Maksa par „VaIdības Vēstnesi":

Latvijas valdības

ar piesūtīšanu

bez piesūtīšanas

par:

(saņemot ekspedīcijā)
par:
Ls
gadu
18,—
10. —
1/2 S adu
3 mēn
5,—
1,70
1
„
Par atsevišķu
numuru
—,10

Ls

gadu
1/2 gadu
3 mēn

22,—
12,—
6,—
2,—

1
Piesūtot pa pastu
un pie atkalpārdevējiem

—,12

Valsts Prezidenta
1930. g.

rīkojums

Iznāk katru

Redakcija:
Runas

slāvijas

Sv.

II

šķiras

no

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

Iekšlietu ministrijas pašvaldības

komandiera un Dienvid-

Savas

stundas

Valdības iestāžu paziņojumi.

Valsts saimniecības departamenta direktoram
Miezim
Jānim
— Zviedrijas
šķiras

:
^^^Ē ^Š^^^^^^ Kantoris un
Rīgā, pilī JVē 1. Tālrunis 20031
^§7
11—12 ^^^^^^^^^
Atvērts no pulksten 9—3

Rīgā, pilī Ni> 2. Tālrunis 20032

18. septembrī

Atļauju nēsāt piešķirtos ārvalstu ordeņus:

ordeni un

Rīgas termiņcietuma priekšnieka palīgam

Fricim Grīntālam
— Lietavas
karības 10 gadu jubilejas medaļu.

neat-

Valsts Prezidents A. Kviesis.
Ministru prezidenta un
ārlietu ministra v. V. Gulbis.

un svētku dienas

^^^^^^^^m ^

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu
,, —,15
b) citu

Nr. 68.

Vazās II

dienu, izņemot

Sludinājumu maksa:

oficiāls laikraksts

j||L

paziņo,

departaments
paziņo, ka

iekšlietu ministris ar š. g.
12. septembra rezolūciju, pamatojoties uz

iekšlietu

ministris

ar

š. g.

1922. g. 14. jūlija likuma (Lik. kr. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Rēzeknes
apriņķī, Barkavas pagastā atrodošos zemes
gabalu ar nosaukumu ,,Meža kvartāls

1922. g. 14. jūlija likuma (Lik. kr. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Jaunlatgales

i apriņķī, Augšpils pagastā atrodošos zemes

N° 1" vārdā ,,Skaidu mājas".

gabalu ar
nosaukumu
,,Vorošilovskij
otrez" vārdā ,,Saules mājas".

Rīgā,

Rīgā, 1930. g. 18. septembrī. N<> 91754.
Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.
15821

ka

14. septembra rezolūciju, pamatojoties uz

1930. g. 18. septembrī. .Ne 91757.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs J. Ziemanis.

15820

iestāžu sludinājumi

par katru

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

Kara tiesa,
pamatodamās

uz savu

šīs dienas rīcības

sēdes

lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē

8. Daugavpils kājnieku
pulka bijušo kareivi
Orestu Jūlija d. Gertu (Gercu), apsūdzētu pēc
kara sodu lik. 134. p.
Kam būtu zināma
viņa
atrašanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt,
ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1930. g. 20. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-Ieitnants H. Jakobsons.

Nodaļas vadītājs J. Ziemanis.

Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rumpe.

PAZIŅOJUMS.
Iepērkot labību un

zirņus armijas vajadzībām tieši no lauksaimniekiem - ražotājiem laikā no š. g. 25. septembra līdz š. g. 15. decembrim

ministra noteiktās un Ministru kabineta apstiprinātās cenas:

maksājamas

šādas kara

...
Pārējos iepirkšanas punktos Latvijā

Rīgā

tīrībaprocentos

Labības nosaukums

Hektolitra svars
96—97

97,1—98

98,1—99

99,1 — 100
Latos

97,1—98

98,1—99

99,1—100

tonnu

Rudzi, nekaltēti

67 un augstāk

230,—

234,60

239,20

243,80

215—

219,30

223,60

227,90

Rudzi, kaltēti

69 —71
71,1—72

255—
257,55
260.10
262,65
265,20
267,75

260,10
262,65
265,20
267,75
270,30
272,85

265,20
267,75
270,30
272,85
275,40
277,95

270,30
272,85
275,40
277,95
280,50
283,05

244,80
247,20
249,60

249,60
252—
254,40
256,80
259,20
261,60

254,40
256,80
259,20
261,60

270,30

275,40

280,50

285,60

240—
242,40
244,80
24720
249,60
252,—
254,40

307,40

275—

72,1—73

73,1—74
74.1—75
75,1—76
76,1—77

252,—
254,40
256,80
259,20

264—

264 —
266,40
268,80

280,50

286—

291,50

Kvieši, nekaltēti

69 un augstāk

290—

295.-80

301,60

Kvieši, kaltēti

71

—73

315—

321,30

327,60

333,90

300,—

318,15
321,30
324,45

324,45
327,60
330,75

330,75

337,05

303,-

306—
309—

312—
315,—

318,—

73,1—74

333,90

340,20

306,—

312—

318—

324,—

337,05

343,35

333,90
337,05
340,20
343,35

340,20
343,35
346,50
349,65

346,50
349,65
352,80

315—
318—
321—

321—
324,—

327 —

'327,60
330,75
333,90
337,05

309—
312—
315—
318—

355,95

321—

327,—

330,—
333—

98,4—99,4

99,5—100

—

—

IJM—99,4

99,5—100

—

175—

176,75

—

74,1—75
75,1—76
76,1—77
77,1—78
78,1—79

79,1—80

Mieži, nekaltēti

59 un augstāk

190,—

191,90

Mieži, kaltēti

59 —61

215,-

61,1—62

217,15

62,1—63
63,1—64
64,1—65

219,30
221,45
223,60
225,75

217,15
219,30
221,45
223,60
225,75
227,90

96,9—97,9

Zirni
z-irni, kaltēti
Kaitēt! - balti
oaiti un zaļie

Zirni kaltēti
"'

200—

202 —

202,—
204,—

204,—
206—

—
—

—

206—
208—

208—
210—

—

—

210,-212,

98—99

99,1—100

—

325-

331,50

338-

334,75
338—
341,25
344,50
347,75

341,25

76,1—77
77,1—78
78,1—79
79,1—80

328j25
331,50
334,75,
338—
341,25

306,80
309,75
312,70
315,65
318,60
321,55

73

-75

75 j_76

73 —75

295—

'75,1—76

297,95

300,90
303,85

76,1—77
77,1—78
78,1—79
79,1—80

300,90

306,80

303,85
306,80
309,75

309,75

nelākie

|

98—99

—

—

344,50
347,75
351,—
354,25

312,70
315,65

I

99,1—100

~~
f

—

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—
—

—

316,20

313,10
316,20
319,30
322,40
325,50

319,30
322,40
325,50
328,60
331,70

322,40
325,50
328,60
334,80
337,90

—

280—
282,80
285,60
288,40
291,20
294,-

285,60
288,40
291,20
294—
296,80
299,60

291,20
294—
296,80
299,60
302,40
305,20

—

—

98—99

99,1 — 100

—

—

—

—

—
—
—

175,-

178,50

Auzas kaltētas
Auzas,

43

-45

215-

217.15

219,30
221.45
223,60
225.75

200-

45,1-46
46,1—47
47,1—48
48,1—49
49,1—50
50,1—51
51,1-52

202204—

204.206,208-

206—

210—

208—

212—

210—

214—

212—
214—

216—
218—

230,05

—

310-

—

193,80

—

227,90
—
—

339,—

99,1 — 100

190-

230,05
232,20
234,35

330,—
333 —
336 —

98—99

43 un augstāk

221,45
223,60
225,75
227,90

321,—

96,9—97,9

Auzas, nekaltētas

219,30

.327,—

324,—

—
—

65,1—66

?

par

96—97

331,70

—

,

—
—

—

—
—
—
—

—
_
_
_

_
_

'

Pārlieksities „Likuma par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" 65. panta 2-f punkts un Valsts kancelejas š. g. 19. septembfa Ne 2570.
Galvenais intendants, ģenerālis Skrapee.
Rīgā "1930. g. 20. septembrī. N° 6509/2108.
Pārtikas daļas priekšnieks, pulkvedis-Ieitnants Landovskis.

Paziņojums.

Paziņojums.

Paziņojums.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
s. g. 5. septembra lēmumu ir apstiprinājis
Valmieras apriņķa agronoma Dūņēna sastādīto un Brenguļu pag. I meliorācijas
sabiedrības „Līgotnes-Kazupe" dalībnieku
pilnā sapulce pieņemto
Brenguļu pag.
I meliorācijas
sabiedrības
„LīgotnesKazupe" novadgrāvju projektu.
Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par pienākumu piedalīties
Brenguļu pag. I meliorācijas
sabiedrībā

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 5. septembra lēmumu ir apstiprinājis
Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības
zemes kultūras biroja sastādīto un Ternejas - Rūjienas meliorācijas sabiedrības
,,Purvs" dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
rakšanas
novadgrāvju
šīs
sabiedrības

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 5. septembra lēmumu ir apstiprinājis

„Līgotnes-Kazupe",

minēto, meliorācijas

darbu izvešanā un izvesto
uzturēšanā.

darbu kārtībā

Kultūrtechniskās

nodaļas vadītājs Dr Driba.

Paziņojums
Valkas apriņķī dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.
Tautas labklājības
ministrijas Darba
aizsardzības
departaments
paziņo,
ka
Dr Ādolfs Tūters, Alūksnē, pieņemts par
valsts darbinieku ārstu Bejas pag. rajonā
un apkārtnei.

minēto meliorācijas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1930. g. 25. septembrī.

1930. g. 13. septembrī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

J. Pelsis.

Darbvedis

Darbvedis Brandts.

Brandts.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamās mantas īpašniekiem vai viņu tiesību
ņēmējiem uzlikts par pienākumu piedalīties
meliorācijas
sabiedrībā ,,Bobili",

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

daļas vadītāja v.
J. Pelsis.
Darbvedis

rācijas sabiedrības
„Bobiļi" dalībnieku
pilnā sapulcē pieņemto Jaunlatgales apr.
Augšpils pag. meliorācijas
sabiedrības
,,Bobiļi" novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par pienākumu piedalīties
Ternejas-Rūjienas meliorācijas sabiedrībā
,,Purvs ", minēto meliorācijas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā,

Tautas labklājības ministrijas Darba
aizsardzības departaments paziņo, ka masētajā Emilija Rubenis, Rīgā, Ernestīnes
ielā N° 7, dz. 5, pieņemta par valsts darbinieku masieri Rīgā.

kultūrtechniskās daļas sastādīto un melio-

projektu.

Rīgā, 1930. g. 11. septembrī.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības
nodaļas vadītājs Dr Driba.

Brandts.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 5. septembja lēmuma ir jāpiedalās Brenguļu pag. I meliorācijas sabiedrība „Līgotnes - Kazupe",
jāņem dalība pie kopējo Brenguļu pag. I meliorācijas sabiedrības „Līgotnes-Kazupe" novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Dalībniekam

Dalībnieka

3
«

Dalībnieka
vārds

un

piederošo

īpašumu tiesību

uzvārds

un pie kādas agrākās muižas

pēc

pēc

mēmie-

zemes

j^

g^

nosaukums

izmaksa pēc
projekta)

_.
mAm pagasta
M atrodas mājas
Kādā

vai

viņa lietošanā
esošo māju

aD2!mēiums
apjums

Darbu

..-? vir
Mal uM

«»

3

P ie z i me s

norēķina
dalībnieku

Paderēja

^

^

LS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

īpašnieks

Eduards Stakins
Kārlis Brandts
Kārlis Ķiploks
Mārčs Bīviņš
Emma Kalniņ, dz. Tiller
Dāvis Daņielsons
Peters Loze
Jānis-Roberts Loze
Kārlis Busulis

7.
8.
9.

Storis
Sprencis

,

„

4

'

Ruņģis
Stimpars
Ķīsis
Ādami
Jaun-Loza
Vec-Loža
Jaunzemnieki

,,
īpašniece
īpašnieks
„
,,
„

Brenguļu pagasta Vec-Brenguļu muižas

1870
1871
3688
1873
1864
3674
209
206

5
6
7
8
9
14
13
62F

—

„
„
„
„

„
„
,,
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„
„
,,
„

Rīgā, 1930. g. 11. septembrī.

Šinī dalībnieku sarakstā uz-

213,—
497,480,—

„
„
,,
,,

%™
u£l^£7nwZ
dalībnieku
maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā
pie darbu pirmreizējas izve? «£
«Jgjj £-«
turpmāk, neņemot vērā darbu
faktisko izmaksu, kura var
būt mazāka vai lielāka.

451,—
465,—

„

302,-

,,

„

,,

,,

,,

„

388,—
538,—
242,—

Kultūrtechniskās

daļas vadītāja

v. J. Pelsis.

Darbvedis

Brandts.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 5. septembra lēmuma ir jāpiedalās Ternejas-Rūjienas meliorācijas sabiedrībā „Purvs",
jāņem dalība pie kopējo Ternejas-Rūjienas meliorācijas sabiedrības „Purvs" novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.
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nalihnip-ka
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0.

vārds

un

rpiederošo

īpašumu tiesību

uzvārds

_.

apzīmē ums

?=?

Maju NaJ ^

Dalībniekam

Dalibmeka

vai

_
pec
mērnie-

viņa lietošanā
esošo māju
māiu
nosaukums

lāniem

*
1.
2.

Lotte Lapinš, Kārlis Pērle
Anna Lauris, Tenis Dreija, Katrīna Plocs
dz. Risbarg, Olga Podziņš
....
Marija Paukšens, atr. Duncis, dz. Bērziņš
Minna-Katrīna Ampermanis, Marija Bēr7inš
AtTinprimrik Z,elina
7plma AmperAmnpr
ziņs, (\v
az Ampermanis,
' manis, Anna Buhs, dz. Ampermanis .
Malvīne-Emīlija Smalkais, dz. Kukainis
Jēkabs Plotcs
Dāvis Duņēns
Jēkabs Brole
'
Jānis Vippuls

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

_
pec
zemes
grāmatu
s

Ozoli

34

42

īpašnieki
īpašniece

Kalna-Lauri
Lejas-Lauri

35
36

14
22

īpašnieces
„
īpašnieks
„

Lejas-Klavi
Kalna-Klāvi
Kalna-Zasas

i&
35
22

7
8
6059

Lejas-Zasas

21

4452

Liel-Zuki
Maz-Kabaši
Urguši
Zasperti

25
27
29/46
32
30/10/39
99/26
31
35
36

4145
3973
3263
3982

„

„
„
„
„
„

Keiļi

Rijmuižas
Pikuļi
Dibeni
Maz-Zuķi

„

izmaksa pēc
projekta .
no kuras
anrēkina
diiļhn
Pkii
dalībnieku
balsu skaitu
Ls

reģistra

īpašnieks

Teodors Rīveliņš
Jānis Leske
Valters-Pēters-Erichs Šmits
Ādains Kukains
Jēkabs Vippuls
Pēters Ausīts
Matīss Liepiņš

?? :
„.
Lx
Kādā pagastā
atrodas mājas
,,
_.
_
. . _^
un pie kādas agrākās muižas
..
piederēja

Rūjienas pagasta

Lielmuižas mž.

„

„

„

„

„

* „,

,,

„

m« uzskatamas^ pamaTu

13,—
12,—

dalībnieku
maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā
Pie darbu pirmreizējas izvesanas, ta ari pie izvesto darbu
kārtībā uzturēšanas turpmāk,
neņemot vērā darbu faktisko
izmaksu, kura var būt lielāka
vai mazāka. .

123,—

98,—
323,—
336,—
1885 —
286 —
502 —

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

993 —

3087

„

„

„

„

3083
3683
3972
4800

„

„

„

„

3350 —
1746 —

„
„
„

„
„
„

„
„
„

„
„
,,

Rīgā, 1930. g. 13. septembrī.

šinī dalībnieku sarakstā uz-

514,—

,,
,,
,,
„
,,
,,
,,
,',
Rūjienas pagasta Ternejas muižas
„
,,
„
„
„
„
„
„

„

~ .
Piezīmes

1472,—
1611,—
156,—

Kultūrtechniskās

daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 5. septembra lēmuma ir jāpiedalās meliorācijas sabiedrībā „Bobiļi", jāņem dalība kopējā
Jaunlatgales apr., Augšpils pag. meliorācijas sab. „Bobiļi" novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.
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3
3
«
0.
a
f
g

Dalībnieka

Dalībnieka
vārds

1.

un

īpašumu tiesību

uzvārds

Ščemeļevs, Pēteris Kuzma

apz mējums

d. .

īpašnieks

Darbu
izmaksa pēc

« -»r *r
Ma
JMJVfe

Dalībniekam
piederošo vai
viņa lietošanā

pēc

pēc

māiu
esošo mdJU
esoso

mērnie-

zemes

nosaukums

«ts^i,
plāniem

cibas

grāmatu
S
reģistra

Kādā pagastā atrodas mājas

Bobiļu sādžas viensēt.

12

II

hip.

projekta

un pie kādas agrākās muižas
piederēja

bals u skaitu

Bobilu

sādžas

1132,—

rainna

ifiofi
'62o
2.

Cvetkovi, Aleksejs un Nikolajs

Alekseja d
Balaganovs, NikolajsNikolajad.
Baranovs, Feodors Kaļina d.. .
Vasiļjeva, Olga Alekseja m. un
Vasiļija Aleksejeva mantin.
Cvetkovs, Jēkabs Alekseja d. .

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Balaganovs, Andrejs Nikolaja d.
Balaganovs, Aleksandrs

„

„

„

„

11

1625

„

„

„

„

10

1624

Zemes ieguvējs

Popovkas sādžas viensēt.

20

—

Līdzīpašnieki
„

Bobiļu sādžas viensēt.
,,
„
„
,,
„
,,

13
14
15

1627
3441
1628

16

1629

īpašnieks

„

„

Piezīmes

^līhnVim
dalībnieku

tJ

Augšpils pagasta

>

anrstfna

„

„

300,—

„
„
„
„
Augšpils pag. Popovkas sādžas

233,352,—

Bobiļu sādžas

218,—

„

„

,,

„

107,—
200,—

„

,,

108,—

Šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu
dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā
pie darbu pirmreizējas izveJanas « a^p.6 izvesto
turpmāk, neņemot vērā darbu
faktisko ' izmaksu, kura var
būt mazāka vai lielāka.

Niko-

laja d. un Balaganova, Nadedža Nikolaja

m

Rīgā, 1930. g. 15. septembrī.

Līdzīpašnieki

„

,,

„

Kultūrtechniskās

daļas vadītāja v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.
i

Paziņojums.
Pēc

Jelgavas-Daudzevas

nagiojuma

uz

1524

mm

Tērandes

līnijas

pār-

platumu

sliežu

un šīs līnijas pagarināšanas līdz

Krust-

pilij, pasažieru ātruma preču sūtījumus šai
iecirknī sākot ar 21. sept. pārvadās ar
šādiem vilcieniem:
Virzienā

I.

no

Rīgas.

Stacijām no Jelgavas līdz Secei adresētās preces Rīga pas. nosūtīs
ar rīta
vilcienu Ne 59/38, bet uz Jēkabpils lauku
ceļu stacijām sekošos
sūtījumus — ar
vakara vilcienu Ne 39/34, kam ir tieši
pieskaņots vilciens Daudzevā.
Uz Sēlpili
pasažieru ātruma sūtījumus pārsūtīs ar
vilcieniem JMe 312/37 caur Krustpili. Tieši
Jelgavas-Krustpils iecirkņa stacijās Krustpils

virzienā

vadās

ar

pieņemtos

vilc.

II.

sūtījumus

Virzienā

uz

Rīgu.

stacijām pasapreces Rīgas virzienā pār-

vilc. Ne 12. Sēlpils šādus sūtījumus nosūtīs ar vilc. Ne 38/313 caur Krustpili.
No
Jēkabpils ceļiem pienākušos sūtī-

jumus Daudzeva nosūtīs tālāk uz Rīgu ar
v. Ne 33/40.
Līdz ar to ekspluatācijas direkcija aizrāda, ka pasažieru ātruma preces tiklab
no Jēkabpils ceļa, kā arī Sēlpils-Garozas

stacijām

pieņems

turpmāk no-

sūtīšanai uz Rīgas pas. staciju,.bet ne kā
līdz šim uz Torņakalnu.
Eksportsviestu iecirknī no Vecmuižas
līdz Garozai pārvadās kā līdz šim atsevišķā vagonā pa pirmdienām un ceturtdienām ar v. Ne 37, no Daudzevas līdz
Lāčplēsim pa pirmdienām, trešdienām,

ceturtdienām un svētdienām un no Seces
pa pirmdienām

un

ceturtdienām

ar

v.

Ne 33.
Sēlpils pieņemto eksportsviestu
nosūtīs uz Rīgu pirmdienās un ceturtdienās ar v. J\9 38/313 caur Krustpili.
Ekspluatācijas

direktora v. Kļāviņš.

Rīcības daļas vadītāja v. Stankevičs.
Pasts

I.

un telefons.

Atklātas:

a) pasta palīgnodaļas
vienkāršu
rakstītu sūtījumu operācijām:

un

ie-

retas pagastā,
Avotiņi — Kuldīgas
pagastā,

apriņķa

Dūrupe — Kuldīgas

Saldus

apriņķa

Vārmes

pagastā,
— Jelgavas

apriņķa

Rubas

pagastā,
Grāveri — Kuldīgas apriņķa Skrundas

pagastā,
Grebutnieki — Kuldīgas apriņķa Sātiņu

pagastā,
Jaunzemnieki — Rīgas apriņķa

Sējas

pagastā,
Klūgas — Kuldīgas

apriņķa

Skrundas

pagastā,
Laipmeži — Talsu

apriņķa

Pastendes

pagasta,

Luikas

—

apriņķa

Jēkabpils

Sērenes

—

Talsu

apriņķa

Strazdes

Ozoliņi — Madonas apriņķa

Vietalvas

pagastā,
pagastā,
— Ventspils apriņķa

Rapati

Piltenes

pagastā,
Robalta

—

Kuldīgas

apriņķa

Raņķu

pagastā,
Rūtes

—

Kuldīgas

Lutriņu

apriņķa

pagastā,
Spalenieki — Rīgas apriņķa

Baldones

pagastā,
Topciems — Ventspils apriņķa

Popes

pagastā,

Liepnas

pagastā.
Žagatas — Rēzeknes apriņķa

Rēznas pa-

gastā.
III.
Slēgts sarunu punkts
Jomas un Robežu ielas stūri.
IV.

Majoros,

Pārvietots Rīgas 2. pasta un tele-

grāfa kantoris

Bāriņu ielā Ne 4.
Direktors A. Auziņš.

