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iznāca un dabūjami

ar paskaidrojumiem
Tieslietu

„

ar piesūtīšanu pa pastu

sērga (Lyssa).
apriņķī: a) Meņģeles

Bauskas

apr.: Bauskas

pag.

De-

Daugavpils apr.: Pustinas pag. Za-

cliarovas ciemā.
7.

Rēzeknes

apr.:

Vidzmuižas

pag.

virsmežniecībā.
8.
ļevā.

1L

jaunlatgales apr.: Balvu pag. Dub-

Influenca

catarrhalis

Tukuma apriņķī:
un b) Prāvinu
111.

Kumeļu

equor.um.

a) Tukumā

1 punktā

pag. Pasteros.
ienāši (Adenitis equorum),

1. Rīgas apriņķī: Doles pag. KalnaKārkļos.
2. Valmieras apr.: a) Alojas pag. Škepastās, b) Rozēnu pag. jaun-Glāžos un
c) Pāles pag. Ķeņģos.
3. Valkas apr.: Bilskas pag. Randiņas.
4. Jelgavas apr.: a) Vilces pag. Ruņģos
un b) Lielauces pag. Aizkalnos.
5. Tukuma apr.: a) Smārdes pag.
Sprostos un b) Vecmoku pag. Strautiņos
un Vālītēs.
6. Talsu apriņķī: a) Laidzes pag. Krovalkās, b) Vandzenes pag. Apeņos, c) Mūrmuižas pag. Nurmuižā un d) Pastendes

pag. Dravniekos.
7. Ventspils apriņķī:

Dundagas

pag.

virsmežniecībā.

8. Ilūkstes apriņķī: Silenes pag. Jakubovos.
9. Daugavpils apriņķī: a) Piedrujas
pag. Strenk 'i ciemā, b) Līvānu pag. Turkos
un c) Vīpes pagastnamā.
10.' Rēzeknes apriņķī: Makašēnu pag.
1 punktā.
IV.

Ļaunais

galvas

karsonis

Rīgas apriņķī: a) Ropažu pag. Rudzgaiļos, b) Taurupes pag. Kalna-Speltēs un
c) Bebru pag. Osiņās.
2. Cēsu apriņķī: a) Cēsis 1 punktā,
b) Baižkaina pag.' Lejas-Eniņos, c) Raiskuma pag. Vērpos, d) Launkalnes pag.
1.

Paudzešos un dz) Dzērbenes pag. Pamat-

SKOl^ ī

a) Viesienas pag.
Akmentiņos, b) Vietalvas pag. Biseniekos,
c) Galgauskas pag. Bažās un d) Vecgulbenes pag. Dravniekos.
4. Valkas apr.: a) Bilskas pag. LejasRumpīšos un b) Sinoles pag. Grimnauzos.

Madonas

apr.:

Tukuma

apr.:

Matkules

pag.

Gar-

Talsu apr.: Arlavas pag. Lošķos.

Rundāles
Anteļos un b) Misas pag. Straumēs.
Bauskas

apr.:

a)

pag.

8. Ventspils apr.: Ventspilī 1 punktā.
9. Aizputes apr.: Kalvenes pag. Lapiņos.
10. Liepājas apr.: a) Aizviķu pag.
1 punktā, b) Ezeres pag. Segliņos un
Ķepaļu-Junkuros un c) Gramzdas pag.
Kārkliņos.
11.
Ilūkstes apr.: a) Lašu pag. Būrenovos un b) Bebrenes pag. 1 punktā.
12. Rēzeknes apr.: a) Vidzmuižas pag.
Puduļu ciemā un b) Barkavas pag. Pulcienes ciemā.
13. Jaunlatgales apr.: Purvmales pag.
Zobodu

—,80

ciemā.

3.

Cūku

roze

(Ervsipelas

suuni).

1. Rīgas apriņķī: a) Olaines pag. mežniecībā, b) Salaspils pag. Ziemeļos, c) Katlakalna pag. Maz-Jumpravu muižā, d) Turaidas pag.: 1) Rudzīšos, 2) Imantās un
3) Kraujkalnos, dz) Skultes pag. Vidzemniekos, e) Allažu pag.: 1) pamatskolā,
2) Grunduļos un 3) Lejiņos, f) Līgatnes pag.
Paltmalēs, h) Vildogas pag. Vēršos, k) Mores pag. Kalnciemos, 1) Siguldā 2 punktos,
m) Pļaviņās 4 punktos, n) Pļaviņu pag.
1) Dakteros. 2) Ozoliņos, 3) Laudzenos,
4) Vāgeļos un 5) Mazarājos, o) Skrīveru
pag.: Skrīveru stacijā, 2) Istabiņās un
3) ' Kramp-Lūkās, p) Kokneses pag.;:
1) dzelzceļa kazarmās, 2) Padegās, 3) Galdupēs, 4) Bļodiņās, 5) Putniņos, 6) Kāpostiņos un 7) Birzniekos, r) Aizkraukles
pag. Muižniekos, s) Lauberes pag. Viesturos
un Robežniekos un t) Plāteres pag. Plaužos
Putriņās.

2.

Cēsu

apr.:

a)

Cēsīs

12

punktos,

b) Jaunraunas pag. Šautuvēs un Lapainos,
c)Lielstraupes pag. Ķūķos,d)Raiskuma pag.
skolā un Raiskuma muižā, dz) Drabešu
pag. Kapenēs, e) Vaives pag. Kalnkulano?
f) Veselavas pag. Skujās un Liepiņās,
h) Raunas pag. Richteros un Cirpzēs,
k) Priekuļu pag.: 1) mašīnstacijā, 2) Ramatos;' 3) Purinos, 4) Lejas-Pusklaipos,
5) Priekuļu muižā un 6) Ģēģēros, I) Līvu
mācītājmuižā, m) Liepa" Kalnmuižā un
, n) Skujenes pag.
Kalna-Balzeņos
pas pag.
o) Dzērbenes pag.
Kaln-Cimbuļos.
un'
Lejas
Andrēnos un Igauņu mājās, p) Jaunpiebalgas pag. Zosenu-Čelmos un r) Jumurdas
pag. Sauleskalnā.

Naudītes

pag.

1

pag.

3 punktos,

v)

Tukuma apr.: a) Tukumā 5 punktos
Talsu

apr.: a)

Raņķos, b) Svitenes

Talsos

2 punktos,

pag. Rudzu krogā,

f) Zālītes pag.: 1) Valtēs, 2) Rumbās un
3) Muižzemniekos un h) Bauskā 1 punktā.
10. Ventspils apr.: a) Ventspilī 19 punkpag. 2 punktos, d) Vārves pag. Bodiņās,
dz) Zūru pagastnamā un Kliediņos, e) Ziras
pag. Vendzavas ķieģeļu ceplī un f) Ēdoles

Ls 5,00.
, 5,40,
,, 7,70,
,, 8,10.

pag. Kalnlauķos.

Madonas

pag.

apr.: a) Madona 2 punktos,

Silniekos,

f)

Meirānu

pag.

Rožkalnos, h) Vietalvas pag. Zaļumniekos
un Ošlejās, k) Odzienas pag. Jaunzemjos

un Spalveros. 1) Kalsnavas pag. Gerikos
un Molieros, m) Kraukļu

pag. Upmaļos,

n) Liezeres pag. Sila-Kurmos, o) Cesvaines
pag. virsmežniecībā un Kalnaugulos, Virānes pag. Virdienās, r) Grašu pag. Sprukstos,
s) Liepkalnes pag. Apšukrogā, t) Iršu pag.
māja No 53a, u) Tirzas pag. Liepās, i) Vecgulbenes pag-: 1) Stāķos, 2) Dumpjos,
3) Vecgulbenes muižā un 4) Gulbenes stacijā, j) Jaungulbenes pag. Dreiņos un
v) Litenes pag.
Valkas

Putrānos.

apr.:

a)

Valkā

1

punktā,

b) Kārķu pag. Lielkrieviņos, c) Erģeme' s
pag. Cepļos, d) Lugažu pag.: 1) Mežmaļos,
2) Silakalnos, 3) Mazpentos un 4) Strautos,
dz) Strenčos 2 punktos, e) Jērcenu pag.
Lejas-Končos
un Zābakos, f) Alūksnē
3 punktos, ii) Apē 1 puutā, k) Mārkalnes
pag. Blekteskalnā, I) Trapenes pag. Līzes-

krogā, m) Mālupes pag. Rutkos un Meiravās, n) Alūksnes pag. Ludviķos, o) Pededzes pag. Slobotkās un Seržinovās,
p) Alsviķu pag. Egļukalnā, s) Annas pag.
Dubrenēs un Gribažos, st) Mēra pag.
Praulos, i) Cirgaļu pag. Muceniekos, j)
Smiltenes pag.: 1) Viļēnos, 2) Cērtenēs,
3) Jurkiņos, 4) Brutuļu dzirnavās, 5) Kapu-

silos, 6) Spruguļos, 7) Steģos un 8) Mežamuižā, v) Blomes pag.: 1) Biksejās,
2) Ventās un 3) Vec-Vrudās un č) Plāņu
pag. Kalna-Rūķos.
5.

felgavā: 2 punktos.

6.

Jelgavas

Upes-Peļķos, b)

apr.:

a)

Aizputes

apr.:

a)

Apriķu

pag.

Sabērtos, b) Basu pag. Galiņos un c) Aizputē 3 punktos.

niekos, dz) Grostonas pag. Žeberos, e) Praulienas

un 3) Pļaviņās,

č) Auru

c) Mežotnes pag. Maz-Mežotnē un Dundagas, d) Rundāles pag. Anteļos, dz) īslīcas
pag. Sermuļos, e) Codes pag. Galeniekos,

b) Lazdonas pag.: 1) Klaukās, 2) Ābeltiņos,
3) Suvenos un 4) Ormaņos, c) Lubānas pag.
Cepurīšu skolā, d) Bērzaunes pag. Straut-

4.
V.

un

(Corvza gangraenoza bovum).

3.

5.

sīļos.
6.
7.

no

muižā un dz) Starzdes pag. Frickalnos.
9. Bauskas apr.: a) Ceraukstes pag.

un

niņos.
6.

8.

Valsts tipogrāfija,
Rīgā, pilī.

Trakuma

1. Rīgas
pag.
Krastmalos un b) Plāteres pag. Līčos.

5.

pazaudēšanu

2' punktos,

Dobelē

11.

1930. g. jūnija mēnesi šādās
saimniecībās:

3. Madonas apr.: Litenes pag. Gaišniekos.
4. Valkas apr.: a) Alsviķu pag. Auziņās
un b) Lejasciema pag. .Umāros.

dokumentu

tos, b) Piltenē 2 punktos, c) Sarkanmuižas

iesieti pusādas vākos bez piesūtīšanas ....
„
,,
,,
ar piesūtīšanu pa pastu

1 punktā

par

katras personas

b) Pastendes pag. Pastendes muižā, c) Sabilē 2 punktos, d) Kandavas pag. Valter-

kommisijas

brošēti bez piesūtīšanas

sērgas

2. Cēsu apr.: a) Cēsīs
b) Līvu pag. Kalna-Kaķos.

d)

7.

