svētdienas
Maksa par „Valdības

ar piesūtīšanu
par:

Vēstnesi":

bez piesūtīšanas
Ls

(saņemot ekspedīcijā)
par:
Ls
gadu
18 —

gadu
22,—
12—
7a gadu
3 mēn
6,—
1 „
2,—
Piesūtot pa pastu
un pie atkalpardevējiem
—,12

Ministru kabineta

V2 gadu
3 mēn
1
„
Par atsevišķu
numuru

10 —
5—
1,70
—,10

tirgus

Faktūru norakstu uzrādīšana ar
par zīmognodevu nomaksu.

atzīmi

maizes

Faktūru izrakstu pieprasīšana par ievestām
nāvīgām vielām.

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muitošana, saskaņā ar muitas tarifa vispārējo noteikumu

10. pantu.

Lēmums par baltkrievu pamatskolas atvēršanu Rīgā.

Valdības rīkojumi un pavēles
Noteikumi
par maizes labības tirgus regulēšanu.
(Izdoti L. R. S. 81. panta kārtībā).

Iznāk katru dienu, izņemot

dzirnavās

maizes labība

iekšzemes un

(rudzi

un

Redakcija:

Rīgā, pili No 2. Tālrunis 20032
Runas

stundas

no

11—12

un ekspedīcija:

Rīgā, pili Ne 1. Tālrunis 20031

^^^^^^^^^
^jp^

Atvērts

no

pulksten

ministrija

1. Visām iestādēm, personām un firmām, izņemot labības ražotājus un kara
iestādes, kuru rīcībā būtu šā rīkojuma izsludināšanas dienā rudzi, kvieši vai šo labību
milti, jāpieteic Zemkopības ministrijai triju dienu laikā no šā rīkojuma publicēšanas savi
krājumi, ja tie kopsummā pārsniedz 10 tonnas. Tāpat papildām, pēc saņemšanas,
jāpieteic visi tie krājumi, kas šā rīkojuma izsludināšanaas dienā pīkst. 24-os atradušies
ceļā.
2. Krājumi jāpieteic pēc še klātpieliktā parauga, atzīmējot cik lieli tie bijuši šā
rīkojuma izsludināšanas dienā pulkst. 24-os. Pieteikumi adresējami Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības pārvaldei, Rīgā, Kalpaka bulvārī N° 6, dz. 3.
3. Visām šā rīkojuma 1. pantā minētām iestādēm, personām un firmām no šā
rīkojuma spēkā stāšanās dienas jāved atsevišķi rēķini par iepirkto un pārdoto vietējo
un ārzemes maizes labību un miltiem.

4. Vainīgos šā rīkojuma nepildīšanā vai nepareizu ziņu sniegšanā zemkopības
ministris sodīs ar naudas sodu līdz Ls 5 000,—.
Zemkopības ministris V. Gulbis.
Zemkopības departamenta direktors P. Grāvs.
Paraugs.

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības

Maizes labības un miltu krājumu
Pieteicēja

vārds

un

labība

un

nosaka minimālas

tonnas
,,

dziem un kviešiem, vadoties no šo labību
ražošanas pašizmaksas un citiem apstākļiem. Par lombardeto labibu izsniedzamie

,,
ārzemes
Rudzu milti, iekšzemes

„

avansi nevar pārsniegt pastāvošās tirgus
cenas. Uz sevišķas vienošanās pamata ar

un

labības

ražotājiem

Rudzi

niekiem.

Kvieši

un

šo labību

tavām.

Par

viņu

vai

uzglabāšanā

esošās labibas un tās pārstrādājumu krājumi.
Reģistrēto ārzemes labības un to
pārstrādājumu krājumu izlietošana padota

šinīs noteikumos paredzētai kārtībai.
8. Vainīgos šo noteikumu un uz to
pamata izdoto instrukciju pārkāpšanā zemkopības ministris var sodīt ar naudas sodu
līdz 5000 latiem.
9. Instrukciju šo noteikumu izvešanai
dzīvē izdod
10.

stājas spēkā

ar

iz

sludināšanas dienu.
Rīgā, 1930. g. 31. jūlijā.
Ministru prezidenta v. i.
iekšlietu ministris E. Laimiņš
Zemkopības

186

Rīkojums

norakstu

uzrādīšana

ar

atzīmi

par zīmognodevu nomaksu (pamatrikojums

izsl. 1923. g. „V. V." 74. num.).
par

vērā, ka pastāvošos rīkojumos

faktūru

norakstu

ministris V. Gulbis

uzrādīšanu

nav

paredzēti gadījumi par preču izlaišanu
no muitas uz brīvterritoriju un no pēdējās
vietējā tirgū vai arī uz ārzemēm, kā arī
gadījumi par preču izlaišanu no muitas
pārstrādāšanai, muitas departaments pa-

skaidro sekošo:
1) par precēm,

ko no muitas izlaiž
uz brīvterritoriju, pieprasāmi augstāk minētie faktūru noraksti ar atzīmi par

zīmognodevu samaksu;
2) par precēm un gataviem ražojumiem,
kurus no brīvterritorijas izved uzārzemēm,

faktūru noraksti ar minēto atzīmi ir pieprasāmi, bet ja preces un ražojumus izlaiž
vietējā tirgū, tad faktūru noraksti nav
3) par tranzita precēm, kuras pārstrādā

Latvijā, faktūru noraksti nav pieprasāmi
ne pie ievešanas, ne ari pie izvešanas.
Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

un

firma.

JVe 187

1930. g. 5. augustā.

pieprasāmi;

Ministra kabinets.

Šie noteikumi

Faktūru

Ņemot

pārziņā

Nr.

(īpašnieks vai viņa pilnvarnieks)

1930. g. 5. augustā.

tās pārstrādājumus

7. Iestādēm un personām, kas nodarbojas ar labības un tās pārstrādājumu
tirdzniecību, glabāšanu, transportēšanu vai
apgādi citu personu vai iestāžu vajadzībām,
izņemot labības ražotājus, jāpieteic un
jāuzrāda reģistrēšanai
Zemkopības ministrijai

Rīkojums

esošām nolik-

tonnas

augustā.
Pieteicēja paraksts

iepirktās iekšzemes labības

ārzemju
labību vai
no muitas izņemot.

„
,,

pār-

daudzumu Zemkopības ministrija izdod
apliecības, kas uzrādāmas muitas iestādēm

1930. g.

..!

Faktūru izrakstu pieprasīšana par ievestām
nāvīgām vielām.
Lai

būtu

iespējams

pārliecināties

vai

firmu grāmatās uzrādītais nāvīgo vielu
daudzums saskan ar faktiski no ārzemēm
ievesto daudzumu, Veselības dep-tam va-

jadzīgas faktūras.

cenas

uzrādīšana

nav

Šie faktūru izraksti atsvabināti
no
zīmognodevas, saskaņā ar rīkojuma par
zīmognodevu 46. p. 1. pktu, un iesūtāmi
Veselības departamenta farmācijas valdei
par katru notecējušu mēnesi ne vēlāk kā
10 dienu laikā.

Pamats: Veselības dep-ta 21. VII 30.g.
raksts N? 8459.

„Vald.

Vēstn."

172.

num.

iz-

sludināta policijas ārējā dienesta darbinieku dienesta apģērba aprakstā ieviesušos kļūdu izlabojums.
I Sada[ā (Prefektūras), nodaļā ,,Uzpleči" otro un trešo nodalījumu izteikt
šādi:
,,Policijas iecirkņu priekšnieku palīgiem,
apsardzības rotas priekšnieka palīgiem
un policijas uzraugiem — tādi pat, tikai
četri cm plati (zīm. Ne 15).
Policijas kārtībniekiem — tādi pat,
tikai 2,5 cm plati (zīm. Ne 17)".
II Sadaļā (Dzelzceļu policija), apģērbu
apraksta
nodalījumu par dzelzceļu policijas
II šķ. uzraugiem izteikt šādi:
,,Dzelzceļu policijas 11 šķiras uzraugi
neskaitās par policijas virsniekiem un nēsā
tādu pašu tērpu kā prefektūru
vec.
policijas kārtībnieki, tikai ar to atšķirību,

ka apkakles augšējā stūrī nēsājama viena
maza piecstūraina sudraba zvaigznīte".
Administratīvā departamenta
Kara
pamatodamās

uz

savu

v. J. Rozenbachs.
tiesa,
šīs

dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. tin 953. p.
meklē
11. Dobeles kājn. pulka bij. kareiv,
Jāni Jēkaba d. Grīsli, apsūdzētu pēc k. s. Ii
133. p.
Jānis Grīslis dzimis 1900. g. 23. februārī, Sēlpils pag. piederīgs, dzīvojis
pirms iesaukšanas
kafa dienestā Madonas
apr. Mētrienas pagastā
(agrākā Ļaudonas-Odzienas pagastā), pareizticīgs,
latvietis, zemkopis, neprecējies.
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai to
apcietināt,
ievietojot
Daugavpils
garnizona
virssardznē, bet atvaļināšanas gadījumā no aktīvā
kara dienesta — civīlresora cietumā, un ieskaitīt
5. iec. kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā , paziņojot
pēdējam un tiesai.
1930. g. 6. augustā.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

iestāžu paziņojumi

direktora

Ievērojot šo prasību, uzdodu muitām,
nomuitojot nāvīgās vielas, no firmām
pieprasīt faktūru izrakstus, kuros būtu
uzrādīts ievesto attiecīgo vielu daudzums,
pie kam preces
vajadzīga.

v. Jēkabs Kostiļuks.

Izlabojums.

milti:

Kopā

strādājumus ir tiesība importēt vienīgi
personām un firmām, kas nopirkušas pārstrādāšanai attiecīgusdaudzumus iekšzemes

no valsts pārziņā

un

tonnas
,,

1930. g

dzumu.

labības

Valdības

tonnas

Rudzu milti

izsniedz atpakaļ lombardeto labības daukviešus

(bojāta) labība

JBokalders.

JV? 22 baltkrievu pamatskolu

priekšnieka

,,

Kvi'ešu milti

labības lombardēšanas dienas Zemkopības
ministrija pret saņemtā avansa atmaksu

Rudzus,

nederīga

teikumu 10. pants.
Finanču ministra b.

,,

Kopā
b) Pārtikai

30% resp. 1 fJ0/p.
2. Ar šo atcelts 1930. g. 19. aprīļa
rīkojuma JVe 92 (izsl. 1930. g. „Vald.
Vēstn." 92. num.) 194. pkts.
3. Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
Pamats: muitas tarifa vispārējo no-

Baltkrievu izglītības pārvaldes

ministrijai

5. Uz sevišķas vienošanās pamata ar
labības ražotājiem 6 mēnešu laikā no

'6.

,,
,,

no ārzemju labības malti

Kviešu milti, iekšzemes
„
,,
no ārzemju labības malti

ir tiesība pārdot
viņas noliktavās lombardeto labību.
4. Starpību starp saņemto avansu un
pārdošanā iegūto summu Zemkopības ministrija izmaksā lombardētās labības īpaš-

Preču saraksts:

Rafijas šķiedru audumi — 64. p.
attiecīgs pants un burts.
207. Kokvilnas audumi, nekrāsoti, kas
satur zīdu līdz 25% ieskaitot no
audu un ataudu pavedienu kopskaita,
pamatojoties uz visp. piezīmēm pie
183.—209. p. 4 c un d pktu — 188. p.
attiecīgais punkts burts ,,a" plus

ar nosaukumu: ,,Latvijas baltkrievu skolotāju biedrības Rīgas privāta baltkrievu
6 kl. pamatskola pie Valsts Rīgas baltkrievu paidagoģiskiem kursiem".
Izglītības ministra b. D. Jau dzenis.