Ekspl. pārvaldes priekšnieks
V.Krūmiņš.
Valsts bibliotēkai

un

laik-

Jaunbebri — Rīgas apriņķa

Bebru pa-

gastā,
Tāļciems — Jaunlatgales apriņķa

Ka-

cēnu pagastā,
c) sarunu punkts Rīgā, Bāriņu ielā N° 4.
Iekārtotas

naudas

pārvedumu

un

paku operācijas šādās pasta palīgnodaļas:

Dižgaviezes — Liepājas apriņķa

Gaviezes

Gatartas

—

Cēsu

apriņķa

Gatartas

pa-

gastā,
Jaundzīras

—

Tukuma

apriņķa

Zantes

pagastā,
Jaunokras — Daugavpils apriņķa

Kapiņu

pagastā,
Rudušķu — Rēzeknes apriņķa Andrupenes
pagastā,

internationella

Latvijas sūtniecība Romā. Una grande
biblioteca moderna iņ Milano. Milano 1929.
Institut international
de coopēration
intellectuelle.
Coordination des bibliothēques.
Guide. Paris 1930.
„jewish Daily" Fonvard. Kahan, Ab.
Bleter fun main leben. Band 1—4.

Latvijas ģenerālkonsulāts Vācijā.Deutschlands
vvirtschaftliche
Entvvicklung
im
ersten Halbjahr 1930. Berlin.
Lorentz, Alfred. Schurich, Dr. J. Lebenslāufe vielfach rūckfālliger Verbrecher.
Leipzig. 1930.
Latvijas Kooperatīvu kongresu padome.
Pārskats par

Latv. kooperatīvu

kongresu

bevvegung

Latv.

Folkloras krātuve.

25 novilkumi

dažādos periodiskos izdevumos parādījušies raksti par latviešu folkloru un fol-

kloras krātuvi.
Nezināms dāvinātājs caur pastkastīti.
Die Kunstauktion. 1929. Ne 37/38; Hen-

schel G. Feuervvehr-Lieder. 1897; 20 dažādi grāmatu katalogi; Free public exhibition.
New-York,
1926;
MoacaHCKiftraftHOH-b. PaavMHan 6opb6a ct> KanHraKOM-b. PHra. 1917; BpHM-ia, H. Och^hjih
COB. 1902; Būcher und Graphik. Berlin;
Alicke P., Antiquariats-Katalog Ne 185.
Dresden; Weigel A., Antiquariats-Katalog
Ne 138, Leipzig;
Handzeichnungen alter
und neuerer Meister. Nūrnberg"; Wie ich
mir das Tabakrauchen abgewbhnte und
durch Rohkost

gesund wurde. Riga; Žīdu

viltības.
Rīgā. 1927; The publisher and
bookseller. Ne 1239. London 1929; Verzeichnis der liefbaren Būcher des Verlags

Georg Mūller. Mūnchen. 1929; 5 grāmatu
prospekti.
Latvijas

sūtniecība

Berlīnē.

Katalog

Dansk
Folkemuseum.
Mvgdal
E.,
Amagerdragster I. Halbind. Kobenhavn,
1930.

3 grāmatu kata-

logi; Who was Swedenborg and what are
his vvritings? 1924; Youth and the Christian
way of Life in a Changing world; O630P
Ne 1 III rau; BeppHCb, K. IIlKOJia kpohkh.
MHTaaa; Atlas, (HrcbHHa); Ers A., Sakristaan ja kurat. CocroHHie cneTOBTa jmneBbIXT> H ^eČHTOpOB-b PHJKCKOH BHpKCBOH
ApTeJiH 3a
1910 r., 1916 r. h 1917 r.;
OTHerb PH5KCKOH Bfip>KeBOH ApTCnH 33
1910 r. h 1912 r.; Uebersicht der Livlāndischen Ritter- und Landes-Casse. 1874.
(2
eks.);
FIpeHCb-KypaHT'b
dpačpHK'b
B. OpaHK'b. Pnra. 1910; Schoner J., (Reliģisks manuskripts).
Ettinger E., Focy;rapcTBeHHaH
1906 r. ToM-b I.
Paegle, A.
Lettonia.

/Jyina

Seifert, T. El pueblo leton y
Corps Diplomatique

Ārlietu ministrija.

ā Riga. (2 eks.) Ne 15.

Latv.

piens,

Centrālā

centr.

Savienība.

savienības

3 eks.

darbības

pārskats par 1929. g.
Latvijas konsulāts Viļņā. Lichtarovvicz,
1929.
Wļ.
Fundusz kultury w Ļotvvie.
Prof. R. Vippers. Bnnnep, P. K). KoAHfpHKaTopbi KpenocTHoro npasa b JlndpJIHH/IHH.
Burt, General. The Geographical Journal
1929. Vol. LXXIII
un LXXIV; The
Vpres Times vol. Ne 6—8. 1929; The
Geographical Journal 1927. Vol. LXIXNe5;
Journal Royal United Service Institution.
Vol. LXXIV Ne 494, 496. 1929; Journal

of the Royal

Institute of

Internationa!

Journal October 1929; The Cavalry Journal
Vol. XIX Ne 72—7'4, 1929; Journal of
the Royal Society of Arts. 1929. Vol.
LXXV1I. 28 numuri. Vol. LXXVIII.
6 numuri.
Gutenberg-Gesellschaft.
Tronnier, A.
berg-Museums Mainz; Dieterichs, K. Die
Das
Buchdruckpresse 1930; Ruppel, Dr.
vverdende Weltmuseum der Druckkunst;
Freude

Armstrong

am

schonen

Cork

Buch.

Company.

A

day

vvith cork. 1930.
Inž. Ed. Krasts. Krasts, inž. Ed. Lotyšsko, V. Praze. 1930.
Royal
The Royal Empire Society.
Colonial Institute Bibliographies. Ne 2.(3. 4.
1926. (6 eks.); The historical association.
JVe 46.

1929.). Rīgā.
Riga.

1929. (2 eks.).

1930; Die Genossenschafts-

in

1930;

1927—1929.

Lettland.

Latvijas

kooperācijas

grāmata. 8. gads. Rīgā

P. Anleitung

Egle, K. Gands,

gada

1930.
zur

Er-

lernung der -franzbsischen Sprache (H. G.
Ollendorff's neu&Methode). Frankfurt a/M.
1876; TvMHM-b, F. FIhiiih rpamoTno. Bun. I.

CF1B.

1913.

UlMeiMb,

O.

MejiOB'feK'b,

>KHBOTHbIH
h PacreniH.
BbinycKb
I,
MocKBa.
1912.
Lūtzelschwab, W. La
France. 2 ēd. Riga. 1909; Halēvy, Die
Jūdin. (Libretti).
Riga. 1875.
Linden0.
Kaufmānnische
Fachkurse.
berg,
Riga; (Kalendārs
1914. gadam). Arenstamm. Riga. 1913.
Latvijas konsulāts Buenos Airēs. 7 dažādu laikrakstu numurus.
Rīgas Biržas Komiteja.
Rīgas Biržas
Komitejas
1929. g. darbības pārskats.
Rīgā. 1930. (3 eks.).
Apinis, A. Cesvainē.

pa

Apinis, A. Vadonis

Cesvaines novada

cībām.

labākām

saimnie-

3 eks.

Igaunijas

raire.

der Ausstellungen Faust auf der Būhne
Faust in der Bildenden Kunst. Bearb. v.
C. Niessen. Braunschweig, 1929.

Die

pagastā,

det

„LļeHTpa/ibHafl Espona" red. LļeHTpajīb1929 r.
naa Espona.

Vier neue Gutenberg-Bildnisse des GutenII.

for

padomes desmit gadu darbību (1919. līdz

Affairs. Vol. VIII. Ne 5. 1929; Chambers's

b) telefona palīgnodaļas:

Delegationen

Sociālpolitiska Samarbetet.
Internationella
Arbetsorganisationen.
II
Arbetskonferensens( 1919—1923). Stockholml930.

rakstus šādas personas un iestādes:

Latv. Piens.

pagastā,
Luntas

Ēdoles

Viraudas — Rēzeknes apriņķa Andrupenes

Nezināms dāvinātājs.

Ādmiņi — Staburaga dzelzceļa stacijā,
Jelgavas-Sēlpils līnijā,
Austrumi — Jēkabpils apriņķa
Ne-

Ezerupe

apriņķa

dāvinājušas grāmatas, brošūras

vadās ar v. Ne 37 un tālāk līdz Rīgai ar

iecirkņa

Ventspils

pagastā,

pār-

Ne 34.

No Seces-Jelgavas iec.
žieru ātruma

—

pagastā,
Upeslejas — Jaunlatgales apriņķa

sūtniecība.

L Estonie

littē-

Ne 1. 1930.

Valters un Rapa.

Daugava. Ne 1. 1930.

Penģerota kgs.
Pirmais Somijas. Latvijas un Igaunijas drukas darbu rūpnieku
kongress.
Programma. (2 eks.);
EestiPāti-soome trūkitobsturite kongressil peetavate referaatide konspektid
tolgetega.
H.

Enzeliņš,
schen

Mitteilungen

d.

Frauenmissions Bundes.

deut-

5. num.;

Deutsche Blātter H. 1 1926;
Warum
Geschlechterkunde?; Satzungen d. Bundes
d. deutschen Nordmāhrens;
Statistische

Tabellen
kassen

d.
pro

Schweizerischen
1923;

Bauernverband

Der

Raiffeisen-

Schvveizerische

1897—1922; Satzungen d.

Landvvirtschaftlichen Vereins; Grundplan
f. d. Forderung d. Schweinezucht; XII un
XIV Jahresbericht d. Allgemeinen Verbandes landvv. Lokalvereine;
Zuchtviehauktion; Deutscher Heimatwart H. 1—3
1925; Der Kunstvvart Hft 1 1925; Hochland 1928/29 I Hft; Das junge Deutschland

1925

Hft

8,

12;

Vom

Werden

u.

Wirken d. Thomasmehls; Die Geschichte
einerLandwirtschaft; XpHcxiaHCKoeHxeHie.
1861; Lauenburgische Heimat H. 2 1927;
Paneuropa Union; Einladung zum Beitritt
i. d. "VVeltverein; Urania H. 4. 1925/6;
Scholle u. Kraft 1930. 9. Jg. Kalender;
>KHTie cbhthh MyqeHHiļH OapacKeBbi;
Ah Be Ze ar galvas gabaliem
1879;
Thomas-Kalender
1930;
Connert, Fr.
Die Lage des NVeltzuckermarktes;
Wilhelmy,

Dr.

A. Das Thomasmehl

1924;

40 Jahre Thomasmehl; Houwaldt, Fr. v.
Aus meinem Leben; Ambrosi, M. jun.
Der praktische Weinbauer; Der getreue
Eckart;
Ulbrich, G. Der Lichtbilddienst
des deutschen Kulturverbandes;
Nerad,
H. Possen,
Schvvānke
u.
Lustspiele;
Tamm, A. Ruebezahl als Weihnachtsmann;
Nerad, H. Die Dorfbūhne. 2. Aufl.;
Willscher, G. Der Schnupfen des Weihnachtsmannes;

Haller,

H.

Schneider

Piepmatz; Matthias Halblahner; Ergānzungsbānde zu d. Sātnmtlichen Werken
^
von Fritz Reuter 1878;
Gerber, Dr. N.
Die Praktische Milch-Prūfung. Bern, 1900;
PyKOBO^CTBa ajw caMOo6yneH. KOMMepnecKHx-b
HayK'b.
npocneicrb
Cn6.;
Lūhhikenne Palvve ramat 1841;
Brandenburgscher Landbund-Kalender
1926.
Berlin.
Kalidūngung u. deutsche LandDie Organisation d. deutvvirtschaft.
schen
Bauernstandes;
Salzmann, L.
Ed. Das Musikfest
in
Riga am 1836;
Die Tātigkeit d. Landvvirtschaftskammer
f. dieProvinzHannover. 1925; DerGemūse-

Swehto

Pareistizibu;

Ky3 HeiiOB-b,

H. B.

CHCTeMaTHHecKiīļ
ceopHHicb;
Torrev,
"
R.
A.
Wie
beten
vvir?
4
Aufl .;
Wohlbold, H. Der Ietzte Mann; Gorkijs,
M. Raksti
I burtn.
1906; Flemmings,
H.
Der Krieg u. das Leid; Burtneeze.
Rudens puķes;
Laustee stari.
Liepājā,
1906; Lesebuch f. Schulen mit deutscher
Unterrichtssprache
in
Polen
I Teil;
Nerad, H.
Die Weihnachtsfeier; Vidai,
Dr. med. F. Die Pflege und Ernāhrung d.
Kindes;
Indische
Lotosblumen Ne 5;
Hilbert, D. G. Heilsgewissheit; Stroter,
E. F. Das Gleichnis von zehn Jungfrauen;
yK333Te^b BbICT3BKH HOBblK-b K3pTHH"b
B. B. BepemarHHa; rio^o)KeHie 0 bm6op3x-b
Bļ>
y«ipej,HTeJibHoe
cočpsnie.
1917; reHHrHHi>, Hb. CTHXOTBopeHia;
Par Sw. Pareistizigās Kristus Draudses
noslepumeem vvispahri un kristigas noslehpumu sevvischķi. Rigā, 1903; Nuovo
dizionario portatile I II 1801; Pahrskats
par Ehweles lauksaimneezibas Beedribas
darbibu un apgrosijumeem
1904. gadā;
Sprediķis no stahvveschanas Deewa namā;
Sprediķis Walmeerā; 97 dažādu žurnālu
numuri; 27
dažādi
statūti,
pārskati,
dziesmu un citas lapiņas; Bojih h 3ein;iH
No. 1.
1907 g.
Aku. O-bo Me>K/i,yHapoAHaH „Khht3" —

Mockb3.

PyccKHe KHH)KHbie
1929. g. (nepiln.).

1928. un

Hobocth.

Akmentiņš, doc. R. Weber, C. J. Demokritos

III,

'

IV, X Bd. Berlin; Pūtz, Prof.

W. Grundriss d. Geographie u. Geschichte.

3 Bd. Coblenz, 1865, 1 Bd. Coblenz, 1863;
Kuttner, E. Wie werden vvir vvieder reich?;
JlyKHH-b, H. M. LļepKOBb h rocyaapcTBo;
Mathar, Dr. L. Balten-Maler. Mitau, 1918;
Der Dāmon, Vollstānd. Textbuch; JlaS3HCb , )K. VcTpOHCTBO ?jlbH JI3H3HC3;

rHMKOBCKiH-KoCTHH-b,

H.

FopO.H'b npO-

JierspieB-b;
<P.
Jļan-b,

Burtnieks,
1901.;
Rīgā,
H3T>
HCTopiH
pa6oH3ro
aBHJKCHin; Sarkani pavedieni I.
2 eks*
S. A. Ein
sicheres
1919.; Komarovv,
Verfahren zur Anlegung d. Oesophagus
fistel. Berlin, 1926; Kanger, Prof. J. Betrachtungen ūber d. Aufsatz v. Prof. B.

Grevving: ,,Bedenke zu d. im Bericht Das
Chetnisch - pharmazeutische Institut
in
Odessa"; Krimbergs, Prof. Dr. R. Par
vairoga dziedzera aktivo vielu un viņas
iedarbošanās veidu (novilkums);
Latv.
Aizsardzības Biedr. gadu pārsk. 1921./1922.
L. U. Kristīgā Studentu Biedrība. ' 1927.
36

dažādu

Fe^'b,

>K.

žurnālu

atsevišķi

KoJweKTHBH3M'b;

COUHa^HCTHMeCKOrO

num.;
FIpHiviep.

CTpOHT. X03.; <Ē>3HbO,

O.
Hie

Pa6otiee nporieccioHa^bHoe abhjkcbij AnrmH; Nezūdies; TbipKOB-b,
A. B. yB-feiTHbie BOHHbl J 7JHKmTeHHT>, C.
MtM-b
moĶU
H<HByrb;
Duzmans,
C.
Lettland;
Ochobhoh
saKOH-b couis^HsaiiiH scm^h;
Nemiers. I sēj . 1. puse.
Bostonā, 1920.; AnapecB, Hhk. Bck
napa
h
a^eKTpHHecTB3;
Marepaanbi
HspoAHoro
KoMHccspHara
KDcthiihh :
Bbin. XI—XII, 1921, Bun. VII,
1920,
Bbin. XIII, 1921; HapoaHMH kommhcc3pi3T xpyA3; FpanoBCKiH, A. B. Crp3xoBanie p36oHHX-b; Trofimovv, V. Versuch

einer ssnitārstatitistischen Untersuchung
unter d. Bevolkerung in Lettgallen.
(Izvilkums); Dišlers, Doc. K. Dante kā
politisks domātājs; JlapHH, 10.
h
Jl.
KpHIIM3 H.
O'iepK X03HHCTB. H<H3HH H
X03.
0PF3HH33IIHH HapO^HOrO
CoB6T.
Pocchh.
1920; JIchhh, H. O npo,ooBOJibCTBeHHOM"b
HSJiore;
H3Typ3;ibHoe
npeMHpoB3HHe; Co6paHHe y33KOHeHHH h
pacnopjDKeHHH ps6. h Kpecr. npsBHre^bctb3. 26 num. 1920. g.; PyccKiH ks^chfl3pb Cnp3BOMHHKT> H3
1921 ī\; K3KT>
opr3HH30Ba^acb nexep6yprcKaH
o6uieP0p0ACK3H 60JIbHHHH3H K3CC3. BblH. 3, 1;
Valsts Prezidents J. Čakste.
IV broš.;
Fūhrer
durch d. Estnischen
Nationalmuseums zu

Ratshof,

darb. biedr. statūti.

1923; Atbild,

valsts

1924.

gesellsch d Kantons St. Gallen 1818—1918;

Kadners, N.
Protokols Latv. ev.-lut.
mācītāju sapulcē Petrogradā 9. un
10.
martā 1916; Bachs, J. Maza dziesmu grāmata skolām un mājām. Rīgā, 1906;
Kas tie tādi irr: Baptisti? Jelgavā, 1866;
Kuptschs, J. Trihs sprediķi. Walkā, 1916;
Kuptschs, J. Brihwa balni 'za. Walkā, 1917;
Svvehtu Rakstu Lekcijas .Ne 1. Liepājā, 1923,
Bergs, E. Reliģija, morāle un skola. Rigā,
1917; Auning, R. Die apologetische Bedeutung
der
vergleichenden
Religionsvvissenschaft.
Riga.
1887; Needra, A.
Balniza un skola. Rigā. 1907; Ko Deews
ir darijis muhsu deenās? Leepajā. 1912.;
Feierabends, H. D. Jahnis Fische/s. Riga.
1909: Neikens, J. Wirs lemes esmu zeļineeks. Umurgā. 1926. Metodisti, kas viņi
ir
un ko
viņi
1922;
grib.
Kristīgs
Aizstāvis No 2.
1922.; Trīs grāmatas,

Riess,

ko

samenanbau

von

H. Schmidt;

Empfeh-

lenswerte Werte d. Verlagsbuchhandlung
Paul Parey Berlin; Leelais Katkitlis Rihgā,
1865; Hundertjahr
Bericht d.
LandR.

Eine

Soldatenmutter;

Par

tas

Dieva

kalps

Mārtiņš

Luters

Widfemniekiem

rakstījis.

Rīgā.

1883;

Sakranowicz, J. Dieva kalps Dr Mārtiņš
Luters. Jelgavā 1883; Neulands. J. Par
mūsu baznīcas dziesmu grāmatām. Val-

mierā

1904;

to

apcietināt,

ievietojot

tuvākā

ieslodzījuma

vietā, un ieskaitīt 3.iec. kara izmeklēšanas tiesneša
rīcibā, paziņojot pēdējam un tiesai.
1930. g. 20. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-Ieitnants H. jakobsons.

Neulands, J.
Valmieras
bērnudārza dziesmiņas.
Rīgā.
1908;
Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rumpe.
Stridters, O. Jel neatstāj.
Limbažos;
Neulands, J. Vēl kādas baznīcas dziesmas Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
2. driķe. Rīgā 1908; Hillners, G. Roberts saskaņā ar savu 1930. g. 16. septembra lēmumu,
Auniņš u. Jānis Neulands. Rīgā 1916; atsauc ,.Valdības Vēstneša" 1929. g. 30. aug.
195. numurā iespiesto sludinājumu par aps. pēc
Adventes Vēstnesis N> 1 (2 eks.), 2. Valkā;
sodu lik. par Saeimas vēlēšanu pareizības trauc.
(Izvilkums no dziesmu grāmatas. Trūkst
8. p. 1. d. Fadeja
Jēkaba d. Carenoka
titullapas); Plamšs, Art. Tev būs to svēto meklēšanu, jo minētais Fadejs Carenoks ir atrasts.
dienu svētīt. Rīgā, 1925; Vainovskis-SuDaugavpilī, 1930. g. 18. septembrī.
kuburs. Zemeun sieva. 2. iesp. Rīgā, 1923;
Priekšsēdētāja v. J. Legzdiņš.
Bruvers, Pt. īsa latviešu gramatika. JelSekretāra v. K- Projums.
gavā 1911; Vācu tulks kara vaņģiniekiem.
Kirchhaine; Veber, C. Ticība, cerība, mīlestība (Notis);
Memoire sur la Latvia
prēsentē par la dēlēgation lettone ā la
Valdības vietējo iestāžu
conference de la paix;
Entvvurf einer
rīkojumi.
Kirchengemeinde- u. Svnodal-Ordnung fūr
die evang.-lutherische Kirche Russlands.

f

1908;

Die Vervvaltung u. Bewirthschaftung d. Stadt Riga gehorigen Gūter u.
Wālder. Riga. 1878; Volckio, G. Caroli

Ulmanni.
Dr. C.

Dorpati.

Saistošie noteikumi
par suņu turēšanu Mazsalacas pilsētā.

Lettland; Vice-prezidenti

biskapu

Dr. C. Ulmann... latv. draugu biedrība
sveicina tannī dienā, kad Dievs tam devis
piedzīvot 50 gadus.. . 1866; Rigaer Tage'

blatt. 1901. g. 3 eks.; Dūna-ZeitungNe 138.
1901. g.; Rigasche Zeitung Ne 183. 1867. g.;
Rigasche Rundschau Ne 138. 1901. g.;
St.-Petersburger Zeitung. Probenummer.

1. §. Mazsalacas pilsētā turamie suņi
jāreģistrē pilsētas valdē no pēdējās no-

teiktā laikā.
Pēc šī termiņa pilsētā
ievestie suņi jāreģistrē ne vēlāk par
3 dienām pēc viņu ievešanas.
Piezīme.
No reģistrēšanas atbrīvoti
ķēdes, policijas uzdevumiem apmācītie
un paredzētie suņi, ārvalstu

Moskauer Deutsche Zeitung. NeJNe 13—18.
1901. g.; Baltische Post. Montag-Morgen
Ausgabe Ne 146. 1906. g.; Festvorstellung
d.