Maksā:

Brandts.

katru

un b) Milzkalnes pag. Kaln-Baložos.

izsludinātie likumi un noteikumi.

J. Pelsis.

I.

par

,, —,20
vienslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
' . „ —,25
(par obligāt. sludin.)

biņos, j)

un motīviem

ministrijas sevišķās
sagatavojumā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

konstatētas

citu iestāžu sludinājumi

Džūkstes pag. Krādziņās un Kronēs,
ii) Līvbērzes pagastnamā un o) Džūkstē
2 punktos.

Izdevumā uzņemti un paskaidrojumos ievēroti līdz 193Q. g. 31. maijam

turēšanā.
Rīgā, 1930. g. 5. jūlijā.

Mājlopu

Valsts tipogrāfijā

SODU LIKUMI

sapulcē

4,—

—,15

punktā, i) Dobeles pag. Lielbērzos un Dal-

1903. g. 22. marta

pieņemto kopējo novadgrāvja projektu.
Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par pienākumu piedalīties Tumes pag. meliorācijas sabiedrībā
„Zelmenis", minēto meliorācijas darbu
izvešanā un izvesto darbu kārtībā uz-

Darbvedis

Ls

tālāku rindiņu

1) Pnezu kroga, 2) Caunās

sabiedrības

pilnā

par katru

st)

Nupat

meliorācijas

dalībnieku

tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām

'svētdienas
Kantoris un svētku dienas

iestāžu paziņojumi.

pag.

Sludinājumu maksa:

a)

b)

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
da]a paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 15. maija lēmumu ir apstiprinājis
bij. Latvijas mazsaimniecību veicināšanas
biedrības kultūrtechniskā biroja sastādīto
„Zelmenis"

laikraksts

10 —

Paziņojums.

un Tumes

oficiāls

jggk

Pēternieku

pag

Svētes pag. /alpēteros
c) Valgundes pag.: 1) Cenšos, 2) LielGraužos un 3) Pagastnamā, d) Glūdas pag
Smediņos, dz) Ozolnieku pag. Liepiņās ur
Mež-Dalbiņās, e) Teteles pag. Liel-Dūrēs
f) Platones pag.: 1) Birzgaļos. 2) Strautniekos un 3) Pļaviņas, h) Jaunsvirlaukas
pag. Staļģenes, k) Salgaļes pag. Gabaliņos.
1) Auce 6 punktos, m) Vecauces pag.:
1) Brūveros, 2) Bērtaišos. 3) Mūižzemrjiekos, 4) Vīksniņās, 5) Mārena sarga mājās.
6) Rūķīšos un 7) Berģos, ņ) Lielauces pag.:
1) Rūsiņos, 2) Aizk?.lnos un 3) Sirmele?
sarga mājās, o) Rubas pag. Tīšos, p) Penkules pag. Ausekļos, r) Mežmuižas pag.
Skujās un Mežmuižas pilī, s) Bukaišu pag.

12. Liepājā: 4 punktos.
13. Liepājas apr.: a) Priekulē 1 punktā,
b) Durbes pag. Līgu tos, c) Vērgaļu pag.
Vērgaļu muižā, d) Tadaiķu pag. Zvirbuļos
un Allās, dz) Gramzdas pag. 2 punktos,
e) Aizviķu pag. pamatskolā, f) Ezeres pag.
Ezeres muižā un Dzirnavās, h) Vaiņodes

pag. 3 punktos, k) Embūtes pag. Valsātos
un 1) Asītes pag. Saulīšos.
14. Kuldīgas apr.: a) Kuldīgā 4 punktos, b) Turlavas pag. Buļļos un Vārnu
būdā, c) Ivandes pag. Kazuvalkos, d) Plankas pag. Jāteles muižā un Bunkas,

dz) Kuldīgas pag,: 1) Rozeniekos, Akmentiņos, 3) Muižgaļos un 4) Krastniekos,
e) Kurmāles pag. Vilsdorfos, f) Gaiķu pag.
Kanneniekos, h) Lutriņu
pag. Pocās,
k) Saldus pag. Dicmaņos un Priedkalnos,
I) Brocēnu pag. pamatskolā, m) Skrundas
pag.: 1) Jaunā muižā, 2) Zēniņos, 3) LejasKušaiņos un 4) Skrundas pamatskolā un
n) Saldū 2 punktos.
15.

Jēkabpils apr.: a) Jēkabpilī 7 punk-

tos, b) Biržu pag. Vēnu ' mājās, c) Ābeļu
pag. Auzanos, d) Dignājas pag. Buciškos,
dz) Neretas pag. Krajersna dzirnavās,
Sēlpils pag. 1 punktā, f) Sērenes pag.;
1) Upeniekos, 2) Pelej-krogā un 3) mācītāja

lauka, h) Mazzalves pag. Mazmuižā un
Kārkliņos, k) Daudzeses pag. Putrenos un
1) Jaunjelgavā 1 punktā.
16. Ilūkstes apr.: a) Grīvā 3 punktos,
b) Demenes pag. Pupoļos, c) Lašu pag.
Lielkalnos un Eglainēs, d) Bebrenes pag '.:
1) Kalvās, 2) Liepās un 3) Uzuļos, dz) Rubenes pag. Balt-Tūmanos
un Šiliņos,
Prodes pag.: 1) Silās, 2) Laukābelēs.
3) Briežos, 4) Strazdiškos un 5) Josteļos,
f) Susējas pag. Medniekos un h) Siibatā
1 punktā.
17.

Daugavpils apr.: a) Aiviekstas pag.

Kuģos un Vēstniekos, b) Līksnas pag.
4 punktos, c) Izvalta pag.: 1) Šķeltinu
ciemā, 2) Astrovas ciemā, 3) Križovkas
ciemā, 4) Staskerču ciemā un 5) Suchailinu
ciemā, d) Kalupes pag. Kapačos, dz) Naujenes pag. Goltenbergu muižā, e) Vārkavas
pag. Vilcēnos un Kārklos f) Rudzātu pag.

Druvās, li) Līvānu pag.: 1) Paegļos, 2) ļaun

birzakos. 3) Daugaviešos un 4) Zakukalnā,
k) Krustpils pag. Kravuuos, 1) Vipes pag.
Irģiņos un m) Līvānos 3 punktos.
18. Rēzekne* apr.: a) Rēzeknē 1 punktā
b) Bērzgales pag. Mežvidos, c) Andrupienes
pag. 2 punktos un d) Varakļānu pag.
Jumpravkalnos.

Iff. Ludzas
apr.: Zvirgzdienes pag.
1 punktā.
20.
Jaunlatgales apr.: a) Rugāju pag.
2 punktos, b) Augšpils pag. Līčos, c) Viļakas pag. Zepdovas ciemā, d) Baltinavas
pag. Plešu ciemā un dz) Balvos I punktā..

Nekustamas mantas saraksts,
īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 15. maija lēmuma ir jāpiedalās Tumes pagasta meliorācijas sabiedrībā
jāņem dalība pie kopējo novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

kuras

,=

Dalībnieka
Dalībnieka

o.

vārds

un

īpašumu tiesību
...

esošo māju

pēc
mērnie-

nK**Z

p£fm &*

W*B^

g
,

,, . i
,.
. .
Kr.sjanis-Augusts Kreicoergs
.
Anna-Alvīne-Milda Sustrup . . .
....
Fridrichs Meiers (Maijer)

f
.

'_ \
2

3~

.

Jānis Zandber<TS
Trejs, ValijaTrej

4.

Kārlis

5.

Jānis Ozoliņš
Jānis Gabaliņš

6.
7

ia
*ļīd.

;„„x „
Ar>\
da. īpašn.

»
ļ
J

Līd. daļ. īpasn.
īpašnieks

„
Kopīpašnieki

Indrāni

'

1930. g. 5.

.

'

M-j S
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darbu
uzturēšanas kārtībā
turpmāk, neņemot vērā darbu
faktisko izmaksu, kura var
būt.mazāka vai lielāka.

170-

Degoles muižas
Vec-Moku muižas

60—
50 —

Kultūrtechniskās

jūlijā.

daļas vadītāja

v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

VI.

Dilonis

Valkas

(Tuberculosis).

Talsu apr.: Stendes pag. Stendes muižā
VII. Vistu difteritis (Diphteria avium)
Valkas apr.: Smiltenes pag. Valsts

Smiltenes fermā.
VIII.

Kašķis

Veterinārvaldes

1 punktā.

priekšnieks,

veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis

II

miertiesneša

iec.

iec. (Smiltenē).
Bilskas, Launkalnes, Mēra, Blomu, Palsmanes, Plāņu, Rauzas, Smiltenes pagasts
un Smiltenes pilsēta.

Valkas apriņķa III iec. miertiesneša
iec. (Alūksnē).
Alūksnes, Annas, Bejas, Alsviķu, Kalncempju, Mārkalnes, Mālupes,
Pededzes,
Ziemeru, Zeltiņu, Ilzenes pagasts un Alūk-

(Scabies).

Talsu apr.: Stendes pag.

apriņķa

Graudiņš.

personas, kam būtu kādas pretenzijas pret
bijušo Ilūkstes notāru Alfrēdu Pakalniņu
pieteikt tās Latgales apgabaltiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Daugavpilī, 1930,g. 17./!8.jū!ijā. N°8902.
Latgales apgabaltiesas priekšsēd. v.

(paraksts).

snes pilsēta.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
paziņo, ka Rīgas apgabaltiesas nodaļu
kopsapulces š. g. 22. maija sēdē pieņemts

zemākpievestais Rīgas, Cēsu, Madonas un
miertiesnešu iecirkņu pārdalījums, kas stājas spēkā ar 1930. g.

Valkas apriņķa
1. augustu.

apriņķa

Rīgas

II

iec.

miertiesneša

iec. (Siguldā).
Allažu, Bīriņu, Inčukalna, Ķempju, Krimuldas, Lēdurgas, Līgatnes, Pabažu, Sējas,
Siguldas, Turaidas, Vidrižu un Vildogas
pagasts un Siguldas pilsēta.
Rīgas

apriņķa

III

iec. miertiesneša

iec. (Skrīveros).
. Aizkraukles, Bebru, Birzgales, Jumpra-

Valkas

apriņķa

viņu

pilsēta, kā

arī

dzelzceļu

līnijas

no

Ogres pilsētas robežas līdz Latgales un
Madonas apriņķa robežām un cik tās ķer
miertiesas

rajonu

aiz Daugavas

un

Iršu

kolonija.

Dūres,

Grundzāles, Cirgaļu,

Zvārtavas,

Jaunlaicenes,

Gaujienas, Trapenes,

rozes, Korvas,
Apes pilsēta.
1. piezīme.

