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Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Noteikumi par kooperatīvu
sabiedrību
un to savienību likvidāciju pēc slēgšanas ar tiesas lēmumu.

Pārgrozījumi Sodu likumos.
Papildinājums noteikumos par sodu nosacītu atlaišanu.
Noteikumi par muitojamā svara aprēķināšanu ievedprecēm.
Rīkojums par ievedmuitas tarifā neminēto

preču muitošanu.
Rīkojums par sludinājumu, plakātu u. 1.1
izlikšanu pasta un telegrāfa iestādēs.

Instrukcija par valsts vaislas ērzeļu izsniegšanu vaislas punktu ierīkošanai.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1928.

gada

universitātē ieguvušo rezerves kareivi Albertu Daibi nu
paaugstinu ārstu leitnanta dienesta pakāpe ar izdienu no šīs dienas un ieskaitu
aktivā kara dienestā Daugavpils kara
slimnīcā.

§2.
Pārvietoju
dienesta labā 9. Rēzeknes
kājnieku
pulka
virsleitnantu
Pēteri

uz 7. Siguldas kājnieku pulku.

§3.
Atvaļinu slimības dēļ no aktivā kara
dienesta, ieskaitot zemessargos, 2. Ventspils
kājnieku
pulka' kapteini
Jūliju

Olle-Oliņu.
Š 4.

Atvaļinu slimības dēļ pavisam no kara
5. Cēsu kājnieku pulka virsleitnantu Jāni Voldemāru Rolmani.

dienesta

no aktīva

kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam

11. Dobeles kājnieku

pulka

virsleitnantu

misijas locekli. Likvidācijas kommisijas
priekšsēdētājs ir kooperatīvu
revīzijas
padomes ieceltais aizgādnis.
4. Likvidācijas kommisija izdara kooperatīvās sabiedrības vai to savienības lik-

..

vidāciju, piemērojoties
Noteikumu par
kooperatīvām sabiedrībām un viņu savienībām" (Lik. kr. 1919. g. 126) ' 42. un
turpmākiem pantiem, kā ari uz Lik.
kop. XI sējuma II daļas X sadaļas 130.,
131., 134., 135. un 136. pantiem.
Likvidācijas kommisijas pārskatu par
izdarīto likvidāciju apstiprina kooperatīvu

revīzijas padome.
Šie noteikumi stājas spēkā ar

Rīgā, 1928. gada 12. aprīlī.
Ministru prezidents P. Juraševskis.
Tieslietu ministris E. Magnus.

I.

Latvijas

Republikas
81. p. kārtībā.)

Sodu

pulka kapteini Otto Sopuli.
Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kapa ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

un pavēles

Noteikumi

par kooperatīvu sabiedrību un to
savienību likvidāciju pēc slēgšanas
ar tiesas lēmumu.
(Izdoti

Latvijas

Republikas

Satversmes

81. p. kārtībā.)

1. Kooperatīvu sabiedrību un to savienību slēgšanas ierosinājumus skata cauri
un
izlemj
nodaļa.

apgabaltiesas

reģistrācijas

2. Pēc apgabaltiesas lēmuma par kooperatīvu sabiedrības vai to savienības
revīzijas padome
slēgšanu kooperatīvu
nekavējoties iecel aizgādni, kurš pārņem
savā rīcībā visu kooperatīvās sabiedrības
vai to savienības mantu un vada darbību,
piemērojoties noteikumiem par konkursa
aizgādni, līdz likvidācijas kommisijas sa-

stādīšanai.
Pēc lēmuma spēkā stāšanās aizgādnis ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā sasauc,
3.

publicējot ,,Valdības Vēstnesī" un piesūtot ierakstītā vēstulē paziņojumu, kreditoru sapulci, kura ir pilntiesīga ar jebkādu
kreditoru skaitu.
Kreditoru sapulce izvēl vienu likvidācijas kommisijas locekli. Tādā pašā kārtībā un laikā aizgādnis sasauc biedru
sapulci, kufa izvēl otru likvidācijas kom-

likumu

Satversmes

svētdienas un svētkudienas

27. pantu

uz

ērzeļu

1928. g.

niecības

un

lauku

ieslodzījumu

cietumā, vispārējās tiesu iestādes var
pievienot brīvības atņemšanai 27. un
28. pantā norādīto tiesību zaudēšanu,
bez minētā (27.) pantā pievestiem
noziedzīgiem nodarījumiem, arī par
tiem nodarījumiem, kas

izdarīti

aiz

huligāniskiem dzenuļiem, aiz sevišķas
nepamatotas ļaunprātības, bez iemesla
no cietušā puses (64L p.).
II.
Pārgrozot Sodu likumu 262'. panta
pirmo daļu, izteikt to šādi.
262 1. Kas aiz palaidnības izdarījis nelietību par tādu huligānismu sodāms:
ar ieslodzījumu cietumā.

c) atsevišķiem

4.

Ērzeļu

5.

Ja

izsniegšana notiek pieteik-

turētājs

ērzeļa bez

6. Atsevišķam turētājam izsniedz tikai
vienu ērzeli, izņemot gadījumus, kad
zemkopības ministrija atzītu par liet-

derīgu vienā punktā novietot 2 vai vairāk
7.

Ērzeļus

pamata.

Ja

līgumu

uzteikuši,

zemkopības

vai

arī

saskaņā

ar

ievedmuitas

pēc brutto svara, tad
muitas nodoklis aprēķināms
no preces
svara līdz ar tuvākā ciešā iesaiņojuma
svaru, vai ar to iesaiņojumu svaru, kuri
pāriet uz patērētāju, bet visu pārējo
iesaiņojumu svars atmetams.
Piezīme.
Par ciešo iesaiņojumu
nav uzskatāms papīra ietinums, kaut
tas arī aptvertu preci no visām pusēm.

3.

Ja preču

iesaiņojumam

ir patstā-

vīga nozīme un vērtība, tad tas, saskaņā

ar muitas tarifu vispārējo noteikumu
8. pantu, muitojams atsevišķi no preces
pēc attiecīgiem tarifa pantiem, pie kam
minētos gadījumos iesaiņojuma svars nav

nav

turētājs nav

4.

Ja preces, kuras saskaņā ar ieved-

muitas tarifu, muitojamas pēc brutto
svara, atvestas bez iesaiņojuma, tad šo
preču svaram pieskaitāmi 15%, no kāda
svara arī aprēķināms muitas nodoklis.
5.

Zem

netto svara

saprotams

preces

svars bez jebkura iesaiņojuma, izņemot

devis atpakaļ

tarifā sevišķi

1.

februārī,

tad

līgums

automātiski atjaunojas un ērzeļa turētājs
ir atbildīgs visā līguma apmērā.
8.

Ar

šo instrukciju atcelti 1920. g.
„VaIdības Vēstneša" 48. numurā izsludinātie «Noteikumi par valsts
24. februafa

ērzeļu vaislas punktu ierīkošanu.

minētos gadījumos.

6. Šie noteikumi stājas spēkā 1928. g.
16. aprīlī.
7. Ar šo atcelti muitas departamenta
1925. gada rīkojumi N°N° 67 un 92
ijzslud.
1925. g. « Valdības Vēstneša"
81. un 101. numurā).
Pamats.
Muitas
7. un 8. p.

Zemkopības departamenta direktors
P.Grā v s.

tar.

noteik.

E.Dundurs.

M. Bērziņš.

RĪKOJUMS
1928. g

visp.

Finanču ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

Lopkopības nodaļas vadītājs

JV2 90.

13. aprīlī.

vispārējo noteikumu 10. pantu.

1.

Papīra caurumotāji reģistratoriem
Mutes harmonikas
Transformatoru eļļa transformatoros ....
Katlu tīrīšanas preparāts „ABC" fabrikas „A11

Boiler Clean"

vainīgais

(262.) un
par noziedzīgiem nadarījumiem, kas
izdarīti aiz huligāniskiem dzenuļiem
un sevišķas nepamatotas ļaunprātības,
bez iemesla no cietušā puses (64.).
par huligānismu

8) No

finieru

pēc materiāla.
172. p. 6. pkts.
kopā ar transformatoriem.
124. p. 4. pkts.

5) Žāvēti kartupeļi
6) Lēcas
7) Tenisa bumbas, gumijas ar auduma pievienojumu
fabrikām, kuras

5. p. 3. pkts.
1. p. 5. pkts.
88. p. Īd. pkts.

strādā uz likumu

„par brīvterritoriju tiesību piešķiršanu rūpniecības uzņēmumiem, kuri ražo eksportam" pamata
(Lik kr. 1923. g., 10), finieru atgriezumi pie
izlaišanas vietējā tirgū, ar virsmu līdz 1500kv. cm.
pie maksimālā platuma 30 cm un maksimālā

Rīgā, 1928. gada 3. aprīlī.
Ministru prezidents P. Juraševskis.
Tieslietu ministris E. Magnus.
Apstiprinu.

garuma 50 cm

1928. g. 3. aprīlī.
Zemkopības ministris

58. p. 1 a. pkts.

9) Zivju milti

41. p. 3. pkts.

10) Fosfora sesquisulfids
11) Mākslīgs ceļu būves materiāls, iegūts no Igaunijas degslāņiem . . . . 1
12) Lampu stikla kupoli, ar apklājumu (amalgamu)
13) „Cetorils", kuru lieto būvniecībā kā hidraulisku
piejavu cementam ..... _
14) „Kollogenpulveris", kura galvenā sastāvdaļa ir
dedzināts kalcija fluorids
15) Vilnas audumi ar iespiestiem izraibojumiem .
16) Dažādas arodu brilles vienkāršu materiālu apdarēs, arī ar ādas vai zīda pievienojumu . .
.
tās pašas dārgmetāla apdarēs .....
17) Vienkāršu materiālu pildspalvas ar dārgmetālu
spalvām
18) Rokas un tualetes (kabatas) spoguļi . . . .

V.O u I b i s.

Instrukcija

par valsts vaislas ērzeļu izsniegšanu
vaislas punktu ierīkošanai.
1. Valsts vaislas ērzeļi novietojami
vaislas punktos pēc sugāmun rajoniem:
ērzeļi (angļu,
a) vieglākie siltasiņu
hanoveras
un
trakenas, rodsteri,
vieglākie oldenburgi) novietojami
valsts ziemeļu daļā un gar Vidzemes
jūrmalu;
b) rikšotāju ērzeļi novietojami Latgales
ziemeļu un rīta daļas ;
c) smagākie siltasiņu ērzeļi (smagākie
oldenburgi) novietojami valsts vidus
un dienvidus daļa;
d) aukstasiņu ērzeļi (ardeņi u. _ c.) novietojami Zemgale, Kurzeme un gar
Daugavas krastu Latgale.
2. Ērzeļi sadalāmi proporcionāli ķēvju
skaitam atsevišķos rajonos; viņu skaitu
var pavairot līdz 25% tos apriņķos, kuros

Preču saraksts:
1)
2)
3)
4)

5. punktu.
lietās, kuras

un,

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muitošana saskaņā ar muitas tarifu

Satversmes

81. p. kārtībā.)

5)

aprēķi-

nāšanu ievedprecēm.
1. Ja preces ievestas tikai vienā iesaiņojumā, tad zem brutto svara saprotams
preces svars līdz ar iesaiņojumu.
2. Ja preces ievestas vairākos iesai-

līgumā paredzētā laikā no ērzeļa turpmā-

par
1922. g. 12. janvāra noteikumu
sodu
nosacītu atlaišanu (Lik. kr. 13)
2. pantu papildināt ar jaunu sekoša satura
un

13. aprīlī.

muitojamā svara

kās turēšanas atteicies un nav ērzeli no-

nosacītu atlaišanu.

notiesāts

ministrija

ērzeļa

„ —,80

muitojamā pēc brutto svara (1. un 2. p.).

no-

ne ilgāk par 3 gadiem.

