Maksa par ,,Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu par:

eks
emot
?fc
&u:::
<*

^,

6,3 mēn
„
2,—
1
pa
Pies 'ūtot
pastu un pie
atkalpārde—,12
vējiem

Pārgrozījumi

Latvijas valdības

bez piesūtīšanas

. . . . Ls 18,Sf du
V2 gadu . . . „ 10 —
3 men
,. 5 —
L70
'
Par atsevišķu
numuru . . ,, —,10

un papildinājumi

Likums par muitas

p>p

Iznāk katru

tarifa

muitas

oficiāls

iģSL

dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā,

Runas

stundas

Kantors

kuģniecībai

izsludina

no

11—12

^^

mļgŠīffiSpģ^Rīgā, pilī N» 1. Tālrunis 20031
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Atvērts

pulksten

no

9—3

Piezīme.
Līdz 1929. g. I.
spēkā sekošas likmes:

Lielupē.

jūnijam

un

ir pieņēmusi

Valsts

' .

Prezidents

šādu likumu:

Šī (8.) p. 2. punkta likme līdz

0,60

1.50

Piezīme.
Neražas gadījumos linanču ministrim, uz zemkopības ministra priekšlikumu,
ir tiesība atļaut ievest visāda veida pļavu
un āboliņu sienu bez muitas nodokļa.
1. pkt. b burta beigās likt
sēmikolu (;) un papildināt
ar vārdiem: ,,dzelzs mucas no plākšņu dzelzs, arī
alvotas, cinkotas, pārvilktas ar krāsu vai laku. netto".

152. p.

Rīgā,

un papildinājumi stājas spēkā

Valsts

1)

0,06
0,18
0,30

0,12
0,20

0,12

0,08

6)

G. Zem gals.

LIKUMS
par
muitas tarifa piemērošanu Lietuvas ražojumiem.

0,02

0,04

3. pants

Prezidents

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

2. pants

c)

1929. g. 15. janvārī.

1928. g. 31. decembrī.

Likmes latos no kg
Maksimālās
Minimālās

b)

brīvi

a)

3. piezīme.
Šī (1.) panta 4. un 5. punktā paredzētās likmes stājas spēkā
1929. g. 15. augustā.

*

brīvi

n

1. pants

0,04

.

1,00

62. pants

Šie pārgrozījumi

a)

. .

7) medicīniskais baltais un dzeltenais zivju trāns

vārdus ,,Kara ministrijas" atvietot ar vārdiem ,.valsts iestāžu".

1. Lietuvas ražojumi, kurus
ieved
Latvijā, muitojami
pēc muitas
minimālām likmēm.
2. Šis likums spēkā uz sešiem mēnešiem; sākot ar 1929. g. 16. janvāri.

tarifa

Rīgā, 1928. g. 31. decembri.

,,Piezīme" ar ,,1. piezīme".

Valsts

Prezidents G. Zem gals.

-

vārdu ,,gurķi".

6. pants
9)
.

Tajos pašos (2. un 3.) punktos

0,75

0.50

0,75

0,50

un aprikosi, netto ....
atvietot
ar vārdu

0,75

0,50

,,Piezīme"
vārdu
Piezīmē
,,1. piezīme" .

„Piezīme"

Paziņojums.

Par
pārgrozibām
,,pagaidu
tarifā
un noteikumos N° 27 pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai.
Grozot

atvietot

ar

vārdu

„1. piezīme".
51. pants

°> 15
1. pkt. b)
spermaceta,
tīrītas
(kaulu,
visādas,
6) dzīvnieku eļļas,
bezsmakas trāna eļļas, lanolīns tīrīts),izņemot sevišķi
()
minētās, netto
-°

(U()

š. g. rīkojumu
N° 206, publ.
Vēstneša" N° 88 un ,,Dzelzceļu Vēstneša" N° 16, pagarinu ,.pagaidu
tarifa un noteikumu Ns 27 pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai" 154 § piezīmē noteikto termiņu, līdz kādam kara invalīdiem,
kuri nebūtu
iegādājušies 154 § minētās
apliecības, biļetes par pazeminātu maksu
pērkot, jāuzrāda
stacijas kasē, kā arī,
braucot ar biļeti par pazeminātu maksu,
vilcienu kontrolei kara invalīdu apliecība

bez

>

ģīmetnes

mēnešiem, t.

līdz ar pasi — vēl uz trim
i.

līdz

1929. g.

I.

aprīlim.

Sakarā ar sacīto uzdodu augšminētā pa11.
ragrāfa piezīmē noteikto termiņu strīpot,
f
burtu
un
iepapildināt
ar
pantu
To pašu muitas tarifu vispārējo noteikumu 17.
ierakstot
tā
vietā
.Līdz
1929.
g.
3. panta 6. punktu — ar p.ezmu,
vedmuitas tarifa 1. pantu papildināt ar 7. punktu,
I. aprīlim".. . .
2.
o
1
pantu
p.ez.mi,
3. pantu - ar 2. piezīmi, 5. pantu - ar piezīmi, 8. pantu -ar
Rīkojums spēkā ar 1929. g. 1. janvāri.
panta 1. pkt. b burtu:
ar 7. punktu. 62. panta I. pkt. a burtu - ar piezīnu uu 152.
Dzelzceļu galvenā
Vispārējie noteikumi.
direktora pal. K. Spriņ
17. pants
Finanču direktors Mazkalniņš.
ieroči, ie
f) valsts iestādēm p ienākošie visāda veida
pulveri,
munīcija,
signālpistoles,
piederumi, raķetu
Rīkojums
piederumi.
bruņošanās
un
sprāgstvielas
par ledus laušanas aizliegumu
Ievedmuitas

.,
„ , ,
7) kukurūza, griķi

?

•

tarifs.

•

Likmes latos no kg
Minimālās
Maksimālās

...

. .
brīvi

,

, - ?
bnvi

3. pants
likme paliek līdz
Šī (3.) p. 6. punkta
Piezīme.
pēc kam stājas speķa
augustam,
1929. g. 15likme 0,25 un 0,16.
likme līdz
šī (3.) p. 9. punkta
15. augustam

1929. g.

^^

kuģniecībai

Lielupē.

g. 29. decembrī M> 5. K.

i.

Lielupē un viņas pietekās, no šī rīkojuma
publicēšanas dienas, bez Jūrniecības departamenta atļaujas, ir aizliegts uzlauzt
ledu kuģniecībai.
Jūrniecības

Valdības iestāžu paziņojumi.

JV° 549

,.Valdības

17. panta I. punktā strīpot vārdu ,.negriezti" un 2. punktā strīpot
vārdus ,,griezti vai".
vārdu

Rīkojums

1928. g. 28. decembrī.

8. pants
1) melnās plūmes, firziķi

Valdības rīkojumi un pavēles.

vārdu „hrutto" at-

vietot ar vārdu ,,netto ".

Spiezīme,

0,2(1

0,90

1929. g.

51. pants

Ievedmuitas tarifs.

L pants
'

0.30

1. jūnijam

2)

brīvi

(1..15

2. piezīme.

Piezīme.
Pēdējā teikumā minētām valstīm, līdz attiecīgas vienošanās
noslēgšanai, bet ne vēlāk par 1930. gada 15. janvāri, piemērojamas
muitas tarifa minimālās likmes.

24. p. 4. pkt. piezīmē

brīvi

8. pants

3. pants

3?

.

2)
3)
4)

Vispārējie noteikumi.

strīpot

šinī (5.) pantā

1)

Muitas tarifu (Lik. kr. 1928. g. 57.) vispārējo noteikumu 3. p. piezīmi un ievedmuitas tarifa 1. p. 3. piezīmi, 2. p. 1. pkt. a, h un c burtu un 2. punkta likmes, 3. p.
6. punkta likmes, 6. p. 2. un 3. punkta likmes. 8. p. 1. punktu, 51. p. 1. pkt. b burta likmes
un 51. p. 6. punktu izteikt šādi un vispārējo noteikumu 15. pantā un ievedmuitas 3. p.
piezīmē, 5. p. 4. punktā, 6. p. 2. un 3. punktā, 8. p. piezīmē, 17. p. I. un 2. punktā un
24. p. 4. pkt. piezīmē izdarīt sekošus grozījumus:

5. p. 4. punktā

~,25

5. pants

i.

atvietot

(par obligāt. sludin.)

d) par dokumentu pazaudēšanu no kat 1
personas

Likmes latus no kg
Maksimālās
.Minimālās

Pārgrozījumi un papildinājumi muitas tarifos.

3. panta piezīmē

4 -

rindiņu

iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu

un ekspedīcija:

Jf^^lm^W3£iģš3fe

pilī Ns 2. Tālrunis 20032

piemērošanu Lietuvas ražojumiem.

vārdu

tālāku

b) citu

Saeima

15. panta k burtā

par katru

tarifos.

ledus laušanas aizliegumu

maksa:

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
Ls

nas un svētku dienas

g^S^^^B^^^

Rīkojums par pārgrozibām „pagaidu tarifā un noteikumos N° 27 pasažieru un ba«āžas
pārvadāšanai".
Rīkojums par

Sludinājumu

laikraksts

Izglītības ministrija
paziņo, ka sākot
ar
1929. g. 2. janvārī
zemāk minētās
ministrijas amatpersonas publiku pieņems
šādās dienās un stundās:
Izglītības minisfris trešdienās un piektdienās no pulksten 12 līdz 14.
Izglītības ministra biedrs otrdienās un
ceturtdienās no pulksten 12 līdz 14.
Ministra
sekretārs
katru
dienu
no
pulksten
11 līdz 14 (sestdienās no pulksten 11 līdz 13).
Skolu
departamenta
direktors
katru
dienu, izņemot sestdienas, no pulksten 13

līdz 14.
Tautskolu, vidusskolu
un arodu skolu
direktori un viņu biedri katru dienu no
pulksten 12 līdz 14 (sestdienās no pulksten 12 līdz 13).
Kancelejas
publikai
pieejamas
katru
dienu no pulksten
10 līdz 14 (sestdi
no pulksten 10 līdz 13).
Rīgā, 1928. g. 29. decembrī. Ne 5775.
r^^vlT+;u..
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Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora v. i.
š. g. -5. decembra rīkojumu apķīlāts:
de218.
.Darbs un maize
cembra

Ns

45.

Izdevēj

imandit-

sabiedrība „Darbs". Atbild,
redal
J. Slaugotnis-Cukurs. ..Latvju Kultu
spiestuvē. Rīj
' Rīgā,!8. decembrī. X? 155154.
Preses un

biedrību

nod<
vadītājs K. Vil
Darbvedis Liepiņš.

Izlabojums.

departamenta
direktors A. Ozols

Iekšējo ūdensceļu
pārzinis M. Fa

„Valdības Vēstneša"
murā iespiestā K. F.

