Maksa par

.. Valdības

ar piesūtīšanu

Par:
gadu . . . Ls 22,—
»/ 2 gadu
• „ 12—
3 mēn. . .
„
6,— i
1
..
• » 2—
Pie atkalpardevējiem .

Valsts

Vēstnesi":

Sludinājumu maksa:

bez piesūtīšanas

„ —,12

Prezidenta

a) tiesu sludinājumi

i/ 2 gadu

.
.

3 mēn.
1
„

Par atsevišķu

i

.
.

„
„

10,—
5,—

-

„

1,70

b)

numuru.

rīkojums

uzņemšanas

absolvēšanas

un

iestādes

noteikumus,

kā

mācības maksas lielumu;
f) iestādes likvidācijas kārtību.

II.
Iekšlietu ministrijas attiecīgu orgānu atsauksme par personu, kas iestādi
6.

Iestāde var

ieceļu Latvijaspastāvīgo delegātu pie
Tautu Savienības Žeņevā Kārli Ducmani
par ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Dienvidslāvijā, atstājot
viņu arī līdzšinējā amatā.
Valsts Prezidents G. Zemgals,
Balodis.

7.

Iestādes uzturētāja

pienākums

ir

8. Par iestādes darbību un vispārējo
kārtību viņā atbild iestādes vadītājs.

9.

Mācības ziņā deju skolas,

studijas un grupu

apmācības

skolu virsvalde, bet
attiecīgas

iestādes.
10. Ikvienai

SAEIMA.

vispārējās

kārtības
ministrijas

apmācību iestādei,

priekšsēdētājs
10.

Turpinās vispārējas debates par muitas
tarifu. Debatēs piedalās J. Blumbergs,
]. Rubulis, A. Valters,
J. Šterns,
R. Lindiņš un R. Dukurs.

Rīta sēdi slēdz pulksten 2.
Vakara
sēdi
atklāj
priekšsēdētājs
Dr. P. Kalniņš pulksten 5.
Atkal turpinās vispārējas debates par
muitas tarifu. Runā A. Anuss, H. Enzeliņš, J. Blumbergs, K. Lorencs,
K Ulmanis un R. Dukurs.
Ar to vispārējas debates izbeigtas. Vēl
saka gala vārdu abi referenti R. Bīlmanis un J. Hans.

Pāreju uz apspriešanu pa pantiem pieņem vienbalsīgi un tad sēdi slēdz.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

1928. g. 3. janvārī.
Izglītības ministris J. Rainis.

dalībnieka uzvārds,

vārds, vecums, nodarbošanās un adrese.
11.

Nepilngadīgiem

deju

Ja deju apmācību

iestāde vai deju

pasniedzējs nepilda likumus, noteikumus
vai attiecīgus rīkojumus, vai pielaiž ne-

kārtības,

ministrija, saziņā ar
iekšlietu ministriju, tādu iestādi slēdz vai
noliedz pasniedzējiem darboties.
13.

izglītības

Personām, kas vēlas iegūt tiesību

pasniegt

ritmiku,

plastiku,

baletu

vai

14. Šajos noteikumos minēto iestāžu
absolventi bauda tikai tās tiesības, kādas
izglītības ministrija
attiecīgai
iestādei
piešķir ar atsevišķu lēmumu.
15. Uz šo noteikumu pamata reģistrētas un pastāvošās iestādes noteiktā laikā
iesniedz izglītības ministrijai ikgadus pārskatu par savu darbību.
.Skolu virsvaldes direktors

Reinis Liepiņš.
Arodu skolu

direktors

1. Zubāns.

iestāžu

apmācību

vadīt

attiecīgās

skolās, kursos, studijās' un grupāsi var
vienīgi pilngadīgas personas ar pietiekošu
vispārējo un speciālo arodizglītību, kurām
skoiu virsvalde izdevusi attiecīgu atļauju.
3. Minētais § 2 attiecas arī uz deju
privātstundu pasniedzējiem, ja apmācāmo
skaits pārsniedz 3 personas.
4.

Izdarīt publikācijas

par

deju

ap-

mācību tiesība vienīgi tām personām,
kas ieguvušas § 2 minēto skolu virsvaldes
atļauju.
5.

Personas,

kas

grib

atvērt

apgabaltiesas apgabala

un par tā pievienošanu Jelgavas apgabaltiesai", Liepājas
sapulces sēdē nolēma:
1) sākot ar 1928. g.

ar
1925. gadā
,,Valdības Vēstnesī" N° 176 publicētiem
noteikumiem par privātām mācības iestādēm. Lūgumam jāpieliek:
I. Iestādes noteikumi (statūti) 2 eksemplāros, norādot pēdējos:

a) Mācības plānus un programmas;
b) kādā valodā pasniegs mācības:
c) mācības spēku pieņemšanas un atlaišanas kārtību;

d) paidagoģiskās padomes sastāvu, ja
tāda "paredzēta, un viņas kompetences;

dzim.
1900. gada
19. decembri, kurš agrāk dzīvoja Rīgā, Parka
ielā JVs 1, dz. 4 un Inčukalna pag. ,,Riekstiņu "
mājās, leitis, katoļticīgs, neprecējies, pēc nodarVisām

zināma

iestādēm

un

meklējamā

personām,

Paškeviča

kurām

būtu

vai viņa mantas
ziņot Rfgas apga-

atrašanās vieta, nekavējoties
baltiesai un tuvākai policijai. Atrašanas gadījumā
pieprasīt no Paškeviča divi simts latus drošības

„ —,80

Kuldīgas

izmeklēšanas

28. februāri

no

tiesneša iecirkņa

piedalīt

apriņķa
to

iecirkņa

Ēdoles

Ventspils

izdalīt

pagastu

tiesu

un

izpildītāja

4

Paziņojums.
ministrijas preses un biedrību
nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savieorganazāciju
likuma
nību un politisko
Iekšlietu

26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 2. februāra lēmumu ir reģistrēti
politiskās partijas ,,Latvijas
propilsoņu apvienība" statūti un
grama.
Rīgā,

1928. g. 3. februārī. JVs 150271.
Preses un biedrību nodaļas

27397

vadītājs K. Vilde.
Darbvede A. Veiss.

12949.
24474/27.

Kapans,
Staņislavs
*
g. (6. X. 27).

12950.

Kaipačovs.

Isajs

Jāzepa

Gordeja

8364,23. g. (402/K. 23. IX).
12951.
Kusins,
Ignats

dēls

—

dēls

—
—?

dēls

Jāna

20236/26. g. (3, V. 26).
12952.

Kuzmins,

Pēters

19725/26. g. (26.
12953. Laksa,

III. 26).
Vincents

19947/26.

IV. 26).

g. (14.

Jāna

dēls

—•

Pāvela

dēls

—

12954. Leibovičs,
Etias
Ovseja
dēls
—
19954/26. g. (12. IV. 26).
12955.
Lomaševskis, Antons Antona dēls —
21730/26. g. (4. VIII. 26).
12956. Maksimovs,
Ivans Vlasa
dēls
—
23270/27.

g. (7.

12957.

II.

27).

Martinaitis, Antons Kazimira

24554 / 27. g. (19.

dēls —

X. 27).

12958.

Martinaitis, Antons Kazimira dēls —
g. (1. XII. 27).
12959. Mošenkovs, Teodors Kuzmas dēls —
16956/25. g. (14. XI. 25).
12960. Porinš, Kārlis
Mārtiņa
dēls
—
24320/27. g. (9. IX. 27).
—?
12961.
Posnij, Pelageja
Andreja
meita
24780/27.

24047 27. g. (20.
12962.

VII.

27).
Alfrēds

Penkovs,

Jāna

dēls

—

—

Augusta

dēls

—-

tīt šīs tiesas rīcībā, jo kā drošības līdzeklis pret
viņa izvairīšanos no tiesas, ar tiesas 1928. g.
30. janvāra lēmumu noteikta
drošības
nauda
Ls 200,— lielumā, līdz kuras iesniegšanai ap-

24669/27.

apgabaltiesas

depozitā

cietinājums.
Rīgā, 1928. g. I. februārī.

JVs 10302.

Priekšsēdētāja

b.

T. Bergtals.

Sekretārs

Kreicbergs.

Liepājas

saskaņā

ar

apgabaltiesa,
š. g.
1. februāra

savu

mekl-ē uz sodu

lik.

2.

apsūdzēto

d.

pamata

51. p.

1. pkt.

Ievu

lēmumu,
un 581.

Anša

p.

meitu

Orundmans, kuras pazīšanas zīmes ir sekošas:

34 g. veca, vidēja
auguma, melniem
matiem,
tumši zilām acīm, sārtiem vaigiem, ieapaļu seju,
mutē labā

zobs.

pusē

augšējam

Viņas pase

?

izdota

žoklim

no

trūkst viens

Kuldīgas pagasta

valdes 1920. g. 10. februārī
zem
viņas dzimšanas vārdu O z o 1.

JVs 1189

uz

Ieva

Personu

Orundmans apcietināma.

(15.

XII.

12925.

JVs 2168.

Āboliņš, Kārlis Jāna d. — 24902/28. g
27.).

Adamaitis, Staņislavs
'

Klemenša d. —
Staņislava

d. —

17576/26. g. (18. XII. 25.).
12927.

Apinš,

12928.

g. (8.

Voldemārs
VII.

Belovs,

23197 27. g. (27.

(17.

Mārtiņa

dēls.

—

dēls.

—

27.).

Grigorijs Klementiia
I. 27.). "

VIII. 27.).

12931.

Čač,

Jānis Jēkaba d. — 24023 27. g

(21. Vil. 27.).
Čubrevičs, Aleksandrs
p. (3. IX. 26.).

Čubrevičs,

21808/26.

g. (6.

Aleksandrs

VIII.

Antona
Antona

d. d.

—

26.).

12934. Dinkins,
Tevels
Dāvida
dēls.
1793826. g. (14. I. 26.).
12935.
Eimus, Otto Jēkaba d. — 24422 27. g
(26.

IX.

12936.

27.).

Feklistovs, Jeremijs Timoteja

24650 27. g. (9.

XI.

Jeannota

Pauline

Mārtma

24953 28. g. (2. I. 28).
12941.
Gill, dz. Černevski
meita

23886 27. 27. g. (2.

12942.

-

dēls

—

dēls

-

dēls
meita

—
—

Eiženija Vladislava

VII.

27).

Andža

meita

26).

12966. Zibins, Matvejs
Grigorija
'
24638/27. g. (3. XI. 27).
67.
Skansts.
Rūdolfs
Lūcijas
24971/ 28. g. (2. T. 28).
12968.

Stepanovs,

dēls

—?

dēls

—

Jēkabs

Parfeja

dēls

—

20444/26. g. (17. V. 26).
12969. Subotjalo, Donats

Franča

dēls

—

21351/26.

g. (2.

12970.
15585 25.

g. (31.

VII.

Škille,

26).

Oskars
VIII.

Juiiusa

dēls

—

25).

12971.
Vildenbergs, Valters Eduarda dēls —
20355/26. g. (12. V. 26).
12972.
Volčkovs, Prokofijs
dēls
—
Jāna
19622/26. g. (25. III. 26).
12973. Vējš, Kārlis Friča d. — 11257 24. g.
(233.V, 23. VII).
Kriminālās

Meklējamo
25062.

pārvaldes

priekšu. G. Tifentāls

personu

saraksts

JV° 350.

Arolovičs, Natans Leiba d., dz. 1904. g.

29.septembrī, Latvijas pils. — RīgasXIIiec. miert,
atvest

uz nopratināšanu.

25063.
Anmans, Rūdolfs Jāņa d., dz. 1903. g.
22. decembrī, Latvijas pav. — Rīgas XII iec.
miert. raksts JVs 90, no 12. I. 28. (25. I. 28.), apv.
uz s. 1. 574. p. 1. d. — Atraš. gad. Rīgas robežās
atvest uz nopratināšanu.
25064.
Baronins, Aleksandrs Pētera d., dz.
1904. g. 22. jūnijā, pied. pie Rīgas — Kriminālās
pārvaldes

Rīgas nod. pr-ka

raksts

no

17.

I. 28.

(21. I. 28.)., apv. zādzībā. — Apcietināt.
25065.
Birgers. Ouido Fridricha d., dz. 1904. g.
23. jūlijā, pied pie Rīgas. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nod. pr-ka raksts no 19. I. 28. (23. I. 28.),
apv. piesavināšanā. — Apcietināt.
25066.
Bonats, Leons Franča d., dz. 1887. g. —
Rīgas IX iec. izmekl. tiesu, raksts JVs 16, no
5. I. 28. (23. I. 28.), apv. uz s. I. 51. un 589. p. 1. d.

