Kantoris

Maksa par „Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu
par:

!adu
li gadu
' mēn

„
'iesūtot pa pastu
un pie atkalpār-

devējiem

bez piesūtīšanas

Ls
22,—
12,—
6,—
2,—

(saņemot ekspedīcijā)
par:
Ls
gadu
18,—
1/2 gadu
10 —
3 mēn
5,—
1

„

1,70

Par atsevišķu
numuru

—,12

—,10

Latvijas valdības
Iznāk katru

dienu, izņemot
^^^^^m

Redakcija:

armijai

un flotei

§2.
Pārvietoju dienesta labā Galvenās arti:rijas noliktavas kapteini Ernestu Jegeri
z Bruņošanas pārvaldi un Jēkabpilspārvaldes kara
lūkstes kara apriņķa
irēdni Mārtiņu Ap runu uz 10. Aizputes
ājnieku pulku.
§3.
Pārvietoju: Latgales artilērijas pulka

apteini Ādolfu Grauzi uz Bruņošanas
ārvaldi, Rēzeknes kara apriņķa pāraldes kapteini
Pēteri Jankavu
uz
. Rēzeknes kājnieku pulku un 1. Liepājas
ājnieku pulka leitnantu Žani Ernestu
[art upei i uz 3. Jelgavas kājnieku pulku.
Atvaļinu no
aktīvā
kara dienesta,
skaitot zemessargos, maksimālo vecumu

isniegušo artilērijas laboratorijas sardzes
)tas kapteini Mārtiņu Bernhardu.
Valsts Prezidents A. Kviesis.
Kara ministris M. Vācietis.

'aldības rīkojumi un pavēles
Finanču

spirta

ministra

rīkojums

Papildus

savam š. g. 30. jūnija rīko(„Vald. Vēstn." 148. num.) par

imam

)irta un degvīna cenām nosaku eksportēimam ,.dzidrajam" degvīnam un spirtam

idas cenas:
l pudelēs nopildītam (ieskaitot pudeli:
Par
Par
. 0,5 Itr. 0,25 ltr.
pudeli

Ls
a) degvīnam „Dzidrais",
kā 400/ 0 , tā 450/0 . . —,80

b) spirtam

pudeli

Ls

1,20

95%

ivā Rīgā bez iesaiņojuma.
Šīs cenas stājas spēkā ar š. g. 30. sep-

imbri.
1930. g. 30. septembrī.
Finanču

ministris A. Petrevics.
departamenta

noteikumos
par ārstu reģistrāciju
un ārstaspeciālista nosaukuma lietošanu.

Pārgrozījumi

(Publ.„Vald. Vēstn." 1929. g. 233. num.)
Noteikumu par ārstu reģistrāciju un
lietošanu,
?sta-speciālista
nosaukuma
ubl. „Vald. Vēstn." 1929. g. 233. num.,
pirmo

daļu

vienu

un

vai

divām

to

vēlas

radniecīgām

Paziņojums

turpināt un

Ludzas apriņķī dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.

saukties par speciālistiem, veselības departaments reģistrē kā speciālistus viņu līdz
šim piekoptās medicīnas nozarēs, iepriekš
noskaidrojot lietu pēc būtības uz viņu
attiecīgo iesnieguma pamata."

Rīgā, 1930. g. 30. septembrī.

Tautas

izteikt

šādi:

,,Ārstus , kas vismaz 5 gadus līdz noteijmu spēkā stāšanās ir nodarbojušies

Vecpiebalgas

pag. —

Dr Aug.

labklājības

pieņemta par

valsts

darbinieku vecmāti

Pasienas rajonā.
Departamenta direktors F. Roze,
Valsts darbinieku ārstniecības
nodaļas

Pētersons.

vadītājs Dr Driba.

Pasta ziņas.
Valdības

iestāžu

paziņojumi

1930. g. septembra mēnesī Rīgā izņemtas
no vēstuļu kastītēm un nav nosūtītas pēc

piederības:
a) 20 vēstules bez adresēm,
b) 34 pastkartes bez adresēm,
c)
9 bandroles bez adresēm,

Rīgā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas Darba
aizsardzības departaments paziņo, ka ma-

Valsts darbinieku ārstniecības
nodaļas vadītājs Dr Driba.

Rīgas apriņķī

dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības
ministrijas Darba
aizsardzības
departaments
paziņo, ka
K. Erenfelda aptieka Olainē uzņemta to
tautas labklājības ministrijas aptieku sarakstā, kuras izsniedz zāles valsts darbiniekiem pret valsts darbinieku ārstu pa-

rakstītām receptēm.
Departamenta direktors F. Roze.

maksātas ar pastmarkām.

e)

3 pastkartes ar nepieklājīgu saturu,

Kantora

Galvenās lauku

Paziņojums

Valmierā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas Darba
aizsardzības departaments paziņo, ka masiere Marija Ottisons pieņemta par valsts
darbinieku masieri Valmierā.
Dzīvo Valmierā, Garā ielā Ne 1.
Departamenta direktors F. Roze.

Valsts darbinieku ārstniecības
nodaļas vadītājs Dr Driba.

Paziņojums
Jēkabpils apriņķī dzīvojošiem valsts
darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas Darba
aizsardzības departaments paziņo, ka
Elkšņu aptieka, kuras nomnieks ir H. Šames/ uzņemta to tautas labklājības ministrijas aptieku sarakstā, kuras izsniedz
zāles valsts darbiniekiem un viņu ģimenes
locekļiem

pret

valsts

darbinieku ārstu

parakstītārrt receptēm.
Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr Driba.

nekustamas

mantas

vērtēšanas kommisijas rīkojumā par pār-

vērtēšanas izvešanu (1930. g. „VaIdības
Vēstneša" 199. numurā) publicēts:
Aizputes
Kazdangas

Barkancevs,

Vasīlijs

180

.

280

*

tiesa,

pamatodamās uz savu š. g. 27. septembra rīcības
sēdes lēmumu,
izbeidz
Hermaņa Moža d.
G 1 ē z e r a meklēšanu, kas uzsākta ar paziņojumu 1930. g. „Valdības Vēstneša" 212. numurā.
1930. g. 30. septembrī.
Kāja tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. J a k o b s o n s.
Sekretārs, kara-ierēdnis A. R u m p e.

Rīgas apgabaltiesas

1. kriminālnodaļa,

saskaņā ar savu 1930. g. 24. septambra lēmumu,
meklē pēc sodu lik. 448. p., 443. p. l.d. 6. pkt.
pamata apsūdz. Frici Kristapa d. Btirkeviču,
dzim. 1856. g. 4. decembrī, piederīgu pie Cēsu
pilsētas, kurš agrāk dzīvoja Pļaviņās, Oostiņu
da(ā Vecā ielā Na 10, pie Grimbova, pēc tautības
čigāns, pēc nodarbošanās rokpelnis.
Visām iestādēm un personām, kam zināms, kur
atrodas minētais Fricis Burkevičs vai viņa manta,
jāpaziņo par to Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālsoļi viņa atranodajai, kā ari jāspēj attiecīgi
šanai.

Atrašanas

līk. 591. p. 1. d.
33508.
1903.

gadījumā

jāpieprasa

Čubrevičs, Konstantīns

g., Latvijas

581. p.

pils.

Jāzepa d., dz.

dzīves vietu
Dagdas iec. miert. pēc Na 4 no 11* IX 30. — Apv
pēc S. 1. 276. p.
33509.
Dudko, Juris Pētera d., 44 g. v., pied.
pie Dagdas pils. — Pazinot dzīves vietu Dagdas
iec. miert. uz Ne 202 no 11. IX 30. — Apv. uz S. I.

— Paziņot

1. d.

33510. Eisaks, Anna Kārļa m., 49 g. veca, pied.
pie Dagdas pagasta. — Pazinot dzīves vietu
Dagdas iec. miert. pēc Ne 202 no 11. IX 30. —
Apv. pēc S. 1. 581. p. 1. d.
33511. Gorbunovs, Uljans Antona un Zuzannas d., dz. 20. VII 1892. g., — Latgales apgt.
1. krim. nod. r. Ne 1^00 no 15. IX 30. — Apv.
pēc S. 1. 468. p. 1. d. — Pieprasīt droš. naudu
Ls 500, neiemaks. gad. apcietināt.

Bernhards,

Gribusts,

dz.

1904.

g.,

pied. pie Andrupenes pag. — Paziņot dzīves vietu
*
Maltas iec. miert. pēc Ne 94 no 18. IX 30. —?
Apv. pēc S. I. 262. 1. p.
33513.
Grengis, Vilis, dz. 18. IX 1899. g.,
Latvijas pav. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 1. iec.
miert. pēc Ne 1348 no 12. IX 30. — Apv. pēc S. U
607. 2. p. 1. pkt.
33514.
Gusevs, Pēters

Jefima d., dz. 18. VI
1897. g., pied. pie Gauru pag. — Madonas apr.
2. iec. miert. r. Ne 1012 no 16. IX 30. — Apv. pēc
S. I. 581. p. 1. d. — Pieprasīt droš. naudu Ls 200,
neiemaks. gad. apcietināt.
33515.
lvanovs, Vibeja Konstantīna m., dz.
no 11. IX 30. — Sod. ar ieslodz. cietumā uz
2 ned. — Apcietināt. — Izpildu raksts piepras. no
Krim.

pol. pārv.

33516.

Izglītības ministra š. g. 5. augusta
lēmumā Ne c. 1663 (salīdz, š. g. 22. augusta
,,Valdības Vēstneša" 188. num.) vārds
,,Ligatē" atvietojams ar vārdu ,, Līgatnē"
un ,,Ligatas" ar ,,Līgatnes".
Kara

Filata
d., dz.
pag. — Paziņot

1908. g.; meklē: Rīgas 13. iec. miert. ar r. Ne 904

apriņķī.

jābūt

Valsts darbin. ārstn. nodaļas
vadītājs Dr Driba.

priekšnieks Juris Kļaviņš.
Izlabojumi.

4.

dzīves

miert. pēc Na 1383 no 12. IX 30. — Apv. pēc S.

33512.

d) 69 ārzemes bandroles nepilnīgi ap-

siere Katrīne Kretovs pieņemta par
valsts darbinieku masieri Rīgā.
Dzīvo Rīgā, Merķeļa ielā .Na 11, dz. 7.
Departamenta direktors F. Roze.

Paziņot

dzīves vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. pēc Na 905 no
19. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 532. p. 1. d. 3. pkt.
33505. Brālēns, Jānis, dz. 4. VI 1906. g. —
Pazinot dzīves vietu Rīgas apr. 4. iec. miert. pēc
Na 1017 no 10. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 581. p.
1. d.
33506.
Blūmentāls, Izraels, dz. 23. III 1896. g.
— Pazinot dzīves vietu Auces iec. miert. pēc
Ne 675 no 8. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 139., 397. p.
un 532. p. 1. d. 3. pkt.
33507.
Burkevičs, Rozālija, dz. Klein, dz.
1862. g. — Pazinot dzīves vietu Daugavpils 2. iec.

ministrijas darba
aizsardzības
departaments
paziņo, ka
vecmāte Akulina Zaidelovs, Pasienā,

Tautas labklājības ministris V. Rubuls.
Veselības departamenta direktors

direktors

F. Ķempelis.

panta

ar

,,Dzidrais "

i nenopildītam spirtam „Dzidrais":
pircēja traukos Ls —,14 grādā.
Cenas saprotamas, noņemot ,,dzidro "
jgvīnu un spirtu valsts degvīna nolik-

Nodokļu

Latvijā

—,50
—75

33504.