19. Juni

Kara tiesa,
pamatodamās

uz savu sīs dienas rīcības

sēdes

lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
8. Daugavpils
kājn.
pulka
bij. kareivi Jāni
Gavrila d. Gavaru, apsūdzētu pēc k. s. 1.

133. p.
Gavars dzimis 1900. g. 25. februārī, Daugavpils apr. Preiļu pag. piederīgs, latvietis, katoļticīgs, pagasta skolas izglītība, pēc nodarbošanās
zemkopis, pirms iesaukšanas kara dienestā dzīvojis Daugavpils apr. Preiļu pagastā.
Kam būtu zināma viņa
atrašanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
>

>

(Tiesu
sludinājumi.
?

Latvijas

pārstāvjiem piederošie suņi.

1901. (Programma).

Tiesu palāta

uz Tiesu iek. lik. 339. p. pamata,

Rīgas

2. §. Katram pilsētas valdē reģistrētam sunim pilsētas valde izsniedz numuru, izgatavotu pēc valdes noteiktas
formas, kurš ādas saitē pastāvīgi jātur
sunim kaklā.

3. §.

pilsētas valdē reģistrētu suni, ja to pārdod, pārvieto uz
citurieni ārpus pilsētas, nobeidzas vai citu
apstākļu dēļ viņa agrākā īpašnieka turēšanā vairs neatrodas, jāpieteic pilsētas
valdei ne vēlāk kā pēc 7 dienām pēc
minēto

apgabaltiesas

Par

gadījumu un apstākļu iestāšanās.

3. civīlnodaļa

atklātā
tiesas sēdē
1930. g.
9. septembrī izklausīja Jāņa Jura
dēla Vītola hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātām 4 obligācijas par
300, 500, 500 un 500 rbļ. apstiprinātas 1888. g. 30. novembrī ar
JMbJMs 518, 519, 520 un 521 uz nekustamo īpašumu Rembates muižas muižu zemes ,,Bundiņ-Jāņa"
mājām, Rīgas apr., ar zemes grāmatu reģ. JMē 923 par labu Heinricham fon Rautenfeldam, kā
pirkšanas summas atlikuma nodrošinājums, pie kam minētās
obligācijas ir pārgājušas uz mir.

dara zināmu, ka ar Tiesu palātas
departamentu kopšapulcesl930.g.
16. septembra sēdes lēmumu,
zvērināta advokāta palīgs Richards Frīdenbergs pielaists pie
svešu lietu vešanas Tiesu palātā.
Rīgā, 1930. g. 19. septembri.
Tiesu palātas priekšsēdētāja v.
H. Lazdinš.
15798x Sekretārs A- Rūva 1ds.
Heinricha fon Rautenfelda mantRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa niekiem, kas viņas ir cedējuši
atklātā
tiesas sēdē
1930. g. blanko.
N° 4815.
9. septembri izklausīja Marietas
Rīgā, 1930. g. 10. septembrī.
Anša m. Šmidts, dzim. Bārīti?
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
hipotēkārisko

parādu

dzēšanas

lietu un nolēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju par 4000 rbļ., apstiprinātu

X» 239
Alojas

1909. g. 25. augustā ar

uz

nekustamo

mācītāja

īpašumu

muižas

muižu

zemes dzimtrsntes gruntsgabalu
Ne 19 un 26, Valmieras apr., ar
zemes grāmatu reģ. Ne 2127 par
labu Eduardam Jāņa d. Cimdinam, kas viņu ir cedējis blanko.
Rīgā, 1930.g. 10.sept. Ne 4429
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
15003z

Sekr. v. E.

Rīgas apgabaltiesas

Lasmans.

3. civīlnodaļa

atklātā
tiesas sēdē
1930. g.
9. septembrī izklausīja Jāņa Pēhipotēkārisko
tera d. Sīmaņa
parādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par samaksātu obligāciju
par 1000 rbļ., apstiprinātu 1913.g.
5. decembrī ar N> 881 uz nekusta-

mo īpašumu Valkas apr., Smiltenes pilsmuižas Jaun-Doredu māju

ar zemes grām. reģ. Ne 723 par
labu Kārlim-Teodoram

Pētera d.

Blumentālam, kas cedēta uzrādītājam.
Rīgā,

Ne 4463

1930. g. 10. septembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
15005z
Sekr. v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas

atklātā

tiesas

3. civīlnodaļa

sēdē

1930.

g.

9. septembrī izklausīja Andreja
Reiņa d. Bērziņa hipotēkārisko

parādu dzēšanas lietu un nolēma: atzīt par samaksātu obligāciju par 500 rubļ.. apstiprinātu
1910. g. 27. septembrī ar Ne 1321
uz nekustamo īpašumu Cēsu apr.
Ērgļu pilsmuižas Rekstēnu Ne 22
māju, ar zemes grāmatu reģ.
J* 5297 par labu Ērgļu krājaizdevu sabiedrībai, kas cedēta
uzrādītājam.
Nē 4583
Rīgā, 1930. g. 10. septembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
15006z

Sekr.

v. E. Lasmans.

katru

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

atklātā
tiesas sēdē
1930. g.
9. septembrī izklausīja mir. Jēkaba Jēkaba d. Jansona mantojuma masas hipotēkārisko parādu

dzēšanas lietu un nolēma:

atzīt par samaksātu obligāciju
par
3000
rbļ.,
apstiprinātu
1915. g. 2. okt. ar Ne 704 uz
nekustamo īpašumu Madonas apr.

Ozolu-Lanstupes
muižas JaunPanķēnu Ne 47 māju ar zemes
grāmatu reģ.
Ne 3686 ideālo
pusi par labu Andrejam Brenča d.

Ķaugertam, kas
tājam.
Rīgā, 1930. g.
Ne 4817.
Priekšsēd. v.
Sekretāra v.

cedēta uzrādī10. septembrī.

Sekretāra

v. E. Lasmans.

22. septembri, pulk-

vīriem puscenas.

caur pilsētas territoriju.

Literatūra.

Ja suņus ved uz ielām pie saites,
tomēr viņiem jābūt ar uzpurņiem,

5. §.

Dzīve.

tad
izņemot medību suņus.

—

Na 24.

1930. g.

19. septembri.

Maksā 50 sant.

6. §. Saites, ar kurām ved suņus, nedrīkst būt garākas par 1,5 metriem.

KURSI
Rīgas biržā

7. §.

Šo noteikumu pārkāpēji saucami
atbildības uz sodu likuma 138. p.

pie

Pirmdien,

tik dikti". —
Otrdien, 23. septembrī, pulksten 7.30 vakarā prof.
Paula Zaksa
viesizrādē 78. reizi „Trej meitiņas" .— Trešdien, 24. septembrī, pulksten 7.30
vakarā ,.N eb ra u c tik dikti". — Ceturtdien, 25. septembrī,
pulksten
7.30 vakarā
,,0 j ā r s". Studentiem, skolniekiem un kara-

pants nav attiecināms uz medību
suņiem (pionteri, seteri, kvekši, kurti
unāpši), ja tie atrodas medniekapavadoņa klātbūtnē un netiek vesti

1930. gada 22. septembrī.

Devīzes:

pamata.

1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa

8. Ļ
Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 2 nedēļu laikā pēc viņu izsludinā-

100 Francijas franku
100 Beļģijas beigu

šanas ,,Valdības Vēstnesī".

100 Šveices franku

5,174—5,184

25,175—25,225
20,30—20,45

72,05—72,60
100,25—101,00

100 Itālijas liru

Mazsalacas pilsētas galva (paraksts).

100
100
100
100

Sekretārs J. Veide.

27,06—27,27

Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
Dānijas kronu
Austrijas šiliņu

100 Čechoslovakijas

100
100
100
100

Māksla.
Nacionālā opera.
Pirmdien, 22. septembrī,
pulksten 8 vakarā slavenā pianista Aleksandra
Borovska pirmais klaviervakars. Programmā
uzņemti starp citu šādi ievērojami darbi: Brāmsa
grandiozās variācijas par Paganini tēmu, Bēthovena , Patētiskā sonāte", 4 Bacha prelides un
fugas. Bez tam Lists un Debissi. Biļetes vēl
dabūj;
as operas kasē.—Otrdien, 23. septembrī,
i<„Taī
Mildu Brechman-Štengels, Ādolfu
lolfu Tunci, Jāni Kārkliņu galvenās
Kakt'
?'
? ents Teodors Reiters. — Trešdien,
lomā
24.
nn, ,,Burvju
zirdziņš". —
Cetui
,ii, 25. septembrī, ,,T u r a n d o 't a".
Nai

mātais

teātris.

v. E. Lasmans.

kronu
15,31—15,46
. .
.... 208,50—209,55

123,25—123,90

12,95—13,07
137,80—138,50

57,55—58,75

100 Lietavas litu

51,40—52,10

Dārgmetāli:
3425—3445

Sudrabs 1 kg

54—62

Vērtspapīri:

. .

5% neatkarības aizņēmums

98—100
98—100
92—93

4% Valsts prēm. aizņēmums .
6% Zemes bankas ķī 'lu zīmes .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes
Rīgas biržas kotācijas

96—97

kommisijas

priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Katlaps.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

atklātā
tiesas sēdē
1930. g, uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
9. septembrī izklausīja Otto Sī- un 2019. p. pamata paziņo, ka
maņa d. Jaunslavīša hipotekāro pēc 1929. g. 21. maijā Salacas
parādu
dzēšanas lietu un nopagastā mirušā Nikolaja Alelēma:
atzīt par samaksātām ksandra d. Jūrgensona ir atklāts
2 obligācijas par 300 rbļ. katra, mantojums
un uzaicina, kam
apstiprinātas 1888. g. 11. nov, ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar Ne 1773 uz nekustamo īpašumu ar to tiesības kā mantniekiem,
Valkas apr. Tūjas muižas atlegātāriem, fideikomisāriem u.t.t.,
dalīto zemnieku zemes gabalu pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
,,Misiku , viņa ari Misiku-Zemīšu trijn
mēnešu
laikā,
skaitot
N° 23" māju, ar zemes grāmatu no šī sludinājuma iespiešanas
reģ. Ne 2435 par labu baronam dienas.
Aleksandram
Volfam pirkšanas
Ja minētās personas savas
summas
atlikuma
nodrošinātiesības augšā uzrādītā termiņā
šanai, pie kam šīs obligācijas nepieteiks, tad viņas atzīs kā
mantošanas ceļā pārgājušas — šīs tiesības zaudējušas.

Sekretāra

138,45—139,15
72,85—73,55

100 Polijas zlotu

lielā t iģēdija ,,Ķ ē n i ņ š Z a u 1 s". — Otrdien,
23. se, tembrī, pulksten
7.30 vakarā Annijas
Simsines
viesizrādē L. Fodora
komēdija
„P i I d s o a 1 v a". — Trešdien, 24. septembri,
pulkstm 7.30 vakarā pirmo reizi H. Raudzepa
komēdija
,M i k u m e r d i" E. Feldmaņa režijā,
A. Cimer naņa dekoratīvā
ietērpā. ' Piedalās
Ludmila -pilbergs, AlisBrechmanis, Ella Jakobsons, Milda Riekstiņš, Olga Lejaskalns, Milda
Bērziņš, Jānis Osis, Jānis Lejiņš, Jānis Sabērts,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

.... 138,40—139,10

Zelts 1 kg

Pirmdien, 22. septembrī,

Kārlis Lagzdinš, Teodors V *r! lieks, Ž;

139,00—139,70

Holandes guldeņu
'
Vācijas marku .
Somijas marku
Igaunijas kronu

pulkst n 5 pēc pusdienas kara vīriem A. Saulieša

15008b
A. Veidners. mir. barona Aleksandra Volfa
E. Lasmans. atraitnes baronietes Annas Volf,
dzim. baroneses Dellinghauzen
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
un
meitas Annas-Liones
fon
atklātā
tiesas sēdē
1930. g. Tranzehe-Rozenek, dzim. baroI5007z
Sekr. v. E. Lasmans. 9. septembrī izklausīja Alvīnes neses Volf īpašumā, kuras viņas
un Arnolda Zariņu hipotēkārisko cedējušas blanko un no pirmās
parādu dzēšanas lietu un noRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
obligācijas
1912. g. 13. aug.
atklātā
tiesas sēdē
1930. g. lēma: atzīt par iznīcinātu oblidzēsti ar obligācijas olanko īpaš9. septembri izklausīja Alvīnes gāciju par 2000 rbļ., apstiprin. nieces,
zemnieku zemes banka;
1903. g. 14. oktobrī ar Ne 315
Ķirsis,
dzim. Smukiņš,
Otto
Rīgas nodaļas atļauju 291 rbļ.
uz nekustamo īpašumu Valkas 7 kap., bet otrā caur blankc
Ķirša,
Alīdes Grands, dzim.
apr. Smiltenes pilsmuižas dzimtcessijn pārgājusi zemnieku zemes
Ķirsis un Emmas Brūniņš, dzim.
Ne 43 bankas Rīgas nodaļas īpašumā;
Ķirsis, hipotēkārisko parādu dzē- obroka zemes gabala
ar
zemes
grām.
reģ.
Ne
1206
par minētām obligācijām saskaņā
šanas lietu un nolēma: atzīt
Paula d. ar 1926. g. 26. augusta ierakstu
labu
Paulam
par samaksātām obligācijas par par
Līvenam.
1000 rbl. un 2000 rbļ., ap 'stiprin.
.Ne 594 zolidāri atbild arī 1926. g.
Rīgā, 1930. g. 10. septembrī. no Misiku Ne 23 mājas
1913. g. 29. jūlijā un 1914. g.
atdalītā
Ne 4010.
15010b Misiku N? 23-b māja
29.martā ar Jsfa 629 un 21S uz nek.
reģ. Ne 3862.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
īpašumu Madonas apr. Litenes
Rīgā, 1930. g. 10. septembri.
Sekretāra v. E. Lasmans.
muižas ,,Janužu Ne 39" māju
Nē 4415.
15012b
ar zemes grāmatu reģ. Ne 1401, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Priekšsēd. v. A. Veidners.
par labu pirmā — Alūksnes atklātā
tiesas sēdē
1930. g.
Sekretāra v. E. Lasmans.
krāj-aizdevu sabiedrībai un otrā 9. septembrī izklausīja Emīlijas
Arvīdam Jēkaba d. Drīzulim. Jāņa m. Bulotis, dzim. Rācinājs Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Rīgā, 1930. g. 10. septembrī. (Rācēnājs) hipotēkārisko parādu izklausījusi Matildes Platais lūdzēšanas lietu un nolēma: atzīt gumu atzīt Augustu - Teodoru
Ne 3596.
15009b
par Plato par mirušu un pamatojoties
Priekšsēd. v. A. Veidners. par samaksātu obligāciju
1000 rbļ., apstiprinātu 1902. g. uz savu lēmumu no 1930.
g.
Sekretāra v. E. Lasmans.
11. martā ar JSē 93 uz nekustamo 9. septembra
un Civ. proc. lik.
Īpašumu Madonas apr. Lazdonas
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
1947. —1950. p. un viet. Civ.
muižas Upmalu māju, ar zemes lik. 524. p. pamata nolēma:
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
grāmatu reģ. Ne 11350 par labu uzaicināt
bezvēsts prombūtnē
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1908. g. 1. novembrī' Rīgas Edei Ūdris, dzim. Andersons. esošo Augustu - Teodoru Plato
Rīgā, 1930. g. 10. septembri. gada laikā, skaitot no šī sludināJūrmalā mir.Jāņa Kriša d. ĀbolaNe 4375.
15011b
juma iespiešanas ,,Vald. Vēstn.",
Āholiņa ir atklāts
mantojums
Priekšsēd. v. A. Veidners. ierasties
tiesā, vai dot tiesai
Sekretāra v. E. Lasmans.
un uzaicina, kam ir uz šo mantodrošas ziņas par sevi, kā ari
jumu, vai sakarā ar to tiesības
uzaicināt visas citas
personas,
Kļūdas izlabojums.
kā mantniekiem, legātāriem, fideiRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kam ir drošas ziņas par viņa
komisāriem, kreditoriem u. t. t,
dzīves vietu, vai nāvi, iesniegt
ievietotā
,,Vald.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sludinājumā,
šīs ziņas tiesai, aizrādot, ka ja
Vēstn."
1930.
g.
16.
septembri
triju
mēnešu
laikā ,
skaitot
pēc publikācijas
termiņa
no209.
num.,
mir.
Jāņa
Toma
d.
no šī sludinājuma iespiešanas
tecēšanas nebūs saņemtas drošas
Dūdiņa
testamenta
lietā,
ir
iedienas.
spiests ,.Pētera Drīdiņa" un .Jā- ziņas ka Augusts-Teodors Platais
Ja minētās
personas savas
atrodas pie dzīvības, tiesa uz
tiesības augšā uzrādītā termiņā ņa Toma d. Drīdiņa", bet vaieinteresētu personu līūgumu, uz
nepieteiks, tad viņas atzīs kā jaga būt „Pētera Dūdiņa" un Civ. proc. lik. 1951. p. pamata
,,Jāņa Toma d. Dūdiņa", kas
šis tiesības zaudējušas,
atzīs viņu par mirušu.
ar šo tiek izlabots.
Rīgā, 1930. g. 10. septembrī.
Rīgā 1930. g. 10. septembrī.
1930. g. 19. septembrī, Rīgā,
L. Na 5706.
15113
L. Nē 4999-11 g.
15121b
15801x
L. .No 4787
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. E.
Lasmans.

teātris.

sten 7.30 vakarā ,,N e b ra u c

Piezīme.
Saskaņā ar noteikumu par
trakuma sērgas apkarošanu 8. p. šis

Pieņemti Mazsalacas pilsētas dames 1930. g.
I. septembra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. g.
12. septembra rakstu Ne 91625.

1866; * Balod, Prof.

Dailes

4. §. Suņu īpašniekiem jārūpējas par
to, ka viņiem piederošie suņi, atstājot
dzīvokli , nekad nebūtu bez uzpurņiem.

Rīgas apgabaltiesas

pamatojoties

2060.

un

Rīgas

Biržas

uz

3. civīlnodaļa,

Civ.

2062.

p.,

bankas

proc.

lik.

ievērojot
pilnvar-

nieka zvēr. adv. pal. V. Sticinska
lūgumu un savu 1930. g. 2. sept.
lēmumu paziņo, ka Rīgas Biržas
bankai ir gājusi zudumā kara
apstākļu
dēļ
obligācija
par
14700 rbļ., atlikumā no obligācijas pirmatnējā lieluma par
5000 rbļ., apstiprinātas

1912. g.

24. nov. ar Ne 3610 uz nekustamo īpašumu Rīgā, 111 hip.
iec, ar zemes grām. reģ. Ne 1112,,
izdotas

par labu

Konstantīnam

fon Grēvingkam, kas viņu ir
cedējis blanko.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlRīgā, 1930. g. 11. septembrī.
nodaļa uzaicina visas personas,
L. No 5703.
15114
kam
būtu tiesības
uz augšā
Priekšsēd. v. A. Veidners. aprādīto obligāciju, pieteikt, tiesā
Sekretāra v. E. Lasmans. triju (3) mēnešu laikā, skaitot
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
aizrāda, ka ja šīs personas noun 2019. p. pamata paziņo, ka
oblipēc 1911. g. 2. augustā mirušā teiktā laikā nepieteiksies,
un.
gāciju atzīs par iznīcinātu
Andreja d. Maršana ir
Jāņa
lūdzējai izdos lēmuma norakstu'
atklāts mantojums un uzaicina,
obligācijas duplikāta saņemšanaf
kam
ir uz
šo
mantojumu,
vai
sakarā
ar to tiesības kā kas izpildīs oriģināla vietu.
Rīgā, 1930. g. 11. septembrī
man tniekiem,
fidei-

legātāriem,

15123b
Ne 5629.
Priekšsēd. v. A. VeidrJers.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
Sekret. pal. E. Lāsmans..
triju mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnod

komisāriem, kreditoriem u. t. t.,

Ja

minētās

personas

tiesības augšā uzrādītā

nepieteiks,

tad

viņas

savas
termiņā

atzīs

kā

šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 10. septembrī.
L. Ns 5400.
15115
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra v. E. Lasmans.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā
tiesas sēdē
1930. g.
26. augustā izklausīja Hackeļa
Izraēla d. Segala atzīmes dzēšanas lietu un nolēma: 1) dzēst
atzimi, kas ievesta uz nekust,
īpašumu Rīgas pilsētā, 111 hip.
iec, ar zemes grām. reģ. N"e 383
1915. g. 14. martā ar Ne 14
tirdzn. nama Š. Natan prasības
nodrošināšanai par 302,40 rbļ.
pēc Rīgas pils. 10. iec. miertiesneša
1915. g.
12. marta
izpildu raksta Ne 250, 2) Rīgas
apgabaltiesasdepozitā iemaksātos
Ls 6,46 pret Latvijas bankas
kvīti J\fe 15/34685 no 1930. g.
1. aug. pieņemt tiesas glabāšanā
un 3)uzaicināt kreditorus caur publikāciju Civ. proc. lik. 1460». p.

pamatojoties uz 1926. g. 10.j
likumu un Civ. proc. lik. 20
un 2062. p., ievērojot Vai;
zemes bankas lūgumu un sa^
1930. g. 2. sept. lēmumu paziņo,
ka parādnieks Mārtiņš Vālodze
parādu pēc 2 obligācijām par
127 rbļ. un 420 rbļ., apstiprin.
1883. g. 30. martā ar Ne 446
un 447 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Ilbrates muižas zemnieku zemes ,,Pļavgalu" mājām
ar zemes grāmatu reģ. Ne 3002,
Vālodzes
izdotas no Mārtiņa
par labu Otto fon ' Richteram,
ir samaksājisValsts zemes bankai ,
bet šīs augšā minētās obligācijas
izsniegtas atpakaļ
nevar
tikt
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājušas
zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uzaicina visas personas,
kam
būtu
tiesības uz augša
aprādītām

obligācijām, pieteik-

ties

viena

tiesā

mēneša

laikā,

skaitot no dienas, kad šis sludinā-

jums iespiests ,,Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obliparedzētā
kārtībā
augšminēto gācijas
atzīs
par iznicinātām
Ls 6,46 saņemšanai.
un lūdzējam
dos tiesību prasīt
Rīgā, 1930. g. 11. augustā. parāda dzēšanu zemes grāmatā
Nē 5607.
15122b
Rīgā, 1930. g. 11. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. E. Lasmans.
Sekretāra pal. E. Lasmans.

J.Rīgas apj

baltiesas 3. civīlnodaļa,

Iļpamatojo
'
l ikumu i
2002
I un
lemes

s uz

1926. g. 10. jūn.

Civ. proc. lik.

i.,

2060.

ievērojot

Valsts

bankas lūgumu un savu
g.
sept. lēmumu paziņo.