— Apcietināt.
25067.
Bodrovs, Ananijs Pāvila d., dz. 1902. g.
pied. pie Stirnienes pag. — Paziņot dzīves vietu
Kandavas iec. miert. uz JVs 56, no 16. I. 28. (21.1.28,
apv. uz S; I. 59.1. p.
25068.
Cebergs, Richards Reiņa d., 44 g. \ .,
pied. pie Ārlavas pag. — Rīgas IV iec. miert. r.
Ns 1473, no 28.

XI.

27. (21.

I. 28.), apv. uz s. I.

581. p. 1. d. — Apcietināt.
25069.
Dorochovs, Jānis Pāvila d., 36 g. v.,
bij. Krievijas pav. — Rīgas XIII iec. miert. raksts
JVs 1789, no 30. XII. 27. (25. I. 28.). apv. uz s. I.
574. p. 1. d. — Apcietināt.
25070.

Drēviņš,

Ženija

Indriķa

m.,

43

g. v.,

Hermana

Rīgas. — Rīgas XIII iec. miert. raksts
JVs 1668, no 10. I. 28. (25. I. 28.), apv. uz s. I. 574.p.

25071.
Dorochovs, Jānis Pāvila
d. . 34 g. v.,
bij. Krievijas pav. — Rīgas XIII iec. miert. raksts
JVs 1659, no 10. I. 28. (25. I. 28.), apv. uz s. I.
581. p. 1. d. — Apcietināt.
25072.
Eichenbaums. Eduards Gusta d.. 44 g.v.
pied. pie Ogres pag. — Rīgas XIII iec. miert.raksts
NŠ 1470, iv, 10. |. 28. (21. I. 28.), apv. uz
574p.

Grauze, Eduards Jāna d. — 16766 25. g

Gornijs,
Kārlis
16. g. (22. XII. 25).

Līna

XII.

1. d. — Apcietināt.

(10. XI. 25).
12943.

g. (24.

pied. pie

20671 26. g. (7. VI. 26).
12939. Orinvalds,
Ādolfa
21107 26. g. (1. VII. 26).
Grīslis,

dēls

27.

12937. Firsovs,
Dimitrijs
Makara
13462 25. g. (27. IV. 25).
12938. Oilucs, Vikentijs Staņislava

12940.

Zeberin.

23112/27.

574\ p. 1. d. — Atraš. gad. Rīgas robežās

M e 1 v i 1 s.

saraksts, kuru meklēšana izbeigta,

23756 27. g. (3. VI. 27.).
12926. Antonevičs, Česlavs

XI. 27).

raksts JVs 34, no 12. I. 28. (24. I. 28.), apv. uz s. I.

JVs 260.

12924.

12965.

g. (9.

Darbvedis (paraksts).

Katram, kam zināma Orundmans uzturēšanās
vieta vai ari kur atrodas viņam piederoša manta,
par to bez kavēšanās jāpaziņo apgabaltiesai vai
ari tuvākai policijas iestādei.
Atrašanas gadī-

12933.

Priekšsēdētājs Birks.
Sekretārs M. Birķis.

—

dēls

12932.
22165 26.

iecirknim.
Liepājā, 1928. g. 2. februārī.

dēls

Augusta

Rīgas

Bērziņ, Emīlija Friča m. — 23665 27.g
12929.
(16. V. 27.).
12930. . Butan, Agneša Ignata m. —24179 27.g

Kuldīgas tiesu izpildītāja

Hermana

24636 . 27. g. (1. XI. 27).
12964. Savickis,
Alfons

nodaļā, ieskaitot

Bankā, vietējā

šanas tiesneša iecirknim;
2) sākot ar 1928.' g. 28. februāri
Ventspils

Kārlis

(ien. rēķ. JVs 8), bet drošības naudas neiemaksāšanas gadījumā Paškeviču apcietināt un ieskai-

Latvijas

23912/27.

no

Gornijs,

18877 26. g. ( 15. II. 26).
12945. Gutmans, Hugo Jāna d. — 12170 25. g.
(22. I. 25).
12946. lvanovs,
Ourijs
Filareta
dēls
—
22015 26. g. (21. VIII. 26).
—?
12947.
Janevičs, Gabriels Augusta dēls
22184 26. g. (3. IX. 26).
12948.
Jakobsons, Jānis Dāvida
dēls
—
3475/22. g. (1184 / 21).

21862 . 26. g. (11. VIII. 26).
12963. Savickij,
Alfons

naudas, kuru iemaksāt

izdalīt Ventspils apriņķa Ēdoles un Zlēkas
pagastu un piedalīt tos Ventspils izmeklē-

pirmā

saskaņā

pilsētas,

Tiesas loceklis

paziņo, ka saskaņā ar ,,Noteikumiem par
Ventspils apriņķa atdalīšanu no Liepājas

iestādes, iesniedz skolu
virsvaldes arodu skolu direkcijai lūgumu
atļaujas,

Rīgas

Sekretārs (paraksts).

pantā minētās
dēļ

janvāfa lēmumu,
lik. 51., 474. p. 2. d. 2. p. paMatīsa d. Paškeviču, pie-

paziņojumi

apgabaltiesa savā š. g. 21. janvāra kop-

un

1. kriminālnodaļa,

1928. g. 30.

Liepājā, 1928. g. 2. februārī.

valdības

atļauju.
pasniegt

derīgu pie

jumā

Liepājas apgabaltiesas priekšsēdētājs

Dejas, ritmiku, plastiku un baletu

ar savu

m e k I ē uz sodu
mata aps. Miķeli

deju, jāiztur noteikts pārbaudījums sevišķā komisijā pie izglītības ministrijas
vai arī jāpierāda komisijai sava speciālā
izglītība ar attiecīgiem dokumentiem.

1. Privātas ritmo-plastikas, baleta un
dejas skolas, kā arī kursi un studijas
izglītības
ministrijai.
Tiesība
padoti
šādas iestādes atvērt ir fiziskām un juridiskām personām ar skolu
virsvaldes
2.

Rīgas apgabaltiesas

bošanās šofers.

vēl vajadzīga skolas atļauja.
12.

trūkumu dzelzceļu

Galvenā direktora palīgs K. Spriņģis.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

apmācību

iestādes atļauts apmeklēt vienīgi ar vecāku
vai aizbildņu atļauju. Skolēniem bez tam

Noteikumi
par ritmikas, plastikas, baleta
mākslas deju un viesību deju
apmācības iestādēm.

sarakstu grāmata,

jāatzīmē ikviena

vagonu

K platuma
vagoniem 4 stundas
un
Ventspilī lauku ceļu vagoniem 2 stundas.

saskaņā

deju

ar

un tarifa preču pārvadāšanai 1926. gada
izdevuma pielikumos, sākot ar 6. februāri
līdz turpmākam rīkojumam nosaka visāda
veida koka materiāliem un malkai izkraušanas laiku Rīgas Krasta stacijā no

pārrauga

iekšlietu

apmācāmo dalībnieku
kur

Sakarā

virsvalde, pamatodamās uz ,,Noteikumu
N° 234 10. § 2. piezīmi" , kas iespiesti
„Valdības Vēstneša" 1925. gada 204. numurā un papildināti ar vēlākiem rīkojumiem un ievietoti pagaidu noteikumu

kursus,

kā arī privātiem deju pasniedzējiem jāved

februārī.

Rīta
sēdi
atklāj
Dr. P. Kalniņš pulksten

tikai

apgādāt iestādi ar piemērotām
telpām,
vajadzīgo inventāru un mācības līdzekļiem.

ziņā

3.

darboties

saņemšanas.

Nr. 172.

Sēdes

sākt

12944.

Paziņojums.

arī

pēc noteikumu apstiprināšanas un atļaujas

1928. gada 3. februārī

A.

,, —,25

personas

e) audzēkņu

ministris

,, —,20

vienslejīgu rindiņu

vēlas atvērt.

Ārlietu

,, —,15

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.)

„ —,10

rīkojums.

Prezidenta

Ls 4,—
.
.
.
.
par katru

par katru tālāku rindiņu
citu
iestāžu sludinājumi

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

Saeima.
Noteikumi par ritmikas, plastikas, baleta
mākslas deju un viesību deju apmācības iestādēm.
Valsts

līdz 30 vienslejīgām

rindiņām

(saņemot eksped.) par:
gadu
.
.
. Ls 18 —

dēls

—

1. d. —

Apcietināt.

25073.
Eizenmengers, Ādolfs, 26 g. v., Vācijas
pav.. — Rīgas XIII iec. miert. raksts Nā 1696, no
10 I. 28. (21. I. 28.), apv. uz s. !. 574. p. 1. d. —
Apcietināt.

25074.

Orundmans, Kārlis Kriša d., dz. 1903.g.

25. XI., pied. pie Seces pagasta. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas apr. III iec. miert. uz JVs 1482, no
16. 1. 28. (25. I. 28.), apv. uz s. I. 532. p. 3. pkt.
1900. g.,
25075. Hincenberg, Anna, dzim.
pied. pie Jaunpils pag. — Rīgas IV iec. miert.
raksts JVs 53, no 18. I. 28. (24. I. 28.), apv. uz s. 1.
574. p. 1. d. — Apcietināt.
25076. Hamkovs (Homkovs), Vasilijs Filipa d.,
apm. 17 g. v., pied. pie Istras pag. — Paziņot
dzīves vieni Latgales apgabaltiesas I krim. nod.
raksts jVs26867, no 30. XII. 27. (21. I. 28.), apv.
uz s. 1. 51. p. un 316. p. 1. d.
25077. Jaunzems, Alberts Jāņa d., 52 g. v.,

pied. pie Slokas pils. — Rīgas apr. IV iec. miert.
uz JVs 46, no 17. I. 28. (27. I. 28.), apv. uz s. I.
51. un 581. p. 2. d. — Apcietināt.
25078.

Kukuls,

)ēzups Franča d., dz. 1904. g.,

pied. pie

Kaunates

pag. —

Paziņot

dzīves

vietu

Latgales apgabalt. Rēzeknes Ii iec. miert. uz
JVs 90, no 14. I. 28. (23. I. 28.), apv. uz s. 1. 184. p.
1. pkt.
25079.
Edvards Edvarda
d.,
Kuchtavskis,
19 g. v., pied. pie Dagdas pag. — Rīgas apr.
IV iec. miert. raksts JVs 60, no 17.1.28. (21. I. 28.),
apv. uz s. I. 581. p. — Apcietināt.
25080.
Kovnators, Mozus Arona d., dz. 1906.g.
24. III, bij. Krievijas pavalstnieks. — Rīgas pils.
I. iec. izmekl. tiesn. raksts JVs 153, no 12. I. 28.
(23. I. 28.), apv. uz s. I. 591. p. 2. d/— Pieprasīt
Ls 1000,— apmērā-galvojumu, līdz kura piestād.
apcietināms.
25081. Kipul-Pepul, Oskars Jura
d., dz.
1905. g. 11. III, pied. pie Jaunpils pag. — Paziņot
dzīves vietu' Rīgas apr. III iec. miert. uz JVs 46,
no 16. I. 28. (25. I. 28.), apv. uz s. !. 532. p. 3. pkt.
25082. Krūmiņš, Aleksandrs Jēkaba d., 34 g.
v., pied. pie Kosas pag. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas apr. II iec. miert. uz JVs K- 561, no 10. I. 28.
(23. I. 28.), apv. uz s. 1. 591. p. 1. d.
25083.
pied. pie

Lacars,

lānis, dz. 1897. g.

11. VIII.,

Mārsnēnu

pag. — Kriminālās

pārvaldes

Rīgas nod. pr-ka raksts no 19. I. 28. (23. I. 28.),
apv. līdzdalībā zādzībā. — Apcietināt.
25084. Lange, Fridrichs Alberta d., 42 g. v.,
pied. pie Rīgas. — Rīgas V iec. izmekl. tiesneša
raksts JVs 148, no 17. I. 28. (23. I. 28,), apv. uz s. 1.
51. p. 587. p. 1. d. — Apcietināt.
25085. Lembergs, Aleksandrs Miķeja d., dz.
1994. g. 30. VI., Igaunijas pav. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas V. iec. miert. uz JVs 1534, no 4. I. 28.
(23. I. 28.), apv. uz s. 1. 591. p. 3. d.
25086.
Nagla, Daniels Mateisa d., dz. 1906.g.—
Madonas apr. II iec. miert. raksts JVs 69, no 19. 1.28.
(25. I. 28.), apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Pieprasīt
droš. naudu Ls 100,—, kura iemaksājama Latv.
bankā, vai tās nod. mekl. depozītā D. JVs 26, bet
neiemaks. gadījumā apcietināt.
25087. Svenčs, Jānis Jāņa d., dz. 1901. g.
17. martā, pied. pie Līksnas pag. — Paziņot dzīv.
vietu kriminal. pārvaldes Rīgas nod. pr-kam uz
rakstu no 21. I. 28. (25. I. 28.), apv. piesavināšanā.
25088. Zēvalds, Nikolajs Jūliusa d., 55 g. v.,
pied. pie Vorkovas pag. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas III iec. miert. uz JVs 118, no 12. I. 28. (25.1.
28.), apv. uz s. I. 581. p. 1. d.
25089. Terentjeva, Feoklistanis un Fatenijas
d., 17 g. v., pied. pie Ozolmuižas pag. — Paziņot
dzīves vietu Latgales apgabaltiesas Viļaku iec.
miert. uz JVs 197, no 16. I. 28. (24. I. 28.), apv. uz
s. I. 591. p.
25090. Voifbergs, Calels Morducha d., 44 g. v.,
pied. pie Černigovas gub. — Rīgas IX iec. izmekl.
tiesn. raksts JVs 104, no 16. I. 28. (27. I. 28.), apv.
uz s. 1. 51. un 440. p. — Apcietināt.
Kriminālās

pārvaldes

priekšnieks
Darbvedis

Valdības

Tifentāls.

rīkojumi.
PĀRGROZĪJUMI

noteikumos.
Pieņemti pilsētas
domes
1927. gada
29. decembra sēde un apstiprināti ar

iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta 1928. gada 31. janvāra rakstu
JVs 85625.

