Maksa par „Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu

bez piesūtīšanas

Par:

(saņemot ekspedīcijā)
par:
Ls
gadu
18 ,—

Ls

gadu

22,—

V2 gadu

12,—

3 mēn.
6,—
1
„
2,—
Piesūtot pa pastu
un pie atkalpārdevējiem

—,12

1/2 gadu
3 mēn
1
„
Par atsevišķu
numuru ..'

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

5,—
1(70
— 10

pamatskolas

Noteikumi par valsts Rīgas technikuma
dzelzceļu ekspluatācijas nodaļu.

viešu

Lēmums par privātu žīdu mācību iestāžu

atvēršanu.
Rīkojums par mājas alus darīšanu.
Gardenes

pieturas punkta

Rīkojums par sīksūtījurrlu preču operāciju
ievešanu Daibes pieturas punktā.

SAEIMA
24.

nodaļas

Iesniegts

steidzams

pieprasījums

kvaltas pagasta robežu grozīšanu,

par

Dau-

gavpils apriņķī.
Pieprasījumu
motivē
Pieņem ir steidzamību,
J. Muižnieks.

ir

pašu

pieprasījumu.

Septiņu

dienu

laikā iekšlietu ministris dos atbildi.
Steidzamības kārtā ratificē š.g. 30. martā

Ženēvā

parakstīto

tirdzniecības

kon-

venciju.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš atbild
uz pieprasījumu par Valmieras apriņķa
valdes priekšsēdētāja rīcību, aprādīdams,
ka šī rīcība bijusi pareiza.
Šai lietā
patlaban notiekot arī revīzija. Bet valdes
priekšnieks pats
iesniedzis atlūgumos,

tamdēļ ka attiecību
saasināšanās dēļ
neesot iespējama sekmīga darbība. Pēc
ministra atbildes atklāj debatēs,
kurās
uzstājas
E.
Radziņš,
]. Šterns,
J. Vinters un E. Grantskalns.
Pēc tam sēdi slēdz.

Nākošā sēde otrdien, pulksten -5 pēc
pusdienas.

bērniem

tības ministriju

un Satiksmes ministriju.

§ IIzglītības ministrija atver, skaitot ar
1930. gada 1. septembri, pie valsts Rīgas

technikuma

dzelzceļu

ekspluatācijas

no-

daļu, kuras uzdevums sagatavot dzelzceļu ekspluatācijas un komercnozaresdarbiniekus: kantoristus, svērējus, kasierus,
telegrāfistus, staciju priekšnieku palīgus

un taml.
§2.
Nodaļa atrodas Izglītības ministrijas
pārziņā, kura ieceļ nodaļas vadītāju, apstiprina mācības spēkus un pārējos nodaļas darbiniekus un uztur nodaļu ar
saviem budžetā atvēlētiem līdzekļiem.
§3.
Technikuma paidagoģiskā padomē piedalās ar balsstiesību ari Dzelzceļu virsvaldes viens ieceltais pārstāvis, lai saskaņotu nodaļas programmu un darba
gaitu ar Dzelzceļu virsvaldes vajadzībām

un prasībām.
§4.
Nodaļas mācības plānus un programmas
izstrādā Izglītības ministrija saziņā ar
Satiksmes ministriju.

§5.
Nodaļas kurss divgadīgs. Pirmā klase
«zņem vīriešu dzimuma audzēkņus ar
nobeigtu vidusskolas izglītību, ne jaunākus par 16 un ne vecākus par 30 gadiem.
Ja pieteikušos skaits pārsniedz brīvo vietu
skaitu nodaļā, sarīkojami konkursa pārbaudījumi latviešu valodā un matemātikā.
Ja pieteikušos audzēkņu skaits ar nobeigtu vidusskolas izglītību mazāks nekā
brīvo vietu skaits, nodaļā var uzņemt
personas ar nobeigtu
par audzēkņiem

un

līdz

Dobelei

—

7,3

.,

Lāčiem

—

15,8

,,

„
,,
,,
,,
,,

Glūdai
Jelgavai

—
—

„

Bērzupei

—

Bikstiem

—

Žīdu

biedrības

Latvijā

vidusskolu

izglītības

pārvaldes priekšnieks

Rīkojums.

Pamatojoties

uz

1929.

g.

,,Valdības

nājumu

likumā

par

alkoholu

dēļas Lieldienu pārtraukumu un citas
parastās valsts iestāžu svinamās dienas.
Blakus teorētiskām mācībām klasē notiek arī audzēkņu praktiskā nodarbošanās
telegrāfa praksē pie Dzelzceļu virsvaldes.
Teorētiskām mācībām izbeidzoties, no-

saturošu

Lāmaņu saimniecību, kur turpmāk mājas
alus izgatavošanai policijas atļaujas nav

vajadzīgas.
Rīkojums stājas spēkā 7. dienā pēc
viņa publicēšanas ,,Valdības Vēstnesī".

turami audzēkņu pārbaudījumi, pēc kam

audzēkņus komandē vasaras praksē līdz
15. septembrim saskaņā ar Dzelzceļu
Virsvaldes norādījumiem.
Pa prakses

Šo rīkojumu paziņot atzīmētās vietas
iedzīvotājiem uzlieku par pienākumu pagasta valdei.

laiku audzēkņi
saņem atalgojumu
un
padoti visiem pastāvošiem Dzelzceļu virsvaldes noteikumiem.
Laiks no 15. sep-

Rīgā, 1930. g. 23. oktobrī.

Ne 3407.

Iekšlietu ministra b. A. Budže.

izlietojams au-

dzēkņu atpūtai.

Administrāt. dep-ta direktors Šlosbergs.

§9Pēc technikuma dzelzceļu ekspluatācijas
nodaļas beigšanas audzēkņus ieskaita uz
brīvām vietām dzelzceļu dienestā par
attiecīgas
ekspluatācijas
un
komercnozares darbiniekiem.

Apstiprinu.
1930. g. 22. oktobrī.
Satiksmes ministris

;

Rīkojums

par

io.

Nodaļu beigušiem pēc 2 gadu sekmīga
darba dzelzceļu dienestā Izglītības ministrija piešķir saziņā ar Satiksmes ministriju dzelzceļu ekspluatācijas techniķa

nosaukumu.
§ 11.

Vajadzīgās nodaļai dzelzceļu instrukciju
grāmatiņas un blankas Dzelzceļu virs-

Nr.

Fr.

—

„

—
—

,,

Saldum

—

46,4

,,

„
,,

,,

,,

Lutriņiem

—

54,3

„

Airīteī

—

65,2

„

,,

Skrundai
Sieksātai
Rudbāržiem
Kalvenei
Ilmājai

— 75,5
— 80,6
— 88,6
— 97,7
— 108,1

,,

— 117,0
— 120,3
— 127,6

„

,,

Durbei
Tadaiķiem
Torei

,,
,,

Liepājai pas. —

143,4

Liepājai

146,9

,,

„
„

,,

2.

,,
,,

,,

,,

vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu", — grozu savu p. g. 22. oktobra rīkojumu N° 3105, publ/l929. g.
,,Vald. Vēstn." 241. numurā par mājas
alus darīšanas bez policijas atļaujas noliegšanu, izslēdzot no aizlieguma rajona
Daugavpils apriņķa, Vīpes pagasta Meža-

tobri un turpināmas līdz
15. maijam,
atskaitot 2 nedēļas Ziemas svētku, 2 ne-

Jostai

Blīdenei
Brocēniem

,,

Vēstneša" 217. num. publicēto ,,Papildi-

dzelzceļniekiem.

km

20,6
36,4
5,5
13,7
21,7
31,9
39,7

,,

ļ.Landavs.

Teorētiskās mācības nodaļā uzsakamas
I klasē 15. septembrī, bet II klasē 1. ok-

1. oktobrim

vecāku

Izglītības ministra b. D. Jau džems.

§8.

§

pieņemti uz vienošanās pamata starp Izglī-

Lī-

vānu privātu žīdu pamatskolu" Līvānos, Daugavpils apriņķī un
3) ,,Šoloma Polocka privātus žīdu papildu kursus pamat- un

§ 7.
Pie 5. un 6. paragrāfā minēto pārbaudījumu vienādiem rezultātiem priekšroka
pie iestāšanās nodaļā dodama dzelzceļu

tembra līdz

,,Zīdu

Sludinājumu maksa:

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

audzēkņiem" Rīgā.

pirms uzņemšanas pārbaudāmi veselības ziņā, saskaņā
ar pastāvošiem dzelzceļu noteikumiem
I kategorijas amatam un bez tam psīchotecbniski.

Valdības rīkojumi un pavēles

Noteikumi JVe 383
par valsts Rīgas technikuma dzelzceļu
ekspluatācijas nodaļu,

2)

§6.
audzēkņi

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr P. Kalniņš
pulksten 5.

tos lat-

anmčrā

darbinieku

oktobrī.

izglītību, pārbaudot

valodā,-

vācu valodā un matemātikā vidusskolu pirmo divu klašu kursa

Visi

atvēršanu.

Sēde

un svētkudienas

Redakcija:
yff^p^\ļ^
, Kantoris un ekspedīcija:
^^^^
Rīgā, pili No 2. Tālrunis 20032
^§^|||^PP ^ Rīgā, pilī N<> 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12
^ir
Atvērts no pulksten 9—3

Saeima.

par

svētdienas

f^M^^^Ē^M

10,—

?'

Rīkojums

oficiāls laikraksts

jggi

pr.

Noteikumos

—

Ne 330,

kas

„

,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,

.

publicēti

1928. g. ,,Valdības Vēstneša" 55. num.
un ,,Dzelzceļu Vēstneša" 11. num., kā
arī

ievietoti

jumā

,,Dzelzceļu

rīkojumu

kopo-

II" 342.—374. Iap. p., papildināti

un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem, aiz
stacijas nosaukuma ,,Ērģeme" ierakstīt
stacijas nosaukumu
,,Gardene" ar iz-

darāmo operāciju apzīmējumu ,,p" un
šādu atzīmi piezīmes iedalē: ,,Ieslēgta
satiksmē ar visām Liepājas pas.-Glūdas
līnijas stacijām, Jelgavu, Torņakalnu

un

Rīgu pas.".
Dzelzceļu galv. direkt. v. K. Timuška,
Eksluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ozoliņš.

Valdības

485

sīksūtījumu preču operāciju ievešanu
Daibes pieturas punktā.

iestāžu paziņojumi

Pasts

1.

No 1930. g. 1. novembra ievedu Daibes

pieturas punktā, bez jau tur pastāvošām
biļešu un bagāžas operācijām, arī pasažieru
un parastā ātruma sīksūtījumu preču
operācijas.

Sakarā ar to uzdodu noteikumos Ne 330,

un

telefons.

Atvērtas:

a) pasta palignodaļas vienkāršu un ierakstītu sūtījumu operācijām:
Abačas — Bauskas apriņķa

Iecavas pag.,

Almale — Aizputes apriņķa Alšvangas pag.,
Annasmuiža — Rīgas apriņķa

Ķēču

pag.,

Berkavmuiža — Rīgas apr. Ikšķiles pag.,
Bodnieki — Bauskas apr. Misas pagastā,

Tāpat

kas publicēti 1928. g. ,,Valdības Vēstneša"
55. num un ,,Dzelzceļu Vēstneša" 11. num.,

Dzelzceļu virsvalde palīdz nodaļai pēc
iespējas ar mācības līdzekļu apgādāšanu.

kā arī ievietoti ,,Rīkojumu kopojuma II"
342—374. Iap. p., papildināti un izlaboti

Brīdaga — Valmieras apriņķa Vitrupes pag.
Dzelzāmurs — Bauskas apr. Iecavas pag.,

§ 12.
Technikuma dzelzceļu ekspluatācijas nodaļa ņem no audzēkņiem mācības un

ar vēlākiem rīkojumiem, pie Daibes pie-

Godaiņi — Bauskas apr. Iecavas pagastā,

turas punkta nosaukuma izdarāmo operāciju apzīmējuma „pb" vietā likt ,,va",

Kaijciems — Valmieras apr. Umurgas pag.,

valde izsniedz nodaļai par brīvu.

iestāšanās naudu, kuras lielumu kā pirmai,
tā otrai, noteic Izglītības ministrija. No
mācības maksas paidagoģiskā padome var

atsvabināt skolas budžetā paredzēto audzēkņu normu.

ierakstot piezīmes iedalē šādu atzīmi:
,, Izdara sīksūtījumu preču operācijas pasažieru un parastā ātrumā".

