Maksa par „Valdibas Vēstnesi":

ar piesūtīšanu

bez piesūtīšanas

Latvijas valdības

par:

(saņemot ekspedīcijā)

Iznāk katru dienu, izņemot

Ls
22,—
12,—
6,—
2,—

gadu
/a gadu
3 mēn
I
„

par:

gadu
18,—
V2 S10,—
3 mēn
5,—
1
„
1,70
Par atsevišķu

Piesūtot pa pastu
un pie atkalpār—,12
devējiem

Papildinājums

pie

Ls

numuru

tieslietu

—,10

ministra

rīko-

juma par notāru skaitu Latvijā.

Rīkojums par Jaunjelgavas un apkārtnes
kopējās slimo kases slēgšanu.
Noteikumi par valsts pabalsta izsniegšanu
zivju žāvētavu vai sālītavu ierīko-

šanai.

Redakcija:

3.

Š. g. 25.

jūlija

rīkojumā

N° 7549

krišanu

Vēstn."

1930. g., 165. num.)
strīpot !. panta ,,b" punktu.
Rīgā, 1930. g. 7. augustā. JM°7816.
direktors Fr. Roze.

pārdot, ieķīlāt, iznomāt

skaitu Latvijā un papildinājumus pie tā,
nosaku notāru skatu:
1) Rīgā

-

13,

2) Valmierā — 2,
3) Dagdā — 1, atstājot pārējās vietās
līdzšinējo skaitu.
1930. g. 7. augustā.
Tieslietu ministris J. Pabērzs.

Tiesu departamenta direktors
Stokets.
Apstiprinu.
1930. g. 7. augustā.

Tautas labklājības ministris
V.Rubuls.

par Jaunjelgavas un apkārtnes
kopējās slimo kases slēgšanu.
Pamatojoties uz ,,Noteikumu par slimo
kasēm" 26., 29. un 30. p., tautas lab-

klājības ministrija nosaka:
1. Jaunjelgavas un apkārtnes
slimo kases, kuras statūti reģistrēti

kopējās
1922. g.
8. aprīlī (,,Vald. Vēstn." 84. num.), darbību ar š. g. 1. augustu izbeigt, izslēdzot

šo kasi no slimo kasu saraksta un pievie-.
nojot tai pierakstītās darba vietas Rīgas
. centrālai kopējai slimo kasei.

2.

Visas

Jaunjelgavas

a) attīstīt

un

par dokumentu
katras personas

pazaudēšanu

no

,, —,80

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 8. jūlija lēmumu ir apstiprinājis
Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības

zemes kultūras biroja sastādīto un Skultes
meliorācijas sabiedrības ,,Mazupīte" dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Rīgas apr.
Skultes pag. Skultes meliorācijas sabiedrības ,,Mazupīte" strauta augšgala regu-

vai apgrūtināt.

pienākums ir:

lēšanas projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem

sekmīgu darbību zivju pār-

ierīkošanai.

b) uzturēt žāvētavu vai sālītavu kārtībā un izdarīt uz sava rēķina vaja-

1. Zemkopības ministrija izsniedz zvejniecības kooperatīvām sabiedrībām valsts

dzīgos remontus pēc zemkopības
ministrijas norādījumiem,

ties Skultes meliorācijas sabiedrībā ,,Mazupīte", minēto meliorācijas darbu izvešanā

žāvētavu un

sālītavu

strādāšanā,

pabalstu budžeta robežās, priekšzīmīgu
zivju žāvētavu vai sālītavu ierīkošanai.

2.

Pabalstu

var

izsniegt

ne

c)

no

sabiedrības

pārstrādāšanā

zivju

ievērot

Kultūrt. daļas vadītāja vietā J. Pelsis.

ministrijas

Darbvedis Brandts.

darbinieka

va-

Paziņojums.

apdrošināt žāvētavu un sālītavu uz

daļa paziņo, ka zemkopības

sava rēķina pret uguni vismaz izsniegtā valsts pabalsta apmērā, ap-

š. g.

dažādus izmēģinājumus

Zemkopības ministrijas kultūr'techniskā

pārstrādāšanā,

e)

sapulces
protokola par pabalsta pieprasīšanu, statūtu apliecinātu norakstu, žāvētavas resp.
sālītavas projektu (zīmējumu) un izmaksas

drošināšanas polisi izrakstot uz ministrijas vārdu un nodot to pēdējai.
8.

Par

žāvētavām

un

sālītavām

un

5. Piešķirto
pabalstu ministrija
izsniedz pa daļām.
Pirmo pabalsta daļu
var izsniegt, ja žāvētavas vai sālītavas

kopības nodaļas norādījumiem.
9. Ja sabiedrība 3 resp. 5 gadu laikā,
skaitot no žāvētavas vai sālītavas izbūves

būvei ir piegādāti vajadzīgie būvmateriāli.

dienas ir kārtīgi pildījusi šos noteikumus,
izsniegtais pabalsts nav vairs atprasāms

Turpmākās daļas izsniedz sakarā ar paveiktiem darbiem.

un

ministrijas

pārraudzība

ministrijai

ir

tiesība

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas ipašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par

darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā
uzturēšanā.
Rīgā, 1930. g. 21./22. jūlijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.
Liepājas lauku iec. miertiesnesis
izbeidz

1930. N«
g. 8. augustā.

25769.
J. Zariņš.

Pārvaldes priekšnieks

Izsniegtais pabalsts izlietojams tanī

budžeta gadā, kad tas atvēlēts. Izņēmuma
gadījumos ar zemkopības ministra pie- I

pienākumu pieda-

līties Ugāles-Piltenes meliorācijas sabiedrībā ,,Kāršumežs", minēto meliorācijas

at-

prasīt.

matā.

ministris ar

ir apstiprinājis

vadgrāvju projektu.

par pabalsta

tūliņ pabalstu

lēmumu

mežs" dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Ventspils apr. Ugāles pag. Ugāles-Piltenes
meliorācijas sabiedrības ,,Kāršumežs" no-

izlietošanu izbeidzas.
10. Ja sabiedrība
nepilda šos noteikumus vai pretēji ministrijas norādījumiem nenovērš pastāvošos trūkumus,

Piezīme.
Žāvētava vai sālītava ceļama tikai uz sabiedrībai piederošas
vai uz ilggadīgā nomā iegūtās zemes,
pie kam, ja iznomāta privātzeme, tad
pabalstu var izsniegt tikai tad, ja
nomas līgums korroborēts zemes grā-

8. jūlija

kultūrtechniskās daļas sastādīto un Ugāles"*
Piltenes meliorācijas sabiedrības ,,Kāršu-

ie-

sniedzams
zemkopības ministrijai
ierīkošanas pārskats, bet ikgadus ne vēlāk,
kā 30. aprīlī iepriekšējā gada darbības pārskats, sakārtots pēc zvejniecības un ziv-

aprēķinu.

6.

Rīgā, 1930. g. 18. jūlijā.

zivju

dībā

pilnas

Iesniegtos projektus pārbauda
apstiprina Zemkopības ministrija.

un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

mini-

pārstrādāšanā,

d) izdarīt

3. Sabiedrības, kas vēlas saņemt pa-,
balstu žāvētavu vai sālītavu ierīkošanai,
griežas rakstiski pie zemkopības ministrijas, iesniedzot līdz ar lūgumu lēmuma

izrakstu

zivju

strijas norādījumus
un
informēt
zvejniekus- par gūtiem sasniegumiem

vairāk

kā 50 proc. apmērā no žāvētavas vai sālītavas ierīkošanas izdevumiem.

apkārtnes

kopējās slimo kases saistības, naudas līdzekļi un pārējā manta ar š. g. 1. augustu
pāriet uz Rīgas centrālo kopējo slimo kasi.

4,—

„ —,15

dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts
par pienākumu piedalī-

par valsts pabalsta izsniegšanu zivju

4.

Rīkojums

Sabiedrības

Noteikumi

rindiņu

Valdības iestāžu paziņojumi.

izlietot

Ja pabalsts pārsniedz Ls 2500, uzraudzības
laiks ir 5 gadi.

1930. g. 8. augustā.

Papildinot un grozot tieslietu ministra
1925. g. 28. jūlija rīkojumu
par notāru

var

d)

ziņas un piekrišanas žāvētavu vai sālītavu

Zemkopības ministris V. Gulbis.

pie tieslietu ministra rīkojuma par

summas

tālāku

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
—,20
vienslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
,. —,25

Rīgā, pilī Ni> 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

izsniegtās

tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
Ls
par katru

skaitās zemkopības ministrijas uzraudzībā
un sabiedrībai nav tiesības bez ministrijas

Apstiprinu.

Papildinājums

dienas

otrā budžeta gadā, bet ne vēlāk kā līdz
I. oktobrim.
7. Žāvētava vai sālītava, kuras ierīkošanai izlietots valsts pabalsļsnelielāks par
Ls 2500 3 gadu laikā no ierīkošanas

? Darba aizsardzības departamenta

Valdības rīkojumi mi pavēles.

a)

Kantoris un ekspedīcija:

,C*^^^I^^^^^^

Sociālās apdrošināšanas nod. vadītājs
H. Liepiņš.

notāru skaitu Latvijā.

un

g.^b^p^rt^g^

Rīgā, pili Mi? 2. Tālrunis 20032
^^^^^^^^^
^
Runas stundas no 11—12
^p

(„VaId.

Sludinājumu maksa:

oficiāls
laikraksts
svētdienas

jg|L

' Alises-Katrines

Mārtiņa

m. B r ū Vēst-

manis
meklēšanu {iespiests „Va!dības
neša" 1929. g. 28. oktobra 245. numurā).

Nodaļas vadītājs V. Miezis.

Liepājā, 1930. g. 6. augustā.

N° 945.

Miertiesnesis (paraksts).
Sekretārs T. Riekstiņš.

1

Nekustamas mantas saraksts,
kuras

īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pec zemkopības ministra s. g. 8. jūlija

lēmuma ir jāpiedalās Skultes meliorācijas sabiedrība

„Mazup!te", jāņem

dalība pie Rīgas apr. Skultes pag. Skultes mel. sab. „Mazupīte", strauta augšgala regulēšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

I

Dalībnieka

3

Dalībnieka

«
&

IT"

Vārds

un

uzvārds

Māju N2N2

Dalībniekam
piederošo

Kāda pagastā atrodas mājas

yai

īpašumu tiesību

viņa lietošanā

pēc

«-«-

esošo māju

mērnie-

.

