manti-

niekus pieteikt savas mantošanas
tiesības miertiesneša kamerā Viļēnos, uz kustamo un nekustamo

īpašumu, atrodošos Rēzeknes apr.
Viļēnu pag. Kunoju ciemā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".
Pēc minētā termiņa
notecēšanas nekādas prasības netiks pieņemtas.
Viļēnos, 1928. g. 31. augustā.

Bl. I. Ns 178/28.

13078b

Miertiesnesis Ķ.
Latgales

Ka lņ i nš.

apgabaltiesas

Viļēnu

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik.
1401. panta,

un

saskaņā

ar

savu

1928.

g.

31. aug. lēmumu uzaicina 1928. g.
25. janv. mir. Eduarda Gailīta

mantniekus pieteikt savas mantošanas tiesības miertiesneša kamerā, Viļēnos,
uz
nekustamo

Latgales

apgabaltiesas

Viļēnu

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik.
1401. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. aug.

lēmumu, uzaicina 1923. g.21. febr
mir. Ontona Jura d. Priževaita
mantniekus pieteikt savas mantošanas tiesības miertiesneša ka-

merā,

Viļēnos

nekustamo
Rēzeknes

uz

kustamo un
atrodošos

īpašumu,
apr.

Vidsmuižas

pag.,

Brisku ciemā, sešu mēnešu laikā,

skaitot

no

sludinājuma iespieVēstn.".
,.Vald.
Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādas prasības netiks pieņemtas.
Viļēnos, 1928. g. 31. augustā.
Bl. I. Ns 193 28.
13075b
šanas

dienas

Miertiesnesis K. Kalniņš.
Latgales

apgabaltiesas

Balvu

iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. augusta lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.

lik. 1401. p. un lik. krāj.Xsēj. l.d.
1239. p. paziņo, ka pēc 1919. g.
2. martā mir. Jevgeņijas Andreja

meitas Daniels ir palicis mantojums, kurš atrodas Jaunlatgales
apr. Balvu pa.astā Moziņku mājās un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt

tiesnesim

tās minētam mier-

viņa

kamerā

'

Balvos,

sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-

Alejas

ielā

šanas dienas

,.Valdības Vēstn."

Balvos, 1928. g. 3. septembrī.
13306

Miertiesnesis

Latgales

Baško.

apgabaltiesas

Balvu

iecirkņa
miertiesnesis,
saskaņā
ar
savu
1928. g. 31. augusta
lēmumu
un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un Lik.
krāj.

X sēj.

1. daļas

paziņo, ka pēc

īpašumu, sastāvošo no viensētas vembrī

mirušā

1239.

Viktora

Jēzupa
ne-

zemes gabala Ns 20, 20-a, 20-b,
20-c, kopplatībā 18,362 ha, atrod.

Apšenieka ir palicis
kustams mantojums,
kurš

Rēzeknes

rodas

apr.

Gaigalovas

pa-

gastā Šaurīšu ciemā, sešu mēnešu
laikā,

skaitot

no

sludinājuma

iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādas prasības netiks pieņemtas

Vijēnos, 1928. g. 31. augustā.
1307tb Miertiesnesis K. Kalniņš
Bl. I. Ns 18028.
Latgales

apgabaltiesas

iec. miertiesnesis,

Viļēnu

pamatodamies

uz civ. proc. lik. 1401. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. aug.
lēmumu uzaicina 1928. g. 17. martā mir. Jēzupa Gailīša mantniekus

pieteikt

savas

manto-

šanas tiesības miertiesneša kauz
nekustamo
merā, Viļēnos,
īpašumu, sastāvošo no viensētas
zemes gabala Ns 3, 3-a, kopplatībā

13,107

ha, atrod. Rēzeknes

Gaigalovas
pag., Šaurīšu
ciemā, sešu mēnešu laikā, skaitot

apr.

no sludinājuma iespiešanas dienas

p.

1916. g. 8. no-

dēla

at-

Jaunlatgales

apr.
BērzJaviniku ciemā ūrf

pils

pagastā
visus, kam uz šo mantojumu vai
sakarā
ar
viņu
būtu kādas tiesības kā mantniekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā Balvos, Alejas ielā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
,.Valdības
iespiešanas
dienas
uzaicina

Vēstnesī".

13311L

Balvos,

1928. g. 5. septembri.

Bl. Ns 194.
Miertiesn. v. i. A. Baško.

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,

pamatodamies uz civ. lik. 10. sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina
1903. g. 23. aug. mir.