Dzelzceļu galv. direkt. v. K. Timuška.
Ekspluatācijas direkt. v. i. Kļāviņš.

§ 13.
Mazturīgiem un centīgiem audzēkņiem
var izsniegt stipendijas uzturam un mā-

§ 15.
Nodaļas audzēkņu ārstēšanu uzņemas
bez maksas Dzelzceļu virsvalde saskaņā

ar

pastāvošiem

dzelzceļu

noteikumiem.

1930. g. 12. oktobrī.
Izglītības ministris Ziemelis.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

1930. g. 21. oktobrī.
Pamatojoties uz noteikumu par privātām mācības iestādēm 1. p. un saskaņā
ar apstiprinātiem attiecīgiem statūtiem
atļauju atvērt šādas mācību iestādes:
1) „Žīdu vecāku biedrības Latvijā Rēzeknes privātu
žīdu pamatskolu"
Rēzeknē;

Spruksti — dzelzceļa stacijā Daugavpils —
Indras līnijā,
Stirna — Jelgavas apr. Lielauces pagastā,

Ūpji — Kuldīgas apriņķa

Raņķu

pagastā,

b) sarunu punkts:

Valdemārpils — dzelzceļa stacijā, StendesMazirbes līnijā,

Apstiprinu.
1930. g. 22. oktobri.
Satiksmes

II.

ministris Fr. Ozoliņš.

Pārveidotas:

c) telefona palignodaļas par pasta un teleRīkojums

par

fona

Nr. 486

Gardenes pieturas punkta atvēršanu.

No 1930. g. 1. novembra atveru DobelesBērzupes posma 21. km 5. piketā pieturas

punktu, nosaucot to par ,,Gardene ", pasažieru operācijām satiksmei ar visām
Liepājas pas.-Glūdas līnijas stacijām, Jelgavu, Torņakalnu un Rīgu pas., kā ari
nosaku no šā pieturas punkta līdz kaimiņu
tarifstacijām

šādus attālumus:

līdz

Do-

belei — 7,3 km un līdz Bērzupei — 5,5 km.

Lēmums JVe E-2095

Lipkori — Rīgas apr. Sidgundas pagastā,
Silmede — Daugavpils apr. Krāslavas pag.,

.Finanču direktora v. i. J. Leitis.

cības piederumiem.
§ 14.
Nodaļas audzēkņi var saņemt dzelzceļu
brīvbiļetes uz pastāvošiem dzelzceļu noteikumiem par dienas strādniekiem.

Jaunstūri — Valmieras apr. Rozēnu pag.,

Sakarā ar to uzdodu:

palīgnodaļām vienkāršu un ierakstītu sūtījumu operācijām:
Embūte — Liepājas apr. Embūtes pag.,
Varieba — Tukuma apr. Aizupes pagastā.
111. Iekārtotas naudas pārvedumu un paku

operācijas šādās pasta palignodaļas:
Dzeņukroga — Valkas apr. Grundzāles pag.
Kapteines — Valmieras apr. Burtnieku

pagastā,
Ķingutu — Kuldīgas apr. Kabiles pag.,
Pienēnu — Daugavpils apr. Preiļu pagastā,
Rāvu — Tukuma apr. Grenču pagastā,

1. Rīkojumā N° 156, kas iespiests
1924. g. ,,Valdības Vēstneša" 119. num.
un „Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj." 20. līdz
23. num., papildināts un izlabots ar vēlākiem rīkojumiem, tabulas N° 7a iedales

Stoļerovas — Rēzeknes apr. Rēznas pag.,
Vāverienas — Sarkaņu dzelzceļa stacijā,
Rēzeknes — Zilupes līnijā,

ar staciju nosaukumiem ierakstīt starp
Dobeles un Bērzupes staciju nosaukumiem"

Madonas apriņķa Saikavas pagastā apvienota ar Vilkates pasta palīgnodaļu un

„Gardene" ar šādiem attālumiem:

Zalvītes — Jēkabpils apr. Mazzalves pag.
IV.

Eglaju

telefona

pārdēvēta par ,,Vilkate ".

palīgnodaļa

—

Lati/Ijas bankas nedēlos pārskats
uz
A K TIV A.

. . .

Zelts lējumos un monētās .

Ārzemju valūta
Sudraba nauda
Valsts kases zīmes un
nauda
īsa termiņa vekseļi

1930. g. 22. oktobri.

Lati.

S.

24 062 792

13

Bankas naudas zīmes apgrozībā . .
Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls

41360 079 85
6 290 378 —

Speciālās

metāla

Aizdevumi pret nodrošinājumiem .

Citi aktīvi

Lati.

P A S 1 V A.

10 494 517 97
86 411593 81
59 725 239 02
17 793 725 64
~

rezerves

Noguldījumi

Tekoši rēķini
Valsts rēķini un depoziti
Citi pasīvi

.

18805

Mežāres

pasta

palīg-

nodaļa no dzelzceļa stacijas privātās telpās Daugavpils apriņķa Ungurmuižas pag.
VI.

Stiklu

pasta

telefona

un

18 734 925 25

4 351 986
3 500 000
19 400 854
52 851562

53
—
39

01

87 131969 46
11 317 733 60

palīg-

māte Jūlija Deigels pieņemta par valsts
darbinieku vecmāti Limbažos.
Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

Direktors A. Auziņš.

nacionālo svētku

gadījumā

Ekspl. pārvald. priekšn. V. Krūmiņš.

otrdienā, 28. oktobrī š. g. sūtniecība būs

Paziņojums
Limbažos

un apkārtnē

dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.

Tautas

labklājības

ministrijas

Darba

aizsardzības departaments paziņo, ka vec»

fīicsm

j

mluālnMjumi.
I
Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties

uz

Civ.

proc.

lik.

1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šā gada 30. oktobrī, attaisis
un nolasīs 1930. g. 23. maijā
mirušā Kirila Andreja d. Hausmaņa testamentu.
Jelgavā, 1930. g.23. oktobri.
18879z
L. N° 2603/30. g.
Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekretārs Mittelhofs.
Rīgas pilsētas 3. rajona īres valde

slēgta.
Parastā pieņemšana notiks no pīkst. 12
līdz pīkst. 13 sūtniecības telpās, turpat
notiks ari no pīkst. 17 līdz pīkst. 19 vietējās čechoslovāku kolonijas un latvjučechoslovāku biedrības biedru pieņemšana.

maksā zalogs — desmitā daļa no

dienai.

Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.
Rīgā, 1930. g. 12. oktobrī.
18822 Tiesu izp. Ķazubierns.
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

Rīgas apgabaltiesas

3. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
1883lz
M. Aroniets.
5. novembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Polockas ielā Ne I, dz. 8,
Rīgas 12. iec. miertiesnesis ar
pārdos Fridricha Torstera kušo paziņo, ka Anastasija Ašma- stamo mantu, sastāvošu no ēdamnis par tirgošanos ar cilvēku uzgalda un krēsliem, novērtētu par
turam nederīgām dūmu desām, Ls 220,—.
š. g. 8. augustā, Latgales tirgū, uz
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
sodu lik. 210Ļ p., ar tiesas š. g. kā arī apskatīt pārdodamo mantu
8. septembra pavēli, sodīta ar varēs pārdošanas dienā uz vietas.
maksātnespējas
Ls 25,— vai
Rīgā, 1930. g. 20. oktobrī.
gadījumā, ar arestu uz 7 dienām.
18825 Tiesu izp. J . Ķazubierns.
Rīgā, 1930. g. Ne 1807.
īres

valdes priekšsēdētājs

18884z Miertiesu. K. Vikmanis.
Ar Krāslavas 1. iec. miertiesn.
1930. g. 30. septembra spriedumu

Faitels Movša d. Levins par tīrības neievērošanu savā gaļas
tirgotavā Indrā, uz Sod. lik.
209. p. pamata sodīts ar Ls 30,—
naudas soda, vai nesamaksāšanas
gadījumā ar arestu uz 7 dienām.
Spriedums

spēkā.

stājies

likumīgā

K. i. Ne 516/30.

Krāslavā, 1930. g. 22. oktobrī.
18885z

Miertiesnesis

A. Ozols.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 127,
paziņo:
l) 'ka Pētera Elsiņa un Nauma
Muškatina prasībās p-et Artemiju (Arturu) un Raižu Bobrovskiem un Michaiiu
un Mariju
Luborskiem par Ls 12.469,11 ar
% un izdev. pēc obligācijas un
vekseļa
1931. g. 29. janvārī,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Artemija
un Raizas Bobrovsku un JVfichaila
un Marijas Luborsku nekustamo
kas atrodas
īpašumu,
Rīgā,
Bieriņos,
Codes
ielā
Nē 15,

apgabaltiesas

Rīgas

apr.

apvērtēšanas summas, un
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
5) ka zemes grāmatas šim 1930. g. 18. decembrī, plķst. 10
īpašumam ved Rīgas-Valmieras dienā, Rīgas apgabaltiesas noliktā ūtrupe Jāņa Dāvā Doles
zemes grāmatu nodaļā.
Personām, k"!tn ir kādas tie- pagasta Saulnoru mājas pārdosības uz pārdodamo īpašumu, kas šanai ir atcelta.
pārdošanu nepielaiž, tādas tieRīgā, 1930. g. 18. oktobrī.
sības jāpierāda līdz pārdošanas 18907z Tiesu izp. E. Liepiņš.

izpildītājs paziņo, ka 1930. g,
uz Lik. p. telpu īri 12. p. un Civ. 5. novembrī, pulksten 10 dienā,
lik. 146032. un 146033. p. pamata Rīgā, Marijas ielā Nē 49, dz. 41,
uzaicina personas, kam uz to II torgos pārdos Augusta Kalniņa
tiesības, ierasties īres valdes telpās kustamo mantu, sastāvošu no
Rīgā, Elizabetes ielā Nē 15 un uzvalkiem un mēteļa, novērtētu
saņemt 140 latus īres naudas par par Ls 420,—.
laiku no 1930. g. 1. oktobra līdz
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
1930. g. 1. novembrim par veikalu kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Rīgā, Marijas ielā .Nē 60, kurti varēs pārdošanas dienā uz vietas.
summu deponējis Benno MichaRīgā, 1930. g. 20. oktobri.
Jovič, tamdēļ ka viņam neesot 18824 Tiesu izp. J. Ķazubierns.
zināma persona, kurni
tiesība
saņemt šo īres naudu.

Rīgas

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
8. novembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brambergas ielā Ne 14,
pārdos Kārļa Grīnberga kustamo
mantu, sastāvošu no zirga, vāģiem, raspuskas, vistām, mēbelēm
u. c, novērtētu par Ls 286,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1930.g. 20. oktobrī.
18823 Tiesu izp. I. Ķazubierns.
Rīgas apgabaltiesas

9. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka
1930. g.
1. novembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Nē 4, augļu
veik. un kondit un pulksten 11,
Elizabetes ielā Nē 61, augļu veik.
un kondit., a/s. ,,Laima" lietā,
pārdos Feodora Kutuzova kustamo mantu, sastāvošu no veikala iekārtas, augļiem u. c. novērtētu par Ls 525,75,— .
Izzināt sarakstu novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā tiz vietas.
Rīgā, 1930. g. 17. oktobrī.
18826

Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo , ka
C noftādā Ne 16, VI hip. iec. 1930. g. 5. novembrī, plkšt. 1C
ar zemes grāmatu reģ Nē 2309 dienā, Slokas pag., Lapmežciemā.
un sastāv no Bieriņu muižas II izsolē pārdos Pētera un Līzes
7emes gabala ar JNB 865 F, kas Kļavu kustamo mantu, sastāvošu
atdalīts no immob. VI — 354, no 10 reņģu tīkliem ar virvēm
zemes platība 160 446 kv. mtr.; un korķiem, govs un vāģiem un
novērtētu par Ls 740.
2) ka īpašums publiskiem torIzzināt sarakstu, novērtējumu,
giem apvērtēts par Ls 50.C00 —;
3) ka īpašums apgrūtināts ar kā ari apskatīt pārdodamo mantu
hip. parādiem par Ls 165.800,— ; varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1930. g. 18. oktobrī.
4) ka personām,
kas
vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie- 18827
Tiesu izp. E. Liepiņš.

teātris.