Papildinājums noteikumos par sodu
Republikas

Līgums

slēdzams uz laiku ne mazāk par 1 gadu
un

„ —,25

atskaitāms no preces tarifa svara, ja prece

turētājiem izsniedz uz se-

līgumu

„ —,20

tarifu, muitojamas

atsacītos no turēšanai
dibināta iemesla,
tad tas zaudē savu pieteikšanas kārtu.

piedāvātā

par

Noteikumi

ņojumos

lauksaimniekiem.

šanas kārtībā.
Pieteikšana
izdarāma
katru
gadu līdz 1. februārim.
Izsniegšanā priekšroka dodama agrākiem kārtīgiem un nevainotiem ērzeļu turētājiem.

Rīgā, 1928. gada 3. aprīlī.
Ministru prezidents P. Juraševskis.
Tieslietu ministris E. Magnus.

Latvijas

kooperatīvām

organizācijām ;

Ls 4,—
—.15

Rīkojums Nr. 91

izmantošana

a) valsts saimniecībām;
b) zirgkopības, lopkopības, lauksaim-

višķu

Notiesājot

pilnīgāka

3. Vaislas punktu ierīkošanai ērzeļus
izsniedz sekošā kārtībā:

papildināt

27

Piezīme.

novērota
vaislā.

ērzeļus.

ar sekošu piezīmi.

(Izdots

Atvaļinu
kārtā no aktīvā
kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
izmeklēšanā atrodošos Smagās artilērijas

Valdības rīkojumi

izsludi-

nāšanas dienu.

Viktoru Priedīti.
§ 6.
disciplinārā

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas

Redakcija:
Kantoris un ekspedīcija:
^*^^S_^^^^^^
Rigā, pili No 2. Tel. Jfe 20032
Ri
^
B> P'H N-- Tel- N° 20°31
^j^SiPff*
^yflr ^
Runas stundas no 11—12
Atvērts no pulksten 9—3

(Izdoti

§5.
Atvaļinu uz paša vēlēšanos

AHRM

Pārgrozījumi Sodu likumos.

§ 1Ārsta grādu Latvijas

oficiāls laikraksts

jgj^;

iznāk katru dienu, Izņemot

13. aprīlī

Nr. 225.

Briedi

Latvijas valdības

Šis rīkojums stājas spēkā 1928. g. 16. aprīlī.
3. Ar šo atcelti visi muitas departamenta rīkojumi
pielietošanu.

114. p.
83. p. 3. pkts.
78. p. 3. pkts.
65. p. 5a. pkts,
104. p. 1. pkts.
200. p.
170. p.
148. p. attiecīgais pkts.
216. p. 1. pkts.

215 p. attiecīgais pkts.

2.

Pamats.

Muitas tarifa vispārējo noteikumu

par

ievedmuitas

10. pants.

Finanču ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

tarifa

Apstiprinu.

1409) Cēsu

apriņķa
Skujenes pagasta
Skujenes,
Kaives, Briežu,
Sērmūkšu, Ežu un Skujenes mācītāja

Rīgā, 1928. g. 4. aprīlī.
Satiksmes ministris

Fr. Ozoliņš.

RĪKOJUMS.

1410) Cēsu

Sakarā ar noslēgto līgumu starp pasta un telegrāfa depaitamentu un Latvijas
telegrāfa aģentūru (Lētu), pēdējai tiek piešķirtas monopoltiesības uz sludinājumu,
plakātu un reklāmu izlikšanu visās Latvijas pasta un telegrāfa iestādēs. Tamdēļ
turpmāk pasta un telegrāfa iestādēs sludinājumu, reklāmu un plakātu pieņemšanu
no publikas vairs neizdarīs.
Vērā ņemot sacīto, pasta

noteikumu

punkts

Par sludinājumu, reklāmu

N°l,23.p.

un plakātu

izkāršanu pasta-telegrāfa un telefona iestādēs. („Vald. Vēstu." 1924.g.

"

Pielikums

Šī takse tiek atcelta un

JVb 1,23. p.

tamdēļ tā jāstrīpo.

d) Mazākā maksa visās iestā-

%f

Ls

Rīgā, 1928. g. 3. aprīlī.

Ns 3/E.

Paziņojums JVs 153.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,
Ica savās sēdēs skatīs cauri vietējo zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību un apbūves gabalu
novērtēšanas lietās:
1928. g. 15. maijā, pulksten 3 dienā,

1404) Madonas apriņķa
Gulbenes
sētas apbūves gabalus, kas

Rūjienas

Lielā

un

dzirnavas Ms 5F.

1928. g. 22. maijā, pulksten 3 dienā,
turpat.
1402) Jaunlatgales apriņķa Augšpils pagasta Pitalovas muižas saimniecības NoNs 25 F, 26 F, 29 F, 30F,
31 F, 32 F, 34 F un 35 F, Zeļenku
pusmuižas

piegriezumi

bieži

apdzīvotās

JjT^csaa

sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Margaretes Pestmal lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šaī tiesā 1928. g. 14. fe-

bruāri publicēto 1927. g. 21 .aprīlī
jēru pag., ,,Pilkata" mājās mirušā Antona Teņa dēla Pestmala, 1926. g. 14. decembrī, pie
Rīgas notāra J. Purgala taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Antona Teņa d. Pestmala
mantojumu
vai ' sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikommisarijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas
un
ierunas minētai siesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
ipsniešanas

dienas.

Ja tas minētā

termiņā nebūs

mācītāja

muiža

un

apbūves

muižas Desu kroga

saimniecības
F,
Jaunās pus135F
un
136
N°N°

muižas saimniecības N9N2 47 F
un 48 F un Vidus pusmuižas saimniecība N2 64F.
1407) Aizputes

apriņķa

Dunalkas

pa-

gasta Dunalkas muižā.
turpat.

1408) Ilūkstes apriņķa
Dvietes muižā.

5. jūlijā, pie Aumeisteru pag.
tiesas
taisīto
testamentu, kā
ari visas personas, kurām ir

kaut kādas tiesības
uz .mir.
Pētefa Pakalna mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikommisarijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt
savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
tad

minētās

personas

atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L.JVs 1600.
Rīgā, 1928. g. 27. martā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
33198ē
Sekretārs A. K

ajve.__

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ.ties.lik. 1967., 2011 .—2014.
un 2079. p. iJn Balt. privāttiesību
kop. 245i. p. pamata, uz Jūlija
Kurzemnieka

„
„
„

5.

Kalnadekšņu

1928. g. 14.

„

6.
7.
8.
9.
10.

Stūraģeidanu
Smekerstanu
Mežaraupu
Lukstinieku
Kozuļu

1928. g.
1928. g.
1928. g
1928. g.
1928. g.

„
„
„
„
„

11.

Oreļu

1928. g. 22.

lūgumu

uzaicina

visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šaī tiesā 1923. g.

izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
28. augustā publicēto
1923. g.
un zaudējušas savas tiesības,
23. aprilī, Mēdzules pag., ,,Mēbet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L.JVs26i)6. dzules-Ciemu" mājas īpašnieka
Otto Miķēļa d. Kurzemnieka,
Rīgā, 1928. g. 27. martā.
1923. g. 5. martā mājas kārtībā
Priekšsēd. v. A. Veidners.
taisīto testamentu, kā arī; visas
33197ē
Sekretārs A. Kalve.
personas, kurām ir kaut kādas
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, tiesības uz mir. Otto Kurzemties.lik.1967.,
uz civ.
2011.—2014. nieka mantojumu
vai sakarā
un 2079. p. un Balt. privāttiesību ar šo mantojumu, kā mantikop. 2451. p. pamata, uzaicina niekiem, legatarijiem, fideikomvisas personas, kurām ir kaut misarijiem , parāddevējiem u. 1.1.,
kādas pretenzijas, strīdi vai ie- pieteikt savas tiesības .'pretenzijas
runas pret šaī tiesā
1928. g. un ierunas minētai tiesai sešu
27. martā publicēto
1924. g. mēnešu laikā, skaitot no šī
22. janvāri, Aumefsteru pag., sludinājuma iespiešanas dienas.

8.maijā.

15.
18.
19.
21.
21.

„

Literatūra.
Valsts

statistiskā pārvalde.

Latvijas lauksaim-

niecība 1926.—1927. g. Sastādījis A. Maldups.
Rediģējis V. S a 1 n a i s. — Bureau de Statisti que
de l'Etat. Etat de l'agriculture en Lettonie de
1926 ā 1927. Ecrit par A. M a 1 d u p s. Rēdige
par V. S a 1 n a i s. Rīgā, 1928. gadā.
Atpūta.

JVs 180.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada

Izlabojumi.

Rīgas darba tirgus.

Rīgas

pilsētas

statistiskā

paziņojuma Rīgas darba apgāde
marta mēnesī apmeklēta sekosi:

"&
darba meklētāji

1
-I

1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku
100 Beļģijas beigu

biroja
š. g.

5,158—5,17
25,20—25,25

20,30—20,45
71,95—72,50
99,30—100,05

100 Šveices franku

100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu
100 Čechoslovakijas kronu

Rīga.
Pēc

14. aprīlī.

Devizes

Vēstneša" 74. numurā
,,Valdības
iespiestā ,,Muitas tarifā" 119. panta piezīmēļ otras rindas beigās, pie vārda kā
kolons nav vajadzīgs.
142. pantā 1. punkta sākums jālasa:
1) tērauds, liets gabalos, u. t. t.

27,20—27,40
138,55—139,25
137,85—138,55

138,35—139,05
.

.

.

100
100
100
100
100
100

Holandes guldeņu
Vācijas marku.
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu
Lietavas litu
1 SSSR červonecs

«i
°-

3 "|

-§,5

15,22—15,44

207,85—208,90
123,30—123,95
12,98—13.10

138,50—139,20
57,45—58,65
50,85—51,70
— — —

72,50—73,20

100 Austrijas šiliņu

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg

3425—3445

Sudrabs 1 kg

.

1900

1670

3570

3313

brīvas vietas . .
no tām ārpilsētas.
aizņemtas vietas .

174
62
76

313
92
118

487
154
194

285
46
247

Vīriešu nodaļā pieteicās 985 nemācīti
strādnieki, sieviešu nodaļā 1130 nemācītas
strādnieces. Dienas alga nemācītam strādniekam iztaisa caurmērā Ls 3,40, nemācītai strādniecei Ls 2,29.

Dvietes pagasta

92—100

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. .
4% Valsts prem. aizņēmums .
6% Zemes bankas ķīlu zīmes.

8°/0 Hipotēku bankas ķīlu

.

.
.
zīmes

98—100
98—100
92—93
96—97

Rīgas biržas, kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Redaktors: M. Arons.