Jāņa
niekus,

Jura

d. Rudzata

pieteikt

savas

mantimanto-

juma tiesības uz atstāto
no
nelaiķa kustamu un nekustamu
īpašumu Rudzatu pag. Rudzatu

Latgales apgabaltiesas 1. civīl- ,,Valdības Vēstnesī". Pēc minētā
nodaļa, ar šo paziņo, vispārībai. termiņa notecēšanas nekādas praka 1927. g. 6. februāri mirušā Jē- sības netiks pieņemtas.
"
Viļēnos. 1928. g. 31. augustā.
kaba Anša d. L'llassa 1924. g.
13072b
Bl. I. Ns 189 28.
21. februārī sastādītais privātais
Miertiesnesis K- Kalniņš.
testaments ar apgabaltiesas 1927.

mājās augšminētam miertiesnesim

gada 14. novembra lēmumu apstiprināts.
L. Ns 1250a 27.
Daugavpilī. 1928. g. 4. sept.

uzaicina

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

13304d
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnodaļa, ar šo paziņo vispārībai, ka
1922. g. 9. maijā mirušā Jura Au-

Latgales
apgabaltiesas
Viļēnu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik.
1401. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. aug.

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,

1401. p.
un lik. sakop. X sēj. I. daļas
1239. p. un pamatojoties uz savu
1928. g. 3. septembra lēmumu, paziņo, ka pēc 1928. g. 8. jūlija Daugavpilī mirušā Šlioma Geršena d.
Wowsi (Vovsi) ir palicis mantojums un uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar to būtu kādas tiesibas, pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
,.Valdības
iespiešanas
dienas
C. L. 726.
Vēstnesī" .

Daugavpilī. 1928. g. 3. sept.
13324d

Miertiesnesis (paraksts).

,,Valdības
13195b

Vēstnesī".

Miertiesnesis (paraksts)

Rēzeknes

3. iec. miertiesnesis

1927. g. 26.

decembri

mirušā Franča Jura d. Turlaja
mantniekus pieteikt viņam savas
tiesibas uz nelaiķa atstāto manto-

lēmumu uzaicina 1923. g. 28. dec.

jumu, sešu mēnešu laikā no šī uz-

mir. Jēzupa Kazimira d. Mežajeva
mantniekus pieteikt savas manto-

aicinājuma
iespiešanas
dienas
,.Valdības Vēstnesi".
13305d

tiesības miertiesneša kaViļēnos,
uz nekustamo
īpašumu, atrodošos Rēzeknes apr.
gusta d. Laizanal922. g. 8. maijā
Gaigalovas pag. Svētiņu ciemā
sastādītais notariālais testaments
,,Malinovkā Ns 6" kā arī kuar apgabaltiesas 1923. g. 30. maija stamo mantu, sešu mēnešu laikā,
13303d
lēmumu apstiprināts.
iespieskaitot no sludinājuma
Daugavpilī,
1928. g. 31. aug. šanas dienas
,,Vald. Vēstn".
L. N? 505a 23. Pēc minētā termiņa notecēšanas
nekādas prasības
netiks
piePrekšsēd. v. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. I. Tiltiņš.
ņemtas.
Vilēnos, 1928. g. 31. augustā.
saskaņā ar civ. proc. lik.

sešu mēnešu laikā skaitot no šī
sludinājuma
iespiešanas dienas

šanas

Rēzeknē,

Bl. I. .V? 190 28.
Miertiesnesis

13073b
K. Kalniņš.

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. lik.

1928. g. 5. septembrī.

Miertiesnesis (paraksts).

merā,

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs,

kura
kanceleja
atRīgā, Merķeļa ielā Nš 7,
paziņo,
dz. 8.
ka 1928. g. 25. sept.,
pīkst. 10 rītā, Rīgā, Mārtiņa ielā
Ns 8, dz. 2, pārdos Aleksandra
Apsīša kustamu mantu, sastāvošu no skapja, galda, krēsliem
un gleznām un novērtētu par

rodas

Ls 830.
Izzināt

sarakstu

novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

10 sēj.

Rīgā, 1928. g. 10. septembri.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
13607
L. Ns 1591
uzaicina 1909. g. 26. aprīlī mir.
Tiesu izp. V. Požariskis.
Jura Andreja d. Klauža mantiniekus .pieteikt savas mantoDaugavpils
pils. pol. 2. iec.
juma tiesības uz
atstāto no priekšnieks paziņo, ka I
nelaiķa kustamu un nekustamu 20. septembri, pīkst. 10. R
īpašumu
Rudzatu
pag.
ielā Ns <ī2, tiks pārdotas vairākVidu c. augšminētam miertiessolīšanā pils. Levinam Ulmanam
nesim sešu mēnešu laikā skaitot
no šī sludinājuma
iespiešanas

dienas

..Valdības

Vēstr:

13194b

Miertiesnesis (paraksts).