„

Kvieši iekšzemes ....

,,

1.
206.

nieka ielā
.

cenas par lombardējamiem iekšzemes ru-

,,

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muitošana, saskaņā ar muitas tarifa vispārējo
noteikumu 10. pantu.

1930. g. 6. augustā.
uz noteikumu par privātām mācības iestādēm 1. pantu un saskaņā
ar apstiprinātiem attiecīgiem pamatskolas
statūtiem, atļauju Latvijas baltkrievu skolotāju biedrībai, sākot ar 1930./31. mācības
gadu, atvērt Rīgā, Torņakalnā, Brīvzem-

milti:

Rudzi, iekšzemes
,,
ārzemes

un pārtikas normu.

188

Pamatojoties

augustā, pīkst. 24

derīga

Nr.

Lēmums JVs B-829.

_

a) Pārtikai

katru

1930. g. 4. augustā.

zīme.

(krājumu atrašanās vieta)

nodot vienīgi to viņu pašu audzēto labību,
kura pārsniedz viņu saimniecības sēklas

par

vienslejīgu rindiņu
„ —,20
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
,. —,25
d) par dokumentu pazaudēšanu
no
katras personas
, —,80

E.Dundurs.

uzvārds

atradās sekosi maizes labības un miltu krājumi:

banku

citu iestāžu sludinājumi

Muitas departamenta direktors

pārvaldei.

pieteikšanas

4,—
,, —,15

tālāku rindiņu

Rīkojums

nosaka:

ražoto maizes labību.
Lauksaimnieki uz
šo noteikumu pamata lombardēšanai var

Zemkopības

9—3

Ls

par katru

Pamatojoties uz noteikumiem par maizes labības tirgus regulēšanu, Zemkopības

Dzīves vieta 1930. g

Latvijas

rindiņām

Rīkojums.

kopības ministrija pieņem savās noliktavās uzglabāšanai un lombardēšanai Latvijas bankā no lauksaimniekiem pašu

Ministru kabinets

Kantoris

4C*^S^^1^^^^^

arī

mērs nosakāms
vismaz 1 mēnesi
uz
priekšu.
2. Ražas realizācijas veicināšanai Zem-

tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

un svētku dienas

ārzemju

kvieši), kā

Sludinājumu maksa:
a)
b)

noteikt miltu procentu izmalumā.
Iekšzemes un ārzemes labības malšanas sa-

3.

laikraksts

s^^^^^^^m^

1. Uz zemkopības minstļ-a priekšlikumu Ministru kabinets var izdot saistošus
noteikumus par samēriem, kādos jāpār-

strādā

oficiāls

j|ļL

sēde 1930. g. 7. augustā.

labības

Noteikumi par
regulēšanu.

Latvijas valdības

E.Dundurs.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jākobsons.
Sekretāra v. p. i., kara ierēdnis
Jau n a I k s n i s.

17. §.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
noteikumi

Saistošie

par Gulbenes pilsētas kapsētu
kārtības uzturēšanu tanī

pieteicamas

Apbedīšanas

kapu

uzraugam vēlākais 24 stundas pirms apbedīšanas.
18. §. Kapu vietas ierāda kapu uzraugs. Kapu apmērs:

a)
"
b) rindu kapos 3x1,20 metri.
19. §. Kapa izrakšanu un aizbēršanu,
kā ari citus attiecīgus darbus izdara apbedāmā piederīgie, vai arī kapu uzraugs,

un

1. §. Pilsētas kapsēta atrodas Gulbenes
pilsētas rīcībā.
2. .§. Kapsētu pārvalda Gulbenes pilsētas valde, vai no valdes nozīmēta amatpersona — kapu uzraugs.
3. §. Kapsētu uztur kārtībā pilsētas
valde, uzceļ visas vajadzīgās ēkas, ierīko
ūdens pumpjus, gādā par celiņiem un
vispārējiem apstādījumiem.

pret domes noteiktu atlīdzību, kuru samaksā apbedāmā piederīgie.
20. §. Kapu vietas apbedīta piederī-

giem jāuzkopj. Gadījumā, ja kapa vieta
*
piecus gadus no vietas netiek uzkopta,
kapa vieta tiek nolīdzināta.
21. §. Kapa vietas pušķošanai lietojami tikai zemi stādi un puķes, kas nekaitē blakus esošām kapu vietām un nebojā kapsētas nopietno raksturu.
22. §. Novītušie un nokaltušie vai-

pret

nagi, puķes, krūmi un koki noņemami uz

samaksu uz noteiktu laiku — 30 gadiem,
skaitot no iepirkšanas dienas, pēc kuru
notecēšanas viņas pāriet pilsētas rīcībā.
Pēc šī laika izbeigšanās kapu vieta var

kapu uzrauga pirmo uzaicinājumu, bet
'
ja tas netiek izpildīts, tad kapu uzraugam
tiesība nokaltušos vainagus, krūmājus un

Kapu

vietas

tiek

izdotas

palikt vēl 30 gadus viņas īpašnieka
cībā pret attiecīgu samaksu.

noņemt katrā

kokus

rī-

23. §.

laikā.
Ierasties

Aizliegts:

kapos

ie-

b) rindu kapos.

Lauzt vai griezt puķes
Kāpt
un lapas un iznest tos no kapiem.
kokos, kurt uguni, bojāt vai pārvietot
pie kapiem novietotos solus, kāpt pār

6. §.

sētu un bojāt to.

Kapsētas iedalītas: ?

5. §.
a)

reibuša stāvoklī.

ģimeņu kapos;
Ģimenes kapu vieta skaitās 3 līķu

apbedīšanai. Vajadzības gadījumā viena
persona var aizņemt arī vairākas ģimeņu
kapu vietas. Ģimenes kapiem paredzētos
iedalījumos kapu vietu var izvēlēties pēc
ieskata, bet rindu kapos vietas ierāda pēc
kārtas.
7.

§.

Uz

tiesība

apbedīšanu

katrai

pilsētas

Gulbenē

kapos

pastāvīgi

ir

dzīvo-

jošai personai, kā ari tām personām, kuras
dzīvodamas Gulbenē, ir kapu vietas sev

rezervējušas ģimeņu kapos. Gulbenē nedzīvojošās personas var tikt apbedītas
pilsētas kapos vienīgi ar ikreizēju pilsētas
valdes atļauju un ja par kapu

bedāmā

piederīgie

samaksā

vietu ap-

par

50 °0

augstāku maksu.

Ievest suņus, ielaist mājlopus, braukt
celiņiem ar velosipēdiem, rokas ratiņiem un citiem satiksmes līdzekļiem
(iebraukt kapos ar zirgiem vai rokas ratiņiem, var vienīgi ar kapu uzrauga piekrišanu).
Nomest uz ceļiem, krūmājos vai citur
papīrus, dažādus atkritumus, novītušus
par

vainagus, skujas, puķes u. t. t.
Visāda
veida nevajadzīgie priekšmeti novietojami tikai speciāli šim nolūkam ierīkotās
vietās.
Uzlīmēt

afišas,

uzsaukumus,

mus, sludinājumus u. t. t. uz kapsētas ēku

sienām

žogiem, stabiem

un

Ierasties kapos bērniem

8. §. Mazturīgiem kapu
kapos izdod par brīvu.

vietas rindu

paziņoju-

un kokiem.

jaunākiem par

12 gadiem, bez pieaugušu uzraudzības.
Tirgoties, tāpat arī ubagot kapsētā vai

Kapu dziļumam jābūt saskaņā ar
,,Vald. Vēstn." 251. num. no 6. novembra 1926. g. publicētiem veselības departamenta noteikumiem (ne seklāk kā
2 metri).
Zārkam no zārka kapā jābūt

ari pie kapsētas vārtiem.

0,30 metra atstatumā.

24. §. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

9. §.

10. §.

Kapu

vietas

pieprasot, kapu
uzraugam jāuzrāda miršanas vai apbedīšanas apliecība, pēc kam tiek ierādīta
kapu vietu.
11. §. Ģimenes kapu vietas īpašniekam
ir tiesība likt apbedīt sevi un savus piederīgos viņa aizņemtā vietā. Kapu vietas
īpašnieks var nodot savas tiesības uz aizņemto kapu vietu citai personai, tikai ar
pilsētas valdes piekrišanu.
12. §.

vienu

Vienā

līķi.

kapā

var

Izņēmumi

apbedīt

pielaižami

tikai

gadī-

jumos, ja apbedī māti kopā ar bērnu ne
vecāku par 1 gadu, vai reizē mirušus
brāļus vai māsas, ne vecākus par 5 gadiem, ja apbedīšana notiek vienā zārkā.
13. §., Kapu bedru izmūrēšana, tāpat
vietu iežogošana ar nedzīvu
materiālu

un vārtiņu ierīkošana aizliegtā visos kapu
vietu tipos.
Uzstādīt solus pie rindu un
ģimeņu kapiem atļauts tikai ar pilsētas
valdes piekrišanu un ievērojot viņas noteiktos veidus, mērus un krāsu.
Piemi-

nekļu uzstādīšanai jāizprasa pilsētas valdes
rakstiska

atļauja.

Attiecīgam iesniegumam jāpievieno pieminekļa skaidri salasāms zīmējums mērogā 1:10, uzrādot

arī meteriālu no kāda tas tiks pagatavots.
celšanai vajadzīgie materiāli
jāieved kapsētā līdz pīkst.
12 dienā.
Uzstādīšanas darbus drīkst iesākt tikai

Pieminekļa

pēc

to

iepriekšējas

valdei.

pieteikšanas

pilsētas

Amatnieki, kuri neievēro notei-

kumus par pieminekļu uzstādīšanu un kārtību kapsētā, var zaudēt tiesību uz laiku
vai pavisam nodarboties kapsētā.
14. §.

Par

līķu

novietošanu

Pilsētas

apbedītām peronam ved grāmatas, atzīmējot apbedīto vārdus, uzvārdus, tēva
vārdu, dzimšanas, miršanas un apbedīšanas

datumus, kā arī

valde

par

to personu

adreses, kuras uzņemas kapu

visām

vārdus un
kopšanu.

Aizņemto ģimeņu kapu sarakstos jābūt
atzīmējamam, kādi
ģimeņu kapi
aizņemti.
16. §. Kapsēta atvērta: no 1. septembra līdz 1. aprīlim, no 9 rītā līdz
5 vakarā, no 1. aprīļa līdz 1. septembrim —
no 7 rītā

līdz

9 vakarā.

kādas izpriecas, dzert reibinošus dzērienus
un trokšņot. Izmest netīrumus pēc kapu
tīrīšanas ārpus kapu un kapsētas žogiem
vai atstāt uz kapiem.

25. §.

Šie noteikumi stājas spēkā divu

nedēļu laikā no viņu publicēšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".
Tarifs par Gulbenes pilsētas kapsētas lietošanu.
a) par katru

kvadrātmetru

platības:
1) rindu kapu vietās
2)

....

ģimeņu kapu vietās

zemes

Ls

...

,,

1,—
4,—

b) par neizlietotas
vietas lietošanas tiesību pagarināšanu:
1) ģimeņu kapu
Par

kapu

šanu
a) rindu

vietās

bedres

un

.