Jelgavas apgabaltiesa,
1910. g. 2. jūlijā ar JVs 1619 un
uz lik. par laul. 77. p. pamata, pamatodamās uz savu šī gada 2) parādu akti: uz Annas L.imatzīs kā atteikušās no ierunām ar šo dara
zināmu, ka tiesa 19. marta nolēmuma, uzaicina bergs vārdu par 325 kr. rub. uz
un
zaudējušas savas tiesības, 1928. g. 4. aprīlī, Pētera Danieltās personas, kuru rokās atrodas Lības Tikums vārdu par 433 kr.
Jēkabpils-Ilūkstes
zemes rub. 50 k. un Minnas Mače,
bet testamentu pasludinās par sona prasības lietā pret Ņinu šādi
dzim. Stabiņš, vārdu par 427 kr.
likumīgā spēkā gājušu. L.JVs 3327. Danielsonu, dzim. Kargareteli, grāmatu nodaļā uz Krišam Uzticam piederošā nekustamā īpa- rub. 50 kap. ,kuri koroborēti
par laulības šķiršanu aizmuguRīgā, 27. martā 1928. g.
439,
riski nosprieda: šķirt
laulību, šuma Jēkabpils apr. Liel-Zalves 1909. g. 16. martā ar JVs
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Brakšan-Mikel
JVs 34 ierasties šai tiesā viena mēneša
kas noslēgta 1911. gada 14. sept. muižas
33199ē
Sekretārs A. Kalve.
sludinājuma
Krievijā — Tiflisā starp Pēteri mājām ar zem. grām. JVs 378 laikā, skaitot no
Vēstn."
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Danielsonu un Ņinu Danielsons, koroborēti akti dalīšanas līgums Iespiešanas dienas ,,Vald.
pēc kura Jūlei Krastiņš, Minnai *un iesnikgt minētos aktus.
dzim.
atstājot
prāvKargareteli,
saskaņā ar civilprocesa likumu
Upmals, Kārlim
Ja noteiktā laikā aktu nedzim. Liniņš, Marei
meitu, Tamāru,
1958. p., paziņo, ka 1928. g. nieku
Uzticam
un iesniegs, tiesa atzīs parādus par
Jānim
Uzticam,
1912.
g.
22.
septembri
tēva
un
24. aprilī minētās nodaļas atklātā
Uztici
kopā
pienākas samaksātiem un lūdzējam Jurim
meitu Olgu,
dzim.
1914. g. Annai
tiesas sēdē tiks attaisīts un no1300 c. rub., koroborēts 1900. g. Stabiņam atvēlēs parsīt parādu
lasīts 1927. g. 23. oktobrī Brenča 12. janvārī mātes audzināšanā.
Ja atbildētāja civ. proc. lik. 8. novembrī ar JVs 1173 un obligā- dzēšanu zemes grāmatās.
Jāna d. Gramberga testaJelgavā, 1928. g. 27. martā.
728., 731. un 748. p. paredzētā cija par 3000 c. rub'., izdota uz
ments.
L JVs3214
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi Fridricha Bernšteina vārdu un
Sekretārs Mittelhofs.
Rīgā, 1928. g. 12. aprilī.
vai pārsūdzību, tad spriedums koroborēta 1913. g. 3. maijā ar
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Jelgavas apgabaltiesa,
stāsies likumīgā spēkā. JVs433036 JVs 732 in blanko cedēta, ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā, pamatodamās uz savu šī gada
830
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā, 1928. g. 13. aprīlī.
skaitot no sludinājuma iespieša- 19. marta nolēmumu, uzaicina to
' jVs
'
L
.
719.
Priekšsēd.
b.
Eglīts.
Liepājas apgabaltiesa,
nas dienas ,,Vald. Vēstn." un personu, kuras rokās atrodas
871o
Sekretāra v. Stūre.
saskaņā ar 1928. g. 24. marta
iesniegt minētos aktus.
zemes
šāds Jēkabpils-Ilūkstes
lēmumu, uz Lidijas Verner lū- Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
Ja noteiktā laikā aktus negrāmatu nodaļā uz Kārlim Sķilgumu un pamato'oties uz civ. uz lik. par laul. 77. p. pamata, iesniegs, tiesa atzīs parādus par teram piederošā nekustamā īpaproc. lik. 293., 301. un 309. p. p., ar šo dara
šuma Jēkabpils apriņķa- Taurzināmu, ka tiesa 1928. g samaksātiem un lūdzējam Krišam Uzticam atvēlēs prasīt pauzaicina atbildētāju Ferdinandu 4. aprīlī Roberta Ericha Kaskalnes muižas Lejniek A° 21
2070
Verneru ,kura dzīves vieta nepari (Caspari), prasības lietā rādu dzēšanu zemes grāmatās. mājām ar zem, grām. JVs
zināma, četru mēnešu laikā ie- pret Elizabeti Alvini Kaspari
Jelagvā, 1928. g. 27. martā. koroborēts akts: obligācija par
L. JVs 1060'28.
rasties šaī tiesā saņemt norakstus (Caspari), dzim. Ēk (Ehk) par 33215o
2000 rub., izdota 1913. g.27. febr. .
no viņa sievas Lidijas Verner laulības
Priekšsēdētāja v. P. Stērste. uz Jāna-Viļuma Kļaviņa vārdu
šķiršanu aizmuguriski
iesūdzības raksta viņu laulības nosprieda: šķirt laulību, kas slēgta
Sekertārs Mittelhofs.
un koroborēta 1913. g. 22. martā
šķiršanas
lietā
un uzdot savu
ar JVs 496 un b/anko cedēta,
1910. g. 19! decembri Austrijā,
Jelgavas apgabaltiesa,
dzīves vietu
Liepājas
pilsētā. St. Poltenas ev.-lut.
baznīcā pamatodamās uz savu šī gada ierasties šai tiesā viena mēneša
sludinājuma
Ja minētā laikā aicināmais neskitot
no
starp Robertu Ericku Kaspari 19. marta nolēmuma, uzaicina laikā,
Vēstn.'
ierastos, lietu noliks uz termiņu (Caspari) un
Elizabeti Alvim tās personas, kuru rokās atrodas iespeišanas dienas ,,Va!d.
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes, Kaspari (Caspari).
zemes un iesniegt minēto aktu.
dzim. Ēk šādi
Jēkabpils-Ilūkstes
neja ieradīsies, bet savu dzīves (Ehk).
Ja noteiktā , laikā aktu
grāmatu nodaļā uz Jurim Stavietu Liepājā neuzdos, aicinā'atzīs parādu par
Ja atb'ldētāja civ. proc. lik. biņam piederošā nekustamā īpa- iesniegs, tiesa
jumu uz tiesas sēdi un visus 728., 731. un 748. p. paredzētā šuma Jēkabpils apr. ,,Čulku " samaksātu un lūdzējam Kārlim
pārējos papīrus atstās tiesas kanc- laikā neiesniegs tiesai atsauksmi mājām ar zem. grām. JVs 58 koroŠķilteram atvēlēs prasīt parada
lejā.
dzēšanu zemes grāmatās.
spriedums
obligācija
par
vai pārsūdzību, tad
borēti akti:
1)
Liepājā, 1928. g. 27. martā. stāsies likumīgā spēkā. L. JVs 641 2000 kr. rub., izdota uz Rīgas
felagvā, 1928. g. 27. marta.
JVs L. 204/28.
L. JVs 843 28
3329pb
biedrī- 332170
Rīgā, 1928. g. 12. aprīlī.
centrālās lauksaimnieku
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams. Ka 433021. Priekšsēd. b. Eglīts. bās vārdu un vēlāki pārvesta uz
Sekretārs Mittelhofs.
Sekretārs A. Jansons. 901
Sekretāra v. Stūre.I uzrādītāja vārdu un koroborēta.

,,1.ejas-Cīruļos" mirušā Pētera
Ja tas minētā termiņā nebūs
Dāvā dēla Pakalna, 1923. g'. izdarīts, tad minētās personas

izdarīts,

1928. g. 9.
1928. g. 11.
1928. g. 12.

nekultivētas

1928. g. 24. maijā, pulksten 3 dienā,

vietas

1928. g.

zemes, Cīravas muižas saimniecības JVeJVo 47 Fa, 137 F, Cīravas

Jaunlatgales

gabals Nq 233 F.

Kalķucepla
Kaīna-Raupu
Tunkelū
Kriškanu

muižas Aiku lauku pļavas

un Kalna pusmuižā.
1406) Aizputes apriņķa Cīravas pagasta
Akmens, pusmuižas saimniecības
NaJto 8F, 22 F un 23 F, Cīravas

JV2N9 3F

un 4 F, Bokovas muižas saimniecība N° 186F, Zalužjes muižas
saimniecības N°N° 2F, 3F, 4F,
6F, 9F, 10F, 11 F, 12 F, Emilovas muižas saimniecība N° 11 F
un Rečinas muižā.
1403) Jaunlatgales apriņķa

Apriķu

' 1.
2.
3.
4.

pil-

Aizputes - Padures muižas Adzu
lauku pļavas, Ķikuru
pusmuižas
Leišu mežsarga dienesta
zeme
N° 76 F, Jamaiku muižas Liestiņu
rentes mājas N° 14 F, Fa, Aizputes
mācītāja
muižas
Bukšu
pļavas KsKa 1 F, 2 F, 3 F un 4 F,

Virķēnu

Virķēnu muižas ūdens

dzētS

pulksten
Montē
pulksten
2 dienā, tautas izrādē ķīniešu
luga „Misters
V u" ar Teodoru Lāci titula lomā un pulksten
7.30 vakarā,
luga
K. Ieviņa skatu
„M e ž ābeles
koka
kastīte". — Pirmdien,
16. aprīlī, pulksten 6 vakarā , kareivju izrādē
,.Mežābeles koka kastīte". —Otrdien,
17. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
„S u 11 a n a harem s".

Darbvedis R. Ķēķis.

vērtēti vietējā zemes
kommisijā no š.g. 21.—22. martam.
1405) Aizputes apriņķa Apriķu pagasta

pa-

et

/is
!zvest

Dailes teātris.
Sestdien, 14. aprīlī,
7.30 vakarā, tautas izrādē „Grafs
Kristo". — Svētdien, 15. aprīlī,

A. Ja n so n s.

novērtēšanas

Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 2.
gasta Rūjienas

Ka^ P

Sādžas nosaukums

Nacionālā opera. Šovakar ievērojamā spāniešu
baritona Selestino
Sarobes II viesizrāde ,
titullomā operā „R i g o 1 e 11 o". Publika viesim
pirmā izrāde sarīkoja ovācijas
ik pēc katras
ārijas; Sarobe ir spilgts itāliešu dziedāšanas tradīcijas reprezentants, dziedātājs ar ļoti augstu
vokālu un artistisku kultūru. — Rīt pulksten
2 dienā, tautas izrādē „S p r ī dī t i s". Diriģents
Jānis Mediņs". Pulksten 7.30 vakarā „S k r e j ošais
Diriģents
Holandietis".
Teodors
Reiters. — Komisko operu „S e v i ļ j a s bārddzinis" pirmo reizi šajā sezonā izrādīs otrdien, 17. aprīlī ar Selestino
Sarobi
kā
Figaro un Lietavas operas tenoru AI. K u t kausku Almaviva lomā. —Trešdien, 18. aprīlī
,,Andrē Šenjē".

Mērniecības daļas vadītāja vietā

Pasta un telegrāfa departamenta direktors A. J a g a r s.
Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks V. Krūmiņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.

pagastā.

īpašumu tiesību nostiprināšanas darbus
augšminētās
sādžās izvedīs
vecākais
mērnieks Hugo Līni s.

. 1,—
Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa izsludināšanas dienu.
dēs

apriņķa

sekošās sādžās
apriņķī, Aknistes

Ilūkstes

kārtas

Ja sludinājumu, reklāmu vai plakātu
izkar uz īsāku laiku, kā uz 1 mēnesi, tad maksa tomēr aprēķināma
par veselu mēnesi

muižā un

priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretāra vietā F. Širaks-Gruzīts.