1928. g. 289. nuDomes
191"
17. decembra sēdes protokola izvilkumā
pie tek. numura 13 ,,Jaunpils sadratk!
biedrībai" vietā jābūt Jaunpils izglītī
biedrīh.

Rīgas

saskaņā

apgabaltiesas

ar

1. kriminālnodala,

savu

š. g. 20. decembra lēmumu,
atsa',,Valdības Vēstnesī" iespiesto sludinājumu par Zinaidas Osipa m. Ivanovas
meklēšanu, jo minētā Ivanova ir atrasta.
Rīgā, 1928-g. 21. decembrī.

I.

Iedzīvojošiem

Sekretāra v. i. J. Avotiņš.
Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodala,
saskaņā ar savu š. g. 22. decembra lēmumu,
atsauc
„Valdības Vēstneša'- 281. numurā
iespiesto sludinājumu
par Alfonsa Bataitis
meklēšanu, jo minētais Bataitis apcietināts un
ievietots Rīgas Termiņcietumā.
Rīgā, 1928. g. 22. decembri.
Priekšsēdētāja biedra vietā Raeders.

2. februārī, pīkst. 9;
no NēJV? 201—350 — 1929. g.
4. februārī, pīkst. 9:
Dunikas, Nīcas un Bārtas pag. un
Grobiņas
un Durbes pilsētā dzīvojošiem —
1929. g. 5. februārī,
pīkst. 9;
Rucavas, Durbes, Gaviezes, Rāvas
un Vecpils pagastā dzīvojošiem —
'
1929. g. 7. februārī, pīkst. 9:
Vērgaļu, Medzes, Tāšu, Tadaiķu,
Grobiņas, Aisteres, Pērkones, Ziemupes pag. dzīvojošiem — 1929. g.
8. februārī, pīkst. 9.

c)
2)

I. Avotiņš.

3)

Valdības

vietējo iestāžu

4)

rīkojumi.
Sludinājums.

Saskaņā ar karaklausības likuma 5.,
13. un 67. p. un kara ministra 1928. g.
5. dec. rīkojumu Ne 3655 go. uz iesaukšanu
jāierodas: a) pilsoņiem, kas dzimuši laikā
^
no 1907. g. 1. jūlija līdz 1908. g. 1. aprīlim
un tiem agrākos gados dzimušiem pilsoņiem, kas ievesti 1929. gada iesaukšanas
sarakstos: b) personām, kas nav sasniegušas iesaukšanas vecumu, bet vēlas iestāties kara dienestā brīvprātīgi karaklausības likuma
75. un 76. p. paredzētā
kārtībā un c) personām, kas kaut kādu iemeslu dēļ navievestas iesaukšanassarakstos
bet kurām pienākas izpildīt karaklausību.
To ievērojot paziņoju, ka visiem Aizputes un Kuldīgas
apriņķī
dzīvojošiem
augšminētiem pilsoņiem neiztrūkstoši jāierodas sekošās vietās, laikā un kārtībā:
I.
1) Kuldīgas pilsētā, 2) Kuldīgas, 3) Kurmāles, 4) Padures, 5) Ivandes, 6) Snēpeles,
7) Planicas, 8) Turlavas un 9) Raņķu
pagastā dzīvojušiem — Kuldīgā, pilsētas
valdes namā 1929. g. 1. februārī, pīkst. 8.

iecirknī

Visiem ievestiem Liepājas pilsētas
valdes un Liepājas cietuma iesaukšanas sarakstos:
1929. g.
a) no ffeNs
1—100 —
1. februārī, pīkst. 9:
b) no NoN° 101—200 — 1929. g.

1)

Priekšsēdētāja biedra vietā R a e de r s.

Sekretāra v. i.

1. iesaukšanas

manā pārvaldē, Liepājas Kara-Ostā. Kalpaka bulvārī Ne 2:

II.

Iedzīvojošiem II iesaukšanas iecirknī,
Priekulē,
1)

Priekules

pagasta

namā:

pilsētā, Priekules,

Priekules

Gramz-

das,
Kalētu,
Purmsātu, Krotes,
Bunkas. Virgas un Vaiņodes pag.
iedzīvojošiem — 1929. g. 11. februārī,
pīkst. 9;
2) Aizvīķu, Asītes, Embūtes, Ezeres
un Nigrandas pag. dzīvojošiem —
1929. g. 12. februārī, pīkst. 9.
Ierodoties uz iesaukšanu, jāņem līdzi
pase un uzturs.
Uz

iesaukšanu

nav jāierodas:

1) tiem,

kas. atsvabināti no iesaukšanas; 2) tiem,
kam atlikta iesaukšana, un 3). tiem, kas
ieskaitīti zemes sargos.
Par atraušanos no iesaukšanas vainīgos
saukšu pie likumīgas atbildības.
Piezīme.
Pilsoņiem, kuri pieteikušies
brīvprātīgi, jāierodas:
Liepājā iedzīvojošiem — 4. februārī, pīkst. 9,
bet pārējās
vietās dzīvojošiem —
reizē ar viņu pilsētu vai pagastu iesaucamiem.

1928. g. 19. decembrī.
1) Vārmas, 2) Rendas

un 3) Kabiles

pa-

Liepājas kara apriņķa

gastā
dzīvojušiem — Kuldīgā, pilsētas
'
valdes namā 1929. g. 2. februārī, pīkst. 8.
III.
1) Saldus pilsētā, 2) Saldus, 3) Cieceres,
4) Brocēnu. 5) Sātiņu, 6) Lutriņu, 7) Gaiķu
dzīvojošiem —
un 8) Zvārdes pagastā
Saldū, Centrālviesnīcas telpās pie tirgus

laukuma

1929. g. 4. februārī, pīkst. 8.

IV.
1) Kursīšu, 2) Papināļii un 3) Skrundas
pagastā
dzīvojošiem — Saldū, Centrālviesnīcas telpās, pie tirgus laukuma 1929. g.
5 februārī, pīkst. 8.
V.
1) Aizputes pilsētā, 2) Lažas, 3) Aizputes
4) Kazdangas, 5) Apriķu, 6) Dzērves
7) Cīravas, 8) Kalvenes, 9) Klosteres
10) Valtaiķu, 11) Sieksātes un 12) Dudzīvojošiem — Aizpute
naīkas pagastā
pilsētas valdes namā pie tirgus 1929. g
7. februāri, pīkst. 8.
VI.

1) Bases, 2) Gudenieku, 3) Rudbāržu,
4) Nikrāces, 5) Alšvangas, 6) Sakas, 7) Ulrnāle* un 8) Jūrkalnes pagastos dzīvojošiem
— Aizputē, pilsētas valdes namā pie tirgus
laukuma 1929. g. 8. februārī, pīkst. 8.
Ierodoties uz iesaukšanu, jāņem līdz
pase un uzturs.
1) tiem,
Uz iesaukšanu nav jāierodas:
kas atsvabināti no iesaukšanas , 2) tiem,
kam atlikta iesaukšana, un 3) tiem, kas ieskaitīti z.emes sargos.
Par atraušanos no iesaukšanas vainīgos
saukšu pie likumīgas atbildības. .
1928. g. 17. decembrī.
Aizputes-Kuldīgas

kara

apriņķa

priekšnieks, pulkvedis-leitnants

Runge.

Sludinājums.
Saskaņā ar kara klausības likuma 5.,
13. un
67. pantu
un
kara ministra
1928. g. 5. decembra rīkojumu Ne 3655/go.,
uz iesaukšanu jāierodas: a) pilsoņiem,
kuri dzimuši laikā no 1907. g. 1. jūlija
līdz 1908. g. 1. aprīlim, un tiem agrākos
gados dzimušiem pilsoņiem, kas ievesti
1929. g. iesaukšanas sarakstos: b) personām, kas nav sasniegušas iesaukšanas

vecumu, bet

vēlas

brīvprātīgi, kara

iestāties

kara dienestā
klausības likuma 75. un

76. pantā paredzētā kārtībā; c) personām,
kas kaut kādu iemeslu dēļ nav ievestas
iesaukšanas sarakstos, bet kurām pienākas
izpildīt

To

kara

klausību.

ievērojot, paziņoju,

ka

visiem

Lie-

dzīvojošiem augšminētiem
nilsoniem neiztrūkstoši jāierodas:

pājas apriņķī

pr-ks

pulkvedis-leitnants

Zommers.

Obligātoriskie noteikumi
par ievestās gaļas apskatīšanu un izmeklē-

šanu

Rēzeknes

apriņķa, Maltas

Borovajas

pagasta

sādžā.

Pieņemti Rēzeknes apriņķa valdes 1928. g.
14. augusta sēdē (protokols N° 25 § 8) un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta 1928. g. 29. oktobra
rakstu Ns 93191.
1. Liellopus, teļus un kazas drīkst ievest apskatīšanai ne mazākos gabalos kā
ceturtdaļas, cūkas pusēs, jeb veselas un
arī šķiņķus.
2. Maltā ievestā gaļa tūliņ nekavējoties
pēc ievešanas Maltas robežās ir nogādājama
apskatīšanai šim nolūkam izbūvētai palieveni. Aizliegts pārdot, uzglabāt skārņos,
pagarbos, noliktavās un iebraucamās vietās
neapzīmogoto gaļu.
3.
Maltas robežās atļauts pirkt un pārdot tikai tādu gaļu, kura apzīmogota ar
tagadējo pastāvošo Antonopoles kautuves
un Maltas pagasta izmeklēšanas stacijas
zīmogiem.
4.
Pirms gaļas apskatīšanas aizliegts
izplēst krūšu, jeb vēdera plēvi un limfa
dziedzerus.
5.

Izmeklēšanas

stacijas

pārvalde

10. Gaļas izmeklēšanas stacija atvērta
vasaras mēnešos no pulksten 7—11 dienā
un ziemas mēnešos no pulksten 9—12 dienā
ceturtdienās.
pārvadāšanas

duktu
11.