I

I ka parād, iekš Pēteris lesalnieks
parādu pēc obligācijas par 2040 r.,
Tinātas 1892. g. 13. maijā

I ar Nā 228 uz nekustamo īpašumu
I Rīgas apr., Vidrižu muižas zem-

I nieku zemes ,,Purvangu" mājām
I ar zemes grāmatu reģ. Ne 4022,
I izdotas
no
Pētera
Iesalnieka
I par labu Marijai Budberg, MaI rijai

Gagarin, Teodoram un Ale-

ksandram

Budbergiem,

ir

sa-

maksājis . Valsts zemes bankai,
bet šī augšā minētā obligācija

J

nevar tikt

izsniegta atpakaļ pa-

rādniekam, dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ kā ir gājusi
>

zudumā.
Tāpēc

apgabaltiesas

3.

civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kam
būtu
tiesības uz
augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
' tiesā viena mēneša laikā, skaitot
. no dienas, kad šis sludinājums
L iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
ļ aizrāda, ka ja šīs personas no-

teiktā
I

atzīs

lūdzējam

rrada

par

dos

dzēšanu

Rīgā,

iznīcinātu

tiesību

pā-

grāmatās.

1930. g. 11. septembrī.

Ne 5656.
15124b
Priekšsēd. v. A. Veidners,
Sekretāra

nodaļa

zācijām
17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 23. jūlija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Bučauskas
trešā lop-

v. E. Lasmans,

biedrības
krājļ namīpašnieku
sabiedrība", ar valdes
ļ aizdevu
I sēdekli Dubultos.

nodaļa

akts

par

2000 kr.

rbļ.,

Žanim

Jelgavas

Zakovicam
piederošām
apr.
Bukaišu muižas

zācijām

!7. p. pamata

paziņo,

1930. g. 3. septembra

lēmumu reģistrēta

bezpeļņas

1320./30.

15030t

Priekšsēd. v. G. Voitkus,
Sekretārs

Mittelhofs.

Je lgavas apgabaltiesa,

Jelgavas apgabaltiesa,

sava šā gada pamatodamās

pamatodamās uz
septembra

nolēmuma,

vispārībai,

395

Ernai

uz

ka

pamatodamās
4. septembra

Bauskas
muižas

dara

parāds

zināmu

sava šā gada
nolēmuma, dara

ka

vispārībai,

Sekretārs Mittelhofs.

460

ar zemes grām. Ne 1524,

atzīts par samaksātu un lūdzējam
Zembergam

dota

Zan-

prasīt,

at-

Mittelhofs.

uz

sava

šā gada

4. septembra nolēmuma, dara
zināmu, vispārībai, ka parāds
pirkuma-pārdevuma

par 400 kr. rbļ., korrob.
31. dec.

ar Ne

tiesība
dzē-

hipotēkas

līguma

1902. g.

1259 uz Jēkabam

piederošā

Jelgavas

apr. Sarkanmuižas zemes gabala
ar zemes grām. Ne 3489, atzīts
prasīt attiecīgas hipotēkas
šanu zemes grāmatās.

dzē-

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
L. Ne 1229/30.
15038b

Sekretārs

Mittelhofs.

Na

194

un

uz

Mārtiņam

lūdzējam

Priekšsēd. v. G. Voitkus.

šī

gada

septembra lēmumu reģistrēti
biedrības ,,V.icu darbinieku sa-

sapulcē

1930. g.

biedru
16.

pilnā

jūlijā

pie-

ņemtie statūtu grozījumi.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
15025b Sekretārs Fridrichsons.

prasīt

Sekretārs Mittelhofs.

nodaļa

3.

Latvijā",

tiesība

Gobām

15024b Sekretārs Fridrichsons.

vienība

dota

Mārtiņam

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

viņas

Jelgavas apgabaltiesa,
uz sava šā gada
4. septembra nolēmuma, dara
parāds
zināmu
vispārībai, ka
pēc pirkuma-pārdevuma līguma
par 789 kr. rbļ., korrob. 1903. g.
31. martā, Na 299 uz Paulīneī
pamatodamās

Pūcītis

piederošu

Sarkanmuižas

Jelgavas

zemes

apr.

gabalu,

L

1 Rīgas
uz

apgabalt. r«

likuma

vienībām

zācijām

par

' drichsons.

pamatodamās

;strāc. nodaļa

4.

biedrībām,

un politiskām

sa-

organi-

17. p. pamata paziņo,

ka ar viņas

Jelgavas apgabaltiesa,

.uemmers.

15026b Sekretārs

1930. g. 3. septembra

'lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-

septembra

uz

šā gada

nolēmuma,

zināmu

pēc

sava

vispārībai,
ka
divām obligācijām

dara

parāds
— par

un 3000 c. rbļ. un
rbļ.
pēc vienas obligāc. par 1000 c. r.,
1912. " g. 7. maijā, ar
korrob.
700 c.

Ne 1008 un

1915. g. 24. febr.,

ar

'

?

kara
?
I kļaus, apliecību Ne 1/5187, izd.
'
g. 28. apr. no Cēsu apr.
i apsardzības pr-ka ar Kārlis Kārļa

dēl a Ērglis

nozaudēto

vārdu.

14758b

apgabaltiesa,

pamatodamās
4.

uz sava

septembra

šā gada

dara

nolēmuma,

zināmu vispārībai, ka parādi pēc
obligācijām par 800 un 1500 kr.

goram

Buļsam

piederošām

ka

parāds

maijā,

Ne

1412

uz

un

lūdzējam

dota

Grigoram

tiesība

hipotēkas

prasīt

dzēšanu

matās.

Ļ.

Buļsam
attiecīgas

zemes

grā-

Na 1317/30.g.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī,
Priekšsēd. v. G. Voitkus,
15127v

Sekretārs

Mittelhofs.

apgabaltiesa,

Jelgavas

septembra

sava

vispārībai,

šā gada

dara

ka

parāds

ar Ne 1238 uz Robertam Šteinam

samaksātu

atzīts
lūdzējam

un

Vilim Rūdulam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
L. Ne 1231/30.

pamatodamās

uz

4.

nolēmuma,

gādnība.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15044b
L. Ne 2345/29.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

septembra

zināmu

sava

Priekšsēd.

Tolēns

dota

tiesība

prasīt

Jelgavas

ka

vispārībai,

dara

parāds

tiesība

apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu šā gada
31. jūlija
nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāda
Jēkabpils-Ilūkstes
zemes
grāmatu nodaļā uz Jānim Jāņa
d. Ņerbulim piederošā nekustamā

Jēkabpils
pilsētā ar
hip. Ne 319, korroborēta
akts:
obligācija par 500 c. rbļ., izd.
īpašuma

pamatodamās
4. septembra

rasties

šai

tiesā

viena

mēneša

vispārībai ka obligācija

attiecīgas

hipotēkas

dzēšanu

ze-

mes grāmatās.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
L. Ne 1757/30.
15040b

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs
Jelgavas

Mittelhofs.

apgabaltiesa,

pamatodamās uz

sava šā gada

4. septembra nolēmuma, dara
zināmu
vispārībai,
ka
parādi

pēc obligācijām par 2200 kr. rbļ.,

par 900" kr. rbļ. un par 1500 kr. r.,
korrob. 1872. g. 20.jūlijā, Ne 1751,
1898. g. 29. apr., Ne 424 un
1909. g. 19. okt., Ne 2380 uz
Je lgavas

apr.

Kalna

mājām

,,Šķindeļu"

muižas

ar

zemes

grām. Ne 278, atzīti par samaksātiem un lūdzējam
Jānim Anbergam

dota

tiesība

prasīt

at-

tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes

grāmatās.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembri.
15041b
L. Na 1185/30.
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs

Mittelhofs.

4.

uz

vispārībai,

Annai

ka

piederošām
Ozolups
Liel-Sunakstes
apr.

Jēkabpils
muižas ,,Cirše"

Ne 27 mājām
ar zemes grām. Ne 2126, atzīts
par samaksātu un lūdzējai Annai
Ozolups

dota

nolēmuma

tiesība

prasīt

dzēšanu

akti.

zemes

at-

tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15042b
L. Ne 552/30.
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs Mittelhofs.

grāmatās.

15133r

Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

zināmu
vispārībai, ka
parāds
pēc Salas pagasta tiesas 1910. g.
29. marta lēmuma par 300 c. rbļ.,

muižas

,,Graveran-Timmerman

Ne 33" mājām ar zemes grām.
Ne 2806, atzīts par samaksātu
un lūdzējam Jānim Timmerma-

nim dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas

dzēšanu

zemes

grā-

matās.
Jelgavā, 1930. g. 10. sept.
15L34r
L. Ne 1582/30
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs
Jelgavas

pamatodamās

Mittelhofs.

pārdevuma
korrob.

Daigones muižas ,,Beiting" māgrām. Ne 4334,
jām, zemes

Ellai

korroborēta akts: obligācija par
7000 c. rbļ., izd. 1914. g. 12. maijā
uz Kārļa Jāņa d. Heidemaņa

matu

vārdu,

bankai

un korroborēta

1914. g. 12. maijā

ar Ne 730, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma

iespiešanas

dienas

,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt

uz

sava

šā gada

1882.

nīcinātu

laikā

akti

tiesa atzīs to par izun lūdzējam Robertam
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.

Mittelhofs.

maijā

dara zināmu vispārībai, ka tiesas

39477

Priekšsēd. v. J. Strazds.
Sekretārs Caune.

par

2000

1906. g.

kr.

rbļ.,

14. jūnijā

Ne 404 uz Leontīnei-AImai

ar

Bru-

vers piederošām Jelgavas apr.
Valles muižas ,,Pedur-Vecvager
Na 13" mājām ar zemes grām.
Ne 947, atzīts par samaksātu un
lūdzējai
Leontīnei-AImai
Brū-

veris dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas

dzēšanu

zemes

grā-

matās.

Jelgavā,

15 'l39r

1930. g. 10. sept.
L. Ne 1514/30

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs
Jelgavas

pamatodamās

Mittelhofs.

apgabaltiesa,

uz

savu

šā

gada

Savies piederošām Jelgavas apr.

uz

dota

tiesība

prasīt

at-

tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.
Jelgavā, 1930. g. 10. sept.
15135r

L. Ne 841/30

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Jelgavas

Mittelhofs.

Annai

Savies dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes

grāmatās.
Jelgavā,
15140r

1930. g. 10. sept.
L. Ne 1500/30

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs

Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada
4. septembra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka pirkumapārdevuma akts ar 625 c. rbļ.,
parāda atlikumu, korrob. 1903. g.
5. septembrī ar Ne 805 uz Jānim

Šiliņam piederošām Jelgavas apr.

Valgundes muižas ,,Kalnenieku "
mājām ar zemes grām. Ne 3590,
atzīts par

iznīcinātu

un

lūdzējai

Valsts zemes bankai dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā,

dzē-

1930. g. 10. sept.

151411;

L. Ne 845/30

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs
Jelgavas

pamatodamās
4.

Mittelhofs.

apgabaltiesa,

uz savu šā gada

septembra

nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka pirkumapārdevuma akts ar 1450 c. rbļ.

1) pēc obligācijas

1907.

Žagariņam
piederošām
apr. Erberģes muižas
,.Novadniek" mājām ar zemes

grām. Na 66, atzīts par iznīcinātu
un lūdzējai Valsts zemes bankai

dota

tiesība

hipotēkas

g.

19. martā

pagasttiesas

atticīgas
zemes

grā-

Jelgavā,

1930. g. 10 sept.
L. Ne 844/30

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs

Mittelhofs.

ar

3) pēc

1910.

prasīt

dzēšanu

15l42r

par .2000 c. r.,

2) pēc obligācijas par
r., korrob.
1911. g.

c.

jānim

Jēkabpils

matās.

apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu šā gada
4. septembra nolēmumu, dara
zināmu
vispārībai, ka parāds:

3000

lūdzējiem
un

par iznī- parāda atlikumu, korrob. 1867. g.
un lūdzēiai Valsts zemes 20. martā ar Ne 36 uz tagad Kriš-

Saukas

kopsapulces š. g. 23. augusta
sēdē
nolemts: izdot zv. adv.
pal. Jurim Kliesmetam apliecību
par tiesībām vest svešu personu
lietas šī apgabala miertiesās un
Apgabaltiesā kā II instancē par
1930. g. II pusi.
Jura Kliesmeta dzīves vieta
ielā Ne 26.
Jelgavā, Bisenieka
Jelgavā, 1930. g. 19. sept.

savu šā gada

Ne 3634, atzīts

cinātu

25. aprīlī ar Ne 1053 un

Je lgavas apgabaltiesa

15§06x

g. 31.

Dundagas
pagasta
pils apr.,
,,Zemturu" mājām ar zemes grā-

15130b korrob.
Nē 514,
Priekšsēd. v. Veiss.

Sekretārs

obligācijas

korrob.

pirkuma

ne-

Frīdentālam atvēlēs prasīt hipot.
dzēšanu

ar

Sekretārs

noteiktā

iesniegs,

līgums

Podiņš piederošām Vents-

minēto akti.

Ja

uz

4. septembra
nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēc

apgabaltiesa,

cenas atlikumu par 2000 kr. rbļ.,

cedēta

apgabaltiesa,

L. Ne 1332 '30 par
samaksātu
un
Priekšsēd. v. Veiss. Ansim Gedrovicam

Sekretārs

Dāvida d. Frīdentālam piederošā
nekustamā īpašuma Talsu apr.

blanko

Jelgavas

pamatodamās

Mittelhofs.

Virkas

4. septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka pirkuma-

pēdējā

Sekretārs

muižas ,,Raiku" mājām
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī. ar zemes grām. Ne 2256, atzīts

gada

uzaicina

L. Ne 196/30

Priekšsēd. v. G. Voitkus.

pēc pirkšanas-pārdošanas
akta
par 2500 c. rbļ., korrob. 1891. g.
6. febr. ar Ne 85 uz Ansim Gedrovicam
un Annai - Elizabetei

iesniegt minēto

to personu, kuras rokās atrodas
šāda Tukuma - Talsu zemes
grāmatu nodaļā uz Robertam

dara
parāds

pēc obligācijas par 1500 c. rbļ.,
korrob. 1914. g. 2. jūru, Ne 934
uz

jūlija

uz sava šā

nolēmuma,

septembra

zināmu

31.

Mittelhofs.

1930. g. 10. sept.

15138r

un

apgabaltiesa,

Jelgavas

pamatodamās

gada

sava šā

Sekretārs

Jelgavā,

dzēšanu ze-

4. septembra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka parāds

L. Ne 1492/30.

Je lgavas apgabaltiesa,

pamatodamās

15129v

ne-

pil-

laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

par 3000 c. rbļ. korrob. 1913.g. korrob. 1910. g. 3. maijā ar Na 941,
21. janvāri ar Ne 138 uz Ansim- uz
Jānim
Timmermanim pieRobertam Zeikatam piederošām
derošām Jēkabpils apr., Ābeļu

pēc Salas pagasttiesas 1913. g. Tukuma apriņķa Slampes muižas
1. apr. nolēmuma par 185 kr. rbļ., ,,Dzirkul-Elcer" mājām ar zemes
korrob. 1913.g. 28.okt. ar Ne 1608 grām. Ne 3767, atzīta par iznīciuz Pēterim Liģeram piederošām nātu un lūdzējam Ansim-Robertam Zeikatam dota tiesība prasīt
apr.
Ābeļmuižas
Jēkabpils
hipotēkas
dzēšanu
,,Sunestepe-Liger" Ne 30 mājām attiecīgas
ar zemes grām. Ne 4220, atzīts zemes grāmatās. L. Ne 1223/30.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
par samaksātu un lūdzējam PēPriekšsēd. v. G. Voitkus.
terim Liģeram dota tiesība prasīt

piederošu

īpašumu Piltenes

attiecīgas hipotēkas
mes grāmatās.

korrob. 1910. g. 29. janvārī, ar
Ne 195 un blanko cedēta, ie-

pamatodamās uz savu šā gada
4. septembra nolēmumu, dara

uz sava šā gada
nolēmuma,
dara

muižas

mājām

tildei Legzdiņš dota tiesība prasīt

ar Pētera Jāņa d. Lukstiņa vārdu,

v. G. Voitkus.

Jelgavas apgabaltiesa,

Legzdiņš

at-

Sekretārs Mittelhofs.

Sekretārs Mittelhofs.

zināmu

šā gada

Šteinam dota

prasīt attiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15128v
L. Ne 1318/30. g.

15039b

apgabaltiesa,

Jelgavas

Robertam

Ābeļu
24"

sētā ar zemes grām. Ne 6, atzīts
par iznīcinātu un lūdzējai Ma-

Līzetei

Tolēns piederošu Jelgavas apr.
Valgundes muižas zemes gabalu
ar zemes grām. Ne 6605, atzīts
par samaksātu un lūdzējai Līzetei

Tu-

kuma
apriņķa
Dūres
muižas
,,Tīrul" mājām ar zemes grām.
Nē 1243, atzīti par samaksātiem

zināmu

vispārībai,

30.

tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.
rbļ., korrob. 1908. g. 31. maijā
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
ar Ne 458 un korrob. 1912. g.
L. Ne 1227'30.
15132b
28. septembrī ar Ne 1358 uz GriPriekšsēd. v. Veiss.

sava šā gada pēc dalījuma līguma par 500 kr.
nolēmuma, dara rbļ., korrob. 1909. g. 17. maijā

zemes grām. Ne. 2122,

par

ar

lop. drība: Zvārtavas - Cirgaļu
Ne 180 un 1913. g. 6. nov., ar
biedrība, Ne 1742 uzjēkabpils apr. Dignājas
ļ kopības pārraudzības
ar valdes sēdekli Zvārtavas pag. muižas ,,Svokke-Rudzan" Ne 53
Nod. pārz. v. i L. Bruemmers. mājām, ar zemes grām. Ne 3072,
. 15027b Sekretārs Fridrichsons. atzīts par samaksātu un lūdzējam
Pēterim Jāņa d. Rudzanam dota
Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
hipotiesība
prasīt attiecīgas
ļuz likuma par biedrībām, satēkas dzēšanu zemes grāmatās.
vienībām un politiskam organiJelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
zācijām 17. p. pamata paziņo,
15036b
L. Ne 1225 30.
jka a"r viņas 1930. g. 3. septembra
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
flēmumu reģistrēta bezpeļņas bieSekretārs Mittelhofs.
drība: Jūras zvejniecības biedrība
Jelgavas apgabaltiesa
~
l,Bāka", ar valdes sēdekli Rīgā. saskaņā
ar savu 1 929. g. 23. dcc.
pārz. v. i. L. Bruemmers. nolēmumu dara zināmu vispārībai
15028b Sekretārs Fridrichsons.
ka promesošā Jāņa Andreja d.
iecelta
aizVimbas
mantībai
dzrenas pag. valde izsludina
nederīgu

Jelgavas

Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

zināmu

ar

grām. Ne 3532, atzīts
Rīgas apgabalt. reģistrāc. noaaļa zemes
par samaksātu un lūdzējai Pauuz likuma par biedrībām, salīnei Pūcītis, dzim. Baumanis
vienībām un politiskām organidota
tiesība
prasīt
attiecīgas
zācijām
17. p. pamata paziņo,
[ka ar viņas 1930. g. 3. septembra hipotēkas dzēšanu zemes grām.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
llēmumu reģistrēta bezpeļņas bie15034b
L. Ne 1321/30.
Rankas
III
lopkopības
drība:
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
-pārraudzības hh i " a, ar valdes
Sekretārs Mittelhofs.
,
(
sēdekli Rau;
tā.

j Nod. pārz. v

Sekret.

apr.,

kustamu

šā gada

pēc pirkuma-pārdevuma līguma piederošiem zemes gabaliemjelga
akti neiešanu zemes grāmatās.
Ja noteiktā laikā
par 400 kr. rbļ., korrob '. 1875. g. vas
apriņķa
Meiju
muižā ar
Jelgavā, 1930. g. 10. septembri.
sniegs, tiesa atzīs to par iznī10. febr., ar Ne 382 uzVilim Rūduzemes
grām.
N°N«
1355
un
1361,
L. Ne 1323/30.
15032b
Ņerlam piederošām
Jelgavas apr. atzīts par samaksātu un lūdzējam cinātu un lūdzējam Jānim
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
bulim atvēlēs prasīt hipotēkas
Valgundes pag. ,,Petriņti" mājām

attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
L. Ne 1322/30.
15033b

ar

15126v

nolēmuma,

septembra

sava

4. septembra nolēmuma, dara
ka parāds
zināmu vispārībai,
matās.
L. Nē 1316/30. g. pēc pirkuma-pārdevuma līguma
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī. par 386 rbļ., korrob. 1914. g.

pamatodamās uz
4.

uz

grā-

Priekšsēd. v. G. Voitkus.

Uzans, dzim. Švarcs piederošām
Jēkabpils

tildei
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās

attiecīgas

zemes

uz

Sekretārs Mittelhofs.

ka

prasīt

dzēšanu

4.

Gobām

paziņo,

tiesība

hipotēkas

pamatodamās

uz likuma par biedrībām sapiederošām Jēkabpils apr: Vecvienībām un politiskām organiSaukas muižas ,,Odzan-Goba"
zācijām
17. p. pamata paziņo, Ne 73 mājām, ar zemes grām.
*ka ar viņas 1930. g. 3. septembra Ne 2383, atzīts par samaksātu

Rīgas apgabalt. reģistrāc.

Greieram piederošām
apriņķa
Zaļās muižas

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs Mittelhofs.

Priekšsēd. v. G. Voitkus.

pārraudzības biedrība, ar valdes
sēdekli Blomes pagastā.

dota

15037b

apgabaltiesa,

pamatodamās

uz

attiecīgas

Ernai

1183/30.

Jelgavas

muižas ,,Mister-Zemberg Ne 55"

Jānim

un

tiesība

Sekretārs

Jānim Zembergam
piederošām Jēkabpils apr. Salas

prasīt

Gudže

dota

par samaksātu un lūdzējam Jēkabam Bergmanim dota tiesība

Jelgavas apgabaltiesa,

1910. g. 16. janvārī ar Ne 118 uz

Kristapam

Vec-Jaun-Saules

Priekšsēd. v. G. Voitkus.

pēc

akts par 3000 kr. rbļ., korrob.

^, Pukte" mājām ar zemes grām.
Ne 1694, atzīts par iznīcinātu un
Greieram
Kristapam
ar zemes grām. Ne 1563, lūdzējam
apr.

15031b Bergmanim

Priekšsēd. v. 0. Voitkus.