..

mmtJm

?

pēc
zemes

un pie kādas agrākās muižas

..
—?"?

gjg

'

izmaks aV

projekta,
anrēkfna
darfhnieku

Piezīmes

SļļftĻ

^

Ls

^^
_1
^
^__
—

1.

Eicen un Antonija Eicen ....
2.
Pēteris-Alfrēds Pētefa d. Tiltiņš . .
3.
Augusts Jura d. Ozolkāja
4.
Jānis Dāvā d. Vīlips
5.
Jams Jāņa d. Bērziņš
6.
Herberts Paula d. Baltiņš
7.
Jānis Kārla d. Martinsons
Miķelis un Jānis Sīmaņa d. Verneri. .
8.
9.
Pēteris Vīlips
10.
Mārtiņš Vītols
11Jr tis Jāņa d. Ķēniņš un atr. Marija
Viļā

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

šinī dalībnieku sarakstā uz-

Otto Gerhards Eicens, Marija Ozols,
dzim. Eicen, Emīlija Purīņ, dzim.

{B. Ķēniņ,
*
Jānis Andersons

dz. Rožkalns. . .

Jānis Dalbinš
Ernests Mārtiņa d. Lūsis
Mārtiņš Friča ' d. Špūle
Alfrēds Teodora d. Ozoliņš

Jānis Andreja d. Litovkins
Kārlis Anša d. Bērziņš
Ernests Jēkaba d. Krūmiņš ....

Rīgā, 1930. g. 18. jūlijā.

Mantoj. masa

Sproģi

īpašnieks

Indrāni
Ozolkalni

131F
317F

Avotiņi
Upeslejas
Rūniņi

130F
132b
—

„
„

„
„
„

,
„
īpašnieki
īpašnieks

„
„
„
„

,,
Mantoj. masa
īpašnieks

Pūliņi

Lieljaunzemi
Saustiņi

—

3F

10
4F

Kalnareiņi

5F

Mazjaunzemi

9
6F

Līčupi
Smiltnieki

7F

Cirpi

8

Jaunskujiņi
Dzintari

9F

Vecozoli
Ennaki

Dzirnupi

8F
10F

2692
13827
.3829
2690
—
3007
8212
—

6207
—
—

5186
7409
7276

7

8753
4355

UF

8192

Skultes pagasta Skultes muižas
,,
„

,,
„

„

„

„

„

„

„

,,

„

„

„

„
„

„
„

„
„

„
,,

.

,,
„

„
„

„

104,—
133,—
101,—
48,134,—
356,—
98,—
163,—

„

„

„

„

158 —

„

„

,,

„

162,—

,,
„
„
„
„
.,

„
„
„
„
„
„

„
„
,,
„
„
„

„
„
„
„
„
„

,,

„

„

„

521,—
121,—
145,—
566 —
83,—
144,—
75 —

„
„

„
„

„
,,

„
,,

173 —
317 —

Kultūrtechniskās

nJS^KkSmalTa^MmaTu
dalībnieku maksājumuno "
teikšanai un nokārtošanai kā

pie darbu pirmreizējas izve-

SH^ftgJg^gģ
neņemot vērā darbu faktisko izmaksu, kura var būt
mazāka vai lielāka.

daļas vadītāja v. J. P e 1 s i s.
Darbvedis Brandts.

i.

Nekustamas mantas saraksts,
Ugāles-Piltenes

jūlija lēmuma ir jāpiedalās
kuras īoašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministja S. g. 8.

-

r
a.

īpašumu tiesību

uzvārds

vārds un

^„^
apzīmējuma

Ķ

i1.
2.
3
4
'
5
O.
6.
7.
8
9^
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

lānk Silkalns
janis
biiKdins
Andrejs Altmans
Indriķis Dusse
? ?
Andrēis Ekšteins
? ?
Anna Lduie
/\nna
Laure . . .' ?
. . .
Anna Bader un Anete Bader
Kārlis Dunkuris
Kārlis Kaneps
Marija Eidman
Ernsts Šķēle
Jānis Žvingulis
Andžs Ozoliņš
Jēkabs Pluce un Jūle Pluce ....
Alfrēds Ozollapa
Kārlis Žvingulis
ļJānis Putniņš un Dore Putniņš . .
Marija-Auguste Štāls .......

18.

Andrejs Zalkalns

19.

Elizabete

20.

Matīss Vesels

21.
22.
23.
24.
26.

Kārlis un Jūlija Mitenberg
....
Uldrikis un Jūlija Grundmani ...
'
Jānis Šterns
Andrēis Čače
' . . .
Jānis Dreimanis
ļūle Bērziņš

27.

Ansis Grundmanis

28.
29.

Fricis Vēvers
Reinis Pūce
Jēkabs Čikste
'Indriķis Emke
Valsts (Mežu departaments) ....

25.

'

Kajak

30.

31.
32.

pēc
zemes
grāmatu
reģistra

—

2456/5957
-jiotii/i/ino'

Vankas
.

„
,,
„
„
»_
Līdzīpašnieces
īpašnieks
„
„
„
,,
„
Līdzīpašnieki
īpašnieks
„
Līdzīpašnieki
īpašniece

^''ik
Zāģi

4

Laukgali

2

„
„
„
„
,
Ieguvējs
īpašnieks
„

Pele
.
Jaņtomi
Dižmārtiņi
Šusteri
Reine
Dumači
Vecvagari
Laide
Upmalnieki

8
—
—

Priežkalni
. .
Pīkoli
Jauribirznieki|
Rumbuži
Ģiģe
Vēseļi

—

Rumbe
Sinepes
Kažoki
Tiltiņi
Sirgumi

—'
—

78/1088
1794/5563

—

2679/6493

—
—
—

2128/7437
2677/6491

—

īpašnieks
Ieguvējs
—

"

"

"

„
„
„

ncu_

Ir^o
1052,
312,—
418—
ifi9
[ Ai'~
843,—

,,
„
„

„
„
„
„
Ugāles pagasta Ugāles muižās

J°

„

„

„

,,

1450,—

„
,,

„
„

„
„

1329—
1206 —
1120 —
389 —
175 —
294 —
427 —
150,—
880,—
944 —
695,—
403,—
454 —

„

„

„
„
„

„

„

„

„

,,
„
„
,,

„
„
„
,,

„
„
„
„

„
„
„
„

,,

88/1098

„

„

„

„

63/1073

,,

„

,,

„

100/ 1110

„

„

„

„

1901/7110
87/1097
93/1103
70/1080

„
„
„

„
„
„

„
,,
„

„
„
„

„
„

„
„

„

„

589 —

'

726 —
356 —
226,—
470 —
435 —
432 —
422 —

Sirgum muižas

„
„

,, .
„

„

,,

„

„

Zemesozoli

55F

1884/7093

Vēveri
—
Višnieki
Emke
Valsts meži un

56F
58F
.59F
29
—

1885/7094
—
1880/7089
—
—

„
„

„
„

„
„

„
„

„
„

„
„

„
„

„
„

šinī dalībnieku sarakstā uz
radītas darbu izmaksas sum
mas uzskatāmas par pamati
dalībnieku maksājumu no
teikšanai un nokārtošanai k;
pie darbu pirmreizējas izvešanas, ta ari pie izvestc
darbu
uzturēšanas kārtībž
turpmāk, neņemot vērā darbi
faktisko izmaksu, kura va
būt mazāka vai lielāka.

2213—

"

,,
„
„

1947/7256
1883/7092

.

Piezīmes

skaitu

51F
52F
54F

Līcinieki

„
Ieguvējs

aprSdna
dalībnieku

,,
„
„

1327/4091
ims/a/ļn,
3035/8491
61/1071
90/1100
85/1095
62/1072
741/1112

Atmatas

projekta,

un pie kādas agrākās muižas

Piltenes pag. Piltenes muižas

ļ^',^

— ?:

Kādā P8 astā atrodas maias

niederēia
piederēja

1208/3578
1330/4095

—

,

uzturēšanas.

izmaksa pēc

pēc
mēmie«bas
plāniem

ipcismc^
īpašnieks

„Karsumezs

darbu kartība
Darbu

xrxr
..-,
Maju
NsNi

Dalībniekam
piederošo vai
viņa lietošanā
esošo māju
nosaukums
iiubdUKuius

Dalībnieka
Dalībnieka

meliorācijas sabiedrība

un izvesto

novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas
jāņem dalība pie Ventspils apr. Ugāles pag. Ugāles-Piltenes mel. sab. ,;Kāršumežs"

268—

Piltenes pag. Piltenes mežu novads
Ugāles pagasta Ugāles-Zlēku

85 —
1651,—

pļavas
Kultūrtechniskās

Rīgā, 1930. g. 21./22. jūlijā.

daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Papildinājumi

Tallina,

un pārgrozījumi

valsts depozītu kontu

sarakstā

Latvijas

bankā.

Igaunijas

Atvērti no jauna šādi konti.
Konta

|

Nosaukums
Rīgas apr. 5. iecirkņa miertiesnesis

JV°

|

Kādā Latvijas bankas
nodaļā konts atvērts

Rīkotājs
Rīgas apriņķa 5. iecirkņa

DN 76

Rīgā

miertiesnesis
;

DN 77

Valkas apriņķa

4. iecirkņa

Alūksnē

Jaunās valstis.
Tallinā.

Tallinā, 10. augustā.
Pīkst. 6 rītā
igauņu kreiseri ,,Lennuk" un ,,WamboIa"
un torpedlaiva ,,Sulew" juras kapteiņa
Borgmaņa vadībā izbrauca pretim Polijas
valstsprezidentamMoscickim. Pīkst.7,30
parādījās prezidenta tvaikonis ,,Polonia "
līdz ar
eskorta kuģiem.
Pulksten 8
iepretim Pakerortas bākai notika Igaunijas
kara
kuģu
satikšanās
ar
poļu
kuģiem, pie kam igauņu karakuģi
pie
Naissaras salas apsveica Polijas prezidentu
ar 21 salūta šāvienu. Pīkst. 9.50 „PoIonia".
iebrauca Tallinas reidā.
Pie prezidenta '
kuģa motorlaivā piebrauca Polijas sūtnis
Igaunijā Libickis, kara atašejs Kara
un prezidentam
piekomandētais igauņu
līdz

pulkvedis

Brede.

tām neliekuļotām cienības un draujūtām, kādas igauņu tauta lolo

Igau-

No

šī

brīža

pat

prezidenta aizbraukšanai
uz
Katrinentales pili visu laiku gaisā riņķoja
igauņu kara lidmašīnas.
Pīkst. 9.10 no
poļu karakuģiem
atskanēja apsveikšanas
salūts, uz ko atbildēja igauņu karakuģis
„Lennuk". Pīkst. 10.45 „Polonia" izmeta
enkuru Tallinas osta.