.

.

Ls

4,—

15,—

„

20 —

vietas kopšanu
laikā no
līdz 1, novembrim:
a) rindu kapu vietās ....
Ls 6, —
b) ģimeņu kapu vietās ...
,, 15,—
Par kapu kopiņas nosegšanu ar
1. aprīļa

...' ...
. egļu zariem
Par bedres izklāšanu ar egļu
zariem

„

,,

3—

6,—

Par kapa tuvākas apkārtnes no-

klāšanu ar egļu skujām .
Par plašākiem dārznieciska

,,

3,—
rakstura,

kapu uzkopšanas un uzturēšanas darbiem
atsevišķi jāvienojas ar pilsētas valdi.

Pilsētas galva J. Sniķeris.
Sekretārs

Blūms

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku Gulbenes pilsētā.
Pieņemti

domes 1930. g. 14. jūlija sēdē,
prot. >fo 7, § 8 un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas
pašvaldības
departamenta
1930. g. 29. jūlija rakstu Ns 90585.

1. §.

Tirdzniecības
uzņēmumus atļauts atvērt no pīkst. 9 rītā līdz 6 vakarā.
Nedēļas un gada tirgus dienās — no
7 rīta līdz 6 vakarā.
2. §. Ēdienu vaikalus konditorejas un
tējnīcas atļauts atvērt kā darbdienās,
tā
arī svētdienās un svētku dienās no pīkst
7 rītā līdz pīkst. 10 vakarā.
3. §. Tirgotavas, kur
tirgojas, tikai
ar pienu, piena produktiem un maizi

15 648 067 71
88 211130 74

īsa termiņa vekseļi

55 359 005 14
17 445 784 95
252 601 363 87

Rīgā, 1930. g. 6. augustā.

atvērt

. darba

s.

45 744 395 —
18 734 925 25
4 351986 53

Rezerves kapitāls

3 500 000 —
18 516 766 79
57 658 831 29

Speciālās rezerves
Noguldījumi
Tekoši rēķini
Valsts rēķini un depoziti
Citi pasīvi

95 259 722 91
8 834 736 10

.

252601 363 87
Padomes priekšsēdētāja v. A. Klīve.
Galvenais

atļauts

Lati.

P A S i V A.
Bankas naudas zīmes apgrozībā . .
Pamata kapitāls

11677

dienās

pīkst.

no

2.

Atņem

direktors

K. Vanag

Latvijas

pilsoņa

s.

tiesības

šādām personām, kuras uzturēdamās ārzemēs, atrāvušās no karaklausības Latvijas armijā: 1) Bernhardam Šoenfeldam,
4. §. Tirgotavas, kur tirgojas tikai ar
2)
Benno Šnidtkem, 3) Osipam Zandaugļiem, augļu konzerviem un augļu ie4) Zamuelim Davidovam (Davidbergam,
vārījumiem, atļauts atvērt darba dienās
sons),
5)
Jonasam Davidovam, 6) Emano pīkst. 9 rītā līdz pīkst. 10 vakarā,
nuēlam
Dvilaitckim
(Dvelaitskis), 7) Anbet svētdienās no pīkst. 12 dienā līdz
drejam Frankam, 8) Voldemāram Ka10 vakarā.
5. §. Skārņus atļauts atvērt darbdienās mendrovskim, 9) Volfgangam Redlicham,
10) Teodoram Vilkei, 11) Akselim Barno pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 7 vakarā, bet
kovskijam, 12) Jozefam Cirle-Springsonam
svētdienās no pīkst. 7 līdz 9 rītā.
(Cerli-Špringsons), 13)MoisejamJoelsonam,
6. §. Alkoholisku dzērienu veikalos šo
14) Mendeīim
Kroekeram
(Krolkers),
7 rītā līdz pīkst. 7 vakarā, bet svētdienās
no pīkst. 7 līdz 10 rītā.

dzērienu pārdošana var notikt likumā par
žūpības apkarošanu paredzētā laikā.

7. §.

Veikalus atļauts slēgt vienu stun-

du vēlāk kā

noteikts

1. § nedēļu

pirms

Ziemas svētkiem, Vasaras svētkiem un
Lieldienām un turēt atvērtus pēdējā svētdienā pirms ziemas svētkiem no pīkst.
9 rītā līdz pīkst. 7 vakarā.
Bārddziņu

8. §.

veikalus

atļauts

at-

vērt
dabdienās no pīkst. 8 rītā līdz
pīkst. 7 vakarā, svētku priekšvakaros —
no pīkst.

8 rītā

līdz

svētdienās no pīkst.
9.'§.

pīkst.

7 līdz

Veikali, izņemot

10 vakarā,
10 rītā.

2, 3., 4. un

5. §

minētos, jāslēdz visās svētdienās, Jauna
gada dienā, 6. un 26. janvārī, Lielā piekt-

dienā, Lūdzamā

dienā, pirmos

otros un

trešos Lieldienas svētkos, 1. maijā, Debessbraukšanas dienā, pirmos otros un trešos
Vasaras svētkos, 22. jūnijā, Jāņu dienā,

(24. jūnijā) ticības atjaunošanas svētkos
(31. oktobrī), Valsts proklamēšanas svētkos

(18. novembrī) un pirmos, otros un trešos
ziemas svētkos. -

?

10. §.

darba

Kioskas

dienās,

atļauts

tā

arī

atvērt

kā

svētdienās,

bet

ziemas svētku, lieldienu un vasaras svētku
otrās dienās — no pīkst. 6 rītā līdz pīkst.
Ziemas svētku, lieldienu un
10 vakarā.
vasaras svētku pirmās dienās no pīkst.

7 līdz 10 rītā.
1. piezīme. Par kiosku uzskatāma uz
pašvaldībai piederošas zemes paviljona veidā celta būve, kura ierīkota
tirdzniecības nolūkiem un atrodas no

15) Jozefam

Levinam,

16) Reinholdam

Zalcmanim,
Loevisam,
17) Haraldam
18) Meiram Zaksam, 19)_ Vulfam Taubkinam un 20) Zālamanam Udenam (Udems).
Ārzemes
Nepieredzēts

karstums

Amenka.

Ņujorka, 6. augustā.

Laikraksti

jo-

projām plaši ziņo, par ārkārtīgo karstumu

kurš pieturas jau kopš 17. jūlija, un par
tā smagajām
sekām lauksaimniecībā.
Baidās, ka lauksaimniecībai nodarītie zaudējumi pārsniegs miljardu dollaru,"jo
stipri cietusi ari lopkopība. ' Savienoto
Valstu vidienā karstums pamazam sāk

atslābt, bet austrumu štatos temperatūras
krišana

paredzama

tikai

rit.

Ņujorkas

pilsētai

vakar bija viskarstākā augusta
diena, kāda jebkad reģistrēta
meteoroloģiskā biroja pastāvēšanas laikā. Pienāk
ziņas par daudziem nāves gadījumiem, kā

ari par

pašnāvībām

un

nepanesamā karstuma

ārprāta

dēļ.

lēkmēm
LTA.

RĪGA
Nākošie patērētāju

kooperatīvu

vei-

kalvežu un grāmatvežu pamatkursi

piezīme.
Kiosku tiesības katrā
atsevišķā gadījumā piešķir pilsētas

sāksies š. g. 13.. oktobrī. Kursos mācīs
tirdzniecības techniku (veikalu iekārtošanu
un kopšanu, pircēju apkalpošanu u. t. t.),
preču zinības, grāmatvedību, kooperāciju,
tirdzniecības rēķināšanu, tirdzniecības korespondenci, sabiedrisko techniku, plakātu
rakstīšanu un citus priekšmetus. Pēc kursu
nobeigšanas kursu rīkotāji uzņemas starpniecību starp kursu beigušiem darba meklētājiem un kooparātīviem-darba devējiem.
Uz kursiem jāpieteicas vēlākais līdz
š. g. 27. septembrim.
Tuvākas ziņas par kursiem pieprasāmas
no c. s. „Konzums" kopdarbības nodaļas,

dome, kura arī

Rīgā.

publikas

vairāk

i. piezīme.

apmeklētās

Kioskas

atļauts

vietās.
pārdot,

visāda veida augļus, saldumus, konzervus, atspirdzinošus dzērienus (izreibinošus),

tabakas

preces^

saldējumu, šokolādi, konfektes, laikrakstus un žurnālus.
3.

Par kapu

metāla

Aizdevumi pret nodrošinājumiem .
Citi aktīvi
.

ņemot

Ls

7 214 422 —

Sudraba nauda
Valsts kases zīmes un
nauda

ierīkošanu:

stāk kā

S.

24 034 660 47
44 688 292 86

Zelts lējumos un monētās ....
Ārzemju valūta . . '

kapu vietās ne aug-

b) ģimenes kapu vietās ne augstāk, kā

Lati.

A K T1 V A.

izrakšanu, aizbēr-

kopiņas

kapličā

maksa netiek ņemta.
Līķi jāaizved uz
kapliču un no kapličas uz kapa vietu aiztaisītā zārkā.
15. §.

Piekopt kaut

1930. g. 6. augustu.

uz

ģimeņu kapos 3x1,80 metri;

Pieņemti domes 1930. g. 16. jūnija sēdē,
prot. JV° 6, § 4 un apstiprināti ar iekšlietu
' pašvaldības
departamenta
ministrijas
1930. g. 23. jūlija rakstu JV° 90428.

4. §.

Latvijas tante nedēlos pārskats

noteic, kādās vietās

kioskiem ir tiesības tirgoties ar maizi
un citāda veida cepumiem.
11. §. Šie noteikumi neattiecas uz dzelzceļu staciju bufetēm un aptiekām.
12. §. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz sodu likuma pamata.
13. §. Uzraudzība par šo noteikumu
pildīšanu piekrīt pilsētas valdei un vietējai policijai.
14. §. Šie noteikumi
stājas
spēkā
14 dienas pēc viņu publicēšanas ,,Valdības
Vēstnesī".
15. §.

Ar

šo

tiek

atcelti

„Valdības

Vēstnesī" 92. num. no 1928. g. publicētie
saistošie noteikumi par tirgošanās laiku

Gulbenes pilsētā.
Pilsētas galva J. Sniķeris.
Sekretārs Blūms.
Valdības
Ministru

darbība

kabineta

sēde

1930. g. 7. augustā.
Pieņem un nolemj izdot

1.
Latvijas
Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:

1) pārgrozījumu likumā par privāto un
piešķirto valsts fonda zemju atsavināšanu ;
2) pārgrozījumu
likumā par labības
rezervēm

Dzirnavu

ielā 68.

KURSI
Rīgas

biržā,

1930. gada

8. augustā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars
1
100
100
100
100

5,174—5,184

Anglijas mārciņa
Francijas franku
Be|ģijas beigu
Šveices franku
Itālijas liru

100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu

25,20—25,25
20,30—20,45
72,20—72,75
100,35—101,10

....

100 Austrijas šiliņu
100 Čechoslovakij 'as kronu

100
100
100
100
100
100

27,04—27,25
139,00—139,70
138,55—139,25
138,60—139,30
72,85—73,55

. .