1927. g. „Valdības Vēstneša" 172. nuVal-

noteikumus
nozīmē,

ka

personām, kas ārstējas Valmieras pilsētas
slimnīcā uz citu pašvaldību vai valsts
iestāžu rēķina, jāmaksā par
personu 4 lati 75 santimi.
Par

dienu

un

medikamentiem
un
pārsienamiem maksājams atsevišķi. Šie
izsludināšanas
pārgrozījumi
spēkā
ar
dienu ,,Valdības Vēstnesī".
Pilsētas galva V. Sarkanbārdis.

Obligātoriski

zelteri,

niem.
2. Visi pirmā pantā minēti veikali
padoti pašvaldības un policijas uzraudzībai,
kādēļ to atvēršanai un turēšanai nepieciešamos dokumentus izdod apriņķa valde
saziņā ar policiju. Šos veikalus var turēt

Radziņš.

noteikumi

par krodzniecības
veikalu, bufešu un
iebraucamo
vietu atvēršanu
un uzturēšanu Tukuma apriņķa pagastos.
Pieņemti Tukuma apriņķa pašvaldības
likvidācijas valdes sēdē (prot. JVs 2 § 17)
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1928. gada
12. janvāra rakstu JVs 85195.

1. Par krodzniecības veikaliem uzskatāmi: traktieri bez reibinošiem dzērieniem, tējnīcas, ēdienu veikali, kā ari
bufetes, kuras atver vai nu atsevišķi,
vai pie biedrībām, klubiem, tautas namiem
un iebraucamām vietām un kuros pārdod
patēriņam uz vietas vai promnešanai
visādus siltus un aukstus ēdienus, kā
arī tēju, kafejū, kakao u. t. 1., pienu un

dokumenti,

samaksājot

Bez

bij savi

zemnieku

valde, saskaņā ar pagaidu
noteikumiem par pagastu
un apriņķu
nodokļiem 8. pantu, uzliek īpašu nodokli

nodokli.

jo plaši

un

tam apriņķa

par labu apriņķa pašvaldībai.
18. Krodzniecības veikalā jāizkar redzamā vietā tirdzniecības dokumenti, šie

kulturālas biedrības un privātas personas

obligātoriskie noteikumi un noteikumi par
tirgošanās laiku.
19. Policijas un nodokļu inspekcijas

ar nevainojamu pagātni; tāpat ari biedrības bufetes atbildīgie vadītāji var būt

ierēdņiem, pašvaldības
žūpības
apkarošanas

tikai personas ar nevainojamu pagātni.
Apliecības veikalu turēšanai izdodamas

uz tekošu gadu līdz 31. decembrim.
3.

Telpas,

kurās

nodomāts

ierīkot

1. pantā minētās iestādes, iepriekš apskatāmas no vietējās pašvaldības un policijas, lai konstatētu, vai tās atbilst turpApmākos pantos izteiktām prasībām.
skates protokols un policijas atsauksme
par

atbildīgo personu pieliekami

pie lū-

guma dēļ apliecības izdošanas.
4.

Sājos

nevar

noteikumos

ierīkot

minētās

iestādes

namos, kur atrodas reibi-

nošu dzērienu pārdotavas un noliktavas,
turklāt no I un II šķiras traktieriem šīs
iestādes nevar atvērt tuvāk par 250 me-

triem.

pārkāpumi,

bet

ierīkot

veikalus

ciešama atsevišķa dāmu istaba.
6. Ja krodzniecības veikals ierīkots
pie iebraucamās vietas, tad nav atļauta

20.

Par

šo

vajaga

durvju uz āru malkas un ūdens

istabas nakts guļai.
Krodzniecības

veikalos

un

bufetēs

telpas jātur vienmēr tīras, mēbelēm (galdiem un sēdekļiem) jābūt krāsotām;
veļai uz galdiem un viesu istabās jābūt
tīrai;

ziemā temperatūra nedrīkst būt
apakš-f 15° C; tumsai iestājoties, telpas

un ieeja jāapgaismo.
Ēdieni un dzērieni jāpagatavo tikai

svaigām

un

nebojātām

vielām, bez

kaitīgu

vielu piemaisījuma. Trauki un
galda piederumi turami pieklājīgi un tīri.

dēļas pēc viņu izsludināšanas ,,Valdības
Vēstnesī". Agrākie šinī lietā izdotie noteikumi ar šo atcelti.
Tukuma
apriņķa
pašvaldības
likvidācijas valdes priekšsēdētājs

K. Mūrnieks.
Sekretārs

dīšanai jātur vēl īpašs spainis.
Iebraucamo

vietu stadulās un staļ-

ļos nevar turēt daudz mēslu, bet tie jāaizved projām. Stadulas vārti pa nakti

jātur noslēgti.
12. Iebraucamo vietu viesu guļamās
istabās jātur tīras gultas ar tīru veļu,
mām

istabām

jābūt

svabadai

Rīga
NEDĒĻAS

par
ko

13. Par viesu saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām jāpaziņo policijai,
bet telpas, kurās uzturējās saslimušie,
nekavējoties jādezinficē. — Tas pats izpildāms attiecībā uz iebraucamo vietu
stadulās vai staļļos saslimušiem lopiem.
14. Krodzniecības veikalam jāpieliek
izkārtne ar attiecīgu uzrakstu pareizā
valsts valodā un ortogrāfijā. Uz izkārtnes
jāuzraksta ari īpašnieces biedrības nosaukums vai īpašnieka vārds un uzvārds.
15. Par tirgošanās laika aprobežojumiem izdodami atsevišķi noteikumi.
16. Iestādes turētājam jāsastāda -cenu
saraksts par ēdieniem un dzērieniem, kā
ari par viesu istabu, gultu un stadulas
lietošanu. Šo sarakstu apstiprina vietējā
policija. — Saraksts izkarams visās iestādes telpās, kā ari viens eksemplārs
17.

ZIŅOJUMS

saslimšanas gadījumiem
slimībām Rīgā,
reģistrējusi

no

ar

lipīgām

1928. gada

24. līdz

31. janvārim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

!

Slimības

eS ~-

I Sg

nosaukums

ag«

"S =3

« tao

«S

Paratvphus
Tvphus abdom
Tvphus exanth.
Febris recurrens.
Febris interm
Morbus

valdei.

Iestādes turētājam, uzradot 3. pantā

minēto apriņķa valdes apliecību, ir jāizpērk attiecīga tirdzniecības zīme un citi

. . .
. . .

Vēdera tīfs . .
Izsituma tīfs
.
Atgulās drudzis

Purva drudzis .

Heine Medin

Encephalitis letharg
Variola et variolois . .

Bakas

Morbilli

Masalas ....

Scarlatina
Tussis convulsiva

. .

.

Diphteritis

....

Šarlaks ....
Garais klepus .
Difterīts

Influenca
Cholera asiatica
.
Eivsipelas
Dvsenteria
Parotitis epidemica

. .

. .

...

Influenca ...
Āzijas koliera .
Roze
Asinssērga ...
Ģīmja sātūkums
(Mumps). . .

Trachoma
Mening. cerebrospin. epid.

Tetanus
Lepra

Spitālība

1
5
—
—
—
—

—
—
31

28
—
3

1
—
2

1
—.
2
—
—

...

Poliomvelitis

No šī civillikumu kopojuma kāda

—
4

G.
un

Mathera (Māteru
Kurzemes
Priwatteesību
LikumuGrahmatu", kas iznāca* 1885. gadā pie
G. L. Cimmermaņa Liepājā. Māters devis
savā tulkojumā daļu šo civillikumu (grūti

viņam

nācies izšķirt, kas īsti zīmējas uz

zemniekiem), pievienojot klāt zemnieku
likumus.
Terminoloģija
viņa tulkojumā
neveikla,

vairāki

vērtēšanu

būtu

Sestdien, 4. februāri, pulk-

populāro komēdiju

„S p ē I e

pilī".

Literatūra
Vitējo

civillikumu

pārprasti.

To-

aplūkošanu un

griežama

mūsu

no-

jauno

juristu - diplomandu vērība. Te ir vērtīgs
temats. Jauno tulkojumu, uz bij. Tieslietu ministra P. Juraševska ierosināizdarījusi komisija no Tieslietu
jumu,
ministrijas, Kodifikacijas nodaļas darbiniekiem — Rīgas Apgabaltiiesas priekšsēdētāja doc. AI.

Būmaņa,redaktoriem

H. Ēlersa un Ed.

Treija un sekretāra
tiesu praksē,
juridiskā literatūrā un Latvijas Universitātes darbā nodibinājušos terminoloģiju,
šie speciālisti devuši veiklu, uzmanīgi
Lauvas.

Izmantojot

visās vietās apsvērtu tulkojumu; sevišķi
atzīmējami krietnā latviešu valodas pratēja J. Lauvas nopelni (viņš līdzdarbojies
arī pie pārējo mūsu likumu krājumu,
piem. Sodu likumu
Tulkojumā

zīmējās

uz

u. c. tulkošanas).

izmesti

Igauniju;

daudzi

tāpat

panti,

kas

ievēroti

visi

lidz 1927. g. 31. janvārim izdotie pārgrozījumi un papildinājumi, arvienu aizrādot piezīmēs uz kāda likuma vai rīkojuma pamata. Tādā kārtā šis tulkojums
ir ļoti parocīgs un lietājāms bez koriģējumiem pēc Likumu un rīkojumu krā-

jumiem par agrākiem gadiem.
Vēl
lapp.

izdevuma vērtību ceļ plašais (57
petitā) alfabētiskais (priekšmetu)

rādītājs, kas atvieglina vajadzīgo
ātru uzmeklēšanu.

pantu

Civillikumi
iespiesti
uz laba papīra
tādā pat formātā, kā Sodu, Civilprocesa
u. c. mūsu likumu izdevumi.
Izdevumam
sevišķas ieteikšanas nevajaga: bez tā nevarēs iztikt neviens
tiesnesis, advokāts, pagasta valde un t. t.
Viņš nepieciešams arī ikvienam pilsonim,
kas grib pats zināt savas tiesības un pie-

nākumus civilās

lietās.Cand.

jur. ļ. Gr.

Telegramas.

sten 7.30 vakarā, tautas izrādē Fr. Molnara
komēdija „S p ē 1e pilī". — Svētdien, 5. februārī, pulksten 2 dienā, Bertona un Simona
„Zaza" ar Liliju Štengeli titula lomā. Pulksten 7.30 vakarā, J. Pētersona komēdija „Sieviete ar sešiem prātiem".—Pirmdien,
6. februārī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
L. Fuldas komēdija „Ē z e ļ a ē n a". — Otrdien, 7. februārī, pulksten 7.30 vakarā, tautas
izrādē Rostāna „Ērglēns". —Trešdien, 8. februār i, pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi Annas
Brigaderes
drāma
„I z r e dzē tais".
Biļetes
jau dabūjamas. —Sestdien, II. februāri Nacionālā teātra ansambļa viesu izrāde Cēsīs ar
Molnara

jēdzieni

mēr uz šī izdevuma

Māksla
teātris.

daja

Es te domāju
Jura) ,,Vidzemes

—

No guļaejai uz

atejas vietu.

iesūtāms apriņķa

M. Kampars.

sekmīgi

savā laikā latviski tulkota.

J.