Jelgavas apgabaltiesa,
Cesvaines ! lopkopības
pārraudzības biedrība, ar valdes pamatodamās uz sava šā gada
4. ' septembra nolēmuma, dara
sēdekli Kraukļu pagastā.
vispārībai, ka parāds
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers. zināmu
15023b Sekretārs Fridrichsons.
pēc obligācijas par 3000 kr. rbļ.,
korrob.
1914. g. 7. februāri,

lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Blomes
II
lopkopības

d. Tirdznieka

ar
,,Rācen - Šmalc" Ne 19 mājām,
hipot. Ne 1178 par kuru īpašnieci zemes grām. Nē 1943. atzīts par
samaksātu un lūdzējām
Mīlei
tagad skaitāsVēra-Antonija PolišŠvarcs un Elzai Uzans dota tiečuks, dzim. Tirdznieks, ierasties
šai
tiesā sešu mēnešu laikā, sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn." un
Jelgavā, 1930. g. 10. sept.
iesniegt minēto akti.
15136r
L. Na 1544/30
laikā akti
neJa noteiktā
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
iesniegs, tiesa atzīs to par izSekretārs Mittelhofs.
nīcinātu un lūdzējam Robertam
Jelgavas apgabaltiesa,
Jākobsonam atvēlēs prasīt hipot.
dzēšanu zemes grāmatās.
pamatodamās uz savu šā gada
Je lgavā, 1930. g. 10. septembrī, 4. septembra nolēmumu, dara
L. Ne 1489/30.
15131b zināmu vispārībai, ka ķīlu raksts
Priekšsēd. v. Veiss,
par 2500 c. rbļ., korrob. 1912. g.
Sekretārs Mittelhofs,
9. novembrī ar Na 1600 uz Ma-

,,Spalnieku - Lejem'eku"

L. Na

korrob.
1906. g. 19. apr., ar
Ne 2486 uz Arnoldam Romlanam
piederošām Jelgavas apr. Zaļās

uz sava šā gada

septembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāda
4.

piederošām Jelgavas

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.

pēc obligācijas par 5000 kr. rbļ.,

L. Ne 1324/30.

un

tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.

parāds

mes grāmatās.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.

Gudže

mājām
atzīts par samaksātu un lūdzējām
kevics

uz

Katrīnei

Zankevics

Katrīnei

Jelgavas apgabaltiesa,

Sekretārs Mittelhofs.

Sekretārs Mittelhofs.

Nē

L. Ne 1325/30.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15043b
L. Ne 1326/30.
Priekšsēd. v. G. Voitkus.

15035b

attiecīgas

bie-

nodaļa

mes grāmatās.

pēc obligācijas par 2000 kr. rbļ.,
korrob. 1913. g. 12. februārī, ar

mes grāmatās.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī,

attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-

Priekšsēd. v. G. Voitkus.

zināmu

drība:

Rīgas apgabalt. reģistrāc.

L. Ne

grām.

hipotēkas dzēšanu ze-

atzīts par samaksātu un lūdzējam
Jānim Avotam dota tiesība prasīt

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.

nīcinātu
un
lūdzējam
Žanim
Zakovicam
dota tiesība prasīt

mājām

i ka ar viņas

piederošām

dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas

4.

mājām
ar zemes
Ne 598, atzīts par iz-

f sēdekli Sarkaņu

i uz likuma par biedrībām, savienībām un politiskām organi-

Jātnieks

Jātnieks, dzim. Zilberbergs

,,Mažmeļu"

Ne

nodaļa

uz

Edai

korrob.

j lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie] driba: Sarkaņu laukkopības pār! raudzības
biedrība, ar valdes

apgabalt. reģistrāc.

par 2000 c. rbļ.. izd.

uz

1914. g. 16. okt., ar Ne 2138 uz

pēc obligācijas par 500 kr. rbļ.,
korrob.
1907. g. 14. martā, ar

15022b Sekretārs Fridrichsons.

obligācija

dzēšanu zemes grāmatās.

sēdekli

jfzācijām
17. p. pamata paziņo,
Ika ar viņas 1930. g. 3. septembra

Rīgas

pēc obligācijas par 3000 kr. rbļ.,

korrob. 1908. g. 3. okt., Ne 1356 no Andreja Indriķa

septembra

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
4. septembra nolēmuma, dara
zināmu
vispārībai, ka
parāda

valdes

pagastā.

pamatodamās uz sava šā gada
4. septembra nolēmuma, dara
zināmu
vispārībai, ka parāds

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

1000 kr. rbļ.,

šā gada

savu

nolēmumu, dara
parāds
zināmu vispārībai, ka
pēc obligācijas par 3500 c. rbļ.,
korrob. 1907. g. 2. novembrī ar
4.

,,Sile-Švarc Nē

ar

biedrība

par biedrībām, savienībām un politiskām organi-

pagastā.

pēc obligācijas par

korrob. 1909. g. 8. aprīlī, ar Ne611

pamatodamās uz

par samaksātu un lūdzējai Edai

,,Brūnaļa" ,
Dzelzavas

jl5021b Sekretārs Fridrichsons.

"fRīgas apgabalt. reģistrāc.

Je lgavas apgabaltiesa,

Jelgavas apgabaltiesa,

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
15029b Sekretārs Fridrichsons.

pārraudzības

iNod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

jniz likuma

Jelgavas apgabaltiesa,

sava šā gada pamatodamās uz sava šā gada pamatodamās uz sava šā gada
4. septembra
nolēmuma, dara 4. septembra
nolēmuma
uzaicina
nolēmuma, dara 10. jūlija
zināmu
vispārībai, ka parāds zināmu vispārībai,
ka parāds to personu, kuras rokās atrodas

Nē 1588 uz Mīlei švarcs un Elzai

kopības

Rīgas apgabalt. reģisfrāc. nodaļa muižas „Utlāču" mājām ārzemes
[?uz
Civ.
proc.
lik.
14607 '. p. grām. Nē 1720, atzīts par sa[.pamata
paziņo, ka
ar
viņas maksātu un lūdzējam Arnoldam
Romlanam
dota tiesība prasīt
I šā gada 9. sept. lēmumu reģistrēta
I kooperatīva sabiedrība zem noattiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-

{ saukuma: ,,Otrās Rīgas Jūrmalas

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz

Jānim Avotam piederošām uz Roberta Indriķa d. Jākobsona
apr.
Jaun-Sērenes vārdu un korrob. j 910. g. 5. martā
Jēkabpils
apr.
Sēlpils
muižas Jēkabpils
,,Prekšan-KaIn" Ne 74 mājām muižas ,,Skambon-Avot" Ne 27 Ne 511 uz nekustamo īpašumu
ar zemes grām. Ne 1268, atzīts mājām ar zemes grām. Xe 1592, Jēkabpils
apr.
Salas
muižas

un

prasīt

zemes

apgabalt. reģistrāc.

uz
likuma
par biedrībām, savienībām un politiskām organi-

obli-

laikā nepieteiksies,

rgāciju

Rīgas

g.

Jelgavas

pamatodamās

4.

septembra

zināmu

apgabaltiesa,

uz

šā

gada

nolēmumu,

savu

dara

vispārībai,

ka

pirkuma-

1. jūlija
nolēmuma,
korrob.
1911. g. 25. aprīlī ar Nš 1051 ar
parādu 600 c. rbļ. uz Krišjānim

pārdevuma līgums ar parāda at-

Šiliņam piederošām Jēkabpils apr.
Vec-Saukas muižas ,Lukse Nē 64"
mājām ar zemes grām. Nē 1996,
atzīts par samaksātu un lūdzējam

Jēkabpils apr. Erberģes
muižas
,,Līču" mājām ar zemes grām.

Krišjānim
prasīt

Šiliņam

attiecīgas

dota

tiesība

hipotēkas

dzē-

šanu zemes grāmatās.
Jelgavā.
15137r

1930. g.

10. sept.
L. Ne 1545/30

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs Mittelhofs.

likumu par

1400 c. rbl.. korrob.

1867. g. 20. martā ar Ne 49 uz

Ne 6357, atzīts par iznīcinātu un
lūdzējai Valsts zemes bankai
dota
tiesība
prasīt
attiecīgas
hipotēkas

dzēšanu

matās.
Jelgavā,

1930. g.

15143r

zemes

grā-

10. sept.
L. Ne 842 30

Priekšsēd. v.

G. Vitkus.

Sekretārs

Mittelhofs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
reģistrāLiepājas apgabaltiesa,
Zemes grāmatu atjaunošanas
Jelgavas apgabaltiesa,
Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas apgabaltiesa,
ka Mežsaimpamatojoties uz Friča Straupekommisija
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
cijas
nodaļa
paziņo,
pamatodamās uz savu šā gada pamatodamās uz sava šā gada
biedrība nieka lūgumu š. g 1. septembri 24. decembrī mir. Jāņa Mārtiņa d. uz Zemkopības
ministrijas
veicināšanas
niecību
1Q.
4. septembra nolēmumu, dara 4. septembra nolēmuma, dara
'
nolēma:
„Arājs", kas reģistrēta ar apgaMartinova
1928. g. 14. augustā gurnu par nekustamā īpašuma
zināmu vispārībai, ka pirkumazināmu vispārībai, ka parāds
un sastādītais notariālais testaments sastāvoša no pūstošas ,.Kostovo"'
1) atzīt par samaksātām
baltiesas 1928. g. 1. marta lēpārdevuma akts ar parāda atpēc obligācijas par 2000 kr. rbļ.,
ar šīs tiesas iznīcinātām šādas hipotēkāriskās ar apgabaltiesas 1929. g. 8. apr. platībā 212,99 ha un atrodošos
likumu par 113 c. rbļ., korrob. korr. 1913. g. 23. janv., ar Nē 148 mumu, saskaņā
Frikas apgrūtina
Jaunlatgales apriņķa Kacēnu pamarta lēmumu slēgta obligācijas,
lēmumu apstiprināts.
1889. g. 27. novembrī ar Ne 6297 uz Pēterim Stepēm piederošām š. g. 27.
cim Straupeniekam piederošu neizbeigta.
Daugavpilī, 1930. g. 11. sept. gastā, par kuras īpašniekiem
uz Kristapam Cīrulim piederošām Tukuma apr. Jaun-Sātu muižas un likvidācija
uzrādīti mirušā Alekseja AfanasL. Ne 2360a/29.
15325b
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī. kustamu mantu Liepājas apriņķa
Jelgavas apr., Vogundes muižas ,,Kallejkaln" mājām ar zemes
15146v
L. Ne 39/28. g. Zustes ,,Straupenieku Ne 88 F"
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. jeva mantnieki — viņa dēla
,,Beicu" mājām ar zemes grām. grām. Ne 1925, atzīts par saKondratjeva
bērni:
Nodaļas pārzinis Veiss. mājas ar krep. Ne 6747-11 reģ.
Michails
Sekretāra v K. Kangurs.
Ne 2202, atzīts par iznīcinātu un maksātu un lūdzējam Pēterim
nostiprinātas:' 1) 1928. g.
Tatjana, Jevdokija, Anastasija '
Sekretāra p. i. M. Helmanis. un
prasīt
atlūdzējai
Valsts zemes
bankai Stepēm dota tiesība
Latgales
apgabalt.
1.
civīlnodaļa
Agripina
un Natālija
25. septembrī ar žurn. Ne 3099
(Natālija
dota tiesība prasīt attiecīgas hipotiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes
Jelgavas apgabaltiesas reģistrāuz Zacharija Heimaņa dēla Hiršpaziņo vispārībai, ka 1926. g. Rubasova) ievešanu zemes grātēkas dzēšanu zemes grāmatās. grāmatās.
cijas nodaļa paziņo, ka Puzesmaņa vārdu Ls 3000,— lielumā 5. janvārī mir. Jāzepa Augusta d. matu reģistri, — uzaicina visas
sabieJelgavā, 1930. g. 12. septembrī. Ameles piensaimniecieku
Jelgavā, 1930. g. 10. sept.
personas, kam ir kādas tiesības
un b) 1928. g. 25. septembrī ar Stfrana
1926. g. 5. janv. sastā15224b drība, kas reģistrēta ar Liepājas
L.
Na
1786/30.
15144r
L. Na843 /30
žurn. Ne 3100 uz tā paša Hiršuz minēto
nekustamo mantu ,
dītais privāttestāments ar apPriekšsēd. v. G. Voitkus.
apgabaltiesas
1923.
g.
15.
maija
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
maņa vārdu Ls 2000 lielumā;
gabaltiesas 1927. g. 3. oktobra iesniegt kommisijai par to paziMittelhofs.
Sekretārs
saskaņa
ar
šīs
lēmumu,
tiesas
Sekretārs Mittelhofs.
ņojumu
četru
mēnešu
laikā ,
2) atvēlēt līdzējam pieprasīt lēmumu apstiprināts.
lēmumu
1929. g. 28.
oktobra
zemes grāmatu nodaļā minēto
Daugavpilī, 1930. g. 11. sept. skaitot no izsludināšanas dienas
Je lgavas apgabaltiesa,
Jelgavas apgabaltiesa, »
slēgta un likvidācija izbeigta.
hipotēkārisko obligāciju dzēšanu
L. Ne 149a /27.
15326b
,,Valdības Vēstnesī", pretējāga
pamatodamās uz savu šā gada pamatodamās uz sava šā gada
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī. no zemes grāmatām.
dara
Strazdiņš. dījumā nepieteiktās tiesības skaiPriekšsēd.
b.
A.
4. septembra nolēmumu, dara 4. septembra nolēmuma,
L. Ne 178/29. g.
Liepājā,! 930. g. 10. septembrī.
vispārībai, ka parāds 15147v
Sekretārs K. Kangurs. tīsies par iznīcinātām un minētā
zināmu vispārībai, ka obligācija zināmu
Nodaļas pārzinis Veiss.
15049v
Na 455/30.
lūdzēja varētu tikt ievesta attie4000 c. rbļ.,
pēc
obligācijas
par
par 2000 c. rbļ., korrob. 1906. g.
Helmanis.
Sekretāra
p.
i.
M.
Latgales
apgabaltiesas 1. civīlPriekšsēd. b. v. O. Dzinters.
cīgā zemes grāmatu reģistri par
ar
6. oktobrī ar Ne 3900 uz Jelgavas korrob. 1912. g. 9. janvārī
vispārībai,
ka
nodaļa
paziņo
Sekretāra
v.
E.
Rolavs.
norādītās
nekustamās
mantas
uz Nikolajam Lepšem
Jelgavas apgabaltiesas reģistrāapr. Vircavas muižas ,,Sauke- Ne 36
1929. g. 13. maijā mirušā Jāņa īpašnieci bez kādiem aprobežojuBauskas apr.
bij. cijas nodaļa paziņo, ka Vārves
Ne 're" mājām ar zemes grām. piederošām
Liepājas apgabaltiesas reģistrāJāzepa
d. Teivāna
1929. g. miem ar neapstrīdamas pārdopilskunga
„Lepše- pagasta Pārventaš lauksaimnieNē 3989, atzīta par iznīcinātu un Bauskas
cijas nodaļa dara zināmu, ka ar 23. februārī sastādītais privātšanas un hipotēkārisku apgrūtilūdzējai
Kroņa-Vircavas
kasei, Gedert" mājām ar zemes grām. cības mašīnu koplietošanas bieapgabaltiesas 1930. g. 9. janvāra
testāments
ar
apgabaltiesas nājumu tiesībām.
Ne 3395.
dota tiesība prasīt norakstu, kurš Nē 3035, atzīts par samaksātu drība ,.Straume", kas reģistrēta lēmumu slēgtā Tadaiķu patērē- 1930. g. 23. maija lēmumu apLepšem ar Liepājas apgabaltiesas 1924. g.
Daugavpilī, 1930. g. 10. sept.
stāsies nozudušā oriģināla vietā. un lūdzējam Nikolajam
tāju biedrība ,,Lauksaimnieks ", stiprināts.
dota
tiesība
prasīt attiecīgas 11. aprīļa lēmumu, saskaņā ar šīs reģistrēta
Kom. priekšsēd. v. E. Kriķis.
1920. g. 27. oktobrī,
Jelgavā, 1830. g. 10. sept.
Daugavpilī, 1930. g. 12. sept.
Sekr.-darbv. A. Vitkovskis .
15145r
L. Ne 537/30 hipotēkas dzēšanu zemes grām. tiesas 1929. g. 5. septembra lē- likvidēta, par ko ievesta atzīme
15330r
L.
Ne
1847a/30
Jelgavā, 1930. g. 12. septembrī. mumu slēgta un lividācija iz- kooperatīvu sabiedrību un viņu
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Priekšsēd.
b.
A.
Strazdiņš.
Zemes grāmatu atjaunošanas
L. Ne 1789/30.
15225b beigta.
L. Ne 158/29. g. savienību 1920. g. reģistra
Sekretārs Mittelhofs.
1. d.
Sekretārs K. Kangurs.
kommisija
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī. 41. lapā.
Akts Ne 2/30. g.
uz Rēzeknes pilsētas pareizticīgo
i
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa
15148v
Nodaļas pārz. Veiss.
Latgales
apgabaltiesas
3.
civīlnod.
Liepājā, 1930. g. 10. septembrī.
baznīcas draudzes padomes lūuz Civ
proc. lik.
1967., 2011.,
Sekretāra p. i. M. Helmanis.
Reģ.nod.pārz.v.O. Dzinters. atklātā
tiesas
sēdē
1930.
g. gumu par nekustamo īpašumu
Jelgavas apgabaltiesa,
,
2014. un 2079. p. pamata uzai15149v
Sekr. v. E. Speķis.
30. maijā izklausījusi lietu par sastāvošu
Liepājas apgabaltiesa,
no diviem
gruntscina visus, kam būtu uz 1889. g. pamatodamās uz sava šā gada
Dimitrija
lijas
d.
Kiseļova
atzīdara
Liepājas
apgabaltiesas
reģistrā4. septembra nolēmuma,
gabaliem Rēzeknē: 1) Katedrāles
pamatojoties uz Ilzes Priedīts
21. decembrī mirušā Jāņa Zaiielā pol. Ne 21, Atbrīvošanas
vispārībai, ka parāds lūguma un sava š. g. 1. septembra cijas nodaļa uz Civ. proc. lik. šanu par maksātnespējīgu parādmanova atstāto mantojumu kā- zināmu
nieku,
par
ko
iespiests
sludināalejā pol. Ne 48, Pasta ielā pol.
mantnie"kiem, pēc obligācijas par 1500 c. rbļ., lēmuma, uzaicina personu, kuras 1460. p. pamata paziņo, ka ar
das
tiesības kā
jums
Valdības
Vēstnesī"
1929.
g.
„
korrob. 1913. g. 9. dec. ar Ne 1869 rokās
Ne 24 un Dārza ielā pol. Na 27/29,
atrodas uz
nekustamu viņas 1930. g. 5. septembra lēlegātāriem, fideikomisāriem, kre11. janvāra Na 9 — nolēma šo platībā 15436 kv. m un 2) Kateuz Minnai Akots, dzim. Dāboliņš mantu Liepājā, ar krep. Ne 2944 mumu pārreģistrēti Rendas patēditoriem u. t. t., pieteikt savas
lietu izbeigt uz visiem laikiem un drāles un Dārza ielu stūri pol.
rētāju biedr. ,,Bite" statūti, pietiesības šai tiesai triju
mēnešu piederošā zemes gabala Jelgavas nostiprinātas šādas hipotēkāriskonkursa aktīvā atrodošos Ls 100 Ne 23/23 — platībā 791 kv. m
1)
1898.
g. ņemti biedrības 1930. g 16. marta
laikā, skaitot no sludinājuma apr. Piksteres muižā ,,Melder- kas obligācijas:
biedru
sapulcē, par ko atstāt par atlīdzību zvērinātam ievešanu zemes grām. reģistri —
nieki" ar zemes grām. Nē 4238, 15. jūlijā ar žurn. Ne 737 uz pilnā
iespieduma dienas. Termiņā ne'
aizgādnim Kurtam Rozentālam. uzaicina
visas personas,
ievesta kooperatīvu
sabiekam
pieteiktas tiesības ieskatīs
par atzīts par samaksātu un lūdzējai Emil ijas Reishof vārdu 2300 rbļ. ir
un
vīnu
savienību
reMinnai Akots dota tiesība prasīt lielumā; 2) 1901. g. 7. martā ar drību
Daugavpilī, 1930. g. 10. sept. ir kādas
tiesības
uz minēto
spēku zaudējušām.
ģistra 1. daļā, 28. lapā (1920. g.) 1505lv
nekustamo mantu, iesniegt komL. Na 181a/29.
Jelgavā, 1930. g. 12. septembrī. attiecīgas hipotēkas dzēšanu zežurn. Ne 281 uz Jāna Šulpa
atzīme.
mes grāmatās.
Priekšsēd. b. v. N. Ķigurs. misijai par to paziņojumu četru
15220v
L. Ne 2407/30. g.
vārdu
1200 rbļ.
lielumā;
3)
Sekretāra v. i. K. Ozoliņš. mēnešu
Valdes sēdeklis atrodas Rendas
no
izJelgavā, 1930. g. 12. septembrī. 1901. g. 18. jūlijā ar žurn. Ne 898
laikā, skaitot
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
pagastā.
Ne 104/30. g.
sludināšan. dienas ,,Vald. Vēstn".
L. Ne 1788/30.
15226b
Sekretārs Mittelhofs.
uz Kārļa Kemmlera vārdu 1500
Latgales
apgabaltiesas
3.
civīlnod.
Liepājā,
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
1930. g. 10. septembrī.
pretējā
gadījumā
nepieteiktās
rbļ. pirmvērtības, tagad atlikumā
Jelgavas apgabaltiesa
Sekretārs Mittelhofs.
Reģ. nod. pārz. v. O. Dzinters. paziņo vispārībai, ka 1929. g. tiesības skaitīsies par iznīcinātām
1000 rbļ. un 4) 1904. g. 4. febr.
uz Civ. proc. lik. 1967.. 2011. līdz
15150v
Sekr. v. E. Speķis. 9. februārī mirušā Andreja Jāņa un minētā lūdzēja varētu tikt
ar žurn. Ne 92 uz Liepājas krājJelgavas apgabaltiesa,
d. Auzāna 1929. g. 7. februārī
2914., 2079. un Priv. lik. 2451. p.
ievesta attiecīgā zemes grāmatu
Liepājas apgabaltiesas reģistrākases vārdu 1000 rbļ. lielumā;
pamatodamās
uz
sava
šā
gada
sastādītais privāttestāments ar reģistri par norādītās nekustamās
pamata, uzaicina visas personas,
cijas nodaļa uz likuma par bieviena
mēneša
laikā,
skaitot
no
dara
zināmu
apgabaltiesas 1930. g. 24. janvāra mantas
kam būtu kādi strīdi vai ierunas 24 jūlija nolēmuma,
īpašnieci
bez kādiem
sludinājuma
iespiešanās dienas, drībām, savienībām un politislēmumu apstiprināts.
pret 1930. g. 8. aprīlī mirušā vispārībai, ka parāds pēc obligāaprobežojumiem
ar
neapstrīkām
organizācijām
17. panta
iesniegt
minētās
obligācijas
tiesā.
Daugavpilī, 1930. g. 10. sept. damas pārdošanas un hipotēkāKārļa Jāņa d. Ruņģa
1930. g. cijas 600 c. rbļ. apmērā, korrob.
pamata paziņo, ka ar viņas 1930.
Obligāciju
neiesniegšanas
gadī1879. g. 28. jūnijā ar Na 324, uz
15052v
L. Ne 1258a/30:
25. februārī mājas ' kārtībā sarisku apgrūtinājumu tiesībām.
gada 5. septembra lēmumu rear jumā parādus atzīs par samaksāPriekšsēd. b. v. N. Ķigurs.
stādīto testamentu, pieteikt savus Tukuma pilsētas immobilu
Daugavpilī, 1930. g. 11. sept.
ģistrētā
Alšvangas laukkopības
tiem
un
dzēšamiem
no
zemes
Sekretāra
v.
i.
Ozoliņš.
strīdus un ierunas šai tiesai četru zemes grām. Na 16, atzīts par
K15160b
Ne 3409.
biedrība
ievesta
grāmatām
un
obligācijas
par pārraudzības
no sludi-

nājuma iespieduma dienas „Valdības

Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa nekādas ierunas nepieņems un

nepieteiktās tiesības

atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 12. septembrī.
1522lv

L. Ne 2472/30.
Priekšsēd. G. Voitkus.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas

kam

būtu

uz

1904.

g.