2 dienā Annijas Simsones
viesizrādē par tautas izrāžu cenām Annas Brigaderes dzīves spēle „Š u vēj as sapnis". Pulksten 7.30 vakarā P. Aldres ,,L ī d u m n i e k i".
— Pirmdien, 27. oktobrī, pulksten 5 pēc pusdienas karavīriem Arnolda un Bacha komēdija
,,Pie Sloku ezera". — Otrdien, 28. oktobri,
pulksten 7.30 vakarā Annijas Simsones viesizrādē par tautas izrāžu cenām L. Fodora komēdija „P i 1 d s p a 1 v a". — Trešdien, 29. oktobrī,
7.30 vakarā pirmo

reizi

Paula Franka

šķiras
viesnīcā"
komēdija
,,Pirmās
Biļetes jau dabūjamas.
J. Zariņa režijā.
Dailes

RĪGA.
Čechoslovāķijas

SestdieM, 25.
oktobri,
pulksten 7.30 vakarā tautas izrādē H. Raudzepa
komēdija ,,M i k u m e r d i". — Svētdien, 26. ok-

Nacionālais

pulksten

nodaļas vadītājs Dr Driba.

nodaļa atrodas Ventspils apriņķa Puzes
pagastā, Urgas pasta palīgnodaļa — Valmieras apriņķa Vilzēnu pagastā.

KURSI

tobri, pulksten

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

Rīgā, 1930. g. 22. oktobrī.

Pārvietota

48 849 295 —

246 138 326 24

246l38326 24

V.

S

Māksla.
Sestdien, 25. okiobrī, ČaiNacionālā opera.
kovska opera ,,J o 1 a n t a" un Rimska-Korsakova
ballets ,,Šecherazad e". Diriģents Teodors
1
Reiters. — Svētdien, 26. oktobri, pulksten
„Traviata". Diriģents
dienā tautas izrādē
Otto Karls. Pulksten 4 dienā 1905. g. revolūcijas
Pulksten 7.30 vakarā ,,Ta'is".
atceres akts.
Diriģents Teodors Reiters. — Pirmdien, 27. oktobri, pulksten 8 vakarā Marijas Kurenko
pēdējais koncerts veltīts A. Grečaņinova
Pie klavierēm autors. — Otrdien,
darbiem.
28. oktobrī, „Džonnijs
uzspēlē".

teātris.

25. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā . Amors uz drednauta".
Studentiem, skolniekiem un karavīriem puscenas. — Svētdien, 26. oktobrī, pulksten 11 rītā
bērniem „G a 1 d i ņ,
klajie s!"
Pulksten 2
dienā tautas
izrādē ,,Spoku
vilciens".
Pulksten 7.30 vakarā prof. P. Zaksa viesizrādē
90. reizi ,,Trej meitiņas". —Pirmdien, 27. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā ,,0 j ā r s". — Otrdien,
28. oktobri, pulksten 7.30 vakarā ,,Ojārs ". —
Trešdien, 29. oktobri, pulksten 7.30 vakarā prof.
Paula Zaksa viesizrādē „T r e j m e i t i ņ a s".

Sestdien,

Latgales apgabaltiesas

Daugav-

pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-

pilī, 3. janvāra ielā Ne 12, paziņo:
1) ka

Valsts

zemes

bankas

Ls
prasības lietā par
ar soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā
ar Valsts zemes bankas
statūtu not. 43.-49. p. 1931.
|
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas 24. janvārī, pulksten
10 rītā,
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kanapgabalDaugavpilī,
Latgales
celeja atrodas Jelgavā, Akadē- tiesas civīlnodaļas
sēžu zālē
mijas ielā Nā 24, ist. 20, paziņo: publiskos
torgos pārdos Jāņa
1) ka Rīgas namu īpašnieku Jegora d. Stepčenko nekustamo
2. krāj - aizdevu sab. prasības īpašumu, kas atrodas Ludzas
apmierināšanai 1931. g. 28. jan- apr. Brigu pagastā Borchovasvārī, pulksten 10 rītā, Jelgavas Kleišu s. v. Ne 28 ar zemes grāapgabaltiesas
sēžu zālē
otros matu reģ. Ne 10872 un sastāv no
publiskos torgos pārdos Jēkaba grunts gabala 2,003 ha platībā;
Jura dēla Esvariņa nekustamo
2) ka īpašums publiskiem torīpašumu Jēkabpils apr. Viesītes
giem apvērtēts par Ls 200,—;
pagasta ,,Sverne !." mājas, ar
3) ka īpašums apgrūtināts ar
zemes grām. reģ.
Ns 4504;
hipotēku parādiem par Ls 100,—;
2) ka īpašums publiskiem tor4) ka personām, kas vēlas pie
giem apvērtēts par Ls 10.000,—;
3) ka īpašums apgrūtināts ar torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
hipot. parādiem par Ls 24.000,— zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas, un
ar <%;
4) ka personām, kas vēlas pie
5) ka zemes grāmatās šīm īpatorgiem dalību ņemt, jāiemaksā šumam ved atzīmes Latgales
zalogs — desmitā daļa no apvēr- zemes grāmatu nodaļā.
tēšanas
summas
un
jāstāda
Personām, kam ir kādas tiepriekšā apliecība par to, ka no sības uz pārdodamo īpašumu, kas
Tieslietu ministrijas puses nav pārdošanu nepielaiž, tādas tiešķēršļu minētām personām iegūt sības jāuzrāda līdz pārdošanas

102,

Devīzes:
1 Anglijas mārciņa

100 Francijas franku
100 Beļģijas

beigu

100 Šveices franku
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu

....

100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu

100 Austrijas šiliņu
100 Čechoslovāķijas kronu

72,85—73,55
15,31—15,46
.... 208,45—209,50

100
100
100
100
100

Holandes guldeņu
Vācijas marku
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu
,100 Lietavas litu

.

.

123,30—123,95
12,97—13,09

137,80—138,50
57,55—58,75
51,40—52,10

Dārgmetāli:

3425—3445
53—61

Zelts 1 kg

Sudrabs 1 kg
Vērtspapīri:

98—100
98—100

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

92—93

96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktors

Daugav-

tiesu

izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugavpilī , 3. janvāra ielā Ne 12, paziņo:
1) ka
prasības

5,181—5,191
25,19—25,24
20,28—20,43
72,10—72,65
100,40—101,15
27,06—27,27
138,95—139,65
138,45—139,15
138,45—139,15

1 Amerikas dollars

Latgales apgabaltiesas

pils I. iecirkņa

1930. gada 25. oktobrī.

Rīgas biržā

Valsts zemes bankas
lietā
par
Ls 241,53

M. Ārons.

Latgales apgabaltiesas

Daugav-

pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja
atrodas
Daugavpilī,
3. janvāra ielā Ne 12, paziņo:
1)

ka Valsts

zemes

bankas

prasības
ar soda

lietā
par
Ls 90,37
ar soda naiidu un termiņmaksām,
naudu
un
termiņsaskaņā ar Valsts zemes bankas maksām,
saskaņā
ar
Valsts
statūtu 43.-49. p. 1931. g. zemes
bankas
statūtu
43:
24. janvārī, pulksten 10 rītā, līdz 49. p. noteikumiem 1931. g.
Daugavpilī,
Latgales apgabal24. janvārī,
pulksten 10 rītā,
tiesas
civīlnodaļas
sēžu
zālē Daugavpilī,
Latgales
apgabalotros publiskos
torgos pārdos tiesas civīlnodaļas sēžu zālē puNemnona un Jermolaja Andreja bliskos torgos pārdos Eduarda
d.
d.
Vorobjevu
nekustamo Franča d. Solozemnieka nekuīpašumu, kas atrodas Daugavpils stamo īpašumu,
kas
atrodas
apr. Višķu
pag.
Priednieku Rēzeknes apr. Varakļānu
pag.
mājās ar zemes grāmatu reģistra Ozolnieku Nē 21F ar zemes
Ns 7407 un sastāv no zemes grāmatu reģ. Ne 11646 un sastāv
gabala 13,83 ha platībā, no kuno
zemes
gabala
17,32 ha
riem 13,42 ha derīgas un 0,41 ha platībā;.
nederīgas zemes;
2) ka īpašums publiskiem tor2) ka īpašums publiskiem tor- giem apvērtēts par Ls 2200,—;
giem apvērtēts par Ls 6000,—;
3) ka īpašums apgrūtināts ar
3; ka īpašums apgrūtināts ar hipot. parādiem par Ls 2300,—;
4) ka personām, kas vēlas pie
hipotēku parādiem par Ls 5600;
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas;
zalogs — desmitā daļa no apvēr5) ka zemes grāmatās šim īpatēšanas summas, un
šumam ved atzīmes Latgales
5) ka zemes grāmatās šim īpašumam ved atzīmes Latgales zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības

zemes grāmatu nodaļā.

uz pārdodamo īpašumu, kas pārsības uz pārdodamo īpašumu, kas došanu nepielaiž, tādas tiesības
dienai.
nekustamo īpašumu, un
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai!
pārdošanu nepielaiž, tādas tie5) ka
zemes
grāmatas šim
Visi papīri un dokumenti, atVisi papīri un dokumenti, attieīpašumam ved Jēkabpils-Ilūkstes tiecošies uz pārdodamo īpašumu, sības jāuzrāda līdz pārdošanas cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
dienai.
zemes grāmatu nodaļā.
ir ieskatāmi Latgales apgabalieskatāmi Lafgales apgabaltiesas.
Visi papīri un dokumenti, atPersonām, kam ir kādas tietiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.
3. civīlnodaļas kancelejā.
tiecošies
uz
pārdodamo
īpašumu,
sības uz pārdodamo
īpašumu,
Daugavpilī, 1930. g. 21. okt.
Daugavpilī, 1930. g. 21. okt.
ir
ieskatāmi
Latgales
apgabalkas pārdošanu nepielaiž, tādas L. Ne 1665/30.
18897 tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā. 18902
L. Nā 1171.
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
Tiesu iznild. A. Menšikovs.
Tiesu izp. A. Menšikovs.
Daugavpilī, 1930. g. 21. okt.
dienai.
Visi papīri un dokumenti, atLatgales apgabaltiesas Daugavtiecošies uz pārdodamo īpašumu , pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
ir
ieskatāmi
pilsētas
Jelgavas
kanceleja atrodas
Daugavpilī,
tiesu izpildītāja' kancelejā.
3. janvāra ielā 12, paziņo:
Jelgavā, 1930. g. 23. oktobrī.
1) ka Latvijas hipotēku bankas
18888 Tiesu izp. Ķ. Burdais.
prasības lietā par Ls 14,847,—
Latgases apgabaltiesas Daugavar soda naudu un termiņmaksām,
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
saskaņā ar
hipotēku ' bankas
kura kanceleja atrodas Daugavstatūtu 13.—20. p. not., 1931. g.
pilī, 3. janvāra ielā Ne 12, paziņo: 24. janvāri, pīkst. 10
rītā, Dau1) ka Antona Kazindas pragavpilī, Latgales apgabaltiesas
o
sības
lietā par Ls 872,63 ar
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
un izdevumiem pēc Daugavpils
torgos pārdos Sergeja Jāņa d.
4. iec. miertiesneša izpildu rakstā Staprana nekustamo
īpašumu,
Nēl no 1929. g. 6. apr. 1931. g. kas atrodas
Jaunlatgales apr.,
24. janvārī, puikst. 10 rītā, DauAugšpils pagastā, Jaunlatgales
gavpilī, Latgales apgabaltiesas biezi apdzīvotā vietā ar zemes
civīlnodaļas sēžu zālē * publiskos
grāmatu reģistra
Nē 1313 un
torgos
pārdos
Timoteja
m. sastāv no zemes gabala
M° 7 F,
Uljanas
Jesipovich
nekustamo 2173 kv. metru platībā ar ēkām,
īpašumu, kas atrodas Daugavatdalīta no Bokovas muižas;
uti
pilī, Aglones ielā Nē 9
2) ka īpašums publiskiem torstāv
no
gruntsgabala
Ne 7,
giem apvērtēts par Ls 15.000;
157i/ 2 kv. asis platībā;
2) ka īpašums publiskiem tor3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 15.000;
giem apvertē.ts par Ls 1000;
3) ka īpašums apgrūtināts at
4) ka personām, kas vēlas pie
hipotēku parādiem par Ls —;
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
4) ka
personām, kas vēlas pie zalogs — desmitā daļa no aptorgiem dalību ņemt, jāiemaksā vērtēšanas summas, un
zaiogs — desmitā daļa no apvēr5)
ka
zemes
grāmatās
šim
tēšanas summas, un
īpašumam ved atzīmes Latgales
5) ka zemes grāmatās šim īpa- zemes grāmatu nodaļā.
šumam ved atzīmes
Latgales
Personām, kam ir kādas tiezemes grāmattf nodaļa.
Personām, kam ir kādas tie- sības uz pārdodamo īpašumu, kas
sības uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž, tādas tiepārdošanu nepielaiž, tādas tie- sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
Visi papīri un dokumenti, atdienai,
Visi papīri un dokumenti, at- tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
tiecošies uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Latgales apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.
ir ieskatāmi Latgales apgabalDaugavpilī, 1930. g. 21. oktobrī.
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.
L. Ne 744.
18898
Daugavpilī, 1930.g. 21.oktobrī.
Tiesu izp. A. Menšikovs.
Tiesu izp. A. Menšikovs.