Valsts tipogrāfija Rīgā, pilī

Paziņojums

un degvīna cenām.

pie

1904. g., pied. pie Ozolmuižas

specialitātēm

katru

r. no 16. IX 30. — Apv. zādzībā. — Apcietināt.

ar piesūtīšanu pa pastu Ls —,80

Paziņojums

§ 4.

—,15
par

vietu Cēsu apr. 2. iec. miert. pēc Ne 313 no 16. IX
30. — Apv. pēc S. 1. 51. un 581. p. l.d.
33502. Adamovtčs, Ādams, apm. 20 g. vecs. —
Pazinot dzīves vietu Rīgas apr. 4. iec. miert.
pēc Na 1081 no 15. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 51. un
581. p. l.d.
33503.
Bogdanovičs, Marija, dz. 22. V 1898. g.,
Latvijas pils. — Krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz.

brošēts eksemplārs. . . Ls—,60

sasniegušos: Latales divizijas intendantu ģenerāli Antonu
viedri, 11. Dobeles kājnieku pulka
ulkvedi-leitnantu
Dāvidu
Veisu
un
. Valmieras kājnieku pulka virsleitnantu
tobertu Blau'u atstāju aktīvā kara
ienestā — pirmo līdz 1931. g. 30. martam,
tro līdz 1931. g. 1. jūlijam un trešo līdz
931. g. 1. decembrim.

iestāžu sludinājumi

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

pied.

Maksā:

vecumu

Ls 4,—

rindiņu

rakstu pieprasīt no Krim. pol. pārv. Rīgas rajona.
33501. Ārons, Jānis Jāņa d., dz. 22. II 1880. g.,

katlu būvi, lietošanu, uzturēšanu un pārbaudi

§ I.

par katru tālāku

Meklējamo personu saraksts JVe 490.
33500. Andersons, Kristaps Jāna un Līzes d.,
dz. 23. XI 1905. g. — Meklē: Bauskas apr. 2. iec.
miert. ar r. Na 450 no 15. IX 30, sod. ar ieslodz.
cietumā uz 2 mēn. — Apcietināt. — Izpildu

par Finanču ministrijas rūpniecības nodaļas
fabriku inspekcijas uzraudzībā esošo tvaika

Nr. 72.

par

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

Noteikumi

1930. g. 2. oktobrī

Maksimālo

un ekspedīcija:

C*^^^l^^^s^

maksa:

rindiņām
b) citu

Iznāca un dabūjami

Prezidenta pavēle

Sludinājumu

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

svētdienas un svētkudienas

'^^ģ

Rīgā, pili JV° 2. Tālrunis 20032
^$$r
Runas stundas no 11—12 ^^^^^^^^

balsts Prezidenta pavēle armijai un flotei,
'inanču ministra rīkojums par spirta un
degvīna cenām.
'ārgrozījumi noteikumos par ārstu reģistrāciju un ārsta-speciālista nosaukuma lietošanu.

Valsts

oficiāls laikraksts

jggi

no Bur-

keviča drošības nauda Ls 50,— apmērā, kura
jāiemaksā Latvijas bankā, Rīgas apgabaltiesas
depozītā, bet drošības naudas neiemaksāšanas
meklējamais
Burkevičs
gadījumā
jāapcietina,
ieskaitot to šīs tiesas rīcībā, jo saskaņā ar tiesas
š. g. 24. septembra lēmumu kā drošības līdzekļu
veids pret Burkeviča izvairīšanos no tiesas noteikta drošības nauda Ls 50,— apmērā, bet
līdz tās iemaksai apcietinājums.
Rīgā, 1930. g. 30. septembrī.
Priekšsēdētāja biedrs T. B e r g t ā 1 s.
Sekretāra vietā N. G r o š.

Rīgas rajona.

lvanovs,

Malija-Malnija,

apm.

17—

18 gad. veca. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
apr. 4. iec. miert. pēc Ne 1081 no 15. IX 30. —
Apv. pēc S. 1. 51. un 581. p. l.d.
33517.
Jansons, Pauls-Verners-Gustavs, dz.
1. I 1907. g. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 3. iec.
miert. pēc Ne 1758 no* 10. IX 30. — Apv. pēc S. I.
574. p. 1. d.
33518.
Jurevičs, Marija, dz. 1899. g. — Pazinot dzīves vietu Krāslavas 2. iec. miert. pēc
Ne * 573 no 27. VIII 30. — Apv. pēc S. 1. 532. p.

1. d. 3. pkt.
33519.
Jauga, Antanas, dz. 1904. g., Lietavas
pav. — Krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz. r. no
19. IX 30. — Apv. zādzībā. — Apcietināt.
33520. Jansons,
Ansis-Fricis-Alberts,
dz.
1905. g., 1. jūlijā. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
apr. 3. iec. miert. pēc Ne 1030 no 15. IX 30. —
Apv. pēc S. 1. 574. p. l.d.
33521. Kauliņš, Otto Kārļa d., dz. 4. V
1884. g. — Rīgas 6. iec. miert. r. Ne 1570 no
8. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 607. p. 2. p. — Atsūtīt
mekl. rīcībā.
33522.

Klein,

pēc

palamas

,,Mutiņš"

Olga

Emmas m., dz. 27. III

1913. g. — Madonas apr.
2. iec. miert. r. Ne 993 no 16. IX 30. — Apv. pēc
S. I. 591. p. l.d. — Piepras. droš. naudu Ls 50,
neiemaks. gad. apcietināt.
33523.
Kalējs, Arvīds Jāņa d., dz. 4. VI 1902.g.
Latvijas pils. — Krim. pol. pārv. Rīgas raj.
pārz. r. no 11. IX 30. — Apv. krāpšanā. — Apciet.
33524.

Kieverts,

Fndnchs, dz. 18. IX 1883. g.

— Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 4. iec. miert. pēc
Ne 1300no 11. 1X30. —Apv. pēc S. 1.581. p. l.d.
33525. Lagudskis, Jānis Pētera d., dz. 1897. g.
— Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 3. iec. miert.
pēc Ne 870 no 19. IX 30. — Apv. pēc S. I. 581. n.
1. d.
33526. Lotkovs, Kirils, dz. 1888. g. — Krustpils iec. miert. r. Ne 321 no 23. VIII 30. — Apv.
uz S. I. 581. p. — Piepras. droš. naudu Ls 100,—,
neiemaks. gad. apciet.
33527. Marcinkevičs, Aleksandrs Jēkaba d.,
dz. 12. VI 1896.g., pied. pie Preiļu pag. — Paziņot

dzīv. vietu Rīgas apr. 3. ie:. miert. uz

Ns 656

no 15. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 262. p. l.d., 532. p.
1. d. 3. pkt.
33528. Mūrnieks, Voldemārs Jēkaba d., 27 gad.
vecs. — 1926. gadā. — Krim. pol. pārv. Rīgas
raj. pārz. r. no 19. IX 30. — Apv. zādzība. — Ape.
33529. Macijevskis, Staņislavs Pētera d., dz.
28. IV 1908. g. — Rīgas apr. 4. iec. miert. r.
Ns 1048 no 10. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 51. un
581. p. 1. d. — Nogād. mekl. rīcībā.
33530. Marcinkevičs,
Jūliuss
Gustava
d.,
dz. 25. ii 1893. g. — Valmie 'ras apr. 3. iec. miert. r.
K° 2113 no 9. IX 30. — Apv. pēc S. I. 51. un
581. p. 2. d. — Nogād. mekl. rīcībā.
33531. Marcinkevičs, Kristaps Friča d., dz.
1875. g., pied. pie Jaunjelgavas. —Krustpils iec.
miert. r. Ka 436 no 29. VIII 30. — Apv. pēc S. 1.
591. p. !.d. — Ņemt parakstu par dzīv. vietas
nemainīšanu.

33532. Ozols, Kuno-Eriks, dz. 8. II 1909. g.,
Latvijas pav. — Paziņot dzīv. vietu Bauskas
apr. 1. iec. miert. pēc Ka 756 no 19. IX 30. —
Apv. pēc S. 1. 581. p. 1. d.
33533.
Pētersons, Kārlis Jāņa un Juliannas d.,
dz. 5. V 1884. g.; meklē: Rīgas 12. iec. miert.
ar r. Ka 186 no

33548.

Trofimovs,

Rings,
pav.

Karlīne,

dz.

— Rīgas 9. iec.

33552. Vitkovskis, Jānis Miķeļa d, dz. 1. I
1910. g., pied. pie Līvānu pag.; meklē: Daugavpils 4. iec. miert. ar r. Ns 552 no 11. IX 30. —
Sod. ar ieslodz. cietumā uz 1 mēn. — Apciet. —
Izpildu rakstu piepras. no Krim. pol. pārv.
Rīgas rajona.
Kriminālās policijas pārvaldes
priekšnieka v. i. Taube.
Darbvedis Lakševics

5.

I

1875.

- Ļoti laba raža.
Raža
Tallinā, 1. oktobrī.

g.,

1287

no 6. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 276. p. l.d.—
Piepras. droš. naudu Ls 200.—, neiemaks. gad.
apciet.

33536. Zīperts, Ludvigs, dz. 15. X 1881. g. —
Paziņot dzīv. vietu Aizputes-Kuldīgas kara apr.
pr-kam pēc r. Ns 4547 no 15. IX 30. Nav ieradies
uz karaklaus. izpildīšanu.
33537.
Zacharevskis, Jāzeps, apm. 18—19. g.
vecs. —Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 4. īec.
miert. pēc Ns 1081 no 15. IX 30. — Apv. pēc
S. 1. 51. un 581. p. 1. d.
33538. Zivs, Leiba, dz. 1. VII 1912. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 3. iec. miert. pēc Ns 1693
no 4. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 581. p. 1. d.
33539. Skripis, Francis Simaņa d., dz. 1889. g.,
Polijas pav. — Daugavpils 4. iec. miert. r. Ns 310
no 13. IX 30. — Apv. pēc S. 1. 469. p. !. d. ^
Piepras. droš. naudu Ls 300,— apmērā, neiemaks. gad. apciet.

33540. Zeltiņš, Francis Pētera d., dz. 1892. g.,
pied. pie Makašenu pag.; meklē: Latgales apgblt.
2. krim. nod. ar r. Ns 462 no 17. IX 30. — Sod.
ar ieslodz. cietumā uz 1 mēn. — Apciet. —
Izpildu rakstu piepras. no Krim. pol. pārv.

šogad

Igaunijā
apzīmējama par
ļoti
labu.
Sevišķi rudzu raža pārsniegusi visas uz
viņu liktās cerības, un tā ir par 37%
lielāka par caurmēra ražu pēdējos 10 gados.
Arī kviešu raža pārsniedz par 29% pēdējo
10 gadu caurmēra ražu.
Šīgada rudzu
ražu vērtē pavisam uz 205.000 tonnām,

kas pilnīgi sedz vietējā tirgus vajadzības.
Kviešu ražu vērtē uz 18.000 tonnām, kas
uzskatāms par rekorda skaitli.
LTA.

Ziverts,

Kārlis-Aleksandrs,

dz.

19.