Veclaicenes

Jaun-

pagasts

un

Rīgas apr. I, Cēsu apr.
,Madonas apr. I iec. mier-

I un II
tiesnešu iec. paliek bez pārmaiņām.
2. piezīme.
Visas iecirknī ienākušās
lietas līdz

1930. g. 1. augustam iztie-

sājamas iecirknī pēc vecā sadalījuma.
Jaunajiem miertiesnešu iecirkņiem nododamas ienākušās lietas pēc 1. augusta.
Rīgā. 1930. g. 17. jūlijā.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja
vietā T.Beretāls.
Sekretārs

0.

paziņo, ka Rīgas apgabaltiesas nodaļu
kopsapulce savā š. g. 11. jūlija sēdē pieņēma
šādu Valmieras un Valkas apriņķa tiesu
izpildītāju, iecirkņu sadalījumu, kas stājas
1. augustu.

nieku, Rencēnu, Puiķeles, Pāles,

miertiesneša

iec. (Rīgā).

Ādažu,

Baldones,

Daugmales,

Doles,

Dreiliņu, Ikšķiles. Katlakalna, Mangaļu,
Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Stopagastu

un

apriņķa
V iec. miertiesneša
iec. (Nītaurē).

Rīgas

Ķēču, Mālpils, Mores, Nītaures, Sidgundas, Zaubes, Ķeipenes, Taurupes, Kastranes, Suntažu, Katrīnas, Skuiienas un

Kosas pagasts.
Cēsu

apriņķa

III iec. miertiesneša
iec. (Cēsīs).

Taurenes, Drabežu, Kārļu, Rāmuļu,
Vaives, Veselavas, Raiskuma, Sērmūkšu,
Dzērbenes, Drustu, Kūduma, Lielstraupes,
Rozulas, Stalbes un Mazstraupes pagasts.

Madonasapriņķa

II iec. miertiesneša

iec. (Gulbenē).
Adulienas, Beļavas,

Dzelzavas,

Galgau-

skas, Jaungulbenes, Lejas, Litenes, Stāmerienas, Vecgulbenes pagasts, Gulbenes un
Lejasciema pilsēta.
Madonasapriņķa III iec.miertiesneša
iec. (Madonā).
Bērzaunes, Jumurdas, Kalsnavas, Liepkalnes, Ļaudones, Mēdzūlas, Mētrienas,
Ogres, Odzienas, Pērses, Pāvītes, Sāvienas,
Sausnējas, Vestienas, Viesienas, Vietalvas,

Vējavas un Ērgļu pagasts.
Valkas

apriņķa
I iec. miertiesneša
iec. (Valkā).

Ēveles, Ērģemes, Jērcēnu, Kārķu, Kā-

ģeru, Lugažu, Omuļu. Trikātas, Valkas,
Vijciema
nilsēta.

pasasts,

Valkas

un

Strenču

Liepājas

apgabaltiesa, kriminālnodaļa,

saskaņā ar savu 1930. g. 17. jūlija lēmumu,
izbeidz pēc Sodu lik. 51, 442. p. 1. d. apvainotā
Georga Jūles d. Kleina meklēšanu caur sludinājumu (sk. ,,Vald , Vēstn." Ne 222'29. g.).
1930. g. 17. jūlijā.

ministrijas pašvaldības departamenta š. g.
3. jūlija rakstu Ne 89933.

1. §.
1927. g. 7. februāri, pilsētas domē
pieņemto un 1927. g. ,,Valdības Vēstneša"
64. numurā publicēto saistošo noteikumu
par tirgošanās laiku Valmierā 6. § izteikt tā:

,,6. §. Uzņēmumi un veikali var tikt
atvērti 2 stundas ilgāk, t. i. 1 stundu
agrāk un 1 stundu vēlāk, kā noteikts šo
noteikumu 2. §, sekošās dienās: vienu
nedēļu pirms Ziemas —, Lieldienu- un
Vasaras svētkiem, 3 dienas pirms 22. jūnija
un visās vietējo gada tirgu dienās.
Ik gadus, laikā no 1. jūnija līdz 1. septembrim,

sestdienās, izņemot sestdienas
svētkiem un 22. jūnija,
uzņēmumi un veikali, izņemot šo notei-

pirms

Vasaras

kumu 3. un 7. §§ minētos, jāslēdz pīkst. 16".
2. §. Šo pārgrozījumu
resp. noteikumu pārkāpēji saucami pie atbildības
uz attiecīgo sodu lik. pamata."
3. §. Šie pārgrozījumi stājas spēkā pēc
2 nedēļām no viņu publicēšanas ,,Valdības

Vēstnesī".
Pilsētas galva J. Līgats.

JVs 4165. Akts Ne 106/29. Ig.
Sekretāra

Sekretārs

Ed, Radziņš.

n. i. (paraksts).

Ārzemes

nižu, Valmieras, Tūjas,

Valdības vietējo iestāžu

Viļķenes, BurtAinažu

pagasts un Valmieras, Limbažu, Ainažu
un Salacgrīvas pilsēta.
Valmieras apriņķa
II iec. tiesu
izpildītāja
iec. (Rūjienā).
Rūjienas pilsēta, Rūjienas, Ternejas,
Jēru, Naukšēnu, Ķoņu, Lodes, Arakstes,
Ipiķu, Idus, Sēļu pag., Mazsalaces pilsēta,
Mazsalaces, Skaņkalnes, Vecates, Braslavas
Vilzenu, Alojas, Rozēnu, Kārķu, Omuļu

rīkojumi.
Rīgas pilsētas saistošo būvnoteikumu
Pieņemts

apriņķa
tāja

iec.

I iec.

tiesu

(Alūksne).

Sekretārs

0. Blūmberps.

Izlabojums.

Finanču
ministrijas rīkojums N° 155
1930. g. 27. jūnijā, kas iespiests š. g. „Vald.
Vēstu". 144. n. un kur stāv: 1919. g. rīkojuma N2 128 papildinājums, jābūt i 929. g.
rīkojuma N° 128 papildinājums.

domes

1930. gada

8. jūlija rakstu Hs 78071.

Rīgas pilsētas būvnoteikumu līdzšinējais
9. § atcelts un atceltā

,,9. §.

vietā likts:

Pirms fabriku

ēku vai darbnīcu

būvprojektu apstiprināšanas pilsētas
valdes būvju nodaļa par nodomāto
būvi paziņo kaimiņu gruntsgabalu
īpašniekiem, vai viņu vietniekiem.

Rīgas pilsētas galva A. Krieviņš.
Pilsētas

1930. g.

Līdz ar to atkrīt

iemesli, kas pamudinā-

juši valsts prezidentu Hindenburgu atteikties no piedalīšanās Reinzemes atbrīvošanas svētkos. Prezidenta brauciens uz
Reinzemi, kā oficiāli, ziņo, tagad varēs
notikt pēc agrāk paredzētās programmas.
. LTA.

Literatūra
Artilērijas Apskats.

Ne 3.14.

IX

gads.

1930

Artilērijas Inspektora Štāba izdevums.

10. jūlijā.

Rīgas

Papildinājumi saistošos noteikumos

par
ietņu ierīkošanu Valmieras pilsētā.
domes

1930. g. 2. jūnija

sēdē.

1. §. 1929. g. „Valdības Vēstneša"
168. num. publicēto saistošo noteikumu
par ietņu (trotuāru) ierīkošanu Valmieras
pilsētā

valdība.

KURSI

Būvinspektors, inženieris A. Bučinskis.

pilsētas

Prūsijas

sekretārs A. Pļavinskis.

Būvniecības pārvaldes priekšnieks,
inženieris P. Miezis

Pieņemti

un

Berlinē, 17. jūlijā.
Pēc tam, .kad
,,Stahlhelm 'a" centrālā vadība rakstiski
apņēmusies atturēties no katras militāras
darbības, Prūsijas iekšlietu ministris atcēlis rīkojumu par ..Stahlhelm 'a" organizāciju slēgšanu Reinzemē un Vestfalē.

Apstiprinu.

izpildī-

Alsviķu, Alūksnes, Annas, Trapenes,
Dūres, Gaujienas, Ilzenes, Jaunlaicenes,
Jaunrozes, Kalncempju, Bejas, Karvas,
Mārkalnes, Lejas, Mālupes, Pededzes, Sinoles, Valkas, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemeru, Litenes, Vecgulbenes un Lugažu
pagasts, Lejasciema, Apes un Gulbenes
pilsēta.
Piezīme I:
Ar 1930. g. 1. augustu
nodibināts Valmieras apr. II iec. tiesu
izpildītāja iecirknis ar sēdekli Rūjienā.
Piezīme II:
Valkas apr. II iec. tiesu
izpildītāja iec. paliek bez pārmaiņām.
Priekšsēdētājs A. Būmanis.

Rīgas pilsētas

' 15. maija sēdē, un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas būvniecības pārvaldes
1930. g.

un Ērģemes pagasts.
Valkas

Hindenburgs

9. § pārgrozījums.

ar dzelzceļa līnijām minēto
Ogres pilsētas territoriiās.

iec.

Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
Tautas
labklājības
ministrijas
Sociālās
apgādības departamenta direktora v. i.
(paraksts).

Blumbergs.

piņi*un Tomes pagasts, Ogres pilsēta līdz

IV

Iecelšanas.
Rīkojums JN° 3.
lece|u par sociālās apgādības departamenta
bērnu pārzini Madonas apriņķa
valdes locekli
Jāni jansonu, dzīv. Mētrienes pag. Līču mājās,
kas izteicis vēlēšanos izpildīt bērnu pārziņa pienākumus kā goda amatu bez atlīdzības.

Pieņemti Valmieras pilsētas domes 1930. g.
2. jūnija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

spēkā ar š. g.
apriņķa

D. Cīrulis.

par tirgošanās laiku Valmierā.

Tiesas loceklis (paraksts).

Valmieras apriņķa I iec. tiesu izpildītāja iec. (Valmierā).
Bauņu, Dikļu, Duntes, Mujānu, Jaunburtnieku, Katvaru, Vitrupes, Liepupes,
Limbažu, Lādes, Nabes, Ozolu, Pociema,
Salaces, Stienes, Svētciema, Umurgas, Vai-

Rīgas

pal.

iec. (Apē).

vas, Kokneses, Krapes, .Lauberes, Lēdma-

nes, Lielvārdes, Liepkalnes, Madlienas,
Meņģeles, Ogresgala, Plāteres, Pļaviņu,
Rembates, Skrīveru, Viskaļu pagasts, Pļa-

Sekretāra

IV iec. miertiesneša

saistošos noteikumos

Pārgrozījumi

Sludinājums.

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs uz
Not. nolik. 13. p. pamata uzaicina visas

12. § papildināt ar šādu piezīmi:

,,Pilsētas valdei tiesība, atsevišķos gadījumos, no viņas atzītu, dibinātu iemeslu
dēļ, šinī pantā minēto ietņu pārbūves
laiku pagarināt, izdodot par ' to attiecīga
gruntsgabala īpašniekam apliecību".
2. §. Šo papildinājumu
resp. noteikumu pārkāpēji saucami pie atbildība uz
attiecīgu Sodu lik. pamata.