Ostmalā

bija

Prezidentu

nieces,

nostādīti

skolnieki ar kaapsveica divas skol-

pasniedzot

valsts krāsās.

viņam puķes Polijas
No ostas līdz pat Katrinen-

tales pilij rindās stāvēja karaspēka dajas.
Milzīgas ļaužu masas pildīja ielas un jūsmīgi apsveica augsto viesi, kad tas kopā
ar
Igaunijas
valsts vecāko un pavadoņiem devās automobiļos uz Katrinentales pili.
lai

lina,

lu.

augusta.

lallinas

ostā

piemiņā

paliks

sirsnīgā

man tika parādīta Polijas galvas pilsētā,
liek raudzīties uz tagadējo vizīti kā uz

sevišķi

tiesas priekšsēdētājs, ministru kabineta
locekļi, valstssekretārs, valsts kontroliers,
ģenerālis Laidoners, Tērbatas universitātes rektors, Tallinas pilsētas galva, pilsētu, apriņķu un pag. pašvaldību deputācijas
un armijas augstākie virsnieki.

Polijas

prezidentam

Igaunijas

valsts

vecākā pavadībā piebraucot pie Katrinen-

laimīgu notikumu visai Igaunijai.

dedzību pieķērušās augstākiem
ideāliem,

aizstāvēšanai.

pleca miera un taisnības

Šai

pārliecībā es paceļu
savu glāzi uz Jūsu ekselences, uz visu lielo
uz

Poliias

zelšanu

un

labklājību

Moscickis

uz

esat

malā valsts vecākais līdz ar pavadoņiem
iesēdās motorlaivā un devās uz Polijas
prezidenta kuģi.
Braucot garām karakuģiem, pēdējie salutēja ar 21 šāvienu.
Pulksten
10.50
valsts vecākais orķestrim
spēlējot
uzkāpa
uz tvaikoņa

,,Polonia".

Pēc apsveicināšanās Polijas

valsts prezidents

un

Igaunijas

valsts ve-

Pašā pilī bez prezidenta

telpas viņa

dēlam

Michaelam un adjutantam majoram Jurgelevičam.
Pīkst.
12.15
pilī augstajam
viesim
stadijās priekšā
diplomātiskais
korpuss, bet pīkst. 13.30 notika intīmas
brokastis pie valsts vecākā.
Igaunijas

ārlietu ministris Lattiks tai pašā laikā sarīkoja brokastis par godu Polijas ārlietu
ministrim Zaļeskim.

palīdzējuši

ievērojamo

tās

politisko

nostiprināt ar savu
darbību

ilgu

gadu

laikā un ka jūs esat pratuši šo draudzību
veicināt ar savu viziti Polijas valsts galvām,
atstājot tur vislabākās atmiņas, kas paliks mums uz visiem laikiem.
Poļi redz
igauņu tautas atdzimšanā un Igaunijas
valsts ļoti ātrā uzplaukšanā
jums tik
dārgā vēsturiskas taisnības principa uzvaru.
Poliju un Igauniju saista atminas

tos

sa-

ievē-

LTA.

Māksla.
Dailes teātra personālam jāierodas teātrī pirmdien, 18. augustā, pulksten 10 rītā.

KURSI.
Rīgas biržā, 1930. gada 11. augustā.

1
1
100
100
100
100
100
100
100
100

100

galvas standartu.

rezervētas

augstu

referāti par mežsaimniecības jautājumiem.

republikas prezidents savu pirmo oficiālo
viziti nodot atbrīvotās Igaunijas galvas

Moszicka

Igau-

mērķu

versitātes lauksaimniecības fakultātes telpās, Kronvalda bulv. 1. Paredzēti arī

100

pretim

Ost-

novērtē

apsveic

lielo

Mežkopju sapulce.

Valstsvecākā kungs!
Tie ļoti sirsnīgie
vārdi, kurus Jūsu ekselence savā apsveikumā veltīja manai tēvijai, dziļi mani aizkustināja. Esmu laimīgs, ka varu kā Polijas

valsts vecākais Strandmans, lai dotos
valsts prezidentam.

attī-

Latvijas mežkopju
savienības biedru
sapulce notiku 24. augustā Latvijas uni-

atradīsies vienmēr civilizēto tautu

saimē plecu pie

pilsētā un ka varu Jums nodot sirsnīgākos
draudzības apliecinājumus, ko Polija jūt
pret Igaunijas
tautu.
Jūs, ekselence,
pazīstat šīs jūtas, jo vairāk tādēļ, ka paši

Polijas

to

?tlHHM

cilvēcības

tales pils, aizsargu orķestrs to apsveica
ar poļu himnas skaņām. Kad prezidents
iegāja pilī, virs tās uzvilka Polijas valsts

No Katrinentales , pils pulksten
10.50
izbrauca
jātnieku ' eskorta
pavadībā

un

rojamos sasniegumus, ko tā spīdošā kārtā
panākusi, pateicoties savu lielo valstsvīru
neatlaidīgai darbībai, sasniegumus, kurus
man ir laime personīgi apbrīnot.
Paceļu
savu glāzi uz Jūsu ekselences veselību un
dzeru
Igaunijas
republikas
godam un

Igauņu tauta šai vizite redz jaunu ķīlu
tam, ka mūsu valstis, kuras ar vienlīdzīgu

Polijas valsts prezidents
tam atbildēja:

valsts

un

uzņemšana, kāda

to

prezidents,

sniegšanai

šo

RĪGA.

slavenās poļu tautas vadoņu veselību un

riigikogu

prieku

līdzdarbību

sevi kalpošanai augstajām miera un radoša darba idejām. Šai nolūkā viņa nav
mitējusēs izveidot draudzības saites ar

Polijas valsts prezidentu Moscicki sagaidīja Igaunijas augstākās amatpersonas,

starpā

neliekuļotu

nijas

igauņu tautas labklājībai.

kas

atskanot fanfarām un lielgabalu tautām, kuras lolo tos pašus iedālus, sevišķi
ar saviem tuvākiem un tālākiem kaimisalūta šāvieniem, atstāja kuģi.
Prezidentam nokāpjot malā, orķestrs spēlēja ņiem. Dziļā atbalss, kādu šie centieni atraduši jūsu ekselences un lielās poļu nācijas
poļu valsts himnu.
Pēc nokāpšanas no kuģa Polijas valsts vairākkārtīgos draudzības apliecinājumos,
prezidents pieņēma goda sardzes parādi. starp kuriem man sevišķi neaizmirstamā
rogiem.

ar

pati dzimusi kara
vētrās un postā, no paša sākuma veltījusi

republika,

cākais,

Igaunija.

attiecībām

kopīgie ideāli un centieni pēc sadarbības
miera un taisnības nodrošināšanai. Polija

nijas

Virsgrāmatvedis P. Runģis.

senām

tuvina vienu otrai visām kultūras tautām

attiecībā pret diženo poļu tautu.

J. Miezis.
Valsts budžetu nodaļas priekšnieks J. Benšons.

viņu

stību zem kopīgā rietumu kultūras iespaida.
Šodien mūsu tautas vēl ciešāk

Prezidenta kungs!
Šai svinīgā dienā,
kad pirmo reizi ilgos vēstures gados ļoti
godājamais slavenās
Polijas prezidents
sper savu
kāju
neatkarīgās
Igaunijas
zemē, es esmu laimīgs vissirsnīgākā kārtā
apsveikt Jūsu ekselenci visas igauņu tautas

dzības

Valsts saimniecības departamenta direktors

armijas

vecākais Strandmans

par

sacija šādu runu:

par

Rīgā, 1930. g. 7. augustā.

valsts prezidents

valsts

par

vakarā

Es ceru, ka šī īsā vizite dos jūsu
ekselencei iespēju, personīgi pārliecināties

miertiesnesis

Polijas

Galā dinejā

vārdā.

Valkas apr. 4. iecirkņa miertiesnesis.

10. augustā.

godu Polijas valsts prezidentam

100
100
100
100
100

Devīzes:
Amerikas dollars
Anglijas mārciņa
Francijas franku
Beļģijas beigu
Šveices franku
Itālijas liru
Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
....
Dānijas kronu
Austrijas šiliņu
Čechoslovakij'as kronu . .
Holandes guldeņu
....
Vācijas marku '.
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu
Lietavas litu

5,174—5,184
25,20—25,25
20,30—20,45
72 ,20—72,75

100,35—101,10

27,03—27,24
139,00—139,70
138,55—139,25

138,55—139,25
72,85—73,55
15,31—15,46

208,20—209.25
123,40—124,05
12,95—13,07
137,80—138,50
57,55—58,75
51,40—52,10

Dārgmetāli:
Zelts 1 kģ

3425—3445
50—58-

Sudrabs 1 kg

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . .
98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums
.
98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .
92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes
96—97
Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.

lietā

viņu

un

laulības

šķiršanas

no

pielikumiem
un
uzdot savu dzīves vietu Jelgavas
pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais
neierastos,
lietu
noliks
«
?
uz termiņu
un izspriedīs
bez
Latvijas Tiesu Palāta,
viņa klātbūtnes.
ieradīsies,
Ja
uz Tiesu iek. lik. 339. panta pabet savu dzīves vietu Jelgavā
mata, dara zināmu, ka ar Tiesu neuzdos, aicinājumu
uz tiesas
Palātas departamentu kopsapulsēdi un visus pārējos papīrus
ces 1930. g. 22. jūlija lēmumu
atstās tiesas kancelejā.
zvērināta advokāta palīgs Izracis
Jelgavā, 1930. g. I. augustā.
Gūt mans pielaists pie svešu
L. JVs 369/30.
, 11321b
lietu vešanas Tiesu palātā.
Priekšsēd. v. K. Vītols.
Rīgā, 1930. g. 8. augustā.
Sekretāra pal. F. Kāps.
Tiesu palātas priekšsēdētāja v.
Jelgavas apgabaltiesa,
T. Zvejnieks.
pamatodamās uz sava šā gada
1.1895z Sekretārs A. RīivaIds.
3. jūlija