20. jūnija likuma kārtībā paredzēts izvest

Par katriem 10 kvadrātdecimetriem
Ls
vai viņu daļām mēnesī:
a) Rīgā. .......
1,—
b) Jelgavā, Liepāja, Daugavpilī un Ventspilī . . . 0,75
c) Citās iestādēs
.... 0,50

1401) Valmieras

Zemes vērtēšanas virskommisijas

uz sādžu piešķirtām šņoju zemēm 1924. g.

Izlabotais teksts

149. numurā.)

'

Rīgā, 1928. g. 13. aprīlī.

īpašumu tiesību nostiprināšanu

Esošais teksts

Pielikums

apriņķa Sērmūkšu pagasta
Skujenes mācītāja muižā.

pielikumā (takse) ttek

I daļas pirmā

izdarīts sekošs labojums.
punkts "

muiža.

Māksla.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

Jelgavas

apgabaltiesa .

uz civ. proc. lik.

193., 301. un
uzaicina Jāni
Mārtiņa d. Mušinski, kura dzīve? vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Annas
Mušinskis, dzim. Freidenfelds,
iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Jelgavas pilsētā,
ļa minētā laikā
aicināmais neierastos, litu noliks
uz termiņu un izspriedīs bez viņa
klātbūtnes.
Ja ieradīsies, b ' et
savu dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi
un visus pārējos papīrus atstās
tiesas kancelejā.
L. JVs 295 2*.
Jelagvā, 1928. g. 27. martā.
Priekšsēdētāja v. R. Millers.
33210o
Sekretāra p. F. Kāps.

309i. p. pamata

Personām, kurām pret šo a'dop-

tāciju

Posto un telegrāfa departaments

būtu

kādi iebildumi, tie
pagasttiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludis. g. 19. apnh, pulksten 10, savās telpās, Radio ielā, izdos
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn.".
Pēc minētā termiņa notecēšanas nekādi iebildumi netiks pieņemti un
adoptācija tiks no Dundagas, Jelgavas, Liepājas (II telegr.-tēlef. raj.), Stāmerienas,
Talsu, Vecslabadas un Ventspils pasta un tel. iestāžu
pagasttiesas apstiprināta.
244o Tiesas priekšsēd. (paraksts).
ēku būvdarbus.
jāpieteic

šai

jauktā galfsā izsolē

Meirānifļ)agasta tiesa,
Madonas apr., pamatodamās uz
sava š. g. 3. marta lēmuma un
pag .tiesu likuma 108. un 109. p.p.
ar šo ziņo, ka laulātie draugi
Eduards un Berta Līdeki, dzīv.
Meirānu pag. namā, pieņem bērna
vietā (adoptē) Ženiju Grass, dzim.
1912. g. 13. martā (Bertas Grass

meitiņu) piešķirot viņai miesīgā

jaufetās izsolēs

.

remonta darbus

4/2

visus, kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt tādas miertiesneša kamerā, Krāslavā, Polockas
ielā JVs 52 — sešu mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".
Krāslavā, 1928. g. 27. martā.
C. 1. JVs 185/28.
33378ē
Miert. A. Ozols.
Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales iec. miertiesnesis, sa-

izpildītāja sludinājumā par Katrīnas-Elizabetes Balodis nekust,
īpašumu pārdošanu otros publ.
torgos ieviesusies kļūda: iespiests

— īpašums apgrūtināts ar hipotēku parādiem par Ls 2193,32
ar %% un izdevumiem, kas

valdes telpās.

„
,,
„
,,
„

(
(
(
(
(
(

72,--)
10,—)
10,—)

15,—)

1) Alšvangas pagastā

2)
3)
4)
5)
6)

Klosteres
Aizputes
Apriķu
Basu '
Cīravas

nepareizi: vajaga būt un jālasa:

7) Dunalkas

,,

(

īpašums apgrūtināts ar hipotēku

8) Dzērves
9) Gudenieku

,,
„

(
(

10) Kazdangas

,,

parāfliem par Ls 2093,32 ar/o%

un izdevumiem.

549

35,—)
8,—)
25,—)

5,—)
5,—)
( 25,—)

ll)Lažas
pagastā
12) Jūrkalnes
„

(

15) Rudbaižu

,,

(
(
(
(

16)
17)
18)
19)

Sakas
Sieksātes
Ulmales

„

(

„
,.

(

Valtaiķu

,,

(

13) Nīkrāces
14) Kalvenes

„
.,

(

3,—)
30,—)
20,—)
45,—)
35,—)
35,—)
17,—)
25,—)
13,—)

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr» III. 1928. g. 25. aprīli, pīkst. 10 dienā — Kuldīgā, Kuldīgas pagasta
valdes telpās.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
7) Ranku
pagastā ( 37,—)
1) Ivandes
pagastā ( 6,—)
lēmumu, pamatodamies uz civ. 1928. g. 24. aprīlī, pīkst. 11 dienā,
8) Rendas
„
2) Kuldīgas
„
(116,—)
( 72,—)
proc. lik. 1401. p. un civ. lik. Līgatnes pagastaVisendorfas dzir„
9) Snēpeles
,,
( 26,—)
(102,—)
3) Kabiles
(10. sēj.) 1. d.) 1239. p. uzaicina navās pārdos Kārļa Ezergaiļa
kustamu mantu, sastāvošu no
10) Turlavas
,,
( 16,—)
4) Kurmales
,,
( 18,—)
1917. g. 20. decembrī mir. Mateelektriskās
strāvas
ģeneratora,
5) Padures
,,
( 36,—)
„
( 11,—)
II) Vārmes
uša Mateuša d. Rubērta manti6) Planicas
,,
( 5,—)
niekus pieteikt savas mantošanas zāģu gatera, ēvel- spundējamās
mašīnas, koka
dubultzeimera,
tiesības uz mantojumu, kas paIV. 1928. g. 26. aprīlī, pīkst. 10 dienā — Saldū, Saldus pagasta valdes
2 miltu maļamiem gaņģiem ar
licis Jaunlatgales apr., Baltinavas
telpās.
piederumiem un akmeņiem, ūdens
pagastā.
5) Sātiņu
pagastā ( 15,—)
1) Gaiķu
pagastā ( 18,—)
par
turbīnes
un
novērtētu
Mantojuma
tiesības jāpieteic
„
( 35,—)
„
( 22,—)
6) Saldus
2) Kursīšu
Ls
10000.
pēc piekritības sešu (6) mēnešu
,,
( 75,—)
3) Lutriņu
7) Skumdas
„
( 16,—)
novērtējumu,
Izzināt
sarakstu,
laikā, skaitot no šī sludinājuma
( 45,—)
8) Žvārdes
,,
4) Pampāļu
,,
( 25,—)
mantu
kā
arī
apskatīt
pārdodamo
iespiešanas dienas ,,Vald . Vēstn."
uzrādīta
Drošības nauda par piedalīšanos izsolē augstāk
ļaunlatgalē, 1928. g. 26. martā. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
881o iekavās.
1928. g. 11. aprīlī.
.JVs 31.
Tiesu izpild. E. Liepiņš.
Pie līguma slēgšanas nodrošinājums tiks palielināts līdz 20",
33292ē
Miert. J. Gutmans.
tuvākiem noteikumiem var iepazīties kanclejā,
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. no darba vērtības. Ar
Latgales apgabaltiesas Maltas 2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka Liepājā, J(ēkaba ielā JVs 6 un izsoles vietās parastā darba laikā.
899z
iec.
miertiesnesis, saskaņā
ar 1928. g. 18. aprīlī, pīkst. 12 dienā,
savu š. g. 23. marta lēmumu un Vidrižu pagasta Megaru mājā
pamatodamies uz civ. proc. lik. pārdos Eduarda Lapsiņa kuŠoseju un zemesceļu departamenta
1401. p. un civ. lik. X sēj. I. d. stamu mantu, sastāvošu no 3 goIV rajona inženieris Liepājā
1239. p. paziņo, ka pēc 1927. g. vīm un novērtētu par Ls 300.
izdos
25. februārī mirušā Mārtiņa Pinovērtējumu,
Izzināt sarakstu,
maņa d. Šilova nāves ir palicis kā ari apskatīt pārdodamo mantu
mantojums, Maltas pag. Baļucku varēs pārdošanas dienā uz vietas.
900o
1928. g. 4. aprīlī.
ciemā, sastāvošs no apmēram
sekošus
Tiesu izpild. E. Liepiņš.
12 ha zemes, un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu būtu kāt
_
das tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt šīs tiesības piec piekritības sešu mēnešu laikā, skaitot
(ce[a nolīdzināšana, grāvju tīrīšana un grants izklaidēšana).
no šī sludinājuma
iespiešanas
g. 24. aprīlī, pīkst. 10 dienā — Liepājā. Jēkaba ielā JVs 6.
I
' 1928.
dienas „Valdības Vēstnesī". '
ceļš
no k!m. 19,400—24,000 ( 40,—)
1) Liepājas-Palangas
Nodokļu departamenta dažādu
1928. g. 23. martā.
JVs 292.
10,280-16,300 ( 60,-)
,.
„
„
2 Grobinas-Ventspils
32885z
Miertiesnesis (paraksts). maksājumu piedzinējs paziņo, ka
„
„
.. 12,380—18,380 ( 70—) ^
3 Liepājas- ļelgavas
1928. g. 20. aprīli, pīkst. 12 dienā,
12,700-19,200 ( 70,-)
„
„
„
4) Liepājas-Aizputes
Islīcas pagasta tiesa,
Rīgā, Kurmanova ielā JVs 10,
37,064—39,064 ( 22,—)
5) Priekules-Aizputes
pārdos
vairāksolīšanā
20,
Bauskas apr., pamatojoties uz dz.
1,861— 2,861 ( 12,—)
6) Priekules-Gramzdas
savu 1928. g.28. februāra lēmumu Leiba Gurviča kustamu mantu,
7) Vainodes-Liepmui257
un
sastāvošu
un pagasta tiesas likumu 108. un novērtētu par Ls
2,798-6 ,798 ( 45,-)
žas-Meldzeres
109. p., paziņo, ka šī pagasta no trauku bufetes, viņa 1925." g.
Aizputē, Aizputes pagasta
pīkst.
12
dienā
—
aprīlī,
parāda
segg.
24.
II. 1928.
Kārkliņu mājās dzīvojošie laulāts ienākuma nodokļa
valdes telpās.
pāris Miķels un Lizete Macpani šanai.
ceļš no klm. 2,314—12,532 (115,—)
Rīgā, 1928. g. 13. aprilī.
1) Aizputes-Kuldīgas
pieņem -adoptē miesīga bērna
„
„
„
1,442— 6,442 ( 55,—)
Piedzinējs Krauklis.
2) Aizputes-Skrundas
vietā, ar visām mantošanas tiesī- 873o
( 65,-)
„
„
„
3,506— 9,506
3) Aizputes-Embutes
bām Emīlijas-Annas
K reņģei
Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
4) Marijas stacijas-Cīoktobrī
v.
st.
ārlaulībā dzim. 14.
paziņo, ka š. g. 24. aprīlī, pīkst.
8.000-14,900 ( 80,-)
' rāvas muižas
1912. g. meitu Austru - Annu 10 r 'ītā, Kaļķu ielā JVs 10, tiks
4,942— 7,786 ( 23,—)
„
„
„
Sakas-Pāvilostn?
5)
viņu
uzKrenģel, pārvedot
vairāksolīšana pārdota kafejnīcas
3
— Kuldīgā, Kuldīgas pagasta
vārdā Macpans.
,,A. T." īpašniekam Eduardam III. 1928. g. 25. aprīli, pīkst. 10 dienā,
Iebildumi iesniedzami šai tiesai Freimanim piederoša kustama
valdes telpās.
ceļš
no klm. 15,243—16,493 ( 15,—)
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī manta, sastāvoša no 6 ozola koka
1) Kuldīgas-Steiides
iespiešanas dienas krēsliem, notaksēta par Ls 43,
sludinājuma
^K uldīlas-Saldi,
«gfcŽS 7*5,-)
trešo reizi ,,Valdības Vēstnesī". Rīgas pils. valdes prasības seg16,000-17,000 ( 12,-)
3) Kuldīgas-Aizputes
Tiesas priekšsēdētājs A. Peleķis.
šanai.
(Ķoninciemā
32035o
Darbvedis T. Dumpis
Rīgā, 1928. g. 12. aprīlī.
Saldū, Saldus pag. valdes
Priekšnieks (paraksts).
874o
IV. 1928. g. 26. aprīlī, pīkst. 10 dienā —
Ārlavas pagasta tiesa,
telpās
Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
pamatojoties uz savu lēmumu
ceļš
no klm. 0,407-6,907 ( 75,-)
1) Saldus-Auces
plk.
,
1928. g. 14. martā izsludina, paziņo, ka š. g. 24. aprīlī,
,
Saldus-Kursīšu
2
'
tiks
dz.
5,
Aotfi'^
"
talu
ielā
JVs
2
4,
ka Ernests Krišlauks
un tā Mārs
(JO—)
1,426—2,166
,,
,.
,.
?o
3 Saldus-Jelgavas
Vandai
dzīvo vairāksolīšanā pārdota
augstāk uzradīta īesieva
Lida Krišlauks
piedalīšanās
izsole
nauda
par
Drošības
manta
kustama
Ārlavas pagastā Silu dzirnavās Zi vērs piederošā
vietā
(adoptē) sastāvoša no guļamā dīvāna, nopalielināts līdz 20%
bērna
pieneni
Pie līguma slēgšanas nodrošinājums tiks
Rīgas pils.
Juliju-Lilliju Jāņa m. Jansons, taksēta par Ls 70.
— Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties kancvērtības.
no
darba
prasības segšanai.
darba
izsoles vietās parasta
dzimušu 1919. g. 5,. oktobrī, valdes
lejā. Liepājā, Jēkaba ielā JVs 6 un
Rīgā, 1928. g. 12. apnh.
^
piešķirot adoptējamai visas adoplaikā.
(paraksts).
Priekšnieks
skaņā ar savu 1928. g. 21. marta