3. §. Še minētie papildinājumi stājas
spēkā pēc 2 nedēļām no viņu publicēšanas
„Valdības Vēstnesī".
Pilsētas galva J. Līgats.
Sekretārs

Ed.

Radziņš.

birža,

1930. gada

21.

jūlijā.

Devīzes:
I Amerikas dollars

5,174—5,184

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku
100 Beļģijas beigu

? .

100 Šveices franku

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

Itālijas liru
Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
....
Dānijas kronu
Austrijas šiliņu
Čechoslovaķij 'as kronu
. .
Holandes guldeņu
....
Vācijas marku '
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu
Lietavas litu

25,185—25.235
20,34—20,49

72,20—72,75
100,45—101,20

27,06—27,27
139,05—139,75
138,55—139,25
138,55—139,25

72,80
*

73,50
*
15 31—15 46

208,15—209,20
*

123,50—124 15
12 96 13 08
*
137 65—138, 35

57,55—58,75
51,40—52,10

Dārgmetāli:
Zelts 1 kģ

3425—3445
50—58

Sudrabs 1 kg
5%
4%
6%
8%

Vērtspapīri:
neatkarības aizņēmums . .
Valsts prēm. aizņēmums
'' .
Zemes bankas ķīlu zīmes .
Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98—100
98—100

92—93
96—97
Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Škujevics.
Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.
Redaktors

M.

Ārons.

f

"

(Tiesu
L_

%luāin<mļami.
.

.

.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties

uz

Katrīnes

mans lūguma, š.

Liepājas

Geger-

g. 30.

jūnijā

nolēma;

par

samaksātu

šādu

Liepājas apgabaltiesa,

uz

Friča
Beijera
lūguma, š. g. 27. jūnijā nolēma:
1) atzīt par samaksātām un iznīcinātam

šādas hipotēkāriskās
obligācijas, kuras apgrūtina Fri
cim Beijeram
piederošu neku-

stamu

mantu

Cieceres pagasta
muižas ,,Paure JVs 4"

Lemzeres

1) atzīt

apgabaltiesa,

pamatojoties

mājas,

krep.

Ne

3606

un

no-

Rīgas apgabalt. Rīgas apr. Liec.

1. atzīt par samaksātu un iznīcinātu šādu hipotēkarisku obligāciju, kura apgrūtina
Leopoldam, Nikolajam,
Marijai
un
Emīlijai Varhanovičiem piederošu

Ls 460,—.

nolēma:

nekustamu

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
1900. g. kā arī apskatīt pārdodamo mantu
v-^ rēs pārdošanas dienā uz
1302, ar

mantu Liepājā,krep.

liipiitēkārisku obligāciju, kas apgrūtina Katrīnes un Jēkabam Ge-

stiprinātas:
1) 1905. g. 24. nov.
2000 rbļ. lielumā ar Friča Mau-

germaņiem piederošu nekustamu
mantu zemes gabalu JVo i, ar

riņa
vārdu,
blanko
cedēta; Gotfrida Liii Cimmermana vārdu
2) 1913. g. 10. jūlijā 2000 rbļ. 2000 rbļ. lielumā;
lielumā ar Jāņa Mauriņa vārdu
2) atvēlēt
lūdzējam
pieprasīt
un blanko ced 'ēta un 3) ' 1924. g. zemes grāmatu nodaļā minētās

zemes grām. ,Ns 3888-11 reģ.,
kas atdalīls
no Amt-Grobiņas
,.Diicmaņu Ne 19" mājām, krep.
Ne 2661-11. reg., un nostiprināta

192!. g. 8. februārī, žurn. Ne 35,
ar Rūdolfa

Freimaņa

vārdu 200

rubļu lielumā,
2) atvēlēt
lūdzējai
pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās
obligācijas dzēšanu no zemes grāmatām, un
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas depozītā un izmaksāt augstāk
minētā prasības dokumenta iesniedzējam.
Ne 139'30.
Liepājā, 1930. g. 10. jūlijā.
Priekšsēdētāja o. A. Kiršfelds.
9555z

Sekretārs
Liepājas

A.

ļansons.

apgabaltiesa,

pamatojoties uz Mozesa Hiršovica

lūguma, š. g. 30. jūnijā

nnlēma:

1) atzīt

par samaksātām šādas
hipotēkāriskās
obligācijas,
kas
apgrūtina Mozesam

un Ābramam

Hiršoviciem piederošu nekustamu
mantu Kuldīgas pagastā ,,Kuldīgas pils dzirnavas", krep. Ne319
un

nostiprinātas:

1)

1878. gada

23. jūnijā 5000 rbļ. atlikuma lielumā par labu

advokātam A.Nei-

rr
fanim un pārgājusi
Valerijas
Reke īpašumā, blanko cedēta;
2) 1879. g. 8. janvārī 8000 rbļ.

gada 19. augustā par 6000 rbļ.
par labu Rebekai Levi un 4)1886.

9562r
Priekšsēd.

iznīcinātām.

sas depozitā un izmaksāt augstāk
minēto

prasības

dokumentu

ie-

sniedzējam.

Ne 386/30.
Liepājā, 1930. g. 10. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

9556z

Sekretārs A.
Liepājas

pamatojoties

ļansons.

apgabaltiesa,

uz

Indriķa

Pidriķa

Sekretārs
Liepājas

krep.

mantu

Ne 25

Aizputē,

nostiprinātas

ar
šā-

Ne 1311, Marijas Kārja m. Lange
dzim. Brinkmans, viņa arī Vērpe
vārdu

1000

lielumā
un
5) 1914. g. 18. janv., žurn. Ne 51,
ar Kārla Jāņa d. Neilanda vārdu

2000 rbļ.

rbļ.

lielumā, cedēta ar uz-

rādīt, vārdu;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
nodaļā minēto
zemes grāmatu
hipotēkārisko obligāciju dzēšanu
no zemes grāmatām.
; Liepājā, 1930. g. 10. jūlijā.
Ne 349/30
9557r
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs
Liepājas

pamatojoties

A.

[ansons.

apgabaltiesa,

uz

Leopolda

Var-

hanoviča lūguma, š. g. 27. jūnijā
nolēma:
1) atzīt par samaksātu un iznīcinātu šādu hipotēkarisku obligāciju, kura apgrūtina Leopoldam
nekuVarhanovičam
piederošu
krep.
Liepājā,
stamu
mantu

uz

Likuma

par

laulību

77.

fon

Sakena kā savu nebērnu aizbildņa īpaar

orga fon Manteifeļa
1870. g.

aprīlī
barona Ge-

1866. g.

11.

dec.

18.

vārdu;

1800 rbļ.

lumā ar zemāk pievestu

4)
lie-

personu

— 25 rbļ., barona fon Sakena —

barona fon
Firksa — Rudbāržos — 25 rbļ.,
barona Aleksandra fon Roenne —
50 rbļ., barona fon Firksa —
Pelčos

Dunalkā
Kulpe

—

50 rbļ.,

— 100 rbļ., sekretāra
— 25 rbļ., barona
fon

Sakena Drogā — 25 rbļ., sekretāra
Ulicha — 25 rbļ., barona fon
Manteifeļa — Sermitē — 100 rbļ.,

fon

apriņķa

tiesneša
barona
Bucholca — 50 rbļ., barona fon
Nolkena — Apriķos — 50 rbļ.,
barona fon Simolina — Pērbonē—100 rbļ., barona Otto fon Sakena — 25 rbļ., asesora barona

maršala
fon Bolšvinga, apriņķa
'
barona fon
Bagge — 50 rbļ.,
barona fon Nolde — Kalētos —
150 rbļ., ģenerāļa fon Tornova —
Aizputes pilī — 50 rbļ. un virspilskunga barona fon Koskula —

zemes grāmatām.

9566r

A. Ne 122/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs

A.

Jansons.

g.

ar re§.

Varakļānos,

iec.

Ne 995.

1930. g. 14. jūlijā

Ne 537
Miertiesnesis

Skromans

Rubas pagasta

tiesa,

1930. g. 8. janvāra izsludina,
Ezeres pagasta pils. Made
Zēmeris, dzim. Bauka, dzīvojoša

Ezeres pagasta Novadnieku
jās, adoptē
dzim. 1911.
dzīvojošu

mā-

Miliju

Šteinbergs,
21. maijā un

g.

Rubes

pagasta

1930. g. 19. jūlijā.
Tiesu izp. F. Liepiņš.

Rīgas apgabalt. Rīgas apr. Liec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.

Liepājā,

1930. g. 10. jūlijā.

9564r
Priekšsēd.

Ne 792 29
b. A.

Sekretārs

Kiršfelds.
A:

ļansons.

solīšanā

nekustamu

īpašumu,

piederošu
Rūdolfam Karlsonam
un Andrejam
Jaunzemam, kas
atrodas Liepājā, Aleksandra ielā

Ne

3,

un

ierakstīts

Liepājas-

Aizputes
zemes
grāmatu
daļā ar krepost Ne 800.
Sis

nekustams

vērtēts uz

notiks

š. g. 30. jūlijā,

ielā Ne l-b

pulksī.

10,

bankas

L 2669
Valsts zemes banka.

Pasta on lipta departements

īpašums

Rūdolfa
Mārtiņa

prasībām

Karlsona

minētām

uz šo nekustamu

p.

no

īpa-

novērtēšanas sum-

mas vai no priekšrocīgu prasību
summas, kāda
šanas dienā.

izrādīsies

pārdo-

Personām, kas vēlas ņemt dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 1000,— drošības naudas.

mīga bērna mantošanas tiesības

un uzvārdu ,,Zēmeris" .

sības

Personas, kam būtu kādi iebildumi

pret

adoptāciju,

šo

tiek

dienai.
Visi raksti

līdz

,;VaId.
Pēc

tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.
Ne 1688

Vēstn." frešo reizi.
minētā termiņa notecē-

8535v

1930. g. 25. jūnijā.

3

Pagasta tiesa.

ir

ieskatāmi

29. jūlijā, pulksten 10 rītā, Inčukalna

pag.

Lejas

Vērās

pārdos

Kārļa Lindes kustamu mantu,
sastāvošu no zirga un govs un

novērtētu

par Ls 300,—-.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1930. g. 18. jūlijā.
10196v

Tiesu izn.

E. Liepinš.

Rīgas apgabali. Rīgas apr. Liec.

tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
jūlijā, pulksten
11 dienā,
' pag. Zālītēs
2. izsolē
Ropažu
kustamu
pārdos
Jāņa Kalniņa
mantu, sastāvošu no govīm, vā29.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1930. g. 18. jūlijā.
10197v
Tiesu izp. E. Liepiņš.

Liepājas

apgabal-

? ' ? . ? ' . '"'
sludinājumi.
l,

:

-

Bērzmuižas melio-

ir ievesta

Višķu

Tiesu

izp. E. Liepiņš

pagasta

valde

mel. sab.

Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
Jelgavas apr., Bērzmuižas pag.
Viduk|os, c. Mīmji.
vadītāja v. J. Pelsis.
Vec , sev. uzdev. ierēdnis

Daļas

T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 28. jūnijā

ir apstiprinājis

Sniķeres meliorāc.
'

,,Peļķe"

sabiedr.
biedrība

statūtus.
Sair ievesta meliorāc. sab.
reg. V daļas 217. I. p. ar JV» 1890.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:

Jelgavas
apr.
Sniķeres
Kurmju mājās, c. Bēni.

pag.

Vec

10151

sev.

uzdev. ierēdnis
T. Erlachs

izsludina

par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ne 7166, izd. no
1924. g.
Kalupes pag. valdes
14. maijā ar Konstantīna Staņi9224t
slava d. ' Valainis vārdu.

12

Kursīšu

dina

par

Blachina
ļauju
Mežu

virsmežniecība

izslu-

nederīgu

Voldemāra

nozaudēto

ieroču at1922. g. no

Ne 847, izd.
departamenta.

I0186v

—

Rīgas

remonta darbus.

Ls 3.200,—.

muitas

un

Eksportostas

Drošības nauda

Ls

noliktavu

jumtu

1800,—.

2) pīkst. 12,30 — Rīgas muitas M. 3 noliktavas kļāvlaipas atjaunošanas un kanalizācijas darbus.
Drošības nauda Ls 350,—.
Izsoles

noteikumus

la,

izsniedz

dep-ta

Rīgas ostas būvvadībā, Val-

15. istabā, darba iaikā.

kancelejā,

izdos
1) Meitenes

L 2675

10243z

šosejas

—

š. g. 26. jūlijā, pulksten

10,

iaufīttM izsolē:
Lielvircavas

stacijas pievedceļa labošanas darbus.

mācītājmuižas un Platones
Nodrošinājums Ls 135,—,.

2) Koka tiltiņa un remonta dzelzbetona caurtekas būvi uz MeitenesMūrmuiža ' s I šķ. ceļa. Nodrošinājums Ls 80,—.
3) 10,5 mtr. gara un 6 mtr. plata tilta remontu uz Dobeles—Līvbērzes
12,5. Nodrošinājums Ls 80,—.
stacijas ceļa, km

V daļas 216. !. p. ar Ne 1889.

10149

km

izdos jauktā izsolē:
1) pīkst.

Jelgavā, pilī, savā

rācijas sabiedr. ,,Mīmji" statūtus.

Sabiedrība

0,000 līdz

1930. g. 1. augustā

i

Zemkopības ministrijas kultūrdaļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 28. jūnijā

reģ.

2,636

Jūrniecības departaments

techniskā

ir apstiprinājis

no km

Šoseju un zemes ceļu departamenta II raj. inženieris

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Rīgas apgabalt. Rīgas apr. 1.iec.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
10150
T. Erlachs.
29. jūlijā, pulksten '2 dienā,
Ropažu pag. Vec-Celmiņos I. un
Zemkopības ministrijas kultūr2. izsolē pārdos Ellas Zamarīters techniskā daļa paziņo, ka zemmantu, sastāvošu ne kopības ministris š. g. 28. jūnijā
kustamu
govīm, koku ēvelējamās mašīnas, ir apstiprinājis Pabažu pagasta
mašīnas, zirga, kuļvētījamās
mel. sab. ,,Leņčkule" statūtus.
mašīnas putraimu un miltu maļaSabiedrība ir ievesta mel. sab.
gaņģiem,
zāģu
gatera
un
miem
reģ. V dalās 218. 1. p. ar JVe 1891.
2800,—
.
novērtētu par Ls
valdes
sēdeklis:
Sabiedrības
Izzināt sarakstu, novērtējumu
Pabažu pag. Vēžu
Rīgas apr.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
krogu, c. Pabažiem.
varēs pārdošanas dienā uz vietas
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Rīgā, 1930. g. 18. jūlijā.
10195v

Nodrošinājums

'-?-

,

i

jaunbūve

Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 469, parastā darba
'
102447.
L 2678
laikā.

demāra ielā

f

no

dzelzbetona caurteku būve.
Nodrošinājums Ls 3.200,—.

līdz km 2,100 — garumā 2,100 km.
Nodrošinājums Ls 3.600,—.
5j Meitenes—Mūrmuižas šosejas jaunbūve no km
1,770 — 1,770 km garumā.

Tiesu izp. J. Pētersons.

10203

Meifaniem — jaunbūve

Nodrošinājums Ls 2.000,—.
3) Latgales šosejas segas pārbūve rajonā no km 103,905 līdz km
'
137,000 — uz 2,325 kilometriem.
Nodrošinājums Ls 1.000,— .
4^ Punduru stacijas — Baltinavas šosejas jaunbūve no km 0,000

at-

Liepājā, 1930. g. 15. jūlijā.

Rīgas apgabalt. Rīgas apr. 1. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.

noteikumi,

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,

netiks
šanas nekādi
iebildumi
adopcija
tiks
no
pieņemti un
pagasta tiesas atļauta.
Rubā,

pārdošanas

pie

no km 31,300 līdz km 31,966 un

2) Bauskas—Bērzmuižas—Staģeies
šosejas
līdz km 4,836 — garumā 2,200 km.

un dokumenti, kā

arī

šosejas —

km 30,030 līdz km 30,875 un

pārdošanas

pieteikties šai pagasta tiesā sešu (6) mēnešu laikā
no
šī sludinājuma
iespiešanas

uzaicinātas

1) Ļaudonas—Lubānas

Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiejāuzrāda

468,

no-

šumu ir nostiprināti
hipotēku
parādi par Ls 12.555,16.
Solīšana sāksies saskaņā ai
1885.

ist.

6 gab.
ir

Karlsona,
citu prasību

Jāņa Sandera un
apmierināšanas.
Bez

Šoseju on zemes tēlo departaments
jauktas izsoles šādiem darbiem: v

no-

Ls 10000,— un tiek

pārdots par
parādiem dēļ

Illaišu

mājās, piešķirot viņai visas liku-

50 rbļ. — pēc kam šis ķīlu
ģiem, sivēniem, siena, kājminaraksts papildināts šādi: a) 1871.g.
novērtētu
mas šujmašīnas un
12. janvārī barona fon Manteifeļa
par
150 rbļ. un par Ls 600,— .
— Kazdangā

p.

1930. g. 10. jūlijā.

miertiesneša

1929.

Varakļānu

no
ka

Morica

minētās
iesniegt
zināmu, ka š. g. šanas dienas,
iemaksāto
tiesai
ooligācijas
aizmugure
sēdē
26. jūnija tiesas
kapitālLs 75,13 saņemšanai kā
nospriests: 1914. g. 26. oktobri
' procentiem pilnīgu
parādu
ar
un
Annu
Baumani
starp Gustavu
samaksu.
Obligācijas neiesniegBaumans, dzim. Adamsons, noparādus atzīs
šanas
gadījumā
uz laulības
slēgto laulību šķirt
un lūdzējai piesamaksātiem
par
lik. 50.p. pamata, atļaujot šķirtai
šķirs tiesību parādus dzēst ne
sievai saukties agrākā uzvārdā
Liepājā,
?

pie

Kārļa fon Korfa vārdu, pārgājusi

dara

Adamsons.

apliecinātu

maijā

pamatodamās uz savu nolēmumu

Ne 2164, un nostiprināta 1907. g. b) 1871. g. 9. jūnijā barona Ar18. jūnijā, žurn. Ne 399, ar Fridtūra fon Sakena — Padurē —
vārdu 50 rbļ. un barona fon Nolde sen.—
Jūlija
d.
Rane
rieha
5) 1900 g.
1500 rbļ. lielumā;
Kalētos — 50 rbļ.;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
19. iūlijā ar žurn. Ne 617 ar Maksi'
zemes grāmatu nodaļā minētās mili ana Kup fera vārdu 400 rbļ.
obligācijas
dzēhipotēkāriskās
lielumā; 6) 1900 g. 19. jūlijā ar
šanu no zemes grāmatām.
žurn. Ne 618 ar barona Heinricha
Liepājā, 1930. g. 10. jūlijā.
fon Medema vārdu 400 rbļ. lieNe 184/30 lumā un 7) 1900. g. 19. jūlijā
9560r
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. ar žurn. Ne 619 ar barona Niko
Sekretārs A. Jansons. laja fon Manteifeļa vārdu 400 r.
laikā,
lielumā — viena mēneša
Liepājas apgabaltiesa
iespieno
sludinājuma
skaitot

pamata

no Andreja Jura d. Spura Veronikai Andreja m. Trups, dzini.

9. dec. 275 rbļ. lielumā ar barona

vārdiem šādos apmēros: grafa
Tāšu-Padurē
par
10. janv. ar žurn. Keizerlingka
Ne 28 uz Liepājas bāreņu nama 150 rbļ., virspilskunga bar. fon
,,Vitte un Hike" vārdu 1000 rbļ. Līvena par 100 rbļ., advokāta
lielumā;
2) 1899. g. 19. jūnijā Grota par 25 rbļ., pilskunga bar.
ar žurn. Ne 637 uz tā paša bāreņu Sakena — 75 rbļ., barona fon
— Gramzdā — 25 rbļ.,
nama vārdu
1000 rbļ. lielumā; Korff
3)
1901. g. 24. martā, žurn. miertiesneša barona fon Roppa—Koelera—Ne 361, ar Marijas Kārļa m. 25 rbļ. skolu inspektora
Lange, dzim. Brinkmans, viņa 50 rbļ., barona fon Rutenberga —
25 rbļ., aptiekāra Lichtenšteina
arī Vērpe, vārdu 1500 rbļ. lie4) 1901. g. 27. okt., žurn.

lēmumu

9940v

1898. g.

lumā;

11. jūlija

obligācijas:
das hipotēkāriskās
1) 1817. g. 23. jūlijā 200 Alberta
dālderu lielumā ar barona Kārļa
fon Roenne vārdu;
2) 1855. g.

lielumā

1)

š. g.

Vara-

saskaņā

pamatodamies uz Civ. proc.
lik. 146042 .—1460, p. izsludina
par nederīgu ģenerālpilnvaru, izd.

Spura,

275 rbļ.

derošu nekustamu mantu Liepājā,
krep. Ne 2724 un nostiprinātas:

savu

R.

nekustamu

apgabaltiesas

iec. miertiesnesis

un

personu, kuras rokās atrodas uz

1) atzīt par samaksātām un iznīcinātām , šādas hipotēkāriskās
obligācijas, kuras apgrūtina Inpie-

ļansons.

pamatojoties uz Vācu vecāku sa-

3)

Pidriķiem

A.

ar

vienības Latvijā lūgumu un savu
š. g. 26. jūnija lēmumu, uzaicina

šumā;

Annai

kļānu

apgabaltiesa,

pilngadīgo

un

10. jūlijā.