,/

sa

Personām,

kam. ir kādas

18900
Tiesu

tie-

L. Ne 1724
izpild. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-

pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja
atrodas
Daugavpilī,
3. janvāra ielā Nē 12, paziņo:

1) ka

Latgales akciju bankas
prasības lietā par Ls 10.000,—
ar !\,, un izdevumiem pēc Latgales apgabaltiesas
I civ. nodaļas sprieduma Nē 1926 no
1930. g. 17./19. febr. 1931. g.
24. janvārī, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī,
Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos
pārdos Ipolita
Borisa d. Rimšana nekustamo
īpašumu, kas atrodas Daugavpilī, Zaļā ielā Ne 3 un 5 ar zemes
grām. reģ. Nē 3703 un sastāv no
gruntsgabala
1313/7 kv.
saž.
platības;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 20.000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem nar Ls —;

Latgales apgabalt. Daugavpils
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Daugavpilī, 3. janvāra ielā Nē 12, paziņo:
1) ka Latgales Lauksaimnieku
Centrāla

kooperatīva

prasības

lietā par Ls 1360,— ar % un
izdevumiem, 1931. g. 24. janvārī,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Latgales apgabalt. civīlnodaļas sēžu

'torgos pārdos
publiskos
Pētera dēla Gavara nekustamu īpašumu, kas atrodas
Daugavpils apr. Preiļu pagastā
Mazo-Gavaru
sādžā Ne 5, ar
zemes grāmatu reģ. JMa 4504 un'
sastāv no zemes gabala 30,28 ha
platībā ar ēkām;
zālē

Pāvela

2) ka īpašums publiskiem tor-

giem apvērtēts par Ls 5500;
3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 6700;
4) ka
vēlas
personām, kas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa,
no apvērtēšanas summas, un
•5) ka

zemes

grāmatas

sim

īpašumam ved atzīmes Latgales
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zemes grāmatu nodaļā.
zalogs — desmitā daļa no apPersonām, kam ir kādas tievērtēšanas summas un
sības uz pārdodamo īpašumu,
5) ka zemes grāmatās šim īpa- kas pārdošanu nepielaiž, tādas
šumam ved atzīmes Latgales tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesīVisi papīri un dokumenti, atbas uz pārdodamo īpašumu, kas tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī- ir ieskatāmi Latgales apgabalt.
bas jāuzrāda līdz pārdošanas 1. civīlnodaļas kancelejā.
dienai.
Daugavpilī, 1930. g. 21.okt.
Visi papīri un dokumenti, attieL. Nē 407
18903
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
Tiesu izp. A. Menšikovs. _
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu1. civīlnodaļas kancelejā.
motocikleta
dina par nederīgu
Daugavpilī, 1930. g. 21. oktobrī. braukšanas Nē 191, kuru Kārlis
18901 '
L. Nē 932
Rottmanns nieteicis par nozauTiesu izp. A. Menšikovs. dētu.
18916o
4)

i<a personām,

kas vēlas

pie

(

>

€itii

iestāšu

ziņo, ka š. g. 29. un 30.

mitsāinajumi.

Rīgas-Preču

Iekšlietu ministrijai
pilsoņi:
1) Jānis (Ivans) Vepris, dzim.
1909. g. 19. oktobrī (reģistrēts Lietavā), dzīvojošs Rīgā, Citadelē
Nē 47, dz. 29, kas vēlas saukties
uzvārdā ,,Priedulājs ";
2) Aleksandrs
Nevedomskis,
dzim. 1880. g. 25. augustā (reģistrēts Sv. Ģertrūdes I draudzē),
ar
sievu
Emīliju-Almu , dzim.

Skabeiks, dzim. 1888. g. 22. jūnijā
(reģistrēta Mežotnes ev.-lut. draudzē), un dēlu Vitoldu, dzim.
1926. g. 25. februārī (reģistrēts
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu no-

daļā), dzīvojoši Rīgā, Elizabetes
ielā Nē 77, dz. 18, kas vēlas
saukties uzvārdā ,,Birze ";
3) Ansis Bērziņš (Prokums),
dzim. 1884. g. 11. martā (reģistrēts Balgales ev.-lut. draudzē),
ar sievu Mariju, dzim. Rozenbergs, dzim. 1885. g. 22. jūnijā
(reģistrēta Balgales ev.-lut. draudzē), dzīvojoši Talsu apriņķī,
Zentenes pagasta Remesu mājās,
kas vēlas saukties uzvārdā „Bērziņš";
4) Aleksandrs Krotovs, dzim.
1908. g. 6. novembrī (dzimšanas
apliecība nevarot iegūt), dzīvojošs Jelgavas apriņķī, Lielvircavas
pagasta Līgotņu mājās, kas vēlas
uzvārdā ,,Strazdiņš";

5) Minna

stacijā,

oktobrī,
pulkst. 10,

Vandos ūtrupē

iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas

saukties

Rign-Precu stacijas pr-ks

Utubārzda, arī Bārz-

diņš, dzim. 1891. g. 18. februārī
(reģistrēta Kokneses ev.-lut.draudzē), dzīvojoša Jēkabpils apr.,
Sēlpils pagasta Mežsētās, kas
vēlas saukties uzvārdā ,,Bārz-

diņš";
6) Jānis Zemzars, arī Zariņš,
dzim. 1878. g. 8. jūlijā (reģistrēts
Siguldas-Ķempu
ev.-lut. ' draudzē), ar sievu Matildi, dzim.
Blūmiņš, dzim. 1879.., g. 7. febr.,

šādus no saņēmējiem neizpirktus sūtījumus:
1) 1 mc. siļķes, sālītas,sv.l60 kg
Līvāni — Rīga-pr.
pēc
sūt.
Nē 491998, nosūt. E. Trainins,
san.

dupl. uzr.;

2) 2 mc. si|ķes,sālītas,sv.308 kg
pēc sūt. Mārciena — Rīga-pr.
Nē 98955, nosūt. N. Rožeckij, saņ.
dupl. uzr.;
3) 2 kst. augu sviests, sv. 33 kg
pēc sūt. Dobele — Rīga-pr.
Nē 77067, nosūt. A. Abramsons,
saņ.

dupl. uzr.;

4) 2 ņk. makalatūra, sv. 21 kg
pēc sūt. Vaiņode — Rīga-pr.
Nē 187095, nosūt. A. Reneslācis,
saņ. ,,Latvis ";
5) 1 kst. ievārījumi, sv. 34 kg
pēc
sūt.
Kuprava—Rīga-pr.
Nē 115998, nosūt. R. Zamuels,
saņ. dupl. uzr.;
6) 2 kst. iepakojuma salmi,
sv. 80 kg pēc sūt. Jaunlatgale—
Rīga-pr. ' Nē 207291, nosūt, b-ba
,,Šķiedra ", saņ. dupl. uzr.;
7) 1 kst. podi krāsns, māla,
neglazēti, sv. 109 kg pēc sūt.
Rīga I — Valmiera Nē 199645,
nosūt. P. Boehms, saņ. K. Nikitins:
8)

1

ms.

kartupeļi,

sv. 65 kg

pēc sūt. Rūjiena
— Rīga-pr.
Nē 196046, nosūt. A. Burvā, saņ.
A. Kampus;
9) 16 ms. kartupeļi, sv. 1212 kg
pēc sūt. Madona — Rīga-pr.
Nē 205611, nosūt. A. Gailītis, saņ.
dupl. uzr.;
10) 1 kst.

koka, sv.

107 kg.

pēc

sūt. Rītupe — Rīga-pr.
Nē 176767, nosūt. M. Dale, saņ.
a/s. Kļavinš;
11) . 19 kst., koka, sv. 240 kg.
pēc sūt. Tukums I — Rīga-pr.

Nē 204675, nosūt. laun. aptieka
D. u. R. Bērmaņi, saņ. dupl.
uzr.;
12) 3 kst., koka, liet., sv. 83 kg
(reģistrēta Siguldas-Ķempu
ev.lut. draudzē), dzīvojoši Rīgas pēc sūt. Stende — Rīga-pr.
apriņķī, Vildogas pagasta Kalēju Nē 218965, nosūt. A. Valdmans,
mājās, kas vēlas saukties uz- san. P. Levensons;
13) 13 kst., koka, liet., sv.
vārdā ,,Zemzaris ";
73 kg pēc sūt. Vaiņode — Rīga-pr.
7) Horācijs
(Horatio)
Bernhards (Bernfīardts), dzim. 1904.g. Nē 187027, nosūt. Ž. Imuš, saņ.
1. maijā (reģistrēts Rīgas dzimtE. Venters;
sarakstu nodaļā),
14) 1 kst. koka, sv. 29 kg pēc
dzīv.
Rīgā,
Reimersa ielā Nē 1, kas vēlas sūt. Stende — Rīga-pr. Nē 218894,
saukties
uzvārdā
,,Bernhards- nosūt. Stendes pat. b-ba ,,LauciMaikapars";
nieks" , saņ. Stikla fabr. ,,Feniks ";
8) Jānis Leitis, dzim. 1906. g.
15) 1 mc, koka eļļas, sv. 13 kg
26. septembrī (reģistrēts
Limpēc sūt.
Ikšķele — Rīga-pr.
bažu ev.-lut. draudzē), dzīvojošs Nē 60100, nosūt. V. Meiersons,
Valmieras apr., Limbažos, Dārza saņ. dupl. uzr.;
ielā Nē 13, kas vēlas saukties
16) 3 mc, koka, sv. 16 kg
uzvārdā ,,Zemgalis ";
pēc sūt. Lielvārde — Rīga-pr.
, 9) Jānis Troika, arī Sproģis, Nē 54253, nosūt. Fr. Strižuks, saņ.
dzim. 1909.g. 20.martā (reģistrēts dupl. uzr.; . '
10 kg
Dundagas ev.-lut. draudzē), dzī17) 1 kst., koka, sv.
vojošs Ventspils apriņķī, Puzes pēc Rīgas galv. bagāžu pavadpagasta Jaunpūcēs, kas vēlas zīmes Nē 58646;
saukties uzvārdā ,,Sproģis ";
18) 1 kst., koka, sv. 21 kg pēc
galv. bagāžu pavadzīmes
10) Anna
Kovaļenoks,
dzim. Rīgas
Vecītis, dzim. 1879. g. 17. jūlijā Nē 61776;
(dzimšanas apliecību nevarot ie19) 3 kst., koka, sv. 8 kg pēc
gūt), ar dēliem: Jāni, dzim. Rīgas galv. bagāžu pavadzīmes
1909. g. 3. jūlijā, Kārli, dzim. Nē 63490;
20) 1 kst., koka, sv. 8 kg pēc
1911. g. 1. decembrī, Augustu,
bagāžu
pavadzīmes
dzim. 1918. g. 20. oktobrī, un Bulduru
1914. g. Nē 407498.
meitu Mildu, dzim.
9. janvārī, dzīvojoši Rīgas apr.,
Rīgas stacijas priekšnieka v.
Pūriņš.
Ķēču pagasta Sūrumos, kas vēlas 18912r
saukties uzvārdā ,,Ceriņš".
Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
Varbūtēji iebildumi, pret piepaziņo, ka š. g. 5. novembrī,
vesto lūgumu
ievērošanu, iepulksten 10 rītā, Elizabetes ielā
sniedzami Iekšlietu
ministrijai
Nē 17, dz. 6, pārdos vairāksolīšanā
triju mēnešu laikā, skaitot no šā Eduarda Lācera kustamu mantu,
sludinājuma publicēšanas dienas: sastāvošu no
viena.,,Riter Hallo"
pretējā gadījumā, pēc minētā firmas pianino, diviem
trimo
termina notecēšanas,
lūgumus spoguļiem
un
viena ozolkoka
izpildīs.
Nē 40372 V.
drēbju skapja, kopvērtībā par
Rīgā, 1930. g. 24. oktobrī.
18809o
Ls 650.
Administratīvā departamenta
Rīgas' prēf. 8. iec. priekšnieks
vicedirektors V. Ludiņ š,
dara zināmu, ka uz š. g. 29. okt.
Pasu nodaļas vadītājs
naglu fabrikai B. Ritofs & G.
18906z
P. Kurzemnieks.
Nanos, Artilērijas ielā Nē 29/31
departamenta dažādu