Rīgas apgabaltiesas

1. civīlnodaļa

uz Civ. proc. lik. 293., 295.. 298.,
301., 309. un 311. p. pamata, uz
Latvijas bankas lūgumu viņas
prasības lietā pretjohanu Ohlse' nu
summā 13.587 lati pēc obligācijas
uzaicina Johanu Ohlsenu, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti pilnvara,
izziņa un noraksti
obligācija,
atbildētājam.
Ja atbildētājs noliktā laikā ;
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas1
sēde lietas klausīšanai aizmuguriski.
L. No 3212.
Rīgā, 1930. g. 2. augustā.
Priekšsēdētāja b. v. R. Gaigals.
11493o
Sekretārs J . Smeils.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

ar

1930. g. 29. jūlija lēmumu
ir atzinusi' Augustu Jāņa dēlu
Idvanu
par
maksātnespējīgu
parādnieku tirdzniecībā, kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi:
1)
uzlikt
uz parādnieka
ne' 'aizliegumu
kustamiem īpašumiem, kā arī
apķīlāt
viņa kustamo
mantu,
ja
tāda
atrastos
viņu
iestāžu robežās un 2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai
par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā arī summas, kās
pienākas iestādēm.
i Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai par savu parādu prasībām no parādnieka, kā arī par
parādniekam
summām, kādas
pienākas, neskatoties, vai maksājumi notecējuši vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
ari par maksātnespējīgā nekustamiem īpašumiem, kas
at:rastos viņa pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.
' Augšā minētie

nolēmuma, dara zināmu

vispārībai, ka

parāds pēc obligācijas 357,64 kr. rbļ. lielumā,
korrob. 1886. g. 5. sept. Ns 5106
uz Jelgavas apr., Elejas muižas

mājām, ' ar

„Dimjautii"

zemes

grām. JVe 431 atzīts par samaksātu

un lūdzējam Paulim Vērmanim
dota
tiesība
prasīt
attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.
Jelgavā, 1930. g. 4. augustā.
L. Ns 3105/30.
11502b
Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretāra v. J. Abrnmaitis.
Jelgavas apgabalt. reģistrāc.

Sekretāra p. i. M. Helmanis.
Jelgavas apgabalt.

reģistrāc.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā
tiesas sēdē
1930. g.
14. janvārī izklausījusi mir. Indriķa Teņa d. Piedēs mantošanas
lietu, nolēma: par bezvēsts prombūtnē esošā Pētera Indriķa
d.
Piedēs atstāto
mantu
iecelt
aizgādnību, par ko izpildīšanai
pazinot attiecīgai bāriņu tiesai.
Rīgā, 1930. g. 2. augustā.
11494o
L. No 2623.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

nod.

paziņo, ka Jelgavas īrnieku biedrība, kas reģistrēta ar apgabaltiesas 1924. g. 27. okt. lēmumu,
saskaņā ar šīs tiesas 1930. g.
23.

janv.

lēmumu

slēgta

un

likvidācija izbeigta.
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā.
L. Ns 284/24.
11396b
Nodaļas pārzinis (paraksts).
Sekretāra p. i. M. Helmanis.
apgabalt. reģistrāc.

Jelgavas

nod.

paziņo, ka Dobeles un apkārtnes
cukurbiešu audzētāju
biedrība,
kas reģistrēta
ar apgabaltiesas
1928. g.
14. maija
lēmumu,
saskaņā ar šīs tiesas 1930. g.
28. aprīļa lēmumu
slēgta un
likvidācija izbeigta.
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā.
L. JVe 82/28.
11397b
Nodaļas pārzinis (paraksts).
Sekretāra p. i. M. Helmanis.
Jelgavas apgabalt. reģistrāc.

paziņojumi iz?darāmi četru mēnešu.laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
?dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Rīgā, 1930. g. 2. augustā.
11392
L. Ne 1401-1. g.

nod.

paziņo, ka Užavas meliorācijas
sabiedrība
,,Purvs ", kas reģistrēta ar Liepājas apgabaltiesas
1925. g. 20. augusta lēmumu,
saskaņā ar šīs tiesas 1930. g.
23. janvāra lēmumu slēgta un
likvidācija izbeigta.
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā.
L. Ns 22.
11395b
Nodaļas pārzinis (paraksts).

nod.

paziņo, ka Džūkstes piensaimnieku sabiedrība, kas reģistrēta
ar apgabaltiesas 1923. g. 19. marta lēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929. g. 19. dec. lēmumu slēgta
un likvidācija izbeigta.
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā.
L. JV2 116/23.
Nodaļas pārzinis

11398b
(paraksts).

Sekretāra p. i. M. Helmanis.
Jelgavas apgabalt. reģistrāc.

nod.

pazņo, ka Zasas krāj-aizdevu
kas reģistrēta
ar
sabiedrība,
apgabaltiesas 1923. g. 9. aprīļa
lēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1930.

g.

27.

marta

lēmumu

slēgta un likvidācija
izbeigta.
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā.
L. JVs 133/23.
11399b
Nodaļas pazinis (paraksts).
Sekretāra p. i. M. Helmanis.
Jelgavas apgabalt. reģistrāc.

nod.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

paziņo, ka Kurmenes mežsaimatklātā
tiesas sēdē
1930. g. niecību veicināšanas biedrība, kas
15. jūlijā izklausījusi Annas Zī- reģistrēta ar apgabaltiesas 1926.g.
vert mantojuma masas maksāt- 4. marta lēmumu, saskaņā ar
nespējas lietu, par kādas atzīšanu šīs tiesas 1930. g. 3. apr. lēmumu
iespiests sludinājums ,,Valdības slēgta un likvidācija
izbeigta.
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā.
Vēstnesī"
1927. g. 2. jūnijā
L. No 43/26.
11400b
Ne 121, nolēma: atzīt Annas
Nodaļas pārzinis (paraksts).
Zīvert mantojuma masas maksātSekretāra p. i. M. Hel manis.
nespēju par vienkāršu bankrotu
un viņas konkursu par slēgtu.
Jelgavas apgabalt. reģistrāc. nod.
Rīgā, 1930. g. 2. augustā.
paziņo, ka Bārbeles meliorācijas
11497o
L. Ne 85-1.g.
sabiedrība ,,Dzērve ", kas reģiPriekšsēdētāja v. A. Veidners. strēta ar apgabaltiesas 1924. g.
__
Sekretāra v. P. Birkens.
19. maija lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1930. g. 3. apr. lēmumu
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
slēgta un likvidācija
izbeigta.
saskaņā ar Civilprocesa likumu
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā.
1958. p. paziņo,
ka 1930. g.
L. Ne 160/24.
11401b
26. augustā minētās nodalās atNodaļas pārzinis (paraksts).
klātā tiesas sēdē nolasīs 1930. g.
Sekretāra p. i. M. Helmanis.
18. aprīlī Birzgales pag. mir.
Liepājas
apgabalt. reģistr. nodaļa
Jāna Jāņa d. Saulkalna testamentu.
dara
zināmu,
ka saskaņā ar
Rīgā, 1930. g. 8. augustā.
apgabaltiesas 1929.g. 7.novembra
slēgtais
kooperatīvs
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. lēmumu
jj/gggz Sekretāra v.P. Birkens. ,,Latvija" likvidēts, par ko ievesta atzīme kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību 1920. g.
saskaņā ar Civilprocesa likumu reģistra
1. daļas 42. lapā.
1958- p. paziņo,
ka 1930. g.
Liepājā, 1930. g. 2. augustā.
Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

26. augustā minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs 1930. g.
8. maijā
Alūksnē
mir. Otto
Andreja d. Opsa testamentu.
R'gā, 1930. g. 8. augustā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
H894z Sekretāra v. P. Birkens.
Jelgavas

apgabaltiesa

11402o
Akts Ns 51/29.
Reģistr. nod. pārziņa v. Vītiņš.
Latgales

atklātā

Sekretāra

v. (paraksts).

apgabali.

1. civīlnodaļa

tiesas

sēdē

1930.

26. jūnijā izklausījuse lietu
Jankeļa
Lafera
atzīšanu

g.
par
par

maksātnespējīgu parādnieku, par
wCiv. proc. lik. 293., 301. ko iespiests sludinājums ,,Vald.
un 309'. p. pamata
uzaicina Vēstn." 1930. g. 9. janv. Ni 6, —
Jun-Rūdolfu Sleju, kura dzīves nolēma: šo lietu izbeigt,
vieta
nezināma, divu mēnešu
Daugavpilī, 1930. g. 4. aueustā.
lajkā ierasties šai
JVs 2220a./29.
11565b
tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Almas
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
alejas, dzini. Anševics, iesūdzības
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales

apgabali. 3. civīlnodaļa

Latgales apgabali. 3. civīlnodaļa :

paziņo vispārībai, ka viņas at- .
klātā tiesas sēdē 1930. g. 29. jūl
uz Helēnas Meikula
m. Mass.
dzim. Sockis lūgumu Aloizs Mel- :
kuļa d. Sockis atzīts par nezvēsts i
promesošu un uzdots Bērzpils
Daugavpilī, 1930. g. 1. augustā. pagasta padomei iecelt aizbild- .
L. Ns 974a./30.
11352b nību par bezvēsts promesošu
Priekšsēd. b. (paraksts. Aloizu Melkuļa d. Socki, viņa
tiesību aizstāvēšanai un mantas
Sekretāra v. E. Kaņeps.
apsargāšanai.
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
Daugavpilī, 1930. g. 4. augustā.
paziņo vispārībai, ka 1928. ;r.
L. JNe 634a/30.
11476b ,s
21. maijā mir. Jēzupa Antona d,
Priekšsēd. b. v. A. Malkins
Sekretāra v. i. Ķ. Ozoliņš.
Šaicana (Šaicanova)
1928. g>
8. maijā sastādītais privāttestāLatgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
ments ar apgabaltiesas 1930. g.
paziņo vispārībai, ka viņas at2. maija lēmumu apstiprināts.
klātā tiesas sēdē 1930. g. 20. jūn.
Daugavpilī, 1930. g. 1. augustā.
uz
Ignata
Pētera d. Ņukša
11403b
L. Ns 1272a.'30.
lūgumu Origorijs
Pētera ' dēls
Priekšsēd. b. v. A. Malkins Ņukša atzīts par bezvēsts promSekretāra v. E. Kaņeps. esošu un uzdots Mērdzenes pag.
par
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa padomei iecelt aizbildnību
bezvēsts promesošu Origoriju Pēpaziņo vispārībai, ka 1928. g.
tiesību
viņa
27. okt. mir. lsaka Klementija d. tera d. Nukšu
aizstāvēšanai un mantas apsarLičkova
(Litčenko)
1928." g. gāšanai.
26. okt. sastādītais privāttestāDaugavpilī, 1930. g.4. augustā.
ments ar apgabaltiesas 1930. g. L. Ns 723./30.
11477b
30. apr. lēmumu apstiprināts.
Priekšsēd. b. v. A. Malkins.
Daugavpilī, 1930. g. 1. augustā.
Sekretāra v. i. K. Ozoliņš.
L. Ns 1229a./30.
11404b
paziņo

vispārībai, ka

1929. g.
14. martā mir. Pāvela Jēkaba d.
Raklinska
1929. g. 26. februārī
sastādītais privāttestāments ar
apgabaltiesas 1930. g. 6. f.ebr.
lēmumu apstiprināts.