1. februārī (v. st.) mirušā Kriša
Jāņa d. Diebela (Debela) atstāto

mantojumu

kādas

tiesības

Jēkabam

kā

mantniekiem. legātāriem, fideikomisāriem. kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
četru mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma
iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

un

kam

Mittelhofs.

apgabaltiesa

būtu

uz

1930.

attie-

iznīcinātām.

Ne 659/30.

Liepājā, 1930. g. 10. septembrī.
Priekšsēdētāja b.v. O. Dzinters .

2079.

p.

pamata

uz-

para d. Beltes atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,

legātāriem,

fideikommisāriem,

kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas

tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot
no sludinājuma
iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs

par

spēku

zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 12. septembrī.
15255z
L. Ne 2408/ 30. g.
Priekšsēdētāja v. G. Voitkus.
Sekretārs

Mittelhofs.

nekustamu

krep.

Ne

mantu

ai

nostiprināta
'
1902. g. 3. jūlijā ar žurn. Ne 661

uz mir.

1794

Liepājā,

un

Gotliba-Didricha

Meiera

mantojuma
pārvaldes
vārda
400 rbļ. lielumā;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās

obligācijas

dzē-

šanu no zemes grāmatām.
Liepājā, 1930. g. 10. septembrī,

Priekšsēd.

b. v. O. Dzinters,

Sekretāra

v. E.

Jelgavas

apgabaltiesa,

uz Jāņa Freimaņa

uz Civ.proc.lik.1967.,2011.—2014.
2079.

Freimanim

un Priv. lik.

8.

maijā mir. Trīnes - Olgas
Jāņa m. Freimans, dzim. Brālis,

atstāto mantojumu
kādas
tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības

uzaicina

2451. p. pa-

15151v

Na

106/30. g.
Reģ. nod. pārz. v. O. Dzinters.
Sekretāra

v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesas reģistrā-

cijas nodaļa uz likuma par biedrībām, savienībām un politiskām

organizācijām

17.

piederošu

nekustamu

visas

paziņo,

pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās obligācijas dzēšanu

atzīs

stāk minētā prasības

tiesai

sešu

mēnešu

laikā,

1930.

g.

1.

Zemes grāmatu atjaunošanas

d.

kommisija

martā

sastādītais notariālais testaments

uz Pētera Jāņa d. Bērziņa lūguma

ar apgabaltiesas

par

1930. g. 22. jūl.

Daugavpilī,

1930. g. 11. sept.
L. Ne 759a/30.
15268b
Priekšsēd. b. v. N. Ķigurs.

Sekretāra v. i. Ķ.

nekustamās mantas, sastā-

vošas no Irbenieku sādžas vien-

lēmumu apstiprināts.

Ozoliņš.

Latgales zemes grāmatu

nodaļa,

sētas

trijos

tiesības

ka
Pēteris
Reiņa
d. Saulītis
iesniedzis nodaļai lūgumu ievest

mantu,

biedrība

viņu

laikā, skaitot

drību

ievesta

un viņu

bezpeļņas

savienību

bie-

reģistra

1. daļā.

zemes grāmatu reģistri par

nekustamās mantas īpašnieku aiz
valdīšanas noilguma, saskaņā

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.

Liepājā, 1930. g. 10. septembrī.
15152v
Ne 105/30. g.
Reģ. nod. pārz. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Speķis.

cijas nodaļa dara zināmu, ka ar

to

apgabaltiesas 1929. g.
21. jūnija
lēmumu, uz nekustamu mantu, atrodošos Jaunlatgales
apr.
II
hip.
rajona,

NaNē

9,

uz

minēto

nekustamo

iesniegt kommisijai

paziņojumu

četru

par

mēnešu

no izsludināšanas

dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-

ar tējā

Latgales

gabalos

26 un 29 — kopplatībā 17 des.
124 kv. asis, Daugavpils apr.,
Krustpils pag., ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kam ir kādas

reģistrētā
Liepājas
dzelzceļmezgla brīvprātīgo ugunsdzēsēju

sības

gadījumā nepieteiktās tieskaitīsies par iznīcinātām

un minētais
ievests

lūdzējs

attiecīgā

varētu

zemes

tikt

grāmatu

reģistri par norādītās nekustamās

īpašnieku bez kādiem
Kacēnu
pag. un sastāvošu no mantas
neapstrīdiviem zemes gabaliem ar noaprobežojumiem
ar
saukumu ,,Ķe|giši" (atdal. no damas pārdošanas un hipotēkā-

apgabaltiesas 1930. g. 13. marta Daļicinas muižas) un ,,Habakina" risku apgrūtinājuma tiesībām.
lēmuma slēgtā
Jaunās muižas (atdal.
no
Rodovoje
muižas),
Daugavpilī, 1930. g. 11. sept.
15161b
kopplatībā 32,690 ha, sīki uzNe 3415.
piensaimnieku
sabiedrība, reģistrēta 1923. g. 13. febru .ārī, likvirādīti
uz plāna, sastādīta no
Priekšsēd. v. E. Kriķis.
dēta, par ko ievesta atzīme koovalsts
zvērināta
mērnieka Sekret.-darved., A. Vitkovskis.
peratīvu sabiedrību un viņu saA. Treija
pie tiesas apskates
Zemes grāmatu atjaunošanas

'

skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas
Vēst,.Valdības

13. martā mir. Jāzepa Ignata

Masaļska

izpildot Not. nol. 18H. p. paziņo,

personas, mantu Kuldīgas apriņķa ,,Rumbe
kam būtu kādi strīdi vai ierunas Freiman Ne 13" mājas ar krep.
vienību 1923. g. reģistra 1. daļā,
pret 1930. g. 23. martā mir. Jāņa Na 2762 un nostiprināta 1910. g.
71. lapā.
Valta d. Čaupala 1930. g. 12.martā 8. maijā uz Andža Jāņa d. Taube
Liepājā, 1930. g. 10. septembrī.
1000 rbļ.
pirmvērtības
Zlēku pagasta ,,Plo=tkrogā" mā- vārdu
15153v
Akts Ne 4/30. g.
jas kārtībā sastādīto testamentu, lielumā un atlikumā tagad skaiReģ. nod. pārz. v. O. Dzinters.
pieteikt savus strīdus un ierunas tās 600 rbļ.;
Sekretāra v. E. Speķis.
2) atvēlēt
lūdzējam
šai

Priekšsēd. v. E. Kriķis.
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1930. g. Sekret.-darbv. A. Vitkovskis.

panta

ka
ar viņas
1930. g. 5. septembra lēmumu

pamata

Liepājas apgabaltiesas reģistrāLiepājas

pamatojoties

i) atzīt par samaksātu šādu
obligāciju, kura apgrūtina Jānim

mata

g.

apgabaltiesa

bezpeļņas biedrību un viņu savienību reģistra
1. daļā.
Valdes
sēdeklis
atrodas Alšvangas pagastā.
Liepājā, 1930. g. 10. septembrī.

Rolavs.

lūguma, š. g. 1. septembrī nolēma:

uz Civ. proc. lik.
1967., £011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina

visus,

prasīt

14. novembrī mirušā Jāņa Kas-

Priekšsēd. v. G. Voitkus.

Jelgavas

tiesība

aicina visus, kam būtu uz. 1928.g.

L. Ne 2416/30.
Sekretārs

Hillelam-

d. Jeruchma-

cīgas hipotēkas dzēšanu zemes
15046v
Sekret. v. E. Rolavs.
giāmatās.
Jelgavā. 1930. g. 12. septembri.
Liepājas apgabaltiesa,
15228z
L. Nē 1194/30. g. pamatojoties uz Andža Birķes
Priekšsēdētāja v. G. Voitkus. lūguma, š.g. 1. septembrī nolēma:
Sekretārs Mittelhofs.
1) atzīt par samaksātu un iznīcinātu šādu hipotēkārisku obliJelgavas apgabaltiesa
gāciju, kura apgrūtina Andžim
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
Birķim un Lizetei Birke piederošu

Jelgavā, 1930. g. 12. septembrī.
15222v

Meiera

novam dota

2014.

apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus,

samaksātu un lūdzējam

'

mēnešu laikā, skaitot

1928. g. 1. jūnijā.

uz Leontija Borisa d. Saveljeva
lūgumu par nekustamā īpašuma

sības uz minēto nekustamo mantu
var iesniegt zemes grāmatu no-

Punderu-Zeļcu

to paziņojumu viena
skaitot
no izdienas
,.Valdības
apgabaltiesas 1930. g. 27. marta sludināšanas
lēmumu
slēgtā
Kuldīgas
žīdu Vēstnesī", pretējā gadījumā nekredītbiedrība, reģistrēta 1928. g. pieteiktās tiesības skaitīsies par
ko iznīcinātām un minētais lūdzējs
28. jūnijā, likvidēta, par
varētu tikt ievests zemes grāmatu
ievesta atzīme kooperatīvu
saLiepājas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļa dara zināmu, ka ar

kommisija

Personas, kam ir kādi iebildumi
pret
izdarāmiem
zemes
grāmatās grozījumiem un
tie-

daļai

par

Jaunlatgales

apr.,

Gauru

pag.,

dāčas

zemes gabala Ne 28 — platībā 15,72 des,

un Ne 29 — platībā 15,78 des,
līdzīpašniekiem
uzkura
šai tiesai četru mēnešu laikā, nesī".
mantno zemes grāmatām un
rādīti
Borisa Saveljeva
skaitot
no sludinājuma
iespie3) iemaksāto naudu
glabāt
nieki Vasilijs
Pēc minētā
termiņa notecēJāņa d., Klizma
šanas dienas.
tiesas depozitā un izmaksāt augjuma, tiesa nekādas ierunas neBorisa d., Jānis Jāņa d., Olga
Termiņā nepieteiktas tiesības pieņems un nepieteiktās tiesības tāk minētā prasības dokumenta
Aleksandra
Jevstafija
m.
un
ieskatīs par spēku zaudējušām,
iesniedzējam.
Ne 242/30.
Andreja m. Saveljevi, ievešanu
atzīs par spēku zaudējušām.
reģistri par norādītās nekustamās
viņu
un
savienību
Liepājā, 1930. g. 10. septembrī. biedrību
zemes grāmatu reģistri,—uzaicina
Jelgavā, 1930. g. 12. septembrī ,
Jelgavā, 1930. g. 12. septembrī.
bez
kādiem
1928. g. reģistra 1. ' daļas 34. lapā. mantas īpašnieku
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
L. Nē 2414/30.
15223t 15256z
visas personas, kam ir kādas
L. Ne 2164
aprobežojumiem
ar
neapstrī15048v
Sekr. v. E. Rolavs.
Liepājā,
1930.
g.
10.
septembrī.
tiesības uz minēto nekustamo
Priekšsēdētāja v. G. Voitkus.
Priekšsēd. v. G. Voitkus
damas
pārdošanas
un
hipotēkā!5154v
Akts
Ne
10/30. g.
Sekretārs Mittelhofs.
mantu, iesniegt kommisijai pat
Sekretārs Mittelhofs.
Liepājas apgabaltiesa,
risku
apgrūtinājumu
tiesībām.
Reģ. nod. pārz. v. O. Dzinters.
to
paziņojumu
četru mēnešu
pamatojoties
uz
Latvijas
koSekretāra v. E. Speķis.
Jelgavas apgabaltiesa
Daugavpilī, 1930. g. 11. sept. laikā, skaitot no izsludināšanas
Jelgavas apgabaltiesa,
mercbankas lūgumu, š. g. 1. sep"
Ne 49061.
15332b
pamatodamās uz sava šā gada uz Civ. proc. lik. 1967., 2011. līdz tembrī nolēma:
Liepājas apgabaltiesas reģistrādienas ,,Valdības Vēstnesī", pre4. septembra nolēmuma, dara 2014., 2079. un Priv. lik. 2451. p.
1) atzīt par samaksātu šādu cijas nodaļa dara zināmu, ka ar Priekšn. v. pal. A. Felders. tējā gadījumā nepieteiktās tieSekretāra pal. A. Kalniņš. sības skaitīsies
zināmu
vispārībai, ka parāds: pamata uzaicina visas personas, hipotēkārisku
par iznīcinātām
obligāciju,
kas Liepājas apgabaltiesas 1929. g.
1) pēc obligācijas par 2000 c. rbļ., kam būtu kādi strīdi vai ierunas apgrūtina Latvijas komercbankai 24. 28. janvāra lēmumu slēgtā
varētu tikt
Ar Rīgas pils. 15. iec. niiertiesn. un minētie lūdzēji
korrob. 1913. g. 18. decembrī ar pret 1928. g. 20. oktobrī mirušās piederošu
ievesti attiecīgā zemes grāmatu
nekustamu
1930. g. 11. aprīļa spriedumu
mantu Liepājas metālrūpniecības strādNe 3021
un 2) pēc pirkumaŠeiues-Leas Gersons notariālā kārLiepājā, ar krep. Nk 363 un nieku arodnieciskā biedrība likvireģistri par norādītās nekustamās
viņa krimināllietā
Ne 174, tirpārdevuma akts par 500 c. rbļ. tībā 1924. g. 31. jūlijā pie Ventsnostiprināta
1924. g. 16. dec. dēta, par ko ievesta atzīme reģigotājs Meilachs Felmans, dzīv. mantas īpašniekiem bez kādiem
ar
neapstrīun 200 c. rbļ., korrob. 1910. g. pils notāra Stileks- Freimaņa saaprobežojumiem
ar žurn. Ne 868 uz Latvijas strācijas nodaļas bezpeļņas bieStabu ielā Ne 46/48, par sabojā2. jūl. ar Na 2139 uz Jānim stādīto testamentu, pieteikt sadamas pārdošanas un hipotēkākomercbankas Liepājas nodaļas drību un viņu savienību 1920. g. jušos un cilvēku
uzturam neapgrūtinājumu
tiesībām.
Ramanim piederošām Bauskas vus strīdus un ierunas šai tiesai vārdu Ls 6000 lielumā;
reģistra 1. daļas 53. lapā.
derīgu desu glabāšanu savā gaļas risku
apr. Ceraukstes muižas ,.Rudzit- 10 mēnešu laikā, skaitot no sluLiepājā, 1930. g. 10. septembrī. tirgotavā 1929. g. 12. augustā
Daugavpilī, 1930. g. 11. sept.
2) atvēlēt
lūdzējai
pieprasīt
Jakobu" mājām ar zemes grām. dinājuma iespieduma dienas,.Val15155v
Akts Nš 30/20. g. pēc Sod. lik.
15162b
zemes grāmatu nodaļā minētās
Ne 3423.
210'. p., sodīts
Ne 5630, atzīts par samaksātu
dības Vēstnesī".
hipotēkāriskās
obligācijas
dzē- Reģ. nod. pārz. v. O. Dzinters. ar simts (100) latiem
Priekšsēd. v. E. Kriķis,
naudas
Sekret.-darbved. A. Vitkovskis.
d.
Sekretāra v. E. Speķis.
un lūdzējam Jānim Ģederta
Pēc minētā termiņa notecē- šanu zemes grāmatām, un
maksātnesoda, vai pierādītā
Ramanim
dota
tiesība
prasīt juma, tiesa nekādas ierunas ne3) iemaksāto naudu glabāt
Mārkalnes pag. valde, Valkas spējas
gadījumā
ar arestu
iec
apr.
polic.
l.
uz
Ventspils
attiecīgas hipotēkas dzēšanu zepieņems un nepieteiktās tiesības tiesas depozitā un izmaksāt augapr., izsludina par nederīgu none
vienu (1) mēnesi.
par
priekšnieks
izsludina
mes grāmatās.
Jelgavā, 1930. g. 12. septembrī.

15227b
L. Nē 1224/30.
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs Mittelhofs.

par spēku

zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 12. septembri.
15257z

L. Ne 5429
Priekšsēdētāja v. G. Voitkus.
Sekretārs

Mittelhofs.

dokumenta

iesniedzējam.
Liepājā, 1930. g. 10. septembri.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretāra

v.

E. Rolavs.

zaudēto kumeļa reģistrācijas
Ne 97,

izd.

no

valdes

zīmi
pag.
febr. ar

Mārkalnes

1926. g. 12.
Augustam Jēkaba d. Zaram piederošo kumelu.

14fiQ 5h

mēneša

laikā,

.Spriedums
spēkā.
1930. g.
15817x

stājies

likumīgā

18. septembr i.
L. Ne 174
Miertiesnesis P. Grigorijs.

par

derīgu nozaudēto Latvijas

pasi

ser. CZ

Nē 023609,

iekšz
izd

no Dundagas pag. valdes 1928. g
13. anr. ar Kārļa
berga vārdu.

Friča d. Grīn

14929b

Rīgas pils. 3. rajona īres valde
uz lik. par telpu īri 12. p. un
Civ. proc. lik. 146032. un J46033. p.
pamata uzaicina personas, kam
uz to tiesības,
ierasties īres
valdes telpās Rīgā, Elizabetes
ielā Ne 15, un saņemt Ls 250,—
īres naudas par laiku no 1930. g.

personas,

kam

uz

šo

manto-

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis uz Civ.
kādas tiesības, pieteikt tās pēc proc. lik. 1401. p. un Civ. lik.
piekritības triju mēnešu laikā, X sēj. 1239. p. pamata uzaicina
skaitot no šī sludinājuma ie1926. g. 25. decembrī mirušās
spiešanas dienas ,,Vald . Vēstn.". Barbolas
Jāzepa m. Skutans
Baltinavā, 1930. g. 12. sept.
mantniekus pieteikt viņam triju
15230r
Cl. Ne 527/30
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi1. sept. līdz 1. okt. par veikalu
Miertiesn. A. Strazds. nājuma iespiešanas dienas „Valdības Vēstnesī", savas mantoRīgā, Marijas ielā Ne 60, kuru
Latgales apgabaltiesas Kārsavas
summu
deponējusi
Eda Palšanas tiesības uz minēto mantoiec. miertiesnesis saskaņā ar savu
kavnieks, tamdēļ ka viņai neesot
atrodošos Rēzeknes apr.
1930. g. 10. septembra lēmumu jumu,
zināma persona, kurai tiesība
Rēznas pagastā.
un pamatodamies uz Civ. proc.
saņemt šo īres naudu.

jumu

lik.

vai

sakarā

ar

to

būtu

1401. p. un Civ. lik. X sēj.

15739z Priekšsēd. A. Aronietis.

1239. p. paziņo, ka pēc 1924. g.
28. jūlijā mirušā Andreja Matīsa
uz lik. par telpu īri 12. p. un d. Bambala ir palicis mantojums,
Civ.proc. lik. 146032. un 146033. p. kurš atrodas Ludzas apr., Naupamata uzaicina personas, kam trēnu pag. Meikališu sādžā un
uz to tiesības, ierasties īres sastāv no viensētas Nē 21, 12,
valdes telpās Rīgā, Elizabetes 12,590 ha platībā, kādēļ uzaicina
ielā Ne 15, un saņemt Ls 70,— visus, kam būtu uz šo mantoīres naudas par laiku no 1930. g. jumu vai sakarā ar to kādas
1. sept. līdz 1. okt. par dzīvokli tiesības pieteikt tās augšminētam
Ne 2 Rīgā, Marijas ielā Na 60, miertiesnesim triju mēnešu laikā,
kuru summu deponējis Leizers skaitot no šī sludinājuma iespieMilvickis, tamdēļ ka viņam ne- šanas dienas,,Valdības Vēstnesī".
Kārsavā, 1930. g. 10. septembrī
esot zināma persona, kurai tie'Ne 794/30.
1523lv
sība saņemt šo īres naudu.

1930. g. 10. septembrī.

15066v

Miertiesnesis

Rīgas pils. 3. rajona īres valde

15740z Priekšsēd. A. Aronietis.

Rīgas pils. 3. rajona īres valde
uz lik. par telpu īri 12. p. un
Civ. proc. lik. 146032. lin 146033. p.
pamata uzaicina personas, kam
uz to tiesības, ierasties īres valdes

telpās Rīgā, Elizabetes ielā Na 15,
un saņemt Ls 50,— īres naudas
par laiku no 1930. g. 15. sept.
līdz 15. okt. par dzīvokli Ne 3
Rīgā, Marijas ielā _Ne 60, kuru

summu deponējis Ābrams Men
delovičs, tamdēļ, ka viņam neesot
zināma persona, kurai tiesība
saņemt šo īres naudu.

15741z Priekšsēd. A. Aronietis.
Krustpils iec. miertiesnesis, pa-

matojoties uz Jāņa Ūdra lūgumu,
Civ. proc. lik. 1401. p. un Civ.
lik. 10. sēj. 1239. p. uzaicina
visus š. g. 16. janvārī mirušā
Pētera Indriķa d. Ūdra mantniekus pieteikt minētam miertiesnesim savas mantošanas tie-

sības uz nomirēja atstāto mantojumu
— nekustamo īpašumu,
zemi ar ēkām, atrodošos Ungurmuižas

pag. Meža-Robītēs

triju

mēnešu laikā no šā sludinājuma
iespiešanas ,,Valdības Vēstnesī".
Ne 790.
15159b

J.

Jasse.