Gaļu

un

pārdošanas
miesnieki

gaļas

pro-

kārtība.

drīkst

Galdiem

kārtībā

pārvadāt

ietītu tīros palagos ar ratiem vai ragavām,
kuri no ārpuses nokrāsoti ar eļļas krāsu,
bet no iekšpuses izsisti ar cinka bleķi.
Adas un kājas nedrīkst vest ar šinī paragrāfā minētiem ratiem.
Aizliegts arī
sēdēt uz gaļas.
12.
Pēc pārdošanas gaļu aizliegts saiņot
vai ietīt avīzēs, bet jālieto parafīna papī ' ris.

plauktiem,

un

uz

kuriem

un

tīrībā.

turēt tirgotavā
Stingri aizliegts
ādas, zarnas un nenotīrītas lopu kājas un
galvas.
16. Gaļas tirgotājiem pie gaļas pārdošanas jālieto tīri un veseli audekla priekš15.

auti.
17.

par šo noteikumu izvietējai policijai.
stājas spēkā divu
18. Šie noteikumi
nedēļu laikā pēc viņu publicēšanas ,,ValUzraudzība

pildīšanu piekrīt

dības Vēstnesī".

pie

Papildinājums

obligātoriskicm

noteikumiem.
Par kautu

lopu apskatīšanu

jāmaksā šāds nodoklis
pašvaldībai par labu:

īpašniekiem

vietējai

pagasta

a) par liellopu Ls I,— gabalā,
b) par teļu Ls 0,30 gabalā,
c) par aitu Ls 0,25 gabalā un
d) par cūku
Ls 0,01,5 santīmi
kilogramu.

par

Ārzemes
Jaunlaiku

tirdzniecības

izstāde

Brnā.

15. septembrim
. No 3. augusta līdz
1929. g. notiks
Brno pilsētā agrākās
modernās kultūras izstādes telpās jaungrandioza
laiku
tirdzniecības
izstāde.
Izstādes mērķis ir: dot mūslaiku tirdzniecības un viņas nozaru vispārēju ainu.
Izstādē būs ne tikai kupli reprezentētas
statistikas,
tirdzniecības
ēku, reklāmu,
ostu, tirdzniecības objektu
pasaules
un
tirdzniecības organizāciju nodaļas, bet ari
vēl tirdzniecības vēsture, modernu tirdzniecības
telpu paraugi, negodīgas konkurences piemēri un t. t.
Augšā minētā izstāde
ir
paredzēta,
galvenam kārtām, vietējiem lieliem eksportieriem, organizācijām un izstādēm, kuras
propagandē ostas
un
viņu
labierīcību
un kuģniecības sabiedrībām, saistītām ar
Čekoslovaķiju.
Vajadzīgās
tuvākās
ziņas dabūjamas
,,Vystava
moderniho
obchodu, Brno,
Nam. Svobodv 10" .,vai Čekoslovaķijas
sūtniecībā

Rīgā, Strēlnieku

Rēzeknes apriņķa valdes
priekšsēdētāja v. i. (paraksts).

ielā 9, dz. 3".

Rīga

Sekretārs (paraksts).

Franču sūtniecības aizrādījums.
Saistošie

noteikumi

braukšanai ar velosipēdiem un
motocikletiem Mazsalacas pilsētas
territorijā.
Pieņemti Mazsalacas pilsētas domes š. g.
6. augusta sēdē un apstiprināti ar iekšlietu

ministrijas

pašvaldības

atļaujas no policijas.

Atļaujas izsniedz pēc tam, kad nomaksāts
velosipēdu un motocikletu nodoklis pilsētai.
§ 2.
Ja vairāk kā par 2 velosipēdiem
vai motocikletiem brauc kopā, tad viņiem
jābrauc vienam pēc otra rindā, kāds noteikums neattiecas uz sevišķiem
no policijas atļautiem izbraukumiem.
§ 3. Satiekoties ar braucējiem vai kājniekiem, kā arī satiekoties savā starpā,
vai garām braucot, velosipēdistiem
un
motocikletistiem jāturas pa labai rokai un
ar brīdinājuma signālu jādara uzmanīgi
priekšā esošie vismaz 20 m attālumā.
§ 4.
Braukšana
ātrāk par
10 km
stundā, kā arī figūru braukšana pa ielām,
aizliegta.
§ 5.

Braukšana

motocikletiem

pa

ar

ielām

velosipēdiem

un

vai

laukumiem,
dažādu procesiju un publikas sapulcēšanās

Nedēļas ziņojums
par

saslimšanas gadījumiem ar

lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi
23. decembrim

no 1928. gada 16. līdz
Rīgas pilsētas statistiskā

valde pēc ārstu paziņojumiem.
ai

Slimības

rtc i
g

nosaukums

!=?
"33 <4
cd *»B9

Paratyphus

—

Tvphus abdom

Vēdera tifs

Tvphus exanth.
. .
Febris recurrens....
Febris interni
Morbus Heine Medin
Eucephalitis letharg..
Varioia et variolois .
Morbilli
Scarlatina
Tussis convulsiva . .
Diphteritis
Influenca
Cholera asiatica
. .

.

. .

2

Izsituma tifs
.
Atgulās drudzis
Purva drudzis .

—
—
—
—
—
—
6
15
9
7
1
—

. .
. Bakas
....
Masalas ....
Šarlaks ....
. Garais klepus .
Difterits
...
Influenca ...
. Āzijas koliera .

Erysipelas

Roze

Dvsenteria
Parotitis epidemica . .

Asinssērga ...
Ģīmja satūkums

4

—

(Mumps)...

vietās noliegta.
§ 6. Vispārīgi aizliegts braukt ar velosipēdiem
un
motocikletiem
pilsētā
pa
trotuāriem, alejām, atklātiem parkiem un
pa tirgus laukumu tirgus laikā.
§ 7. Vest pie rokas velosipēdus atļauts visās 6. punktā aprādītās vietās, izņemot ielu

A l'occasion
de
la nouvelle annēe
le Ministre de la Rēpublique Francaise
aura l'lionneur de recevoir ā la Lēgation
de France, le 1-er Janvier 1929, de 17
ā 18 heures, ses compatriote en rēsidence
ou de passage ā Riga.

departa-

menta š.g. 15. decembra rakstu N° 94662.
Pilsētas administratīvās robežās
§ 1.
braukt ar velosipēdiem un motocikletiem
atļauts vienīgi personām, kurām attiecīgas

Trachoma
Mening. cerebrospin. epid.
Tetanus
Anthrax
Poliomvelitis

§ 8.
Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likumu pamata.
§ 9.
Šie noteikumi stājas spēkā pēc
2 nedēļām no viņu izsludināšanas „Valdības

Vēstnesī".
Mazsalacas pilsētas galva K. Vilks.
Sekretārs

16

—
—

-

—
—
—

Literatūra.

trotuārus.

ne-

uzņemas nekādu atbildību par ievestās
gaļas drošību gaļas izmeklēšanas vietā.
6.
Katram, kurš atrodas gaļas izmeklēšanas stacijā, ir jāuzvedas kārtīgi un jāklausa veterinārārsta rīkojumi.
7.
Gaļas apskatīšanas stacijā ir stingri
aizliegts tirgoties ar gaļu un gaļas produktiem.
8.
Pievestā cūkas gaļa apskatīšanai bez
vispārējās apskatīšanas apskatāma
arī
mikroskopiski.
9.
Gaļas izmeklēšanas staciju pārzina
veterinārārsts, bet viņa prombūšanas laikā
veterinārārsta
ieceltais veterinārfeldšers.

Gaļas

13.

novietota gaļa, jābūt pārklātiem ar cinka
bleķi, vai krāsotiem eļļas krāsā.
14. Gaļas
plaukti, gaļas cērtamie
beņķi, svari un cirvji uzturami pilnā

Rigasche Zeitschrift fur Rechtswissenschaft.
Herausgegeben vom Deutschen Juristen-Verein
III. Jahrin Riga. Erscheint viennal jahrlich.
gang. 1929. 1. Heft.
Atpūta. Izdevēja: E m. Benjamiņ. ReNe 217. —
daktors: E. Run ci s-A rni s.
1928. g. 27. decembrī.

ļ. Veide.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 31. decembri.

Iekšzeme
Darba

kursi

Daugavpilī.

Sabiedriska darba kursus-apspriedi sarīko
Latgales rajona
Lauksaimniecības
biedrību savienības Ārpusskolas izglītības
sekcija, 1929. gada 3.—5. janvārī, Valsts
Daugavpils latviešu vidusskolas telpās. Sākums un atklāšana 3. janvārī, pulkst. 13.
Kursu-apspriedes kārtībā referāti. Piedalās .ar referātiem: K. Ozoliņš, izglītības
ministr, skolu dep. direktors, Dek. J. Velkme, Latgales Lauksaimniec. biedr. savien.
priekšsēdētājs, I Zubans, izglītības ministrijas arodskolu direktors, Fr. Obšteins,
Valsts Daugavpils vidusskolu
direktors,
0. Krolls, Latv. Kultūr. Veic. biedrības
priekšsēdētājs, M. Apels, Latgales Skolot.
Centr. biedrības valdes loceklis, P. Baško,
ļaunlatgales pamatskolu inspektors, J. Soikans, Ludzas Kultur. Veicin. biedrības
vadītājs, B. Brežgo, bij. prorekt. un prof.
Maskavas
arclī. institūta, A. Gari-Jone,
Daugavpils skolotāju institūta paidagogs,
Fonda Domes inspekR. Egle, Kultūras
tors,
St.
ļaudzems,
Valsts
Krāslavas
vidusskolu

direktors.

Devīzes
5,182—5,192
1 Amerikas dollars
25,19—25,24
1 Anglijas mārciņa
20,26—20,41
100 Francijas franku
72,05—72 55
100 Beļģijas beigu
99,85—100,60
100 Šveices franku
27,09—27 30
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu
!38 '""'„„«
....
100 Norvēģijas kronu
138,40—139, 10
100 Dānijas kronu
72,70—73,40
100 Austrijas šiliņu
15,32—15-?
100 Čechoslovaķijas kronu
. .
208,20—209,*)
....
100 Holandes guldeņu

138,25—138.

100 Vācijas marku

100
100
100
100

Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu
Lietavas litu

123,45—2405
12,99—13,11
138,30—>39ļg°
57,5

s?'
~~

t»
51,00—51,™

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

M2

^l]o2
94—io^

Vērtspapīri:
5%
4%
6°/0
8%

neatkarības aizņēmums . .
98— iw
Valsts prem. aizņēmums .
«-"
Zemes bankas ķīlu zīmes .
9o—»'
Hipotēku bankas ķīlu zīmes
Rīgas biržas kotacijas kommisijas ujevici.
,
priekšsēdētājs J. Sk
Rupnen».
Zvērināts biržas maklers P.
Redaktors M.

Arons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

(Siešu

saskaņā

sludinājumi.