1930. g. 30.

oktobrī, plkšt.

12

dienā, Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns90,
dz. 9,
pārdos
vairāksolīšanā
Leiba Gersona kustamu mantu,
novērtētu par Ls 649.32 un sastāvošu no mēbelēm viņa dažādu
nodokļu parāda segšanai.
Rīgā, 1930. g. 24. oktobrī.
18908 Piedzinējs A.Lavrovskis.
Rīgas

prēf.

1.

iec. priekšnieks

paziņo, ka 1930. g. 1. novembri,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Nē 7, dz. 4, pārdos Racheles
Drazne kustamu mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas un
novērtētu par Ls 570, Haimam
Rubinām un Jāzepam Dannenbergam pienākošā īres parāda
segšanai.
18808o
Rīgas prēf. 2. iec. rpiekšnieks
paziņo, ka š. g. 4. novembrī,
'
pulksten 10 rītā, Skolas ielā Nē 3
pārdos vairāksolīšanā Jāņa Krastiņa kustamu mantu, sastāvošu
no divām lielām ,,Rojai" rakstāmmašīnām, kopvērt. par Ls 598,59.
Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu"
dina par nederīgu automobiļa
braukšanas Nē 495, kuru Voldemārs Cielen/ pieteicis par no18917o
zaudētu.

uz

likumu

par

zemes fondā
ieskaitīto
zemju hipotēkārisku parādu no-

prēf. ārējā

nodaļa

izslu-

dina par nederīgu automobiļa
braukšanas atļauju 1930. gadam
No 673, izd. no prēf. Grietai
Princis, kas pieteikta par nozaud.

500

rbļ.

no

1895.

g.

Latvijas banka
pārdod namu

Jushiau

ielā Jlr. 1.

ARSENĀLS

rakstveida izsolē zemāk minēto materiālu piegādi:

Latvijas banka

JalienasZemtura" Alūksnes un Kolberpu veikalupreces.

> Rīgas pilsētas nekostai īpašumu nodala
fiofms

Nē

1054;

21) par

1.000 rbļ. no 1896. g,
20. augusta ar Nē 1146, apstiprināta uz nek. īpaš. Rīgā, IV hip.
iec, ar zemes grām. reģ. Ns 992;
22) par 2.000 rbļ. no 1894. g.

12. maija ar Nē 407;
23) par 1.500 rbļ. no 1897. g.
10. decembra ar Nē 2039;
24) par 3.500 rbļ. no 1897. g,
10. decembra ar Nē 2040;
25) par 3.500 rbļ. no 1908. g.
29. jūlija ar Nē 1009, apstiprinoliktā mantu izūtrupēšana ir nātas uz nek. īpaš. Rīgā, IV hip.
atcelta, jo parādnieki savu parādu iec, ar zemes grām. reģ. Nē 1314;
18813c
ir nokārtojuši.
26)'par 4.000 rbļ. no 1898. g.
Rīgas prēf. 12. iec. priekšnieks 22. aprīļa ar Nē 757;
27) par 2.000 rbļ. no 1898. g.
1930. g. 4. novembrī, pulksten 11,
vairāksolīšanā 15. jūlija ar Nē 1432, apstiprinātas
pārdos publiskā
IV hip. iec.
Rīgā, mazā Biķernieku ielā Nē 2, uz nek. īpaš. Rīgā,
ar zemes grām. reģ. Nē 1361;
pils. Pāvilam Markovam piederošu kustamu mantu, sastāvošo
28) par 5.200 rbļ. no 1912. g.
no: 1) 1 melnas krāsas ,,Major" 28. novembra ar' Nē 3652. apfirmas tāfelklavierēm, 2) 1 nielnstiprināta uz nek. īpaš. Rigā,
raibu drēbi pārvilkta turku dīvānu IV hip. iec. ar zemes grām.
3) 1 tumši brūni puliereta divre». Nē 3652;
un nodurvju
drēbju skapja
29) par 4.000 rbļ. no 1905. g.
25. aprīļa ar Nē 430;
vērtētu kopsummā par Ls 460.
~
30) par 2.000 rbļ. no 1913. g.
Rīgas prēf. 12. ie c. priekšnieks
1930. g. 5. novembrī, pulksten 2. maija ar Nē 1142;
31) par 7.000 rbļ. no 1913. g.
11, pārdos publiskā vairāksolīšanā
Rīgā, Ropažu ielā Nē 19, pils. 8. augusta ar Nē 2196, apstiprinātas uz nek. īpaš. Rīgā, IV hip,
Pēterim Ozoliņam piederošu kuno: iec. ar zemes grām. reģ. Nē 1637;
stamu mantu, sastāvošu
1) 4800 brūnā stikla '3 litra
32) par 5.200 rbļ. no 1912. g.
limonādes
pudelēm, 28. novembra ar Nē 3648, aptilpuma
2) 3200 pusbaltā stikla »/4 litra
stiprinātas uz nek. īpaš. Rīgā,
konjaka
pudelēm un IV hip. iec. ar zemes grām.
tilpuma
00 brūnā stikla >/3 litra reģ. Nē 2223;
tilpuma minerālūdeņa pudelēm
33) par 10.000 rb). no 1910. g.
kopsummā
par 21. maija ar Nē 1139;
un novērtētu
18818c
Ls 644.
34) pār 5.000 rbļ. no 1912. g.
Rīgas