33544.

un beidzot dejas mūzika.

pied. pie Rēzeknes

p. — Paziņot

dzīv.

vietu

Rēzeknes 2. iec. miert. pēc Ns 2918 no 13. IX 30.
— Apv. pēc S. I. 581. p. 2. d.
33545. Tormans, Teodors, dz. 1892. gadā,
pied.

pie Taurupes

pag.—

Paziņot

dzīv.

vietu

Rīgas apr. 3. iec. miert. pēc Ns 77* 2 no 15. IX 30.
— Apv. pēc S. 1. 581. p. 1. d.
33546. Timuška, Aleksandrs Jāna d., dz.
29, XI 1902. g. — Paziņot dzīv. vietu Krim. pol.
pārv. Rīgas raj. pārz. pēc r. no 15. IX 30. — Apv.
krāpšanā.
33547. Turoks, Kankels, dz. 14. X 1908. g.,
bij. Krievijas pav. — Paziņot dzīv. vietu Rīgas
14. iec. miert. pēc Ns 1445 no 17. IX 30. — Apv.
pēc S. 1. 581. p. I. d.

Dailes teātrī

uz

Civ. proc.

vakar kā novitāti izrādīja

strādājis un modernizējis, dodams tai arī

modernu nosaukumu — ,,Amors
drednauta", 3 cēlienos un 7 ainās.

uz

Tagadējā sabiedrība grib smieties, smieties par katru cenu.
Vietā un nevietā.
Piemēram, agrāk bija paradums, ja uz
ielas redzēja notiekam kādu lielāku vai
mazāku nelaimes gadījumu, tad garāmejošā publika nelaimē kritušam izrādīja

savu līdzjūtību, ja ne citādi, tad klusu
ciešanā. Tagad gadās redzēt dažreiz arī
tādus skatus, ka notiekot autobusu, automotocikletu

dursmēm, kur

vai

velosipēdu

sa-

dažs vārīgi sasists, jautrā

publika, iedama

Rīg«s apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

(firsm

Aizdevumi pret nodrošinājumiem .

.

37
42
64
94

tur

garām,

atrod

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

lik.

2011., 2014. uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un
2019.
p. pamata paziņo, un
2019. p. pamata paziņo,
ka pēc 1926. g. 11. jūnijā Rīgā ka pēc 1929. gada 24. aprīlī
mir. Helēnas Jāņa m. Bāliņš, ir mirušās Annas Mārt'ņa meitas
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa atklāts mantojums un uzaicina, Zenīts, dzim. Dzērve Ir atklāts
atklātā
tiesas
sēdē 1930. g. kam ir uz šo mantojumu, vai mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sa
23. septembrī izklausīja Eduarda sakarā ar to, tiesības kā mantniekiem, legāt., fideikomisāriem, karā ar to, tiesības kā mantAnša d. Āboltiņa hipotēkarisko kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
niekiem, legātāriem, fideikomiparādu dzēšanas lietu un no- tiesības minētai tiesai
u. t. t,
triju mē- sāriem, kreditoriem
lēma: atzīt par samaksātām 2 nešu laikā,
skaitot no šī sludinā- pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
obligācijas par 800 un 500 rb|., juma iespiešanas dienas.
triju mēnešu laikā, skaitot no
apstiprinātas 1908. g. 27. augustā
Ja minētās personas savas šī sludinājuma iespiešanas dienas.
ar Ka 272 un 1909. g. 18. augustā tiesības augšā uzrādītā termiņā
Ja minētās personas savas
ar K° 356 uz nekustamo īpašumu
nepieteiks, tad viņas atzīs kā tiesības augšā uzrādītā termiņā
Pāles
muižas
zemnieku
ze- šīs tiesības zaudējušas.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
mes ,,Krūmu" mājām, Valmieras
Rīgā, 1930. g. 23. septembrī. šīs tiesības zaudējušas.
apr., ar zemes grāmatu reģ.
"
L. Ns 5271.
16196
Ns 50 par labu: pirmā Antonam
Rīgā, 1930. g. 24. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Jāņa d. Karandzejam, otrā —
Sekretāra v. E. Lasmans.
L. Ns 5842.
16197
Jānim Jāņa d. Āboltiņam, pie
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgas
apgabaltiesas
3.
civīlnodaļa
kam abas obligācijas
cedētas
atklātā
tiesas sēdē
Sekretāra v. E. Lasmans.
1930. g.
blanko un apgrūtina arī no augš23. septembrī izklausīja Leona
minētām mājām atdalītās ,,Jaundārzniekt! " mājas, ar zemes grā- Zachara d. Možeiko hipotēkarisko Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
parādu dzēšanas lietu un nolēma uz Civ. proc. lik.
matu reģ. Ns 6866.
L. Ns 4929
2011., 2014.
atzīt par samaksātu obligāciju par un 2019. p. pamata
paziņo,
Rīgā. 1930. g. 24. septembri. 1400 rbļ.,
apstiprinātu 1913. g.
'
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. 21. septembrī ar Ns 2631 uz ne- ka pēc 1930. g. 20. martā Gava ru
pagastā mirušā Eduarda Pētera
16203z Sekr. v. E. Lasmans.
kustamo
īpašumu
Rīgas
pildēla Evelieša ir atklāts mansētā
2. hipotēku
iecirknī
ar tojums un uzaicina, kam
ir
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
zemes grāmatu reģ. Ns 1723 par uz
šo
mantojumu
vai
saatklātā
tiesas
sēdē
1930. g. labu Emilijai Pētera m. Mengel.
karā ar to, tiesības kā mant23. septembri
izklausīja
Jāņa
Rīgā, 1930. g. 24. septembrī.
niekiem, legātāriem, fideikomiJtgora d. Ūdra hipotēkarisko 16205z
N° 4770 sāriem, kreditoriem
u. t. t.,
parādu dzēšanas (ietu
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. pieteikt šīs tiesības minētai
un notiesai
lēma: atzīt par samaksātu obli__ Sekrētāra v. E. Lasmans.
triju mēnešu laikā, skaitot no
gāciju par 1400 rnl.. apstiprišī sludinājuma iespiešanas dienas.
Kigas apgabaltiesas reģistrācijas
nātu 1913. g. 17. septembrī ar
nodaļa uz Likuma par biedrībām,
Ja minētās personas savas
K° 2594 iiz nekustamo īpašumu savienībām
un politiskām orgatiesības augšā uzrādītā termiņā
Rīgas nilsetā, 2. hip. iecirkni ar
nizācijām 17. p. pamata paziņo, nepieteiks, tad viņas atzīs kā
zemesgrāmatu reģ. Ns 1720 par
ka ar viņas 1930. g. 17. septembra šīs tiesības zaudējušas.
labu Emīlijai Pētera m. Menģel.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bieRīgā, 1930. g. 24. septembrī.
Rīgā. 1930. g. 24. septembri.
drība: Biedrība ,,Latvijas arodL. Ka 5854.
16199
16204z
Ka 4771 vienība", ar valdes sēdekli Rīgā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners,
Nodajas
pārzinis
Priekšsēd.
v.
Eglīts.
A. Veidners.
^tāra v. E. Lasmans

sludinājumi.

16328r Sekretārs Fridrichsons.

Sekretāra v. E.

Lasmans

?

Rīgā, 1930. g. 1. oktobrī.

.

Padomes priekšsēdētāja v. J. Miezis.
Galvenais direktors K. Vanags.

Hubermans.
Diriģents prof. Georgs Šnēfogts.
Derīgas viesizrāžu abonementa biļetes, piemaksājot
cenas starpību.
Nacionālais
teātris.
Piektdien, 3. oktobri,

Ja ,
tagadējā sabiedrība mīl un meklē par visu
vairāk smieklus.. Nav tad arī brīnums,
iespējamu

gardi

3 500 000 —
19 127 215 88
56 711474 83
87 ('69 308 18
8 970 149 30
247 212 804 " 97

16728

par

S.

48 747 745 —
18 734 925 25
4 351986 53

247 212 804 97

smieties...

teātriem tagadējā laikmetā visa

pulksten 7.30 vakarā Annijas S i m s 0 n e s vies-

galvenā vērība jāpiegriež — vieglām joku
lugām un smieklu gabaliem. Tādi gabali.
tad arī spēj visilgāki turēties uz skatuves,
kamēr nopietnāki gabali tik tikko var tur
vairs parādīties.
Dailes teātris ar šo savu Šekspira moderspēris, šķiet, laimīgu
soli.
nizējumu

V. Grēviņa ar veiklu roku un labu gaumi
pārstrādātais un režijas asprātīgi un ar
labu izdomu ierīkotais vecangļu gabals
klust šādā atjaunojumā tagadējās publikas
garšai saprotams un patīkams. Gan daži

Šekspira laikmeta joki izklausās mūsu
dienās dažai ausij neierasti, it. kā parupji,

izrādē L. Fodora iecienītā komēdija ,,P i 1 d spalva". — Sestdien, 4. oktobrī, pu.'kjten 7.30
vakarā tautas izrādē F. Dālgrena tautas luga
„V erm lan d i eš i". — Svētdien, 5. oktobrī,
pulksten
2 dienā Annijas Simsones viesizrādē L. Fodora komēdija ,,P i I d s p a I v a".
Pulksten

7.30

vakarā

H. Raudzepa

komēdija

„Mikumerdi". — Pirmdien, 6. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā Arnolda un Bacha komēdija
,,Pie Sloku eze r a".
Dailes

teātris.

Piektdien,

3. oktobrī,

pulk-

sten 7.30 vakarā prof. Paula Zaksa viesizrādē
82. reizi .,Trejmeitinas".
Studentiem, skol-

niekiem un

karavīriem puscenas.

4.

pulksten

oktobrī,

7.30

— Sestdien,

vakarā

„Ojārs".

Studentiem, skolniekiem un karavīriem puscenas.
— Svētdien, 5. oktobri, pulksten 2 dienā par
cenām
komēdija
,,V _e c a i.s
t_autas izrāžu
Ā d a m s". Pulksten 7.30 vakarā V. Šekspira
komēdija ,,Atnors uz drednauta". Studentiem, skolniekiem un karavīriem puscenas.

viegli baudāmi.

KURSI

Par pašu izrādi vispār sakāms, ka tā
bija labi sagatavota, publikai patika un

Dažās vietās
temps
gan

Rīgas biržā

1930. gada 3. oktobri.

Devīzes:
1
1
100
100

Amerikas dollars
Anglijas mārciņa
Francijas franku
Bejgijas beigu

5,178—5,188

25,18—25,23
20,29—20,44

100 Šveices franku

72,05—72,60
100,30—101,05

arī tas bija jādara režijai. Pats gabals no
tam nebūtu itin neko cietis.

100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu

27,06—27,27
138,95—139,65

Apmeklēts bija ļoti labi un izrāde, kā
jau teikts, publikai patika, ko liecināja

100
100

varēja dažus garākus dialogus īsināt, vai

viski jau parasts to nosaukt „Liela brēka,
maza vilna", ko Valdis Grēviņš pār-

ielas

9 507 870
86 893 359
56 969 453
17 351 982

Speciālās rezerves
Noguldījumi
Tekoši rēķini
. . .
Valsts rēķini un depoziti
"
Citi pasīvi. . . .

metāla

Valsts kases zīmes un
nauda
Īsa termiņa vekseļi

būtu izrādes panākumus vēl pavairojis.
Arī lugas pārstrādātājs resp. tulkotājs

kādu vecumvecu, bet patiesībā jaunu
lugu.
Tā bija V. Šekspira komēdija
,,Liels troksnis par neko", vai kā lat-

mobiļu,

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls

sacēla daudz smieklu.
ātrāks,
slaidāks
spēles

Māksla.

pav. — Paziņot

Žabrovskis, Ādolfs, dz. 7. III 1914. g.,

45 775 387 54
6 652 526 —

mutei.
Bet tēlotāji prata ari šos jokus
sniegt tādā jautrības veidā, ka tie bija

tarn lekcija par Čaikovski un viņa mūziku,

Lati.