Holandes guldeņu
Vācijas marku '.
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu
Lietavas litu

15,31—15,46
208,15—209.20
123,40—124,05
12,95—13,07
137,80—138,50
57,55—58,75
51,40—52,10

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

3425—3445
50—58

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . .
4% Valsts prēm. aizņēmums
.
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98—100
98—100
92—93
96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics,
Zvērināts biržas māklers P. Rupners.
Redaktors

M. Ārons.

Jelgavas apgabaltiesa

(TtesM
sludinājumi.

uzaicinātas

pieteikties

sai

pa-

Rīgas

apgabaltiesas

Rīgas

apr.

gasta tiesā sešu mēnešu laikā no šī 2. itc. tiesu izpildītājs paziņo , ka
sludinājuma iespiešanas Valdī1930. g. 16. augustā, plkšt. 12
^
bas Vēstnesī" trešo reizi.
dienā, Skrīveru stacijā ..Puķiša "
Pēc minētā termiņa notecēša- mājā, pārdos Pēterim Puķišam
nas nekādi iebildumi netiks pie- piederošo kustamu mantu, sastāRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
izsludina
ņemti un adopcija tiks no pagasta vošu no vienas govs un velosiuz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
pēda un novērtētu par Ls 400,—.
tiesas atļauta.
2014. un 2079. p. un Balt.
Izzināt sarakstu , novērtējumu,
š. g. 18. augustā, pulksten 11,
Rubā, 1930. g. 25. jūnijā.
privāttiesību kop. 2451. p. pakā arī apskatīt pārdodamo mantu
8534z
2
Pagasta tiesa.
mata uz Kārla Klūga lūgumu
savās telpās, Gogoļa ielā 3; ist. 468,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
uzaicina visas personas, kam ir
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
Jumpravā, 1930. g. 30. jūlijā.
kaut kādas pretenzijas,
strīdi
izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 11756
Tiesu izn. A. Ozoliņš.
vai
ierunas
pret
šai
tiesā
15. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
1930. gada 29. jūlijā publicēto
Rīgas
apgabaltiesas Rīgas apr.
Avotu
ielā
Ne
5,
veikalā,
1930. g. 28. aprīlī Daugmales
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
pārdos Eduarda Mārtiņa Ermanpagastā ntir. Andreja Jura dēla
sona kustamu mantu, sastāvošu 1930. g. 18. augustā, pulkst. 2
Liepas
1930. gada 10. aprilī
no
100 gab. dāmu
cepurēm, dienā, Skriveru pagasta ,,P |avmājas kārtībā taisīto testamentu,
kalnos" , pārdos Aleksandram
novērtētu par Ls 230,—.
kā
ari
visas
personas, kam
Izzināt sarakstu, novērtējumu, Stolpem piederošo kust. mantu,
1930. g. 1. augustā.
Jelgavā,
ir
kaut
kādas
tiesības
uz
kā arī apskatīt pārdodamo mantu sastāvošu no govīm un zirgiem
Priekšsēd. v. K- Vītols.
mir.
Andreja
Liepas
mantovarēs pārdošanas dienā uz vietas. un novērtētu par Ls .600,—.
Sekretāra
pal.
F.
Kāps.
11317b
jumu vai sakarā ar šo mantoIzzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgā, 1930. g. 1. augustā.
jumu, kā mantniekiem, legātār.,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu 1) Koka tilta būve uz mūra balstiem — par Dubnas
Jelgavas apgabaltiesa
11790 Tiesu izp. J.Kazubierns.
fideikomisāriem,
parāddevējiem
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
upi, uz Livānu-Preiļu ceļa.
uz Civ. proc. lik. 293., 301
u. t. t., pieteikt savas tiesības, un 309Ļ
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
Jumpravā, 1930. g. 31. jūlijā.
p. pamata
uzaicina
izpildītājs paziņo, ka 1930. g. 11759
Tiesu izn. A. Ozoliņš.
pretenzijas un ierunas minētai
Nodrošinājums — Ls 6000,—.
Stefāniju
Strautmanis,
dzim.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
19. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Pilzis, kuras
dzīves vieta neRīgas
apgabaltiesas
Rīgas
apr.
2)
Balstu
remonts
tiltam pār Dubnas upi, uz Rtgasno šī sludinājuma
Avotu
ielā
Ne
iespiešanas
16, darbnīcā,
zināma, divu mēnešu laikā, ie2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
Daugavpils ceļa, Līvānos.
dienas.
pārdos Paulīnes Solovjevas kurasties šai tiesā saņemt norakstus
no 1930. g. 18. augustā, pulkst. 4
Ja tas minētā termiņā nebūs
stamu
mantu, sastāvošu
Nodrošinājums — Ls 1000,—.
no viņas vīra Oustava StrautBitenos'''
mīklas
mīcāmās mašīnas
un dienā, Skrīveru pag.
izdarīts, tad minētās 'personas maņa iesūdzības
,
raksta
viņu
^
Rempam
pie- 3) Dzelzsbetona tilta būve ar spraugu 5 m — pār Mācītājatzīs kā atteikušās no ierunām
4 rokas vāģīšiem, novērtētu par pārdos Paulam
laulības-šķiršanas lietā un no
derošo kustamu mantu, sastāun zaudējušas savas tiesības,
Ls 600,—.
muižas (Dzilnas) upi, pie Dzilnu mājām, uz Rīgaspielikumiem un uzdot savu dzīves
vošu no govīm un novērtētu
bet testamentu pasludinās par
Izzināt
novērtējumu,
sarakstu,
vietu Jelgavas pilsētā. Ja minētā
Kalnciema šosejas, km 15,018.
likumīgā spēkā gājušu.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu par Ls 360,—.
laikā aicināmā neierastos, lietu
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgā, 1930. g. 1. augustā.
Nodrošinājums — Ls 1000,—.
noliks uz termiņu un izspriedīs varēs pārdošanās dienā uz vietas. kā arī apskatīt pārdodamo mantu
' 11314
L. Ne 5378.
Rīgā, 1930. g. 1: augustā.
bez Viņas klātbūtnes.
ieJa
varēs
pārdošanas
dienā
uz
vietas.
4)
Dumpenieku
kalna — uz Jēkabpils-Viesītes-Neretas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
radīsies, bet savu dzīves vietu 11791 Tiesu izp. J. Kazubierns.
Jumpravā, 1930. g. 31. jūlijā.
Sekretāra v. P. Birkens.
11a
šķ.
ceļa
— bruģēšanas darbi.
Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
11758
Tiesu izp. A. Ozoliņš.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa tiesas sēdi un visus pārējos paizpildītājs paziņo, ka 1930. g.
Nodrošinājums — Ls 1300,—.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
saskaņā ar Civilprocesa likumu pīrus atstās tiesas kancelejā.
14. augustā, pulkst. 11,30 dienā,
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā. Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 54/58, 2. iec. tiesu izpildītājs paziņo , ka 5) Strenču-Trikātas šosejas jaunbūves zemes darbi no km
1958. ' p. paziņo, ka 1930. g.
L. JVs 366/30.
11319b
10
1,552—3,165 un segas būve no km 1,552—1,922.
Vilhelmines
Krastiņš 1930. g. 19. augustā, pīkst
26. augustā minētās nodaļas atgarāžā,
Priekšsēd. v. K. Vītols. lietā pārdos Edgara Vee kust. dienā, Ogrē, Brīvības ielā Ns 11,
klātā tiesas sēdē nolasīs 1930. g.
Nodrošinājums — Ls 2000,—.
Sekretāra
pal.
F.
Kāps.
pārdos
Chaitam
pieJudeļam
18, februārī Rīgā mir. Pētera
mantu, sastāvošu no
smagā
derošo kustamu mantu, sastāautomobiļa
un
novērtētu
par
Mārtiņa d. Treija testamentu.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi dep-tā, ist 469, paJelgavas apgabaltiesa
vošu no dažādām veikala precēm
Rīgā, 1930. g. 6. augustā.
Ls 400.
uz Civ. proc. lik. 293., 301.
rastā
darba laikā.
L 3163
nsoi
un
iekārtas
un
novērtētu
par
Izzināt
sarakstu, novērtējumu,
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. un 309 1. p. pamata uzaicina
Ls 1930,50.
11696z Sekretāra v. P. B i r k e n s. Augustu Velberu, kura dzīves kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa vieta nezināma, divu mēnešu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
1930.
g.
29.
jūlijā.
Rīgā,
laikā ierasties šai tiesā saņemt
saskaņā ar Civilprocesa likumu
Tiesu izp. J. Zirģels. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
norakstus no viņa sievas Līnas 11792
Jumpravā, 1930. g. 5. augustā.
1958. p. paziņo, ka 1930. g.
Velbers, dzim.
Brandts, iesūRīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu 11757
Tiesu izp. A. Ozoliņš.
(Valdemāra ielā Ne 10/12)
26. augustā minētās nodaļas atdzības raksta viņu laulības šķir- izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
klātā tiesas sēdē attaisīs un no>»
>
šanas lietā un
no pielikumiem
16. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
lasīs 1930. g. 28. martā Kārķu
un uzdot savu dzīves vietu Tērbatas ielā Ne 6/8, veikalā
pag. mir. Voldemāra-Jāņa Teņa.
pilsētā.
Jelgavas
Ja minētā laikā Eksporta-importa un aģent, a/s
1930. g. 21. augustā, pīkst. 11,
dēla Stilbiņa testamentu.
aicināmais neierastos, lietu no,,Eksimag" lietā pārd.sab. LatviRīgā, 1930. g. 6. augustā.
____________________
liks
uz termiņu un
izspriedīs jas eksports" kust. mantu, sa1) kadetu garos zābakus 66 pārus un
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. bez viņa klātbūtnes.
Ja ie- stāvošu no šujmašīnām, bisēm
Zemkopības ministrijas kultūr11697z Sekretāra v. P. Birkens.
2)
lidotāju siltos zābakus 79 pārus.
radīsies, bet savu dzīves vietu un novērtētu par Ls 2050.
techniskā daļa paziņo, ka zemIzsoles
drošība: uz kadetu gariem zābakiem— Ls 139,—, bet
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kopības ministris š. g. 15. jūlijā
un
visus pārējos kā arī apskatīt pārdodamo mantu ir apstiprinājis Salacas mel. sab. uz lidotāju siltiem zābakiem — Ls 237,—. Izsole notiks Kafa min.
saskaņā ar Civilprocesa likumu tiesas sēdi
budžetu un kreditu pārvaldē, Valdemāra ielā Ne 10/12 (ieeja no
1958. p. paziņo, ka 1930. g. papīrus atstās tiesas kancelejā. varēs pārdošanas dienā uz vietas. ,,Lagasti" statūtus.
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā.
26. augustā minētās nodaļas atSabiedrība ir ievesta meliorā- Elizabetes ielas) dz. 1-a, izsoļu telpās augšā norādītā dienā un stundā.
Rīgā, 1930. g. 1. augustā.
Tuvāki paskaidrojumi — Kara ministrijas budžetu un kreditu
L, Ne 368/30.
11320b
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
11793
Tiesu izp. ļ. Zirģels. cijas sabiedrību reģistra V daļas