ļaufctās izsolēs

Cifu iestāšu
sludinājumi.

tivbērna

tiesības.

875o

pārdos atklāta vairāksolīšana

pret tūlītēju samaksu armijai nederīgas un nevajadzīgas kara mantas,
kā: metāla lūzumu, ādas lūzumu, vecu gumiju, velosipēdus, motocikletus. automobili, vēlo-, moto- un auto kameras riepas un piederumus, laivas, laivas motoru, dažādus darba un ierakuma rīkus,
sakaru līdzekļus, glicerīnu, ricinelļu u. t. t.
Pārdošana notiks noliktavā, Rīgā,. Kokneses prospektā .,
š. g. 25. aprīlī, pīkst. 10 un noliktavās . Daugavgrīvas nodaļā, bij.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist
cietoksnī, š. g. 27. aprīlī, pīkst 11.
mutiskā solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli. iesniedzami
Pārdodamās mantas nocenotas par Ls 6486,— un apskatāmas:
līdz izsoles sākumam departamenta būvniecības nodaļai, pievienojot
klāt kvīti par drošības naudas iemaksu pasta tekošā rēķinā JVs700: Kokneses prospektā JVs 4 — š. g. 19., 20., 21. un 23. aprīlī no pīkst. 10
līdz pīkst. 14 un Daugavgrīvas nodaļā — š. g. 21., 23., 24. un 25.
darbiem Dundagā Ls 480; Jelgavā Ls 400; Liepājā Ls 1400; aprīlī, no pīkst. 11 līdz pīkst 15.
882z
Stāmerienā Ls 2000; Talsos Ls 180; Vecslabadā LslOO; Ventspilī Ls 700; var ari iesniegt citus līdzvērtīgus nodrošinājumus,
un zemesceļu departamenta
saskaņā ar lik. par darbiem un piegād. valsts vajadz. Ū nod. Šoseju
12. p. (1927. g. „V. V." JVs 54).
L. 1833
1*
554
IV rajona inženieris Liepājā
Tuvākas ziņas un paskaidrojumus izsniedz P. t. dep. būvniec.
izdos
nodaļa, 38. istabā, un -augstāk minēto p. t. iestāžu priekšnieki.

bērna tiesības un uzvārdu (Žeuz civ. proc. lik. 2011., 2014., nija Eduarda m. Līdeks).
Personas, kurām ir iebildumi Šoseju un
zemesceļu departamenta
2019. un 2079. p. pamata paziņo!
ka pēc Rīgā, 1921. g. 14. augustā pret šo adoptēšanu, tiek uzaiciIV
rajona
inženieris Liepājā
mirušā Džemsa (James) " Oze nātas tos pieteikt šaī tiesai sešu
izdos
mēnešu
laikā,
skaitot
no
šī
(Ose) nāves ir atklāts mantojums
iespiešanas dienas
un uzaicina visus, kam būtu uz sludinājuma
šo mantojumu vai sakarā ar to, trešo reizi ,,Valdības Vēstnesī",
sekošus
kādas tiesības kā mantiniekiem) pēc šī termiņa nekādas ierunas
netiks pieņemtas un adopcija
legatarijiem, fideikomisārijiem,
valsts
mežu
rēķina
likumīgā
labojamo
ceļu
spēkā
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs skaitīsies par
38b
tiesības miertiesnesim sešu mē- gājušu.
2 Priekšsēd. I. Naudiņš.
nešu laikā, skaitot no sludināDarbvedis (paraksts).
juma iespiešanas dienas ,,Vald .
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
Vēstnesī".
izpildītājs
paziņo, ka
1928. g.
(ceļa nolīdzināšana, grāvju tīrīšana un grants izklaidēšana).
Ja minētās personas savas tie20. aprīlī, pīkst * 10 dienā, Rīgā,
sības augšā aprādītā termiņā neI.
1928. g. 24. aprīlī, pīkst. 10 dienā — Liepājā, Jēkaba ielā JVs 6.
I.
Ķēniņu
ielā JVs 21, eksprešu
pieteikts, tad viņas tiks atzītas
kantorī, II torgos sab. ,,Mineral"
1) Aisteres
pagastā ( 5,—)
15) Nīcas
pagastā ( 70,—)
kā šīs tiesības zaudējušas.
u. c. prasībās tiks pārdota Ruvina
2) Aizviku
„
( 5,—) 16) Priekules
,,
( 5,—)
Rīgā, 1928. g. 27. martā.
3) Asītes
„
( 35,—) 17) Purmsātu
,,
( 6.—)
33228z
Miertiesnesis Grigori. Bērmaņa kustama manta, sastāvošā no dažādiem dāmu zie( 3,—)
4) Bārtas
„
( 75,—) 18) Rāvas
„
Latgales
apgabaltiesas
Krāsmas un vasaras mēteļiem un
5) Bunkas
,,
( 2,—) 19) Rucavas
,,
( 80,—)
lavas
1. iecirkņa miertiesnesis, novērtēta par
6) Dunikas
,.
( 5,—)
(125,—) 20) Tāšu
Ls 460.
„
saskaņā ar savu 1928. g. 24.marta
7) Durbes
,.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
,,
( 16,—) 21) Vaiņodes
( 30,—)
lēmumu un pamatodamies uz kā ari apskatīt pārdodamo mantu
8) Embūtes
„
( 22,—) 22) Vērgales
„
( 32,—)
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
9) Gaviezes
„
( 30,—)
23) Vecpils
,,
( 20,—)
lik krāj. X sēj. 1239. p. paziņo,
.,
( 10,—)
Rīgā, 1928. g. 7. aprīlī.
872o 10) Gramzdas
24) Virgas
,,
( 3,—)
ka pēc 1918. g. 14. decembrī Tiesu izpild. j. Kazubierns.
11) Grobiņas
„
( 25,—) 25) Ezeres
„
( 20,—)
mirušā
Antona
Kazimira
d.
,,
12) Kalētu
( 10, —) 26) Nīgrandes
( 25,—)
„
Ļaksa
ir palicis
mantojums
Kļūdas izlabojums.
13) Krotes
„
( 22,—) 27) Ziemupes
„
( 15,—)
Daugavāils apriņķī, Skaistas pa,,Valdības Vēstneša"
š. g. 14) Medzes
„
( 20,—)
gastā, Manuchas ciemā, sastāvošs 11. apriļa 80. numurā ievietotā
no
des. zemes un uzaicina Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu II. 1928. g. 24. aprīlī, pīkst. 12 dienā — Aizputē, Aizputes pagasta
Rīgas pilsētas 15. iec. miertiesn.,

Galvenā artilērijas noliktava

valsts 1Sviras labojamo ceļu remonta darbus

ļau&tās izsotēs

sekošus grants piegādes darbus uz valsts I. šķ. labojamiem ceļiem:

I.

1928. g. 24. aprīlī, pīkst. 10 dienā — Liepājā, Jēkaba ielā JVs 6.
1) l)z Liepājas-Palangas ceļa no klm. 19,400—24,000
290 —
k. mtr. (260,—); 2) uz Grobinas-Ventspils ceļa no klm.10,280—16,300
3) uz Liepājas-Jelgavas ceļa no klm.
422,— kub. mtr. (120,—);
4)
uz
Liepājas12,380—18,380
600,— kub. mtr. (130,—);
Aizputes ceļa no klm. 12,700—19,200
520,— kub. mtr. (180,—);
5) uz Priekules-Aizputes ceļa
no klm.
200 —
37,064—39.064
kub. mtr. (55,—); uz Priekules-Gramzdas
ceļa no klm. 1,861—2,861
80,—
kub. mtr. (6.—);
7) uz Vainodes-Liepmuižas-Meldzeres
ceļa no klm. 2,798—6,798 320,— kub. ' mtr. (65,—).
II.

1928. g. 24. aprīlī, pīkst. 12 dienā — Aizputē, Aizputes pagasta
valdes telpās.
1) Uz Aizputes-Kuldīgas
ceļa
no kl.m.
2,314—12,532
1022,— kub,. mtr. (600,—); 2) uz Aizputes-Skrundas ceļa no klm.
1,442—6,442
500 kub. mtr. (225,—):
3) uz Aizputes-Embūtes
ceļa no klm. 3,506—9,506
360,— kub. mtr. (90,—); 4) Cīravas
muižas—Marijas stacijas ceļa no klm. 8,000—14,900
690,—
kub. mtr. (200,—); 5) uz Sakas-Pāvilostas ceļa no klm 4,942—7,786
170,— kub. mtr. (45,—).
III.

1928. g. 25. aprilī, pīkst. 10 dienā — Kuldīgā, Kuldīgas pagasta
valdes telpās.

1) Uz Kuldīgas-Stendes ceļa no klm. 2,928—7,623 un no klm.
15,243—16,493
475,— kub. mtr. (240,—); 2) uz Kuldīgas-Saldus
ceļa no klm. 40,600—44,600 un no klm. 46,276—50,276
640 —
kub. mtr. (200,—); 3) uz Kuldīgas-Aizputes (Ķoninciemā) ceļa no
klm. 16,000—17,000 80,— kub. mtr. (50,—).
IV.