36) par

26. jūlija ar Nē 710, apstiprin.
uz nek. īpaš: Rīgā, IV hip.
līdzināšanu un dzēšanu.
iec ar zemes grām. reģ. Ns 867;
37) par 3.000 rbļ. no 1904. g.
Latvijas hipotēku banka
19. aprīļa ar Nē 614, apstiprin.
uzaicina personas, kam ir kādas
uz nek. īpaš. Rīgā, IV hip.
tiesības uz prasību pēc šādām
iec. ar zemes grām. reģ. Nē 1897;
hipotēkām:
38) par 4.000 rbļ. apstiprin.
Rakstveida piedāvājumi apmaksāti ar 80 snt. zīmogmarkām,
1) par 2.500 rbļ., apstiprināta
1902. g. 10. janvārī ar Nē 5 slēgtās aploksnēs ar uzrakstu „uz nekustama īpašuma izsoli 1. nov.",
1908. g. 9. janvārī ar Nē 4 uz nekustamu īpašumu Slokas muižas uz nek. īpaš. Slokas muižas līdz š. g. 30. oktobrim iesniedzami Latvijas bankas diskonta daļai,
muižu zemes gruntsgab. Nē 53, muižu zemes gruntsgab. Nē 39, kur ari tiek izsniegtas tuvākas ziņas par minēto īpašumu. 1* L4854
Ķemeros, Rīgas apr. ar zemes Ķemeros, Rīgas apr. ar zemes
grām. reģ. Nē 1600;
grām. reģ. Nē 1986;
39) par 1.000 rbļ. no 1878. g.
2) par 2.000 rbļ., apstiprin.
1914. g. 25. februārī ar Nē 130 3. maija ar Nē 15:
izdos 1930. g. 25. novembrī
1*
40) par 2.000 rbļ. no 1880. g.
uz
nek. īpaš. Slokas muižas
muižu zemes vasarnīcu zemes 10. jūlija ar Nē 117, apstiprin.
gab. Nē99,Jaun-Dubultos, Rīgas uz nek. īpašumu, Slokas muižas
apr., ar zemes grām. reģ. Nē 2856; muižu zemes zemesgab. Nē 28, 1. Juktādu, dzeltenu
apm.
600 kg
Jaun-Dubultos, Rīgas apr. ar 2. Brezentu, impregnētu, aizsargkrāsā
...
,,
7500 kv.m
3) par 1.500 rbļ. no 1909. g. zemes grām. reģ.
Ns
699;
3. Gumijas blīvgredzenus
,,
46000 gab.
23. marta ar Nē 72;
41) par 4.000 rbļ. no 1903. g. 4. Diegus, dažādus
, 370000 jardu
4) par 3.000 rbļ. no 1911. g.
24. jūlija ar Nē 138;
5. Varu lietņos
,,
2000 kg
7. jūlija ar Nē 249;
42) par 6.000 rbļ. no 1911. g. 6. Parasto konstrukcijas plākšņu tēraudu . .
,,
13000 ,,
5) par 1.500 rbļ. no 1909. g.
1000 m
,
31. jūlija ar Nē 130, apstiprinātas 3. marta ar Nē 74, apstiprinātās 7. Tērauda caurules, ovālas
uz nek. īpašumu, Slokas muižas 8. Vilkto misiņu
1200 kg
,
uz nek. īpašumu, Slokas muižas
muižu zemes gruntsgab. Nē 5, 9. Misiņa caurules
,,
600 m.
muižu zemes
gabalu
Nē
37,
Jaun-Dubultos, Rīgas apr., ar Jaun-Dubultos, Rīgas apr. ar
Minētie materiāli jāpiegādā saskaņā ar techniškiem un izsoles
zemes grām. reģ. Nē 1709;
zemes grām. reģ. Nē 1158;
noteikumiem, kuri saņemami Arsenāla saimniecības daļā (Vecā
43) par 3.000 rbļ. no 1906. g. Nometņu laukā Nē 84a) no pīkst. 9.—15. Piedāvājumi jānodrošina
6) par 6.000 rbļ. no 1907. g.
27. jūlija ar Nē 109, apstiprin.
3. decembra ar Nē 204:
18712x
L 4885
5°/n apmērā no piedāvājuma kopsummas.
nek. īpaš., Slokas muižas
7) par 4.000 rbļ. no 1909. g. uz
muižu zemes gruntsgab. Ns 14,
31. augusta ar Nē 247, apstiprinātas uz nek. īpašumu, Slokas Jaun-Dubultos, Rīgas apr. ar
zemes grām. reģ. Nē 1889;
muižas
muižu zemes grunts44) par
1.000 rbļ. atlikumā
gab. Nē 86, Jaundubultos, Rīgas
pārdod vienkopus viņai ieķīlātās
apr., ar zemes grām. reģ. Nē 1974; no 1893. g. 11. novembra ar
Nē 18;
8) par 3000 rbļ. no 1899. g.
45) par 2.000 rbļ. no 1894. g.
12. februāra ar Nē 326, apstipr. uz
23. augusta ar Nē 12;
nekust. īpašumu Rīgas pilsētā,
46) par 2.500 rbļ. no 1902. g.
Tuvākas ziņas par preču sastāvu, vairumu, stāvokli un
IV hip. iec. ar zemes grām. reģ.
1. augusta ar Nē 32;
pārdošanas noteikumiem izsniedz Latvijas bankas Alūksnes nod.
Nē 1543;
47) par 5.000 rbļ. no 1907. g.
9) par 1.000 rbļ., apstiprināta
Reflektantiem, kuri vēlētos minēto veikalu preces pirkt, līdz
9. marta ar Nē 4, apstiprinātas
1905. g. 31. martā ar Nē 378, uz
uz nek. īpašumu, Valmieras pil- š. g. 1. novembrim jāiesniedz rakstveida cenu piedāvājumi, apnek. īpaš. Rīgā, VI hipot. iec,
sētā, ar zemes grām. reģ. Nē 261; maksāti ar 80 sant. zimognodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu
ar zemes grām. reģ. Nē 1340;
Z. preču pirkšanas lietā" Latvijas bankas Alūksnes nodaļai.
48) par 3.000 rbļ. no 1913. g. „M.
10) par 4.000 rbļ., apstiprināta
L 4834
? I*'
18509
1906. g. 16. maijā ar Nē 425 uz 3. decembra ar Nē 685, apstiprin.
nek. īpaš. Rīgas pilsētā, IV hip. uz nek. īpaš. Kauguros, Jauniec. ar zemes grām. reģ. Ns 1692; pilsētā, Valmieras apr. ar zemes
11) par 1.500 rbļ. no 1901. g. grām. reģ. Nē 2793;
49) par 750 rbļ. no 1904. g;
15. novembra ar Nē 2203;
pārdos mutvārdu un rakstveida izsole
12) par 5.000 rbļ., no 1906. g. 6. marta ar Nē 72, apstiprināta
uz
nek.
īpaš.
Bulduru
muižas
izzīmētus
šādās mežniecībās:
25. novembra ar Nē 1070, apDreiliņu mežniecībā:
stiprinātas uz nek. īpaš. Rīgas muižu zemes zemesgab. Nē 14,
pilsētā, IV hip. iec. ar zemes grām. Jaun-Bulduros, Rīgas apr., ar
1. Rotenfeida apg. 3452 skuju kokus, novērtētus par Ls 12445
zemes grām. reģ. Nē 1766;
reģ. Nē 847;
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2. Biķernieku
,,
„
,,
,,
„ .,
6054
13) par 900 rbļ., apstipr. 1902.
50) par 850 rbļ. no 1914. g.
3. Skultes
„
672
,,
,,
2766
„
,, ,,
gada 2. jūlijā ar Nē 1162 uz nek. 28. augusta ar Nē 428;
Piņķu mežniecībā:
īpaš. Rīgas pilsētā, IV hip. iec.
51) par 9.000 rbļ. no 1914. g.
4. Dižbārda apg.
730 skuju kokus, novērtētus par Ls 16012
28. augusta ar Nē 430;
ar zemes grām. reģ. Nē 1960;
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5. Kaupa
„
,,
,,
„
., ,,
3215
14) par
10.700 rbļ., apstipr.
52) par 20.000 rbļ. no 1912. g.
6. Egles
„
870
.,
,.
,.
,
. 13290
1907. g. 17. oktobrī ar Nē 1218 12. aprīļa ar Nē 166, apstiprin.
7. Zāģera
,.
,,
,.
.,
, 23771
„
1210
uz nek. īpašumu Rīgas pilsētā, uz nek. īpašumu, Slokas mui. 950
8. leka
,,
,,
„ „
9876
„
IV hip. iec, ar zemes grām. reģ.
žas muižu zemes dzimtsnomas
9. Bozās
525
6112
„
„
,,
„
,,, „
gruntsgab. Nē 40, Jaun-Ķemeros,
Nē 1353;
*
15) par 1.500 rbļ., apstipr. Rīgas
apr., ar zemes grām.
Olaines mežniecībā:
1899. g. 29. novembrī ar Nē 2587 reģ. Nē 2481;
10. Blijas apg.
2130 skuju kokus, novērtētus par Ls 28840
53) par 8.000 rbļ. no 1913. g.
uz nek. īpaš. Rīgas pilsētā, IV
Ikšķiles mežniecībā:
hip. iec, ar zemes grām. reģ. 3. septembra ar Nē 426;
11. Dirveika
apg.
1584 skuju kokus, novērtētus par Ls 15106
54) par 4.000 rbļ. no 1914. g.
Nē 1714;
12. Sila
„
1283
,,
.,
,, ,, 14432
16) par 1.000 rbļ. no 1886. g. 4. marta ar Nē 146;
675
8254
„
„
.,
.,
„ „
26. novembra;
55) par 1.000 rbļ. no 1914. g. 13. Kausa
1000
„
.,
.,
,, ,,
7852
17) par 1 200 rbļ., no 1896. g. 28. augusta ar Nē 429, apstiprin. 14. Kranciema ,, ?
uz nek. īpašumu, Slokas muižas
Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, uzrādot
13. decembra ar Nē 1831;
18) par 6.000 rbļ. no 1900. g. muižu zemes vasarnīcu zemesgab. katru vienību atsevišķi, slēgtās aploksnēs, iesniedzami nekustamu
23. maija ar Nē 819, apstipr. uz Nē 41, Jaun-Ķemeros, Rīgas apr., īpašumu nodaļai, I. Ķēniņu ielā 5, ist. 108, līdz š. g, 6. novembrim,
nek. īpaš. Rīgas pilsētā, IV hip. ar zemes grām. reģ. Nē 2710; pulksten 12 dienā. Tai pašā dienā un turpat notiks arī mutvārdu
iec, ar zemes grām. reģ. Nē 1351;
56) par 1.000 rbļ. no 1903. g. sacensība.
Piedāvājumus iesniedzot, vai piedaloties mutvārdu solīšanā,
19) par 2.000 rbļ. no 1900. g. 29. janvāra ar Nē 23;
57) par 1.000 rbļ. no 1909. g. jāiemaksā nekustamu īpašumu nodaļas kasē drošības nauda 10%
30. jūnija ar Nē 1041, apstiprin.
apmērā no novērtējuma.
uz nek. īpaš. Rīgas pilsētā, 22. maija ar Nē 162:
Tuvākas ziņas ikdienas no 9—15, ist. 108.
2
IV hin. iec, ar zemes grām. reģ.
58). par 2.000 rbļ. no 1914. g.
L 4802
Rīgas pils, nekust. īpašumu nodaļa.
Nē 699;
6. marta ar Nē 157, apstiprinātas 18307o
20) par 800 rbļ. no 1895. g. uz nek. īpaš., Slokas muižas
19. decembra ar Nē 1387, apstipr. muižu zemes gruntsgab. Nē 131,
uz
nek.
īpaš. Rīgas
pilsētā, Ķemeros, Rīgas apr., ar zemes
IV hip. iec. ar zemes grām. reģ.
grām reģ. Nē 1685.;

,

Nodokļu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka

Pamatojoties

valsts

19. aprīļa ar Nē 1166;
35) oar 15.000 rbļ. no 1912. g
21. aprīļa ar Nē 1193, apstiprin

IV hip
uz nek. īpaš. Rīgā,
iec. ar zemes grām. reģ. Nē 2174:

59) par

1.000 rbļ. no

1913. g.

20. jūnija ar Nē 1719, apstiprin.
uz
IV

nek.
hip.

īpašumu

Rīgas

iec, ar zemes grām.
reģ. Nē 1606,
kuras tagad uz zemes reformas
likuma pamata dzēstas, pieteikt
šīs savas tiesības, uzrādot prasības dokumentus, Latvijas hipotēku bankai viena mēneša laikā
no šī sludinājuma iespiešanas,
pretējā gadījumā ekvivalentu iemaksās attiecīgas tiesas depozitā.
Latvijas hipotēku bankas
pilnvarā zvēr. adv. pal.
18914b

H. Liepiņš.

att. zināšanai,
nieks izsludina
ka š g. 7. novembrī, pulksten
11
dienā, pie
Bauskas
apr.
priekšnieka
pārvaldes Bauskā,
Pils ielā Nē 52, pārdos vairrksolīšanā Kristapam Mežavilks aprakstītu
mantu, sastāvošu no
vieniem lietotiem dzelzsasu darba
ratiem, novērtētu par Ls 40, dēļ
ienākuma nodokļa par 1927. g.
18844o
piedzīšanas.
Bauskas apr. pol. 1. iec. priekšnieks izsludina att. zināšanai, ka

š. g. 7. novembrī, pulksten 11
dienā, pie Bauskas apr. priekšPils
nieka
pārvaldes Bauskā,
ielā Ns 52, pārdos vairāksolīšanā
Otto Atrenam aprakstītu mantu,
sastāvošu no vieniem lietotiem
dzelzsasu ratiem, novērtētu par
Ls 15,90, dēļ tvaika katla nodokļa
piedzīšanas par 1930. g.
18845o
Iekšlietu

ministrijas

izsludina

zaudēto

par

pasu

1930. g. 3. novem^fī

Liepājā,

Kāja

ostā,

Kalpaka

bulvāri

JVe 8,

dz.

2

izdos sacensībās
šādas laf»īf»as pārstrādāšanu:
pulksten 10

apm. 10 tonnas miežu pārstrādāšanu grūbās
pulksten 10,30

Bauskas apr. pol. 1. iec. priekš-

daļa

Kurzemes divīzijas intendanta

pils.

no-

nederīgu noārzemju pasi

Latvijas
Na 1825, izdo* u no Latvijas konsulāta Šauļos 1929. g. 23. janvāri
!8909z
ar Anša Kalniņa vārdu.

apm. 10 tonnas miežu pārstrādāšanu putraimos
pulksten

11

apm. 60 tonnukviešu pārstrādāšanu bīdelētos miltos.,.
pulksten

11,30

apm. 120 tonnu rudzu malšanu miltos.
Labība jāpārstrādā laikā no 1930. g. 10. novembra līdz
1931. g. 1. aprīlim.
Sacensības nodrošinājums Ls 0.50 no darba atlīdzības piedāvājuma par katru pārstrādājamo tonnu labības.
Sacensības nosacījumos var ieskatīties sacensības noturēšanas
vietā.
L 4945
18922
— š. g. 4. novembrī, pulksten ' 2 3 p. p. pārdos
ĶM.tWuMļwC Vācu centrālās savienības kases telpās, Lielā
Zirgu ielā 19/21, šīs pašas kases uzdevumā, uz attiecīgas personas
rēķina, atklātā vairāksolīšanā
*^^

1 obligāciju

Ls 10.000 nom.

korroborēta uz nekustama īpašuma Tirgoņu ielā
gr. reģ. Nē 268, grupa 7, Nē 9
Tuvāki Vācu centr. savienības kasē.
18821

I4, I hip. iec. zem.

Zvēr. biržas māklers T, Summēts.