U

J

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties

uz

1919. g. 5. sept.

likumu par mortifikāciju 5., 6.
un 7. p. p., ievērojot Jāņa Purga|a

lūgumu

un

savu

lēmumu

ar civilprocesa

Jelgavas apgabaltiesa,

likumu

pamatodamās uz sava šā gada
1958. p.
paziņo, ka
1929. g. 29. novembra nolēmuma uzaicina
22. janvārī
minētās
nodaļas to personu, kuras rokās atrodas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1928. g. šāds Jēkabpils-Ilūkstes zemes grā26. oktobrī, Rīgā, mirušā Kriša matu nodaļā uz Eduardam un

Mārtiņa d. Elcera (Elzera) testamentu.
L. Ns 6729

Rīgā, 1928. g. 28. decembri.
Sekretārs A. Kalve.

mājām zem zemes grām. Ne 2214
korroborēta akts obligācija par

4000
rbļ.,
izstādīta
1908. g.
Brunera
25. jūnijā
uz Pētera
saskaņā ar civilprocesa likumu vārdu un korroborēta
1908. g.
polises:
1958. p. paziņo, ka
1929. g. 27. jūnijā Ne 994, ierasties šai
1) Savstarpējās dzīvības ap22. janvāri minētās nodaļas attiesā viena mēneša laikā, skaitot
drošināšanas
biedrības
,,Nev1917. g. no sludinājuma iespiešanas dienas
Jork" no 1902. g. 18. decembrī klātā tiesas sēdē nolasīs
31. maijā Rīgā mirušā Jēkaba ..Valdības Vēstnesī" un iesniegt
J\s 2505152 44756 par 5000 kr. r.;
Andreja d. Vicinska testamentu. minēto akti.
2) dzīvības apdrošināšanas bielaikā
akti
neRīgā, 1928. g. 28. decembrī.
Ja noteiktā
drības ,,Equitable" no 1904. g.
L. Ne 6213 iesniegs, tiesa atzīs parādu par
28. decembri Ne 1407179 19381
un lūdzējam
EduPriekšsēd. v. A. Veidners. samaksātu
par 5000 kr. rb|.;
Sekretārs A. K alve. ardam Bruneram atvēlēs prasīt
3)
apdrošināšanas
biedrības 22375
ka lūdzējam ir gājušas zudumā
sekošas dzīvības apdrošināšanas

..Žizn"

no 1902. g. 10. arpiļa
J8855 8073 par 2000 kr. rb|. un

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

Rīgas apgabalt. reģistrāc.

uz

likuma

biedrībām, sapolitiskām organi-

vienībām un
zācijām
17. p.

Jfe

ka ar viņas

233808

par

3000

kr.

rb|.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina
visas personas,

nodaļa,

par

4) apdrošināšanas
biedrības
„Rossija" no 1907. g. 14. dec.

pamata

paziņo,

1928. g. 5. decembra

lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Biedrība
Bernharda

kurām

3.
decembra
nolēmuma
dara
zināmu vispārībai, ka obligācija

skaitot no dienas, kad šis sludinā-

21417ē

5. apr. Ne 980 uz Jelgavas apriņķa

jums iespiests,,Valdības Vēstnesī'
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, polises atzīs par nederīgām un lūdzē-

Lielsesavas muižas ,,Šiliņu' māRīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
jām ar zemes grām. Nš 6115
uz civ. proc. lik. 146071 . p. paatzīta par iznīcinātu un lūdzējam
mata paziņo, ka ar viņas š. g. Kārlim - Pēterim Pinkusam dota
12. decembra lēmumu reģistrēta
tiesība prasīt
attiecīgas
hipokooperatīva sabiedrība zem notēkas dzēšanu zemes grāmatās.
saukuma: ,,Latvijas ebreju inJelgavā, 1928. g. 14. decembrī.
teliģences
krāj-aizdevu
sabiedrīL. Ne 1653/28.
21515b
ba" , ar valdes sēdekli Rīgā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Mittelhofs.

jam

izdos

par

nederīgi

atzītām

jaunas polises.

Rīgā, 1928. g.
.Ne 6311.

Priekšsēd.

v.

15.

decembri.
21500b

A. Veidners.

Sekretārs
Rīgas apgabaltiesas

A. Kalve.

3. civīlnodaļa,

Sekr. Fridrichsons.

21418Ē

par 400 kr. rbļ., korrob.

Sekr. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc.

no

šī

sludinājuma

uz

likuma

vienībām

iespiešanas

dienas.

par

Jelgavas apgabaltiesa,

nodaļa,

un

biedrībām,

politiskām

sa-

organi-

mes grāmatās.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ.proc.lik.1967..2011—2014.,

ja minētās personas savas tie-

2079. un

stādīto testamentu, pieteikt savus
Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
paziņo, ka pēc
1908. g. 24. aprīlī Rīgā mirušā
Mārtiņa
d. Klungsta
Jēkaba
(Klunksta) ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto2019. p. pamata

jumu, vai sakarā ar to, tiesības
mantniekiem, legatāriem, fi-

kā

deikommisāriem, kreditoriem un
t. t.. pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no

šī

sludinājuma

Ja minētās personas savas tiesības
augšā
uzrādītā
termiņā

nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
zaudējušas.

sludinājuma

L. Ne 6469.

Rīgā, 1928. g. 15. decembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
21557o
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civdnodaļa,
iiz civ.

šai
tiesai
skaitot no

iespiešanas

dienas

,,Valdības Vēstnesī".
Pēc

minētā

termiņa

notecē-

juma, tiesa nekādas ierunas nepieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 14. decembri.
. L. Ne 2187 28. g. *
Priekšs.

21501 ē

iespiešanas

dienas.

tiesības

strīdus un ierunas
astoņu mēnešu laikā,

v.

Sekr.

P. Stērste.

kam

būtu

uz

1925.

sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma

iesniešanas dienas.
Ja minētās personas savas tieis augšā uzrādītā termiņā

pieteiks, tad

viņas atzīs

tiesības zaudējušas.

Rīgā,

1928. g.

kā

ne-

šīs

L. Ne 6327.

15. decembri.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
21558o
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

?saskaņā ar civilprocesa
'
1958. p., paziņo, ka

likumu

1929. g.

22. janvārī
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē attaisīs un no-

lasīs 1928. g. 16. novembrī, Stopiņu pag. mir. Jēkaba
Ansona testamentu.

Rīgā,

Friča

d.

1928. g. 28. decembrī.
L. Ne 6602

Priekšsēd. v. A. Veidners.
22372
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
'
1958. p., paziņo, ka 1929. g.
22. janvārī minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
25. septembrī, Daugmales pag.
mirušā Viļā Miķeļa dēla Zauera
testamentu.
Rīgā, 1928. g. 28. decembri.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

22373

Sekretārs A. Kalve.

Nodaļas

g.

pārzinis

Sekretāra

v.

Veiss.

Helmanis.

Latgales apgabalt. reģistr.

zināmu,

ka,

starpējās
biedrības

ugunsapdrošināšanas
statūti un ievesti ko-

pirmā

sabiedrību

reģistra

Biedrības
valdes
atrodas
Rēzeknē.
Daugavpilī, 1928. g.

tāriem,

fideikommisāriem,

kre-

1907. g. 27. febr. Ns 444

Orikovskim

dota

tiesība

attiecīgas hipotēkas

prasīt

dzēšanu ze-

mes grāmatās.
ļelgavā, 1928. g. 14. decembrī.

21517b

14.

dec.

21583b Nod. pārzinis M. Abu ls.
Sekretāra v. A. Atiziņš.
Zemes grāmatu atjaunošanas

pagastā

esošā

Rutuļu

folverka,

platībā
126 des. 43 kv. asis,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,

ņemot vērā, ka minētā

folvrka

Trasunova mantiniekus četru mēnešu laikā
no
šī sludinājuma

iespiešanas
dienas
Vēstnesī", ierasties

pamatodamās

uz

sava

šā

gada

pēc obligācijas

korrob.

par 2500 kr. rbļ.,

1911.

g.

12.

janvāri

skaitot

ar

iespie-

Priekšsēd. v. P. Stērste.
21502ē
Sekr. Mittelhofs.

zemes grām.

Ne 4697. atzīts

par samaksātu un lūdzējam Mārtiņam Orikovskim
dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 1928. g. 14. decembri.
L.

Ne

„Valdības

21518b

1492/28.

sības

riem,

kā

mantojumu

kādas

mantiniekiem,

fideikommisāriem,
toriem u. t. t., pieteikt

tie-

legatā-

kredisavas
tiesības šai tiesai 6 mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas ienas ,.Valdības Vēstnesī".

muižas
atdalīta zemes gabala
JVs 216,
platībā 22 desetinas 264 kv. asis.
esošas Daugavpils apr., Līvānu
pagastā, ievešanu zemes grāmatu

aprobežojumiem

apstrīdamas
potēkārisku

pārdošanas

ar

ne-

un

hi-

apgrūtinājumu
tieJVs 7340.

sībām.

grāmatu nodaļā uz Jānim Jaunvesmanim
piederošā nekustamā
ipašuma Jēkabpils apriņķa Neretas muižas ,,Jaķelan-Jān

JVs 78"

mājām zem zemes grām. JVs 476
korroborēta

akts:

8000

izstādīta

rbļ.,

obligācija

par

16.

tīs

cauri

kommisijas

un

nolems pieņemt

Rutulu folvarka

sēdē

lūgumu

par

atjaunošanu no

ieinteresētās
personas,
Petronellas
Trasuna.

Daugavpilī,

un

1928. g.

L. JVs 548/28. g.

resp.

21449b

Zemes grāmatu atjaunošanas
uz Tamāras Zālmana m. Bruka
lūgumu par nekustamās mantas,
pilsētas

gruntsgabala,

I iecirkni, 34. kvar-

tālā JVs 5, Domes (senāk Šildera)
ielā policijas Ne 48, platībā 165 kv.
asis, ar ēkām, ievešanu zemes
grāmatu
reģistri, —
uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības

minēto,

uz

miertiesnesis,

nekustamo

8.

decembra

lēmumu,

no

izsludināšanas

dienas

ievesta Latreģistri
par norādītās nekustamas mantas

gales

varētu

zemes

tikt

grāmatu

īpašnieci — bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas

un

hipotēkārisku

ap-

grūtinājumu tiesībām. Ne 7334.
Daugavpilī, 1928. g. 14. dec.
Kommis. priekšs. E. Helvichs.

21526Č
Rīgas

Sekr.-darbv. J. Strazds.
16.

iec.

miertiesnesis,

un

un civ. proc. lik.
aicina

Pētera
1239. p.

1401. p. uz-

visus

mirušā
Afanasa Mārtiņa d.
mantiniekus
pieteikt

1922. g.
Kuzmiča
minētam

miertiesnesim savas tiesības uz
nelaiķa
Kuzmiča atstāto mantojumu

sastāvošu

no zemes

un

ēkām Aiviekstes pag., sešu mēnešu
laikā skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
Krustpili, 1928. g. 14.dec. Ne753

21533ē

Miert. v. i. A. Vilks.

Valkas apr. 1. iec. miertiesnesis,

pamatodamies uz savu 1928. g. ?
1. decembra
lēmumu uzaicina
1924. g. 23. janvārī, Vijciema
pag., Valkas apr., mir. Minnas
Jurjan, dzim. Avotiņ, mantiniekus, parāda devējus un ņēmējus un visas citas personas,
kurām

būtu

kādas

tiesības

uz

mir. Minnas Jurjan atstāto mantību, pieteikt šis savas tiesības
augšā minētam miertiesnesim seno
šu mēnešu
laikā, skaitot
sludinājuma

,,Valdības

iespiešanas

dienas

Vēstnesī".