1928. g. 26. aprīlī, pīkst. 10 dienā — Saldū, Saldus pagasta valdes

telpās.
1) Uz Saldus-Auces ceļa no klm. 0,407—6,907 650,— kub.
mtr. (135,—); 2) uz Saldus-Kursīšu ceļa no klm. 33,450—34,950
180.— kub. mtr. (35,—); 3) uz Saldus-Jelgavas ceļa no klm. 1,426—
2, 166 74,— kub. mtr. (26,—).
Lielākie grants daudzumi tiks izsolīti kā atsevišķās vienībās,
tā ari par visu objektu.
Drošības nauda par

piedalīšanos izsolē augstāk

uzrādīta ie-

kavās.
Pie līguma slēgšanas nodrošinājums tiks palielināts līdz
20% no darba vērtības. — Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties
kanclejā, Liepājā, Jēkaba ielā JVs 6 un izsoles vietās parastā darba
laikā. '
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1Z. D. 3. rajona inženieris Cēsis
1928. g. izdos rakstiskā

izsolē

un mutiskā

sekošus darbus

ar iekavās uzrādīto drošību latos.
1. Valsts labojamo zemesseļu labošanas un uzturēšanas darbus
Cēsu un Valmieras apr.

a) 24. aprīlī, pīkst. II, Dzērbenes

pag. namā:

1. Cirstu pag. 300 m. (10); 2. Drustu 700 (25); 3. Druvienas
1350(35); 4. Dzērbenes 10360 (290); 5. Ērgļu 1000 (30); 6. Gatartas
1100 (40); 7. Jaunpiebalgas 3000 (120); 8. Jumurdas 800 (30);
9. Katrinas 450 (25); 10. Lizuma 521 (20); 11. Ogres 500 (15); 12. Pāvītes40 d(15); 13. Rankas 3750(80); 14. Sērmūkšu 1650(45); 15. Skujenes 1200 (35); 16. Taurenes 1000 (35); 17. Vecpiebalgas 800 (25);
18. Velku 1000 (40); 19. Dzērbenes-Nēkenu klm 2,84—3,45 un CēsuVecpiebalgas c. klm 35,14—36,969 (80); 20. Drustu stac. pievedceļš

klm 0—2850 (110); 21. Piebalgas stac. pievedc. klm 0—1,070 (35);
22. Rankas stac. pievedc. klm 0—2,670 (80); 23. Uriekstes stac.
pievedc. klm 0—2,465 (80); "24.
Vecpiebalgas-Jaunpiebalgas c.
klm 12.845—17,845 (150);

b) 26. aprilī, pīkst.

11, Ozolu pag. namā:

1. Ainažu pag. 3000 m. (80); 2. Alojas 2300 (75); 3. Braslavas
375 (15): 4. Duntes 1000 (25): 5. Katvaru 200 (10); 6. Nabes 600 (20);
7. Ozolu 2000 (80): 8. Pāles 3000 (85); 9. Pociema 1200 (49); 10. Pui-

kules 2250 (70); 11. Rozēnu 2S50 (75): 12. Salacas 7379 (200);
13. Stienes 450 (15); 14. Tūjas 4050 (115); 15. Umurgas 500 (20);
16. Vainižu 25t ) (10); 17. VHzēnu 600 (10); 18. Vitrupes 4800 (125);

19! Limbažu-Ozolu c. klm 20,88—21,38 (15); 20. Alojas-Puikules c.
klm 0,11—1,11 (35) un 21. Staiceles-Alojas c. klm 0—0,651 un
Aināžu-Staiceles

c.

klm 29,706—30,055 (30);

c) 27. aprīlī, pīkst.

11. Valmieras

pag. namā:

1. Augstrozes pag. 9O0m. (30); 2. Burtnieku 1(150 (30): 3. Dauguļu 300 (KO: 4. Dikļu 1000 (35); 5. Jaunburtnieku 150 (5); 6. Ķieģeļu 300 (10); 7. Mujānu 100 (5) un 8. Vaidavas 200 (10);

d) 30. aprīlī, pīkst.

8, Rūjienas

pag. namā:

1. Arakstupag. 300m.(10);2. Baunu 375(10): 3. Idus600(20),
4. Ipiķu 214 (10); 5. Jēru 1800 (40); 6. Konu 450 (10); 7. Lodes 300
(10); 8. Mazsalacas 1650 (50); 9. Naukšēnu 1950 (55); 10. Skankalnes
2700 (75) un 11. Vecates 450 (15):

e) 3. maijā, pīkst.

10, Cēsīs, Raunas

ielā JVs 12:

1. Baižkalna pag. 450 m. (15); 2. Jaunraunas 200 (10); 3. Kārļu

750 (20); 4. Kosas 975 (25); 5. Kūduma 700 (25): 6. Launkalnes 750
(20); 7. Lenču 225o (60); 8. Lielstraupes 1600 (55); 9. Mārsnēnu
750(25): 10. Mazstraupes60Q(20): n. Raiskuna600(25); 12. Rāmuļu
55); 13. Raunas 2800 (110); 14. Rozulas 100 (5); 15. Stalbes
250 (10); 16. Veselavas 1000 (35); 17. Cēsu-Priekuļu-Vecpiebalgas
klm 8,70—10,70 (65): 18. Cēsu-Limhāžu klm 2,17—3,157 un 3,925—
5,925 (100) un 19. Rāmuļu stae. pievedc. klm 0—1,36 (45).

2. un

3. maijā, pīkst.

10, Cēsīs, Raunas

ielā

JV° 12:

a) akmeņu piegāde:
Cfsu-Pfiekuļu šosejai m325 (620,—);
Cēsu-Raiskuma šosejai n
b) Aizsargu stabiņu pagatavošanu un uzstādīšanu Cēsu-Drahešu
š.-s. (100,—):
c) lģes tilta remonta darbus uz Mazsalaces-Staiceles ceļa (100,—).
Tuvākas zinas ik darba dienas 3. rajona inženiera kancelejā
Cēsīs, I. Dārza ielā JVs6, parastā darba laikā.
Rīgas

prēf.

6. iet. priekšnieks

par nederīgu nozaudēto

Rīgas

komisija
kara klausības apliecību, izd. no pensijas
Rīgas,kara apr. priekšn. 1921. g.
2. . dec. ar Xs 1736 50657 uz minētās
Aleksandra Michejeva vārdu. 877 kareivja
izsludina

L 1879

906ē

apr. karā cietušo pensiju

izsludina par nederīgu
apliecību JVs 9)6. izd.
ktobri ne
cietušā
komisijas uz
Augusta Kaibe vārdu.

-

..

Pasta un telegrāfa departamenta galvenā Min
izsludina

Fafcstis&u sacensību

š. g. 19. aprīlī uz:
?
ļostas lenti 90 mm
• •
"V
?
^ kompl.
200
Drošības jostu apkalumiem Ns 10206 ....
p. t departamenta
Izsole notiks minētā datumā pīkst. 10
Aspazijas bulv..15.
materiālu iegādes un inventāra nodaļa,
apmēra
Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10%

Praviņu pag. valde izsludina par

nederīgu
pasi Ns
no šīs
10. sept.

nozaudēto Latv. iekšz.
ser. CP 018610 10, izd.
pag. valdes 1927. g.
uz Jāņa Brāļa vārdu.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ns 3655,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
1927. g. 14. febr. uz Kārļa
Druvas
g.
876o
vārdu^jzim. 1881.

Akc i jsab. „Kalkūnu rupniec. iestādes"
(Rīgā, Raiņa bulvārī 9)

Sārta pāisūats par 1927. gadu.
tfrilanee

19Z7- & 31 «fecemftrīLs
Pasīvs.

Aktīvs.
Kase
Tekoši rēķini ....
Vērtspapīri
....

211,30 Akciju kapitāls .

.

Rīgas apdrošināšanas
biedrība, dib. 1804. g.
valde Rīgā, 1. Smilšu ielā Ns 20,
biedrības namā, tāļr. 21-171.

Ls
. 100.000,—

Darbības pārsk. par 1927. g^

34.949,84

Ls _ 43.573,5»

Peļņas un zaudējumu rēķins.
180,—
Rezerves kapitāls . .
Debets.
Ls
kapitāls
18.699,91
Amortizācijas
865,—
Amortizācija
2.750,—
Maksājamie
.
vekseļi
12.000,—
Nekustāmi īpašumi . 104.000,—
Skaidra peļņa un viņas
*
Mašīnas un inventārs 27.846,90 Aizņēmums Latv. hīp.
sadalīšanā :
20.080,80
Preces
6.792,70 biedr
10% rezerves kapino piedāvājuma kopsummas.
Bejas pagasta valde izlabo savu
8.020,11
.
paraugi ap1.331,— Kreditori
,,Vald.
Vēstn." Kurināmie materiāli
Izsoles noteikumi, zīmējumi, kā ari apstiprinātie
sludinājumu
tālam
2.903,86
Ns 2 darbdienas no 39. numurā, tādā ziņā, ka nozauSaņemtie vekseļi . . 10.734,20 iepr. gadu nesadalīta
Tantjemas:
skatāmi, darbnicas komercnodaļā. Slokas ielā
'priekšu sam. izdepeļņa
L
1715
2
Uz
V_
J°J'~„
pīkst. 10—12 un no 12,30—14.
dētā karaklausības apliecība, izd.
10% uzraudzības
2.501,68
1.337,62 Peļņa par 1927. g. vurni
no Valkas apr. apsardzības priekšpadomei
. . .< .
2.613,47
Debitori
7.463,25
nieka uz Otto Kārļa d. Sieka
10% valdei....
2.613,47
vārdu nevis 1920. g. !6. okt. ar
Ls _ 161.590,38
Ls 161.590,38
2.613,47
10% ierēdņiem . .
Ns 1237, bet gan 1920. g. 8. no7% dividendes . . . 17.500,—
ar šo izsludina
vembri ar Ns 1522.
33395v
Nodokļiem
11.500,—
(Pelņas nn zaudējumu rēķins
Kredits.
Ls
Pārnesums uz 1928. g.
1.079,32
Ls
Debets.
JBaižkalna pagasta valde, Cēsu
1.008,41