Ārzemju valūta
Sudraba nauda

Angļu-latviešu klubā
otrdien, 7. oktobrī, pulksten 8.30 vakarā —
mūzikas vakars: baznīcas mūzika, pēc

P A S i V A.

Bankas naudas zīmes apgrozībā . .

sevišķi tās asprātības, kas zīmējas uz daiļo
dzimumu, vai kas runājamas sievietes

V

dzīv. vietu
Rīgas 3. iec. miert. pēc Ns 1668 no 4. IX 30. —
Apv. pēc S. I. 574. p. 1. d.
33542. Simans, Šarlote-Berta Antonijas m.,
dz. 16. I 1910. g. — Valmieras apr. 3. iec. miert.
r. JVs 2113 no 9.-IX 30. — Apv. pēc S. I. 51. un
581. p. 2. d. — Nogādāt mekl. rīcībā.
33543. Skulte, Bernhards Jāņa d., dz. 26. V
1873. g., pied. ,pie Ikšķiles pag. — Krustpils
iec. miert. r. Ns 661 no 11. IX 30. — Apv. pēc
S. 1. 581. p. — Piepras. droš. naudu Ls 200,—,
neiemaks. gad. apciet.
1888. g., Latvijas

1930. g. 1. oktobri.

Lati.
S.
24 062 225 06

RĪGA.

Rīgas raj.
33541.

uz

AKTĪVA.
Zelts lējumos un monētās . . . .

ka mūsu

Igaunija.

pag. — Paziņot

miert. r. Ns

dz.

Citi aktīvi

dzīv. vietu Maltas iec. miert. pec Ka94 noIX 18 30.
— Apv. pēc S. 1. 262. 1. p.
33535.

m.,

Ape. pēc S. 1. 581. p.

17. IX 30. — Sod. ar ieslodz.

1898. g., pied. pie Andrupenes

Semjona

Latvijas bankas nedētas pārskats

Cietumā uz 2 ned. — Apciet. — Izpildu rakstu
pieprasīt no Krim. pol. pārv. Rīgas rajona. '.
33534. Pokers, Staņislavs Eduarda d., dz.

Latvijas

Helene

31. V 1911. g. — Rīgas 9. iec. miert. r. Ns 1605
no 16. IX 30. — Apv. pēc S. I. 51. un 581. p.
— Nogād. mekl. rīcībā.
33549. Tumaševičs, Michails Jāņa d., 74 g.
vecs, pied. pie Daugavpils. — Paziņot dzīv. vietu
Dagdas iec. miert. pēc Ns 326 no 11. IX 30. —
Apv. pēc S. 1. 276. p.
33550. Ulrichs, Alfons Vilhelma d., dz. 28. VII
1901. g. Latvijas pav. — Krim. pol. pārv. Rīgas
raj. pārz. r. no 15. IX 30. — Apv. piesavin. —
A*ociet
'33551. L'tans, Fēlikss Kazimira d., dz. 1882,. g.,
pied. pie Dagdas pag. — Paziņot dzīv. vietu
Dagdas iec. miert. pec Ns 225 no 11. IX 30. —

biežie aplausi.
Atsevišķus tēlotājus neminēsim, tamdēļ ka tie visi bija labi.

100

100

100
100
100
100

.....
Norvēģijas kronu
....
Dānijas kronu
Austrijas Šiliņu
. .
Čechošlovakij 'as kronu
Ho'andes guldeņu ....
Vācijas marku
Somijas marku
.....
Igaunijas kronu

138,45—139,15

138,45—139,15
72,85—73,55
15,31—15,46
208,65—209,70
123,15—123,80
12,65—13,07
137,80—138,50

Nacionālā opera. Piektdien, 3. oktobrī, pulksten 8 vakarā vijolnieka Hubermaņa koncerts.
Pie klavierēm Z. Šulcs.
Programmā
Tartini sonāte ar velna trejiem, Mendelsona
koncerts, Bēthovena sonāte op. 96, Šopēns,

100 Lietavas litu
Dārgmetāli:

51,40—52,10

Zelts

3425—3445

Elgārs.

Sudrabs

Derīgas viesizrāžu

abonementa biļetes,
piemaksājot cenas starpību. — Sestdien, 4. okPiedalās
tobrī,
,,Ap burtā
princese".

Aleksandra Feodorova un viss ballets.
Diriģents
Otto Karls. — Svētdien, 5. oktobrī, pulksten 1
dienā tautas izrādē
„Traviata". Diriģents
Otto

Karls.

Pulksten

4 dienā

Ellas Ilbaks
plastisko deju vienīgā pēcpusdiena. Pie klavierēm

100 Polijas zlotu ....... 57,55—58,75

koncerts.

Rīgas apgabaltiesas

uz

Civ.

proc. lik.

2011.,

2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc
1929. gada 5. novembrī
mir. Ernesta Pētera dēla Kitcenb?rga
ir
atklāts
mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem,legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesibas augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesibas zaudējušas.
Rīgā, 1930. g. " 24. septembrī.
L. Ka 5850.
16198
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra

v. E.

Rīgas apgabaltiesas

uz

Civ. proc.

Lasmans.

3. civīlnodaļa

lik.

2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 21. novembrī miruši
Andreja
Jāņa dēla MMiņa
ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fidekomisāriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās
personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā

tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1930. g. 24. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. E. Lasmans.

nepieteiks,

Turaidas

pag.

valde

izsludina

nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi ser. NK Ka 007332,
izd. no Ozolmuižas pag. valdes
1928. g. 5. janv. ar Ka 332
par

Broņislavam

Oaidulim.

1fi13fin

Civ. proc.

98—100
98—100
92—93

96—97
Rīgas biržas kotācijas kcmrnisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas māklers M. Okmians.
Redaktors

Rīgas apgabaltiesas

uz

53—61

5% neatkarības aizņēmums . .
40/0 Valsts prēm. aizņēmums
.
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .
8<yHipotēku bankas ķīlu zīmes

Piedalās vijolnieks

3. civīlnodaļa

1 kg
Vērtspapīri:

L. Kalniņš ?- Ozoliņš.
Pulksten
7.30 vakarā
,,K a r m e n". Diriģents T. Reiters. — Pirmdien,
6. oktobrī, pulksten 8 vakarā pirmais
simfoniskais

1 kg

3. civīlnodaļa

lik.

2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1930. g. 25. jūnijā ' Rīgā
mir. Jāņa Anatolija d. Zobņinska
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas
savas
tiesības augšā uzrādītā termiņš
nepieteiks, tad viņas atzīs k£
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1930. g. 24. septembrī.
L. Ka 5903.
16201
Priekšsēd. v. A. Veidners

M. Ārons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas

nodaļa uz Likuma par biedrībām,
savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 17. septembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība: „NacionāIā latvju valsts
patriotu apvienība", ar valdes
sēdekli ' Rīgā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

16325r

Sekr.

Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka ar viņas šā
gada 17. septembra lēmumu pārreģistrēta
koloniāl,.Latvijas
preču sīktirgotāju biedrība" zem
jauna nosaukuma: „Latvijas pārtikas preču tirgotāju biedrība",
kā arī reģistrēti biedrības biedru
Sekretāra v. E. Lasmans
pilnā sapulcē 1930. g. 17. aug.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa pieņemtie grozītie statūti.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka 16326r Sekretārs Fridrichsons.
pēc
1930. g. 25. aprīlī
Rīgā
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas
mirušā;
Bertas - Rozālijas, Li- nodaļa uz Likuma par
biedrībām,
berta meitas Bārs. dzim. Lū- savienībām un politiskām orgakins, ir atklāts mantojums un nizācijām 17. p. pamata
paziņo,
uzaicina, kam ir uz šo mantoka ar viņas 1930. g. 17. sept.
vai
sakarā
jumu,
ar to, tiesības lēmumu reģistrēta bezpeļņas biekā mantniekiem, legātāriem,fideidrība: ,,Krievu
skolotāju biekomisāriem, kreditoriem u. t. t., drība, Rīgā", ar valdes sēdekli
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai Rīgā.
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
Nodaļas pārzinis Eglīts.
sludinājuma iespiešanas dienas.
16327r Sekretārs Fridrichsons.
Ja minētās
personas
savas
tiesibas augšā uzrādītā terminā
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas
nepieteiks, tad viņas atzīs kā nodaļa uz Likuma par biedrībām,
šīs tiesības zaudējušas.
savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo,
Rīgā, 1930. g. 24. septembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners. ka ar viņas 1930. g. 17. septembra
Sekretāra v. E. Lasmans. lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Latvijas
individuālSmiltenes pag. valde izsludina
?ar nederīgu nozaudēto Latviias psīcholoģijas biedrība", ar valdes
lasi PV Ka 010206/3206, izd.
10 šīs pag. valdes 1929. g. 27.febr.
ar Pētera Roberta Dābols vārdu.

sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
16329r Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ.prcc. lik. 1967.,2011., 2014.
un2079. p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 1929. g. 25. aprīli
mirušās Martas-Apoionijas Jāņa
m. Petrovskis
atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā

nepieteiktās

tiesības

ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1930. g. 24. septembrī,
16335
L. Ka 1895/30
Priekšsēd. v. G. Voitkus,
Sekretārs

Jelgavas

Mittelhofs.

aogabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1923. g.
13.
februārī
mirušās
Annas
Kaspara m. Bullis, dzim. Ro-

bežnieks, atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem

u. t. t., pieteikt

tiesības šai tiesai

triju

savas
mēnešu

laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā. 1930. g. 24. septembrī.
16336
L. Ka 1885/30
*
Priekšsēd. v. K- Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1926. g.
27. janvārī mirušās Līzes Novadnieks atstāto

mantojumu kādas

tiesības kā mantniekiem, legāfideikomisāriem, kretāriem,
ditoriem u. t. t., pieteikt sava's
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
no sludinājuma
laikā, skaitot
iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām,
[elgavā, 1930. g. 24. septembri.
" L. Ka 2053/30
16337
Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretārs

Kļūdu

Mittelhofs.

izlabojums.

Jelgavas apgabaltiesas
sludinājumā, iespiesta ,,ValdībasVēstnesī" 1930. g. 12. septembri
206. num. par Reiņa un Maijas
Lacenbergu noslēgto savstarpējo
līgumu par šķirtu mantu laulībā, ieviesusies kļūda: Maija
Lacenbergs
nosaukta par Mariju, kas nepareizi, vajaga būt
un jālasa Maija Lacenbergs".
Jelgavā, 1930. g. 1. oktobrī.
Priekšsēd. v. R. Miillers.
16742

Sekretārs Mittelhpfs.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod.,
pamatodamās uz Civīļlik. 1460.
panta paziņo, ka minētā tiesa
civīlnodaļas 1930. g. 11. septembrī
atklātā sēdē nolēma:
reģistrēt
Vircavas

cukurbiešu

biedrību,

ievedot

ratīvu

sabiedrību

audzētāju

viņu

koope-

reģistra

pir-

majā daļā. Biedrības valdes sēdeklis atrodas Vircavas pagastā.
Jelgavā, 1930. g. 24. septembrī.
16209z
L189/30
Reģ. nod. pārzinis Veiss.
Sekretāra

p. i. Helmanis.