Priekšsēd. b. v. A. Malkins.
Sekretāra

v. E. Kaņeps.

Latgales apgabalt.

3. civīlnodaļa

[

raksta

(Tiesu
sludimājumi.

apgabaltiesas

Balvu

kā

mantniekiem,

pieteikt

tās

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
Civ. proc. lik.

1401. un lik. kop.

10. sēj. 1. d. 1239. p. un pamatojoties uz savu 1930. g. 2. aug.
lēmumu paziņo, ka pēc 1930. g.
12. fehr. mir. Dortas Ignata m.
Platačs, Rēzeknes apr., Andrupenes pag., Plataču sādžā ir
palicis mantojums, uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības

pieteikt

tās

pēc

pie-

kritības sešu mēnešu laikā, skaitot
minētam miertiesnesim viņa kano šī sludinājuma iespiešanas
merā Balvos, Alejas ielā, sešu dienas ,.Valdības Vēstnesī".
mēnešu laikā, skaitot no sludināMaltas pag. Borovajas ciemā,
juma iespiešanas dienas ,,Vald .
1930. g. 4. augustā.
Vēstn.".
C. I. No 948/30.
11489b
Balvos, 1930. g. 3. augustā.
Miertiesnesis
P.
Platauskis.
No 183B.
11572b
Miertiesnesis Ankravs.
Valmieras apr. 4. iec. miertiesn.,
Latgales apgabaltiesas .Balvu saskaņā ar savu 1930. g. 6. aug.
iec. miertiesnesis
saskaņā
ar lēmumu un pamatodamies uz
savu 1930. g. 2. augusta lēmumu Civ. proc. lik. 1460. p., paziņo,
un pamatojoties uz Civ. proc. ka pilnvara, izdota no Bertas
lik. 1401. p. un Civ. lik. 10. sēj. Jura m. Dainas, dzim. Amperma1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc nis, — Artūram Jura d. Amper1910. g. 10. aug. mir. Jura manim, kas apliecināta pie Rūjienas notāra J. Radziņa 1924. g.
Jāņa d. Sproga ir palicis nekustams mantojums, kas atrodas 10. aprīlī ar reģistra Ne 158 —
Jaunlatgales apr. Rugāju pag. anulēta resp. atsaukta.
Rūiienā, 1930. g. 8. augustā.
ferma ,,Operniek Ne 5" un uz11910'z
L. Ne 1260
aicina
visus,
kam
uz
šo
mantoLatgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
jumu, vai sakarā ar to kādas P. miertiesn. V: Teikmanis.
paziņo vispārībai, ka
1930. g. tiesības kā mantniekiem, pieDaugavpils īres valde
3. febr. mir. Morducha Izraēla d. teikt tās minētam miertiesnesim
Cissera, 1922. g. 6. nov. sastā- viņa kamerā Balvos, Alejas ielā, uz Civ. proc. lik. 74. p. (1923. g.

paziņo vispārībai, ka 1928. g. dītais notariālais testaments ar
12. jūn. mir. Savēra (Ksavera) apgabaltiesas 1930. g. 14. jūnija
Andreja d. Voita 1928. g. 28. mailēmumu apstiprināts.
jā sastādītais privāttestāments
Daugavpilī, 1930. g. 4. aug.
ar apgabaltiesas 1930. g. 17. febr.
L. JVs 16a./30.
11478b
lēmumu apstiprināts.
Priekšsēd. b. v. A. Malkins.
Daugavpilī; 1930. g. 1. augustā.
Sekretāra v. i. K- Ozoliņš.
L. Ns 1578a/30.
11405b
Priekšsēd. b. v. A. Malkins.
Sekretāra v. E. Kaņeps.

Latgales

saskaņā ar
iec. miertiesnesis
savu 1930. g. 2.augusta lēmumu
un pamatojoties uz Civ. proc.
lik. 1401. p. un Civ. Iik. 10. sēj.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1924. g. 14. dec. mir. Pētera
Dimitrijeva
ir palics kustams
un nekustams mantojums, kas
atrodas Jaunlatgales apr. Rugāju
pag. ,,Lapub ''rzē" un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to kādas tiesības

Latgales

apgabalt.

3.

civīlnodaļa

sešu mēnešu

laikā,

skaitot

sludinājuma
iespiešanas
,,Valdības Vēstnesī".

Balvos,

no

dienas

1930. g. 3. augustā.

JVe 170E.

11573b

Miertiesnesis Ankravs.
Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,

saskanā'ar Civ. proc. lik.

1401. p.

un lik. kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p.