piederošas sekošas mantas: plat-

males

dažādas krāsas

10

gab.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 13593o

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Merķeļa ielā Ns 7, dz. 8,
paziņo:
1) ka dēļ piedzīšanas no Artūra Vittberga par labu Heinricham
Matisam
K">mmelam
Ls 123,69 ar '?>,-, un izdevumiem,
saskaņā ar
Rīgas XI pilsētas
iecirkņa miertiesneša 1928. gada
4. maija izpildu rak. Ns 786
1928. g. 20. decembrī, pīkst. 10

rītā,

Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē ,j[^^§ggggļ§

uz publiskiem torgiem pārdos
Artūra Richarda dēla Vittberga
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Rīgā,
Jelgavas
priekšpilsētā,
Kalnciema ielā Ns 43, 4. hip.
iec. ar zemes grām. reg. Ns 1586
(grupā 60, grunts Ns 84) un
sastāv no Švarcmuižas gruntsgabala pēc agrārās
reformas
Ns 456F 400 kv. asis platībā;
2) ka īpašums priekš publiskiem

torgiem

apvērtēts

par

Ls 15,000;
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 13.600 ar o/0 +

Ls 1.265 — kopā Ls 14.865 un
ievestas atzīmes par piedzīšanu:
Ls 182,67- Ls 182,91 + Ls 154,48
+ Ls 1.309,37 — kopā Ls 1.829,43;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jāiemaksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas, un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rigas-Valmieras zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo ipašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
. Visi papīri un dokumenti, attiecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas
3.

civīlnodaļas

kancelejā.

Izlabojums.
Rīgas apr. 2. iec. tiesu izpildīt.
sludinājumā
ievietotā
,.Vald.
Vēstn." š. g. 4. septembra Ns 199,
par Jāņa Tēviņa kustamas mantas pārdošanu, ieviesusies kļūda,
vajaga būt:
pārdošana
notiks
š. g. 19. septembrī, pīkst. 10

dienā, Mores pagasta Jaun-Viļās,
bet nevis Nītaures pag. Burtniekos.
13573o
Tiesu izp. E. Liepiņš.
„

i

<

€ifu iestāšu
sludinājumi.

Risas ostas valde

izdos rakstiskā izsolē
š. g. 29. septembrī, pulksten

jauna tvaika katla

11,

piegādi velkonim

„lnduls".
Izsoles dalībniekiem
no katla

jāiemaksā drošības nauda 10"/0 apmērā

vērtības.

noteikumi un tuvākas zinas
L 4982.

Liepāias Ksra ostas darbnīcās
Liepāja, kara osta,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
š. g. 17. septembrī, pulksten