pārvaldes apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 4, ist. 7.
Priekšsēd. v. K. Vītols.
222. l.\ p. ar Ne 1895.
26. aprīlī Lugažu pag. mir. Jura
L3172
11800
Sekretāra pal. F. Kāps.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
Ernesta d. Kureļa testamentu.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
izpildītājs
paziņo,
ka
1930.
g.
Salacas
pag.
ViriValmieras
apr.,
Rīgā, 1930. g. 6. augustā.
Baltinavas iecirkņa miertiesnesis
16. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā, nos c. Salacgrīvu.
1930. g. 25. jūlijā, saskaņā ar
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Tērbatas ielā Ne 6/8 veikalā
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
11698z Sekretāra v. P. Birkens. savu š. g. 25. jūlija lēmumu un
Jelgavas vasku drānu un cepuru
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
pamatojoties
uz 10. sēj. 1. d. fab.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
,,M . Grābners" lietā pārdos 11776
T. Erlachs.
2330. p. 3. pkt. un Civ. proc. lik.
174 kg cūku saru, 198 kg saru, maisītu ar
sab.
„Latvijas
kustamu
eksports"
saskaņā ar Civilprocesa likumu 14604 '.—146C». p., izsludina par
Zemkopības
ministrijas
kultūrmantu, sastāvošu no šujmašīnām
astriem, un 900 kg zirgu astru piegādāšanai
1958. p. paziņo, ka 1930. g. iznīcinātu
pilnvaru, izdotu no
techniskā daļa paziņo, ka zemun' novērtētu par Ls 240.
26. augustā minētās noda|as at'
Latvijas neredzīgo institūtam, Strazdumuižā.
Viktora Ločmeļa Mateušam Jura
kopības
ministris
š.
g.
15.
jūlijā
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
klātā tiesas'sēdē nolasīs 1930. g. dēlam Ločmelim 1929. g. 18. feb 'r.
Izsole notiks Tautas labklājības
ministrijā,
Rīgā, Skolas
kā arī apskatīt pārdodamo mantu ir apstiprinājis Meliorācijas sab.
24. maijā Smiltenē mir. Ernesta un apliecinātu pie Kārsavas noielā Ne 28, dz. 4, 1930. g. 20. augustā, pulksten 11. Turpat var
varēs pārdošanas dienā uz vietas. ,,Babīte" statūtus.
Kārļa d. Šrēdera (Schroedera) tāra A. Zabeļska ar reģ. Ne 1063.
Sabiedrība ir ievesta meliorāiepazīties ar tuvākiem noteikumiem un materiālu paraugiem.
Rīgā, 1930. g. 1. augustā.
testamentu.
Baltinavā, 1930. g. 31. jūlijā.
Piedāvājumi iesniedzami līdz minētam laikam izsoles kom11794
Tiesu izp. J. Zirģels. cijas sabiedrību reģistra V daļas
Rīgā, 1930. g. 6. augustā.
misijai, slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: ,,saru un astru izsolei 20. aug.".
l!689z
Ne 820
223. 1. p. ar Ne 1896.
Rīgas
apgabaltiesas
8.
iec.
tiesu
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis Drošības nauda jāiemaksā .5% apmērā no iesnieguma uzrādītās
Miertiesu, v. i. (paraksts).
11699z Sekretāra v. P. Birkens.
izpildītājs paziņo, ka 1930. g. Rīgas apr., Babītes pag. Liel- kopsummas.
11761b
Grīvas iecirkņa
miertiesnesis
13. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā, Leitanos c. Babīti.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa saskaņā .ar Sodu lik. 218. p. izMarijas ielā Ns 83/85, dz. 63, pārDaļas vadītāja v. J. Pelsis.
saskaņā ar Civilprocesa likumu sludina, _ ka 1930. g. 2. jūlijā dos 2. torgos Valentīnes Kārkliņš
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
'
1958. p. paziņo, ka 1930. g. Feiga Šerlings pēc Sodu
lik. kust. mantu, sastāvošu no 1 jauna
11777
T. Erlachs. Kalpaka bulvāri Ne 6, dz. 4, piektdien, 15. augustā š. g.pīkst. 12,
26. augustā minētās nodaļas at209. p. sodīta ar naudas sodu drēbju skapja u. c. mēbelēm,
Zemkopības ministrijas kultūrklātā tiesas sēdē nolasīs 1927. g. Ls 20,— apmērā, vai maksāt- novērtētu par Ls 340,—.
2. martā SaikaVas
pag. mir. nespējas gadījumā ar 6 dienām
Izzināt sarakstu, novērtējumu, techniskā daļa paziņo, ka zemAndreja Andža d. Kupcis testaaresta.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu kopības ministris š. g. 15. jūlijā Valsts Latgales lauksaimniecības vidusskolas ēkas
Atzīme. Feigai Šerlingj irGrīvā- varēs pārdošanas dienā uz vietas. ir apstiprinājis Raņķu mel. sab.
mentu.
krāsošanas darbus Malnavā par Ls 9989,54.
,,Poļu valks" statūtus.
Rīgā, 1930. g. 6. augustā.
Nīderkūnos 11 ielā Ne 29 koloniālRīgā, 1930. g. 29. jūlijā.
Rakstveida piedāvājumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti
preču
veikals.
Ne
384
Sabiedrība
ir
ievesta
mel.
sab.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
11795
Tiesu izpild. J. Driba.
reģ. V daļas 224.1. p. ar Ns 1897. ar attiecīgu zīmognodevu līdz ar drošības naudu Ls 500 ,— izsoles
Grīvā, 1930. g. 5. augustā.
11700z Sekretāra v. P. Birkens,
Sabiedrības
valdes
sēdeklis dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam.
2*
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
11767
11688z
Miertiesu.
I. Norvels.
Jelgavas apgabaltiesa
izpildītājs paziņo, ka 1930. g. Kuldīgas apr., Raņķu
pagastā
Tuvāki paskaidrojumi saņemami būvniecības nodaļā, ist. Ne 14.
Latgales apgabaltiesas Kārsavas
uz Civ. proc. lik. 293., 301.
15. augustā, pulksten 11 dienā, c. Raņķiem.
saskaņā
ar Rīgā, Podragā, koku zāģētavā,
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
un 309 1. p.
pamata uzaicina iec. miertiesnesis
Vec. sev. uzd. ierēdnis
Jāni Andreja d. Vimbu, kura savu 1930. g. 31. jūlija lēmumu pārdos Bertas un Jāņa Tošu
T. Erlachs.
dzīves vieta nezināma, divu mē- un pamatodamies uz Civ. proc. kustamu mantu, sastāvošu no 11778
nešu laikā
ierasties šai tiesā lik. 1401. p. un Civ. lik. 10. sēj. 1 tvaika mašīnas u. c, novērtēta
Zemkopības
ministrijas
kultūrsaņemt norakstus no viņa sievas 1239. p. paziņo, ka pēc 1928. g. par Ls 050,—.
techniskā daļa paziņo, ka zem26. janvārī mir. Taduļa Jāņa d.
Izzināt
sarakstu, novērtējumu,
'
Ližetes Vimbas iesūdzības raksta
Strazdumuižā, pie Juglas,
mantojums, kā arī apskatīt pārdodamo mantu kopības ministris š. g. 15. jūlijā
viņu laulības šķiršanas lietā un Gutana ir palicis
ir apstiprinājis Jaunmuižas-Brūkas
atrodas
Ludzas
apriņķī,
Nauvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
no pielikumiem un uzdot savu
veru mel. šab. statūtus.
trēnu pagastā, Bliseņu un sastāv
Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.
dzīves vietu
Jelgavas pilsētā.
Jauni skolēni pieteicami Tautas labklājības ministrijā, Rīgā,
Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
no
zemes
fi
ha,
no
kopplatības
11796
Tiesu izp. J. Driba.
Ja minētā laikā aicināmais nereģ. V daļas 225. 1. p. ar Ns 1898. Skolas ielā 28, dz. 4.
18 ha, jo 12 ha novēlēti testaierastos, lietu noliks uz termiņu
Rīgas apgabalt.
8. iec. tiesu
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
Skolā uzņem abēja dzimuma bērnus 8—14g. vecumā.
11760
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes. menta kārtībā, kādēļ' uaicina izpildītājs paziņo, ka 1930. g. Kuldīgas apr.. Lutriņu pagastā
būtu uz šo mantojumu,
visus,kam
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
20.
augustā,
pīkst.
13.40
dienā,
Jaunmuižā
c.
Lutriņiem.
kādas tiesības,
Slīteres virsmežniecība
vietu Jelgavā neuzdos, aicinā- vai sakarā ar to,
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Rīgā, Rūdolfa ielā Ne 1, dz. 34,
jumu uz tiesas sēdi un visus pieteikt tās augšminētam mierizdos
mutvārdu
izsolē 1930. g. 20. augustā, pīkst. 2 dienā, virsmežVec
sev.
uzdev.
ierēdnis
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skai- pārdosVoldemāra Villera kustamu
pārējos papīrus atstās tiesas kan11779
T. Erlachs. niecības kancelejā:
mantu,
sastāvošu
no
1
drēbju
sludinājuma
iespiešatot no šī
celejā.
skapja,
kumodes
un
sienas
I. Celmu laušanas darbus:
Rīgas prēl. 12. iec. priekšnieks
Jelgavā, 1930. g. 1. augustā. nas dienas ,,Valdības Vēstn.".
spoguļa, novērtētu par Ls 260,—. 1930. g. 20. augustā, pīkst. 11, IV Slīteres iecirkņa mežniecības Ne 22. Rakstu apgaitās
Kārsavā,
1930.
g.
31.
jūlijā.
kvartālā
L. Ne 374/30.
11318b
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
pārdos publiskā
vairāksolīšanā Ne 101 uz mežsarga dienesta zemes platībā 2,14 ha.
11690z
Ne 682/30.
Priekšsēd. v. K. Vītols.
kā
arī
apskatīt
pārdodamo
mantu
Darba novērtējums Ls 1240,—.
Miertiesr. Aug. Martinaitis
Rīgā, Raunas ielā Ns 5, dz. 7, pils.
Sekretāra pal. F. Kāps.
varēs pārdošan. dienā uz vietas.
Mārtiņam un Ērikai Kalniņiem
1930.
g.
6.
augustā.
Rīgā,
Rubas pagasta tiesa,
Jelgavas apgabaltiesa,
U. Nederīgas, vecas valsts ēkas nojaukšanai:
piederošu kustamu mantu, sastā11797 Tiesu izpildītājs J. Driba.
Vien. Ne 1. Ezermuižā, uz mežziņa dienesta zemes atrodošais
pamatojoties uz Civ. proc. lik. pamatodamās uz savu nolēmumu
vošu no:
1) trimo
spoguļa,
janvāra izsludina,
1958. panta, paziņo, ka
šķūnītis ,,Dūmu nams", novērtēts par Ls 15,—.
šīs no 1930. g. 8.
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu tumšas krāsas, ar apakšējo gal*
tiesas sēdē šā gada 21. augustā ka Rubas pagasta pilsoņi: Kārlis izpildītājs
ka 1930. g. diņu: 2) 1 paneldīvāna, ozola
Vien. Ne 2. Ne II — Vīnkalna apg., uz mežsarga dienesta
uz Civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p.. pamata uzaicina Joni
Kazimira
d. Kaļinovski, kura
dzīves vieta nezināma, divu mēnešu laikā ierasties
šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas
Annas Kaļinovskis
iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas
lietā
un
no pielikumiem
un
uzdot savu dzīves vietu Jelgavas
pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais neierastos, lietu noliks
uz termiņu un
izspriedīs bez
viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu
uz tiesas
sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancelejā.