paziņo vispārībai, ka 1928. g.
un pamatojoties uz savu 1930. g.
d.
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa 20. aug. mir. Izidora Vinca
1928. g. 20. ? martā jūlija lēmumu, paziņo, ka pēc
Vīluma
1930. g. 30. apr. mir. Jāzepa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
sastādītais privāttestāments ar
27. janv. mir. Pētera Jāzepa d. apgabaltiesas 1929. g. 25. okt. Kazimira Beļinska ir palicis manKorsaka
1925. g. 23. dec. satojums, uzaicina visas personas,
lēmumu apstiprināts.
stādītais notariālais
testaments
Daugavpilī, 1930. g. 4. augustā. kam uz šo mantojumu vai saar apgabaltiesas 1929. g. 13. markarā ar to būtu kādas tiesības,
L. JVe 1998a./29.
ta lēmumu apstiprināts.
pieteikt tās pēc piekritības sešu
Priekšsēd. b. v. A. Malkins.
no
šī
Daugavpilī, 1930. g. 1. augustā. 11479b Sekretāra v. i. K. Ozoliņš mēnešu
laikā, skaitot
L. Ns 43a./29.
sludinājuma iespiešanas dienas
11406b
Priekšsēd. b. v. A. Malkins. Latgales apgabali. 3. civīlnodaļa ,,Valdības Vēstnesī".
Sekretāra v. E. Kaņeps. paziņo vispārībai, -ka 1929. g.
Daugavpilī, 1930. g. 1. augustā.
C. I. Ne 653.
11417b
10. maijā mir. Antona Jāzepa d.
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
Miertiesnesis E. Tīcis.
Putniņa
1928. g. 21. februārī
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
sastādītais privāttestāments ar
Nolēmums.
Jēkaba d.
15. dec. mir. Jāna
apgabaltiesas 1930. g. 10. apr.
Daugavpils 4. iec. miertiesnesis
Paidera
1927. g. ' 28/ decembrī
lēmumu apstiprināts.
1930. g. 30. jūl. caurskatījis
sastādītais notariālais testaments
Daugavpilī, 1930. g. 4. augustā. savu civillietu Ns 1092 atrada:
ar apgabalticss 1930. g. 24. marL. Ns 1329a./30.
11480b
1) ka Andrejs Stiuriška lūdz
ta lēmumu apstiprināts.
,,Valdības
Vēstnesī"
Priekšsēd. b. v. A. Malkins. publicēt
1930.
g.
1.
augustā.
Daugavpilī,
mir. Andreja JēSekretāra v. i. K- Ozoliņš. uzaicinājumu
L. Ns 1267a./30.
11407b
kaba
d. Stiuriška mantniekus
Priekšsēd. b. v. A. Malkins.
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa pieteikties ar savām mantojuma
Kaņeps.
Sekretāra v. E.
paziņo vispārībai, ka 1929. g. tiesībām;
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa 26. maijā mir. lija Feodosija s.
2) ka Andreja Stiuriška nāve
paziņo vispārībai, ka 1929. g. Vaškova, 1929. g. 19. maijā pierādīta lietā ar iesniegtu apar liecību Ne —;
29. maijā mir. Kārļa Jāzepa d. sastādītais privāttestāments
3) ka publikācijas nauda iePauniņa
1929. g. 24. maijā apgabaltiesas 1930. g. 11. marta
maksāta Latvijas bankas Daugavsastādītais
privāttestāments ar lēmumu apstiprināts.
apgabaltiesas 1930. g. 2. maija Daugavpilī, 1930. g. 4. augustā pils nodaļā pret kvīti Ne 16641;
4) ka
lietā
nav
likumīgu
L. Ns 1458a./30.
11481b
lēmumu apstiprināts.
šķēršļu pret mantnieku uzaiciDaugavpilī, 1930. g. 1. augustā.
Priekšsēd. b. v. A. Malkins.
L. Ns 1303a./30.
11408b
Sekretāra v. i. K- Ozoliņš. nāšanu.
Tādēļ un vadoties no Civ.
Priekšsēd. b. v. A. M'alkins.
Latgales zemes grāmatu nodaļa, proc. lik. 1401., 1402. p. un Civ.
Sekretāra v. E. Kaņeps.
izpildot Not. nol. 1814 . p. paziņo, lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. mierLatgales apgabalt. 3. civīlnodaļa ka Darja Prokofija m. Barons tiesnesis nolēma : ar publikāciju
paziņo vispārībai, ka 1928. g. ir iesniegusi nodaļā lūgumu ievest ,,Vald. Vēstn." uzaicināt mir.
Jēkaba d. Stiuriška
29. aprīlī mirušā Tumaša Franča d viņu zemes grāmatu reģistri par Andreja
(Styuriska) mantniekus pieteikt
Batara
1928. g. 24. februārī īpašnieci, saskaņā . ar Latgales
sastādītais privāttestāments ar apgabaltiesas 1929. g. 8. marta savas mantojuma tiesības, pie
norādīts,
ka
apgabaltiesas 1929. g. 16. sep- lēmumu, uz nekustamu mantu kam publikācijā
tās tiesības jāpieteic pēc piekriJaunlatgales apriņķī, Linavas patembra lēmumu apstiprināts.
tības sešu mēnešu laikā, skaitot
Daugavpilī, 1930. g. 2. augustā. gastā, sastāvošu no zemes gabala
sludinājuma
publikācijas
atdalīta no ,,Pavlovas pūstošas", no
11482o
L. Ne 1547a/29.
Priekšsēdēt. b. v. A. Malkins.. platībā 2,721 ha, sīki uzrādīta uz dienas.
11418b Miertiesnesis (paraksts).
Sekretāra v. E. Kaņeps. plāna, sastādīta no mērnieka
Krāslavas
iiecirkņa
mier
E. Ozola pie tiesas apskates
Ar
.
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
1928. gada 4. jūnijā.
tiesneša 1930. g. 18.jūnija tiesas
uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
Personas, kam ir kādi iebildumi pavēli pārtikas preču tirgotavas
301., 309. un 311. p. pamata pret izdarāmiem zemes grāmatās īpašnieks Krāslavā, Tirgus ielā,
Kārļa Konstantīna d. Ulascviča grozījumiem un tiesības uz minēto Izrails Reingevircs par tīrības
prasības lietā pret Sevastjanu nekustamo mantu, var iesniegt un spodrības neievērošanu 1930.
Pavla d. Lapicki par
īpašuma zemes grāmatu nodaļai
par to gada 27.maijā savā pārtikas preču
tiesību atzīšanu uz nekustamu paziņojumu viena mēneša
laikā, tirgotavā, glabājot pārdošanai un
mantu uz iesēdējuma pamata, skaitot no izsludināšanas dienas pārdodot ēdamvielas, pēc Sodu
uzaicina
Sevastjanu
Pavla
d. ,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga- lik. 209. p. pamata sodīts ar
Lapicki kura dzīves vieta prasī- dījumā nepieteiktās tiesības skaiLs 15,— naudas soda, vai nesatājam nav zināma, četru mēnešu tīsies par iznīcinātām un minētā maksāšanas gadījumā ar 5 dielaikā no šī sludinājuma iespieša- lūdzēja varētu tikt ievesta zemes nām aresta. Pavēle stājusies likunas dienas ,,Vald . Vēstn.", ieraNs 434/30. g.
grāmatu reģistri
par norādītās mīgā spēkā.
sties šai tiesā saņemt norakstus nekustamās
11821 z
Miertiesu, (paraksts).
mantas
īpašnieci
no prasītāja iesūdzības raksta, bez kādiem aprobežojumiem ar
Ar Krāslavas !. iec. miertiesa.
pielikumiem un uzdot savu dzīves neapstrīdamas pārdošanas un hi1930. gada 18. Jūnija tiesas pavēli
vietu Daugavpilī.
potēkārisku apgrūtinājumu
tietraktiera un viesnīcas turētāja
Ja aicinātais minētā laikā ne' JVe 44415. Krāslavā, Rīgas Ielā Ns 6,
sībām. '
Auguste
ieradīsies personīgi vai caur pilnDaugavpilī, 1930. g. 2. augustā. Kriša m. Krišjānis par tīrības
varnieku, lietu noliks uz tiesas
neievērošanu savā traktierī 1930.
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt- Priekšnieka v. pal. A. Felders. gada 4.
jūnijā, izgatavojot pārbet
savu
11485o
Sekr.
p.
v.
Ž.
būtnes.
ieradīsies,
Kalnmals.
Ja
došanai ēdamvielas, pēc Sodu lik.
dzīves vietu
Dauagavpili neRīgas pils. 16. iec. miertiesnesis 209. p. pamata sodīts ar Ls 20,—
uzdos, aicinājumus
uz tiesas
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un naudas soda, vai nesamaksāšanas
sēdi un visus pārējos papīrus 2019. p. pamata
paziņo, ka pēc gadījumā ar 5 dienām aresta.
atstās tiesas kancelejā.
mirušā 1926. g. 17. maija Vilhelma Pavēle stājusies likumīgā spēkā.
Daugavpilī, 1930. g. 2. augustā.
Ns 435/30.
Fabera ir atklāts mantojums un 11822z
11483o
L. m 58p/30.
Miertiesnesis
A. Ozols.
uzaicina,kam ir uz šo mantojumu
Priekšsēdēt. b. v. A. Malkins.
vai sakarā ar to tiesības kā mantAr Talsu iecirkņa miertiesneša
Sekretāra v. J. Bormanis.
niekiem, legātāriem, fideikomisā- spēkā stājušos 1930. gada 11. jūLatgales apgabalt. 3. civīlnodaļa riem, kreditoriem u. t.t., pieteikt lija tiesas pavēli Fricis Āboliņš —
paziņo vispārībai, ka 1929. g. šīs tiesības minētai tiesai sešu skārņa, Talsos, Lielā ielā Ne 13 —
16. jūlijā mirušā Pētera Vinca d. mēnešu laikā no šī sludinājuma īpašnieks, pār veselībai kaitīgu
Skruļa ' 1929. g. 13. maijā sa- iespiešanas dienas.
desu glabāšanu savā gaļas pārJa minētās personas savas dotavā š. g. 26. jūnijā, pēc Sodu
stādītais privāttestāments ar aptiesības
augšminētā
termiņā
negabaltiesas
1930. g. 10. aprīļa
lik. 211. p. 2. d. sodīts ar naudas
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs sodu Ls 25,—, vai pierādītā
lēmumu apstiprināts.
Daugavpilī, 1930. g. 2. augustā. tiesības zaudējušas.
maksātnespējas
gadījumā
ar
vienu nedēļu arestā.
JVe 566
1484o
L. Ns 1351a/30.
Rīgā, 1930. g. 2. augustā.
Priekšsēdēt. b. v. A. Malkins.
11570o
L. Ne 1450/30.
Talsos, 1930. g. 7. augustā.
Sekretāra v. E. Kaņeps.
Pap. miertiesnesis (paraksts). 11819z Miertiesu, p. i. (paraksts).

izd.), 293., 295., 301., 309., 311.p.

paziņo, ka
Beila
un
Dāvids
Goldmaņi iesniedza prasību pret
Samuilu

Karasinu

par izlikšanu

un īres naudas piedzīšanu.
Minētais Samuils Karasins tiek
uzaicināts četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstn.",
paziņot īres valdei savu dzīves
vietu resp. adresi, pēc kuras
būtu sūtāma pavēste uz tiesas
sēdi. Ja šāds paziņojums aprādītā
laikā neienāks, lieta tiks izspriesta
aizmuguriski.
11896z
Daugavpils īres valdes priekšs.
v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo,
ka 1930. g.
19. augustā, pīkst.10 dienā, Rīgā,
Brīvības
ielā
Ns 123,
sētā,
pārdos

Alfrēda Brieža kustamu

mantu, sastāvošu no viena preču
automobiļa, novērtētu par Ls300.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1930.g. ! 1.augustā. 11961
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
22. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Arsenāla ielā Ne 5, Iltorgos pārdos
Lauras Karneval kustamo mantu,
sastāvošu no tapetēm un tapešu

b&rdēm, novērtētu par Ls 344,16.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1930. g. 11. augustā.
Tiesu izp. O. Stellmachers.
Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs, kura
kanceleja
at-

rodas Rīgā, L. Maskavas ielā 7,
dz. 11, paziņo:
1) ka Natālijas Tupēs prasībā

no Pētera Matvejeva Ls 355,—
ar % un izdev. pēc Rīgas
apgabaltiesas 2. civīlnodaļas izpildu raksta no 1929. g. 23. decembra
Ns 54210,
1930. g.
11. septembri, pīkst. 10 rītā,Rīgas
apgabaltiesas

civīlnodaļas

sēžu

zālē publisk. torgos pārdos pirmā
izsolē Pētera Matvejeva nekust,
īpašumu, kas
atrodas
Rīgā,
Jēkabpils ielā Ne 13, 3. hip. iec.
ārzemes grām. reģistra Ns 1148
(grupā 39, grunts Ne 63) un sadzimtsrentes
stāv no pilsētas
gruntsgabala
564,4 kv. metru
platībā ar uz tā atrodos, ēkām,
un

ir kopīpašumā

un

Pimēnu

ar Kuprianu

Matvejeviem.

2) ka īpašums publisk. torgiem apvērtēts par Ls 500,— ;
3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par 8000 Kriev.
cara rubļiem; nodokļu parāds
Ls 46,26.
Solīšana sāksies saskaņā
ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no no-

vērtēšanas vai prieķšrocīgu prasību summas, skatoties, kura no
šīm summām būs lielāka:
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas;
5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
zemes

grāmatu

nodaļā.

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

jāuzrāda

līdz

pārdošanas

dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.
Rīgā, 1930. g. jūlijā.
11962

Tiesu

izp. V. Strauss.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu vieglā ormaņa braukšanas Ns 491 gadam, kuru Eduards Lukstiņš
pieteicis par nozaudētu.
11919z

ttriuhs ii darbnīca

kopības ministris š. g. 15. jūlijā
Krista
d. ir apstiprinājis Gumenicas mel.
Krists
paziņo, ka
Sabiedrība
ir
Laukbalodis atceļ un iznīcina sab. statūtus.
1930. g. 25. augustā, pulksten 10, darbnīcas telpās, Rīgā, Baldones
ģenerālpilnvaru, izdotu no viņa ievesta mel. sab. reģ. V daļas
zvērinātam advokātam JurimVal230. I. p. ar Ne 1903.
valdes sēdeklis:
terim viņa personīgu un īpašumu
Sabiedrīnas
lietu vešanai un apliecinātu no Ludzas apr., Istras pag. Vecminētā notāra 1927. g. 21. jūlijā
slabodā.
1) lupatas: vilnas — 6600 kg; kokvilnas — 3.300 kg;nātnas — 71 kg;
!1879z
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
ar reģistra Ne 9619.
dažādas — 2000 kg; kažokādu — 360 kg un telšu — 575 kg;
Notāra v. Ed. Baumerts.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
2)
vilna: — 125 kg un diegu spolītes — 19 kg.
T Erlachs.
11784z
3) atkritumus: ādas — 10.526 kg; brezenta — 698 kg; papes —
294 kg; valgu — 469 kg un tūbas 488 kg.
Augšminētās mantas ir apskatāmas un ar vairāksoles nosaskaņā ar muitas lik. 1140. p.
paziņo, ka 1930. g. kontrabandas teikumiem interesenti var iepazīties Intendantūras mantu darbnīcā,
Ralrlnnps
iplā
ilarnrlipnās no nīkst
DTrr5
No 1
8—11.
L 3261b
„>
^»
'
?
t
lietā Ns 66 muitas kopsēdē nolemts aizturētos š. g. 2. augustā
Valsts zemes banka,
pie Igaunijas pilsones Margaretas
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b, Pensa 2 auduma gabalus un
izsludina
š. g. 29. augustā, pulksten
12 dienā,
pamatojoties uz likumu par aizvienu lentu konfiscēt un pārdot
devumu nodrošināšanu, ieķīlājot
izsolē.
rakstveida
izsoli
nekustamu
tiesības uz lauku
šo lēmumu var pārsūdzēt muit.
mantu (Lik. krāj. 1925. g. III
Pārsūdzība
un 1926. g. 35),
paziņo, ka: lik. 1141. p. kārtībā.
departamenadresējama
muitas
bankas
aizdevumu
Valsts zemes
tam un iesniedzama
Meitenes
piedzīšanai:
muitai 3 nedēļu laikā no šī paPiedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz koksa piegādi
1) Jaunlatgales iecirkņa tiesu
Ārlietu ministrijā 1930. g. 29. augustā" līdz ar drošības naudu
,,Valdības
ziņojuma
iespiešanas
izpildītāja kancelejā, Jaunlatgalē,
zīmogmarkas LS 800,— apmērā jāiesniedz Ārlietu min. saimn. un fin. nodaļā
1930. g. 16. septembrī, pīkst. 10 Vēstnesī", pieliekot
Turpat parastā darba
11888z
līdz š. g. 29. augustam, pīkst. 12 dienā.
izsolē par 80 sant.
dienā, pārdos atklātā
11890
laikā izsniedz noteikumus par koksa piegādi.
Muitas priekšn. v. i. Linde.
Spiridona Sergeja d. Sergejeva,
saukta Milova tiesības uz JaunDarbvedis P. Džindža.
latgales apriņķa Purvmalas pag.
Universitātes saimniecības
Lomu sādžas * viensētu Ns 9, ar
un citiem
padome
ēkām, meliorācijām
izdos jauktā izsolē 1930. g. 19. augustā
zemes piederumiem;
1930. g. 15. augustā, pīkst. 12