a)
drošības naudu
'/s no trešā pantā minētās summas

t. i. Ls 234, b) centrālās zemes
Rīgā, 1928. g. 11. septembrī.
atļauju, ka
13606
L. Ns2310 ierīcības komitejas
Tiesu izp. V. Požariskis. pircējam atļauts iegūt no valsts
zemesfonda iedalītu saimniecību.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g. Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
19. septembrī, pīkst. ] /22 dienā,
ierīcības komitejai vismaz divas
Rīgā, Marijas ielā Ns 36, dz. 16, nedēļas pirms izsoles
dienas.
Vilhelma Kāļa lietā pārdos Ale5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
ksandra Lāčgalva kust. mantu,
izsoles beigām
jāpapildina iesastāvošu no mēbelēm un nomaksātā drošības nauda līdz '/5
vērtētu par Ls 220.
no nosolītās summas.
Pārējās
Izzināt sarakstu, novērtējumu, 4
/5 jāiemaksā Valsts zemes bankai
M ari apskatīt pārdodamo,mantu ne vēlāk, kā divas nedēļas
ļ
pēc
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
izsoles.
Rīgā, 1928. g. 11. septembrī.
Šo prasību neizpildīšanas gadī13614 Tiesu izp. J. Zirģels.
jumā pircējs
zaudē iemaksāto
Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu drošības naudu un tiesību uz
izpildītājs paziņo, ka 1928. g. saimniecību.
21. septembrī, pulkst. 11 dienā,
1928. g. 8. septembrī. Ns 9959
Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 24, Burtu 13609
Valsts zemes banka.
lietuves ,,Gutenberg" lietā pārdos
Jāņa Mazīša un Juliusa Lukstiņa
Valsts zemes banka,
kustamo mantu, sastāvošu no
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā Ns lb,
veikala bufetes, taupības krāsnis
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
un bostonpreses un novērtētu
likumu par aizdevumu nodrošipar Ls 650.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, nāšanu, ieķīlājot tiesibas uz lauku
kā arī apskatīt pārdodamo mantu nekustamu mantu un 1926. g.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 31. marta papildinājumu pie ši
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
Rīgā, 1928. g. 31. augustā.
bankas aizdevumu
piedzīšanai
13615 Tiesu izp. J. Zirģels.
1) Viļēnu pilsētas valdē, ViļēRīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g. nos, 1928. g. 17. oktobrī, pīkst. 10
21. septembri, pīkst. "2 2 dienā, diena, pārdos atklātā vairāksolīRīgā, Tērbatas ielā Ns 6/8, dz. 14, šanā tiesību uz saimniecību ar
krāj-aizdevu s-bas „Zieds" lietā ēkām, meliorāciju un citiem zemes piederumiem, kura atrodas
I un II torgos pārdos Paula
Rēzeknes apriņķī, Viļēnu pag.,
Rikmaņa kustamu mantu, saVec-Rikovas muižā, Vec-Rikostāvošu no mēbelēm un novērva.s ūdens dzirnavas Ns 82 F un
tētu par Ls 255.
Konstantīnam
un
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ir piešķirta
kā ar" apskatīt pārdodamo mantu Nikolajam Dzivanovskiem (skat.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. Zemes Ier. Vēstn. Ns 96, lapas
pusē 12 ar kārtas Ns 4936).
Rīgā, 1928. g. 7. septembrī.
2) Saimniecība
sastāv
no:
13616
Tiesu izp. J. Zirģels.
zemes kopplatībā — ha, dzirRīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu navu ēkas, šķūņa, akmens kūts,
izpildītājs
paziņo, ka 1928. g. koka kūts.
12 dienā,
21. septembri, pīkst.
3) Solīšana sāksies no Ls 1700.
Rīgā, Brīvības ielā Ns 24, Rīgas
4) Izsolē varēs piedalīties perkomercbankas lietā, pārdos Ābrasonas, kuras līdz izsoles sākumam
kustamo
Boruchsona
mantu,
ma
nodos izsoles noturēšanai pilnvarokas somiņām
sastāvošu no
rotam Valsts zemes bankas pār550.
un novērtēta par Ls
stāvim: a) drošības naudu i/ s
Izzināt sarakstu, novērtējumu, no trešā pantā minētās
summas,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu t. i. Ls 340, b) centrālās zemes
varēs pārdošanas dienā uz vietas. ierīcības komitejas atļauju, ka
Rigā, 1928. g. 4. septembrī.
pircējam atļauts iegūt no valsts
136nč_JT iesu izpild. J. Zirģels. zemes fonda iedalītu saimniecību.
apgabaltiesas
6.
iec.
tiesu
Rīgas
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izpildītājs paziņo, ka 1928. g. izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
pīkst.
V11
dienā, ierīcības komitejai vismaz divas
21. septembrī,
Rigā,
Blaumaņa ielā Ns 5a, nedēļas pirms izsoles dierfas.
Šonberga lietā pārdos
Oskara
5) Tiesību ieguvējiem, tūliņ
Latv. techniskās biedr. krāj-aiz- pēc izsoles beigām, jāpapildina
devu s-bas kustamu mantu, saiemaksātā drošības nauda līdz
stāvošu no dzelzs naudas skapja 1; no nosolītās summas. Pārējās
s
novērtētu
par
un
krājkasītēm
un
4jāiemaksā Valsts zemes bankai
545.
Ls
ne vēlāk, kā divas nedēļas pēc
Izzināt sarakstu, novērtējumu, izsoles.
apskatīt
pārdodamo
mantu
kā ari
Šo prasību neizpildīšanas gadīvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
jumā pircējs zaudē iemaksāto
Rīgā, 1928. g. 31. augustā.
136l8ē Tiesu izp. J. Zirģels. drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
1928. g. 8. septembrī. Ns a44447
izpildītājs paziņo, ka 1928. g. 13610
Valsts zemes banka.
21. septembrī , pīkst. 10 dienā,
Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
Rīgā, Matīsa ielā Ns 32, dz. 9,
pārdos 11 torgos Jūlija Mikalkas paziņo, ka 1928. g. 21. septembrī,
mantu, sastāvošu no pīkst. 10 dienā, Kalnciema ielā
kustamo
Ns 32a, dz. 11, pārdos' vairāksolīozolkoka trauku bufetes u. c.
šanā pils. J. Varbūtam piederoun novērtētu par Ls 260.
šas tāfelklavieres, rakstāmgaldu
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
un dīvānu, novērtētus kopsummā
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas. par Ls 296, strādnieku apdrošin.
septembri. parāda piedzīšanai pēc darba
Rīgā, 1928. g. 4.
13fifjļ§
Tiesu izp. J. Grimos. inspekstora raksta JVš Ds 5859.

^^^āīdTiSirt^
na
nederīgu iekšz.

pasi «2 Par
1923. g. ,P
* «fo
deC
.
apr.
pr-ka
pal. l.i ec uVs
pr-ka uz Nikita Semenovs vārdu;
18) Latvijas pasi ar Ns 8255, Antonijas Bālinš vārri,, ?*izd. 1921. g. 6. martā no Rē- E£lii!lParjiwau0
izd.
1921. g. 10. martā no
Rēzeknes apr. 3. iec. policijas

izd.