Jelgavas apgabaltiesas registr. nod.

ka ar viņas
11. septembra lēmumu

paziņo,

1930.

g,

reģistrēti
Talsu apvienotās piensaimnieku
sabiedrības biedru pilnā sapulcē
1930. g. 1. aprīlī pieņemtie staL. Ns 250/22,
tūtu grozījumi.
Jelgavā, 1930. g. 24. septembri,
Nodaļas pārzinis Veiss.
16210z Sekr. p; i. M. Helmanis.
Liepājas

apgabaltiesa,

š. g. II. sept.,
lēmumu un Civ. prov. lik. 293.
uz
Miķeļa
un 309L pantiem
viņa prasības
Ģibieša lūgumu
Mizenu
par
lietā pret Frici
Ls 1466,— dēļ pirkuma-pārdeviima līguma parakstīšanas par
muižas
jaunMaz-Gramzdas
saskaņā

ar savu

saimniecību

,,Mizeni"

Ns

13,

ar zemes grāmatu Ka 4252/11.reģ.
Ģiuzaicina atbildētāju Miķeli
bieti, kura dzīves vieta prasītājam nav zināma, ierasties tiesā
vai uzdot savu dzīves vietu Liepājā, divu mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".
noliktā laikā
Ja atbildētājs
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku
un savu juridisko
dzīves vietu Liepājā neuzdos, tiks
nftlikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizmuguriski.
Pie

lūguma

pielikti

pilnvara,

izpildu raksts, līguma projekts,
zemes grāmatu reģ.
izraksts,
Valsts zemes bankas un Gramzdas pagasta valdes kvitēs un noraksti atbildētājam. Ns 495-i 30.
Liepājā, 1930. g. 24. septembrī.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
162Uz

Sekretārs

A. Jansons.

Latgales

apgabalt. 3. civīlnodaļa

uz lik. par laulību 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1925. g. 6. aprīlī Malvīnes Jāņa m.
Lavrinaitis prasības lietā ' pret
Jāzepu Kazimira d. Lavrinaitisu
par laulības šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: laulību, noslēgtu
1913. g. 6. jūnijā starp Jāzepu
Lavrinaitis un Malvīni Indrišenok
atzīt par šķirtu, atstājot no šīs
laulības dzimušo dēlu deviņus
(9) gadus veco Eduardu pie mātes
un četrpadsmit (14) gadus veco
dēlu Mečeslavu pie tēva.
Ja atbildētājs Civ. proc. Iii».
727. un 748. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīga spēkā.
L. Ns \ 70p/25.
Daugavpilī, 1930. g. 24. sept.
Priekšsēdētāja b. v. N. Ķ i gurs.
16229o Sekretāra v. i. K.dzoliņš

Marija - Emīlija

Budrik, dzim.

Sakne
Sakne

un Jūliju-Eduārdu-Kārli
par Ls 8.575,70 ar °,,
un izdev., 1930. g. 4. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabalt.
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Emīlijas,
J ūlijaEduārda-Kārļa Sakne, Emīlijas
Budrik un Aleksandras-Malvīnes
Dobržinski nekustamo īpašumu,
kas atrodas Rīgā, Rēveles ielā
Ns 34, II hip. iec. ar zemes grām.
?'-. 1339 (grupā 28, grunts
Ns 18) un sastāv no pilsētas
dzimtsrentes
gruntsgabala
ar
uz viņa atrodošamies ēkām;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 7000;
3) ka īpašums apgrūtināts

ar

hipotēku parādiem par Ls6719,70;
4) ka personām, kas
vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā

zalogs — desmitā

daļa

no apvērtēšanas summas;
5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Rīgas Valmieras

<

€i*u iestāžu
sludinājumi.
i—-

)

Risas prefektūra

paziņo, ka š. g. 23. oktobrī, pulksten

Pieminekļu valde

10 prefektūras saimniecības

nodaļā 25. istabā pret tūlītēju

samaksu

pārdos mutvārdu izsolē dažādas atrastas un
Izdos rakstoeldn Izsolē konfiscētas mantas un jauktā izsolē nolietotu
sarga namiņa būves darbus Inventāru, kā: rakstāmmašīnas, mēbeles u. t

š. g.

10. oktobrī,

pulksten

12,

Rakstveida ar

zīrnognodevu

apmaksāti

piedāvājumi

jauktai

brīvdabas muzejā.

izsolei, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .,1930. g. 23. oktobra izsolei",

Tuvākas ziņas pieprasāmas Pie-

iesniedzami prefektūras saimniecības nodaļai līdz š. g. 23. oktobrim,
pulksten 10. Turpat sniedz ari tuvākas ziņas.
16844
Rīgā, 1930. g. 1. oktobri.
L 4487
Rīgas prefekta palīgs K- Bauce.
Saimniecības nodaļas vec. darbvedis A. Liepiņš.

minekļu valdē, Valdemāra ielā
Ns 36-a, katru dienu no pīkst.