Pasto un telegrāfa departaments

rakstisku izsoli

apriņķī, izsludina sekošus nozaudētus dokumentus par nederīgiem:
igo8 r 25 aprilī pulkst. 10 no rīta. uz 3300 cementa bluķiem;
1) Latvijas iekšz. pasi Ns 1672,
3000 kg dzelzi; 6 kub. mtr. dēļiem; 600 m
100.000 ķieģeļiem:
kg. vara vitriolu; 600 izd. no Raunas pag. valdes 1921.g.
dzelzs caurulēm; 980 kg naglām; 1000
darvotu striķi; 8. jūlija uz Pētera Dāvida d.
kompl. glāzēm Meidingera elementiem; 7000 kg
Ruka vārdu;
2000 m audekli; 10.000 skrūvēm.
2) Latvijas iekšz. pasi Ne 8923,
Drošības nauda 10°/,, apmērā no piedāvājuma vērtības.
L1868
2*
904 izd. no Cēsu apr. priekšn. 1. iec.
Tuvākas zinas saimn. daļā, istabā Ns 10.
pal. 1924. g. 20. jūl. uz Volfa
Ernesta d. Pretcmaņa vārdu;
VI rajona inženīers
3)l.atvijas iekšz. pasi Ne 16647! ,
š.
g.
izdos savā kancelejā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā Ns 65,
izd. no Rīgas prēf. 1921. g. 13.
25. aprīlī, pīkst. 11,
maijā uz Artūra Jāņa d. Bēnina v.
4) Latvijas iekšz. pasi Ns 340,
dzelzbetona cauruļu izgatavošanas
izd.noBaižkalna pag. izp. kommidarbus sekošā daudzumā:
tejas 1921. g. 15. janv. uz Kristī272 gab.
d. = 30 cm
nas Jāņa m. Auziņ vārdu;
un
98
galu
gab.
297
vidus
gab.
d = 60 cm
....
5) Latvijas iekšz. pasi Ns 301,
„
„
„
„
„
84
d. = 80 cm
200
izd. no Baižkalna pag. izpildu
129 gab.
d. = 100 cm . . . .
komitejas
1920. g.
25. nov.
L 1865
Drošības nauda Ls 3000.
905 uz Birzmana Mārtiņa Mikeļa d.
Tuvākas zinas kanceleja no pīkst. 9 līdz pīkst. 15.
v ārdu.
33137v
Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 27. aprīlī,
pīkst. 10 dienā, Daugavgrīvas
ielā Ns 4, pārdos vairāksolīšanā
tvaika krāsotavai ,,Astra" piederošo elektrisko motoru un četras
kapara vannas, novērtētas kopsummā par Ls 230, parāda piedzīšanai par labu Rīgas centrālai
slimo kasei pēc darba inspektora
JVs 9600.
raksta JVs Ds 3876.
Rīga, 1928. g. 12. aprilī.
856o
Priekšn. v. (paraksts).
Rīgas prēf. Jūrmalas iec. priekšnieks izsludina par nederīgu nozaudēto Vācijas ārzemes pasi
JVs 1300, izd. 1926. g. 1. maijā
Briegas pilsētā, Breslavas apriņķī
Vācijā uz Ženijas Breitner, dzim.
Ciassen vārdu, vizētu Rīgas prēf.
š. g. 1. februārī ar JVs 1189, ar
derīgumu uzturēties Latvijā līdz
š. g. 30. apiļlim.
878o

Ilūkstes apr. priekšn. 1. iec. pal.
izsludina
1928. g. 25.
aprīlī,

pīkst.
10 rītā,
pie Laucesas
pagasta nama ūtrupi, kurā tiks
pārdota
atklātā
izsolē Varfo-

Darbinieku algas
Vispārējie izdevumi

12.050,—

.

Procentes
Noma
Apdrošināšanas
Slimo kase

.

.

Amortizācija ....
Inventārs '
Šaubīgi parādi . . .
Peļņa par 1927. g.

.
Ls

seni J. hbtiiii & Co.

IDažādi
sludinājumi.

6) Dažādi jautājumi.

Akcionāriem
jāpieteic savas
akcijas
statūtu § 52. kārtībā.
8960

stiepuļu un naglu
akc. sab.
uz 48. statūtu § pamata uzaicina

cien. akcionārus ierasties uz
KĀRTĒJO
PILNU
SAPULCI
kura notiks š. g. 10. maijā,
pīkst.
11 rītā,
valdes telpās
Inženieru ielā JVs 1.
Dienas kārtība.
!) Sapulces vadoņa un protokol.
vēlēšanas,

2) Balsu skaitīšana.
3) 1927. g. darbības pārskata un
bilances apstiprināšana.
4) Peļņas izdalīšana.
5) Valdes locekļu
un revīzijas
kommisijas

vēlēšanas.

6) Priekšlikumi.
Ja pirmā sapulcē
likumīgais

Doles

PILNU

A./S. Aleksandrs l Hermans

pagodinās uzaicināt akcionārus uz
KĀRTĒJO SAPULCI

kura notiks š. g.4. maijā, pīkst. 16

Rīgā, Brēmiešu ielā Ns 5, dz. 6.
Dienas kārtība.
1) Sapulces vadītāja ievēlēšana.
2) 1927. g. pārskata un bilances
apstiprināšana.
3) Budžets 1928. gadam.
4) Valdes un revīzijas kommisijas
locekļu ievēlēšana un atcelšana
5) Akciju kapitāla pārgrozīšana.
6) Dažādi priekšlikumi, kuri iesniedzami iepriekš pēc statūtu
885o
Valde.
__f 51.
Saskaņā ar statūtu § 65, ar šo
tiek
paziņots,
ka
NaukšēnuTernejas piens, s-bas ārkārtēja
pilna biedru sapulce š. g. 29. februārī nolēma sabiedrību
likvidēt
Visiem

kreditoriem
jāpieteic
savas prasības likvidācijas kom.
p-jam Naukšēnu pag. Vaim. apr.,
Doles m: J. Sprineis kgm. 893o
N.-T. p. s. ,,Marss "
likvidācijas komisija.

SAPULCI

5) Statūtu grozīšana.
6) Dažādi ziņojumi un priekšlikumi.
7) Vēlēšanas.
889o
Valde.
;

Latvijas kņ īpašnieku
lafietita

11 dienā.

Tirdzniecības un \M\iM

kārtēju
BIEDRU

šana.
4) 1928. gada budžets.

sapulce notiks ar to pašu dienas
kārtību un turpat š. g. 15. maijā,
Valde.

sabiedrības

ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas,
2) Valdes un revīzijas komisijas
ziņojumi.
3) 1927. gada pārskata pieņem-

neierastos
biedru skaits, tad otra

887o

krāj-aizdevu

telpās

pilna Mdi sapulce

PirmāsRīgas mūzikas instrumentu

tipogrāfijā.

Bilance uz 31. decembri 1927. g.
Aktīvs.
Ls
Vērtspapīii:

akc. sab. Arnold Neumann &
b-dri likvidācijas komisija
ar šo dara zināmu akcionāriem,
ka uz statūtu § 65 pamata notiks

a) rezerves kapitāla
segšanai:
Valsts zemes bankā
2.200,-—
Latvijas hipotēku
VISPĀRĒJA SAPULCE
*
bankā . . -. . . 14.934.— '
š. g. 18. maijā, pīkst. 6 vakarā,
b) dažādi
457,77
zvēr. adv. M. Intelmaņa birojā,
Obligācijas
322,67
ielā
30.
Rīgā, Kaļķu
Nekustams īpašums. 114.700,—
Dienas kārtība.
Inventārs
: . . . .
6.900,—
1) Likvidācijas kommisijas darbī- Skaidrā naudā . . .
689,05
bas pārskats.
Noguldījumi
bankās 189.849,30
2) Akciju sabiedrības likvidācijas Debitori
261.799,76
nobeigšana un attiecīgi jautā- Vekseļi depojā pie Lajumi.
tvijas apdrošināšan.
3) Pieprasījumi
un paziņojumi.
akc. sab. savienības
5.000,—
Akcionāriem, saskaņā ar stāt.
Ls 596.852,55.
§ 25 jāiesniedz
savas akcijas
likvidācijas
kommisijas
locekl,
P iļ C M/ C
I C
A. Klee kgm Rīgā, I. Smilšu ielā
Ns 22, ne vēlāk kā 7 dienas pirms Akciju kapitāls . . . 250.000 —
vispārējās sapulces ikdienas no Rezerves kapitāls . . 17.34d.83
Amortizācijas kapipikst. 10—12 p. p.
tāls
.. . ..... 14.150 —
Gadījumā, ja stāt. paredzētais
akcionāru
skaits uz augšmin. Prēmiju rezerves kapitāls
37.418,38-:i
sapulci nebūtu pieteikts, tad š. g.
Zaudējumu rezerves
5. jūnijā, pīkst. 6 vak., tanīs
kapitāls
27.787,30
pašās telpās notiks otrreizēja
Kreditori
168.455,29
vispārēja sapulce, kura neskatoDepo-vekseļi ....
5.000,—
ties uz ieradušos akcionāru skaitu
Dividende, nesaņemta
3.083,30'
bus sprieduma spējīga.
Pārejošas summas. . 32.788,86
890o
Likvidācijas kommisija.
40.823,59 ,
Peļņa

AKc. sab.

I.s 596.852,55
~~

418b

Valde..

,.Zembopif

Polise Ns 116950

uz Paula Upmaņa vārdu par'
ar šo paziņo saviem akcionāriem, apdrošinātām precēm, atrodošam.
ka pamatojoties uz statūtu § 63, Vilgales krogā, Turlavas pagastā,
neatkarīgi no ieradifšos akcionāru par summu Ls 5000, ir pieteikta

pilntiesīgu
ģeneralsapulcī

sasuks š. g. 8. maijā, pīkst. 6 vak.,
Rīgā, Vaļņu, ielā Ns 2.
Dienas kārtība.
1) Darbības pārskata priekšlikšana par 1927. g.
2) Revīzijas komisijas atsauksme
un lēmums šinī lietā.

3) Budžets.

.

4) Priekšlikumi.
5) Vēlēšanas.
884o

kā zudumā gājusi.
Saskaņā ar
polises noteikumu 23. § minētā,

polise pēc sešiem mēnešiem, skaitot no izsludināšanas dienas,,
zaudēs savu spēku un tiks uzskatīta kā neesoša, ja tā minētā

termiņā netiks iesniegta apdrošināšanas
biedrības
,,Latvijas ,
Lloids" valdei Rīgā, 1. Smilšu.
ielā Ns 34, un pēc tam tās vietā
tiks izsniegts' dublikāts, v 892»'
Apdrošin. un transporta akc
sab. ,,Latvijas Lloids" valde.
Latvijas

Ilgeciema stikla fabrikas

akciju sabiedrības

gadskārtēja pilnā
akcionāru sapulce

privātā

lombarda krāj-

aizdevu sabiedrības

Valde.

š. g 5. aprīļa pilna biedru sapulce
nolēmusi, sask. ar šīs sabiedrības

stāt. §§ 102 un 104,
sabiedrību likvidēt

un ievēlējusi likvidācijas komisiju, kuras
sēdeklis atradīsies.
I. Grēcinieku ielā Ne 11.
notiks 1928. g. 6. maijā, pīkst. Rīgā,
Likvidācijas
komisija
atklājusi
11 priekšpusd., sabiedrības telpās,
savu darbību un visām personām,,
Jūlija ielā Ns 2.

Dienas kārtība:
š. g. 26. aprīlī, Rīgas biržas
komitejas zālē, pīkst " 5 p. p., I 1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
ar š, g. 12. aprīlī
izsludināto ~2) Gada pārskats par 1927. g.
3) Revīzijas komisijas ziņojums.
dienas kārtību.
4) Gada pārskata pieņemšana un
888o
Valde.
ļ
1
^_
peļņas sadalīšana. *
Kuģniecības akc. sab. ,,Kaija " 5) Budžets 1928. gadam.
valde sasauc 1928. g. 7. maijā, 6) Vēlēšanas.
pīkst. 6 vakarā, Rīgā, I. Miesnieku
Akcionāriem, kuri vēlas pieielā Ns 12, dz. 2,
dalīties sapulcē, saskaņā ar stakārtēju akcionāru pilnu sapulci tūtu § 52. jāuzrāda savas akcijas
vai kvitēs par to glabāšanu viear sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana. tējās bankās 7 dienas pirms
2) Gada pārskata nolasīšana par sapulces sabiedrības kantori.
1927. darbības gadu, revīzijas 903
Valde.
. komisijas ziņojums, gada pārLatvijas
Sarkanā
Krusta
skata pieņemšana un peļņas
žēlsirdīgo māsu savienības
dalīšana par 1927. gadu.
3) Budžets un darbības plāns
pilna biedru sapulce
1928. g.
4) Ziņojumi un priekšlikumi.
svētdien, 1928. g. 29. aprilī,
5) Vēlēšanas.
pīkst. 3 dienā , Sarkanā Krusta
Pīezime.
Gadījumā, ja statelpās, Skolas ielā 1.
tūtos paredzētais akcionāru skaits
Dienas kārtība:
nesanāktu, tad tiek sasaukta
1) Sapulces vadoņa un sekreotra kārtēja vispārēja akcionāru tāra vēlēšana. 2) Gada pārskats
sapulce š. g. 21. maijā, tai pašā un revīzijas komisijās ziņojums.
laikā, vietā un ar to pašu dienas 3) 1928./29. g.budžets. 4) Turpkārtību, kura būs pilntiesīga, ne- mākā darbība. 5) Dažādi priekšatkarīgi no atnākušo akcionāru likumi.
6) Vēlēšanas.
skaita.
886o
Valde.
902
Valde.