Ne 29/30
b. A. Kiršfelds.

lūguma, š. g. 30. jūnijā nolēma:

driķim

Latgales

1930. g.

Liepāiā,

gada 6. jūnijā 6000 rbļ. lielumā
par labu Jankelim Hiršovicam;

zemes grāmatām, un
3) iemaksāto naudu glabāt tie-

Rīga,

10193v

uz š. g. 1. novembri
telpās, Valdemāra
10241

ias rakstveida izsoles resp. sacensības:
izsoli uz auto benzīnu 30.000 Iig;

nar

no

Ne 354 un nostiprināta
4. novembrī, žurn. -Ne

Valsts
zemes bankas
atklāta 6° ķīlu zīmju izloze

izsludina
6. septembrī Ls 400 lielumā ar hipotēkāriskās
obligācija?
dzē- 30. jūlijā, pulksten I dienā, LēJulianas Erubovičs vārdu;
šanu no zemes grāmatām.
durgas pag. Rezēs pārdos Edu2) atvēlēt lūdzējam
pieprasīt
Liepājā, 1930. g. 10. jūlijā.
arda Kaimiņa kustamu
mantu,
zemes grāmatu nodaļā
minēto 9558r
.No 185 3(1 sastāvošu no ģovīrn, zirgiem, kuhipotēkārisko obligāciju dzēšami
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
š. g. 26. jūlijā, pīkst. 1 I
meļiem un novērtētu par Ls 1700.
no zemes grāmatām.
Sekretārs A. ļansons.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Liepājā, 1930. g. 10. jūlijā.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Liepājas apgabaltiesa,
9559r
Ne 231/30
varēs pārdošanas diena uz ,'ietas.
pamatojoties uz Viļā Lindes lūPriekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Rīgā, 1930. g. 19. jūlijā.
gumu, š. g. 27. jūnijā nolēma:
š. g. 29. jūlijā, pīkst. 11,
10194v
Tiesu izp. E. Liepinš.
Sekretārs A. Jansons.
.1) atzīt par samaksātu šādu
sacensību uz skaitāmiem kauliņiem 70 g., priekškaramām atslēgām
hipotēkarisku
obligāciju,
kas
Liepājas apgabaltiesa,
Rīgas apgabalt. Rīgas apr. Liec.
230 g., petrol. lampām 45 gab., elektr. galda lampām 15gab. petrol.
Vilim
Inta
d. Inte tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g. kannām 20 gab., kāju slaukāmiem no cink. stiepules 30 gab., spaiņiem
pamatojoties uz Marta
Dakša apgrūtina
Kur9.
augustā,
pulksten
10
piederošu
nekustamu
mantu
rītā,
lūgumu un sava š. g. 27. jūnija
cink. skārda 80 gab., karafēm, glāzēm,
paplātēm 60 komplekt.,
sīšu pag. valsts Kursīšu muižas Ķēču pag.
Biķerniekos
pārdos
dvieļiem 400 gab., maisiem 400 gab. un cit. sainīti, piederumiem.
lēmuma, uzaicina personu, kuras
zemes
gabalu
Ne
XV, krep. AugustaOzolana kustamu mantu,
rokās atrodas uz Kuldīgas apr.
31. jūlijā, pīkst. 11, izsoli uz brezenta teltīm 10 gab. un pārNe 4633 un nostiprināta 1913. g. sastāvošu no 2 govīm un buļļa un
valsts Saldus muižas ..Movadniek
klājamiem brezentiem 40 gab.
12. septembrī, žurn. Ne 1161, ar novērtētu par Ls 340,—.
Ne 41" mājām, krep. Ne 3852 no1. augustā, pīkst. 11, sa:ensību uz rakstāmmašīnām 6 gab.,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Kārļa Gauše vārdu 500 rbļ. liestiprinātas šādas hipotēkāriskās
reizināšanas mašīnām 4 gab., skait. mašīnām ,,DaIton" 3 gab.,
lumā un blanko cedēta;
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
obligācijas:
i) 1907. g. 20. dec,
adrešu mašīnu ,,Adrema" 1 gab., adrešu štancējamo mašīnu 1 gab.,
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt varēs pārdošanas dienā uz vietas.
žurn. Ne 1173, ar Saldus krājnumurētajiem 45 gab., sienas pulksteņiem 30 gab. un revolveriem
zemes grāmatu nodaļā minētās
Rīgā, 1930. g. 16. jūlijā.
aizdevu kases vārdu 1000 rbļ.
,,Arminius" 30 gab.
hipotēkāriskās
dzē10198v
Tiesu izp. E. Liepiņš.
obligācijas
lielumā un 2) 1908. g. 13. febr.,
Drošības nauda 10% no piedāvājuma kopsummas.
L 2649
žurn. Ne 134, ar Jēkaba Sakne šanu no zemes grāmatām un
Liepājas apgabaltiesas tiesu iz3) iemaksāto
naudu
glabāt
1*
10181r
Tuvākas ziņas P.-t. departamentā, ist. JVs 10.
vārdu 1000 rbļ. lielumā, blanko
pildītājs
par
Liepājas
pilsētas
un
izmaksāt
cedēta, viena mēneša laikā, skai- tiesas depozitā
2. iecirkni, kura kanceleja atrodas
augstāk minētā prasības dokutot no sludinājuma iespiešanas
Liepājā, Tiklo ielā Ne 6, pamatomenta iesniedzējam.
dienas, iesniegt minētās obligācijoties uz Civ. proc. 1141., 1143.,
Liepājā. 1930. g. 10. jūlijā.
jas tiesā.
Obligāciju neiesnieg1146.—1149. paziņo, ka 1930. g.
9561 r
JM°330/3C
šanas gadījumā parādus atzīs par
7. novembrī, pīkst.
10 no rīta
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
samaksātiem un dzēšamiem no
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Sekretārs A. Jansons.
izsludina uz š. g. 1. augustu, pīkst. 11, savās telpās,. Gogoļa ielā 3,
pārdos
otrā
publiskā
vairākzemes grāmatām un obligācijas

lielumā par labu Mariannai Hiršovics un Linai Krtiger; 3) 1880.

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto
hipotēkārisko obligāciju dzēšanu

tiesu izpildītājs paziņo, ka

1930. g.
30. jūlijā, pulksten
12 dien?,
Krimuldas pag. Lejas-Meiru mājās pār
-olē Alfrēd?. Rožkaina kustamu mantu, sastāvošu
no dzelzasu raspuskas, ragavām,
:ļ:'ld."( . govs
un novērtētu par

pamatojoties uz Leopolda Varhanoviča Tiguma, š. g. 27. jūnijā

Tuvākas zinas II rajona

inženiera

kancelejā, parastā

10242z

laikā.

darba
L 2670

Rēzeknes virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 22. augustā
celejā, Kaipaka ielā Ne 16,

virsmežniecības

kan-

augošu mežu pēc platības un sekvestr. materiālus.
I iec. mežniecībā,

Vec-Rikovas

novadā,

I

vienība

1,97

ha,

vērtībā Ls 90,—.
III iec. mežniecībā, Kaunatu nov. Rudovas, Podlesjes, Namjotu, Idzipoles, Rosicas, D. Baltiņu, ļanopoles, Žogotu, Zofinas un
Karnolinas nogabalos 35 vienības no 0,19—6,— ha, vērtībā no
Ls

11—391.

IV iec. mežniecībā, Ludzas novadā, Nukšu Restmuižas un Fi8 vienības no 1,68—4,04 ha, vērtībā no

landmuižas nogabalos
Ls 35—452.

Piezīme.
Vienībā JVs 44 ietilpst
dedzināmās malkas.
Mežu pārdos ar zemkopības

arī 32 steri

ministra

1929. g. 3.

nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās

sekvestrētas
oktobra

ap-

stiprinātiem

izsoles kommisijai

IO°/0 drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°,, no summas,
par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu

obligācijas, Latvijas

Valsts zemes bankas 6°ķīlu

hipotēku bankas ķīlu
zīmes un
zīmes; 2) banku kredītbiedrību
ga-

rantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas

mežziņiem.

ziņas

virsmežniecības
I0200v

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
š. g. izsniegto velosipēda braukšanas Ne3965, Aleksandram Survillo.
101 «5v

kancelejā
Rēzeknes

un pie iecirkņu
virsmežniecība.

Ventspils apr. priekšnieks izslud.
par

ned.

nozaudēto

Latvijas

iekšzemes pasi CT X? 01.3453, izd.
no Ziras pagasta valdes 1928. g.
24. jūlijā ar Kārla Zauera vārdu.

Apstiprinu.

Rīgā, 1930. g. 27. jūnijā.
Finanču ministris A. Petrevics.

Latviias Sarkanā Krusta

Ultiik naudas loterijas Ir. 21
noteikumi.

VI

nodaļa.

Prēmijas.

Dignājas pagasta valde, Jēkab

1. Trešā klasē ir 2 prēmijas, katra Ls 10.000,— apmērā. pils apr., izsludina par nederīgiem
Tās piešķir beidzamās izlozes dienas pēdējam vinnestam.
Vienu šādus dokumentus: 1) iekšzemes
prēmiju izmaksā sērijas ,,A" attiecīgās lozes īpašniekam, otru — pasi ser. LA JVs 006972/1872, izdotu no Dignājas pagasta valdes
sērijas „B" lozes īpašniekam.
1928. g. 26. septembrī ar Ievas
VII nodaļa. Vinnestu izmaksa.
Ušaks, dz. Jakubovičs vārdu;
1. Vinnestus izmaksā Sarkanais Krusts vai viņa pilnvarotas 2) zirga pasi Ne 15013/13, izdotu
no Dignājas pagasta valdes 1926.
iestādes vinnējušo ložu iesniedzējiem.
2. No vinnestiem un prēmijām pie izmaksas atrēķina vienīgi gada 15. februārī ar Annas Ermaņa meitas Griķupels
vārdu,
15% par labu Sarkanam Krustam.
3
Vinnestu izmaksu
sāk 2 nedēļas pēc attiecīgas klases un 3) iekšzemes pasi ser. KV
JVs 005980/330, izdotu no Dignāizlozes slēgšanas.
valdes
1927. g.
4. Pilnas lozes īpašniekam, kuram I vai II klasē kritis vinnests, jas pagasta
līdz ar vinnestu atmaksā arī par nākošām klasēm iemaksāto naudu, 28. oktobrī ar Emīlijas.Rukšāns
9229z
tādēļ, ka lozes numurs, uz kuru kritis vinnests, tālāk vairs līdzi vārdu.