Šoseju i zemes ii .pliei

jauktos izsoles
Sfldiem darbiem:

i l lielu un kredīta pārvalde

€ifii imst&šu
sludinājumi.

iegādās jauktā izsolē

Tautas labklājības ministrija
izsludina ra&stveiāa izsali

Zemkopības departaments,

izdos jaukta izsolē

LATVIJAS NEREDZĪGO INSTITŪTA

neredzīgo skolā,

mācības sāksies 1. septembrī.

paziņo,

attaisīs un nolasīs 1929. g. 7. noViļā d. Žvibulis un viņa sieva
vembrī mirušās Annas-Jetes Jāņa Anete
Žvibulis,
Jāņa
meita
meitas Aselbaums testamentu.
dzim. Gluža, dzīvojoši Rubas
Jelgavā, 1930. g. 4. augustā.
pagasta Dravnieku mājās, adoptē
11681z Lidiju Gliiže, dzimušu 1908. g.
L. Ne 2310/30. g/
"
Priekšsēdētāja v. K. Vītols. 22. janvārī un dzīvojošu Rubas
Sekretāra v. J. Abromaitis. pagasta Dravnieku mājās, pie-

21. augustā, pīkst. 11 dienā, Rīgā, koka, tumšas krāsas, pulsturs, lieAvotu ielā Ne 60,
darbnīcā, tots; 3) alkšņa koka tumšas
I un II torgos pārdos Izraēla krāsas
izvelkamā
ēdamistabas
Stromina kustamu mantu, sastā- galda; 4) 1 tumšas krāsas, alkšņa
'
vošu
no galdnieka
darbnīcas koka, ar 4 plauktiem etažer a;
iekārtas un pusgatavām mēbelēm, 5) 1 dāmu rakstāmgalda, tumšas
novērtētu par Ls 892,—.
krāsas, ozolkoka ar 4 atvilktnēm;
bērna
Izzināt sarakstu, novērtējumu, 6) 6 gab. tumšas krāsas krēsliem;
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa šķirot viņai visas likumīga
mantošanas tiesības un uzvārdu kā arī apskatīt pārdodamo mantu 7) 1 tumšas krāsas postamenta un
izsludina par nederīgu automovarēs pārdošanas dienā uz vietas. 8) 1 maza apaļa galdiņa, tumšas
braukšanas' *' mēģinājuma ,,Žvibulis".
biļa
krāsas, ar 1 peku un novērtētu
Rīgā, 1930. g. 6. augustā.
Ne 0-100, ko
Antons
ĶazPersonas, kam būtu kādi ielovskis pieteicis par nozaudētu. bildumi pret šo adopciju, tiek 11798 Tiesu izpildītājs J. Driba. kopsummā par Ls 372,—. 11729z

zemes atrodošā cūku kūts, novērtēta par Ls 10,—.
Vien. Ne 3. Ne 9 — Latuma apg., uz mežsarga dienesta zemes
atrodošā cūku kūts, novērtēta pat Ls 6,—.
Vien. Ne 4. Ne 3 — Jaunpentu apg., saimniecības ēka-kūts,

novērtēta par Ls 15,—.
Vien. Ne 5 — turpat, cūku
Izsolē iemaksājama

kūtiņa, novērtēta par Ls 1,—.
10% apmērā no vienības

drošības nauda

vērtības.
Tuvākas ziņas virsmežniecībā
un pie iecirkņu mežziņiem.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem,
i 1720b
Slīteres virsmežniecība.

Rītupes

Pārdod

l lidmašīnas motoru „Anzani" 6 cii. 35 HP.
i lidmašīnas motoru „Clerget" 130 HP.
j laivas motoru ,.Douglas" 25 HP.
bezmot.,
sporta laiuu
i jaunu

mod.„Gonsons
L3167

5,5><l,5mtr.

Piedāvājumi
iesniedzami
līdz š. g. 15. augustam Latvijas
bankas Aizdevumu daļai slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Motoh un
laiva", uzrādot iesniegumos pirkšanas summu un nomaksas veidu.

Saldus virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1930. g. 15. septembrī, Saldus virsmežniecības
kancelejā, Upesmuižā, caur Saldu,
1. iec. mežniecībā, Saldus novada kv. kv. 30, 31, 36 un 37 atrod.

nosupejošanas tiesības:

..fJĒtafteaserā"

7 dienas 1930. g. oktobra mēnesī un 7 dienas 1931. g. janvāra mēnesī
pie kam no zvejošanas dienas minētos mēnešos, izvēlās nomnieks
pēc saviem ieskatiem, iepriekš par to paziņojot Saldus virsmežniecībai.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsoles vienība novērtēta par Ls 200,—, no kuras summas
sāksies solīšana.
Pie izsoles pielaidīs personas,
kas būs iemaksājušas izsoles
kommisijai 20% drošības naudas no novērtētās summas, kas pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 20% no pilnas nosolītās summas.
Piedāvājumus
slēgtās aploksnēs pieņems līdz mutvārdu izsoles sākumam, pie kam piedāvājumus, kas nebūs nodrošināti ar
drošības naudu 20% apmērā, neatzīs.
Kā drošības naudu pieņems arī:
1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas. Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.
Ne vēlāk, kā 2 nedēļu laikā no izsoles dienas, nomniekam
jānoslēdz līgums, iemaksājot valsts ienākumos visu par nosolīto
objektu pienākošos summu.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludināto vienību
noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Saldus virsmežniecības kancelejā un pie 1. iec.
mežziņa Biļļu krogā.
11719b
Saldus virsmežniecība.

Ventspils

virsmežniecība

pārdos un iznomās mutvārdu izsolē 1930. g. 4. septembrī, virsmežniecības kancelejā, Ventspilī, Kuģinieku
ielā Ne 7, sekošo:

1.

Ēkas noplēšanai:

II iec. mežniecībā, uz Laidara Ne 18 apgaitas mežsarga dienesta
zemes, vecu dzīvojamo ēku, vērtībā Ls 143,—; saimniecības ēku
vērtībā Ls 64,—.
III iec. mežniecībā, uz Sīļa Ne 24 apgaitas, dienesta zemes
dzīvojamo ēku, klēti un 2 cūkkūtis, četrās vienībās, — vērtībā no
Ls 5,-— līdz Ls 40,—.

2.

Zvejas

tiesības:

Ventspils novadā kv. kv. 28./29. ,,Mazezerā" un kv.39. „Kokupurvā" — nomas nauda Ls 40,— gadā.
Ēkas pārdos un zvejas tiesības iznomās uz virsmežniecības
noteikumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošinās nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem.

11721b

Ventspils virsmežniecība.

PU_____ _,
_
*_

Š.g. 18. augustā, pulksten 3 p. p., pārdos
M>—.CUprC. firmas Senker & Ko. noliktavā, Dzirnavu
ielā 13, attiecīgas personas rēķinā un uzdevumā atkl. vairāksolīšanā

600kastes „Pure Lard"(ameriK. cūku taukus)
nenomuitotus, atrodošos augšminētās firmas noliktavā, Dzirnavu
ielā Ns 13. Tuvāki paskaidr. un apskate turpat ūtrupes dienā.
11789
Meitenes
saskaņā

ar Muitas

Zvēr.

Rīg.

lik.

1140. p.

turēto mēteli konfiscēt un pārdot

izsolē.
2) Ne K- 7/30. — Lietavas pilKazimiru

Budreiku

un

Antonu Dudu-Maciunasu par nelegālu

māklers T. Šummers.

IZSOLE.

muita

paziņo, ka zemāk minētās lietās
muitas kopsēdē nolemts:
1) Ne K.40/30. — Polijas pilsoni Jāni Brežskiju par kontrbandu sodīt ar Ls 143,15, aiztu-

soņus

biržas

robežas

pāriešanu
sodīt
katru ar Ls 15,—, aizturētās olas

konfiscēt.
Šos lēmumus, izņemot lēmumu
par olu konfiskāciju, var pārsūdzēt muitas lik. 1141. p. kārtībā. Pārsūdzība adresējama muitas departamentam un iesniedzama Meitenes muitai 3 nedēļu

laikā no šī paziņojuma iespiešanas
,,Valdības
Vēstnesī", pieliekot
zīmogmarkas par 80 sant.
Attiecībā uz olu konfiskāciju
lieta par Dudu-Maciunasu saskaņā ar Muitas
lik. 1150. p
tiks nodota tiesai, ja viņš 3 dienu
laikā no šī paziņojuma iespiešanas
nedos muitas lēmumam rakstisku

Jaunlotgales apr. valde
1930.

g. 12. augustā, pīkst.

12

dienājaunlatgaiē, apriņķa vaidēs

kancelejā

izdos mazākprasītājiem
zemāk uzrādīto remonta
darbu izvešanu:
1)

Balvu

pamatskolas

par Ls 1713,39;
2) Balvu
policijas
ēkai par Ls 1650,—;

ēkai

iecirkņa

3) Pagraba būvi pie Balvu
slimnīcas;
4) Viļakas slimnīcas remonta
darbus par summu Ls 4459,56.
Sacensības dalībniekiem
jāiesniedz
rakstisks piedāvājums,
apmaksāts ar Ls 0,40 zfmognodevu un jāiemaksā 5% no
uzņēmuma summas drošības naudas.
Apriņķa valde atstāj sev tiesības darbus izdot spējīgākiem
uzņēmējiem pēc sava ieskata.
11722z
Apriņķa valde.

Bauskas
apr. polic. 2. iec.
priekšnieks pārdos atklātā vairākMuitas priekšnieka v. i. Linde
solīšanā š. g. 26. aug., pīkst. 10
Darbvedis P. Džindža
Taurkalnes
no rīta,
pagasta
,,Sveķu" mājās Jānim DrevinRīgas Krasta stacijas skim pieder, govi, brieža spalvu
un raibu galvu, novērtētu par
priekšnieks
Ls
100,—
dēļ
soda naudas
paziņo, ka š. g. 12. augustā, piedzīšanas,saskaņā arTaurkalnes
pulksten 10, Rīgas muitas dārzā, virsmežniecības rakstu no š. g.
11755bz
pārdos ūtrupē šādus sūtījumus: 14. jūnija ar JVe 423.
Eidtkūni-Rīgas Krasts Ne 103 —
Kooperatīvu revīzijas padome
1 kst. stikls 51 kg, nosūt. F. Šcre - izsludina par nozaudētu un
neševskis, saņem. J. Veilers.
derīgu Valmieras linkopju koopeOtrā ūtrupē š. g. 13. augustā, ratīva „Linkopis" statūtu oriģiU715z
pulksten 10.
11774b nālu.

piekrišanu.

11718z

prefektūra

apliecības: 1) Latv. iekšz. pasi
ser. Ne 002279, izd. no Liksnas
pag. valdes 1928. g. 17. febr. ar
dažādas
Antona Jukša vārdu; 2) Latv.
manufaktūras preces, iekšz. pasi ser. AL Ne 011050,
izd. no X iec. 1927. g. 25. okt.
kas
aizturētas 1929./30. b. g.
ar Hertas Rafaels vārdu; 3) Latv.
kontrabandas
lietā
Ne K. 5
iekšz. pasi ser. AL Ne 017222,
un 1930./31. b. g. kontr. lietā izd.no Rīgas prēf. 1927. g.28. okt.
Ne K. 2 un pēc izraksta Ne 61 —
kopvērtībā
par ar Leiba Špera vārdu; 4) Latv.
1930. g. —
iekšz. pasi ser. AV Ne 005947,
Ls 119,18.
šejienes muita
vairāksolīšanā

Rīgā, Bukaišu ielā Ns 2, fabrikā:

i)
2)
3>
4>

Rīgas

muita

paziņo vispārībai, ka 1930. g. izsludina par nederīgām šādas
personas
27. augustā, pulksten 10 dienā, nozaudētas pases un

pārdos

atklātā

Junkera

vārdu;

42) Latv.

ieksz.

pasi ser. BA Ne 020066, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 4. maijā ar

HeronimaVjacira vārdu; 43)Latv.
iekšz. pasi Ne 452, izd. no Salacas
pag. valdes

1927. g. 16. nov.

ar

Emmas Treijs vārdu; 44) Latv.
iekšz. pasi ser. NT Ne 002146,
izd. no Rīgas apr. pol. 4. iec.