Izlabojums.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

izpildītāja sludinājumā, ievietots
š. g. „VaId. Vēstn." 213. num.
Hirša Štricha

kustamas mantas

pārdošanas lietā ieviesusies kļūda,
iespiests *Heiša Štricera.

pareizi,

vajaga

Štricha u. t. t.

būt:

kas neHirša
15785

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, dz. 8,
Miertiesnesis I. Lietavietis. paziņo, ka 1930. g. 29. septembri,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Skolas
Latgales apgabaltiesas Kārsavas
ielā Ne 4, dz. 9, pārdos Lejas
iecirkņa miertiesnesis saskaņā ar Levitans kustamu mantu, sastāsavu 1930. g. 10. septembra lē- vošu no mēbelēm un novērtētu
mumu un pamatodamies uz Civ. par Ls 720.
proc. lik. 1401. p. un Civ. lik.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
X sēj. 1239. p. paziņo, ka pēc kā arī apskatīt pārdodamo mantu
1929. g. 18. maijā mirušā Grigora varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Vincas d. Kaļvana ir palicis manRīgā, 1930. g. 19. septembrī.
tojums, kurš atrodas Ludzas 15891
L. Na 2275
apr., Mērdzenes pag., Degterevas
Tiesu izp. V. Požariskis.
sādžā un sastāv no minētās
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
sādžas viensētas Ne 25, kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo izpildītājs, kura kanceleja atromantojumu vai sakarā ar to das Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, dz. 8,
kādas tiesības pieteikt tās augš- paziņo, ka 1939. g. 30. septembrī,
minētam miertiesnesim triju mē- pīkst. 10 dienā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā Ne 57, dz. 1, pārdos
nešu laikā, skaitot no šī sludināSutkeviča
kustamu
juma iespiešanas dienas ,,Valdī- Antona
mantu, sastāvošu no šujmašīnas,
bas Vēstnesī".
Ne 793/30.
patvāra, elektr. lampas,
fotoKārsavā, 1930. g. 10. sept.
15232v
Miert. J. Lietavietis. aparāta u. c. un novērtētu pat
Ls 580.
Latgales
apgabaltiesas
Maltas
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
iec. miertiesnesis saskaņā ar Civ. kā arī apskatīt pārdodamo mantu
proc. lik.

1401. p. un Lik. kop.

X sēj. 1. d. 1239. p. un pamatojoties uz savu 1930. g. 10. sept.
lēmumu, paziņo, ka pēc 1929. g.
31. oktobrī mirušā Kaļinas Savelija d. Burceva Andrupenes
pagastā, Klukušku sādžā ir palicis mantojums, uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar to būtu kādas tie-

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1930. g. 19. septembrī.
15882
L. Na 2083
Tiesu

V. Požariskis.

apgabalt. 5. iec. tiesu
paziņo, ka 1930. g.
23. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Miertiesnesis A. Lūkins.
Rīgā, Miera ielā Ne 47, kustama
īpašuma pārdošana pie Jēkaba
Liepājas
1. iec.
miertiesnesis
uzaicina 1927. g. 15. decembrī sības pieteikt tās pēc piekritības Erhardta, ir atcelta.
Rīgā, 1930. g. 18. septembri.
Liepājā, Peldu ielā Ne 31, mir. sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
Tiesu izp. O. Stellmachers,
Borucha Krolla mantniekus, le- sludinājuma iespiešanas dienas
gātārus, fideikomisārus, kredi,,Valdības Vēstnesī".
Rīgas
apgabaltiesas 5. iec. tiesu
Maltas pag., Borovajas s.
torus un visus citus, kam varētu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
būt kādas tiesības vai prasības
1930. g. 10. septembrī.
29. septembrī, pulkst. 10 dienā,
C 1. Ne 1061/30. g.
uz atstāto mantojumu, pieteikt 15158v
Rīgā, Brīvības ielā Ne 77, pārdos
Miertiesnesis P. Platauskis.
tādas tiesības un prasības mierEricha Frīzena kustamo mantu,
tiesnesim
triju
mēnešu laikā,
no vienas sedlinieku
Rēzeknes 1. iec. miertiesnesis, sastāvošu
skaitot no sludinājuma iespiekura kamera atrodas Rēzeknē, mašīnas, novērtētu par Ls 350,—.
šanas dienas.
Atbrīvotāšanas alejā Na 23, saIzzināt sarakstu, novērtējumu,
kas
Tiesības
un
prasības,
skaņā ar savu 1930. g. 11. sept. kā arī apskatīt pārdodamo mantu
nebūs pieteiktas minētā laikā,
lēmumu un pamatojoties uz Civ. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
tiks atzītas par zaudētām
uz
proc. lik. 1401., 1402. p., 1408. p.
Rīgā, 1930. g. 22. septembrī.
visiem laikiem.
un Civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
Tiesu izp. O. Stellmachers.
Liepājā, 1930. g. 10. sept.
uzaicina Krievijā 4 km no Se15734r
Na 1163
Izlabojums.
bežas, mir. Zalmana (Zālamana)
Miertiesn. Ziemelis.
Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
Jūdeļa d. Levina likumīgos mantizpildītāja sludinājumā, ievietotā
Valmieras apr. 3. iec. miertiesn. niekus pieteikt, minētam miersaskaņā ar Civ. proc. lik. 74., tiesnesim, triju mēnešu laikā, š. g. ,,Vald. Vēstn." 210. num.,
Pētera Rībeļa kustamas mantas
75., 309. un 311. p. uz Jāņa skaitot no sludinājuma iespieVītola lūgumu, Jāņa Vītola prašanas dienas ,,Vald. Vēstn.", pārdošanas lietā ieviesusies kļūda,
savas mantošanas tiesības uz iespiests: 25. septembrī, pulksten
sības lietā pret Natāliju Baltkas
nepareizi,
galvis par Ls 85,53 uzaicina atpalikušo pēc nelaiķa, atrodošos 11.30 dienā,
būt:
25.
septembrī,
bildētāju
Natāliju
Baltgalvis, Rēzeknē, Dārza ielā Ne 25 un vajaga
kuras dzīves vieta prasītājam nav
zināma,
četru
mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn.",
paziņot miertiesn. savu dzīves
vietu.

Ja

atbildētāja

noteiktā

laikā

augšminēto
paziņojumu
neiesniegs, tad visas pavēstes un
raksti uz atbildētājas Natālijas
Baltgalvis

vārdu

tiks

atstāti

miertiesneša kancelejā un atbildētājai Natālijai Baltgalvis nebūs tiesības aizbildināties ar to
Ne 2143
nezināšanu.
Limbažos, 1930. g. 12. sept.
Miertiesn. A. Ozols.
Latgales apgabaltiesas
Baltinavas iec. miertiesnesis saskaņā
ar

Civ.

proc. lik.

1401. p.

un

Lik. kop. X sēj. 1. d. 1239. p. un
pamatojoties uz savu 1930. g.
6. septembra lēmumu, paziņo,
ka pēc 1930. g. 20. jūlijā mirušā
Jezupa Antona d. Ločaunika ari

Capurnika-Ločaunika Tilzas pamājās ir palicis
gastā, Ķlintiņu
mantojums — zeme un ēkas,
uzaicina
visas
personas, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar
to būtu

kādas

tiesības pieteikt

tās pēc piekritības triju mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
Baltinavā, 1930. g. 12. sept.
15229r
Cl. Ne 929 30
Miertiesn. A. Strazds.
Latgales

apgabaltiesas

Balti-

navas iec. miertiesnesis saskaņā
ar Civ. proc. lik.
1401. p. un
Lik. kop. X sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1930. g.
11. sept. "lēmumu, paziņo, ka
pēc 1920. g. 1. novembrī mirušā
Jezupa Staņislava d. Stāmera
Tilzas pagastā ir palikusi
ne-

kustama

manta un

uzaicina visas

Rīgas

izp.

izpildītājs

Ns 8192, 1930. g. 22. novembri,

pikst. 10 rītā, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas
sēžu
zālē
publiskos torgos pārdos Jēkaba
Veronikas d. Rubina nekustamo
īpašumu, kas atrodas Daugavpils apriņķī, Vārkavas pagastā,
Znutiņu muižā ar zemes grāmatu
reģistra Na 5874 (37. sēj.) un
sastāv no Znutiņu muižas atdalītām ,.Grantes mājam" ar
15,97 ha zemes platību;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 3500;
3) ka bez augšminētās prasības īpašums apgrūtmāts ar hipotēku parādiem par Ls 3100;
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas, un
5) ka zemes grāmatas šim īpašumam ved Latgales zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
15861

Tiesu izpild.

J. Kalaus.

zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas un
5) ka zemes grāmatas šim īpašumam ved Latgales 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

apgabaltiesas

civīl-

mājas

ar

zemes

grāmatu

5)

ka

zemes

no ap-

grāmatas

šim

īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
1930. g. 13. septembrī.
15867b
Tiesu izp. J. Kalaus.

nodaļas kancelejā.
15864z
Latgales apgabaltiesas Daugav1930. g. 13. septembrī.
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
Tiesu izpild. A. Kalaus.
kanceleja atrodas
Daugavpilī,
Domes ielā Nē 8, .paziņo:
Lstgales apgabaltiesas Daugavpils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
1) ka Valsts zemes bankas
kanceleja
atrodas
Daugavpilī, Rēzeknes nodaļas prasībā par
Ls 96,85 ar soda %, pēc LatDomes ielā Ne 8, paziņo:
gales apgabaltiesas 1. civīlnodaļas
1) ka Valsts zemes bankas Rēprasībā
par rīkojuma no 1930. g. 12./13.marta
zeknes
nodaļas
Ls 416,14, ar termiņmaksām un Na 3641, 1930. g. 22. novembrī,
soda naudām, saskaņā ar Valsts pulksten 10 rītā, Latgales apzemes bankas st. 47. p. pēc Latgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
gales apgabaltiesas 1. civīlnod. publiskos torgos pārdos Izidora
rīkojuma np 1929. g. 6. jūlija Ādama d. Dzerkala nekustamo
Ne 6233, 1930. g. 22. novembrī, īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Varakļānu
pag., Maltas
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabalfolv., ar zemes grāmatu reģ.
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē publiskos otros torgos pārdos Pāvela Ne 9469, (LXXVII
sēj.) un
Ivana d. Maškova nekustamo sastāv no Maltas u. c. folv.
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes atdalītām ,,Piegriezums" Na 141F
mājām ar 9,40 ha zemes platību;
apriņķī, Silajāņu pagastā, Ko2) ka īpašums publiskiem torreckoje-Tadengofas muižā, ar zemes grāmatu reģ. Na 1073! un giem apvērtēts par Ls 1600,—
sastāv no Koreckoje-Tadengofas
3) ka bez augšminētās prasības
muižas
atdalītām
,.Elksnīši īpašums apgrūtināts ar hipotēku
NelOF" māj., ar 1,70 ha zemes parādiem par Ls 1500,—;
platību;
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
2) ka īpašums publiskiem torzalogs — desmitā daļa no apgiem apvērtēts par Ls 400,—;

Latgales apgabaltiesas Daugavpils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja
atrodas
Daugavpilī ,
Domes ielā Ne 8, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
Daugavpils nodaļas prasībā par
Ls 1004,46 ar soda %, pēc Latgales apgabaltiesas I. civ. nod.
rīkojuma
no
1930. g. 2. jūlijā
Ne 8194, 22. novembrī, pulkst. 10
rītā, Latgales apgabaltiesas civīlnod. sēžu zālē publ. torgos pārdos
Jāņa Antona d. Kukļa nekustamo
3) ka
bez
augšminētās
praīpašumu, kas atrodas Ilūkstes sības īpašums apgrūtināts ar hip.
apriņķī, Kaplavas pagastā, Tarparādiem par Ls 400,—;
taku mājas ar zemes grāmatu
4) ka personām, kas vēlas pie
reģistra
Na 5229 un sastāv no torgiem dalību ņemt,
jāiemaksā
Varnoviču
muižas
atdalītām zalogs — desmitā daļa no ap„Tartaki" Ne 48 F mājām ar vērtēšanas summas, un
zemes platību 7,43 ha;
5) ka zemes grāmatas šim īpa2) ka īpašums publiskiem toršumam ved Latgales zemes grāgiem apvērtēts par Ls 5000,—; matu nodaļā.
3) ka bez augšminētās prasības
Personām, kam ir kādas tieīpašums apgrūtināts ar hipotēku sības uz pārdodamo īpašumu, kas
parādiem par Ls —;
pārdošanu nepielaiž, tādas tie4) ka personām, kas vēlas pie sības jāuzrāda līdz pārdošanas
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā dienai.
zalogs — desmitā" daļa no ap1930. g. 13. septembrī.
vērtēšanas summas, un
15865z Tiesu izp. J. Kalaus.
5) ka zemes grāmatas šim īpašumam
ved Jēkabpils-IIūkstes
Latgales apgabaltiesas Daugavzemes grāmatu nodaļā.
pils 2, iec. tiesu izpildītājs, kura
Personām, kam ir kādas tiesī- kancelejā
atrodas
Daugavpilī,
bas uz pārdodamo īpašumu, kas Domes ielā Ne 8, paziņo:
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī1) ka Valsts zemes bankas
bas jāuzrāda līdz pārdošanas prasībā par Ls 1342.42 ar soda
dienai;% pēc Latgales apgabaltiesas
1930. g. 11. septembrī.
rīkoj. no 1930. g. 26. apr. Ne5710
15862
Tiesu izpild. J. Kalaus. Latvijas Tautas bankas prasībā
par Ls 1067,— ar % ,Rēzeknes
Latgales apgabaltiesas Daugavpils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura 2. iec. miertiesneša spriedumu,
kanceleja
atrodas
Daugavpilī, Zilupes krāj-aizdev. sab. un citu
prasībā
par
Ls
2248,62
Domes ielā Na 8, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas 1930. g. 22. novembrī, pulksten 10
nodaļas prasībā par Ls 162,35 no rīta, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
ar soda%, pēc Latgales apgabaltiesas 1. civ. nod. rīkojuma no torgos pārdos Konstantīna lijas
1930. g. 9./10. jūlija, Ne 8645, dēla Solovjova, Lidijas lija m.
1930. g. 22. novembrī, pulkst. 10 Ševskajas un
Helēnas Šendel
rīta, Latgales apgabaltiesas civīl- nekustamo īpašumu, kas atrodas
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos Ludzas apr., Pildas pag., Ķīseļu
pārdos
Rozālijas
Ludviga
m. sādžā, ar zemes grām. Ne 11314
Soms, dzim. Pudan nekustamu (95. sēj.) un sastāv no zemīpašumu, kas atrodas Ilūkstes niekiem piešķirtas zemes vienapriņķī, Bebrenes pagastā, Dal- sētas Ns 8 ar 49,753 ha zemes
daru

zalogs — desmitā dala
vērtēšanas summas; un

platību;

vērtēšanas summas;

5)

ka

zemes

īpašumam

ved

un

grāmatas
Latgales

šim

zemes

grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
1930. g. 13. septembri.

15868b

Tiesu izp. J. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-

pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja
atrodas
Daugavpilī,
Domes ielā Na 8, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasībā par
Ls 3128,32 apmērā, pēc Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas rīkojuma no 1929. g. 25. nov.,
Ne 11059, 1930. g. 22. novembrī
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu
zālē
publiskos
otros torgos pārdos
Andreja Jāņa d. Patmalnieka
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknes apr., Bukmuižas pag.,
Bukmuižas muižā ar zemes grā-

matu reģ. Ne 6096 (XLIII sēj.)
un sastāv noBukmuižas pag. Bukmuižas muižas atdalītām Gostiņu
Na 41F mājām ar 14,11 ha zemes
platībā;
2) ka īpašums publiskiem tor-

giem apvērtēts par Ls 3000;
3) ka bez augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par

Ls 3000;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas, un
5) ka zemes grāmatas šim īpašumam ved Latgales zenies grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

reģistra
Ne 4471 un sastāv no
2) ka īpašums publiskiem torBebrenes (Beveru) muižas zemes giem apvērtēts par Ls 2200,—;
gabala
,,Daldari
Ne 58 F" ar
3) ka bez augšminētās prasības
15482 13,77 ha zemes platībā;
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
25-a nekustamo īpašumu, sa- pulksten 12.30 dienā.
2) ka īpašums publiskiem tor- parādiem par Ls 3500,—;
stāvošu no zemes gabala un
Jelgavas apgabalt. Jelgavas pils. giem apvērtēts par Ls 2500,—;
4) ka personām, kas vēlas pie
ēkām.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
3) ka bez augšminētās prasības torgiem dalību ņemt, jāiemaksā dienai.
1930. g. 11. sept.
Rēzeknē,
1930. g. 13. septembrī.
atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā īpašums apgrūtināts ar hipotēku zalogs — desmitā daļa no ap15157b Miertiesnesis A. Pļaviņš.
Na 24, ist 20, paziņo:
parādiem par Ls —;
vērtēšanas summas un jāstāda 15869r Tiesu izp. J. Kalaus.
Latgales apgabaltiesas Rēzek1) ka firmas „J.Puķīts" īpaš4) ka personām, kas vēlas pie priekšā apliecība par to, ka no
Latgales apgabaltiesas Daugavnes 3. iec. miertiesnesis uz Civ. nieku prasības apmierināšanai no torgiem dalību ņemt, jāiemaksā tieslietu ministrijas puses nav pils 2. iec. tiesu
izpildītājs, kura
proc. lik. 1401. p. un Civ. lik. Antona Cīruļa, 1930. g. 3. de- zalogs — desmi 'tā daļa no ap- šķēršļu minētām personām iegūt
kanceleja
atrodas
Daugavpilī,
pīkst.
10
pamata
uzaicina
cembrī,
rītā,
Jelgavas
X sēj. 1239. p.
vērtēšanas summas, un
nekustamo īpašumu; un
Domes ielā Na 8, paziņo:
1920. g. 24. martā mirušās Ilzas apgabalt. sēžu zālē publiskos
5) ka zemes grāmatas
šim
5) ka zemes grāmatas šim
1) ka
Valsts zemes bankas
Zuš, pēc pirmā vīra Litavnik, torgos pārdos Antona Jāņa d. īpašumam ved Jēkabpils-'.lūkstes īpašumam ved Latgales zemes
Rēzeknes nodaļas prasībā par
1920. g. 10. aprīlī mirušā Meikula Cīruļa nekustamu īpašumu Jelzemes grāmatu nodaļā.
grāmatu nodaļā.
Ls 1438,75 ar termiņmaksām un
Izidora d. Litavniks un 1926. g. gavas apr. Vilces pag. ,,Cīruļu "
Personām, kam ir kādas tiesīPersonām, kam ir kādas tie- soda naudu, pēc Latgales apzemes
grām.
reģ. bas uz pārdodamo īpašumu, kas sības uz pārdodamo
20. augustā mirušās Franciskas māias ar
īpašumu, gabaltiesas 1. civ. nod. rīkojuma
Na 10111;
Jezupa m. Odnodvorec mantpārdošanu nepielaiž, tādas tiesī- kas pārdošanu nepielaiž, tādas no 1928. g. 26. oktobra Ne
11040,
2) ka īpašums publiskiem torniekus pieteikt viņam triju mēnebas jāuzrāda
līdz pārdošanas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas 1930. g. 22. novembrī, pīkst. 10
1000; dienai.
šu laikā, skaitot no šī sludinājuma giem apvērtēts par Ls
dienai.
rītā, Latgales apgabaltiesas civīl3) ka īpašums apgrūtināts ar
iespiešanas
dienas
,,Valdības
1930. g. 11. septembrī.
1930. g. 13. septembrī.
nodaļas sēžu zālē publiskos otros
Vēstnesī", savas mantošanas tie- hipotēku parādiem par Ls 3700 15863 Tiesu izpild. J. Kalaus.
15866b Tiesu izp. J. Kalaus.
torgos pārdos Staņislava Antona
sības
uz minēto
ar
mantojumu,
%;
d. Mača nekustamo īpašumu,
Latgales apgabaltiesas DaugavLatgales
apgabaltiesas
Daugav4)
ka
personām,
kas
veļas
atrodošos Rēzeknes apriņķī Makas atrodas Jaunlatgales apr.,
pils
2.
iec.
tiesu
izpildītājs,
pils
2.
iec.
tiesu
izpildītājs,
kura
kura
jāiepie torgiem dalību ņemt,
kašēnu pagastā.
kanceleja atrodas
Daugavpilī, Balvu pagastā, Balvu-Aleksanmaksā zalogs — desmitā daļa kanceleja atrodas Daugavpilī, Do1930. g. 10. septembrī.
dropoles muižā ar zemes grāDomes ielā Ne -8, paziņo:
15067v Miertiesnesis
J. Jasse. no
apvērtēšanas summas; un mes ielā Ne 8, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
1) ka Valsts zemes bankas Rēzek- matu reģ. Ne 1925 (XX sēj.) un
5) ka
zemes grāmatas šim
sastāv
no
Balvu-AleksandroBukaišu pagasta tiesa
īpašumam ved Jelgavas-Bauskas Rēzeknes nodaļas prasībā par nes nodaļas prasībā par Ls 3402,88
dara zināmu vispārībai, ka Bupoles muižas atdalītas viensētas
Ls 626,01 ar soda %, pēc Lat- ar termiņmaksām un soda nauzemes grāmatu nodaļā.
,,Rožu" mājās
kaišu
pagasta
Personām, kam ir kādas tie- gales apgabaltiesas 1. civ. nod. dām, pēc Latgales apgabaltiesas ar nosaukumu ,,Liepavas mājas"
dzīvojošais laulātais pāris Krišsības uz pārdodamo īpašumu, rīkojuma no 1929. g. 25. nov. 1. civ. nod. rīkojuma no 1929. g. 13,15 ha zemes platībā;
jānis un Trīne Valneri, adoptē
2) ka īpašums publiskiem torkas pārdošanu nepielaiž, tādas Na 11068, 1930. g. 22. novembri 25. novembra Ne 11050, 1930. g.
turpat dzīvojošas Trīnes Stāde tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal22. novembrī, pulksten 10 rītā, giem apvērtēts par Ls 1500;
3) ka kopā ar augšminēto
ārlaulībā
dzimušo dēļu Kārli
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pubLatgales apgabaltiesas civīlnodaļ.
dienai.
1921. g.
Emīli Stādi, dzim.
liskos otros torgos pārdos Jāņa sēžu zālē publiskos torgos pārdos prasību īpašums apgrūtināts ar
Visi papīri un dokumenti, athipotēku parādiem par Ls 1200;
28. februārī, piešķirot adoptētiecošies uz pārdodamo īpašumu, Augusta d. Lirtdes nekustamo Jāņa Pētera d. Nagla nekustamo
jamam visas likumīgas
bērna
4) ka
kas vēlas pie
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas īpašumu, kas atrodas Rēzeknes īpašumu, kas atrodas Rēzeknes torgiem personām,
dalību ņemt, jāiemaksā
tiesības un uzvārdu ,,Valneris". tiesu izpildītāja kancelejā.
apr., Varakļānu pag., Dekšeru
apriņķi, Atašienes pagastā, Atazalogs — desmitā daļa no apšienes muižā, ar zemes grāmatu sādžā, ar zemes grāmatu reģ.
Šīs adoptācijas lietas caurskatīJelgavā, 1930. g. 19. sept.
šana un apstiprināšana nolikta 15819x Tiesu izp. K. Burdais. reģ. Ne 7257 (LIV sēj.) un sastāv Nē 4830, (30. sēj.) un sastāv vērtēšanas summas un
5) ka zemes grāmatas šim īpano Atašienes muižas atdalītām no Dekšeru sādžas zemniekiem
atklātā
tiesas sēdē
1930. g.
Bebrupes Ne 117F mājām 22,63 piešķirt , zemes viensēt. Nā 42 šumam ved Latgales zemes grāLatgales apgabaltiesas Daugav8. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Bukaišu
10,85 ha zemes platībā ar ēkām; matu nodaļā.
pagasta namā.
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura ha zemes platībā;
Personām, kam ir kādas tie2) ka īpašums publiskiem tor2) ka īpašums publiskiem toratrodas
Daugavpilī,
Ierunas pret šo adoptāciju kanceleja
giem apvērtēts par Ls 700,—; giem apvērtēts par Ls 3300,—; sības uz pārdodamo īpašumu,
pieteicamas pagasta tiesai līdz Domes ielā Ne 8, paziņo:
3) ka bez augšminētās prasības
1) ka Valsts zemes bankas
3) ka bez augšminētās prasības kas pārdošanu nepielaiž, tādas
adoptācijas apstiprināšan. dienai.
Vēlāki celtas ierunas netiks pieDaugavpils nodaļas prasībā par īpašums apgrūtināts ar hipotēku īpašums apgrūtināts ar hipotēku tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
parādiem par Ls 3000,—;
ņemtas.
15818x Ls 244,98 ar soda %, pēc Lat- parādiem par Ls 500,—;
1930. g. 13. septembrī.
4) ka personām, kas vēlas pie
4) ka personām, kas vēlas pie
gales apgabaltiesas 1. civ. nod.
Bukaišos, 1930. g. 10. sept.
Pagasta tiesa.
rīkojuma
no 1930 g. 2. jūlija torgiem dalību ņemt, jāiemaksā torgiem dalību ņemt, jāiemaksā 15870r Tiesu izpild. I. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas

Daugav-

pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja
atrodas Daugavpilī
Domes ielā Nē 8, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasībā par
Ls 120 ,36
ar soda %, pēc
Latgales apgabaltiesas
1. civ.
nod. rīkojuma
no
1930. g.
29. marta Na 4505. 1930. g.
22. novembrī, pīkst. 10 rītā, Latgales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos otros torgos
" d.
pārdos
Josifa
Vikentija
Terechoviča nekustamo īpašumu,
kas atrodas Ludzas apr., Pasienes
pagastā, Posinas muižā ar zemes
grāmatu reģ. JSē 8536 (67. sēj.)
un sastāv no Posinas muižas
atdalītām ,.Piegriezums Ne61F"
mājām ar zemes 2,66 ha platībā;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 150;
_ 3) ka bez augšminētās prasības īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 100;
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas un
5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
1930. g. 13. septembrī.
15871r Tiesu izpild. J. Kalaus.
Latgales apgabaltiesas Daugavpils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura

kanceleja atrodas
Daugavpilī,
Domes ielā Ne 8, paziņo:

liskos

torgos

pārdos

Nikolaja

Danieļa d. Jankovska nekustamo
ipašumu, kas atrodas Ludzas
apr., Zvirgzdienes pagastā, Pokulinas muižā ar zemes grāmatu
reģ. Nē 8221 (LXIV sēj.) un sastāv no Pokulinas muižas atdalītām , . Akācijas" mājām ar
17,24 ha zemes platību;

Valsts zemes banka

15874r

Tiesu izpild.