I nodaļa. Loterijas iekārta.
nespēlē.
1. Latvijas Sarkanais Krusts sarīko 3-klasīgu naudas loteriju
VIII nodaļa. Vinnestu izņemšanas laiks. ,
ar 3 izlozēm
šādos termiņos:
I klase — 1931. g. no 2. līdz
Vinnesti jāizņem 3 mēnešu laikā, skaitot no III klases pēdējās
5. martam, II klase — 1931. ģj no 8. līdz I!. aprīlim un III klase —
izlozes dienas, pretējā gadījumā tie pāriet Latvijas Sarkanā Krusta
1931. g. no 5. maija līdz 3. jūnijam.
2. Loterija sastāv no 300.000 lozēm 1.500.000 latu vērtībā īpašumā.
un no 100.000 vinnestiem un 2 prēmijām 1.091.008 latu vērtībā.
Valsts saimniecības departamenta direktors J. Miezis.
Vinnesti sadalās šādi:
Pir
10164
Banku
nodaļas priekšnieka v. i. V. Gailīts.
I klases izloze — 1931. g. no 2. līdz 5. martam.
«m^^
mdhn, 28. jūlijā š. g., pulkst. 3 pēcpusd. ,
Ls
Ls
ļš.m.m.uMļwC pārdos Rūpnieku un eksportieru savstarp.
2 vinnesti pa
2.000,—
4.000 —
kredītbiedrības uzdevumā viņas telpās, L. Smilšu ielā JVs 4, uz
4.000 —
4
„
1.000,—
attiecīgas personas rēķina, atklātā vairāksolīšanā
4
1.600
—
„
„
400,—
20
„
„
200,—
4.000 —
1 obligāciju Ls 10.000 nom.,
50
5.000 —
„
„
100,—
ingros. 1928. g. 17. sept. ar JVs 2408 uz nekust. īpašumu I. hip.
„
„
50
2.000 —
40,—
iecirknī ar JVs 559, grupa 2 Ne 128, Jāņa ielā JVs 16.
200
„
„
20—
4.000 —
Tuvākas ziņas augšminētā bankā.
800
„
„
10,—
8.000 —
12870
10240
Zvēr. Rīgas biržas maklers M. Okmians.
4,—
51.480,—
14000 vinnesti

par

Ls 84.080 —

II klases izloze — 1931. g. no 8. līdz 11. aprīlim.
Ls
Ls
2 vinnesti pa
5.000,—
10.000 —
4
„
„
2.000,—
8.000 —
6
.„
„
1.000—
6.000 —
6
„
„
400,—
2.400 —
20
4.000 —
200,—
„
„
50
„
„
100—
5.000 —
50
„
„
2.000 —
40,—
200
„
„
4.000 —
20,—
800
„
„
10—
8.000 —
12862

„

„6,—

77.172 —

14000 vinnesti par
Ls 126.572,—
III klases izloze — 1931. g. no 5. maija līdz 3. jūnijam.
Ls
Ls
2 vinnesti pa 20.000,—
40.000 —
2 prēmijas „
20.000 —
10.000,—
8 vinnesti „
5.000,—
40.000 —
24
„
„
2.000—
48.000 —
60
„
„
1.000—
60.000,—
70
„
„
400,—
28.000 —
210

„

„

600

„

„

700
6600

„
„
„

„
„
„

200,—
100,—

40,—

42.000 —
60.000 —
28.000 —

20,—

132.000,—

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 28. jūnijā
ir apstiprinājis
Rauzas pagasta

mel. sab. ,,Priediene" statūtu; .
Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
reģ. V daļas 219. I. p. ar JVs 1892.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
Valkas
apr.
Rauzas pagasta
Rauzas muižā,-e. Palsmani.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzd. ier. T. Erlachs.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zem-

kopības ministris š. g. 28. jūnijā
ir apstiprinājis Rencēnu pag. mel.
sab; ,,Punduri" statūtus.
Sabiedrība,ir ievesta mel. sab.
reģ. V daļas 220. 1. p. ar JVs 1893.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
Valmieras apr., Rencēnu pag.,
Gaiļu mājās, c. Rencēniem.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzd. ierēdnis

10153

T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūr63726
6,—
382.356 —
techniskā daļa paziņo, ka zemriuuv vimiesu
i
ls
kopības ministris š. g. 28. jūnijā
un
, prein. par
oou.joo,—
ir apstiprinājis Svētupes mel. sab.
3. Loterijas plānu, noteikumus un izvešanas kārtību apstistatūtus.
prina finanču ministris.
Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
4. Loterijas darbus pārzina un vada Sarkanā Krusta galvenās
reģ. V daļas 221. 1. p. ar JVs 1894.
valdes izvēlēta kommisija.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
5. Saskaņā ar Latvijas Sarkanā Krusta statūtu § 6, loterijas
(Valmieras apr.) Limbažos.
norēķini padoti Valsts kontrolei.
6. Tiesiskās attiecības starp loterijas ložu pircējiem un
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Sarkano Krustu, kā loterijas sarīkotāju, nosaka vienīgi šie noteiVec. sev. uzd. ierēdnis
kumi; nolīgumi, kurus noslēdz lozes pircējs un pārdevējs un kuri 10154
T. Erlachs.
nesaskan ar minētiem noteikumiem, Sarkanam Krustam nav saistoši.
Zemkopības
ministrijas
kultūr7. Par vinnestu izmaksu Sarkanais Krusts atbild ar visiem
techniskā daļa paziņo, ka zemsaviem īpašum.j§rn,
kopības ministris š. g. 28. jūnijā
II nodaļa. Ložu iekārtā.
ir apstiprinājis Vecmuižas mel.
1. Visas 300.000 lozes sadalās divās serijaā: A un B. Katras sab, ,,,Bebru purvs" statūtus.
sērijas lozes numurētas no 1 līdz 150.000. Pārdod pilnas lozes un
Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
pilno ložu piektdaļas (visām 3 klasēm) un klašu lozes (vienai klasei). reģ. V daļas 210. I. p. ar JVs 1883.
2. Pilnas lozes' derīgas visu triju klašu izlozēm. Klases lozes
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
derīgas vienīgi tai klasei, kurai tās pirktas.
Bauskas apr., Vecmuižas pag.,
3. Lozes numurs, uz kuru krīt kāds vinnests, nākošā klasē Vecmuižā, c. Vecmuižu.
vairs līdzi nespēlē.
Ja līdzspēl' ētājs grib loterijā tālāk piedalīties,
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
tad viņam jāpērk jauna loze.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
4. Klases lozes, uz kurām attiecīgā klasē nav kritis vinnests,
10155
T. Erlachs.
uz
IV
nodaļā
minētiem
noapmaina pret nākošās klases lozēm
teikumiem.
Zemkopības ministrijas kultūr5. Lozes derīgas, ja uz viņām ir Sarkanā Krusta priekšnieka techniskā daļa paziņo, ka zemun Loterijas kommisijas locekļu paraksti, attiecīgs numurs un kopības ministris-š. g. 28. jūnijā
sērijas apzīmējums un ja lozē iespiests Latvijas Sarkanā Krusta ir apstiprinājis
Gudenieku
un
zīmogs.
Alšvangas mel. sab. ,,Zvirgzd6. Par lozes īpašnieku skaitās tās uzrādītājs, un nekādi ezers" statūtus.
iebildumi par viņas zaudēšanu un bojā iešanu netiek ievēroti.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra V daļas
III nodaļa. Ložu cena.
209. 1. p. ar JVs 1882.
1. Pilna loze visām 3 klasēm maksā Ls 5,—, pilnas lozes
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
piektdaļa maksā Ls 1,—. I klases loze maksā Ls 1,50; par šīs lozes Aizputes apr., Gudenieku pag.
apmainu uz turpmākām klasēm jāmaksā
II klasē Ls 1,50 un ,,Ezerķebros" c. Aizputi.
III klasē — Ls 2,—.
Daļas vadītāja v. ļ. Pelsis.
2. Kas nav pircis lozi iepriekšējās klasēs, bet vēlas spēlēt 1015Sv Darbvedis T.* Erlachs.
turpmākās klasēs, tam jāsamaksā arī lozes iepriekšējo klašu vērtība.
Zemkopības 'ministrijas kultūrIV nodaļa.
Klašu ložu apmaiņa.
techniskā daļa paziņo, ka zem1. Klases loze derīga vienīgi tai klasei, kurai tā pirkta.
Ja kopības ministris š. g. 28. jūnijā
klases lozes īpašnieks, kuram klases izlozē nav ' kritis
vinnests, ir apstiprinājis Druvienas pag.
vēlētos piedalīties nākošās klases izlozē, tad tam jāapmaina loze mel. sab. ,,Pērle" statūtus.

Liepājas pilsētas krājkase
Lielā ielā JVs 21, pils. valdes namā

izūtrupēs
1930. g. 5. augustā, pulksten

17
vakarā, bijušā kino ,,Rojai" telpās, Tirgoņu ielā JVs 2, zelta un
sudraba lietas, briljantus, pulksteņus un obligācijas uz nekustam,
īpašumiem un ciias nepagarinātas un neizpirktas lietas, kas
ieķīlātas līdz 1927. g. 30. maijam
uz baltām ķīlu zīmēm ar NeN°
'
2035, 2554, 2898, 2843, 3026,
4657 un no 1927. g. 1. jūnija uz
dzeltenām ķīlu zīmēm ar JVqJV°
842, 855, 1232, 1694, 1767, 1825,
1857, 1871, 1878, 1894, 1906,
1926, 1941, 2100, 2103, 2358,
2463, 2480, 2505, 2884, 2907,
2914, 2920, 3028, 3196, 3248,
3291; 3325, 3337, 3401, 3461,
3466, 3654, 3660, 3748, 3777,
3815, 3825, 3826, 3838, 3856,
3884, 3894, 3899, 3909, 3918,
3977, 4111, 4165, 4218, 4257,
4274, 4339.
Pagarināšana
jāizdara vienu
nedēļu pirms galīgā termiņa notecēšanas.
Zemprovīgas zelta un sudraba
lietas proves valde salauž.
10!88v

Krājkases

valde.

Valsts Kazdangas

skolas ferma
š. g. 8. augustā, pīkst. 12, fermas

kantorī, Kazdangā,

pārdos vairāksolīšanā

miglu dārza rožu.

1. Izlozes dienas izsludina ,,Valdības Vēstnesī".
2. Lozes sagatavo un izlozi izdara Loterijas kommisijas
uzraudzībā.
3. Ložu numurus no 1 līdz 150.000 urr vinnestu zīmītes
ieliek urnās izlozes dienā publikas klātbūtnē. Katrs izvilktais vinnests
attiecas uz abām ložu sērijām, tādēļ vinnestu urna jāieliek vinnestu
zīmītes pusei no noteikumos paredzētiem vinnestiem.
4. Pēc katras pabeigtas izlozes Loterijas kommisija izdod
drukātu vinnestu sarakstu, kuru izsludina „Valdības Vēstnesī" un
izsūta ložu pārdevējiem.
5. Pirmo divu klašu izlozes ilgst ne mazāk kā 4 dienas ,
bet trešās klases izloze — ne mazāk kā 24 dienas.
6
Loterija padota Valsts kontroles uzraudzībai.

izūtrupēs

1930. g. 5. augustā, pulksten J7
vakarā, bij. kino „Rojal" telpās.
Tirgoņu ielā JVs 2, apavus, drēbes^
tepiķus,veļu, kažoka priekšmetus^
pulksteņus, traukus, velosipēdus,
mūzikas instrumentus , patafonus!
foto aparātus, dažādus saimniecības piederumus un citas nepagarinātas un neizpirktas lietas
kas ieķīlātas ar JxfsJVs 1509—219o!
Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu pirms galīgā termina notecēšanas.
10187
Lombarda valde.