^'Jira

fesfudina š. g. 22

sepfemfiti, nīkst. 12,

rakstisku izsoli

Saldus stacijas pasažieru ēkas celšanas darbiem.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā Ls 2500 drošības naudas.
Tuvākas ziņas darbdienās Dzelzceļu virsvaldes namā , ist.377,

Gogoļa ielā

3.

L4986

4. Valmieras

kājnieku

pulks
PĀRDOS

2*

13612

Višķu pag. sabiedrībai, Daugav-

pils apr., 0,25 km no dzelzceļa
stac. Višķi vajadzīgs

VAIRĀKSOLĪŠANĀ

ārsts.

Vidzemes

kazarmās, Samarina
ielā Ns 1, š. g. 28. septembrī,
Kandidāti tiek uzaicināti iepīkst. 10 rītā,
2* rasties pie pag. padomes š. g.
3 armijai nederīgus zirgus. 22. septembrī pīkst. 11 dienā uz
nolīgšanu, saskaņā ar likumu
par ārstu pieņemšanu, bet lūVentspils ostas valde
gumi uz vakanto ārsta vietu
izdos rakstiskā izsolē

muitas nolikt. JV° 39 jumta
pārsegšanu
ar V. O. V. cinkotu skārdu apm.
1250 kv. mtr.

Drošības nauda

Ls 100,—. " Piedāvājumi
iesniedzami ostas valdē
slēgtās
aploksnēs līdz š. g. 21. septembrim
pīkst.
12 dienā
ar uzrakstu
„Noliktavas Ns 39 jumta pār13431b
segšana".
1*
Ostas valde.
Daugavpils

pils.

pol.

2.

iec.

priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
19. septembrī, pīkst. 10, Rīgas
ielā Ns 71, tiks pārdotas vairāksolīšanā

pils.

Lejai

Goldberg

piederošas sekošas mantas: bufete, 7 galdiņi, 7 krēsli, un dažādas citas mantas. Minētās mantas

varēs apskatīt ūtrupes
vietas.

dienā uz
13591o

Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1928. g.
19. septembri, pīkst. 10, Esplanādes ielā Ns6, tiks pārdotas vairāk-

solīšanā pils. Nachmanam Ciseram piederošas sekošas mantas
niķelēta
gulta, matracis, šuj-

mašīna un citas mantas. Minētās
mantas varēs apskatīt ūtrupes
dienā uz vietas.
13592o
Daugavpils

pils.

pol. 2. iec.
ka 1928. g.
20. septembrī, pīkst. 10, Sakņu
ielā Ns 39, tiks pārdotas vairāksolīšanā pils. Rozai Tulbovič
piederošas sekoš. mantas: 1 galds
4 krēsli, koka gulta, patvāris un

priekšnieks paziņo,

citas mantas.
varēs apskatīt
vietas.

Minētās mantas
ūtrupes dienā uz
13594o

Dvietes pagasta valdei,
Ilūkstes

apriņķī
caur
Ilūksti,
vajadzīgs
iestrādājies pagasta valdes un tiesas darbvedis
un viņa palīgs
(vēlams sabiedriski darbinieki).
Vēlēšanas notiks š. g. 22. sep-

tembri, pīkst. 10, pagasta namā.
Kandidātus
lūdz
pieteikties
rakstiski līdz š. g. 18. septembrim
ieskaitot, iesniedzot lūgumu un
dokumentus par līdzšinējo nodarbošanos līdz ar īsu biogrāfijas
aprasktu.

Vēlams būtu ierasties vēlēšanu
dienā

personīgi

pie pagasta pa-

domes. Alga pēc kategorijas pie
brīva
dzīvokļa, apkurināšanas
un apgaismošanas.
Tuvākā dzelzceļa stacija ,,Nīcgale" 12 klm. no pagasta nama.
13602o
Pagasta valde.

Miller

;,L-

b,"

no 9.Rēzeknes kājn. pulka koman-

a^j90U__J^yj^

diera uz Jāņa Antona d. Stepifls

dma

Mērdzenes pagasta vaid,
par
nederīgu
no»
dēto kara klausībai apfi"
23) Karaklausības
apliecību izdotu no Ludzas
kara"
apri£
ar Ns 4741, izd. 1923. g. 24. apr. priekšnieka
1925. g. ar ^"ig
no Rēzeknes kara apr. pr-ka uz
vārdu;

Grigorija

d. Maslobojeva

nevajadzīgus materiālus:

Liepnjūj-Glūdsj dzelzceļu Būves valde

dzim.