pārdos jauktā (mutvārdu un rakstv.)
vairāksolīšanā

^€itu iestāšu ]
sludinājumi.

Meitenes muita

x.., ,

..,.« .......,

...

-

.,

---

Ārlietu ministrija

180 m tonnu KoKsn pfejfiM

JDrntecibas departaments

2) saimniecība sastāv

no:

Reņģes muitas Baltā kroga punkta mūra

dienā, Universitātes saimniecības pīkst. 12
a) zemes, kopplatībā 16,5 ha; padomes telpās, Rīgā, Baznīcas
dzīvojamās ēkas jaunbūves (pusbūves)
rijas-kūla
b) dzīv. ēkas, kūts,
ielā Ns 5, izdos
un pirts.
darbus,
3) Solīšana sāksies no Ls 700,—. rakstveida izsalē
punkta mūra
4) Izsolē varēs piedalīties pergarderobes izbūves darbus pīkst u Meitenes muitas Jasaišu
sonas, kas līdz izsoles sākumam
(pusbūves)
dzīvojamās
ēkas
jaunbūves
nodos izsoles noturēšanai piln- galvenā ēkā Raiņa bulv. JVs 19.
nomaksāti
ar
atdarbus.
varotam Valsts zemes bankas
Piedāvājumi,
pārstāvim:
tiecīgu
Drošība katram darbam Ls 780, -.
1* L3138 11673
zīmognodevu, līdz ar
a) drošības naudu '/5 no trešā drošības naudu Ls 3000,— iesnieTuvāki paskaidrojumi un noteikumi Rīgā, Jūrniecības deparsummas, t. i. dzami slēgtā_aploksnē līdz izsoles tamentā, ist. Ns 9 no pīkst. 9—13 un Reņģes un Meitenes muitās.
pantā minētās
Ls 140,—;
sākumam
Universitātes
saimr
b) Centrālās
zemes ierīcības niecības padomei.
komitejas apliecību, ka pircējam
Turpat dabūiami tuvāki noatļauts iegūt no Valsts zemes teikumi. .
11889z
fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi

dēļ apliecības

izsnieg-

šanas jāiesniedz Centrālai

zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 nedēļas pirms izsoles dienas.
Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemaksātā
drošības nauda līdz
Vs no nosolītās summas. Pārējās
4 jāiemaksā Valsts zemes bankai
/5
ne vēlāk, kā divas nedēļas pēc
izsoles. Šo prasību neizpildīšanas
gadījumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.
Ne aR 30675
Rīgā, 1930. g. 8. augustā.
11883
Valsts zemes banka.
Zemkopības ministrijas kultūr-

Bauskas apr.policijas 2. iecirkņa

JGrniecibos departaments
noturēs

priekšnieks pārdos atklātā vairāk-

g. 26.
solīšanā^,
augustā, pīkst.
10 dienā, Taurkalnes pagastā,
,,Sveķu" mājās, pilsonim Žanim
Purviņam piederošo zirga grābekli, ' dēļ ienākumu
nodokļu
piedzīšanas, saskaņā ar nodokļu

raftsfeeida

5 rajona

sāks

no

11892z

inženieris,

Daugavpili,
Šosejas ielā 68, š. g. 25. augustā,
pīkst. 13,

izdos jauktā izsole

12,

izsoli

uz JOOOmtr.ton. departamenta techniskos notei-

kumos paredzēto

akmeņogļu piegādi.

departamenta rakstiem Ns 130010

un 199864.
Solīšanu
brīvas izsoles.

1930. g. 8. septembrī, pīkst.

Piegādes vieta — Liepājas ostas valdes noliktavā.
Piegādes
laiks — 1 mēnesis, skaitot no līguma parakstīšanas dienas. Izsoles
dalībniekiem piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvāto
ogļu vērtības. Tuvākas ziņas un noteikumus izsniedz Jūrniecības
departamenta administrātīvi-saimnieciskā nodaļa Rīgā, Valdemāra
ielā JVs 1-a, katru darba dienu no pulksten 10—12.
3247b

Jūrniecības

departaments

izdos jauktā izsolē 1930. g. 20. augustā, pīkst. 12,
tachniskā daļa paziņo, ka zem
kopības ministris š. g. 15. jūlijj 10,20 m gara koka tilta uz
Galveno
linu noliktavu, Ķīšezeru ielā 11, kapitālir apstiprinājis Zīras mel. sab. mūra
balstiem būvi pār
,.Zaļais mežs" statūtus. Sabieremonta (grīdu likšanas un pretugunsmūru celšanas) daft)US.
Puņičas upi,
drība ir ievesta mel. sab. reģ.
Drošība Ls 420,—.
Izvaltas-Jesupovas
uz
ceļa, pie
V daļas 234. 1. p. ar Ns 1907.
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi Rīgā, Jūrniecības departaGuliņu s. Nodrošinājums Ls 100.
Sabiedrības
valdes
sēdek.is:
2*
L3250
11936
mentā, ist. Ns 9, no pīkst. 9—13.
Tuvākas
ziņas
kancelejā.
L3244
Ventspils apr., Zīras Zaļumos,
c. Ventspili.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
11780z

T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zem-

kopības min'stris š. g. 15. jūiiiā
ir apstiprinājis Ungurmuižas mel.

sab. ,,Sauku ezers" statūtus. Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
reģ. V daļas 233. 1. p. ar Ns 1906:
sēdeklis.
Sabiedrības
valdes
Daugavpils apr., Ungurmuižas,
Ezergalos, c. Krustpili.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

11781z

T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka
kopības ministris

ir

zem-

š. g. 15. jūlijā

apstiprinājis Sakuru - Peideju

mel. sab. statūtus.

Sabiedrība

ir ievesta mel. sab. reģ.
232. 1. p. ar Ns 1905.
Sabiedrības

valdes

V daļas
sēdeklis:

Valsts Limbažu ģimnāzijai

Šoseja un zemes ceļu departaments

1) latīņu un vācu valodā;
2) vingrošanā un militārā
mācībā zēniem.

telpas no 8 līdz 20 istabām,

Reflektantiem

biroja vajadzībām.

ap-

Piedāvājumus adresēt Šoseju un
Rīgā, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 465.

zemes ceļu departamentam
L 3234
11933

pagastam,

Liepājas apriņķī,
vajadzīgs

ārsts.
Darbības rajons — Nīgrandes
un Embūtes pagasts, ar 3035
iedzīvotājiem. Alga pēc valdības
noteikumiem, brīvs dzīvoklis ar
apkurināšanu

no

Smagās

divīzijas

Zasulauka kokvilnas
vērptuves un austuves sabiedrības valde

ko-

mandiera 1924. g. 13. jūnijā ar
Roberta Kārklīša vārdu. I1880z
Bruņoto vilcienu pulka komandieris izsludina par nederīgu nozaudēto personas apliecību Ns 36,

dara zināmu sabiedrības akcionā-

riem, ka, lai segtu Ls 627.771,41
lielo deficitu, kas cēlies caur pēdējo gadu zaudējumiem un pārsniedz

divas piektdaļas

no pa-

matkapitāla, š. g. 15. jūlijā noizdotu š. g. 30. aprīlī ar kareivja
tikušā akcionāru kārtējā
pilnā
vārdu, derīgu sapulce
Pētera Orizāna
11881z
līdz š. g. 1. oktobrim.
nolēma izdarīt kapitāla papildiNozaudēta un tamdēļ skaitāma nāšanu minētā deficīta segšanai
par nederīgu Lietavas ārzemes
viena gada laikā,
pase ar Jāzepa Jāzepa d. Garškis saskaņā ar statūtu 66. pantu,
un
pilsētas
vārdu, izdota no Kaunas
uzaicināt akcionārus uz viņiem
valdes 1924. g. 8. maijā ar piederošām akcijām krītošos
paNs 3708.
1!884z
pildmaksājumus par Ls 627.77
uz "katru akciju
izdarīt šādos
f
"
termiņos: līdz š. g. 15. augustam
pa Ls 52,30 uz katru akciju un
turpmākos vienpadsmit mēnešos
līdz katra mēneša 15. dienai pa
Ls 52,31 uz katru akciju mēnesī,
lai līdz 1931. g. 15. jūlijam viss

®ašādi
sludinājumi.

Izirčjomos
darbnītu telpasun saraža

deficits oūtu

uzpildīts.

Valde uzaicina

ar šo akcionārus

izdarīt augšā minētās papildmaksas saskaņā ar pilnas sapulces
lēmumu un aizrāda, ka uz statūtu
66. panta pamata, gadījumā, kad
Rīgā, Matīsa ielā 32.
zaudētas divas piektdaļas
no
Tuvākas zinas pie sētnieka.
pamatkapitāla iin akcionāru vaiL 3257
11939 rākums izteicis vēlēšanos kapitālu papildināt, bet kāds no
Stendes
akcionāriem augšā noteiktā laikā
lauksaimnieku mašīnu lieto- neiemaksā to papildu daļu, kādu

šanas b-ba ,,Mežozols"

viņam, samērā ar viņam piedero-

paziņo, ka pilna biedru sapulce
no 1930. g. 13. jūlija, izslēdza no
biedrības

biedru

E.