Laikā nepieteiktās tiesības uzpar

spēku

zaudējušām,

Miert.

A.

Līcis.

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, uz Jāņa Viken-

tija

d. Jonina

lūgumu

un

civ.

proc. lik. 74., 294., 295., 297.,
298., 301., 302. un 309.—311. p.
pamata uzaicina Silvestru Lavrentija
d. Joniņu, kura dzīves
vieta
prasītājam
nav
zināma.

četru

mēnešu laikā,

skaitot

no

šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības
Vēstnesī"
paziņot

miertiesnesim,

kamerā,
viņa
Dagdas
miestā
savu izvēlēto
uzturēšanās
vietu, vai
uzrādīt
personu, kuru

viņš Joniņš pilnvaro saņemt viņam no mierties-

neša piesūtītas pavēstes un papīrus, pretējā gadījumā pēc minētā

laika

notecēšanas,

tiks no-

likta uz tiesas sčdi lieta par
Jāņa Vikentija d. Joniņa prasību
pret Silvestru Joniņu par zemi
un visas atbildētājam Silvestram
Lavrentija d. Joniņam tanī lietā
piesūtāmas

pavēstes

un

papīri

tiks atstātas miertiesneša kamerā
un Joniņam nebūs tiesības aizbildināties
ar
nezināšanu
par

izsludina

par anulētu un nederīgu ģenerālpilnvaru, izdotu no Anflas-MāAntona

m. Saulītis,

dzim.

Gotlību Eduarda

m.

Biļunas,

dzim. Bergs,
un
apliecinātu pie Rīgas notāra Traut-

Latgales apgabaltiesas Ludzas
1. iec. miertiesnesis, pamatodamies uz savu 1928. g. 14. decemlēmumu
un
saskaņā
ar
X sēj. 1. d. 1239. p. un civ. proc.
lik.
1401. un 1402. p. uzaicina

bra

solta 1925. g. augusta mēneša 1915. g.
14. janvāri
mirušā
20. dienā, ar reģ. JVs 4707 28. g. Savelija
Ilāriona
d. Boļšakova
21451b

Miertiesnesis

mantiniekus

pieteikt

nelaiķa
atstāto mantojumu Ludzas pilsētā,
miertiesnesis,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
uz civ. proc. lik. 146041 .—1460«.
sludinājuma
iespiešanas dienas.
un viet. civ. lik. 4404. p. pamata
Pēc minētā termiņa notecēun saskaņā ar savu
1928. g.
šanas nekādi pieteikumi netiks
8. decembra lēmumu izsludina
pieņemti.
par anulētu un nederīgu proLudzā, 1928. g. 15. decembri.
kūras pilnvaru, izdotu no Jāņa
2l535ē
Miert. (paraksts).
Lanka — Edgaram
Dāvidam
Steinam un apliecinātu pie Rīgas
Latgales apgabaltiesas Ludzas
notāra Borisa Zemgaļa 1928. g.
2.
iec.
miertiesnesis,
pamatojūlija mēneša 4. dienā, ar redamies uz
savu š. g. 12. dec.
ģistra JVs 9326/28. g.
lēmumu un saskaņā ar civ. lik.
L. JVs 901/28.
21454b
'
Rīgas

tiesības

savas man-

Bīlmanis.

tošanas

uz

Bīlmanis.

un civ. proc. lik. 1401. un 1402.p.
uzaicina Lietavā, Ubiškas rajonā,

16. iec.

10. sēj. 1. d. I239. un

Miertiesnesis

Rīgas apriņķa

4. iec. mierties-

nesis, uz civ. proc. lik.

I460*. un

mantu, iesniegt kommisijai par l4t>o-. p. pamata uzaicina kreto paziņojumu 4 mēnešu laikā, ditorus un viņu tiesību ņēmējus
skaitot

Kuzmič

Kuzmiča lūgumu, civ. lik.

I46(>».—1460.
un viet. civ. lik. 4404. p. pamata šiem papīriem un pavēstēm.
un saskaņā ar savu
Miertiesu, (paraksts).
1928. g. 21534z

L. JVs 899/28.

14. dec.

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekret.-darbvedis J. Strazds.

tiesību

iec.

uz civ. proc. lik.

Biļunas—

lūdzēja

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās

Rīgas

iec. miertiesnesis, pauz Jeienas Gacikas,

Anastasijas

2153!ē

sastāvošas no Krustpils

kādiem

Krustpils
matojoties

skatīs

uz Sīmaņa Lazara d. Fiļipova
lūgumu par nekustamās mantas,

rijas

ska-

..Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktas tiesības skaiSekretārs Mittelhofs. tīsies par iznīcinātām un minētā

uz sava šā gada
aicina visus, kam būtu uz 1918. g. 3, decembra nolēmuma uzaicina
3./I6. septembri mirušā Kalnto personu, kuras rokās atrodas
Jēkabpils-Ilūkstes
zemes
ciema pagastā
Jāņa Skreijas šāds

atstāto

Sekr.-darbv. J. Strazds.

vai caur pilnvarnieku, lietu

Priekšsēd. v. P. Stērste.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik.
1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-

Helvichs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija.

šinī
kommisija
dēļ
iznīcinātās
Rutuļu
folvarka
folijas atjaunošanas.
Ja uzaicinātie mantinieki minētā laikā neieradīsies personīgi,

kommisija,

Ne 100 uz Bauskas apr. EzeresStelpes muižas ,,Cepļu" mājām

sludinājuma

21527ē

nriekšs. E.

kommisija,
saskaņā ar savu š, g. 5. decembra reģistri, — uzaicina visas perlēmumu uz civ. proc. lik. 293., sonas, kurām ir kādas tiesības
295., 298., 301., 309., 311. p. uz minēto
mantu,
nekustamo
un 1925. g. 10. marta likuma iesniegt kommisijai par to papar iznīcināto zemes grāmatu ziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
reģistra
ierakstu
atjaunošanu
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
27'. p. pamata, Petronellas Jāzepa Vēstnesī", pretējā gadījumā ne(Jēzupa) m. Trasuna lietā par pieteiktās tiesības skaitīsies par
nekustamās mantas, sastāvošas iznīcinātām ? un minētais lūdzējs
no 46,149 ha liela zemesgabala, varētu tikt ievests Latgales zemes
iegūtā aiz valdīšanas noilguma grāmatu reģistri par norādītās
no Rēzeknes
apriņķa Dricēnu nekustamās mantas īpašnieku bez

Jelgavas apgabaltiesa,

ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 6 mēnešu laikā,

no

Kommis.

sēdeklis

Daugavpili,

lega-

platībā 16 des. 1819 kv. asis, ar
koplietošanas tiesībām zemes gabalā Ne 17, kura platība 462 kv.

daļā.

tiesības

mantiniekiem,

Jāņa Jāņa d. Bērziņa lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Irbeņiku
sādžas
zemniekiem piešķirtās zemes ga'
baliem NēNe 3, 19 un 30, kop-

saskaņā

sastāvošanas no dzimtslietošanas

kā

uz

nodaļa, asis un Ne 18, kura platība 208 kv.
ar asis, esošas Daugavpils apriņķa,
Latgales apgabaltiesas
1928. g. Krustpils pagastā, ievešanu ze12. decembra lēmumu, uz civ. mes grāmatu reģistri, — uzproc. lik. 146070 .—p. p. pamata aicina visas personas, kurām ir
reģistrēti
Pildas piensaimnieku
kādas
tiesības
uz minēto nesabiedrības
statūti un
ievesti kustamo mantu, iesniegt komkooperatīvu sabiedrību reģistra misijai par to paziņojumu 4 mēpirmā daļā.
nešu laikā, skaitot 'no izsludinādara

decembra
nolēmuma
dara
13. martā mirušā Kārļa Pētera d. 3.
vispārībai,
ka
parāds
Vītola atstāto mantojumu kādas zināmu

ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1928. g. 14. decembri.
L. JV6 2735 28. g.

Seržans, dzim. Āgens, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tie-

parāds

Sekretārs Mittelhofs.

1928. g. 3. martā
mirušās

ka

un 1915. g. 17. apr. Ns 318,
uz Bauskas apr. Ezeres-Stelpes
muižas ,,Cepļu" mājām ar zemes
grām. Ns 4697, atzīts par samaksātu un lūdzējam Mārtiņam

Jelgavas apgabaltiesa,

šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".
Termiņā nepieteiktas
tiesības

gastā

korrob.

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

vispārībai,

pēc 2 obligācijām par 1600 kr. r.

Priekšsēd. v. P. Stērste.

proc. !ik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc

Saikavas paAnnas Pētera m.

zināmu

L. Ns 1493/28.

Mittelhofs.

21521b

kommisija,

Jelgavā, 1928. g. 14. decembri. dokumentāriskā īpašnieka Ivana
Daugavpilī, 1928. g. 14. dec.
L. Ns 1176/28.
21516b Jegora d. Trasunova, kurš miris, Kommis. priekšs. E. Helvichs.
zemes
grāmatu reģistra
folija
Priekšsēd. v. P. Stērste.
21528ē Sekr.-darbv. J. Strazds.
iznīcināta, — uzaicina
Ivana
Sekretārs Mittelhofs.

priv. lik. 2451. p. papersonas,
mata
uzaicina
visas
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs kurām
būtu
kādi
strīdi
vai
tiesības zaudējušas. L. JVg 6490. ierunas pret 1927. g. 29. augustā
Jelgavas apgabaltiesa,
Rīgā, 1928. g. 15. decembrī. mirušā Ventspils namīpašnieka
pamatodamās uz sava šā gada
Tidemaņa
1927.
g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. Kārļa
3.
decembra
nolēmuma
dara
29. ' augustā mājas kārtībā sa21556o
Sekretārs A. Kalve.
sības augšā uzrādītā termiņā ne-

186.