Vestn.

162.

num.

no

š.

g.

23. jūlija.
Pamats:
Rīgas prefektūras
š. g. 16., 17., 18., 19., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 28., 29., 30. un
31. jūlija raksts Ne 6314.

11539o

Rīgas prēf. pal. v. (paraksts).

Rīga» prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu automoar Augusta
Krūmiņa
vārdu; biļa
braukšanas
mēģinājuma
45) Latv. iekšz. pasi ser. AA Ne 0-24, kuru firma E. Daniels
Na 007976, izd. no IV pol. iec. pieteikusi par nozaudētu. 11772z
1927. g. 27. aug. ar Eiženijas
Rīgas ostas valde izsludina
Kaufmanis vārdu; 46) Latv. iekšz.
par nederīgu motorlaivas ,,A"
izd.
no
Rīgas
prēf.
1928.
g.23.
febr
pasi
ser.
AP
Ne
izd.
no
013484,
Preces
apskatāmas
izsoles
ar Jāņa Zariņa vārdu; 5) pagaidu III pol. iec. 1928. g. 3. janv. ar reģistrētu ar R. O. Ne 242 reģidienā uz vietas.
person. apliec. Ne 199, izd. no Sores Zeligsons vārdu; 47) Latv. strācijas apliecību Ne 1786, izd.
Priekšnieks E. Šlessers.
Rīgas prēf. ar Reizas Hiršovičs iekšz. pasi ser. AN Ne 005923, Vilim Martinsonam, dzīv. Rīgā,
11717z Darbvedis V. Gravers.
vārdu; 6) Latv. iekšz.
pasi izd. no
Rīgas prēf.
1927. g. Stabu ielā Ne 29, dz. 1, no 1929. g.
11773z
Nodokļu noteikumi
ser. AA Ne 001083, izd. no 111 iec. 17. nov. ar Emīlijas Čadarains 28. maija
Rīgas Jūrmalas pilsētā par lopiem 1927. g. 17. aug. ar Olgas LiboVidzemes
divīzijas
štāba
adminivārdu; 48) Latv. iekšz. pasi
un suņiem.
riuss vārdu; 7) Latv. iekšz. pasi
stratīvās nod. adjutants izsludina
ser.
BJ
Ne
019936,
izd.
no
Rīgas
ser. AJ Ne 017815, izd. no VI iec.
*
Pieņemti Rīgas Jūrmalas pilprēf. 1 928. g. 7. jūn. ar Annas par nederīgu nozaudēto Vidze1927. g. 29. sept. ar Masas Braisētas domes sēdē 1929. gada
Bekots vārdu; 49) Latv. iekšz. mes divīzijas štāba komandas
nins vārdu; 8) Latv. iekšz. pasi
29. novembrī.)
pasi ser. KP Ne 023919, izd. no kareivja Jāņa Pulksteņa pērs.
ser. AA Ne 011795, izd. no VI pol. Bērzpils pag. valdes ar Jāņa apliecību Ne 54, izd. 1930. s.
A.
iec. 1927. g. 31. aug. ar Vladi7. jūlijā.
11762z
a) Nodoklis par zirgiem ņeslava Lapelis vārdu; 9) personas Andrukeļa vārdu; 50) Latv. ieksz.
mams Ls 8,— apmērā par katru apliec. Ne 582, izd. no Rīgas pasi ser. BK Ne 105385, izd. no
Lauberes pag. valde izsludina
zirgu un Ls 2,— par katriem
Rīgas prēf. 1929. g. 26. nov. ar par nederīgiem šādus nozaudētus
pref. 1930. g. 22. maijā ar Teklas
lietojamiem ratiem.
Hertas Čuders vārdu; 51) Latv. dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
Masļakovas
vārdu;
10)
personas
b) Nodoklis
par
govīm
no
NT Ns 011411, izd. no
apliecību Ne 216, izd. no Rīgas iekšz. pasi ser. AL Ne 016812, ser.
kas
ierodas
personām,
Jūr1928. g.
prēf. 1930. g. ar Elija Kazineca izd. no X pol. iec. 1928. g. Birzgales pag. valdes
malā pa sezonas laiku, ņemams
vārdu; 11) Latv. iekšz. pasi 27. okt. ar Hermaņa Lakstiņa- 5. jūn. ar Arvīda Maulina vārdu,
Ls 5,— apmērā par katru govi. ser. BK Ne
015210,'izd. no Rīgas Lakstigalas vārdu; 52) Latv. 2) zirga pasi Ns 4/14350, izd.
c) Nodoklis par suņiem noprēf. 1928. g. 16. nov. ar Idas iekšz. pasi ser. BP Ne 002857, 1925. g. 16. dec. ar Kārļa Jaunteikts Ls 2,— par katru suni.
Mirovičs vārdu; 12) L.itv. iekšz. izd. no Liepājas pol. 2. iec. pi*-ka brempeja vārdu un uzrakstu par
Šie nodokļi nomaksājami līdz pasi ser. AT Ne 020646, izd. no 1927. g. 25. sept. ar Annas pārdošanu Arvīdam Mauliņam.
15. jūlijam. Personām, kas ierodas III pol. iec. 1928. g. 14. febr. ar Punge vārdu; 53) personas apl.
Salacas pag. valde izsludina
Rīgas Jūrmalas pilsētā pēc šī Nikolaja Kalves vārdu; 13) Latv. J.e 721, izd. no Rīgas prēf.
laika, nodoklis samaksājams 7 iekšz. pasi ser. CV Ne 001979, 1925. g. 18. aug. ar Jāņa Vislas par nederīgiem šādus nozaudētus
dienu laikā no ierašanās dienas. izd. no Alūksnes pol. iec. ar Jāņa vārdu; 54) Latv. iekšz. pasi dokumentus: 1) kara kļaus. apl.
Ne 12834, izd. no Liepājas kara
Ja nodoklis netiek nomaksāts Nolberga vārdu; 14) Latv. iekšz. ser. BK Ne 000835, izd. no
apr. pr-ka 1927. g. 30. maijā ar
noteiktā laikā, tas maksājams pasi ser. NT Ne
Rīgas
prēf.
1928.
g.
6.
jūl.
ar
izd.
no
004997,
Kārļa Birzgaļa vārdu un 2) Latv.
vai piedzenams divkāršos apGeorga
Suchara
vārdu;
55)
Latv.
Rīgas prēf. 1929. g. 13. dec. ar
iekšz. pasi ser. ZK Ne .017767,
mēros.
?
iekšz. pasi ser. AA Ne 003648,
Šefteļa Haita vārdu;
15) Latv.
izd. no Svētciema pag. valdes
izd.
no
Rīgas
prēf.
1927.
g.
Noteikumi par ielu laistīšanas iekšz. pasi ser. BK Ne 014000,
1927. g. 20. dec.
ar Jēkaba
klaušām,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g. 1. nov. 22. aug. ar Gedeona Ozerska Irmeļa vārdu.
11264o
vārdu; 56) Latv. iekšz. pasi
kas uz Pils. Nol. § 63. p. 6. pamata ar Voldemāra
Lercha vārdu;
ser.
AV
Ne
018484,
izd.
no
IV
pol.
Tāšu
pag.
valde,
Liepājas
apr.,
pārvērstas naudā.
16) Latv. iekšz. pasi ser. BL iec. 1928. g. 20. martā ar Leopolda
izsludina par nederīgiem šādus
Pamatojoties uz Rīgas Jūrmalas Ne 002993, izd. no Daugavpils
Hiršovica vārdu; 57) Latv. iekšz. nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
pilsētas domes lēmumu no 1930. g. prēf. 1927. g. 26. nov. ar Leiba
22. jūlija, noteikta maksa par Grīnfelda vārdu; 17) Latv. iekšz. pasi ser. JZ Ne 023792, izd. no iekšz. pasi ser.BPNe024983/35079i
Dagdas pag. valdes ar Voldemāra
izd. no Liepājas prēf. 1928. g.
bruģētu un šosētu ielu laistīšanu pasi ser. AP Ne 011503, izd. no
21. febr. ar Alberta Strazda
par katru tekošu metru gruntsRīgas prēf. 1929. g. 29. dec. ar Spitala vārdu; 58) Latv. ieksz.
gabala platības Ls 0,25 apmērā, Ņinas Gramatke - Kirpičņikovs pasi ser. AN Ne 022896, izd. no vārdu, 2) kara klausības apliecību
rēķinot šo izdevumu līdz 1. sepvārdu; 18) Latv. iekšz. * pasi Rīgas prēf. 1927. g. 7. dec. ar Ne 9703, izd. no 2. Ventspils kājn.
pulka kom. 1925. g. 1. sept. ar to
tembrim.
ser. MJ Ne 012001, izd. no Rīgas Rolanda Puržeļa vārdu; 59) Latv.
pašu vārdu.
11263o
Šie noteikumi stājas spēkā no prēf. 1*930. g. 6. jūn. ar Nadeždas iekšz. pasi ser. AV Ne 011686,
izd. no VII pol. iec. 1927. g.
to publicēšanas dienas ,,Valdības Žegoriss vārdu; 19) Latv. iekšz.
14. nov. ar Icika Jakobsona
11766z
Vēstnesī".
pasi ser. BJ Ne 012093, izd. no
vārdu, 60) Latv. iekšz. pasi
Pilsētas galvas b. O. Stanke. VIII pol. it-. 1928. g. 4. jūn.
ser. JN Ne 008515, izd. no
Sekretārs Fr. Jēkabsons. ar Roberta
P-ētersona vārdu;
Dagdas pag. ,valdes 1927. g.
20) Latv. iekšz. pasi ser. BK
3.
de... ar
Movša Sverdlova
Jelgavas apr. polic. 2. iec. Ne 005318, izd. no Rīgas prēf.
priekšnieks dara zināmu, ka Val' ārdu.
1928. g. 14. jūl. ar Kārļa Kriegundes pag. Maz-Lapsu mājās vina vārdu; 21) Latv. iekšz. pasi
Atsauc sludinājumus par pases
š. g. 22. augustā, pīkst. 12 dienā,
ser. BK Ne 003632, izd. no Rīgas nozaudēšanu, jo minētās pases saskaņā ar statūtu § 26, paJelgavas tirdzniecības - rūpniec. prēf. 1928. g. 25. jūn. aAmandas ir atrastas un skaitās par derī- ziņo, ka viņa sākot ar š. g.
kopējās
slimo kases
prasības Krieviņš vārdu; 22) l ;tv. iekšz. gām: 1) Latv. iekšz. pasi ser.BJ 16. septembri uz tekošo rēķinu
apmierināšanai otrreizējā atklātā
pasi ser. AV Ne 010042, izd. no Ne 007343, izd. no III pol. iec. maksās 5% p. a. (pieci procenti).
vairāksolīšanā
pret tūlītēju saIV pol. iec. 1928. g. 1. jūl. ar 1928. g. 16.' maijā ar Kārļa
11764
Valde.
maksu pārdos Jānim Šeferam Ellas Eizans vārdu; 23) Latv. Paeglīša vārdu, ieviet. ,,Vald.
Maksātnespējīgā