Šoseju un zemes ceļu departamenta IX raj. inženieris,

Valsts

Bauskas apr. pol. 1. iec. priekš-

zemes banka,

atrod. Rīgā, Valdemāra ielā Nē lb.
pamatojoties uz 1925.g. 29. maija
savā kanclejā Valmierā, M. Beatesielā 1, š. g. 6. novembri pīkst. 12
likumu par aizdevumu nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
1) 13,40 m gara koka tilta būvi, uz mūra balstiem, pār Svētupi 31. marta papildinājumu pie šj
uz Limbažu—Salacgrivas ll-a šķ. ceļa, pie Svētciema muižas; likuma, paziņo, ka, Valsts zemes
nodrošinājums Ls 1240,—.
bankas aizdevumu piedzīšanai:
2) 20,20 m gara koka tilta būvi pār Iges upi uz Jurģīšu—Bušu —
1. Valsts zemes bankas RēzekMazsalacas III šķ. ceļa;
nodrošinājums Ls 540,—.
3) Matīšu—Alojas 11-a šķ. ceļa izlabošanu, pie Urgas muižas nes nodaļas telpās, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā Nē 10, 1930. g.
dzirnavu tilta, 150 m garumā;
nodrošinājums Ls 75,—.
10. decembrī, pulksten 10 dienā,
4) IX rajona inženiera darbnīcu, Valmierā, griestu izbūvi; nopārdos
atklātā
vairāksolīšanā
drošinājums Ls 200,—.
no- tiesību uz saimniecību ar ēkām,
5) Sargu būdas būvi pie IX rajona inženiera darbnīcām;
meliorācijām \ un citiem zemes
drošinājums Ls 50,<—.
6) Dz.-betona caurtekas pārbūvi uz Mazsalacas—Matīšu
I šķ. piederumiem, kas atrodas Rēzeknes apriņķī, Gaigalavas pag.,
grants ceļa klm. 5,700; nodrošinājums Ls 60,—.
7) 5,10 mtr. gara koka tiltiņa būvi pār strautu uz Valmieras — Bikovas muižas jaunsaimniecībā
Nē 48 F un piešķirta
Pāvilam
Limbažu I šk. grants ceļa pie Tomēnu mājām; nodrošinājums
Jēkaba dēlam Llumanim (skat.
Ls 70,—.
,,Zemes Ierīcības Vēstnesī" Nē 72,
Tuvākas ziņas 9. raj. inž. kancelejā, darba laikā.
L. 4943
lapas pusē 12, kārtas Nē 36482).

izdos jau&tā izsolē:

Balvu virsmežniecība

2. Saimniecība sastāv no:

pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 28. novembrī, virsmežniecības kancelejā Balvos, Mežniecības ielā Nē 1,

a) zemes kopplatībā

12,5! ha,

b) trim saimniecības

ēkām.

3. Solīšana sāksies no Ls 1700.
4. Izsolē varēs piedalīties perun no pircējiem neizpirktās cirsmas:
sonas, kuras līdz izsoles sākumam
I iec. mežniecībā, Aleksandropoles nov. pēc plāt. 3 vien. no nodos izsoles noturēšanai piln0,28—1,99 ha, vērtībā no Ls 100—480;
varotam Valsts zemes bankas
Pakalniešu nov. pēc plāt. 2 vien. no 1,52—3,60 ha, vērtībā pārstāvim:
no Ls 21—1964;
a) Drošības naudu '/b no trešā
Balvu centra nov. pēc celmu skaita 7 vienības no 40—84 num. pantā minētās summas, t. i.
Ls 340.—.
kokiem, vērtībā no Ls 33—83;
II iec. mežniecībā, Balvu novadā, pēc platības 3 vienības no
b) Centrālās
zemes
ierīcības
1,41—3,46 ha, vērtībā no Ls 320—1621;
komitejas apliecību, ka pircējam
III iec. mežniecībā, Aleksandropoles nov. 1 vienība pēc celmu atļauts
iegūt no valsts zemes
skaita, vērtībā Ls 109;
fonda iedalītu saimniecību.
IV iec. mežniecībā, Strazdiņu nov. pēc platības 15 vienības no
Lūgumi dēļ apliecības izsnieg0,72—3,01 ha, vērtībā no Ls 52—1185.
šanas jāiesniedz centrālai zemes
Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra apierīcības komitejai vismaz 2 ne-

augošu un atmirušu mežu

stiprinātiem

pēc platības un celmu skaita

nosacījumiem.

dēļas pirms izsoles dienas.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība pārdota.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un. Valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kreditbiedrību garantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Operācijas termiņš 1931. g. 1. maijs.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņa mežziņiem.
18832r
Balvu virsmežzinis K. Ozols.

Burtnieku

virsmežniecība

pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 27. novembrī,
kancelejā, Dikļu pag. Budenbrokas muižā,

virsmežniecības

5. Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemaksātā drošības nauda līdz */b
no nosolītās summas. Pārējās 4/8
jāiemaksā

Valsts zemes

bankai

ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.
Šo prasību neizpildīšanas gadījumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības

naudu

saimniecību.

un

tiesību

uz

Ne a R 3873

1930. g. 23. oktobrī.

Valsts zemes bankas
18904

Rēzeknes

nodaļa.

Valsts zemes banka,

augošu mežu:

atrod. Rīgā, Valdemāra ielā lb,
pamatojoties uz 1925. g.29. maija
Ārciema I iec. mežniecībā, Pāles-Sucenu novadā pēc platības
likumu par aizdevumu nodrošināun celmu skaita 1 vienību,platībā 16,30 ha un 391 numurētus kokus,
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
vērtībā Ls 1680; Šķirstiņu novadā pēc platības 26 vienības no
nekustamu mantu, un 1926. g.
1,24—4,24 ha, vērtībā no Ls 50—1478;
31. marta papildinājumu pie ši
Vilzēnu II iec. mežniecībā, Ozolu novadā, pēc platības 20 vien.
likuma, paziņo, ka Valsts zemes
no 0,14—8,72 ha, vērtībā no Ls 10—2219;
bankas aizdevumu piedzīšanai:
Pociema III iec. mežniecībā, Liel-Pociema novadā pēc platības
1. Valsts zemes bankas Rē4 vienības no 0,48—2,82 ha, vērtībā no Ls 487—1300; Ezermuižas
zeknes nodaļas telpās, Rēzeknē,
novadā pēc platības 2 vienības no 0,61—1,42 ha, vērtībā no
Atbrīvošanas alejā Nē 10, 1930.g.
Ls 193—490;
Augstrozes IV iec. mežniecībā, Augstrozes novadā, pēc platības 10. decembri, pīkst. 10 dienā,
atklātā
vairāksolīšanā
27 vienības no 0,42—16,65 ha, vērtībā no Ls 41—2636 un 1 vienību pārdos
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
— 23 numurētus kokus, vērtībā Ls 104.
Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kādu vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems arī:
1) Latvijas valsts iekšējo

meliorācijām un citiem zemes piederumiem, kas atrodas Rēzeknes

apr., Bērzgales
pag., Padoles
muižas jaunsaimniecībā Ns 1F
un piešķirta Vladislavam Ignata
d. Karhzanam
(skat. „Zemes
Ierīcības Vēstnesī" Nē 192, lapas
pusē 6, kārtas N° 79384).
2. Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 7,78 ha,
b) dzīvojamās ēkas un šķūņa.
3. Solīšana sāksies no Ls 'lOOO.
4. Izsolē varēs piedalīties personas, kas līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:
a) drošības naudu i/notrešā
pantā minētās summas, t. i.

nieks izsludina att. zināšanai, ka
š. g. 7. novembrī, pulksten 11
dienā, pie Bauskas apr. priekšnieka pārvaldes
Bauskā, Pils
ielā Nē 52, pārdos vairāksolīšnr.Ē
aprakstīte
Kārļa
Gludina
mantu, sastāvošu no vienas baltu
vilnu aitas, novērtētu par Ls 2!,
dēļ
strādnieku
apdrošināšanas
18847o
prēmijas piedzīšanas.

Rīgas prēf.

10. iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto
kara
kļaus, apliecību Nē 797.
izd. 1923. g. 29. maijā no Flotes
jaunformējamās dalās priekšn.
ar Augusta-Voldemāra-Kristiāna
Tetera vārdu, dzim. 1904. g.
20. jūn., dzīv. Kuģu

ielā Nē 25.

f

2>ažāāt
sludinājumi.

'

Apdrošināšanas u. transporta
akciju sabiedrības ..Latvija "

Jelgavas apr. polic. 1. iec.
priekšnieks izsludina
par nederīgu pieteikto par nozaudētu
Bauskas apr. pol. 1. iec. priekšjātnieku pulka kom-ra 1926. g.
1930. g. 14. nonieks izsludina att. zināšanai, ka 31. aug. Eduārdam-Indriķim, Pē- notiks piektdien,
vembri, pulksten 20, sabiedrības
š. g. 7. novembrī, pulksten 11 tera d. Eglītim
izdoto
kara
telpās, Rīgā, Teātra ielā Nē 9.
dienā, pie Bauskas apr. priekš- klausības
apliecību Nē 614.
nieka
pārvaldes
Bauskā, Pils
Dienas kārtība:
ielā Nē 52, pārdos vairāksolīšanā
Liepājas-Aizputes
apr.
polic.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas
Kristapa
Mežavilka aprakstīto 3. iec. priekšnieks izsludina par 2) Valdes ziņojums.
mantu, sastāvošu no vienas at- nederīgiem pieteiktus par no- 3) Akciju kapitāla papildināšana.
speru
par zaudētiem
ecēšas, novērtētas
šādus dokumentus: 4) Statūtu grozīšana.
Ls 25, dēļ strādnieku apdrošina1) ieroču atļauju Nē 751/8233, 5) Dažādi jautājumi un priekššanas prēmijas piedzīšanas. 18848 izd. no Aizputes iec. pol. pr-ka
likumi.
Valde.
Skaistas pag. valde, Daugavpils 1927. g. 10. okt. un pagarināta 18919o
no Liepājas-Aizputes apr. pol.
apr., paziņo, ka saskaņā ar šīs
Izīrējamas pagraba telpas
3.
iec.
pr-ka
1929.
g.
4.
okt.
valdes lēmumu 1930. g. 30. okar Nē 909/11391 ar derīgumu
JaunielāN° 26.
L4937
tobrī, pulksten 12 rītā, Skaistas
līdz 1930. g. 4. okt., 2) medību
Tuvākās ziņas
J. Čakstes
pagasta valdes namā, ūtrupē
apliec. Nē 249/9238, izd. no laukumā Nē 2 valsts bibliotēkas
d.
pārdos Staņislava' Ādama
Liepājas - Aizputes apr.
polic. kancelejā no pulksten 9—15.
Sarana kustamu mantu, sastā- 3. iec. pr-ka 1929; g. 25. jūlijā,
Ilūkstes
apr. polic.
1. iec.
vošu no drēbju skapja, melnas 3) velosipēda braukšanas atļauju
priekšnieks izsludina
par
nekrāsas un novērtētu par Ls 30. Nē 1408, izd. no Liepājas-Aiznozaudēto
zirga
pasi
Izzināt sarakstu, novērtējumu, putes apr. pol. 3. iec. pr-ka derīgu
Nē 44902/1244, izd. no Naujenes
kā arī apskatīt pārdodamo mantu,
1929. g. 23. aug. un pagarināta
varēs pārdošanas dienā uz vietas. no Liepājas-Aizputes apr. pol. pag. valdes 1926. g. 8. nov.
18100b
ar Pētera Lapinskis v.
3. iec. pr-ka 1930. g. 28. martā
Tumes pagastam, ar Nē 770.
Kooperatīvu
revīzijas
padome
Visas augšminētās
Tukuma apr.,
vajadzīgs labi apliecības ir izdotas ar Andreja izsludina par nederīgu nozaudēto
iestrādājies
Ernstsona vārdu.
18198b Reņģes
pagasta piensaimnieku
sabiedrības ,,Stars" statūtu oripagasta valdes un tiesas
Kuldīgas apr. polic. 1. iec.
18806o
ģinālu.
priekšnieks izsludina
par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz.
Rīgas apr. karā cietušo kommis.
Pieņemšana notiks pagasta papasi ser. LP Nē000604,izd. 1927.g. izsludina par nederīgu izsniegto
domes sēdē 1930. g. 5. novembri, 29. decembrī no Kuldīgas apr. pensijas apliecību Nē 1830, izd.
pulksten 12 dienā, Tumes pag. pr-ka pal. par 1. iec. ar Ernests no šīs kommisijas 1924. g. 4.dec.
namā.
Kandidāti-vīrieši, kas Erdmanis vārdu.
18194b
ar Kār|a Rudzītis vārdu." 18820o
vēlētos šo vietu ieņemt, tiek
lūgti
vēlēšanu dienā ierasties
personīgi, iesniedzot dokumentus
statūtu izstrādāšanas ftomnuisija,
par izglītību un līdzšinējo nodarbošanos, resp. praksi pagasta kurai uzlikts par pienākumu vadīt arī 1930. gada pilnvarnieku
pašvaldības darbā.
Alga pēc vēlēšanas, paziņo, ka 1930. g. 23. novembrī notiks pēc Kuldīgas
kategorijas, brīvs dzīvoklis ar kopējas slimo kases statūtu §§ 99—127 noteiktā kārtībā
apsildīšanu un apgaismošanu un
1 ha dienesta zemes.
Tuvākā
dzelzceļa stacija Tukums 11 — pie kam saskaņā ar statūtu 120. § tiek paziņots, ka
7 km.
Pagasta valde.
a) 1930. g. 1. oktobrī Kuldīgas kopējai slimo kasei pievienoto darba
Rīgas prēf. ārējā nodaļa izsluvietu īpašnieki, kuri nodarbināja ne mazāk par 5 darbiniekiem,
dina par nederīgu vieglā ormaņa
bija 31 un 223 tādu, kuri nodarbināja mazāk par 5 darbiniekiem
strādnieka atļauju Nē 57, izd. no
katrs;
prēf. 1928. g. 11. febr. Alfonsam b) darba devējiem jāievēl 20
pilnvarnieki un 20 viņu vietnieki;
kas pieteikta pat c) statūtos noteiktā kārtībā sastādītie kandidātu saraksti iesnieOintovtam,
nozaudētu.
18918o
dzami slimo kasē, Kuldīgā, Kalpaka ielā Nē 1, laikā no 10.—13.noRīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
vembrim, ieskaitot, no pulksten 10—14;
izsludina par nederīgu nozaudētc d) kandidātu sarakstos var uzstādīt ne vairāk kā 40 kandidātus;
velosipēda skārda numuru ,,175", e) kandidātu sarakstiem jābūt parakstītiem statūtos paredzētā
izd. no Rīgas prēf. 2. iec. priekšn.
kārtībā no ne mazāk kā 4 darba devējiem;
1930. g. 7. martā ar Šoseju un f) vēlēšanas notiks 1930. g. 23. novembrī ar balsošanas zīmītēm
Kuldīgas kopējas slimo kases telpās, Kuldīgā, Kalpaka ielā Nē 1,
zemesceļu departamenta 1. raj.
no pulksten 12—15;.
inženiera Kaļķu ielā Nē 1, dz. 3,
g) balsis tiks saskaitītas tūlīņ pēc vēlēšanu beigām.
'
vārdu.
18807o
Piezīme.
Statūtus var saņemt katrs darba devējs slimo kases
Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
birojā bez maksas.
18836r
izsludina par nederīgu kara kļaus,
apliecības grāmatiņu
Nē 32649,
foonējas slimo Kases
izd. no Rīgas kara apr. priekšn Maldīgas