1912. g. operatīvu

pamatodamās uz sava šā gada
3.
decembra
nolēmuma
dara
zināmu
vispārībai, ka
parāds
zācijām
17. p. pamata paziņo,
pēc 2 obligācijām par 1200 kr. r.
mir.
Teodora-Heinricha-Mārtiņa
ka ar viņas 1928. g. 5. decembra
korrob.
1899. g.
28. jūnijā
Kuhagena ir atklāts mantojums
lēmumu
reģistrēta- savienība: Ne 286 un 288 uz Sarkanmuižas
un uzaicina, kam ir uz šo manto,,Latvijas
zirgkopības un zirgu pag.
zemes gabala
ar zemes
jumu, vai sakarā ar to, tiesības'
sporta savienība", ar valdes sē- grām. Ns 943 2566, atzīts par
kā mantniekiem, legatāriem, fidekli Rīgā.
samaksātu
un lūdzējam Ansim
deikommisāriem, kreditoriem un
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Bellavam
dota
tiesība
prasīt
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
21416ē
Sekr. Fridrichsons.
attiecīgas hipotēkas dzēšanu zetiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un

2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1891. g. 19. decembrī Limbažos

L.\\s

Zemes grāmatu atjaunošanas

Biedrības
valdes
sēdeklis šanas dienas ,,Valdības Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tieatrodas Pildas pagastā.
Daugavpilī, 1928. g. 14. dec. sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
21582b Nod. pārzinis (paraksts).
hip. dzēšanu zemes grāmatās.
ievestj Latgales zemes grāmatu
Sekretāra v. A. Auzinš.
Jelgavā, 1928. g. 14. decembrī.
reģistri par norādītās nekusta1877 28.
21514b Latgales apgabalt. reģistr. nodaļa, mās mantas īpašnieku bez kāL. Ne
ar diem aprobežojumiem
ar nePriekšsēd. v. P. Stērste. dara zināmu, ka, saskaņā
Latgales apgabaltiesas 1928. g. apstrīdamas pārdošsnas un hiSekretārs Mittelhofs.
12. decembra lēmumu, uz civ. potēkārisku
apgrūtinājumu tieJelgavas apgabaltiesa,
proc. lik. 146070 .—. p. p. pamata
sībām.
N° 7348.
pamatodamās uz sava šā gada reģistrēti Latgales Centrālās savDaugavpilī,
1928. g. 14.dec.

būtu
tiesības uz augšā Valle" piemiņas fonds", ar valdes
aprādītām
polisēm,
pieteikties
sēdekli Rīgā.
tiesā
triju (3)
mēnešu
Nodaļas pārzinis Eglīts.
laikā,

vietā

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Jelgavā.
Jelgavā, 1928. g. 15. decembrī.

Vec-Saukas muižas Erminau Ne25

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

no 1928. g. 27. novembra paziņo, 22374

Verai Bruneriem
piederošā nekustamā īpašuma Jēkabpils apr.

Jelgavā, ievedot
viņu
to biedrību reģistra pirmajā daļā, kurām nav peļņas iegūšanas mērķa.

ierasties

saņemt

Valsts

zemes

bankas iemaksāto naudu hipotēkārisku parādu samaksai līdz
ar 6% pēc parādu dokumentiem
nostiprinātiem uz Rīgas apriņķa,
Ropažu muižu ar hip. JVs 61,
1816. g. 21. februārī ar JVs 232
Dorotejai.
Elizabetei. Jūlianai
Budbergs par labu kr. rbļ. 6250
(kopā ar % Ls 133.34).
Nauda saņemama miert i

kancelejā,

Rīgā,

Andreja

Pum-

pura ielā Ne I, uzrādot attiecīgus
prasības dokumentus.
2l529ē
Miertiesu, (paraksts).

1912. g. uz civ. proc. lik. 1460" .—146^.
Rīgas apriņķa 4. iec. miertiesTermiņā nepieteiktas
tiesības 20.
jūnijā
uz
Neretas
krājun viet. civ. lik. 4404. p. pamata nesis, uz civ. proc. lik. 146029 . un
un
ieskatīs par spēku zaudējušām. aizdevu sabiedrības vārdu
ar savu 1928. g. 146032 . p. pamata uzaicina kreun saskarņā
ditorus un viņu tiesību ņēmējus
Jelgavā, 1928. g. 14. decembri. korroborēta 1912. g. 22. jūnijā 8. decembra
lēmumu izsludina
JVs 1379, ierasties šai tiesā viena
ierasties saņemt
Valsts
zemes
L. Ne 2724 28. g.
par anulētu
un nederīgu pilnmēneša laikā, skaitot no sludināPriekšsēd. v. P. Stērste.
varu, izdotu no Jāņa Mārtiņa d. bankas iemaksāto naudu hipojuma iespiešanas dienas ,,Vald. Kalniņa. — Jānim
21503ē
Sekr. Mittelhofs.
Kriša
d. tēkārisku parādu samaksai līdz
Vēstn." un iesniegt minētu akti. Bolčam, un apliecinātu pie Rīgas ar 6°/o pēc parādu dokumentiem
Jelgavas apgabaltiesa,
nelaikā akti
Ja noteiktā
nostiprinātiem uz Rīgas apriņķa
notāra Purgaja 1926. g. februāra
uz civ. proc. lik.
1967., 2011., iesniegs, tiesa atzīs parāda
akti mēneša 2. dienā, ar re*. JVsl 198 26 Alderes muižu ar hip. V' 65,
2014. un 2079. p. pamata uzpar iznīcinātu un lūdzējam Jānim
21452b
1905. g. 23. jūnijā ar .V» 37
L. JVs 898 28.
aicina visus, kam būtu uz 1908. g. Jaunvesmanim atvēlēs prasīt hip.
(ohana
dēlam DatiMiertiesnesis Bīlmanis. Eiženam
22. augustā 4. septembri mirušā dzēšanu zemes grāmatās.
gulim par labu Kr. rbl. 32000
Rīgas
16. iec. miertiesnesis, (kopā ar " ,, Ls I
Sabiles
namīpašnieka
Andreja
ļelgavā, 1928. g. 14. decembri.
21519b uz civ. proc. lik. 14604 '.— I460«.
1616 28.
Nauda saņemama miertiesneša
Liepiņa atstāto mantojumu kāun viet. civ. lik. 4404. p. pamata kancelejā, Rīgā, Andreja Pummantiniekiem,
das tiesības
kā
Priekšsēd. v. P. Stērste.
lēmumu,
ar
savu
un
saskaņā
fideikommisāriem,
legatāriem,
:dot attiecīgus
Sekretārs Mittelhofs.
pura ielā
izsludina par anulētu un nederīgu prasības dokumentus.
kreditoriem
u. t. t., pieteikt
nodaļa, ģenerālpilnvaru, izdotu no Jāņa
Jelgavas
apgabalt.
reģistr.
savas tiesības šai tiesai 6 mēnešu
Miertiesa. <nar<"!d. Gailis
— Jānim 21530ē
nu
sludinājuma
pamatodamās uz 1923. g. 18. jūl. Kaspara
laikā, skaitnt
Ilūkstes
apr. pr-ka pa!. 2. iec.
un
apVeinbergam.
Ēvalda
d.
iespiešanas dienas ,.Vakl . Vēstn.". lik. par biedrībām, savienībām
izsludina par nederīgu nozaudēto
Rīgas notāra ZumTermiņā nepieteiktas
tiesības un politiskām organizācijām 17. p liecinātu pie
1927. g. marta mēneša Latvijas iekšzemes pasi ser. K. N.
berga
ieskatīs par spēku zaudējušām. paziņo, ka minētā tiesa civīl'
JMs 005871. izdotu 1928. g. 27. apr.
20. ' dienā, ar reģ. -Nš 77o
Jelgavā, 1928. g. 14. decembrī. noda ļas 1928. g. 10. decembri
21453b no Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec.
reģistrēt L. N
atklātā sēdē nolēma
Priekšsēd-. v. P. Stērste.
?
iesnesis Bilmanis. ar Jevstigneja Drozdovs v. 21593ē
biedrību,
vācu-baltiešu
darba
21505ē
Sekr. Mittelhofs.

1241. p. p.

Duzeiku muižā 1919. g. 2. maijā
mirušā Jozefa-Viktora Ottona d.
Kiborta mantiniekus pieteikt sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas, savas

mantošanas

tiesības

uz

minētā

Kiborta

mantojuma,

atrodošos

Ludzas

apr.

pag.

Pildas

sastāvošu
no
44 des.
kas atdalīta no Brodaižu

un

zemes,
mazās

muižas.
Pēc minētā termiņa
notecēšanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti.
Ludzā; 1928. g. 15. decembri.
JVS 182.

21673b

Miertiesnesis J

Rēzeknes

Konrāds.

3. iec. miertiesnesis

uzaicina
1922. g. 15. jūlijā mirušā
Ontona
Vincenta
d. Lipenits mantiniekus pieteikt
vi-

ņam

savas

mantošanas tiesības

uz
nelaiķa
atstāto
mantojumu sešu mēnešu laikā, skaitot
no
šī
dienas

uzaicinājuma
iespiešanas
,,Vald. Vēstnesī".

Rēzeknē, 1928. g. 14. decembri.
21532ē

Miertiesn. (paraksts).

Daugavpils 4. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar savu 1928. g.
11. decembra lēmumu un pamainies uz civ. lik.

X sēj.

I.

2331. p. atzīt par atceltu
iznicinātu
Leona
Grigorija
Aleksejeva

pilnvaru,

izdotu

d.

un
d.
He-

lenei

Jāņa m. Aleksejevai, apstiprinātu Krustpils notāra MārVidēja
kantori.
Liv."
J. e. 15. oktobrī ar reģistra

sco.
21536Č

Miert.

K.

Avens.

21. dz.

1.

pārdos Aksela un
kustamo
mantu,

Ernas Hviidu
sastāvošu no mēbelēm

u. c. un
novērtētu par Ls 330.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 28. decembrī.
22444

L. Ne 22.
Tiesu

izpild.

V. Požariskis.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.
7. janvārī, pīksi.

Dzirnavu

ielā

10 dienā, Rīgā,
Ns 73,
dz. 3,

Ludviga Marienfelda

lietā pārdos

Andreja Ouna kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par

Ls 250.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā,

1928. g. 5. decembrī.

22454

Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas

6. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
7. janvārī, pulkst.
11 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 87 89,
dz. 10, Latvijas techniskās darbinieku krāj-aizdevu sabiedr. un
citu lietās pārdos Rūdolfa Eglīša
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm

un

novērtētu

par

Ls 350.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 14. decembrī.
2Ī453

Tiesu

izp.

J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.

Rīgas prefektūras 8. iec. priekš-

Pasta un telegrāfa departaments

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpilJFtājs, kura kanceleja atrodas
Rigā, Merķeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g. 11. janvārī, plkst. 'lO
dienā, Rīgā,
L. Kandavas ielā

"Citu iestāžu
sludinājumi.

uz

nieks dara zināmu, ka 1929. g.
8. janvārī, pīkst. 10 rītā, Marijas

1840 grāmatām, 118 rīsēm un 900.000 eks. dažādu veidlapu un kartiņu.

ielā Ns 72, pārdos vairāksolīšanā
Kārlim Jēgeram piederošas mantas, sastāvošas no dažādām mēbelēm, novērtētas par Ls 234,10,

izsludina

rakstisku izsoli

1929. g.

pīkst.