KZ Ne 018968, ar reģ.
Ne 5768, izdotu no Gauru pag.
valdes 1928. g. 26. septembrī ar
Marijas Jegorovs vārdu.
9378z
Grobiņas pagasta valde izslud.
par ned. nozaudēto karaklausības

Mežu

.

izmantošanas akciju
sabiedrības valde
paziņo, ka

otrreiz, akc. pilna sapulce
notiks 1930. g. 5. augustā, pulkst.
6 vakarā, sabiedrības
telpās,
Rīgā, Šķūņu ielā Ne 16, ar šādu
dienas kārtību:
1)

Valdes un revīzijas kommisijas ziņojumi;
1929. g. pārskatu un bilances apstiprināšana;

2)
3)
4)
5)

1930. g. budžets;
Valdes locekļu vēlēšana:
Dažādi jautājumi.

Valde griež akcionāru vērību
uz to, ka pirmā sapulce nenotika,'

kādēļ šī sapulce saskaņā ar staapliecību JVs 13071, izd. 1927. g. tūtu 60. § Dūs pilntiesīga pie
2. jūnijā no Liepājas kara apr. katra akcionāru skaita.
priekšnieka
ar Jēkaba Buncis
10192v
Valde.
vārdu.
9377z
Ilūkstes apr. ņol. 2. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu sadegušo
Latv. iekšzemes pasi ser. KL
JVs 006622, izd. 1928. g. 29. aug.
no Ilūkstes apr. pol. 2. iec. pr-ka

ar Hertas-Kornelijas-Šariores AlsZutc vārdu.
9317z

Kinematogrāfu akc. sab.

„ARS"
paziņo

saviem akcionāriem,

ka,

divīdeode par 1929.gadu.

apmērā uz katru
akciju,
Ventspils apriņķa
priekšnieks 7%
tiek izmaksāta sākot no izsludiizsludina par nederīgu nozaudēto
nāšanas dienas akc. sab. ,,ARS"
karaklausības apliec. JVs 5562, kantorī Elizabetes ielā JVs 61.
izd. no 6. Rīgas kājnieku

pulka

10189

Valde.

komandiera 1929. g. 24. maijā ar
Pētera Vērša vārdu.
9213r •^Hi HiflnSHI^I^^^IIHHH^^flHiHH
Ventspils apr. priekšnieks izsl.

Likumu un Ministru kabineta

par
ned. nozaudēto
Latvijas
noteikumu krājums.
iekšzemes pasi CT JVs 003567,
izdotu no Ventspils pilsētas po1930. g. 10. burtnīca
licijas priekšnieka 1928. g. 15. iznākusi un dabūjama Valstsmaijā ar Anša Muca vārdu. 9333z tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
Ventspils apriņķa
priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi CT JVs 1641,
izdotu
no
Ventspils
pilsētas
policijas
priekšnieka
1928. g.
13. martā ar Elvīras Kārklinš
vārdu.

9335z

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas
iekšzemes
pasi
CZ

JVs 004588, izd. no Ventspils pilsētas policijas priekšnieka 1928.g.
2. janvārī ar Kārļa Skolmeistera
vārdu.
9232z
Ventspils apr. policijas 2. iec.
priekšnieks izsludina
par ned.
nozaudēto zirga pasi JVs853/00853,
izdotu no Ances pagasta valdes
1929. g. 19. aprīlī ar EduārdaGusta Cīruļa vārdu.
9210z

arī vienīgi

jāgriežas

ar

piepra-

sījumiem.
Burtnīca
maksai
bez piesūtīšanas Ls 0,20
ar piesūtīšanu .
,, 0,24
Saturs:
104) Likums par konvenciju par
zemūdens kabeļiem starp»
Latviju un Igauniju.
105) Likums par protokolu attiecībā uz Latvijas-Igaunijas robežas pārdalīto nekustamo īpašumu likvidācijas termiņa pagarināšanu.
106)

Likums par protokolu par

Amerikas Savienoto Valsti»
pievienošanos
Pastāvīgās
Starptautiskās tiesas Statūta parakstīšanas protokolam.

i. saUipfh liiiii
Bilance par 1929. 30. darbības
1930. g. 1. martā.

Aktīvs.
Kasē skaidrā naudā.
tālrunis — Kazdanga 1.
Fabrikātu gatavu . .
Materiālu dažādu . .
Valsts Kazdangas
Pusfabrikātu ražošan.
lauksaimniecības un zivko- Tekošo rēķinu ....
Debitori
pības skolas ferma
1930. g. 5. augustā, pīkst. 12, Dzinējspēka materiāli
Saņemamo vekseļu p.
fermas kantorī, Kazdangā,
Kustamās mantas. .
izdos jauktā izsolē
Nekustamās mantas.
Jaunbūves
izvešanai
mazāksolīšanā
Tuvākas ziņas fermas kantorī,

? Ls

gadu.

Pasīvs.

Ls

5 316, 98 Pamata kapitāls. . . 100 000 —
53 008,62 Hipotekārie aizdev. . 36 608 —
31218,57 Amortizācijas fonda.
9068,—
28 887,65 Kreditori. '
231048, 14
Maksājamie vekseļi:
420,96

52 600,17 kā nodroš. 39 175,—
10,50 kā maksai. 9 550,62
360,— Tīra peļņa
125724,36
100 000,—
15 743,57
Nākamā gada izdev.
1 709,50
Pārejošās summas . .
11,605,89

48 725,62
1 157,01

fermas „Ploces"
purva vaļējo
grāvju rakšanas darbus 3030 tek.
Ls 426 606, 77
Ls 426 606,77
mtr.
garumā, novērtētus par
izsoles
drošības
Ls 3670,—;
nauda Ls 370,—.
Peļņas un zaudēj. rēķins par 1929./30. darb. gadu.
Ar tuvākiem izsoles un darbu
Zaudēts.
Ls
Pelnīts.
Ls
izvešanas nosacījumiem var ieZaudēts uz šaubīgiem
Rezerves fonda, kuru
pazīties fermas kantorī.
10202
debitoriem ....
4531,23
nodibināja caur E.
Tālrunis — Kazdanga 1.
Fabrikātu pārdošana. 45 133,2!
Peltcera atteikša1 157,01
nos no savām krediNīgrandes pagastam, Tīra peļņa p. 1929..'30.
tora tiesībām ... 45 000,—
Liepājas apriņķī, vajadzīgs
Mašīnu daļām, kuras

ārsts.

Liepājas pilsētas lombards.

Izlozes kārtība un vinnestu saraksti.

ser.

?

*

lauksaimniec. un zivkopības

uz nākošo klasi.
Sabiedrība ir ievesta meliorāDarbības rajons — Nīgrandes un
2. Šāda nākošās klases loze jāizņem 20 dienu laikā pēc cijas sabiedrību reģistra V daļas
Embūtes pagasts, ar 30.35 iedzīiepriekšējās klases izlozes
beigām.
Minētā
laikā
iepriekšējās 211. 1. p. ar JVe 1884.
votājiem. Alga pēc valdības noklases lozes īpašniekam paglabā pēc iespējas
to pašu numuru
Sabiedrības
valdes
sēdeklis teikumiem, brīvs
dzīvoklis
ar
nākošās klases izlozei.
Cēsu apr., Druvienas pag. ,,Pēr|u- apkurināšanu
ārsta
mājā
un
3. Klases loze jāapmaina uz nākošo klasi tikai tur , kur tā
zvejniekos" c, Lizumu.
lauksaimnieciski
izmantojama
pirkta.
Daļas vadītāja v.
Pelsis. zeme. Pie ārsta mājas ir aptieka.
4. Ja iepriekšējās klases lozes īpašnieks nav 20 dienu
laikā 10l57v Darbvedis T. J.
Rrlarh;
Pieņemšana notiks I. g. 29. jūlijā,
savu klases lozi apmainījis, tad pārdevējam tiesība nākamās klases
pulksten 16, Nīgrandes pagasta
lozi pārdot citam.
namā, pie pagasta padomes, līdz
5. Pie klašu ložu apmaiņas jānodod atpakaļ iepriekšējās
kuram laikam kandidātus lūdz
klases loze.
Lielā ielā Ne 21, pilsētas valdes pieteikties, iesniedzot dokumen6. Kas šīs nodaļas iepriekšējo punktu noteikumus nav ievērojis,
namā,
tus par tiesībām ieņemt šo vietu.
bet vēlas piedalīties nākamo klašu izlozēs, tam jāpērk jauna loze
Tuvākā dzelzceļa stacija Vaiņode.
uz III nodaļā minētiem noteikumiem.
V nodaļa.

Gauru pagasta valde, Jaunlatgales apriņķī, izsludina par ned.
nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi

$>ažāāi
sludinājumi.

10199v
Madonas

Pagasta valde.
kara apriņķa

priekšu,

Ls

tika savāktas pēc
avārijas
. . . . .

5 821,4 j?

Ls

50 821,45

50 821,45

10141 v

Valde.

Rīgas niežu un būvju akciju sabiedrības
Bilance 1930. g. i. janvārī.
Aktīvs.
Ls
Pasīvs
Kase
442,09 , Akciju kapitāls. .
Inventārs
600,— Rezerves kapitāls.
Šaubīgi pai'ād' ....
72,50 i Kreditori
Debitori
4 858,05 . Norēķinu summas
Norēķinu summas . .
655,09 ; Neizdalīta peļņa .
Latvijas Privātbanka
1929. g. pelna ' . .
'
'
tek. rēķ.. . . ... 50 220,— ,

izsludina par nederīgu ' mir. rez.
Krievs, Otto Pētera d., dzim.
1893. g. 13. martā, karaklausības
apliecību JVs 19405, izd. 1924. g. Algas
17. okt. no Rēzeknes kara apr. Tekoši izdevumi
priekšnieka.
10184v
Nodokļi

Ls 56 847,73

Ls
. .50 000 —
580,56
. .
378,—
73,95
. .
. . 4 947,62
.

.

867,60

Ls 56 847,73

Peļņas un zaudējumu konts.

16,74
31862,75 Kursu starpība. . . .
9 958,24 Dažādi ienākumi... 57 378,42
84,60
3 140,83
Ventspils apriņķa
priekšnieks Apdrošināšana ....
izsludina par nederīgu nozaudēto Dažādi izdevumi. . . 11481,14
karaklausības apliec. JVs 13153, 1929. g. peļņa . . . .
867,60
izd. no Ventspils kara apr. pr-ka
Ls 57 395,16
Ls 57 395,16
1924. g. 17. dec. ar Rūdolfa
Grieze vārdu.

9212r

10140v

...

Valde.