10—2.
Izsoles dalībniekiem jāiesniedz
nodrošinājums Ls
150,— apmērā.
16811z

&tīgas muita

K.H. Budžetu un Kredītu pūrvulde

izsludina atklātai zināšanai, ka
(Valdemāra ielā Ka 10/12)
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
ar viņas š. g. 22. septemb ra
paziņo vispārībai, ka 1929. g. zemes grāmatu nodaļā.
lēmumu Igaunijas pavalstnieks
9. oktobrī mirušā Aloiza Antona
Personām, kam ir kādas tie- Joans Holms par kontrabandas
1930. g. 30. oktobrī, nīkst. 11,
sodīts
ar naudas
dēla Slišāna 1929. g. 9. oktobri sības uz pārdodamo īpašumu, pārkāpumu
strāvas
avotu
stacionārai radiostacijai, līdz
sodu
Ls
145,25
un
aizturētā
sastādītais privāttestāments ar kas pārdošanu nepielaiž, tādas
ar uzstādīšanai, uzturēšanai un izjaukšanai
apgabaltiesas 1930. g. 26. maija tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas degvīna konfiskāciju.
lēmumu apstiprināts.
dienai.
Šo lēmumu Holms var pārvajadzīgiem darba rīkiem
1 kompl.
Daugavpilī, 1930. g. 24. sept.
Visi papīri un dokumenti, atsūdzēt uz muitas departamentu,
Sacensība notiks Kara min. Budžetu un kreditu pārvaldē,
16230o
L. Ka 1080a/30.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu, iesniedzot
sūdzību caur Rīgas Valdemāra ielā
10/12 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. 1-a. izsoļu
Priekšsēdētāja b. v. N. Ķigurs.
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas muitu, 3 nedēļu laikā no paslutelpās, augstāk norādītā dienā un stundā.
Sekretāra v. i. K. Ozoliņš. 3. civīlnodaļas kancelejā. 16848x dināšanas.
!6778x
Piedāvājumi sacensībā nodrošināmi 5% apmērā no piedāvājumu
Muitas priekšn. v. Rubis. kopsummas.
Rīgā, 1930. g. 3. oktobrī.
Rīgas pils. 1. rajona īres valde
saskaņā ar Civ. proc. lik. 74.,
Nodaļas pārzinis A. Bruss.
Tuvāki paskaidrojumi — Kara min. Budžetu un kreditu pārTiesu izp. O. Stellmachers.
75., 294., 295., 298., 301., 309L
valdes apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ka 10/12, dz. 4, istaba
Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
L 4483
16843x
un 311. p., uz Leona Andruš7, katru darbdienu parastā darba laikā.
Jssolc
keviča pilnv. zv. adv. Dzelzīša tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
Valkas
muita
10. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
lūgumu, Andīuškeviča prasības
atklātā
vairāksolīšanā
1. -Ķēniņu ielā Ns 21 (eksprešu pārdos
lietā pret Regini, Jāzepu, Hariju
1930. g. 22. oktobrī, pīkst. 9 rītā,
nol.),
pārdos
Bēra
Edelberga
Stībenhausenu un Pēteri-Protasu
kustamu mantu, sastāvošu no Valkas dzelzceļa stacijā, kontraizdos 1930. g. 17. oktobrī, pīkst. 11, prefektūrā, Aspazijas bulv.
Dragilu, par izlikšanu, uzaicina
konfiscētu
vienu
novērtētu par Ls 259,—. bandas lietā
Ka 14, istabā 26,
atbildētājus Reginu un Jāzepu vitrines,
dažādas konfiscētas,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, zirgu un
Stībenhausus, kuru dzīves vietas
kā ari apskatīt pārdodamo mantu kontrabandas preces (audumus,
prasītājiem nav zināmas, divu
gramafonu, patafonu mēchariismēnešu laikā, no šī sludinājuma varēs pārdošanās dienā uz vietas. mus un plates, papirosus
un
3400 kompl. automobiļu parasto, 200 kompl. automobiļu mēģināiespiešanas dienas ,,Valdības VēstRīgā, 1930. g. 2. oktobri.
citas preces), kopvērtībā
pēc
1400 kompl. motocikletu parasto, 100 kompl. motocikletu
nesī", paziņot īres valdei savu 16802 Tiesu izp. L. Jakstiņš. taksācijas par Ls 80.
16779x jumu,
mēģinājumu, 450 kompl. ratiņu stūmēju, 2600 gab. smago ormaņu,
Rīgā izvēlēto dzīves vietu vai
Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
Muitas priekšnieks A. Zvaigzne. 550 gab. vieglo ormaņu, 10 gab. personu svaru, 30 gab. zābaku
uzdot Rīgā dzīvojošu personu,
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
Kontrab. lietu pārz. E. A p i n i s. spodrinātāju un 100 gab. laivu.
kuru atbildētāji pilnvaro saņemt
10. oktobrī, pīkst, io rītā, Rīgā,
Ar zīrnognodevu nomaksāti rakstiski piedāvājumi slēgtās apviņu vietā no īres valdes pieRīgas prēf. 1. iec. pr-ks paziņo,
m. Jaunavu ielā Ka 3, II ūtrupē
sūtītus rakstus.
ka 1830. g. 15. oktobrī, pīkst. loksnēs ar uzrakstu: ,,1930. g. 17. oktobra izsolei" iesniedzami
pārdos Heinricha Karlina ku10 dienā, Rīgā, Lielā Smilšu līdz 17. oktobrim, pīkst. 11, reizē ar drošības naudu 5% apmērā
Pie prasītāja lūgumraksta piestamu
mantu, sastāvošu no ielā Ns 5,
likti Rīgas prēf. 7. iec. apliecība
kantori, pārdos firmas no piedāvājuma vērtības Rīgas prefektūras saimniecības nodaļā
rakstāmmašīnām
u.
novērc,
istabā 26. Turpat var iepazīties ar tuvākiem nosacījumiem.
Ka 181, Latvijas Senāta spried,
M. Hellermans un Treivas kustamu mantu, sastāvošu no kanor. Ka 935, Zemes grāmatu tētu par Ls 1000,—.
16845x
L 4490
Rīgas prefekta palīgs K. Bauce.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, bineta iekārtas (3
Vec. darbvedis A. Liepiņš.
nod. apl. Ka 994, pilnvara un
dīvāni, 2 krēsli,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu ovāls
galds, 3 rakstāmgaldi,
Rīgas apgabalt. 4. civīlnodaļas
varēs pārdošanas dienā uz vietas. grāmatu skapis) un novērtētu
sprieduma nor. Ka 92.
Rušonu virsmežniecība
Rīgā, 1930. g. 2. oktobri.
par Ls 1750, Rīgas ostas valdes
Ja atbildētāji Regine un Jāzeps
pārdos
mutvārdu
izsolē 1930. g. 4. novembrī, I iec. mežniecībā,
"
16803 Tiesu izp. L. Jakstiņš. pludināšanas nodokļa ar %%
Stībenhausi noteiktā laikā augšZamostjes muižā — 2 km no Maltas stac,
un piedzīšanas izdev. parāda
minēto paziņojumu neiesniegs,
Rīgas apgabalt., Rīgas apr. 1. iesegšanai.
16796x
tad visas pavēstes un raksti uz
cirkņa t'esu izpildītājs paziņo,
atbildētāju vārdiem tiks atstāti
Rīgas prēf. 8. iec. pr-ks dara
ka 1930. g. 15. oktobrī, pīkst.
I iec. mežniecībā, Dkižņevas nov., pēc platības 1 vienību
īres valdes kancelejā un atbil11 dienā, Slokas pag.Kauguros" zināmu, ka š. g. 14. oktobrī, 2,50 ha, vērtībā Ls 26;
dētājiem nebūs tiesība aizbildiII iec. mežniecībā, Andzelmuižas, Pušas, Zelenpoles un Dorotpārdos Emīlijas Boitman kustamu pīkst.
10 rītā, Mūrnieku
ielā
nāties ar to pavēstu un rakstu
12, pārdos vairāksolīšanā poles novados, pēc platības 36 vien. no 0,45—20,07 ha, vērtībā
mantu, sastāvošu no 2 govīm Ka
nezināšanu.
16774x
ūtrupē par priekšā no Ls 10—2287;
un 2 cūkām uri novērtētu par otrreizējā
Rīgā, 1930. g. 1. oktobrī,
likto cenu Zviedru tekstil un
III iec. mežniecībā, Pušas, Maslovas, Biržas, Biržegoļa un GeLs 600.
īres valdes priekšsēd. E.Lemke.
Izzināt sarakstu, novērtējumu vates fabrikai M. Levins un b-dri ranimovas novados pēc platības 42 vienības no 0,17—8.88 ha, vērSekretārs Strelerts. kā ari apskatīt pārdodamo mantu piederošās mašīnas, novērtētas tībā no Ls
7—1606;
IV iec. mežniecībā, Rušanicas nov., pēc platības 14 vienības no
Rīgas pils. 16.iec. miertiesnesis vārēs pārdošanas dienā uz vietas. par Ls 5000, vispārējās apdrošināšanas
s-bas nelaimes
gadī- 0,10—7,27 ha, vērtībā no Ls 18—846.
146041. līdz
uz Civ. prge. lik.
1930. g. 27. septembrī.
jumos, Rīgas Centrālās kopējās
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra ap146046. un Viet. civ. lik. 4404. p. 16806x
Tiesu izp. E. Liepiņā. slimo kases u. c. prasību dzēšanai.
stiprinātiem nosacījumiem.
pamata, saskaņā ar savu 1930. g.
Rīgas apgabalt. Rīgas apr. 1. ie- Pārdodamās mašīnas apskatāmas
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
29. septembra lēmumu, izsludina
par anullētu un nederīgu pilnvaru, cirkņa tiesu izpildītājs paziņo, pārdošanas dienā uz vietas.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
ka
1930.
g.
15.
oktobrī,
pīkst.
izdotu no Jāņa
Cimmermaņa
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Rīgas prēf. 11. iec. pr-ks pa'
Jānim Ēvalda d. Veinberga 'm i/j2 dienā, Slokas pag. Ragaciemā ziņo, ka 1930. g. 8. oktobrī, Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
un apliecinātu pie Rīgas notāra pārdos Miķeļa-Augusta Bumbura pīkst. 10 dienā, Kalnciema ielā par kuru vienība nosolīta.
Skaidrā naudā iemaksātā drošības nauda tiks ieskaitīta pēdējā
Kreicberga 1929. g. 2. decembrī kustamu mantu, sastāvošu no Ns 4,
pārdos
vairāksolīšanā
15 gab. reņģu tīkliem ar virvēm M. Platupam piederošus divus maksājumā.
ar reģistra Ns 15271.
un korķiem un novērtētu par
? Rīgā, 1930. g. 1. oktobrī.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizzirgus un klavieres, novērtētus
'
un
L. Ka 1712/30. g.
16768 Ls 300.
kopsummā par Ls 1000, soda ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes
Izzināt sarakstu, novērtējumu, naudas piedzīšanai
2) banku un kredītbiedrību
Miertiesnesis (paraksts).
pēc Rīgas Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes;
kā arī apskatīt pārdodamo mantu prēf.
saimn.
nodaļas
rak?t. garantijas.
Ar
Valmieras
apr.
1. iec. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
Ns 7769.
16800x
miertiesneša 1930. g. 19. augusta
1930. g. 27. septembrī.
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Rīgas prēf.
12. lec. pr-ks
spriedumu, kas stājas likumīgā 16807x
Tiesu izp. E. Liepiņš.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
1930. g. 13. oktobrī, pīkst. 11,
spēkā, skārņa īpašnieks Eduards
pārdos
publiskā
vairāksolīšanā mežziņiem.
Liepājas apgabaltiesas tiesu izMārča d. Bērziņš Valmierā, Rīgas
16777r
Rušonu virsmežzinis E. Steinbergs.
ielā Ka 57-a,
ielā Ka 56, sodīts uz Sod. lik. pildītājs par Liepājas pils. 2. iec, Rīgā, Biķernieku
un
Katrīnai Zāģeriem
209. p. pamata, par netīrību kura kanceleja atrodas Liepājā, Jānim
Ilūkstes apr. policijas 1. iec.
Eglaines muita
piederošu kustamu mantu, sapriekšnieks izsludina
1930. g.
viņa skārnī, ar 15 latiem vai Tiklo ielā Ks 6, istaba 2, pamato4 dienām aresta.
joties uz Civ. proc. lik. 1141., stāvošu no: 1 klavierēm, firmas 1930. g. 21. oktobrī, pīkst. 10, 16, oktobrī, pīkst. 12 dienā, Lauatklātā ūtrupē cesas pagastā, pie pagasta valdes
Valmierā, 1930. g. 26. sept. 1143., 1146.—1149. p. paziņo, ,,Šmidt un Vegener" Ka 8024; Eglaines stacijā,
1155. p. telpām ūtrupi, kurā tiks pār16769x
Ka 581
ka 1930. g. 5. decembrī, pīkst. 10 1 ozolkoka bufetes, beicēta, ar pārdos uz mtiit. lik.
vedots atklātā
izsolē ienākuma
Miertiesnesis J. Vikmanis. rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu spoguli; 1 trimo spoguļa, brūnā pamata konfiscētas preces:
1 pd. denaturēta nodokļa piedzīšanai aprakstītais
zālē
pārdos
pirmā
publiskā alkšņa koka rāmī, apm. 5>^0,5 m: losipēdu un
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
spirta.
vairāksolīšanā
Jāņa Ļebedeva
Dārijai un Jāzepam Feodoroviem
1 zāles garnitūras, sastāvošas
izpildītājs paziņo, ka 1930. g. nekustamo īpašumu, kas atrodas
Preces apskatāmas izsoles dienā piederošais zirgs, novērtēts par
no 1 dīvāna, 6 maziem un 2 lie9. oktobrī, pulkst. 10 dienā, Kuldīgas apriņķa, Kuldīgas pag.,
1930. g. 30. septembrī.
Ls 30,—.
liem krēsliem, visi pārvilkti ar
Rīgā, Marijas ielā Ka 49, dz. 41, ar nosaukumu Ns 37 ,,Valciņi" zaļu plīša drēbi. 1 brūna gal16780x
Ka K- 1/3
Zirgs apskatāms pārdošanas
pārdos Augusta Kalniņa kustamo
dienā un vietā.
16785z
un ierakstīts Kuldīgas
zemes diņa, brūnā
krāsā, pulierēts; Muitas priekšnieks V. Lielmežs
sastāvošu
no
uzvalkiem
mantu,
Darbvedis Andžans.
grāmatu
nodaļā
ar
krepost 1 alkšņa koka melna rakstām420.
un mēteļa, novērtētu par Ls
Annas un Kalncempju
Ka 8788.
galda ar zilu tūku, ar 2 skapīIzzināt sarakstu, novērtējumu,
Eglaines muita
šiem un 3 atvilktnēm; 1 turku
īpašums
ir
noŠis
nekustams
pagastam
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
1930. g. 21. oktobrī, pīkst. 10
2500 un
tiek divana ar raibu drēbi; 1 divdurvju
varēs pārdošanas dienā uz vietas. vērtēts par Ls
vajadzīgs
Luija Mandelkorna alkšņa koka brūna drēbju skapja; Eglaines stacijā atklātā ūtrupē
Rīgā, 1930. g. 29. septembrī. pārdots dēļ
1 kušetes ar raibu drēbi; 10 gab. pārdos uz muitas Lik.
496.,
prasības
apmierināšanas.
Bez
16847 Tiesu izp. J. Ķazubierns.
krāsā; 561. p.
pamata,
neizpirktās:
Vīnes krēsliem, brūnā
minētās prasības uz šo nekuIedzīvotāju skaits 4000. Ārsta
1) no Emīlijas Minkevičs, pēc
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu stamu īpzšumu ir nostiprināti 1 veca kabineta garnitūra, sadzīvoklis Annas pagasta Ottes
izpildītājs paziņo, ka 1930. g. hipotēku parādi Ls 2500,—.
stāvoša no 4 mīkstiem krēsliem, Eglaines muitas izraksta Ka 8,
nodokļu muižā. Kalnienas un Annas sta10. oktobrī, pulksten 10 dienā,
Solīšana
sāksies
saskaņa
ar pusdīvana, dīvāna un 1 alkšņa sēnes, sālītas par Ls 15,
cijas 5 km. Pieņemšana š. g.
melnas
ielā
Ns
dz.
5,
koka
galdiņa;
1
127,
zirga,
Civ. proc. lik. 1871. p. no noŠapiro
summa; 2) no Hnna
Rīgā, Dzirnavu
15. oktobrī, pulksten 11 Annas
tiesu izpildītāja kancelejā pārdos vērtēšanas summas Ls 2500 vai spalvas, krēpes uz labo pusi, pēc izraksta Ns 9, vara kastrolis,
no Annas
un
Priednieka
kustamo no priekšrocīgu prasību summas, 152 cm augsta un novērtētu par I.s 12,70 nodokļu summu: pagasta namā
Rūdolfa
Kalncempju pagasta pārstāvjiem.
3) no Borisa Ošinskis, pēc izmantu, sastāvošu no obligācijas, skatoties no tam, kura summa kopsummā par Ls 1366,49.
Alga pec valdības noteikumiem,
novērtētu par Ls 2000,—.
būs augstāka pārdošanas dienā.
Bauskas apr. pol. II iec. pr-ks raksta Ns 10, maisi no kaņepājiem
i tiek lūgti pieteikties uz
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Personām,
atklātā
vairāksolīšanā par Ls 3,70 nodokļu summu;
kas
vēlas ņemt pārdos
vakanto vietu.
Kas vēlas iekā arī apskatīt pārdodamo mantu dalību
vairāksolīšanā, ir jāie- š. g. 15. oktobrī, plks+. 10 rītā, 4) no Hugo Reinberga pēc izpersonīgi, jābrauc līdz
varēs pārdošanas dienā uz vietas. maksā Ls 250 drošības naudas. Taurkalnes pag., ,,Kalna Impu" -?kstr> .V? 1!, caurdurvju atslēgas rasties
Umernieku pieturas vietai, no
Rīgā, 1930. g. 3. oktobrī.
Personām, kam ir kādas tiesī- mājās, Mārriņam Jurscnam pie- par Ls 8,90 nodokļu summu un kurienes Annas
pagasta nams
16846Tiesu izp. J. Kazubierrrs. bas uz pārdodamo īpašumu, kas derošas šādas mantas: vienus 5) no Rade Ginsburga pēc iz1 km.
16787z
tādas
tiesīraksta
Ns
12,
zemeņu
ievārīnepielaiž,
pārdošanu
vecus
ratus,
divas
vecas
ragavas,
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
Priekšsēdētājs
A.
Škipsne.
bas jāuzrāda līdz pārdos, dienai. trīs birkavas vasarāja salmu, jums par Ls 26,90 nodokļu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
2*
Darbvedis (paraksts).
Visi raksti un dokumenti, atapm. 6 pudi kartupeļu, burkānu summu.
ielā Ka 14,
Rīgā, Elizabetes
Preces
apskatāmas
izsoles
pārdodamo
īpašumu,
vieni;
skani
un
vienu
Rīgas
prefektūras
ārējā nodaļa
tiecošies
uz
un
kāļu,
dz. 3, paziņo:
izsludina
par
nederīgu
motoir ieskatāmi Liepājas apgabalnāri buka ragu, dēļ soda naudas dienā.
1) ka Latvijas Hipotēku ban1930. g. 30. septembri.
cikleta vadītāja apliecību Ns 402,
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai Ls 1000 piedzīšanas saskaņā ar
kas un Artūra Berga prasību
'
Ns 2214 Jaunjelgavas
Ka K. 1 3
izdotu no prefektūras 1928. g.
pie tiesu izpildītāja.
iec. miertiesneša 16781. x
lietās pret Emīliju Sakne . dzim.
19. maijā Arvidam Kalniņam,
Liepājā, 1930. g. 1. oktobri.
izpildu rakstu no 1930. g. 4. jū- Muitas priekšnieks V. Lielmežs.
Malvīni
Aleksandru
Martinov,
!6786x
Darbvedis Andžans. kas pieteikta par nozaudētu.
16773 Tiesu izp. J. Pētersons. lija ar Ka 2578.
Dobižinski, dzim. Sakne, Olga-