9. janvārī,

11 rītā

spiestuves darbiem:
Drošības nauda

Zemkopības min. kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19. decembri ir
apstiprinājis
Baltupes meliorā-

Pasta un telegrāfa departamenta
galvenā darbnīca

Daļas vadītājs A. Ķuze.
22402ē
Darbvedis F. Briedis.
Zemkopības

min.

Sacensība

notiks augšminētā datumā

Sacensības dalībniekiem

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19. decembrī ir

mērā no piedāvājuma

apstiprinājis

skatāms darbnīcas

Annas

meliorācijas

sabiedrības ,,Poparza"
Sabiedrība ir ievesta
cijas sabiedrību reģistra
378. 1. p. ar Ns 1028.
Sabiedrības
valdes
Valkas

apr.,

statūtus.
meliorā-

Annas

c. Annu.
Daļas vadītājs A. Kuze.
22403ē

Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības

min.

kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris

š. g.

apstiprinājis

19.

decembri

Rembates

ir

meliorā-

cijas sabiedr. ,,Kurmis" statūtus.
Sabiedrība

ir

ievesta

meliorā-

cijas sabiedrību reģistra III dalās
375. p. I. ar Ne 1025.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
Rīgas apr., Rembates pag., c.

no

pīkst.

10—12

min.

10"ap-

12,30—14.

un no

2*

1.6930

22448

dāvājumus klātpieliekot

22450

curriculum

nolietotus

ietērpus, zirgu lietas,
dzelžus un dažādas mantas svarā:
1) Vilnas lupatas ...

165 kg,

3) Veca

781

āda

„
,,
„

46

4) Veci dzelži
5) Dažādas mantas.

474
393

,,

Rigas pilsētas loianls.
Kaļķu

ielā

Ns 9,

departaments.

ieeja no Zirgu

d-ta 1. rajona inženieris,

pārdos vairāksolīšanā
1929.

g.

8.

un

9.

janvārī,

pīkst. 6 vakarā zelta un sudraba

Rīgā, savā kancelejā, Lāčplēša ielā 24, dz. 8, 1929. g. 7. janvārī, pl. 10, lietas, apavus, drēbes,
tepiķus,
izdos otrreizējā jautztā izsolē
veļu, kažoka priekšmetus, trau-

% iļttb lerigriežu
Murjāņu

atjaunošanu

tiltam, pār Gauju, uz Rīgas

kus, daž. metāla u. c. neizpirktas

un

Limbažu šosejas.

nepagarinātas

ieķīlātas

Pirms izsoles jāiesniedz nodrošinājums Ls 500.
Tuvākas ziņas kancelejā.
L 6937

,

22447

no

23. jūlijam

lietas

1928. g.

3.

kas
līdz

ar

NsNsC 728395—738539,

Iecavas virsmežniecība

kultūrtcch-

pārdos otrreizējā

mutiskā

izsolē

kā

1929. g. 23. janvārī

virsmežnie-

arī

izūtrupēšanai

nodotās

mantas.

5. skolotājs

un novērtētu par Ls 750.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

c. Mazstraupi.
Dalās vadītājs A. Ķuze.

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

22405ē

Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas

apr.

Darbvedis

Zemkopības min. kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g.19. decembrī ir
apstiprinājis

Makašēnu

2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1
1929. g. 7. janvārī, pulkst.

,,Čakši" statūtus.

dienā, Rembates pag. ,Jaunā
krogā" pārdos Grietai Balod piederošo kustamo,
mantu, sastāvošu no zirga, vāģiem, ragavām,

374. I.

aizjūga

tēiu

un

mēbelēm un

novēr-

par Ls 1100.

F. Briedis.

Sabiedrība

ir

ievesta

cijas sabiedrību reģistra

met sah.

valdes

Mežu pārdos uz Zemkopības ministra
tembra apstiprinātiem nosacījumiem.

1927. g. 19. un 27. sep-

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.

10%

Ogres
pilsētas 6-kl. pamatskolai.
Vēlēšanas 1929. g. 12. janv.,
valdē,
pulksten
17,30 pilsētas
Ogrē, Rīgas ielā Ne 13.
Jāiesniedz dokum. par izglīt.,

Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10°'no līdzšin. praksi un veselības stāvokli.
Rakst. lūgumi nomaksāj.
summas, par kuru vienība nosolīta.
dalās
1) Latvijas valsts iekšējo ar Ls 0,80 zīm. nod.
Ka drošības naudu pieņems arī:

III

sēdeklis:

Rēzeknes apr., Makašēnu pag.,
c. Rēzekni.
Daļas vadītājs A. Ķuze.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, 22406ē

mežniecībā, Emburgas
novadā pēc
platības
no 0,16 ha līdz 0,98 ha, vērtībā no Ls 26 līdz 187.

iec. Zālītes

meliorā-

p. ar Ns 1024.

Sabiedrības

IV

21 vienību

aizņēmumu obligācijas; 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību

un 3) Latvijas
garantijas.

bankas

Skaidrā naudā

vai

viņas pārgarantētas privātu banku

iemaksātās

drošības

naudas

ieskaitīs

pēdējā

Darbvedis F. Briedis.

Alga
22455

pēc valdīb. noteikum.
Pilsētas valde.

Preiļu

pagasta

valde, Daugav-

pils apr., izsludina par nederīgiem
zemāk min. dokumentus, kuri

maksājumā.
pieteikti
par nozaudētiem:
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un
mežu kultūru
Zemkopības
min.
kultūrtech1) Latv. pasi ser. JPNe0I8084,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
darbu
izvešanai apvienotas vienā summā — 20°/,, apmērā no
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
izd. no Preiļu pagasta valdes
Rīgā, 1928. g. 21. decembri.
vienības pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek
ministris š. g. 19. decembrī ir
1928. g. 20. janv. uz Donata
22378
Tiesu izp. A. Ozoliņš.
mežu departamenta rīcībā un netiek atmaksāta.
apstiprinājis Stirnienes meliorāc.
Augusta d Svalba vārdu;
Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. sabiedrības
,,Pamats" statūtus.
2) Latv. pasi ser. JP Ne 016071,
!
izveDrošības naudas izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
zd. no Preiļu pag. valdes 1927. g.
Sabiedrība ir ievesta meliorā1929. g. 7. janvārī, pulkst. i cijas sabiedrību reģistra III dalās šanai pēc lauztiem līgumiem, kuri savā laika pārdoti uz Zemko29. okt. uz Valerijana Mivrenika
1924. g. 14. maijā
un 4. jūnijā apstiprinātiem
pības Ministra
dienā, Rembates pag. ,,Jaunā 373. I. p. ar Ne 1023.
vārdu:
"
pārņemti
valsts
rīcībā
atpakaļ,
tiek
ņemtas
nosacījumiem
un
vēlāk
krogā"
pārdos
Pattlīnei
Cālīt
3) Latv. pasi ser. AJ Ne 003567,
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
nosacījumiem:
saskaņā
ar
šiem
piederošo
kustamo mantu, saizd. no
Rīgas prēf.
1927. g.
Rēzeknes apr., Stirnienes
pag.,
Par
vienību
Ns
81
tīrīšanai
Ls
7,
kultur.
darbiem
Ls
13.
stāvošu
no
1200
kub.
pēd. c. Stirnieni.
13. sept. uz Kondratjevs,
dz.

dažādu
koku

zāģētu

egles un priedes

materiālu un novērtētu par

Ls 800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 21. decembri.
22379

Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas
2. iec. tiesu izpildītājs

1929.

7.

g-

janvārī,

Da|as vadītājs A. Kuze.

22407ē

Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības

sabiedrības statūtus.
Sabiedrība

ievesta meliorā-

cijas sabiedrību reģistra

pazmo, ka

372. 1. p. ar Ne 1022.

pulkst. 2

izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas

ir

Rigas apr.

derošo kust. mantu, sastāvošu no
ērzeļa un novienas govs un
vērtētu par Ls 240.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo i
ītu
varēs pārdošanas dienā uz „ietas.
Rīgā, 1928. g. 21. decembrī.
Tiesu

kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris
š. g. 19. decembrī ir
apstiprinājis Juikšas meliorācijas

Sabiedrības

dienā, Rembates pag. ,,Vīgantos " Daugavpils
c. Līksnu.
pārdos Jānim Jaunvīksnēm pie-

22380

min.

Rīgas

apr.

valdes

apr.,

III daļas
sēdeklis:

Kalupes

pag.

Daļas vadītājs A. Kuze.
22408Č

Darbvedis

Zemkopības

min.

F. Briedis.

kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības

ministris

š. g.

apstiprinājis

19. decembri ir

Ābeļu

meliorācijas

sabiedrības ..Līkumieši" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra

III

daļas

2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, 371. I. p. ar Ns 1021.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
ka 1929. g. 9. janvārī, pīkst. 12
dienā, Tomes pag.
,,Sapalos " Jēkabpils apr., Ābeļu pag., c.
Lībai Ķezber
piederošo
bpili.
pārdos
no
Daļas vadītājs A. Kuze.
kustamo mantu, sastāvošu
Darbvedis F. Briedis.
zirga un govīm un novērtētu 22_4(ioē
par Ls 420.

Zemkopības

min.

kultūrtech-

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
ministris š. g. 19. decembrī ir
varēs pārdošanas dienā uz vietas. apstiprināji-;
Taurkalnes- VecRīgā, 1928. g. 21. decembri.
muižas met sabiedr.
,,lgvāte "
22377

Tiesu

izp. A. Ozoliņš.

statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorāapgabaltiesas Zilupes
cijas sabiedrību reģistra III daļas
iec. tiesu izp.
v. i., kura kanceleja atrodas Zilupē, Elizabetes 370. 1. p. ar Ne 1020.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
ka 1929. g.
ielā Ns 2, paziņo,
apr.. Taurkalnes
10 dienā. Bauskas
12. janvārī, pulksten
c. Valli.
apgabalDaugavpilī. Latgales
Daļas vadītājs A. Ķuze.
sēžu
zālē
tiesas 1 civīlnodaļas
22411itDarbvedis F. Briedis.
Migunova
d.
Jermolaja
Jāna
nekustamas mantas pārdošana
Rīgas prefektūras 1. iec. priekšnieks paziņo, ka 1929. g. 11. janir atcelta.
Tiesu izp. v. i. O. Vilks.
22381
vārī, pīkst. 10 dienā, Rīgā, I. Ķēniņu Ielā Ne 12, dz. 25, pārdos
Rīgas prefektūras 6. iec. priekšO. Berkoviča kustamu mantu,
nieks izsludina par nederīgu nosastāvošu no vienas vecas trauku
zaudētu karakl. apliecību N
1928. g. 31. janvārī no bufetes un novērtētu par Ls 18.
izdotu
pilsētas
valdes parāda
ar Rīgas
Daugavpils kara apr. pr-ka
segšanai.
22395ē
Qeorgija Zukovav.22399ē

Latgales

?Ns 130
,,
,, 4,
8.
,,
„
„
tad
droJa mežu uz fonda zemēm nopircis zemes ieguvējs,
cirsmu tīrīšanai
un kultūrdarbu izvešanai netiek
šības naudas

Ovsejevs

Marijas

4) zirga
Preiļu

vārdu;

pasi Ne 787,

pag.

valdes

izd.
1926.