Nacionālais

10. Pie iebraucamām vietām jāierīko
pumpis, no kura var dabūt ūdeni lopu
dzirdīšanai. Kur nav pumpja, tur jāierīko aka saskaņā ar noteikumiem par
akām. Pie šādas akas jātur piestiprināts
ūdens smeļamais trauks, bet lopu dzir11.

nepildīšanu

Tāpat virtuvei

piegādāšanai. Pie iebraucamām vietām
vajaga ne mazāk kā divas mēbelētas viesu

no

noteikumu

atzītie zaudē bez tam tiesību turēt krodzniecības veikalu.
Šie noteikumi stājas spēkā divas ne-

tieša ieeja stadulā vai stallī, bet tam jābūt
šķirtam ar koridoru vai priekšnamu, kuram
durvis aizveramas, lai novērstu stadulas
smakas ieplūšanu veikalā.

sa-

vainīgiem draud sods caur tiesu uz pastāvošu likumu pamata. Par vainīgiem

tikai sausās, gaišās, labi iz-

bez tieša sakara ar dzīvokļiem. Pie telpām nepieciešamas kārtīgas atejas vietas.
Biedrību un tautas namu bufetēs nepie-

8.

pārkāpumiem

un bufetes

krāsotās, labi apkurināmās un ar ventilācijas ierīci apgādātās telpās. Publikas
ieeja atļauta tikai no ceļa vai laukuma,

7.

par

likumi, pēc kuriem

viņu tiesisko dzīvi
nokārtoja pagastu tiesas. Tagad, kur atceltas kārtu starpības, no zemnieku likumiem palikuši spēkā tikai nedaudzi panti,
un visu pilsoņu (arī zemnieku) tiesiskās
attiecības kārtojamas pēc nule iznākušā
likumu krājuma, kuram apakštītulā zīmēts
viņa vēsturiskais nosaukums no 1864. gada,
kad tas sastādīts.

un

stādīt protokolus nodošanai tiesai.

Par bieži apdzīvotām izsludinātās

triem.
5. Krodzniecības
var

pārstāvjiem
kuratoriem

ir
tiesība katrā laikā apskatīt iestādes telpas
un pārbaudīt, vai tirgošanā netiek pielaisti likuma un obligātorisko noteikumu

vietās attālums samazināms līdz 100 me-

kā ari trauks ar dzeramu ūdeni.

operācijām,

Sekretārs Ed.

ūdeņus,

prasības.

Valmieras pilsētas slimnīcas maksu

maksu

augļu

limonādi kvasu un tamlīdzīgus dzērienus,
kuri nav pieskaitīti reibinošiem dzērie-

Vasaras laikā uzkožamie turami apsegti,
lai tos aizsargātu no mušām .un putekļiem.
9. Iestādes īpašnieka vai atbildīgā vadītāja pienākums ir neatlaidīgi gādāt par
to, lai iestādē valdītu kārtība un pieklājība, lai netiktu lietoti neatļauti dzērieni un lai tiktu visumā izpildīti likuma
un šo (saistošo) obligātorisko noteikumu

(paraksts).

vietējo iestāžu

murā publicētos ārstēšanas
pilsētas
slimnīcā
mieras
resp. taksi pārgrozīt
tādā

produktus,

piena

kopojums.

(Vietējo likumu kopojuma III daļa).
ministrijas sevišķas komisijas
sagatavojumā, Rīgā, 1928. g. Valtera un

Tieslietu

Rapas akc. sab. izdevums. XX+588 lap-

puses.
Civillikumi, pēc kuriem kārtojas Vidzemes un Kurzemes pilsoņu
ģimenes,
lietu,_ mantojumu un prasījumu tiesības
un pec kuriem šo tiesību jautājumus izšķir Vidzemes un Kurzemes tiesas, tikai
tagad, Latvijas valsts pastāvēšanas desmitā
gadā, iznākuši latviešu valodā. Līdz šim
mūsu tiesnešiem, advokātiem u. t. t. bij
jāiztiek ar šo pašu likumu krievu (Bukovska, bar. Nolkena) vai vācu izdevumiem,
kas bij apgrūtinoši jau tāpēc vien, ka
tiesu iestādēs lietājāma valsts valoda. Bet
galvenais, latviešu pilsoņi savā valodā
nevarēja informēties par savām svarīgākām
tiesībām.
Agrāk ,krievu laikos, šie likumi uz zemnieku kārtu, pie kuras piederēja latviešu
vairums, īsti neattiecās, jo zemniekiem

(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

3. februārī.' Latvijas

Stokholmā,
gaļas

importa

aizliegums Zviedrijā

vakar

atcelts

galīgā

formā.

KURSI
Rīgas

biržā,

1928. gada 4. februāri.

Devizes:

5,174—5,184

1 Amerikas dollars

1
100
100
100
100

Anglijas mārciņa
Francijas franku
Beigas
Šveices franku
Itālijas liru

25,20—25,25
20,20—20,50
71,75—72,50
99,35—100,10
27,20—27,60

100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu

138,70—139,40

100 Dānijas

138,35—139,00

137,35—138,05

kronu

100 Čechoslovakijas kronu

. .

.

100 Holandes guldeņu
100 Vācijas marku
100 Somijas marku
100 Igaunijas kronas
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

15,20—15,50
208,10—209; 10

123,10—124,05
12,98—13,12

138,40—139,40
57,50—59,50
50,85—51,70
—

Dārgmetāli:
Zelts

1 kg

3425—3445

Sudrabs 1 kg

91—99

Vērtspapīri:
5%
40/ 0
6°/0
8%

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

98—100
98—100

92—93
96—97

Rīgas biržas, kotacijas

komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktors: M.

Ārons.

>

t

(Tiesu

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,

ar šo paziņo, ka 1928. g. 14. febr.

sludinājumi.

minētās

sēdē
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz

civ.

ties.

lik.

1967.,

kop.

2451. p. pamata,
personas, kurām

2011 —
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-

tiesību
uzaicina

visas

ir kautkādas

pretenzijas,

strīdi

vai ierunas pret šai tiesā 1928. g.
24.
27.

janvāri publicēto
1927. g.
novembrī Rīgā mir. Ģederta

Dāvida d. Bīrina, 1927. g. 8. okt.
pie Rīgas notāra J. Krūklanda
taisīto testamentu, kā ari visas

personas, kurām
tiesības

ir kaut

uz Ģederta

kādas

Bīrina

man-

tojumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatārijiem, fideikomisarijiem, pa-

iespiešanas

dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-

zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas
testamentu

savas

bet
par
li-

tiesības,

pasludinās

kumīgā

1925. g. 18. novembrī Mazsalaces

pag.

,,Kurpniekos" mir.
Jēkaba d. Krumholca

Reiņa
testaL. JVs 2781

ments.

Rīgā, 1928. g. 2. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
27316r
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ

proc. lik.

1958. p.,

Rīgā,

1928. g. 31. janvārī.
LJVs6117

27320r

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

A.

Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1928. g. 14. febr.

minētās
sēdē
11.

nodaļas

tiks
aug.

Mikeļa

atklāta

tiesas

nolasīts
1924.
g.
Rīgā
mir.
Augusta

d. Zālīša testaments.

Rīgā, 1928. g. 2. febr. LJVs3200

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

ar šo paziņo, ka

minētās

mantojums

un

uzaicina,

kam ir uz šo mantojumu, vai sa-

to„ tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

karā

ar

minētās
personas
savas
Ja
tiesības augšā uzrādītā termiņā

nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
L.JVs 2077

Rīgā,

1928. g. 25. janvārī.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
26618r
Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 7. novembrī Kosas pag.
,,Avotiņos" mir. Jēkaba-Reiņa
cl.

Gailīša ir atklāts

mantojums

un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot

?

no

šī

sludinājuma

dienas.
Ja minētās

iespiešanas

personas

savas
termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs

tiesības augšā uzrādītā

tiesības zaudējušas.

L.JVs2931

Rīgā, 1928. g. 25. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
26619r

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 1. martā Bērzaunes pag.

mir. Jēkaba Jāņa d. Bāņukalna
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomiun t. t.,
sarijiem, kreditoriem
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
savas
Ja minētās personas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
L.JVs2721
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1928. g. 28. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

26840r

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1928. g. 14. febr.

minētās

tiesas
g.
28. aug. Rīgā, mir. Kārļa Aloisa
d. Margrafa (Marggraf)
testaments.
Rīgā, 1928. g. 31. janvārī.
sēdē

nodaļas

tiks

atklātā

nolasīts

27319r

1927.

LJVs3143

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo, "ka 1928. g. 14. febr.
minētās

nodaļas

atklātā

tiesas

sēdē
tiks
nolasīts
1927. g.
14. dec. Stāmerienes pag. „Jaunļūles
ķempos" mir
Jura m.
testaOzoliņš,
Ābels,
dzim.
L. JVs3015
ments' .
Rīgā, 1928. g. 31. janvāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

27318r

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1928. g. 14. febr.
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē

tiks

nolasīts

1923.

g.

30. dec. Rīgā mir. Kārļa Jēkaba
L. JVs
d. Buša testaments.
Rīgā, 1928. g. 2. februārī.
" Priekšsēd. v. A. Veidners.
27314r

Sekretārs

A. Kalve.

kas izdota uz Ariadnas

Oskara m. Koptjevas vārdu par
15000 kr. rub. un nostiprināta
1913. g. 6. apr. ar JVs 40 un
Makašēnu
pag.
R.
Krutovas
Stučevo
muižu,
ierasties šai tiesā lidzņemot minēto obligāciju, Ls 343,78 kapitāla pārada
un % saņemšanai,

Rēzeknes

apr.,

sēdē

1928. g. 14. febr.

nodaļas

tiks

atklātā

nolasīts

tiesas

1926.

g.

8. dec. Rīgas Jūrmalā, Bulduros
mir. Jāna Jāna d. Kalniņa testaments.

'

L.JVs3212

Rīgā, 1928. g. 2. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
27313r

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik.

1958. p.,

ar šo paziņo, ka 1928. g. 14. febr.
minētās nodaļas atklātā tiesas

sēdē

tiks

1926.

attaisīts

g. 25.

sept.

un

nolasīts

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.,
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kura kancleja atrodas
un lik! sakop. X sēj. I. d. 1239. p. Rīgā, Andreja Pumpura ielā JVs 1,
un pamatojoties uz savu 1928. g. paziņo, ka Ī928. g. 15. februāri,
13. janvāra lēmumu paziņo, ka pīkst. 10 rītā, Rīgā, Elizabetes
pēc 1924. g. 30. septembri * Dauielā JVs 4, dz. 8, pārdos Joseļa
gavpilī mirušā Morducha Leiba d. Hiršovica kustamo mantu, saBrautveina palicis mantojums stāvošu no mēbelēm u. c. un
un

uzaicina

visas personas, kam

uz šo mantojumu vai sakarā ar
to būtu kādas tiesības, pieteikt
tās

pēc biekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,VaId. Vēstn."

Daugavpilī, 1928. g. 14. janv.
no Valsts zemes
25885o
Miertiesnesis (paraksts).
minētās nodaļas atklātā tiesas bankas minētās obligācijas dzēšanai.
L. JVs 43b 28.
Latgales apgabaltiesas vec. notārs
sēdē
tiks
nolasīts
1927.
g.
Daugavpilī, 1928. g. 20. janv. paziņo, ka uz 1928. g. 14. janvāri
Jēru pag.
21. apr.
,,Pi!kata"
Priekšsēdētāja
b.
A.
Strazdiņš.
mājās
mir
Antona
Teņa
d.
apstiprināta pirkšanas - pārdoša26281o Sekretāra v. J. Tiltiņš. nas līguma pamata Jānis IndriPestmala testaments.

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc

klāts

obligācija,

Daugavpils I. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.

ar šo paziņo, ka 1928. g. 14. febr. kas iemaksāti

spēkā gājušu. L.JVs2843
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā, 1928. g. 27. janvārī.
27315r
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
26766r
Sekretārs A. Kalve.
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,

1925. g. jūlija mēnesī Bukmuižas
pag., Ovšaniščas purvā noslepkavotā Dāvida Fingera
ir at-

pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likumu un civ. proc. lik. 146032.

nodaļas atklātā tiesas un 33. p. uzaicina tās personas
tiks attaisīts un nolasīts un iestādes, kuru rokās atrodas

rāddevējiem
u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ie-

runas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.,

ķa d. Līcīts ieguvis, no Jura
Jēkaba d. Krastiņa par Ls 500
nekustamu īpašumu 1 des. 2360kv

novērtētu par Ls 3405.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 2. febr. JVs 118
27375r Tiesu izp. V. Požariskis.

Daugavpilī,

1928. g. 20. janv.

Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
26282o Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Virbu pagasta tiesa,

platībā,

pastāvošu

no Vasiļjevo

JVs 1 mājām atdalītā zemes gabala

ar nosaukumu
Ludzas

apriņķī

Daugavpilī,

mājas

Zvirgzdenes

pag.