Karaklausības
apliecību Mērdzenes pagasta
par nederīgu i^Tj^
ar Ns 11119, izd. 1924. g. 7. okt. dina
noi»,*kara
klausības
no Tukuma-Talsu kara apriņķa apliecību
Ludzas
no
pr-ka uz Aleksandra Golubeva
kara ap nka ?"
1924. g. ar Ns 9141 uz
vārdu;
Ru^
nieka,
Pētera AmbrožaVS'
22) Karaklausības
apliecību
ar Ns 7005, izd. 1925. g. 28. maijā
21)

Firsa

10 rītā,

Bergman,

skajas vārdu;

vārdu;
24)
Karaklausības
apliecību
dažādus līdzstrāvas elektromotorus 220 voltu, no 3 līdz 125 PS. ar Ns 6360, izd. 1923. g. 5. maijā
no Rēzeknes kafa apriņķa pr-ka
elektrības materiālus un priekšmetus.
uz Jāņa Jāņa d. Šnitko vārdu;
dažādas dzelzis, apaļas, plakanas un citas.
25) Karaklausības
apliecību
cinka pelnus un misiņa šlaku.
13604ē
ar Ns 23927, izd. 1926. g. 23. novembri no Rēzeknes apriņķa kafa

darbnīcām

3) Solīšana sāksies no Ls 1170. 1)
2)
4) Izsolē varēs piedalīties per3)
sonas, kuras līdz izsoles sākumam
4)
nodos izsoles noturēšanai pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

°

Dzelzceļa virsvaldes ifeiu apgāde

Valsts zemes banka,

un citiem zemes piederu-

pasi ar Ns 8467,

icksz. pasi jmo 507,
izu
pag. valdes 1920 <, ,
JūlesMiķeļa m. tL± au8- uj
J nsons
Druva vārdu.
- toh£

zeknes apr. 3. iec. policijas pr-ka

Rīgas

atrod. Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1-b
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā- 1928. g.
1928. g.
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
1928. g.
nekustamu mantu un 1926. g.
1928. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: valsts zemes
un rakstisku sacensību
bankas aizdevumu
piedzīšanai 1928. g. 20. sept. uz zābakiem, juchtādas — 29 pāriem.
f) Valsts zemes bankas LatIzsoļu un sacensības sākums pīkst. 11 rītā.
Dalībniekiem jāgales nodaļā, Rēzeknē, 1928. g. iemaksā
Tuvākas
5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības.
16. oktobri, pīkst. lOdienā, pār- ziņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns3, istaba 103. 2* L 4992
dos atklātā vairāksolīšanā tiesību
uz saimniecību ar ēkām, meliomiem, kura atrodas Rēzeknes
apr., Sakstagales pag., Rjabku
sādžā — viensēta Ns 5, 5 a un
pieder Ivanam Daņila
d. Daņilovam.
2) Saimniecība
sastāv
no:
a)- zemes kopplatībā 18,761 ha,
dzirnavu ēkas, kūts, klēts, šķūņa,
rijas un pirts.

17) Latvijas

Satinu pag. valde

xmM
nederīgu, kā nozaudē
i

Kapiņu ^agT^aldeTrja^r
ostas valdē
uz Fetinijas Sergeja m. Leščovs apr. izsludina par
1361 lē
nederi&ils
vārdu;
atvaļinājuma
apliec
19) Latvijas pasi ar Ns 4093, izd. no Daugavpils ' ^ ^
k^, *.
izd. 1920. g. 3. decembri no pr-ka 1925. g,5ļebr^
Rēzeknes apr. 3. iec. policijas mira Joksta vārdu
.
,#*pr-ka uz Nochuma Micheļa d.
. Je'gi^pT. priekšn . p,
Burins vārdu;
izsludina rakstiskas izsoles
izsludina par nederī gu
no»,!?'
20) Latvijas pasi ar Ns 8293, Latv. iekšz.
25. sept. uz ādu zoļu, manšetēm, kruponos — 250 kg,
«*
pasi No 5,
%?,*
izd.
1921.
ģ.
7.
martā
no
Rē27. sept. uz čugunu, neapstrādātu — 250.000 kg,
Vecsvirlaukas pag.
vaid» S)"*
zeknes
apr.
3.
iec.
policijas
pr-ka
28. sept. uz varu apaļo — 4000 kg,
13613
16. jul. uz Annas
g
Indr kf "
uz Martas Donata m. Vasilev28. sept. uz plākšņu dzelzi II labuma — 17.000 kg,

Piegādes
darba laikā.