1

'
Nodokļu

departamenta

dažādu

maksājumu

piedzinējs

paziņo,

ka

1930. g. 27. septembrī, pīkst.
dienā, Rīgā, Ausekļa ielā
Na 6a, dz. 11, pārdos vairāksolī11

šanā

Emilījas

Alberta Gailis
novērtētu

Narbatovičs

kustamu

par Ls

224

Kandidāti -tes tiek lūgti ierasties uz vēlēšanām personīgi
š. g. 27. septembrī Rubas pagasta
namā pie pagasta padomes, vai
pieteikties rakstiski,
iesniedzot
attiecīgos dokumentus.

15855

Latvijas universitātes studenti»
karte Ne 13083 ar Nikolaja Bernaekis vārdu pieteikta par pazaudētu un tādēļ tiek izsludinātā

Projekti iesniedzami Valsts zemes bankas saimniecības daļā, Rīgā, līdz 1930. g. par nederīgu.
15890
1. decembrim, pulksten 12 dienā.
Rīgas prēf. 2. iec. pr-ks iz-

Sacensības noteikumus var saņemt Zemes bankā Rīgā vai Valmierā un Latvijas arehitektu biedrībā Rīgā, Torņa ielā Ne 11.
Sludinājums ievietots š. g. ,,V. V." 212. numurā tiek atsaukts.
Sludinājumā

sludina
karakl.

nepareizi minēts, ka projekti iesniedzami līdz 1930. g. 31. decembrim.

Artūra

L4246

par nederīgu nozaudēto
apl. Na 7830, izd. no

4. Valmieras

kājn. pulka

k-dra

1926. g. 26. augustā, ar Pētera-

15670

Buša vārdu.

15887x

Mežu departaments
pārdos izsolē 1930. g. 22. oktobrī, pulksten
H
ā

,
Kādas

g
~

virsmežniecības, novada,
,
apgaitas un kvartāla

i
£

12 dienā, Rīgā, Merķeļa

«
E
;§• »
ģ „
. ., ,
Koku suga
SS
"*«
č'"—

Pārdos
-—

± „
5,2
m

ielā Ne 13, Latviešu biedrībā, augošu mežu:

,

,B5 ZM
|s
a.c

I
Z

Drošības
nauda latos
"
-""š
c~

§S

£a
«'c

E

_. .
Piezīmes

Ss

>32s
«āļ;

un

mantu,
un

otrs skolotais -jo.

Godalgas: I -1$ 1500-, II - ls 900-, III - ls 600,-.

'

€itu iest&vu
sludinājumi.

pamatskolai

vajadzīgs

Zemes banbas Valmieras nodalos nama nāvei.

J. Kalaus.

»

I pakāpes

uiii prtlia iegūšanai

3) ka bez augšminētās prasības
parādiem par Ls 2200;
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas un
5) ka zemes grāmatas šim īpašumam ved Latgales zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
1930. g. 11. septembrī.

Jelgavas apr.,

izsludina caur £atvijas meŠkitebtu biedrību

2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 2200;
ipašums apgrūtināts ar hipotēku

Rubas pagasta,

Mutvārdu

sa-

stāvošu no veikala iekārtas viņa
1929. g. ,% peļņas nodokļa
parāda segšanai.
Rīgā, 1930. g. 20. septembri.
15881x
Piedzinējs A. Upītis.

solīšanā.

Daudzevas virsmežniecībā.
Kurmenes I iec. mežniecībā.

zemes bankas
Kurmenes novadā.
Operācijas termiņš
nodaļas prasībā par
35. Ozoliņa
2. apg.,
Danonieku
šiliņš, uz
10% no
1. maijā 1932. ģ.
Ls 554,60 apmērā, pēc Latgales
jaunsaimniec. 31F, augošais virs 3 ha mežs,
pārdos.
Netiek pārdoti 235
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas rīkv. 90, c. 1930. g., atd. 1
1848 summas.
—
num. koki.
5,76
— egle, priede, bērzs
Rīgas prēf. 3. iec. pr-ks pakojuma no 1928. g. 14./18. sept., ziņo, ka 1930. g. 29. septembrī,
Mežu pārdos saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem un Mežu departamenta 1930. g. 22. oktobra izsoles sludinājuma noteikumiem,
Na 9502,
1930. g. 22 novembrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Baznīcas publ. „Vald. Vēstn." š. g. 196. numurā.
15896
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabalielā Na 27/29, dz. 6, par labu
tiesas civīlnodaļas
sēžu
zālē
Blumbergam,
pārdos Zāmueļa
Dzelzceļu pol. Rīgas iec. pr-ka
publiskos otros torgos pārdos Zeliksona kustamu
mantu, sapal. Gulbenē, izsludina par neTimoteja Grigorija d. Grigorjeva stāvošu no bufetes un dīvāna un
derīgiem
šādus nozaudētus do
nekustamo īpašumu, kas atrodas novērtēta par Ls 768.
pārdos š. g. 29. septembrī, pīkst. 11, Karlines ielā 30 atklātā izsolē kumentus:
1) Latvijas
iekšz.
Rēzeknes apr., Silajāņu pagastā,
Izzināt sarakstu, novērtējumu
pasi ser. BJ Na 023069, izd. no
Aveņu Ne 44F mājas ar zemes
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Rīgas prēf. pasu nodaļas 1928. g.
grāmatu reģ. Ne 12517 (grupa varēs pārdošanas dienā uz vietas.
13. jūnijā, Na 155229, ar Jānis
1928. g. (jauno) modeli.
CVII sēj, grunts Ne —) un saKleppers vārdu, 2) dienesta apl.
Apskatīt turpat katru dienu no pulksten 15—18.
stāv no Aveņu Ne 44F mājām ar
1* L 4254
Na 286, izd. no Dzelzceļu pol.
Jelgavas pils. lombards
1,22 ha zemes platībā;
pārvaldes
1922. g. 5.
aug., M. Kalēju ielā Na 9/11, uzaicina
izsludina
par nederīgu nozau2) ka īpašums publiskiem torDzelzceļu
pol. Rīgas iec. uz- savus biedrus uz
giem apvērtēts par Ls 600;
dēto ķīlu zīmi Na 15477, izdotu
raugam Jānim Kleppers un 3) Lat
3) ka bez augšminētās prasības 1930. g. 29. augustā Olgai Burvijas iekšzemes pasi ser. MV
īpašums apgrūtināts ar hipotēku kovskis.
15822x
izsludina rakstveida izsoli
Na 007590, izd. no Madonas apr.
Lombarda valde.
parādiem par Ls 700 ;
1930. g. 1. oktobrī uz papīru, dažādu, pēc saraksta,
pol. 2. iec. pr-ka 1928. g. 21. maijā kas notiks svētdien, š. g. 5. ok4) ka personām, kas vēlas pie
ar
Na 1190 ar Lillijas Pēče tobrī, pīkst. 17, biedrības telpās,
Rēzeknes apr. valde
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
un rakstveida sacensības:
vārdu.
15888p m. Kalēju ielā Na 9/11.
zalogs — desmitā daļa no ap- izdos no jauktiem torgiem š. g. 1930. g. 3. oktobrī uz
drāti, dzelzs, cinkotu, telegrāfa un telefona
Dienas kārtība:
vērtēšanas summas, un
29. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Ludzas
apr.
polic.
4.
iec.
priekš15.000 kgr.
5) ka zemes grāmatas šim īpa- apriņķa valdes telpās Rēzeknē,
par nederīgiem 1) sapulces priekšsēdētāja vē1930. g. 3. oktobrī uz atsperu plākšņu (13x76 mm) šķērēm, tēraud- nieks izsludina
lēšanas,
šumam ved Latgales zemes grā- Brāļu Skrindu ielā Ne 6,
kā nozaudētus: 1) Latvijas iekšz.
stūru abpusējai apgriešanai — 1 gab.
matu nodaļā.
pasi ser. MP Na. 013574, tek. 2) valdes locekļa un 2 kandidātu
mazāksolīšanā
Izsoles un sacensību sākums pīkst. 11 rītā, ist. 102.
Dalīb- M 2566, izd. no Istras pag.
vēlēšanas,
Personām, kam ir kādas tieniekiem jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. valdes 1930. g. 14. jūl. ar Marijas 3) dažādi.
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tieTuvākas ziņas Dzelzceļu virsv., Gogoļa ielā 3, ist. 103.
L 4281 Matvejenko vārdu: un 2) medību 15878x
Valde.
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
ap'iecību Na 26/3736, izd. no
Maksātnespējīgās
dienai.
Ludzas apr. polic. 4. iec. pr-ka „Rīgas Stiklu Fabrikas A/S JēVarakļānos, aprēķinātos pēc ie1930. g. 13. septembrī.
1929.
g.
ar
Vasilija
Groms
vārdu.
kabs Bēks" konkursa valde uzpriekšējā maksas ' aprēķina par
15872r
Tiesu izp. J. Kalaus.
š. g. 30. septembrī pīkst. 13 savā kanclejā, Bauskā, Sudmalu ielā 73,
kreditorus
ierasties uz
Ls 6.064,58.
Mēdzūlas pag. valde izsludina aicina
Latgales apgabaltiesas DaugavPie
torgiem jāiemaksā
5%
par nederīgu sadegušo Latvijas kreditoru pilnu sapulci, kas nopils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
drošības naudas no maksas apiekšz. pasi Na 1721, izd. 1923. g. tiks 1930. g. 30. septembrī, pīkst.
kanceleja
atrodas Daugavpilī,
rēķina summas.
2. jūn. no Vecpiebalgas pag. 6!/ 2 vakarā Rīgas apgabaltiesas
Domes ielā Ne 8, paziņo:
tilta virsgrīdas uzlikšanu tiltam pār Sttsejas upi, uz ,,Eķengrāves- valdes ar Annas Mārtiņa m. telpās.
Iepazīties ar maksas aprēķi1) ka Valsts zemes bankas niem un noteikumiem var
Māla m. III. šķ. ceļa, pie Māla muižas.
15892
Dienas kārtība:
Jēkabsons, dzim. Graudin vārdu.
RēRēzeknes
nodaļas
prasībā par zeknē, apriņķa valdē.
15823x
1) konkursa valdes ziņojums un
Drošības nauda Ls 90,—. Tuvākas ziņas kanclejā.
L 4278
Ls 1605,97 ar soda %, pēc
aprēķins;
Rozēnu
pag.
valde izsludina
Latgales apgabaltiesas 3. civ.
par zudušiem šādus, zemāk mi2) atlīdzības noteikšana konBārbeles pagasta,
Grīvas
virsmežniecība
nod. rīkojuma
no
1930. g.
kursa valdei;
nētus dokumentus: 1) Latvijas
Bauskas apr.,
3. jūlija ar Na 8276, 1930. g.
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 22. oktobrī, Ilūkstes apriņķa valdes pasi
JM° 1125, izd. no Rozēnu 3) konkursa masas atlikuma sa22. novembrī, pīkst. 10 rītā, Latv
..
v
pag. valdes .1920. g. 14. apr.
dalīšana;
6-kl. pamatskolai telpās, Orīvā:
1) augošu mežu:
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
ar Elzas Jāņa m. Zaķis vārdu; 4) maksātnespējības
rakstura
vajadzīgs
I iec. mežniecībā, Sventes novadā, pēc celmu skaita 9 vienības un 2) Latvijas pasi JSTs 1955/3344,
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
noteikšana;
Jezupa Jāņa d. un Marijas Sīno 103—1247 koku, vērtībā no Ls 186—3458.
izd. no Balvu pag. valdes 1921. g. 5) konkursa slēgšana;
maņa m. Puncuļu nekustamo
15885x
6. dec. ar Viktora Franciska d. 6) dažādi jautājumi.
2)
nederīgas
ēkas
noplēšanai:
kas
atrodas
Ludzas
apr.,
īpašumu,
Vēlēšanas notiks pag. padomes
Lechoviča vārdu.
14939b
Konkursa valde.
III
iec.
mežniecībā, Salienas meža muižā, vecu šķūni, vērtībā
Nirzas pagastā, Dirvanu s. v. sēdē 1930. g. 4.
oktobrī, pīkst.
Rugāju
pag. valde izsludina
I Cēsu dārzkopības pārraudzības
ar zemes grāmatu reģ. Na 9715 12 dienā.
Ls 9,— ;
Kandidātiem, kas
VI iec. mežniecībā, 3. apgaitā atrodošos veco dzīvojamo ēku, par nederīgu nozaudēto Latvija? biedrība izsludina par nederīgu
(LXXIX) un sastāv no zemvēlētos vakanto vietu ieņemt,
iekšz. pasi NK Na 021581, izd. nozaudēto biedrības statūtu ekniekiem piešķirtās
zemes vienjāpieteicas rakstiski pagasta val3) māla dakstiņus:
no Rugāju pag. valdes 1928. g. semplāru, apstiprinātu Rīgas apsētas Na 18 ar 6,547 ha zemes
dē līdz š. g. 3. oktobrim, ie3. maijā ar Ivans Petrovs vārdu. gabaltiesā.
15884x
platību;
II iec. mežniecībā, 6500 gab., vērtībā Ls 260,—.
sniedzot
dokumentus
par
izIV iec. mežniecībā, 2150 gab., vērtībā Ls 43,—.
2) ka īpašums publiskiem torglītības cenzu, praksi,
dzīves
giem apvērtēts par Ls 1600;
tftarptautjsrus preču apmaiņas
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1929. g. 3. okt. apaprakstu un apriņķa ārsta ap3) ka bez augšminētās pra- liecību
par veselības stāvokli. stiprinātiem nosacījumiem.
sības īpašums apgrūtināts ar
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Tuvākā dzelzceļa stacija Vechipotēku parādiem par Ls1500;
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
muiža, pasta adrese caur Bār4) ka personām, kas vēlas pie
beli, auto satiksme katru dienu 100/0 drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
no Rīgas,
13. janvāra i°las, Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
zalogs — desmitā daļa no appīkst. 17.
!5827x pakuru vienība nosolīta.
Bilance 1930. g. 1. janvāri.
vērtēšanas summas un jāstāda
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizPagasta valde.
Ak t īv s
Pa sīvs
Ls
i e
priekšā apliecība par to, ka no
ņēmumu obligācijas;
2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Tieslietu
ministrijas puses nav
Inventārs
.....
2 870,04 Akciju kapitāls ... 200 000,—
Valsts
zemes
bankas
ķīlu
zīmes;
3)
banku
un
kredītbiedrību
Zemītes pagasta,
6%
4 438,86
šķēršļu minētām personām ieKase
9 072,55 Rezerves kapitāls . .
garantijas.
Tukuma apr.,
119 932,84 Maksāšanas vekseļi un
gūt nekustamo īpašumu, un
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt Bankas
Vekseļi
4 540,—
akcepti
112 165,83
5) ka zemes grāmatas šim 6-kl,
pamatskolai no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Vērtspapīri
107
115 750,— Bankas
īpašumam ved Latgales zemes
vajadzīgs
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem Dažādi debitori
. . 25 645,15 Dažādi kreditori . .
5 811,94
grāmatu nodaļā.
iec. mežziņiem.
15826r
Grīvas virsmežniecība.
Kontokorrenti
. 195 840,92
Personām, kam ir kādas tie. . . 70 925,16 Kontokorrenti
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
Preces
162 669,73 Neizmaksāta
diviRīgas prēf. 9. iec. pr-ks
izKalētu
pag.
valde
izsludina
246,90
dende
pārdošanu nepielaiž, tādas tie- muzikāls un sabiedrisks darbisludina par nederīgu nozaudēto par nederīgām nozaudētas 2 zirga Dalību nauda citos uzņēmumos
102 500,—
sības jāuzrāda līdz pārdošanas nieks.
Vēlēšanas notiks pag. karakl. apl. Na 8751, izd. no pases Na 255/09279 un 256/09280,
dienai.
padomes sēdē š. g. 4. oktobrī, Rīgas kara apr. pr-ka 1930. g. izd. no Kalētu pag. valdes 1926. g. 1929. gada
1930. g. 11. septembrī.
13 266,71
zaud. .
pīkst. 12 dienā, Kandidāti, kas 28. februārī ar Valentīna Repšīs 5. janv. ar Pētera Jūzupa v. 14934
15873r Tiesu izpild. J. Kalaus. velētos šo vietu
1928.g. ne15880*
ieņemt, tiek dzim. 1908. g.
Lauberes pag. valde izsludina
sadalīta
uzaicināti
iesniegt ar zīmognoLatgales apgabaltiesas Daugavpar nederīgu nozaud. kara kļaus,
Radiofons izsludina par nepeļņa .
993,12 12 273,59
devu apmaksātus lūgumus ar
apliecību
Na
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
22072,
izd.
no
derīgu un atsauc radiofona lietoattiecīgiem dokumentiem skolas
Ls 626 179,06
Daugavpilī,
Rīgas
kanceleja
atrodas
izdotu
kara apr. pr-ka 1924. g.
padomei līdz š. g. 3. oktobrim. šanas atļauju Na 34782,
29. maijā ar Kārļa Jēkaba d.
Domes ielā Na 8. paziņo:
1929.
g.
26.
nov.,
kā
nozaudētu
Tuvākā
dzelzceļu stacija KanZvejnieka vārdu.
14Q37b
1) ka Valsts zemes bankas
Peļņas un zaudējumu konts.
dava 19 km.
Pasta adrese c. ar Martas Āboliņš vārdu. L 428C
Rēzeknes nodaļas prasībā pat
Ventspils apr. priekšnieks izDebets.
Ls
Ls
Kredits.
Zemīti.
15851x
Valde.
Krotes pag. valde izsludina sludina par nederīgu nozaud.
Ls 140,65 ar soda \„ pēc LatTekošu izdev. konts 65 183,42 Preču konts .... 56037, 19
par nederīgu nozaud. Latvijas
Latvijas universitātes studentu
gales apgabaltiesas 1. civ. nod.
Latvijas
iekšz. pasi Na 1096, Kommisijas konts
4 200,74 Divid. u. bankas . .
200,—I
.
rīkojuma no 1929. g. 28./30. nov. karte Nē 11493, ar Zentas Peiēs iekšz. pasi ser. ML Na <•
ser. Ī.P Na 0011596, izd. no Nodokļu konts . . .
119,74 Zaudējums . . . . , 13 266.71_
Nē 12014, 1930. g. 22. novembrī, vārdu, pieteikta par nozaudētu izd. no Krotes pag. valdes 1928. g. Rendas pag. valdes 1928. g.
Ls 69 503,90
Ls 69 503,90
un tādēļ tiek izsludināta par 29. dec. Na 466 ar Žana Teodora 23. apr. ar Heinricha - Alberta
pīkst. 10 rītā. Latgales apgabal~"
I 5886a Dzeņa vārdu.
14936b
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pub- nederīgu.
vārdu.
14930b
1)

ka

Rēzeknes

Valsts

3>ažāāi
sludinājumi.

VALSTS ZEMES BANKA

uienu vieglo „F0RDA" phoeton 5-vietigo automobili

Rīgas ebreju saustarpigā
Kredītbiedrība,

Dzelzceļu virsvaldes moteričtu apgāde

ārkārtēju vispār, miti.

UaraKIfinu slimnīcas ēkas

remonta darbus

Šoseju on zemes ceļu departamenta XI. mi. ienierc
izāos ļm&fktū izsolē

4. skolotājs.

afo€. so6.

„IVA"-LATVIJĀ

skolos pārzinis,

. .

Šenberjis

Iespiests

Valsts

tipogrāfijā.

15889r

674,

Valde.