1928. g. 16. janv.

25880o

Vec.

Dzintaru

JVs 777.

notāra v. pal. E. Krikis.

Sekretāra pal. A. Neikens.
Latgales apgabaltiesas vec. notārs

pamatodamās uz savu 19*8. g.
paziņo, ka uz 1928. g. 14. janvāri
4. janvāra lēmuma un pagast-

tiesas lik. 108. un 109. p., paziņo

vispārībai, ka

Virbu

pag.

Ošu

Jaunraunas

apstiprināta

dāvināšanas līguma

pamata Jānis Jēkaba d. Purviņš
ieguvis
no sava
tēva
Jēkaba

Ls 800.

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā,
27391r
Rīgas

1928. g. 28. janvārī.
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
apgabaltiesas Rīgas apr.

1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 16. februārī, plkšt. 11
muižā
pārdos
dienā, Plāteres
Marijai

Celms piederošo kustamo

mantu, sastāvošu no viena zirga

,,Prāmniekos" mir. Dāvja

Ls

no

trijiem

govīm

zirgiem

un

un novērtētu par

1300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā,
27388r

1928. g. 28. janvārī.
Tiesu izpild. A. O zo 1i ņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs

par

Liepājas

pilsētas

Kuldīgas
zem

zemesgrāmatu

krepost

noda
ā
|

JVs 8558.

Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 2000— un tiek
pārdots dēļ Ernsta Paciriusa,

Kārļa Kasperoviča
sības

un

apmierināšanas.

cit.

pra-

Bez

mi-

nētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 1500,—.

Solīšana

sāksies

saskaņā

ar

civ. proc. lik. 1885. no priekšrocīgu prasību
summas, kāda
izrādīsies pārdošanas dienā.
Personām, kuras vēlas ņemt
dalību
vairāksolīšanā, ir jāiemaksā Ls 200,— drošības naudas,

ka ar' jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

Personām,
ir kādas
kurām
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas

pārdošanu

nepielaiž,

tiesības jāuzrāda līdz
dienai.

tādas

pārdošanas

un vienas govs un novērtētu par
Visi raksti un dokumenti, atLs 400.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ir ieskarami Liepājas
apgabalkā arī apskatīt pārdodamo mantu tiesas civilnodaļās kanclejā, vai
varēs pārdošanas dienā uz vietas. pie tiesu izpildītāja.

mājās dzīv. laulāts pāris Riņķi,
Andža d. Purviņa
tiesības uz
Kārlis un Anna pieņem bērna
pusi Ls 1300 vērtībā nekustamu
d. Prāmnieka
testaJēkaba
vietā (adoptē) Adelh ' eidi Alekīpašuma 20 des. 1320 saž. platībā,
Rīgā, 1928. g. 28. janvāri.
ments.
L. JVs 3073 sandru Ireni Johannas m. Marski,
27389r Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
pastāvoša no Krustpilsmuižas atRīgā, 1928. g. 2. februārī.
dzim. 1924. g. 11. febr., piešķirot
pag.

divām

2. iecirkni, kura kancleja atrodas
istabā JVs 9, paapgabaltiesā,
uz
civ. proc.
lik.
matojoties
1141., 1143., 1146.—1149. p. p.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
paziņo, ka 1928. g. 4. maijā,
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
pīkst. 10 rītā, Liepājas apgabalfebruārī,
plkšt.
10
15.
1928. g.
tiesas sēžu zālē, tiks pārdots otrā
muižā pārdos
dienā, Lauberes
publiskā vairāksolīšanā nekustams
Rūdolfam- Bražem piederošo kustamo mantu, sastāvošu no viena īpašums, piederošs Jānim Friča d.
Erdmanim, kurš atrodas Kul,,Krul" firmas tvaiku katla ar
dīgas apr., Raņķu pag., zem nospēka mašīnu un novērtētu par
saukuma ,,Mežgaļi" un ierakstīts

likumu un civ. proc. lik. 146032 .
asis platībā, pastāvošu no zemIzzināt sarakstu, novērtējumu,
un 33. p. uzaicina tās personas
niekiem piešķirtās
zemesgabala kā arī apskatīt pārdodamo mantu
un iestādes, kuru rokās atrodas
JVs 42 Daugavpils apriņķī Krustvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
ieķīlāšanas raksts, kurš ievests
pils pagastā Skromanu sādžas
Rīgā, 1928. g. 27. janvāri.
1915. g. aizliegumu
krājumā
zemes robežās.
JVs 780.
27393r Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
JVs 32—1019, žurnāls 1914. g.
Daugavpilī, 1928. g. 16. janv.
JVs 2263, un izdots uz Vitebskas
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Vec. notāra v. pal. E. Krikis.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
guberņas zemes īpašnieku
sav25879o Sekret.pal. A. Neike 'ns.
starpējas kredītbiedrības vārdu
1928. g. 16. februārī, plkšt. 10
,,Šiliņos"
par 20000 kr. rub., izsniegtiem Latgales apgabaltiesas vec. notārs dienā, Plāteres pag.
saskaņā ar 1914. g. 28. jūnija paziņo, ka uz 1928. g. 14. janvārī pārdos otrā ūtrupē Kārlim Vēieķīlāšanas apliecību JVs 3487 uz apstiprināta pirkšanas - pārdošaritim piederošo kustamo mantu,
Daugavpils apr. Jasmuižas pag. nas līguma pamata Ignats Andrīsastāvošu no divām govīm un
Molia-Mogla Jozefinovas muižu, va d. Zupko ieguvis no Valsts vienas ķēves un novērtētu par
'
zemes bankas par Ls 4200 neLs 620.
ierasties šai tiesā līdzņemot miīpašumu
15,463 ha
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
nēto ieķīlāšanas rakstu, Ls 380,44 kustamu
kapitālā parāda un %% saņemšanai, kas iemaksāti no Valsts
zemes bankas minētā ieķīlāšanas
raksta dzēšanai.
JVs 64b/28.