iegādās sacensībā

Risas prefektūra

rakstveida izsolē šādu iifla numuru piegādi:

augošu mežu:

rajona ārsts.

.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas

nodaļa uz Likuma par biedrībām ,
savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo ,
ka ar viņas 1930. g. 17. septembra
lēmumu
reģistērta
savienība:
Savienība ,,Lietuvju centrs Latvijā" , ar valdes sēdekli Rīgā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
16330r Sekretārs Fridrichsons.

IZSOLE.
Rīgas muita, pamatojoties uz muitas likuma 477., 496. un 561. p., 1930. g. 29. oktobrī, pulksten 10 rītā,
muitas pasažieru mājā pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekam Ir
tiesība tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot visas muitas formalitātes. Preces apskatāmas izsoles dienā.
Prece

£

Preču
pieteik.

3

0

Kon.
d0k

»»

1

pienākusi

Lād.

32044/26

'

No kurienes

;

Ar kuģj

618

73 I
|
—

163 I „Uranus"
156| „Egon"

9./VIII

..Regina"

Vērtība

Preč,, īpašnieks

un svars

*<ad

P a dzelzceļu

181

Preču nosaukums

Vietu skaits un zīmes

Ls

1926

1 izdalīta

Stetines

paka, Z. K. 3247/la—12a

Stikla pudeles, sv. 5,7 kg

3,13

1927. g.
I

2 I
3 I

12323
15142

5

38185

—

3224

6

38190

18

784

ļ

20./IV 1927 ļ Hamburgas
16./IV 1927| Rēveles

ļ 3 grozi un l gab.
1 maiss

I Kurvji, sv. 14,4 kg
| Azbests, sv. 80,0 kg

—
37,53 I
13,61
| V. Oertling

I

1928. g.
dzelzceļu

20./VIII

1928

Rītupes

I izd. paka A. 706/2

Sudraba izstrād., sv. 860 gr

I7./VIII
3./IX

1928

Dinkirkas

6 kastes O. S. Riga 3/5, 8/10

1658,65

1928

3./IX

1928
1928

Stetines
Stetines
Stetines
Stetines

1
I
1
3

Vīnogu vīni, sv. 177,5 kg
Litogrāfijas akmeņi, sv. 119,0 kg
Anilinkrāsas, sv. 29,6 kg
Alizarins, sv. 65,0 kg
Skārda, stikla u. c. izstrādājumi,
sv. 281,5 kg

1928

Stetines

Vilnas plīšs, sv. 80,5 kg

17./IX 1928
17./IX 1928

Stetines
Stetines

1 kaste J. B. 762
2 kastes B. R. M. S. Z. 0502/3
2 kastes P. & S. 615/16

164,23
1607,48

9

41583

200

868

„Magnus"
„Regina"
„Regina"
„Regina"

10

41988

319

868

„Regina"

11

42397

143

901

10./IX

12
13

44212
44328

307
75

940
940

„Nordland"
„Regina"
„Reģina"

14
15

44388
44781

67
153

940
940

17./IX
17./IX

1928
1928

Stetines
Stetines

16

45152

11

960

20./IX

1928

Zviedrijas

1 muca J. R. O. 41777
1 ķīpa H. R. 501
1 kaste Duvac LTD 3. Riga

17

45338

250

977

„ Regina"
„ Regina"
„Libau"
„Ostsee"

Stetines

1 kaste S. N. 5469

18
19
20

45339
45797
46358

250
75
347

977
813
977

Stetines
Hamburgas
Stetines

21

46422

62

984

3
4
1
5

22
23

46378
46905

47
—

941
3715

„Uranus"
dzelzceļu

24./IX 1928
22./VIII 1928
24./IX 1928
26./IX 1928
17./IX 1928
l./X 1928

24

48871

—

2587

dzelzceļu

25
26

50642
52989

36
34

986
604

„Sylt"
„Tula"

7

40950

192

868

8

40975

253

868

3./IX 1928

3./IX

24. '/IX 1928

„Ostsee"
„Tilly L. M. Russ"
„Ostsee"
„Rabe"

režģu kaste B. & R. 180
muca F. v. Z. 9128
muca J. G. 291h505
kastes'E. S. 1736, 1/3

Hamburgas
Valkas

kastes B. W. 12649/51
kastes G. B. 575/8
muca F. v. Z. 9336
trumuļi H. V. Riga 6661/66
7 ķīpas L. S. 200/4, 207/8 '
1 paka A. 828

26./VI 1928

Meitenes

1 paka Adrese

27./XI 1928

Hamburgas
—

3 kastes P. S. E. 15753, 1/3
1 kaste S. T. 1151

13./VII

1928

Rotterdamas

126,27
5,32

80,71
157,36
185,27

Kokvilnas audumi, sv. 525,5 kg
Skārda un dzelzs izstrādājumi,
sv. 187,5 kg
Alizarins, sv. 31,0 kg
Vilnas audumi, sv. 104,0 kg
Elektriski aparāti, sv. 93,5 kg
Skārda un galantērijas preces,
sv. 78,0 kg
Skārda izstrād., sv. 328,4 kg
Pulversbronzēšanai . sv. 234,4 kg
Alizarins, sv. 30,0 kg
Ķimikālijas, sv. 143,6 kg
Tapetes, sv. 139,7 kg
Kokvilnas audumu u. c. preces,
sv. 0,385 kg
Tabaka, sv. 2,7 kg

Dina Krimer

Otto Šeffler
M. Hurvič & Co
Edg. Lyra & Co
„Orbis"
Šenker & Co

96,97

80,59
967,13
97,45

78,32
136,42

217,55
80,52
448,99

P. Švans & Co

„Hansa"
Oskar Hartman
Kniep & Verner
O. M. Birger
I. B. Levitas
Oskar Hartman
Oskar Hartman
John Laurentz
Edg. Lyra

A. Minor

59,14

Transtred

17,07
10,00

Mūndel

Skārda izstrād., sv. 235,0 kg

113,80

Divriteņi, sv. 79,0 kg

161,04

<S Co

& Co

M. Tālroze
& Co

Šenker <S Co
Kniep & Verner

1929. g.
27
28
29
30

2789
6800
15422
25545

6
—
—
—

1310
764
1995
216

„Navex"
„Angermanland"
dzelzceļu
dzelzceļu

31
32
33
34

33576
43471
43472
61629

141
93
131
13

123
245
245
785

„Uranus"
,,Ostsee"
„Ostsee"
„Martin"

35

3715

175

„Regina"

36

14964

—

230
2271

37
38
39

17088
23028
24483

—
—
—

2425
297
302

dzelzceļu
auto 45

40

25618

—

2459

dzelzceļu

41

28073

11

723

42
43

16591
16592

—
—

1450
1350

44

p.kv. 61189

pastu

45

p.kv. 61197

pastu

46

p.kv. 68838

pastu

47
48

p.kv. 72374
p.kv. 75630

pastu
pastu

49

p.kv. 91036

pastu

50

p.kv.

1822

pastu

51

p.kv.12 846

pastu

52
53
54
55
56

p.kv. 13717
p.kv. 16091
p.kv. 16207
p.kv. 27619
30143/27

pastu
pastu
pastu
pastu
dzelzceļu
„0stsee"

ll./XII

1928

Antverpenes

13./VIII
2./V

1928

Stokholmas

1929
16./1 1929

26./IV 1929
21./V 1929
21./V. 1929.
31./VIII

44 trumuļi
2 ķīpas Adrese
1 kaste B. 358

Valkas

Meitenes

10 kastes A. B. 787/96

Hamburgas
Stetines
Stetines

1
10
1
2

ķīpa 6062,17
maisi R. J. 20/29
ķīpa J. G. 2711
gabali

1929

Dancigas

17./V 1926
27./V 1929

Stetines
Meitenes

2 ķīpas P. 1224/5
14 saiņi un 1 paka

Meitenes
—
Meitenes
Valkas
Dancigas
Indras
Indras
atp. Drezdenes
atp. Drezdenes
atp. Rumānijas
atp. Kaunas
atp. Amerikas

1 kurvis un 1 gab.

Kalcija karbids, sv. 2292,0 kg
Elektriskas baterijas, sv. 1,5 kg
Kinofilmas, sv. 17,5 kg
Ziepju pulvers u. c. preces,
sv. 239,8 kg
Kokvilna, sv. 27,0 kg
Tērauda stiepules, sv. 700,5 kg
Kokvilnas audumi, sv. 175,5 kg
Džutas audumi, sv. 18,5 kg

' 714,41

—
Ing.

5,79

154,45

I. Kamenecky

Ed. Neubuts
—

268,—

Uzrādītājs
Uzrādītājs

5,76
462,81
768,94
13,—

Uzrādītājs

Uzrādītājs

1930. g.

I

57

58
59
60

dzelzceļu

„Aija"
dzelzceļu
dzelzsceļu

—

2574

46153/28
27935/29

162
—

977
923

76249/30

1

795

„Vellamo

77280/30

—

1140

dzelzceļu

Aizrādījums.