Iespiests Valsts

43.573,59

I.s 36.309,68

Tirdzniecības un rūpniecības akc.
sabiedrība ,,H. P. Švabe"
fabr. sasauc pirmdien, š. g. 30. aprilī, skaita
pīkst. 18, 30, Melngalvju ielā Ns 1,

Rīgas

pīkst.

Valde.

284,98

Ls
Valde.

Kinlib-fariaciltUa aKc. ral

^BBIH

. .
Iepriekšējā gada pel. .
ņas pārnesums

417b

mii biedra sapulci

13.878,34
11.667,07

īres ieņēmumi

36.309,68

1928. g. 30. aprilī, pīkst. 7 vakarā
Valdemāra ielā JVs 35. Latvijas
tirgotāju savien. telpās sausac

17.743,20

ieņēmums:
procenti '.....

2.501,68

Savstarpējā kreditbiedr.
pie Latvijas tirgotāju
savienības

Ls

Kapitāla

146,81
889,—
.

K r e d i t s.

Apdrošināšanas darbības peļņa

218,03
1.094,58
7.212,—

1928. g. 6. burtnica

?^EHHHH

1.085,10

1.263,48
.

ar dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
iznākusi
un
dabūjama Valsts
2) Valdes un reviz. kom. ziņojumi
aitas un viena jēra, novērtētus tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
un 1927. g. pārskata pieņempar Ls 10. Apskatīt minētā dienā ari vienīgi jāgriežas ar pieprašana, kā ari peļņas sadalīšana.
sījumiem.
2115/1.
un vietā.
JVs
3) Budžets 1928. ģ.
Burtnīca
maksā:
Grīvā, 1982. g. 11. aprīlī.
4) Vēlēšanas.
bez piesūtīšanas Ls 0,50
868o
Priekšn. pal. (paraksts).
5) Ziņojumi un priekšlikumi.
ar piesūtīšanu
,, 0,52
895o '
Valde.
Saturs:
Papildinājums
55) Likums par Tautu SavieDobeles un apkārtnes veselības
nības starptautiskās Darba
aizsardzības biedrības Dobeles un
Organizācijas vispārējās Konapkārtnes slimnīcā ārstējamiem
ferences septītā sesijā pieslimniekiem izsludinātā ,,Valdības
ņemto konvencijas projektu
sasauc akcionāru
Vēstnesī" š. g. 20. martā ar JVs65,
par atlīdzību darba nelaimes
takse papildināma
ar to, ka
KĀRTĒJU
PILNU
SAPULCI
gadījumos.
punktos 1, 2, 3, 4 un 5 uzrādītā
š. g. 29. aprīlī, pīkst. 12, Rīgā,
56) Likums par Tautu Savieārstēšanas maksa skaitās par
nības starptautiskās Darba m. Kalēju ielā Ns 10/12, dz. 2.
865o
1 dienu.
Dienas kārtība.
Organizācijas vispārējās Kon1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
ferences septītā sesijā pieAndrupenes pag. valde izsludina
ņemto konvencijas projektu 2) 1927. gada darbības pārskats
par nederīgiem sekošus nozaudēun peļņas sadalīšana.
par vienlīdzīgu apiešanos ar
tus dokumentus:
ārvalstu
un pašas valsts 3) Revīzijas komisijas ziņojums.
1) Iekšz. pasi, izd. no Andru"
strādniekiem darba nelaimes 4) Budžets 1928. gadam.
penes pag. valdes 1925. g. 18. apr.
5) Vēlēšanas.
gadījumu
atlīdzībā.
uz Leokadijas Jāņa m. Gribusts

Zilupes iec. pol.
priekšnieks
paziņo, ka š. g. 26. aprīlī, pīkst.
10 rītā, Zilupē, Dagdas ielā JVs 1,
tiks pārdota pils. Kopēja Lāzera
kustama manta, sastāvoša no
ērzeļa, lāsainas spalvas, krēpes uz vārdu.
abām pusēm, 6 g. vecs, vērtībā
2) Kara klausības apliecību
Ls 400, dēļ ienākuma nodokļa JVs 9011, izd. no Rēzeknes-Ludzas
piedzīšanas saskaņā ar nodokļa kara apr.
priekšn.
1925. g.
dep. rakstu no 1928. g. 8. marta 5. maijā uz Ambrozija Lavrentija
JV8 173719.
d. Astica vārdu.
Zilupē, 1928. g. 12. aprīlī.
3) Iekšz. pasi Ns 562, izd. no
850o
Priekšn. v. (paraksts).
Andrupenes pag. valdes 1921. g.
26. sept. uz Augusta Ignata d.
Zilupes iec. pol. oriekšnieks Siugala vārdu.
paziņo, ka š. g. 4. maijā, plk. 11,
4) Iekšz. pasi JVs 2597, izd. no
Zilupē, Dārza ielā JNs 3, tiks Dagdas - pag. valdes ,1921. g.
pārdota pils. Matveja Ķuzņe6. dec. uz Helēnas Kajetana m.
cova kustama manta, sastāvoša Dombrovskas vārdu.
no drēbju skapja tumši dzeltenas
5) Iekšz. pasi JVs 8076, izd. no
krāsas, vērtībā
Ls 8,06, dēļ Rēzeknes apr. 3. iec. pol. priekšn.
nekust, mantas nodokļa piedzī1921. g. 1. martā un kara klausīšanas, saskaņā ar nodokļu dep. bas apliecību JVs 21391, izd. no
rakstu no 1* 928. g. 14. marta Rīgas kara apr. priekšn. 1924. g.
JVs 64992.
14. maijā uz Aloiza Ludvika d.
Zilupē, 1928. g. 12. aprilī.
Grabovska vārdu.
851o
Priekšn. v. (paraksts).
6) Kumeļa reģistr. zirnī JVs 114
Zilupes iec. pol. priekšnieks izd. no Andrupenes pag. valdes
paziņo, ka š. g. 4. maijā, plk. 10, 1926. g. 18. martā uz Kazimira
Zilupē, Tirgus laukumā Ns 1, tiks Aloiza d. Grabovska vārdu.
7) Kāja klausības apliecībi
pārdota pils. Taubes Fonarevas
JVs 4678, izd. no 8. Daugavpili
kustama
manta, sastāvoša no
kāju. pulka kom. 1924. g. 6. jūn
vienas govs, sarkanraibas spalvas
uz Pētera Grigorija
d. Višnjaar baltiem plankumiem; vērtībā
kova vārdu.
30645(
nekust,
Ls 25, dēļ
mantas nod.
piedzīšanas saskaņā ar nodokļu
Zemūdens laivu divizions ziņo,
dep. rakstu no š. g. 14. marta ka seržants Arnolds Caune .noar Ns 65652.
zaudējis apliecības ar NsNs 3898
Zilupē, 1928. g. 12. aprīlī.
un 3899 no 1927. g. 30. decembra,
852o
Priekšn. v. (paraksts). izdotas no Zemūdens laivu diviziona komandiera, kādēļ tādas
Madonas apr. priekšn. pal. 1. iec. skaitāmas par nedrīgām.
33390o
paziņo, ka 1928. g. 24. aprīlī,
pīkst. 10, pie Meirānu pagasta
Liepas pag. valde izsludina par
nama tiksizpārdota vairāksolīšanā nederīgu nozaudēto iekšz. pasi
pils. Antonam Berņi kovam pieNs 536, izd. no šīs pag. valdes
deroša kustama manta, sastāvoša 1920. g. 4. martā uz Martas
no vienām ragavām, nocenota Jāņa m. Cīrulis vārdu.
33399o
par Ls 18, izpildot Madonas apr.
Palsmanes pag. valde izsludina
1. iec. miertiesneša spriedumu no
1928. g. 13. febr. ar JVs 1255'27. par nederīgu nozaudēto Latv.
Izzināt
sarakstu, atsevišķas iekšz. pasi Ns 1504, izd. no
pag. valdes
1921. g.
mantas nocenojumu, kā arī āp^ Rankas
skatīt pārdodamo mantu varēs 10. jūn. uz Andreja Matīsa d.
Sainis vārdu.
pārdošanas dienā uz vietas.
32163o
Madonā, 1928. g. 12. aprilī.
Jūrniecības departaments izslu855o
Priekšn. pal. (paraksts). dina par nederīgu
nozaudēto LaIlūkstes apr. priekšn. pal. 1. iec. tvijas pils. Anša Novada otrās
šķiras kuģu mechaniķa apliecību,
izsludina
1928. g. 25. aprīlī,
izdotu no agr. Krievijas tirdzniepīkst.
10 rītā, pie Laucesas
pagasta nama ūtrupi, kurā tiks cības-rūpniecības ministrijas
jūr?
pārdota
atklātā
izsolē Žanim niecības daļas 1911. g. 5. janvārī
' 879o
1481.
ar
Ns
Narķim
piederošā manta, sastāvoša no vienas govs — teles,
Jaungulbenes pag. valde izslunovērtētas par Ls 20. Apskatīt dina par nederīgu nozaudēto Latv
minētā dienā uz vietas.
iekšz. pasi Ns 2442, izd. 1920. g.
Grīvā, 1928.g. 11.apr. JVs 1636/ 1 29. okt. no šīs pag. valdes uz
867o
Priekšn. pal. (paraksts) Aleksandra Kokars vārdu 32914

274,74

483,70

Remonti

Likumu un ministru kabineta
noteikumu krājums.

lomejam Kuzņecovam
piederošā manta, sastāvoša no vienas

Preces

7.606,82 Procentes
2.843,58 Noma

.

kurām

ir kādas pretenzijas

pret

augšminēto sabiedrību vai kuru
rīcībā atrodas likvidējamās sabiedrības mantas, par to 6 mēnešu
laikā, skaitot no publikācijas
dienas, jāpaziņo rakstiski minētās,
sabiedrības likvidācijas komisijaiLatvijas privātā lombarda
krāj - aizdeva
sabiedrības
891o
likvidācijas komisija.
Maksātnespējīgā
Zalmana

Šlomoviča

parādnieka
konkursa

valde sasauc
kreditoru vispārīgu
uz

1928.

sapulci

g.

27. aprīli, plk
7 vakarā, konkursa valdes telpās,
Elizabetes ielā Ns 23, dz. 6.
Dienas kārtība.
1) Pretenziju pārbaudīšanas

iz-

beigšana.

2) Konkursa valdes pārskats.
3) Kreditoru apmierināšanas projekts.
4) Maksātnespējas
teikšana.

rakstura

no-

5) Atalgojums konkursa valde'.
6) Dažādi jautājumi.
7) Konkursa slēgšana.
Konkursa valdes priekšsēdētājs
883o
I. Oornickis.