*?

rācijām

Rēzeknes apr. 3. iec. policijas
pr-ka uz Gilarija
Gilarija
d.
Rutkovskis vārdu;
- 16) Latvijas pasi ar Ns 8468,
izd.
1921. g. 10. martā no
Rēzeknes apr. 3. iec. policijas
pr-ka uz Evdokija Semenova v.;

^TlkST^
Mērdzenes pagaste^aldt

dinapar nederīgu nozaudēto
.karš

klausības apliecību , izdotu
n»
Ludzas ka . ra apriņķa
priekšn
1926. g-ar Ns 3798 uz Lub2
Eduarda Jāņa d. v.,jzirrUļgo"

Līvānu pagasta'.valde izsludina
Kuzmas par nederīgu
nozaudētu Latvijas,
d. Korpačova vārdu;
iekšzemes personas pasi N»
7129
26) Latvijas pasi ar Ns 1400,
™ Prci l 11 Pagasta valdes
izd. 1920. g. 15. oktobrī no \U
1922. g. 23. augustā uz
Marijas
Rēzeknes apriņķa 3. iec. polīc. Jana m. Grigorjevas
v.
13116L.
pr-ka uz Joachima Salimona d.
Ušpeļa v.
13009L
priekšnieka uz Zachara

Kapiņu

apr.

SJažādi
sludinājumi.

pag. valde, Daugavpils

izsludina

par nederīgiem
zemāk minētos dokumentus, kuri
pieteikti par nozaudētiem:
1) Latvijas pasi Ns 7871, izd.
no Kapiņu pag. valdes 1924. g.
19. maijā uz Eduarda Selickis v.;
2) Latvijas pasi ser. J. P.
Ns 011775, izd. no Kapiņu pag.

*?

Akciju

sab. „Izstāde"
ārkārtēja

pilna akcionāru sapulce

uz

notiks ceturtdien, š. g. 27. septembrī, pīkst. 5 p.p., izstādes
birojā, I. Smilšu ielā 27, dz. 3.

3) Latvijas pasi ser. J. P.
Ns 010711, izd. no Kapiņu pag.

Dienas kārtiba:
1) Sapulces amatu vīru vēlēšanas

valdes

1928.

Monikas

g.

Kivrins

14.

janv.

vārdu;

valdes 1927. g. 15. dec. uz Milen-

2) 7. Rīgas izstādes rezultāti.
tija Vasiljeva vārdu;
3) Sabiedrības likvidācija.
iesniedzami pagasta valdei līdz
4) Latvijas pasi Ns 2177, izd. 4) Sabiedrības nekustamās manš g. 20. septembrim.
13444b no Kapiņu pag. valdes 1921. g.
tas pārdošana.
24. sept. uz Antona Ruskuls vārdu 5) Dažādi jautājumi un priekšI
Višķu pagasta valde.
un atvaļinājuma kara klausības
likumi.
Silajāņu pag. valde ar šo izapliecību Ns 3298, izd. no DaugavPiezīme.
Uz vārdu izrakstīt»
sludina par nederīgiem, kā piepils kara apr. pr-ka 1928. g. akciju īpašniekiem tikai tad balssteiktus par nozaudētiem, sekošus 10. febr. uz Antona Ruskula v.; tiesība
sapulcē, ja viņi savas
dokumentus:
5) Atvaļinājuma kara klausības akcijas pieteikuši valdei vismaz
1) Latvijas pasi ar Ns 1369, apliecību
Ns 40269, izd.
no 7 dienas pirms pilnas sapulces
izd. 1921. g. 16. septembri no Daugavpils kara apr. pr-ka 1925.g sanākšanas, atzīmēšanai sabiedrīšīs pagasta valdes uz Zuzannas
Uz uzrādītāja
7. dec. uz Jūlijana Šumska vārdu, bas grāmatās.
Savēra m. Babra vārdu;
izrakstīto akci iu īpašniekiem tikai
2) Latvijas pasi ar Ns 1323, zirga pasi Ns 984/11184, izd.
no Kapiņu pag. valdes 1926. g. tad balss tiesība, ja viņi 7 dienas
izdotu 1921. g. 29. augustā no
19. febr. uz Jūlijana Šumska pirms pilnas sapulces sanākšanas
šīs pagasta valdes uz Feopenta
vārdu un Latvijas pasi ser. J. P. savas akcijas iesnieguši valdei un
Feodora d. Semenova vārdu;
Kapiņu pag. tās nav saņēmuši atpakaļ lid*
3) Latvijas pasi ar Ns 2346,, Ns 010972, izd. no
valdes
1927. g. 28. dec. uz pilnas sapulces beigām.
izd. 1922. g. 23. augustā no šīs
Valde.
Jūlijana Šumska vārdu.
13012b 13437o
pagasta valdes uz Natālijas Karpa
meitas Ivanovas vārdu;
Burtnieku pag. valde izsludina Noliktavas un transporta akc. sab.
4) Latvijas pasi ar Ns 4312, par nederīgām nozaudētās ku„Merkurs"
izd. 1924. g. 15. novembri no šīs meļu reģistrācijas zīmes, izdotas
pagasta valdes uz Seklitinijas no šās pag. valdes 1926. g. 19.febr. valde, pamatojoties uz sabiedrības
Lariona m. Maslobojevas vārdu; NsNs 19 un 20 uz Mārča Dāvā d. 1928. g. 26. maija akcionāru
uzaicina
lēmumiem,
5) Latvijas pasi ar Ns 632, Grīnherga vārdu.
13222b sapulces
akcionāras
izd.
1921. g. 8. jūlijā no šīs
visus
sabiedrības
Jaunlaicenes
pag. valde iz- viena mēneša laikā, skaitot n»
pagasta valdes uz Staņislava
sludina par nederīgu nozaudēto šī sludinājuma ievietošanas ..ValJāņa d. Petkeviča vārdu;
kara
klausības apliecību, izd. dības
Vēstnesī" iemaksāt uz
6) Latvijas pasi ar Ns 3147, no Valkas
kara apr. pr-ka 1920. g. sabiedrības rēķina Rīgas tirgotāju
izdotu 1922. g. 26. septembri
23. okt. Ns 1372 uz Ernesta bankā 100 latu par katru viņiem
no šīs pagasta valdes uz Hriti13002b piederošu akciju, kā zaudēta
niias Kalinas m. Koļcovas vārdu; Jāņa d. Gramberga v.