ārkārtēja akclon. sapulce

dav&vedis.

tt&āīdi&as foomeļās slimo

nases

darba devēju pilnvarnieku vēlēšanas,

1929. g. jūl. mēnesī ar Aleksandra
Romanova vārdu,kura nozaudēta.
Rīgas

prēf.

4. iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto

statūtu

izstrādāšanas

ft&mmisiļa,

kurai uzlikts par pienākumu vadīt arī 1930. g. pilnvarnieku vēlēšanas,
paziņo, ka 1930. g. 30. novembrī notiks pēc Kuldīgas kopējas slimo
kases statūtu

§§ 99—119 noteiktas kārtības

kara kļaus, apliecību "Nē 34965,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
1929. g. 22. aug. ar Ludviga pie kam saskaņā ar statūtu
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kreditbiedrību
§§ 94 un 98 paziņo, ka:
, 18812c
Glarnera vārdu.
garantijas.
a) 1. oktobrī Kuldīgas kopējas slimo kases dalībnieku bija 1498;
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
Rīgas prēf. "8. iec. priekšnieks b) slimo kases dalībniekiem jāievēl 30 pilnvarnieki un 30
viņu
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
izsludina par nederīgu nozaudētc
vietnieki;
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mežkara klans, apliecību Nē 13102, c) balss tiesības bauda kases dalībnieki ne jaunāki par 18
gadiem, bet
ziņiem.
18858r
Burtnieku virsmežniecība.
izd. 1923. g. 9. jūn. no Jelgavaspar kandidātiem var tikt uzstādīti kases dalībnieki ne jaunāki
Bauskas kara apr. pr-ka (nedepar 21 gadu;
Kursīšu virsmežniecība
rīgs kara dienestam) ar Pētera d) statūtos noteiktā kārtībā sastādīti kandidātu
saraksti iesniedzami
pārdos
nmtwar€iāM izsole māģnšu tnejint.Jāņa d. Leja, dzim. 1888. g.
Kuldīgas rtopējā slimo kasē laikā no 10.—13. novembrim ieskai13. maijā, iedz.
1930. g. 27. novembrī, Kursīšu pagasta namā.
Briežu
ielā
tot, no pulksten 10—14;
II iec. mežniecībā, Kursīšu novadā, pēc platības 13 vienības Ls 200,— :
Nē 13, dz. 2, vārdu.
18814c e) kandidātu sarakstos var uzstādīt
ne vairāk kā 60 kandidātus;
no 0,18—1,50 ha, vērtībā no Ls 60—199, un pēc celmu skaita 32 vieb) Centrālās zemes
ierīcības
Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks f) kandidātu sarakstiem jābūt parakstītiem statūtos paredzētā
nības no 37—205 kokiem, vērtībā no Ls 22—78;
komitejas apliecību, ka pircējam izsludina par nederīgu nozaudētc
kārtībā no ne mazāk kā 13 kases dalībniekiem;
III iec. mežniecībā, Reņģu novadā, pēc platības 1 vienību atļauts iegūt no valsts zemes kara kļaus, apliecību Nē 728, g) vēlēšanas notiks 1930.
g. 30. novembrī ar balsošanas zīmītēm
fonda iedalītu saimniecību.
0,33 ha par Ls 530.
izd. 1924. g. 18. sept. no Jātnieku
Kuldīgas kopējas slimo kases telpās, Kuldīgā, Kalpaka ielā N° 1,
1930. g. 29. novembri, Zvārdes pagasta namā.
Lūgumi dēļ apliecības izsniegpulka komand. ar Friča Legzdiņa
no pulksten 12—15
I iec. mežniecībā, Striķu novadā, pēc platības 23 vienības no šanas jāiesniedz Centrālai zemes vārdu, dzim. 1896. g. 7. jūn., h) balsis tiks
saskaitītas tūlīņ pēc vēlēšanu beigām.
ierīcības komitejai vismaz 2 ne- iedz. Rumpmuižas ielā Ns 6,
0,49—3,75 ha, vērtībā no Ls 26—526.
Piezīme.
Statūtus katrs * kases dalībnieks var saņemt slimo
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1929. g: 3. oktobra ap- dēļas pirms izsoles dienas.
kasē bez maksas.
18837r
dz. 12.
18815o
stiprinātiem nosacījumiem.
5. Tiesību ieguvējam,
tūliņ
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
pēc izsoles beigām, jāpapildina
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai iemaksātā drošības nauda līdz '/»
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. no nosolītās summas. Pārējās 4 /6
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, jāiemaksā Valsts zemes bankai
par kuru vienība nosolīta.
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
statūtu izstrādāšanas kommīsīja,
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz- izsoles.
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts
Šo prasību neizpildīšanas gadī- kurai uzlikts par pienākumu vadīt arī 1930. g. pilnvarnieku vēlēšanas, paziņo, ka 1930. g 27. novembri
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas. jumā pircējs zaudē iemaksāto notiks pēc Latvijas skolotāju slimo kases statūtos §§ 95.—128. noteiktās kārtības

kases dalībnieku pilnvarnieku vēlēšanas,

Latvijas skolotāju slimo kases

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt

darba devēju pilnvarnieku

drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.
Ns a R 1390
1930. g. 33. oktobrī.
18905 pie kam saskaņāar statūtu 125. § tiek paziņots, ka:
a) 1. oktobrī Latvijas skolotāju slimo kasei pievienoto darba vietu īpašnieku Vidzemē, Kurzemē
Valsts zemes bankas
un Zemgalē, kuri nodarbināja ne mazāk par 5 darbiniekiem bija 92 un 112 tādu, kufi nodarbiRēzeknes nodaļa.
Varakļānu virsmežniecība
nāja mazāk par 5 darbiniekiem katrs;
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 25. novembrī, Varakļānu virsmežBauskas apr. pol. 1. iec. priekšb) darba devējiem jāievēl 30 pilnvarnieki un 30 viņu vietnieki;
»
_»
niecības kancelejā,
nieks izsludina att. zināšanai, ka
c) statūtos noteiktā kārtībā sastādīti kandidātu saraksti iesniedzami slimo kasē Rīgā, Dzirnavu
augošu mežu:
š. g. 7. novembri, pulksten 11
ielā Nē 12/14, darba dienās no pulksten 10—12, līdz 1930. g. 10. novembrim ieskaitot;
II iec. mežniecībā, Varakļānu novadā: (Vidussaias, Bokstes, dienā, pie Bauskas apr. priekšd) sarakstā jāuzrāda kandidāta vārds un uzvārds un darba vieta, kā arī jāapzīmē persona, kurai
Krista purva, Bētiņas un Vecuma nogabalos) pēc platības 30 vienieka pārvaldes Bauskā, Pils
kandidātu saraksta sastādītāji uzticējuši iesniegt kandidātu sarakstu kases valdei un būt par
nības no 0,13—3,57 ha, vērtībā no Ls 57—993 un apzīmētiem ielā Nē 52, pārdos vairāksolīšanā
saraksta sastādītāju pārstāvi vēlēšanu lietās;
kokiem 10 vienības no 18—750 kokiem, vērtībā no Ls 37—513.
Čalenieka mant., dzīv. Svitenes
e) kandidātu sarakstiem jābūt parakstītiem statūtos paredzētā kārtībā no ne mazāk kā 3 darba
Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra appag. Labēnu mājās, aprakstītu
devējiem;
stiprinātiem nosacījumiem.
mantu, sastāvošu no viena 6 mēn.
f) vēlēšanas notiks 1930. g. 27. novembrī, no pīkst. 10—14, ar negrozāmiem kandidātu sarakstiem
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
veca sivēna,
novērtēta
pat
šādās vietās:
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai
Ls 24,56, dēļ strādnieku apdro1. Rīgā, Dzirnavu ielā Nē 12/14 — slimo kases birojā.
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
šināšanas prēmijas piedzīšanas.
2. Liepājā, Kūrmājas prosp. Nē 8 — slimo kases ambulancē.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
3. Valmierā, Rīgas ielā Nē 65 — Valmieras I pils. pamatskolā.
par kuru vienība nosolīta.
Galvenās artilērijas noliktavas
4. Pļaviņās, Daugavas ielā Nē 27 — Pļaviņu I pils. pamatskolā.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņē- sardzes rotas kareivis Kārlis Ozo5. Ventspilī, Skolas ielā Nē 3 — Ventspils ' II pils. pamatskolā.
mumu obligācijas, Latvijas hipotēku banRas ķīlu zīmes un valsts liņš nozaudējis š. g. 19. oktobri
Balsis tiks saskaitītas katrā vietā tūliņ pēc vēlēšanu beigām. Galīgos vēlēšanu rezultātus statūtu
zemes bankas 6" ,, ķīlu zimes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas. viņam no noliktavas sardzes rot?s
izstrādāšanas kommisija aprēķinās 28. novembrī, pīkst. 16.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt komand. izdoto personas apliecību
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Ja būs iesniegts tikai viens derīgs kandidātu saraksts, tad balsošana nenotiks, bet visi sarakstā
Nē 309 ar derīguma terminu līdz
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie 11 iec. mežziņa 1931. g. 28. februārim.
Mmēto minētie pilnvarnieki un viņu vietnieki skaitīsies par ievēlētiem bez balsošanas.
18834r
Varakļānu virsmežniecība.
apliecību skaitīt par nederīgu.
18913r
Statūtu izstrādāšanas kommisija.
no izsoles pēc saviem

ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež'
ziņiem.
18833r
Kursīšu virsmežniecība.

Iespiests

Valsts tipogrāfijā

vēlēšanas,