parādnieka
piederošas 29 gab. mālu dzenamās iekšz. pasi ser. KN Ne 004886, Vēstn."
103. num. no š. g.
valde
vagonetes, nocenotas par Ls 1160, izd. no Silenes pag. vades 1928.g. 9. maija; 2) Latv. iekšz. pasi Oskara Lāča konkursa
Pārdodamās vagonetes apska23. apr. ar Vikentija
īdrišonoka ser.BANe 020988, izd.no III pol. uzaicina maksātnespējīga parādtāmas pārdošanas dienā uz vietas. vārdu; 24) Latv.
<;kšz. pasi iec. 1928.g. 11.maijā ar Antonijas nieka Oskara Lāča kreditorus uz
ser. AA Ne 010213,
d. no . VIII Bines vārdu, ieviet. ,,Vald. Vēstn.
kreditoru sapulci
pol. iec. 1927. g.
. aug. ar 103. num. no š. g. 9. maija; 1930. g. 18.
augustā, pulksten 2,
Emīlijas Reķis vārd ; 25) Latv. 3) Latv. iekšz. pasi ser. AA Rīgā, Dzirnavu ielā Ne
3, dz. 5.
vajadzīgi
iekšz. pasi ser. AT ~<q 000895, Ne 005233, izd. no IX pol. iec.
Dienas kārtība:
izd.
no
Vidrižu
-;g. valdes 1927. g. 23. aug. ar Elizara
valdes ziņojums;
1927. g. ar Jāņa V
ins vārdu; Tkačeva vārdu, ieviet. ,,Vald. 1) konkursa
, ser. AL Vēstn." 114. num. no š. g. 2) Oskara Lāča piedāvājumu ap26) Latv. iekz.
svēršana;
1) latīņu un vācu valodā;
Ne 000619, izd. no '<īgas prēf. 22. maija; 4) Latv. iekšz. pasi
2) vingrošanā un militārā ap1927. g. 19. okt.
r Augusta ser. BJ Ne 022937, izd. no Rīgas 3) jautājums par ieķīlāto obligāciju Ls 8.000,— izpirkšanu;
mācībā zēniem.
Kalniņa vārdu; 27, ,atv. iekšz. prēf. 1928. g. 13. jūn. ar Mildas
pasi ser. AL Ne 00, 71, izd. no Bušmanis vārdu, ieviet. ,,Vald. 4) dažādi jautājumi un priekšReflektantiem jāiesniedz direklikumi.
toram līdz š. g. 15. augustam XII pol. iec. 1927. p ?8. okt. ai Vēstn." 33. num. no š. g. 10. febr.;
28) Latv 5) Latv. iekšz. pasi ser. AK
lūgums, apmaksāts ar 80 sant. Rūdolfa Jansona var
Ja noteiktā laikā sapulcē ne012089, Ne 003308, izd. no III pol. iec. ieradīsies pietiekošs skaits kredizīmognodevu, curriculum vitae iekšz. pasi ser. AV
un cenza dokumenti.
3 11513 izd.
no Rīgas prēi
1928. s. 1927. g. 6. okt. ar Ernesta Lesa toru tad tai pašā dienā pulksten 3
kreditoru savārdu, ieviet. ,,Vaid. Vēstn." notiks otrreizēja
2.
martā
ar
Emin;s
Svāgeris
Dobeles
vārdu; 29) personas apliecību 139. num. no š. g. 26. jūn.; pulce, kas būs pilntiesīga taisīt
pag. „Virkuš" pamatskolai
jebkura kreditoru
Ns 15769, izd. no Rīgas prēf
o) Latv. iekšz. pasi ser. AP lēmumus pie
vajadzīgs
1925. p 18. rnaii'. ar Staņislava Ne 013993, izd. no Rīgas prēf. skaita.
Konkursa valdes priekšsēdei..
Ronianceviča v; (tu; 30) Latv. 1928. g. 1. janv. ar Kārļa Vandera
II skolotājs (ja). iekšz.
L. Rudakovs,
pasi, izd. no K inātas pag. vārdu, ieviet. ,,Vald. Vēstn."
zvērin. adv. pal.
Vēlēšanas notiks š. g. 2. sep- valdes ar Pētera K ;lovska v.; 151. num. no š. g. 10. jūl.; 11775z
tembrī, pulksten
14, Dobeles 31) Latv. iekšz. pasi ser. AN 7) Latv. iekšz. pasi ser. BA
Nozaudēts Voldemāra Btiša,
pagasta namā. Alga pēc kateNe 000038, izd. no Rīgas prēf. Ne 014274, izd. no Rīgas prēf. Maz
Ješu mājā, c. Platoni, ar
1927. g. 30. jūl. ar Emmas
gorijas, brīvs dzīvoklis, apkuri1928. g. 27.
aprīlī
ar
Arvīda
termiņu 1930. g. I. sept., izdotais
nāšana un apgaismošana. KanKauliņš vārdu; 32) Latv. iekšz. Plakana
vārdu, ieviet. ,,Vald. vekselis par Ls 80,— . Tiesība
didāti tiek uzaicināti pieteikties pasi ser. AL Ne 018072, izd. no Vēstn."
151. num. no š. g. saņemt šā vekseļa segumu parakstiski
vai personīgi Dobeles VIII pol. iec. 1927. g. 29. okt. 10.jūl.; 8) Latv. iekšz. pasi ser.BK rāda dzēšanai pieder vienīgi firm.
Ozoliņa v.; Ne
pagasta valdē līdz š. g. 30. aug., ar Alberta-Mārtiņa
000739, izd. no Rīgas prēf. Dipi.
*
Ing. V. K. Gortinsky,
33) Latv. iekšz. pasi šef. BK 1927. g. ar Fēliksa
iesniedzot
attiecīgus
dokumenGailīša vārdu, Rīgā, Lāčplēša ielā Ne 19. 11765b
tus.
Ne 000530, izd. no VII pol. iec. ieviet. ,,Vald . Vēstn." 114. num.
1928. g. 5. maijā ;.r Amālijas no š. g. 22. maija;
Kooperatīvu revīzijas padome
Dobelē, 1930. g. 7. augustā.
9) Latv. iekšz.
Sakša vārdu; 34) Latv. iekšz. pasi ser. AJ Ne 020729, izd. izsludina par nozaudētu un neDobeles pag. valde.
11802
pasi ser. AL Ne 005538, izd. no no Jtpol. iec. 1927. g. 4. okt. ar derīgu I. Punduru krāj-aizdevu
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa VII pol. i ec. 1927. g. 21. okt. ar
sabiedrības ,,Zemkopis" statūtu
Arnolda Lukševica vārdu, ieviet
izsludina
par
nederīgu
ieroču Hileļa Ratnera vārdu; 35) Latv.
11716z
,,Vald. Vēstn." 151. num. no oriģinālu.
atļauju Ne 1645'! 159, izd. no iekšz. pasi ser. BK Ne 005864,
š. g. 10. jūl.; 10) Latv. iekšz. pasi ???DBHMBBHBHHHMB
prēf. 1927. g. 26. apr. ar pagari- izd. no Rīgas prēf. 1928. g. ser. BA Ne 005832, izd. no Rīgas
nājumu līdz 1931. g. 23. martam 25. jul. ar Enka Pētersona vārdu; prēf. 1928. g.
14. apr. ar Zofijas Likumu un Ministru kabineta
ar Viļā Kaukevica vārdu, kas 36) Latv. iekšz. pasi ser. AA
Jansons vārdu, ieviet. ,,Vald .
noteikumu krājums.
pieteikta par nozaudētu. 11768z Ne 005921, izd. no II pol. iec.
Vēstn." 151. num. no š. g.
1930. g. 12. burtnīca
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa 1927. g. 24. aug. ar Jāņa Ozoliņa 10. jūl.; 10) Latv. iekšz. pasi
vārdu; 37) Latv. ie' kšz. pasi ser. MT Ne 002676, izd. no Iršu iznākusi un dabūjama Valsts
izsludina par nederīgu automobiļa braukšanas atļauiu Ne 2382, ser. AP Ne 006650, izd. no Baldopag. valdes 1927. g. 3. dec. ar tipogrāfijā, pili, i. istabā, kur
izd. no prēf. 1930. g. Jēkabam nes pag. valdes 1928. g. 20. jūl. Oskara Gagnusa vārdu, ieviet. ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem.
Kažokam, kas pieteikta par no ar JāņjTLauvas vārdu; 3S) Latv. „Vald. Vēstn." 162. num. no
Burtnīca
zaudētu.
U7G9z iekšz. pasi ser. AK Ns 005438, š. g. 23. jūl.; 12) Latv. iekšz. pasi
maksā:
izd.
no
Jelgavas apr. pr-ka ser. AL Ne 013385, izd. no V pol.
bez piesūtīšanas..
Ls 0,35
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
1928. g. 20. martā ar Judiss iec. 1927. g. 27. okt. ar Florentines
ar piesūtīšanu
izsludina par nederīgu auto vadī„ 0,38
Dālberga vārdu; 39) Latv. iekšz. Sproģis vārdu, ieviet. ,,Vald.
tāja apliecību
Ne 4631, izd. pasi ser.
Saturs:
BJ Ne 003804, izd. no Vēstn." 151. num. no š. g. 109) Likums
no prēf. 1929. g. 7. nov. Vilpar
vienošanos
IX pol. iec. 1928. g. 21. maijā 10. jūl.; 13) Latv.
iekšz. pasi
helmam Upeniekam , kas piestarp Latviju un Zviedriju
ar
Marijas
Majevskis
vārdu;
ser. AN Ne 011079, izd. no VIII
teikta par nozaudētu.
11771z
par Latvijas un Zviedrijas
40) Latv. iekšz. pasi ser. NL pol. iec. 1927. g. 15. nov. ar
~
kuģu mēru grāmatu savRīģās prēf. 6. u>č. priekšnieki Ne 000035, izd. no
Kaunatas Otto Lesiņa vārdu , ieviet. „Vald.
izsludina par nederīgu kara kļaus
starpējo atzīšanu.
pag. valdes 1928. g. 5. martā Vēstn." 162. num. no š. g. 23. jūl.;
110) Likums par konvenciju par
grāmatiņu Ne 5869, izd. 1928. g ar
Joseļa Fainšteina
vārdu; 14) Latv. iekšz. pasi ser. ' BA
31. maijā no 5. Cēsu kājn.
noziedznieku
izdošanu un
41) Latv. iekšz. pasi ser. AA Ne 022325, izd. no Rīgas prēf.
pulka kom-ra ar Verners Liepinš
tiesisku palīdzību kriminālNe 010336, izd. no VIII pol. iec
1928.
g.
7.
maijā
ar Helenes
lietās
vār<lu.
starp
Latviju
un
11763z '
1927. g. 1. sept. ar Aleksandra Ivanovs vārdu,
ieviet. ..Vaid.
pr-ka Skrīveros

1928. g. 28. jūn.

2>ažūdi
sludinājumi.

Vācu ieritu salietkase

Valsis Limbažu ģimnāzijai

skolotāji:

Zviedriju.

Iespiests

Valsts

tipogrāfijā