stāvošu

Liepājā, 1928.g. 24.janv. JVs214

Tiesu izp. J. Pētersons.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Ungurmuižas pag.
paziņo,
ka
iec.
tiesu
izpildītājs
1.
tiesības un uzvārdu
,,Riņķis" .
Daugavpilī' , 1928. g. 16. janv.
1
Personām,
kurām
pret
šo
'
1928. g. 16. februāri, pīkst.
Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesJVs 772.
5881o
Plāteres
pag.
,,Jaunadoptaciju
būtu kādas ierunas
dienā,
nesis dara
vispārībai
zināmu,
Vec. notāra v. pal. E. Krikis.
tiek uzaicinātas
pieteikties
pie
Ilgužos" pārdos Mārtiņam Ozoka saskaņā ar lēmumu no 1927. g.
Sekretāra pal. A. Neikens.
liņam piederošo kustamo mantu,
pagasta
tiesas
sešu
mēnešu
laikā,
un
pamatojoties
uz
6. decembra
Latgales
apgabaltiesas
vec.
notārs
sastāvošu no vienas ķēves, vienas
Rīgas prefektūras
1. iecirkņa
civ. proc. lik. 14604 L līdz 14604 s. skaitot no šī sludinājuma iespieVēstn.".
Vēlāki paziņo, ka uz 1928. g. 16. janvārī govs un divām ,,Zingera" firmas priekšnieks paziņo, ka š. g. 14. fe(1914. g. izdevuma) no Ābrama šanas ,,Vald.
apstiprināta pirkšanas - pārdoša- kājminamām šujmašīnām un nobruārī, pīkst. 10, m. Kalēju ielā
pieteiktie iebildumi
netiks ieLibinsona Edgaram Jāņa d. Jaunas līguma pamata Jāzeps (Osips) vērtētu par Ls 800.
tiks
vairāksolīšanā
JVs 10/12,
nais 1926. g. 23. septembrī izdotā vēroti un adopcija skaitīsies par
Jura d. un Antons Antona d.
Izzināt sarakstu,' novērtējumu, pārdota Jakobam Michaliski pieun ar reģistri JVs 14833 no notāra likumīgā spēkā gājušu.
Lipini ieguvuši līdzīgās daļās no kā arī apskatīt pārdodamo mantu deroša kustama manta, sastāvoša
Virbos, 1928. g. 25. janvārī.
G. Zemgaļa apliecinātā pilnvarā
Priekšsēd. (paraksts). Pāvela Antona d. Lipina par varēs pārdošanas dienā uz vietas. no veikalā iekārtas un apģērbiem,
izteiktais pilnvarojums
atcelts
Ls
1200 nekustamu
īpašumu
notaksēta kopā par Ls 1000,—
Darbvedis (paraksts).
Rīgā, 1928. g. 28. janvārī.
un pilnvara skaitāma par iznī- 26853r
7,44 des. platībā, pastāvošu no 27387r Tiesu izpild. A. Ozoliņš. Kārļa
Bekmaņa
īres
prasības
cinātu.
atjaunos,
Latgales zemes grāmatu
zemniekiem piešķirtās šņoru zesegšanai.
Rīgā, 1928. g. 30. janvārī.
Rīgas
apgabaltiesas
Rīgas
apr.
komisija,
mes Daugavpils apriņķī Naujenes
Izzināt sarakstu un novērtē27347ē
Miert. Pinkulis.
uz Lilijas-Elfrīdas Sīmaņa meitas pagastā Sandarišku sādžas zemes 1. iec. tiesu izpildītājs paziņio,ka
jumu, kā ari apskatīt pārdodamo
februārī,
pīkst.
Grasman, pēc pirmā vīrā Vīksne, robežās.
JVs 768. 1928. g. 15.
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
mantu varēs ūtrupes dienā uz
1 dienā, Madlienas pag., ,,Veclūgumu par neDaugavpilī, 1928. g. 16. janv.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1920. g. dzim. Lūkumiet,
vietas.
Brūlenos", tiks pārdota Robertam
kustamas mantas, sastāvošas no Vec. notāra v. pal. E. Krikis.
26. septembrī
mirušā Anfima
Rīgā, 1928. g. 2. februār i.
ari Bērzem25882o Sekret. pal. A. Neikens. Liepiņām piederoša kustama manNikifora d. Šalajeva 1920. g. Glovkino-Golovkino,
Priekšn. v. (paraksts).
sastāvoša no piecām govīm 27361 ē
ta,
niek,
pūstošas
zemes
gabala,
pla27.
jūlijā
sastādītais
privatLatgales apgabaltiesas vec. notārs
un
novērtēta
par
Ls
600.
tībā
58
desetīnas
1138
kv.
asis
testaments, ar kuru testatora
Rīgas prefektūras 5. iec. priekšpaziņo, ka uz 1928. g. 14. janvārī
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kustama
un nekustama manta 42 kv. pēdas, atrodošās Valkas apstiprināta pirkšanas - pārdošanieks paziņo, ka š. g. 11. fekā ari apskatīt pārdodamo mantu
apriņķa,
Pe(senāk
Pleskavas)
novēlēta Teklai Frola m. Šalajevs
nas līguma pamata Jānis Pētera varēs pārdošanas dienā uz vietas. bruārī, pīkst. 10 rītā, Ganību
dambī JVs 28, pārdos vairāksolīar apgabaltiesas 1927. g. 17. okt. dedzes (senāk Paņikovaš) pag., d. Kaņepe ieguvis no Valsts
Rīgā, 1928. g. 28. janvārī.
—
lēmumu apstiprināts un
izdots ievešanu zemes grāmatu reģ.,
zemes bankas par Ls 5900 nešanā Urlovskij un Ko. piederošo
27396ē
Tiesu
izp.
A.
Ozoliņš.
L. JVs 84a/22. uzaicina visas personas, kurām kustamu īpašumu 23, 858 platībā,
mantiniecei.
zāģu gateri, novērtētu par Ls 2000
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. Rīgas centrālo slimo kases pra1928. g. 17. janv. ir kādas tiesības uz minēto neDaugavpilī,
pastāvošu no Viiandes mājām
kustamo mantu, iesniegt komi1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka sības lietā par Ls 707,60 ar o/
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
un Marienpoles fermas atdalītiem
0 o/0 .
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
25959o Sekretāra v. (paraksts).
zemes gabaliem 1it. A un B ar 1928. g. 15. februārī, plkšt. 11
Gaters apskatāms pārdošanas
laikā, skaitot no izsludināšanas kopēju nosaukumu Rutku mājas dienā, Madlienas pag. ,,Bušenos" dienā uz vietas.
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod. dienas ,,Valdības Vēstnesī", preJaunlatgales apriņķī
Rugāju un pārdos otrā ūtrupē Nikolajam 27363ē
Priekšn. pal. (paraksts).
ar šo paziņo vispārībai, ka 1923. g. tējā gadījumā nepieteiktās tie'
piederošo
kustamo
JVs 764. Mīlmanim
Tilzas pagastos.
13. martā
mirušās Franciskas sības skaitīsies par iznīcinātām un
sastāvošu no viena zirga,
mantu,
Daugavpils
pilsētas
policijas
Vec. notāra v. pal. E. Krikis.
Michaila m. Racko sastādītais minētā lūdzēja varētu tikt ievesta
25883o Sekret. pal. A. Neikens. labības pļaujmašīnas, zāles pļauj2. iecirkņa priekšnieks paziņo, ka
1915. g. 21. aprilī notariālais attiecīgā zemes grāmatu reģistri
mašīnas, zirga grābekļa un cit. 1928. g. 16. februārī, plkšt. 10,
apgabaltiesas
testaments
ar
par norādītās nekustamās mantas Latgales apgabaltiesas vec. notārs un novērtētu par Ls 800. '
Cietokšņa ielā JVs 54, tiks pārdotas
paziņo, ka uz 1928. g. 16. janvārī
1924. g. 3. novembra spriedumu īpašnieci bez kādiem aprobežoIzzināt sarakstu, novērtējumu, vairāksolīšanā Ābrama Varhafapstiprināta pirkšanas - pārdošaapstiprināts.
L. JVs502p/24. jumiem ar neapstrīdamas pārdokā arī apskatīt pārdodamo mantu tika piederošas sekošas mantas:
nas līguma pamata Povuls VaDaugavpilī, 1928. g. 17. janv. šanas un hipotekarisku apgrūtivarēs pārdošanas dienā uz vietas. 30
pāru filezābaku, melni un
siļa d. Briško ieguvis no Pētera
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš. nājumu tiesībām.
JVs 161
Rīgā, 1928. g. 28. janvārī.
divas ādiņas hroma.
Ivana
d.
Stafecka
par
Ls
400
25960o Sekretāra v. M. Cīrulis.
Daugavpilī, 1928. g. 13. janv.
27394r Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
Minētās mantas varēs apskatīt
nekustamu īpašumu 2352 kv.
Komis. priekšs. E. Helvichs.
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
saž. platībā pastāvošu no zemRīgas apgabaltiesas Rīgas apr. ūtrupes dienā uz vietas.
25498z Sekr.-darbv. J.Strazds.
ka
1925.
g.
ar šo paziņo vispārībai,
Priekšn. (paraksts).
niekiem piešķirtās
zemes vien1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka 27404ē
12. janvārī mirušā Savelija FeLatgales zemes grāmatu atjaunos. sētas JVs 3 Rēzeknes
1928. g. 15. februāri, pīkst. 4
apriņķī
dora
d. Morozova,
1926. g.
Liepājas-Aizputes
apriņķa
III
komisija,
Varakļānu pagastā Bobogajevkas dieni, Ķeipenes pag. ,,Celmiņos"
6.
janvārī
sastādītais
privātrobežapsardzības
rajona ' priekšuz Anlīzes Jāņa m. Briģis
un sādžas zemes robežās.
JVs 836 pārdos otrā ūtrupē mir. Jāņa
testaments, ar kuru testatora Olgas-Līzetes Žameļa m. Briģis
Daugavpilī, 1928. g. 17. janv. Strazdiņa mant. masai pieder, nieks ziņo, ka 1928. g. 16. janvāri
kustama
un nekustama manta lūgumu par nekustamas mantas,
mantu, sastāvošu no Medzes pag. robežās atrasti izVec. notāra v. pal. E. Krikis. kustamo
Semenam, sastāvošas no Vec-Žagares (Stano jūras
novēlēta
Makaram,
100 dēļi, no
25961o Sekret. pal. A. Neikens.
divām govīm un vienas ķēves skaloti
Jānim, Kononam, Armijai, Annai rije Žagori) muižas atdalītā ze7—20 pēdas gaņ, 5 col. plati un
un novērtētu par Ls 350.
Rīgas apgabaltiesas I. iec. tiesu
un Marijai Morozoviem ar apgaIzskaloto
dēļu
mes gabala pēc kopējā muižas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, I'/, col. biezi.
ka
1928. g.
īpašnieks
tiek
uzaicināts
piebaltiesas
1927. g. 25. jūnija
plāna ar JVs 44, platībā
16 des. izpildītājs paziņo,
'pīkst. 10 dienā, kā arī apskatīt pārdodamo mantu
lēmumu apstiprināts un izdots 696 kv. asis, atrodošās Jelgavas 11. februārī,
varēs pārdošanas dienā uz vietas. teikties viena mēneša laikā LieL. JVs 174a/27. (senāk Šau|u) apr., Ukru (senāk Rīgā, I. Grēcinieku ielā JVs 25,
pājas-Aizputes apriņķa
III
romantiniekiem.
Rīgā, 1928. g. 28 janvārī.
Paula Veinberga prasībā pārdos
Daugavpili, 1928. g. 20. janv.
bežapsardzības
rajona
priekšn.
Žagares) pagastā, kuru īpašumu Helgas Thau kustamu mantu, 27392r Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
kanclejā, Liepājā, Hermana ielā
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
lūdzējas mantojušas no Zameļa
Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
sastāvošu no veikala iekārtas
Na 16, pretējā gadījumā minētie
26284o
Sekretāra v. (paraksts).
Jāņa d. Briģis, ievešanu zemes un novērtētu par Ls 1100.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka dēji 12. martā 1928. g., pīkst.
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod. grāmatu reģ., — uzaicina visas
Izzināt sarakstu novērtējumu, 1928. g. 16. februārī, pīkst. 5 12 dienā, Medzes pag., pie Alpu
pamatojoties uz 1923. g. 17.marta personas, kurām ir kādas tiesības kā ari apskatīt pārdodamo mantu dienā, Taurupes pag. ,,Lejas- nama, tiks pārdoti atklātā vairāknekustamo mantu,
likumu un civ. proc. lik. 146032 . uz minēto
pārdos
Rūdolfam solīšanā.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. Miķelenos"
un 33. p. p. uzaicina tās personas iesniegt komisijai par to paziņoRīgā, 1928. g. 3. februārī.
Lukstiņam
piederošo
kustamo 27402ē
Priekšn. (paraksts).
skaitot no
un iestādes, kuru rokās atrodas jumu 4 mēnešu laikā,
27373ē
mantu, ' sastāvošu
no
vienas
Tiesu izp. (paraksts).
,,Valdības
izsludināšanas
dienas
kas
izdota
uz
Michaila
ķēves, četrām govīm un vienas
13. Bauskas
aizsargu
pulka
obligācija,
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
Reutta vārda par 6.700 Krievijas Vēstnesī" , pretējā gadījumā nepļaujmašīnas,
bet
otrā komandiers izsludina par nederīgu
zāles
kancleja atrodas
izpildītājs,
kura
tiesībās
skaitīsies
par
pieteiktās
rubļiem un nostiprināta 1908. g.
ūtrupē no viena zirga un trijām nozaudēto Bruknas aizsargu noRīgā, Andreja Pumpura ielā JVs 1. govīm un novērtētu par Ls 1500.
25. februārī uz Daugavpils apr., iznīcinātām un minētie: lūdzēju
daļas aizsarga Simsona, Andreja
paziņo,
ka
i
928.
g.
15.
februāri,
d.
Zamets
Jāņa
mantojuma devējs
Vārkavas pag., T. St. un K. ZdaIzzināt sarakstu, novērtējumu, aizsargu
apliecību
ar
JVs 501,
Kr.
Barona
pīkst.
10
rītā,
Rīgā,
ari
pašas
lūnovsku
Zilbergovo zern. gab., Briģis un pēc tam
kā arī apskatīt pārdodamo mantu izdotu no Bauskas apriņķa priekš12a,
pārdos
Leiba
ielā
JVs
10,
dz.
dzējas varētu tikt ievestas atierasties šai tiesa līdzņemot mivarēs pārdošanas dienā uz vietas. nieka 1921. g. 16. aug. "
2740lē
mantu, saEpsteina
kustamo
nēto obligāciju Ls 127,87 kapitāla tiecīgā zemes grāmatu reģ. par
Rīgā, 1928. g. 30. janvārī.
no
mēbelēm
un
200
m.
kājnieku
pulka
stāvošu
8. Daugavpils
un
saņemšanai, norādītās nekustamās mantas
27390r
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
parāda
",-,",,
aprobeflaneļa drēbes un novērtētu par
komandiers izsludina par nederīgu
kas iemaksāti no Valsts zemes īpašniecēm bez kādiem
Ls 770.
kara ordeņa JVs 1268
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. Lāčplēša
bankas minētās obligācijas dzē- žojumiem ar neapstrīdamas pārka kartiņu
pulka
virsuz
min.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, I. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
došanas un hipotekarisku apgrūšanai.
'
1928. g. 16. februārī, pik st. 2 seržanta Ādama Krieva vārdu,
JVs 150 kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Daugavpilī, 1928. g. 20. janvārī. tinājumu tiesībām.
Taurupes pag.
,,Steķu " kuru
pag. g.
viņš nozaudējis
Daugavpilī, 1928. g. 13. janv. varēs pārdošanas dienā uz vietas. dienā.
JVs 44b 28.
Rīgā, 1928. g. 2. febr. Jv 451 mājā pārdos Jānim Briedītim decembra mēnesī, Cēsu pilsētā.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs
Priekšs. b. A. Strazdiņš.
mantu, sa27400Č
Sekr.-darbv. J.Strazds. 27374i Tiesu izp. V. Požariskis. I piederošo kustamo
25499z
Sekr. v. (paraksts).
Priekšsēd. v. A. Veidners.
27317r
Sekretārs A. Kalve.

adoptējamai visas likumīga bērna

dalītā zemes gabala JVs 130 Dau-

27353ē

gavpils apriņķī

"Citu iestāžu
sludinājumi.

26283Č

£>2el2sce|u virsvalde
iznomā bufetes ar tiesību tirgoties ar alu, medus kvasu un vietējiem
augļu un ogu viņiem uz laiku no 1928. g. 1. marta līdz 1930. g.
31. decembrim
Ieriķu, Tukuma II un Lielvārdes stacijās un uz
laiku no 1928. g. 1. aprīļa
līdz 30. septembrim, no 1929. g.
1. apriļa līdz 30. septembrim un no 1930. g. 1. apriļa līdz
30. septembrim, t. i. uz 3 vasaras sezonām Ikšķiles stacijā.
Piesolījumi apmaksāti ar zīmognodokli 80 sant. apmērā, iesniedzami
finansu direkcijai (111. istabā) līdz 1928. g. 16. februārim, pīkst.11
bufetes konkurenci.
dienā, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
Piesolījumos jāuzrāda reflektanta vārds, uzvārds , pilna adrese,
piesolāmā nomas nauda par visu nomas laiku un reflektanta dzīves
apraksts, uzrādot agrāko un tagadējo nodarbošanos. Dzelzsceļu
virsvalde ievēros vienīgi tos piesolījumus, pie kuriem būs pieliktas

Mutiskā vairāksolīšanā pārdos
1928. g. 9. februārī, pulksten 11,

Artilērijas laboratorija, Liepājā,

Maltas pagasta valde izsludina
par nozaudētiem un tādēļ nederīgiem zemāk minētos dokumentus:
Iekšzemes pases:

1) JVs 5029, izd. no Maltas iec.
pol. priekšn. 1920. g. 14. dec. uz

kara ostā, Laboratorijas ielā JVs 1, Teklas Adamianec vārdu;
dažādas mantas, kā: cinka izde2) JVs 2520, izd. no Maltas
gums 252 kgr., svina izdegums
(agrāk Rozentovas) pag. valdes
34 kgr., alumīnija izdegums 12kgr 1923. g. 31. okt. uz Rozālijas
skārda lūzums 8760 kgr., dzelzs
Antona m. Pranč vārdu;
lūzums 6410 kgr., tērauda skaidas
3) JVs 2245, izd. no Maltas
314 kgr., papes atkritumi 647 kgr,
(agrāk Rozentovas) pag. valdes
veca āda 6 kgr., vecs brezents
1922. g. uz Veronikas Jāzepa m.
2 kgr., dažādas cibas skārda
Karpovič vārdu;
289 gab., stikla lūzums 41 kgr.
4) JVs 3671, izd. no Kārsavas
Drošības nauda uz izsoli Ls 20.
kvītes par Ls 200 drošības naudas iemaksu. Drošības naudu atsepag. valdes 1922. g. uz Franciskas
višķi par katru bufeti var iemaksāt dzelzceļa galvenā kasē, staciju Pārdodamās mantas iepriekš var
Jāzepa m. Šiskovskas vārdu
kasēs, Latvijas bankā un viņas nodaļās. Dzelzceļu virsvalde patur apskatīt artilērijas laboratorijas
5) JVs 4229, izd. no Maltas pag.
sev tiesību iznomāt bufetes arī personām, kas piedāvājušas zemāku saimniecības daļā, darba dienās
valdes 1925. g. uz Helenas-Zinainomas naudu, ja minētām personām pēc dzelzceļu virsvaldes ie- no pulksten 9—13, turpat arī
das Pētera m. Upinskas vārdu;
skatiem dodama priekšrocība kā lietpratējām bufešu vadīšanā. sniedz tuvākas zinas.
6) JVs 994, izd. no Maltas (agrāk
26788v
1*
Tuvākas ziņas finansu direkcijā 114. istabā.
L 499
27415o
Rozentovas) pag. valdes 1922. g.
Šoseju

{Rī&as prefefttura
paziņo, ka š. g. 11. februārī, pīkst. 11, saimniecības nodaļā, prefekL '495
turas nama sētā,
27413o

pārdos publiskā vairāksolīšanā vienu
zirgu ar aizjūgu un ratiem.
Intendanturas

Daugavpils

departa-

4000 kub. mtr.

plienakmeņu pārvešanu
no dzelzceļa teritorijas uzjelgavas-

1 kg (215 rbļ. par pudu).