Bez

tam

tanī

'

^

1928
1930
1930
1927
1929
1928
1928
1930
1930
1930
1930
29./IV 1930
3./VI

dzelzceļu

pašā

12./.VI
5./VIII
7./VIII
11. /VI I
19./VIII
28./III
26./III
24./III
24./1II
10./IV
24./IV

II"

1930

Amerikas

5./VI 1930
11./VII1930
16./VII 1930
24./VII 1930

Amerikas
Francijas
Vācijas
Vācijas

25./VII

1930

Vācijas

l./IX
21./VII
24./IX
ll./III
19./IX
20./VII

1930
1927
1928

Francijas
Zilupes
Stetines

1927

SSSR

1926
1925

Mentilnoto
Indras

Preču paraugi, sv. 33,0 kg

10,68

1 maiss
8 ķīpas 1/10044 Zize & subst

Kartona izstrād. u. c. preces,
sv. 67,0 kg
Džutas maiss un kurvis, sv. 19,6k
Medikamenti, sv. 14,5 kg
Sinepes u. c. pr., sv. 17,5 kg
Koka preces, sv. 135,0 kg
Džutas audumi, sv. 18,2 kg
Ādas atgriezumi, sv. 9866,0 kg
Ādas atgriezumi, sv. 9676,0 kg
Elektrisks sildītājs, sv. 4,1 kg
Elektrisks sildītājs, sv. 4,2 kg
Dārzāji, sv. 4,02 kg
Medikamenti, sv. 2,72 kg
Vilnas adīti izstr., sv. 1,13 kg
Apavi un apģērbi, sv. 0,85 kg
Apģērbi, sv. 9,5 kg
Ķīmiski
ražojumi, sv. 1,47 kg
Grāmatas, sv. 3,15 kg
Galantērijas preces, sv. 1,6 kg
Kurvji, sv. 1,1 kg
Ādas cimdi, sv. 0,15 kg
Masas, sv. 13,0 kg
Ali zarins, sv. 159,5 kg
Kartupeļu milti, sv. 44,0 kg
Papīrs, sv. 14,15 kg

11 vietas

Masas, sv. 39,0 kg

1 paka C. 448

1 kaste K. E. F. 2096
7 mucas
3 gab. H. V.
?
79 ķīpas

80 ķīpas
I pakā 3/30748

1
1
1
1
1

paka
paka
paka
paka
paka

3/30757
3/39618

3/44431

3/47980
4/63177
1 paka 3/63727
1 paka 3/3063

1 paka 3/4257
1 paka 3/01397
1 paka 3/7262
1 paka 880/lb
1 ķīpa
2 kastes A. G. F. A. 85308/9

izsolē

pārdos no iepriekšējās izsoles nepārdotās pārcenotās preces: lietotus apģērbus, maisus,
apiņus, grāmatas, skārda izstrādājumus, galantērijas preces , linus, ķīmiskus produktus, preču paraugus un citas preces.

tabaku

54,03
28,05
185,67
62,16

dzelzs

12,97
13522,90

Sovtorgflot,,"

13262,65
21,75
21,75

„Sovtorgflot"

pagasta

Madonas

apriņķī,
6 kl. pamatskolai vajadzīga

skalotāja.

Rīgas

prefektūras

6. iecirkņa

priekšnieks izsludina par nederīgu nozaudēto karaklausības apliecību Ns 37411, izd. 1928. g.
1. oktobrī no Rīgas kara apr.
pr-ka ar Eduarda Pulaks vārdu.

Līksnas pag. valde, Daugavpils

Gaujienas pag. valde, Valkas
apr., izsludina par nederīgiem,
kā nozaudētus, šādus dokumentus
1. a) Latvijas iekšz. pasi ser. PZ
Ns 013317, izd. 1927. g. 29. okt.
no Zvārtavas pag. valdes un
b) ka;a kļaus, apliecību Ns 13163,
par nederīgumu kara dienestam,
izd. no Valkas kara apr. pr-ka

Ns 024082, izd.

Arnold Sorensen

V. Grining
E. Dzērve
A. Berzenska

26,21
54,42
522,74
16,59

A. Lockenbach

19,16

Dr. Hibšman
I. Klugmans
I. Kagans

20,92

A. Ernstson

10,46
4,74
310,23

Mifa Glazer

9,76

30,91
795,89

Akcins & Co
Orbis

Austrumu Transp. Sab.
Kniep & Verner
SSSR Tirdzn.

izstrādājumus,

koka

Pārst.

izstrādājumus,
16649v

fftīģas muita.

Vēlēšana Virānes pagasta namā
Rīgas prefektūras 10. iecirkņa
š. g. 16. oktobrī,
Kandidātēm priekšnieks izsludina par nedejāpieteicas pie pagasta valdes, rīgu sadegušo karaklausības apl.
iesūtot vajadzīgos dokumentus, Ķo 1134, izdotu no Rīgas kara 1925. g. 7. septembrī — ar
vai tos iesniedzot personīgi vēlē- apriņķa
priekšnieka
1925. g. Jāņa Bisenieka vārdu, 2. Lašanas dienā līdz pulksten 10 no 8. janvārī ar Aleksandra Kiodora tvijas
iekšz.
pasi
ser.
PT
rīta. Alga pēc noteikumiem.
dzim.
1897. g. 8. novembri, K? 005170, izd. no Gaujienas
Pagasta nams un skola 8 km vārdu, dzīv. Rīgā, Akmeņu ielā pag. valdes 1927. g. 16. decembri
no Dzelzavas stacijas.
Adrese: Ns 22/24.
16799z ar Pētera - Emīla Mašīna vārdu.
caur Virāni.
16794z
Līksnas pag. valde, Daugavpils
Valsts Rīgas komercskola izPagasta valde.
sludina par nederīgu nozaudēto apriņķī, izsludina par nederīgu
Nozaudēta un tamdēļ uzskanozaudēto kara kļaus, apliecību
gatavības apliecību, izdotu no
tāma par nederīgu Polijas pils. bij. Rīgas valsts pieaugušo
Ks 23/401, izd. no Daugavpils
viduspase ar Voldemāra-Aleksandra skolas 1921. g. 15. jūnijā ar kara apr. pr-ka 1924. g. 9. febr.,
Krauze vārdu, izdota no Polijas Ke 112, ar Otto Skujas vārdu.
ar kafa dienestam nederīgu Kazikonsula Rīgā, 1928. g. 14. martā
mira Dominika d. Teivana vārdu,
Beļavas pag. valde, Madonas dzim. 1902. g.
16627z
15951b
K° 1160/28.
par
pazaudētu
Rīgas pilsētas valdes nodokļu apr., izsludina
Slates
pag.
valde
izsludina
Latvijas
iekšz. pasi MT Ns 017381/
nodaļa paziņo, ka pēc Rīgas prešādus
doku381, izd. no Beļavas pag. valdes par nederīgiem
fektūras 7. iecirkņa protokola
mentus, kā nozaudētus: 1) LatNs 02769 no 1930. g. '24.septembra 1927. g. ar Otto Baškers vārdu, ' vijas
iekšz.
pasi
ser.
KV
kuru skaitīt par nederīgu. 15947b
pamata
izsludina
pilsoņa
Artura Majors zirgu pasi, no kādas

E. Kolpacky
E. Kolpacky

36,06
30,—

____^
Virānes

,—
K. Fichtenberg
—

Gerhards & Heys
Uzrādītājs

181,12

7 .32

lapās,

„Teka"

no Slates pag.

valdes 1927. g. 13. dec, 2) ieroču
iestādes zirga pase izdota, nav apriņķī, izsludina par nederīgu atļauju
Ko 324/921, izd. no
zināms, par nozaudētu un nenozaudēto kara kļaus, apliecību Jēkabpils apr. pr-ka
1927. g.
derīgu.
K? 1456, izd. no K. S. Daugav13. apr. un 3) tirdzniecības
Zirga
pazīmes:
Dūkan-bēra pils noliktavas pr-ka 1924. g. zīmi
, izd. no Latvijas bankas
ķēve, 9 g. veca, 163 cm, abas 12. jūn. ar Jāņa Jēzupa dēla Jēkabpils nod. ar Jāna Leiskina
pakaļkājas kronīši balti.
Kursīša vārdu, dzim. 1900. g. vārdu.
15956b
Iespiests

Bukmuižas pagasta valde, Rēzeknes apriņķī, izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, šādus
dokumentus:
1) zirga pasi Ks 138, izd. no
Dagdas pagasta valdes 1926. g.

10. martā ar Grišana Jāņa vārdu,
vēlāk pārrakstītu uz Ignata Mončinskis, iekšzemes pasi ser. NL
Ke 20082/2082, izd. no Bukmuižas
pagasta valdes 1928. g. 30. martā
ar Ignata Mončinskis vārdu;
2)
karaklausības
apliecību
Ns 26235, izd. no Rēzeknes kara
apr. priekšn. 1925. g. 4. decembrī
ar Lubgana Antona vārdu;
3) zirgu pasi, izd. no nezināmas
iestādes un uz nezināmu vārdu,
uz ērzeli — 5 g. v., bēras krāsas,
2 arš. augstu, tagad piederošo
Zutim Izidoram;
4) iekšzemes pasi Ke 7767,
izd. no Rēzeknes apriņķa 3. iec.
pol. pr-ka 1920. g. 13. * febr. ar
Lipiņš Jāzepa vārdu, nederīgo
kara dienestam apliecību K° 9848,
izd. no Rēzeknes kāja apr. pr-ka
1924. g.
16. maijā
ar
to
pašu vārdu;
5) zirga pasi, izd. no nezināmas iestādes uz nezināmu vārdu,
uz ķēves bēras spalvas, krēpes
uz labo pusi, melnas, kājas līdz
ceļiem melnas, 136 cm augstu,
tagad piederošo Bodvidam Želna.

Valsts tipogrāfijā.

Sieksātes pag. valde

izsludina

par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. BV Ns 022491,

izd. no Sieksātes pag. valdes
1927. g. 26. septembri ar Molijas
Svāns vārdu.
Skrīveru

pag.

15950b
valde

Latvijas skolotāju Kopējā
slimo kase,
izsludina kases dalībnieku, ārstu
un aptieku zināšanai, ka kases
dalībnieki

izsludina

par nederīgu
nozaudēto kara
klaui. apliecību Ns 11109, izd.
no Rīgas kafa apr..pr-ka 1924. g.
4. martā ar Augusta Andreja d.
Ozoliņa vārdu.
15954b
Tumes paļ^ valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas

un

ģimenes

locekļi

var saņemt uz Latvijas skolotāju
kopējās slimo kases rēķina
ar
15% piemaksu visas tās zāles
un patentlīdzekļus, kas iespiesti
Latvijas slimo kasu savienības
izdotā Ekonomiskā farmakopejā.

Par visiem patentlīdzekļiem,
kas nav ievietoti minētā sarakstā,
iekšz. pasi ser. CV Ks 019615, kā
dalībnieki, tā ģimenes locekļi,
izd. no Tumes pag. valdes 1927. g. piemaksā
50%.
16. dec. reģ. Ns 615 ar Teodora
Minerālūdeņus, uzturas vielas
Kaures vārdu.
15953b
un inventāra priekšmetus nevar
~
/
'*

izsniegt

uz slimo kases rēķina.

2>axādi

Kases valde.

sludinājumi.
i—

__J

Koku apstrādāšanas un
tirdzniecības akc. sab.
(Timber Supply Co., Ltd.) valde,
ievērojot
akcionāru
vispārējās
sapulces lēmumus no š. g. 10. jūnija un pamatojoties uz statūtu
parag. 68., paziņo ieinteresētām
personām, ka sabiedrība iesākusi savas darbības likvidāciju.
I6808z
Valde.

Pamatojoties
ragr. 67,

uz

statūtu

pa-

Koku apstrādāšanas un tirdzniecības akciju sabiedrības
(Timber Supply Co., Ltd.)

likvidācijas kommisija,
sēdeklis Rīgā, Gertrūdes ielā
Ks 9, dz. 13, uzaicina sab. kreditorus pieteikt savas pretenzijas
viena mēneša laikā, skaitot no
šās dienas.
16809z
Likvidācijas kommisija.