pamatkapitāla piemaksu saskaņa
Makašēnu
pagasta valde izar statūtu noteikumiem.
sludina
par
nederīgu
nozaudētu
izd. 1922. g. 26. septembrī no šīs
karaklausības apliecību uz pils.
pagasta valdes uz Zinaidas JevAkcijas, par kurām iemaksas
Vula, Antona lzidora d., dzim. terminā nebūs izdarītas , sa?
stafija m. Koļcovas vardu;
^1
8) Latvijas pasi ar Ns 17426, 1902. g. 23. martā vārdu; apl. drības* valde pārdos caur R'g3 personām
no 7. Siguldas kājn. biržas mākleri svešām
ser. NK, izdotu 1928. g. 13. jan- izdota
vārī no šīs pagasta valdes uz pulka komandiera 1924. g. 6. jūn. statūtu noteiktā kārtībā.
13117L- 13605o
Monikas Krickājis, dzim. Pivo- ar Ns 8565.
Vf^,
varovs vārdu;
9) Latvijas pasi ar Ns 2797, Dricānu
krāj - aizdevu sabiedrības
izd. 1922. g. 24. septembrī no šīs
pagasta
valdes
uz
Natālijas
bilance ut I92S. g f. ļanvūri.
b
Ustina m. Šepovalovas vārdu;
Aktīvs
Ls
Pasīvs
.^
10) Latvijas pasi ar Ns 3153,
2
....
Nauda kasē
Pamatkapitāls
787,10
i^' ^
izd. 1922. g. 26. septembrī no šis Tekoši
rēķini
kredīt.
Rezerves kapitāls
pagasta valdes
uz Jevgeņijas
iestādēs
26,15 Noguldījumi
'ļS»
Kuprijana m. Tarasova vārdu; Akcijas un vērtspapīri
310,— Rediskontēti vekseļi
~S'ij
11) Latvijas pasi ar Ns 2878, Aizdevumi pret galvirēķini
.
Speciāli tekoši
izd. 1922. g. 24. septembrī no šīs
niekiem
14.591,— pārejošas summas .
pagasta valdes uz Artemija Iļjas Kustamā manta . . .
91,35 Tīrs atlikums . ? -_j_^ J^dēla Makarova
Mākarova v.;
Kopā.
.
Kopā ^_ļ _J^
15.805,60
12) Latvijas pasi ar Ns 1464,
izd. 1921. g. 20. decembrī no šīs
&eļņas un saudējiimu ttonts.
pagasta valdes uz Melānijas FiliZaudēts
mona m. Kurēenko vārdu;
Ls
Pelnīts
,a)0$*
13) Latvijas pasi ar Ns 535, Algas
*"
480.— Aizdevumi augļi (%)
. .
izd. 1921. g. 14. jūnijā no šīs Dažādi izdevumi
1,98
pagasta valdes uz Jevdokijas Augļi (o ,,) par noguldījumiem
Karpa m. Raks vārdu;
150,17
14) Latvijas pasi ar Ns 2297, Augļi (0,) par aizņēmumiem
izd. 1922. ģ. 7. augustā no šis
1.194,97
pagasta valdes uz Jūlijas Joņa m. Tīrs atlikums
772,72
______—w
7) Latvijas

pasi ar Ns 3103,

*ļ'

Sudnik vārdu;

Kopā.

15) Latvijas pasi ar Ns 8724,
izd.

1921.

g.

15.

martā

no

10362d

.

2.599,84

Kopā ? ___J^s'
S*'