27366z

U Blii mi zemesceļu des-la 4. rajona inženieri!Liegta

15, 5000. Plienakmeņu pārvešana
tiks izdota 4 vienībās, pa 1000 kub
mtr. katrā vienībā un arī visā
daudzumā 4000 kub. mtr. Drošības nauda katrai vienībai Ls 350
un

visam daudzumam Ls 1400.
Tuvākas ziņas II rajona inže-

niera

rastā

kancleja

darbdienās, pa-

darba laikā.

L 497

27414o

Lašu pag., Ilūkstes apr., Šederes
6-klas. pamatskolai
tūlīt vajadzīgs

izdos š. g. 10. februāri, pīkst. 1 dienā, KULDĪGĀ, Griķu pag. valdes

telpās,

zemesceļu

noliktava, Glūdas lielceļu no klm. 11,300—

Daugavpilī, Viļņas ielā JVs 99, IEPĒRK armijas vajadzībām — pret
tūlītēju samaksu no zemturiem-ražotājiem un viņu kooperatīviem:
1) rudzus, maksājot līdz 28,1 es par 1 kg (230 rbļ. par pudu)
2) rudzus, kaltētus, maksājot līdz 29,3 es par 1 kg ( 240 rbļ. par pudu),
3) miežus, maksājot līdz 28,1 es. par 1 kg (230 rbļ par pudu), 4) miežus,
kaltētus, maksājot līdz 29,3 es. par 1 kg (240 rbļ. par pudu), 5) auzas,
maksājot līdz 24,65 es par 1 kg. (200 rbļ. par pudu), 6) auzas, kaltētas,
maksājot līdz 26,25 es. par

un

menta II rajona inženiers
izdos
1928. g.
10. februārī,
pīkst. 12, savā kancleja, pilī,
atkārtotā rakstiskā un mutiskā
izsolē mazākprasītājam

SKOLOTĀJS — VĪRIETIS.

Personas, kuras vēlas šo vietu
ieņemt, var ierasties personīgi
vai rakstiski pieteikties pie pagasta padomes š. g. 16. februārī,
Izsole tiks noturēta par vienībām līdz Ls 1000,—, kā arī par
katru kilometri atsevišķi un par visu objektu kopā. Drošības nauda pīkst. 2 dienā, iesniedzot attiecīgus dokumentus par. izglītību,
par piedalīšanos izsolē uz katru vienību Ls 50,—, uz katru kilolīdzšinējo nodarbošanos, atsaukmetru Ls 3000,— uz visu piegādi Ls 5000,—.
Ar tuvākiem noteikumiem, var iepazīties 4. rajona inženiera smi no pēdējās dienesta vietas,
JAUKTĀ

OTRREIZĒJĀ

IZSOLĒ

2400 kub. mtr. granitakmeņu vai plienakmeņu piegādi, priekš Kuldīgas-Skrundas pirmiem diviem kilometriem.

kancleja, Liepājā, Jēkaba ielā
parastā darba laikā.

JVs 6 un Griķu

īsu

dzīves

aprakstu

un

ārsta

pag. valdes telpās
apliecību par veselības stāvokli.
27365z
Skolotājam būs jāpasniedz ticības mācība
un
dziedāšana
Jēkabpils virsmežniecība
(jābūt muzikālam).
Lašu pagasta valde un skola
izdos otrreizējā jauktā izsolē 1928. g. 11. februāri, pīkst. 12 dienā,
Ābeļu pag. namā, Jēkabpilī, saskaņā ar likumu par darbiem un pie- atrodas 3 klm. atstatumā no
gādēm valsts vajadzībām („Vald. Vēstn." JVs 54, no 1927. g.) ne- Eglaines stacijas (adrese: c. Eglaini—Zemgalē).
27412o
izdotus 1928. g. 1. februāra izsolē

s&fcošms foūvdmfous:
1. iec. apg. JVs 4 mežsarga dzīvojamo un saimniecības ēkas;
iemaksājamā drošības nauda Ls 400,—.
Ar izsoles noteikumiem, būvplaniem un maksas aprēķiniem
var iepazīties Jēkabpils virsmežniecībā.
(Pārējie izsoles noteikumi iespiesti „VaId. Vēstn." JVs 10, no
1928. g.)
27398z
Jēkabpils virsmežniecība.

Burtnieku

virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 22. februārī, virsmežniecības kancleja,
Budenbrokas muižā,

uuģašu mežu
un sekvestrētas vienības un materiālus.

No Vilzēnu 2. iec. mežniecības Braslavas, Urgas, Ozolu, Vilzēnu, Puiķeles un Bauņu-Spēļģu novadiem pēc platības 78 vienības
no 0,07 hā līdz 1,33 ha, vērtībā no Ls 2,— līdz Ls 86,—
No Pociemā 3. iec. mežniecības Ezermuižas novada pēc platības 5 vienības no 0,70 ha līdz 2,30 ha, vērtībā Ls no 52,— līdz
Ls 113,—.
No Ārciema 1. iec. mežniecības sekvestrētus materiālus ,
malku un kokus 6 vienības, vērtībā no Ls 10,— līdz Ls 757,—.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

Liepājas

prefektūra

izsludina

par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par
nozudušiem:
1) Lietavas ārzemes pasiJVs604,

izd. no Lietavas konz. 1925. g.
4. jūn. uz Jāņa Daniļeviča vārdu;
2) Ventspils pilsētas pol. pr-ka
izd. pasi JVs 12456 uz Ādolfa Demanta vārdu;
3) Cīravas pag. vaid. izd. pasi
JVs 291 uz Emmas Janševskij v.;

4) Liepājas pref. izd. Latvijas
ārzemes pasi JVs 315 uz Teodora
Rogata vārdu;
5) Liepājas pref. izd. pagaidu
personas apliecību
JVs 125 -uz
Ādolfa Hiršchorna vārdu;

Liepājas pilsētas 3 iec. pol.
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto vecā parauga karaklausības apliecību JVs 5253, izd.
no Liepājas kara apr. priekšn.

Nozaudēta un tamdēļ uzskatāma
par nederīgu Lietavas pils. Petras
Birieta Lietavas pase, izd. Šauļos,
1927. g. 3. maijā ar JVs 6937
^
Pasē ierakstīta ari viņa sievai
uz Hirša-Zeliga Aizika d. GinsKristīne, dzim. 1878. g.' 2741 ]<
>
burga vārdu.
26159v
Pamats:
Rīgas
prefektūras.
Daugavpils apr. priekšn. pal. IX iec. pr-ka 1928. g. 2. febr. sastadītais protokols ar JVs 3709.
2. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto

Latvijas

iekšzemes Papīra rūpniecības un tirdzniecības.

pasi JVs 4905, izd. 1924. g. 25.
akcijas sabiedr. „CHROMO«
maijā no Krustpils pagasta valdes
valde
pilsoņa Ludviga Jāna
uz
d. uzaicina sabiedrības akcionārus
Kokina vārdu.
26220v
uz
Jēkabpils apr. priekšn. pal.2.iec. ĀRKĀRTĒJO VISP. SAPULCI
š. g. 27. februārī, pīkst. 16,3f>
izsludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes pasi JVs 96, izd. no valdes telpās, Rīgā, Kalnciema
ielā JVs 40.
Slates pag. valdes 17. febr. 1926.g.
Dienas kārtība:
un 3. daļas rezervistu apliecību
1) Sapulces darbinieku vēlēšaJVs 15346, izd. no Jēkabpils-Ilūknas;