Vīgantu,

saskaņā ar
biedrības
statūtu
§ 13. 'un ka E. Vigantam dēļ dalības naudas saņemšanas jāpieteicas pie b-bas valdes 6 mēnešu
laikā no sludinājuma dienas, pretējā gadījumā E. Vigantam piede
rosās dalību naudas-pajas pāriet
biedrības īpašumā.

10738z

Valdes priekšsēd. v. (paraksts).

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

šām akcijām,

un

dabūjama

ieskaita sabiedrības
tāla papildināšanai

kumu izsniedz

kreditoru sagulu
notiks š. g. 18. augustā, pīkst. 17,
Alberta ielā JVs 2, dz. 4.

Ls 0,35
„ 0,38

ar piesūtīšanu

Valde.

Borucha Levina

sījumiem.
bez piesūtīšanas..

akciju

1!882z

Maksātnespējīgā parādnieka

Valsts

maksā:

pamatkapiun pārpali-

iznīcināto

īpašniekam.

tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

Burtnīca

iemaksāt,

bas Vēstnesī'. Iznīcināto akciju
vietā izgatavo jaunas ar tiem
pašiem numuriem, un sabiedrības
valde pārdod tās caur vietējo
mākleri. No summas, kas ienākusi no šo akciju pārdošanas, atvelkot izdevumus par pārdošanu
un publikāciju,
kā arī jauna
akciju izgatavošanu, to daļu, kaš
līdzinās akciju papildu maksai,

1930. g. 12. burtnīca
iznākusi

nāktos

tad šīs akcijas skaita par iznīcinātām, par ko izziņo ,,Valdī-

Dienas kārtība:
1) Konkursa valdes ziņojums.
109) Likums
par
vienošanos 2) Pretenziju pārbaudīšana.
starp Latviju un Zviedriju 3) Dažādi jautājumi.
par Latvijas un Zviedrijas
11924z
'Konkursa valde.
Saturs:

kuģu

mēru

grāmatu sav-

cietušo

starpējo atzīšanu.
Kigas
apriņĶa
Kara
110) Likums par konvenciju par pensiju kommišija izsludina par
noziedznieku
izdošanu un nederīgu izsniegto pensiju aplietiesisku palīdzību kriminālcību As 660, izdotu
1920. g.
lietās
starp Latviju
un 2. novembrī no Rīgas pilsētas
Zviedriju.
karā ciet. pensiju kommisijas ar
Izota

Romanovs

vārdu.

I1923z

i

£?īgas bivžas 6«nfca, (fllt>ā,
pamatojoties uz savu statūtu 30. par., paziņo vispārībai, ka līdz šim
vēl neviens nav pieteicies uz .

Biržas bankas noguldījuma zīmēm,
par kuru nozušanu publicēts ,,Valdības Vēstneša" 285. numurā
(1929. g. 16. decembrī), kādēļ minētās zīmes uz augšminētā statūtu
par. pamata tiek izsludinātas par nederīgām, un tās personas,
kuras bankai savas nozudušās noguldījuma zīmes pieteikušas, var
saņemt bankā jaunas zīmes ar tiem pašiem numuriem.
Noguldījumu zīmju saraksts:

jāiesniedz direk-

1F. yVL. Jelgavas cuGuna fabrika
toram līdz š. g. 15. augustam
1930. g. 19. augustā, pulksten 11, cukura fabrikas kantorī, Jelgavā,
lūgums, apmaksāts ar 80 sant.
vitae
pārdos jauktā izsolē apm. 35000 gab. jēlcukura maisus.
zīmognodevu, curriculum
un cenza dokumenti.
2 11513 1) Pārdodamie maisi sadalāmi 5 partijās: Ns Ns 1,2 un 3 pa 5000
Nīgrandes

izdotu

steidzīgi meklē

vajadzīgi

skolotāji:

Rīgas prefektūras 12. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu
karaklausības apliecību Ns 2990,

'

Liepājas nots 2. Kaupi

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zem-

ārsta

mājā

gab. katrā un JVsNs 4 un 5 pa

^

izlabojums.

Mežu departamenta

un

Ludzas apr., Istras pag. Perdeļu

lauksaimnieciski
izmantojama
sādžā, c. Vecslabodu.
zeme. Pie ārsta mājas ir aptieka.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis. Pieņemšana notiks š. g. 26. auVec. sev. uzdev. ierēdnis
gustā, pīkst. 16, Nīgrandes pag.
11782z
T. Erlachs. namā, pie pagasta padomes, līdz
kuram laikam kandidātus lūdz
Zemkopības ministrijas kultūrpieteikties, iesniedzot dokumentechniskā daļa paziņo, ka zemtus par tiesībām ieņemt šo vietu.
kopības ministris š. g. 15. jūlijā
ir apstiprinājis Skrudalienas mel. Tuvākā dzelzceļa stacija — Vai' 11885z
ņode.
sab. ,,Sviklišķi" statūtus.
SaPagasta valde.
biedrība ir ievesta mel. sab. r eģ.
V daļas 231. 1. p. ar JVs 1904.
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
par
nederīgu
vieglā
Sabiedrības
valdes sēdeklis: izsludina
Ilūkstes apr., Skrudalienas pag. ormaņa braukšanas atļauju JVs 148
izdotu no prefektūras 1928. g.
Sviklišķu mājās, c. Grīvu.
21. aprīlī Nikolajam
Raņķim,
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
kas pieteikta par nozaudētu.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

10000 gab katrā.

2) izsolē var piedalīties uz katru partiju atsevišķi.
3) Cena uzdodama par 1 maisu, noņemot no fabrikas noliktavas.
4) Drošības nauda Ls 250,— uz katru JVsNs 1, 2 un 3 partijām un
pa Ls 500,— uz partijām JVsNs 5 un 6.
Ar tuvākiem izsoles noteikumiem var iepazīties F. M. Jelgavas
cukura fabrikā, Jelgavā, tāļr. 393, un fabrikas birojā Rīgā, Noliktavas ielā Ns 1, tāļr. 20739.
11938b
L 3269.

sludinājumā š. g. „V. V." 177. numurā par augošu mežu pārdošanu
jauktā izsolē 1930. g. 26. augustā ieviesusies kļūda, jābūt:
Lutriņu virsmežniecībā.
8. Pulkveža Brieža 15. apg., kv. 39, 41, 44 — u. t. t.
11870
Krāslavas
virsmežniecība
pār,dos 1930. g. 15. setpembri, Pustiņas pagasta namā mutvārdu izsolē uz fonda zemes

augošu mežu:
II iec. mežniecībā, Asūnes novadā pēc platības 102 vienības no
0,04—11,60 ha, vērtībā no Ls 3—1982.
Mežu pārdos ar Zemkopības ministra
stiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.

1929. g. 3. oktobra ap-

Lit.

I

JVsJVs

I

Uz

..H Y, rdu
vai īpašnieka

Kad izdots

D.

37773

31.5.1906

I.

44510

21. 9. 1909

I.
I.

44594
44608

16. 3. 1910
20. 9. 1910

?umma
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Dveire Kwill k-dzes vārdu
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Āri tirdzniecības akciju sabiedrības
JSttonce
Aktīvs.
Tekoši rēķini

.

. .

1930. g. 1. janvāri.
Ls
Pasīvs.
Ls
289,45 Akciju kapitāls. . . 100000 —
7 976,25 Rezerves kapitāls
1 482,51
.
41,— Amortizācijas kapitāls
15 533,19
Dividendes
427,50
1— Kreditori
320102, 20
4 602,43 Izdoti vekseli
. . . 89 195 —
28 600,—

Debitori
Saņemti vekseļi
. .
Dalības naudas citos
uzņēmumos
...
Inventārs
Akcijas un vērtspapīri
Linu punkts ....
241,11
Zaudējums 484 989,16

N

Ls 526 740,40

Zaudēts:

Ls 526 740^40

Zaudējuma un peļņas rēķins.

Uz inventāra rēķina
,, preču rēķina "

'

Ls
36 102,21
60 436,87
4 039, 48
9 079,13

.

. .
,, kapitālremonta rēķina
Izsolē pielaidīs persona':, kas iemaksās izsoles kommisijai
„ vispārējo izdevumu rēķina
11783z
T. Erlachs.
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa 10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
,, renšu rēķina
1 772,42
. . . . '
Pēc
nosolīšanas
drošības
nauda
jāpapildina
līdz
10%no summas,
izsludina par nederīgu automo„ ražošanas izdevumu rēķina
386,71
Rīgas prefektūras 13. iecirkņa
par kuru vienība nosolīta.
„ remonta rēķina . ..."
10 271,04
priekšnieks paziņo,
ka
š. g. biļa braukšanas atļauju Ne 2200,
drošības naudu pieņems arī:
Kā
1)
Latvijas
valsts
iekšējo
'
izdotu
no
prefektūras
1930. g.
„ instalācijas rēķina
107 499,14
22. augustā, pīkst ' 12 dienā, DuPēterim Eriņam, kas pieteikta aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
„ Pelņas un zaudējuma rēķina .......207580, 02
bultos, Mellužu ielā Ns 14, pārValsts
zemes
bankas
ķīlu
zīmes,
2)
banku
un
kredītbiedrību
6°/M
par nozaudētu.
11921z
,, apšaubāmo parād. rēķina
47 822,14
dos vairāksolīšanā Ludvigam Kogarantijas.
kandam piederošo kustamo mantu
Rīgas prefektūras 3. iec. pr-ks
Operācijas termiņš 1931. g. I. maijs.
Ls 484 989,16
sastāvošu no 1 atsperu rokas izsludina par nederīgu nozaudēto
—
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt Pelnīts:
,
—
ratiem, 1 koka gultas ar atsperu š. g. 30. jūnijā izsniegto atļauju no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Zaudējums
Ls 484 989,16
matraci, 2 kušetēm un 3 gultas braukšanai ar velosipēdu Ne 922
Tuvākas zinas virsmežniecības kancelejā un pie II iec. mežmatračiem, novērtētus par Ls 127. Aleksandram

Bočkis.

11922z

ziņa.

11886r

Krāslavas

virsmežniecība.

"

H857

Valde.