apr. priekšn. 5. dec.
iesnieguma
Kārļa Pētera d. 2) Dažu akcionāru
dēļ ārkārtējās vispārīgās sa9. maijā uz Outas
JVIovša m. Tumša vārdu.
26221 v
pulces ar burtiski noteiktu
Zlotin vārdu;
Priekules pol. iec. priekšnieks
dienas kārtību
sasaukšanas,
7) ' JVs 2718, izd. no Maltas pag.
izsludina par nederīgu nozaudēto
izlemšanas;
(agr. Rozentovas) valdes 1924. g.
Latvijas iekšzemes pasi JVs 2278, 3) Dažādi jautājumi un dažu
14. apr. uz Silvestra Jāzepa d.
izd. no Priekules pol. priekšn.
akcionāru divi iesniegumi no.
Oavars vārdu;
1920. g. 6. okt. uz Annas Jāna m.
š. g. 23. janvāra.
8) JVs 38, izd. no Maltas iec. Strēlis vārdu.
273fiSr
V.u.
26222v
pol. priekšn. un karaklausības
apliecību JVs 11241, izd. no 9. RēGavru pagasta valde, JaunlatZiemeļ-Vakaru metalurģisk.
zeknes kājn. pulka komandiera gales apr., izsludina par nederīgu
mechaņiskās un kuģu būvē1924. g. 1. sept., kā vien. tā arī nozaudēto
Latvijas
iekšzemes
otru uz Michaila Nochima d. pasi JVs 2453, izd. no Višgorodas tavas fabriku akc. sab. valde
Bobrova vārdu, dz. 1902. g.;
pag. valdes i 921. g. 29. nov. uz uzaicina
minētās
sabiedrības,
Olgas Ivana m. Ivanovas vārdu. akcionāru kungus uz akcionāru
9) JVs 4391, izd. no Maltas pag.
valdes 1926. g. 10. martā un
Jelgavas apr. priekšnieka pal.
zirga pasi JVs 1214, izd. no Maltas
1. iec. izsludina par nederīgu nopag. valdes, kā viens tā arī otrs
zaudēto Latvijas iekšzemes pasi
uz Ignata Aloiza d. Pinčuka v.;
JVs 706, izd. 2. martā 1921. g. no kurai jānotiek Liepājā, otrdien
10) Zirgu pasi uz Jevseja UsAuru pag. valdes uz Augusta 1928. g.28. februārī, pīkst. 4 dienā
tiņa d. Kolesnikova
piederošo
valdes telpās, Aleksandra ielā 95.
Kārļa d. Zakovskijs vārdu 26157v
zirgu — ķēvi
melnas krāsas,
Dienas kārtība.
1) Valdes ziņojums par sabiedrī4 g. v., 129 cm. augstu, krēpes
Nurmuižas pagasta valde izsluuz
abām
pusēm, pierē balta dina
par nederīgu nozaudēto
bas lietu stāvokli;
zīmīte, no kurienes, kad un zem Latvijas iekšzemes pasi JVs 955, 2) Revizijas komisijas ziņojums.
kāda numura
pase izd. nav izd. no Zentenes pag. valdes 3) 1927. g. pārskata apsti prinās.;
zināms;
1920. g. 19. okt. uz Lizetes Kir- 4) 1928. gada budžeta apstipri11) Zirga pasi uz Antona Jussteins, dzim. Zutis vārdu. 26247v
nāšana;
tina d. Visocki piederošo ķēvi,
Daugavpils pilsētas prefektūra 5) Valdes locekļu un valdes lodūkanas krāsa, apm. 16 g. v.,
cekļu
kandidātu
ievēlēšana
izsludina par nederīgu nozaudēto
144 cm augstu, pierē balta zīmīte,
saskaņā ar statūtu § 25;
Latvijas ārzemes pasi JVs 878,
krēpes uz labo pusi, no kurienes, izd. no Daugavpils pils. prefekt. 6) Revizijas
komisijas
locekļu
kad un zem kāda JVs pase izd.
ievēlēšana saskaņā ar statūtu
1927. g. 20. jun. uz Kaļina Kirnav zināms;
§ 40;
'
jana d. Ciburevkina v. 25867o
12) Zirgu pasi v. p. uz Teren7) Tekošas lietas.
tija Andreja d. Petrova piederošo
Ventspils pils. pol. priekšnieks
Saskaņā ar sabiedrības statūtu
bēra ķēvi, 129 cm. augstu, krēpes izsludina par nederīgu nozaudēto tj 53 valde lūdz akcionāru kungus ,
uz abām pusēm, uz virslūpas Latv. pasi JVs 12877, izd. no kas vēlas piedalīties pilnā sabalta zīmīte, no kurienes kad un, Ventspils apr. priekšn. 1926. g. pulcē, iesniegt
savas akcijas ,
zem kāda numura pase izdota nav 13. janv. uz Lina-Johanna Liba pagaidu apliecības un banku apzināms:
Anša m. Vasmunds vārdu. 25865o liecības
valdei uz augšminēto
13) Zirgu pasi uz Jāzepa Anadresi vismaz 7 dienas pirms pilVentspils
pils.
pol.
priekšnieks
tona d. Prančs piederošo ķēvi
izsludina par nederīgu nozaudēto nas sapulces dienas.
8 g. v., rūdas krāsas, reti piejaukJa noliktā uz 28. febr. sapulce
kara
tam baltām spalvām, 130 cm apliecību par nederīgumu
neatbildēs sabiedrības statūtu
dienestam
JVs
izd.
no
Vents2669,
augstu, krēpes uz labo pusi, lauku
pils apr. apsardz. priekšn. 1920. g. § 61 noteikumiem un tamdēļ nepieri, no kurienes, kad un zem
4. maijā uz Mārtiņa Ievalda d. varēs notikt, tad tiks nolikta
kāda numura pase izd. nav zin.;
pilnā
sapulce tanīs
Birziņa vārdu.
25864o otrreizējā
14) Kumeļu reģistrācijas zīmi
pašās telpās to pašu jautājumu
uz Olimpijam Arefija d. OrigorjeLudzas apr. 2. robežapsardzības izlemšanai, kādi bija
nolikti
vam piederošo ērzeli, apm. 3 g. v., raj. priekšnieks
izsludina
par pirmā sapulcē. Par šās otras sarūdas krāsas, no kurienes kad un nederīgu nozaudēto slimības zīmi pulces dienu tiks izziņots atsezem kāda numura reģ. zīme izd. JVs 170/ 16640, izd. no minētā raj. višķi.
nav zināms;
priekšn. 1927. g. 24. dec. uz
Otrreizēja sapulce skaitīsies par
15) Kumeļa reģistrācijas zīmi sarga Pētera Sekstula v. 25862o likumīgi notikušu un viņas lēuz Augustam Antona d. Strodam
Ludzas apr. 2. robežapsardzības mumi par galīgiem, neskatoties
piederošo ķēvi
pelēkas krāsas, raj. priekšnieks
izsludina
par uz to, cik akciju būs iesniegtas,
3 g. v., no kurienes kad un zem nederīgu nozaudēto slimības zīmi lai varētu viņā piedalīties.
kāda nunmura reģ. z. izd. nav JVs 26/16640, izd. no Ludzas apr. 27369r
Y^LdejL_
zināms;
3. robežapsardz.
raj. priekšn. Latvijas lauksaimniecības central16) Iekšz. p. JVs 4362, izd. no 1927. g. 30. dec.
uz posteņa biedrības savstarpējās kredītbiedr.
Maltas pag. valdes 1926. g. uz priekšn. Aleksandra Briežes sievas
otrā
Grigorija Jerofeja d. Jermolajeva Marijas vārdu.
25861o PILNA
BIEDRU
SAPULCE
vārdu;
Kuldīgas apr. priekšn. pal. 1.iec. notiks 1928. g. 19. februārī,
17) Iekšz. p.JVs 2394, izd. no
pikst. 10 no rīta, Rīgā, Blaumaņa
Maltas pag. (agrāk Rozentovas) izsludina par nederīgu nozaudēto ielā JVs 19, Sieviešu palīdzības
Latv.
pasi
JVs
5543,
izd.
no
Kuldīvaldes 1923. g. uzNazarij Jerofija
'26937V gas apr. priekšn. pal. 1. iec. 1926.g korpusa telpās.
d. Jermolajeva vārdu.
Dienas kārtība:
6. maijā uz Cernes Kasrieļa m.
Nabes pagasta valde izsludina
1) Sapulces amata personu vēBuchbinder vārdu.
25857o
par nederīgam sekošās nozaudētās
lēšana;
iekšzemes pases:
Tirdzn. un rūpniec. akc. sab. 2) Gada pārskats par 1927. g.,
1) JVs 381, izd. 1920. g. 31. jul.
pārvaldes ziņojumi un pār„Apvienotie tirgotāji un rūp-

6) Liepājas pref. izd. personas
apliecību (certifikāts) JVs 1000/6415
uz Jana Rucmska vārdu;
7) Rīgas pils. 3. iec. pol. pr-ka
izd. pasi JVs 99062 uz Antonijas
Kozlovskij vārdu;
8) Kuldīgas pol. priekšn. izd.
nosacījumiem.
pasi JVs 3674 uz Elizabetes PuIzsole sāksies pīkst. 12 dienā.
cherts vārdu;
No sekvestrētām vienībām apvienotā drošības nauda netiks
9) Kalētu pag. valdes izd. pasi
ņemta.
JVs3850 uz Klāva Trankeļa vārdu;
no Duntes pag. valdes uz Gūtman
patur
sev
tiesības
izsludinātās
vienības
Virsmežniecība
no10) Rēzeknes pils. pol. priekšn.
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
izd. pasi JVs 8678 uz Ženijas Kerks, Konstantīnes vārdu;
2) JVs004276 Z. K-, izd. 1927. g.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu meždzim. Zvaigne vārdu;
4. nov. no Nabes pag. valdes uz
27312z
Burtnieku virsmežniecība.
ziņiem.
11) Valmieras
apr.
priekšn.
Andersona vārdu.
26330v
pal. par 2. iec. izd. pag. personas Jāņa
apliecību JVs 2 uz Georga FreiArakstu pagasta valde izsludina
Dundagas virsmežniecība
mana vārdu:
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 20. februāri, Dundagas pagasta
iekšzemes pasi JVs 449, izd. no
12) Liepājas pref. izd. personas
„Stekelburgā", virsmežniecības kancleja,
apliecību (certifikāts) JVs 74/14 no min. pag. valdes 1924. g. 10. dec.
18. janv. 1924. g. uz Mitrofona uz Minnas Kriša m. Anzak v.
augošu un atmirušu mežu un
Perekaļina vārdu;
Baižkalna ļiagasta valdē^Cēsu
sagatavotus materiālus.
13) Liepājas prefektūras izd. apriņķī, izsludina par nederīgiem
1. iec. mežniecībā — Kaugas novadā: pēc celmu skaita 1 vien. iekšzemes pasi JVs 32034 uz Lates Jāņa Dāvā d. Binde sadegušos
Frei vārdu.
sekošus dokumentus:
ar 20 kokiem, vērtībā Ls 10,—; Kurbes 2. novadā: sagat. materiālus
Liepājas prefektūras izdotas
1) Latvijas iekšz. pasJVs 623,
1 vienību — vērtībā Ls 25,—.
iekšzemes
pases:
izd. no Raunas pag. valdes 1920.g.
2. iec. mežniecībā — Kurbes 2. novadā: pēc platības 2 vien.
14) JVs 49741, uz Zeliga-Izaka 27. februārī;
no 1,05—1,89 ha, vērtībā no Ls 96,— līdz Ls 164,—.
2) Zirga pasi JVs 45, izd. no
3. iec. mežniecībā — Ezermuižas 2. novadā: pēc platības Davidsona vārdu;
15) JVs 49926, uz Izraēla Jākob- Baižkalna pag. valdes 1925. g.
vienību 0,80 ha, vērtībā Ļs 243,—.
sona vārdu;
25. novembrī.
26323v
5. iec. mežniecībā — Okenes novadā: pēc celmu skaita 1 vien.
16) JVs 9820, uz Ermaņa Ziear 283 kokiem, vērtībā Ls 94,—.
Krāslavas
pagasta
valde
izMežu (vien. JVs 1, 3, 4 un 5) pārdos uz zemkopības ministra meļa vārdu;
sludina par nederīgu nozaudēto
17)
JVs
25460,
uz
Annas
Ru1927. g. 19. un 27. sept. un (vien. JVs 6) 1924. g. 4. jūnija apstiprināpasi JVs5532, izd. 1924. g. 22. nov.
perts vārdu;
tiem nosacījumiem.
24487r
18) JVs 36447, uz Sajās Zifcons uz Misiuna Vincenta v.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Zaubes pagasta valde izsludina
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai vārdu;
par nozaudētiem un nederīgiem
19) JVs 5796, uz Juliusa Kasse10°drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
sekošu dokumentus:
ļa
vārdu;
nauda
jāpapildina
līdz
Pēc nosolīšanas drošības
10% no summas,
20) JVs 49334, uz Annas-Emili1) Latvijas pasi JVs 122, izd.
par kuru vienība nosolīta.
,
jas Krinkels vārdu;
1920. g. 19. martā no Zaubes pag.
Drošības naudas (vien. JVs 1, 3, 4 un 5) ciršanas vietu tīrīšanai
21) JVs 2961, uz Jūlijas Steins, valdes uz Pāvela Viļuma d. Balun mežu kultūru darbu izvešanai, apvienotas vienā summā — 20%
tiņš
vārdu:
apmērā no vienības pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda dzim. Vāveres vārdu;
22) JVs 46507, uz Elzas Dzērves
2) karaklausības apliec. JVsl888
paliek mežu departamenta rīcībā.
Ciršanas vietas notīrīs un izdzim. Rabats vārdu;
izd. 22. nov. no Rīgas kara apr.
cirtumus apmežos mēžu resors.
pr-ka uz Kārļa Kārļa d. Naudinš
23) JVs 10871, uz Katrīnes Badrošības
naudu
pieņems
arī:
1)
Latv.
valsts
iekšējo
aizKā
vārdu.
24489i
linš vārdu;
Latv.
hipotēku
bankas
ķīlu
zīmes
un
Valsts
ņēmumu obligācijas,
uz Kār|a-Ernesta
24)
JVs
35828,
ķīlu
zīmes,
2)
banku
un
vietējo
kredītbiedrību
zemes bankas 6%
Pochevica vārdu.
Pazaudēta
26160v
garantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
radiofona
atļauja
Bruknas pagasta valde izsludina
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
par nederīgu nozaudēto iekšzemes JVs 1902, izd. 1927. g. 3. febr. no
Tuvākas zinas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņa mežpasi JVs 4592, izd. no Daugavpils Liepājas telefonu
kantora uz
N° - H28
apr. priekšn. pal. 2. iec. 1921. g. Georga Leonharda d. Hercberga
ziņiem.
Dundagas virsmežniecība.
27399z
uz Andreja Jāņa d. Liepiņa v. vārdu.
26582r

stes kara
1925.

g.

uz

Miti tin sagulti

skata

nieki" valde

3)
sasauc 3. martā, pīkst. 6 pēc 4)
pusd. Ka|ķu ielā JVs 1, dz. 4, 5)
ārkārtēju akcionāru sapulci ar 6)
sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku

vēlēša-

nas;
2) Valdes ziņojums;
3) Akciju
šana;

kapitāla

4) Dažādi
likumi.

jautājieni

2737 Ir

apstiprināšana;

Budžets 1928. g.;
Biedru izslēgšana;
Vēlēšanas.
Dažādi
priekšlikumi, ierosinājumi un jautājumi.
Tā kā 4. febr. laikrakstos iz-

ziņotai sapulcei nebija ieradies
vajadzīgais biedru skaits, tādēļ
papildinā-

šī

un

katra sanākušo dalībnieku skaita.
Pie
ieejas
jāuzrāda
biedru

priekš-

sapulce

būs

pilntiesīga

pie

dalības zīme.
Valde.

27370r

Valde.

Risas pilsētas

savstarp. kredītbiedrības
otrā kārtējā

gada sapulce
notiks 1928. g. 17. februārī, pulkst. 7. vakarā, Kalpaka bulv. Ns %
dz. 20, Latvijas lupniec.bas un amatniecības savienības telpas.
Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku velēšana.
2) Gada pārskata nolasīšana, valdes un revizijas komisijas ziņojumi un gada pārskata pieņemšana par 1927. gadu.
3)

1927. geda peļņps sadalīšana.

4) Budžeta apstiprināšana 1928. gadam.
5) Ziņojumi un priekšlikumi.
6) Velēšanas
7) Protokola nolasīšana un pieņemšana
Piezīme:
Tā kā š. g. 1. februāri nebija sanācis statūtos
paredzētais biedru skaits, sapulce nevarēja notikt, tad
otra sapulce notiks š. g. 17. februārī, pu'kst. 7 vakarā,
neskatoties uz sanākušo biedru skaitu.
27416

Valde.