ņemtas.
Līguma notecēšanas laiks ir 1929. g. 1. maijs.
Ja izņēmumu
gadījumā
uz pircēja lūgumu pagarinātu
Zemkopības Ministrija
meža
izstrādāšanas un izvešanas vai ciršanas vietu notīrīšanas
laiku, tad pirkšanas summa par tām atdalām, uz kurām pagari-

Kacs vārdu.

'-M647

Rīgas Sv. Jāņa draudžu

jaunatnes pulciņa

ielas Ne 10,

Veselības

Šoseju un zemesceļu

1

pārdos vaitāttiā

vitae.

L 6947

Ne 103

2) Nātnas lupatas ..

Atalgojums pēc civīlresora VII amata kategorijas. Veselības
depa taments uzaicina ārstus ar apriņķa ārsta tiesībām iesniegt
līdz 1929. g. 10. janvārim, Rīgā, Skolas ielā Ns 28, savus pie-

Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības

nauda

kopsummas.

atbrīvojusies Jaunlatgales apriņķa ārsta vieta.

Daļas vadītājs A. Ķuze.

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 19. decembri ir

bulv. 15.
iemaksājama drošības

ielā

1929. g. 7. janvārī, pīkst. 10

Veselības departamenta

Lielvārdi.
22404ē

pīkst. 11, P. t. departa-

Sacensības noteikumi un zīmējums saņemams, bet paraugs apkomercdaļā, Vidzemes šos. Ns 19, darbdienās

III daļas

sēdeklis:
pag. namā,

Daugavpilī, Viļņas

daļā, Aspazijas

menta saimniecības

kultūrtech-

Jātnieku pulks

30

gb.

2) karabināķiem

Kārķiem.

augošu mežu:

22452 _

pagasta valde
iz "
nederī gu noza
udēto
kara klausības apliecību
izdotu
no Cēsu apriņķa
apsardzības
par

pr.eksn.eka
1919. g. 9.
oktobri
ar Ne o2 ar Pētera
'
10% no piedāvājuma vērtības.
]āna j
Savteļa vardu.
daļā,
Tuvākas
zinas
P. un t. departamenta saimniecības
212450
dzīvokļa
nodokļa
parāda
dzēL 6934
22446
istabā Ne 10.
šanai, sask. ar Rīgas pils. valdes
Rēzeknes apri ņķa, Varakļānu
š. g. 5. dec. r. Ne 21642.
iec. policijas priekšnieks izsiUui "
cijas sabiedrības
statūtus.
sarakstu,
Izzināt
novērtējumu
par nederīgu, nozaudēto
Sabiedrība ir ievesta meliorākara
un apskatīt mantas, varēs pār- klausības
apliecibas
dublikit,.
cijas sabiedrību reģistra III dalās
došanas dienā uz vietas.
22400ē Ne .1229, izdotu
no Rēzeknes
377. I. p. ar Ns 1027.
izsludina 1929. g. 22. janvāri, rakstisku sacensību uz:
kara apriņķa priekšnieka
1928. g
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
kompl. 200
1)
drošības
jostu
apkalumiem
9. jūlijā ar Ābrama
Valkas apriņķī. Kārķu
pag., e,
Ošera d

i

v

Pagarināšana jāizdara
vienu
cības kancelejā, Zālītes meža muižā,
10. janvāri, pulkst.
10 dienā,
nedēļu
priekš
galīgā
termiņa
Rīgā, Akas ielā Ne 10 un Dzirapstiprinājis
Rozbeķu
meliorānotecēšanas.
22443 '
pulkst. >/2 ! 1 cijas sabiedrības statūtus.
navu ielā
Ne 33,
dienā,
akc. sabiedr.
,,Liepājas
Sabiedrība ir ievesta meliorāI iec. Klāva mežniecībā, Misas novadā pēc platības 8 vienības
Banka"
un
citu lietā
I un cijas sabiedrību reģistra III daļas
no 0,33 ha līdz 1,17 ha vērtībā no Ls 33 līdz 172.
Ciruls
11 torgos pārdos He Ienes.
376. I. p. ar Ne i026.
novadā, pēc
III iec. Dzelzamura mežniecībā, Dzelzamura
Iatv., vācu vai. pasniedzējs
kustamo
mantu, sastāvošu no
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
vienības
no
28 līdz
294 kokiem,
vērtībā no
celmu
skaita 9
dzelzs urbjamās mašīnas ti. c. Cēsu apr., Rozulas pag. namā,
vajadzīgs
ar 1929. g. 14. janv.
Ls 23 līdz 161.

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 17. decembrī.

Launkalnes

sludina

no
g.

mantu loterijas, 1928. g 16
,.
d
cembrī. Jāņa sētā Ns 7, jzi,

pilno ložu saraksts.
Vinnestus izsniedz:
ļāna «ētī 7
pirmdienās, trešdienās un piektdienās, no pīkst. 18—21.

Vinnestus izsniegs līdz
31. janvārim.

1929

"

5, 8, 10, 19, 23, 24, 29
37 30
43, 44, 46, 50, 64, 66, 74 7g ' 70/
81, 83, 88, 96.
101, 103 ' 104 '

106, 107, 113,
130, 136, 138,
163, 174, 184,
197, 208, 212,
231, 236, 241,
254, 257, 260,
293, 297, 303,

115, 123, 124
149, 150 153'
185, 187, 190
214, 215 218 '
242, 244 24b
271, 273 274 '
'
304, 310, 314
320. 328, 329, 335, 338, 346 '
360, 362, 363, 368, 379 38? '
393, 395, 397, 398, 403, 404 '
419, 421, 433, 436, 439, 442 '
457, 459, 460. 465, 468, 475 '
483. 484, 502, 515, 521, 523 '
534, 542, 545, 551, 553, 555 '
564, 567, 573. 576, 579, 582
585, 592, 612. 614, 616, 6I7 '
621, 625, 627, 632, 637, 645 '
651, 655, 662, 665, 670, 678 '
687, 689, 695, 698, 699, 701 *
711, 718, 729, 730,731, 733 '
742, 745, 746, 747, 753, 762 '
775, 779, 787, 788, 794. 795 '
812, 814, 816, 820, 823, 832 '
841, 844, 854, 855, 861, 871
880, 890, 893, 894, 899, 902 '
907, 910, 911, 926, 927 928 '
932, 935, 942, 947, 953, 96fl '
967,970,977, 985,99(1, 991,

^

'

129
157

'

19"/
223
24V
'
275
'
317

353 '
39o'
40? '
44u

'

'

47s
'
53o

'
562
584 '
*

619

'

649
'
681

704 *
'
73b

768
8O5

'

840 *
874 '

003 '
"31
963'

'

1003, 11, 20, 23,33, 37,45,51
66, 69, 72, 75, 76, 80 81
88, 87, 92, 97, 99, 102
li!
116, 119, 123, 124, 125, 129 Ml
147. 148, 153, 154, 159. 179 18<> '
192, 193, 203, 213, 215, 219, 222 '
225, 226, 229, 241, 247, 249, 256
257, 272, 275, 284, 286, 295, 301
302, 304, 313, 320, 324, 326, 347,
356, 362, 366, 368, 370-, 385 387
388, 390, 391. 399, 405, 408. 417,
421, 425, 427, 428, 431, 437, 441,
444, 446, 452, 456, 464, 469, 473,
478, 483, 495, 504, 509, 515, 522,
523, 529, 532, 545, 548, 549, 553,
559, 563, 569, 572, 573, 576, 580,
589, 597, 620, 624, 628, 634, 639,
644, 650. 660, 665, 668, 669, 670,
671, 682, 685, 690. 720, 726, 729.
739, 741, 744, 773, 779, 780, 785,
798, 802, 805, 806, 810, 813. 814,
815, 818, 819. 820, 821, 823, 829„
834, 838, 859, 862, 864, 865, 874,
887, 888, 908, 911, 913, 917, 923,
925, 944, 947, 950, 953, 955, 961,
964, 966, 970, 975, 978, 987, 992,
996,
64,

26. febr. uz Skuteļa Pavula Jura
d. vārdu;
201.0, 7, 11, 12, 17. 21
5) Latv. pasi ser. JP Ne 017883,
izd. no Preiļu pag. valdes 1928. g. 35, 60, 71, 76, 79, 81, 84, 87.
102, 105, 106, 120 . 123,
12. janv. uz Skuteļa Jāņa vārdu. 98,
nājumu dod, jāpaaugstina par 25 līdz 40°'no pirkšanas summas.
134, 136, 1 I
127, 129, 131,
Pirmās Latvijas
apdrošināšanas
|{
no pilnas vienības pirkPirkšanas
summu
par atdalu aprēķina
153, 166, 167, 170, 171, 17o.
un transporta akciju sabiedrības
mežu resora
vērtējumam.
Paaugšanas summas proporcionāli
184, 185, 195. 196, 197, 206, 210,
stināšanas
procenti
pircējam
jāsamaksā Zemkopības Ministrijai
vispārīga akcionāru sapulce
212, 215, 218, 220, 238, 241, 252,
pirms pagarinājuma došanas.
253, 259, 264, 267, 269. 272. 291,
1929. g. 21. janvārī, pīkst. 18 vaVirsmežniecība
patur
sev
tiesības izsludinātās
vienības karā, Sabiedrības telpās, Šķūņu 292, 298, 301, 311, 312, 322. 3:
noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
336, 341, 347. 352, 354, 366, 369,
ielā —Ns 15.
387, 388, 389, 390, 406, 415, 41
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
Dienas kārtība:
41
22382
Iecavas virsmežniecība.
mežziņiem.
419, 420, 441, 447, 451, 461,
1) Vispārīgās sapulces darbinieku
I 483, 489. 492, 493, 496, 498, 503.
vēlēšana.
554.
Rigas prefektūras 1. iec. priekšrOzelzeelu
virsvaldes
2) Gada pārskats par 1928. g., ! 507, 515, 521, 525, 548, 553,
580,
nieks paziņo, ka 1929. g. 14. janrevīzijas
kom. ziņojums
un 555, 556, 557, 569. 575, 578,
materiālu
apgārfe
vārī, pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kārla
587, 588, 589, 590. 604, 6
peļņas sadalīšana.
2*
izsludina
L 6943
ielā Ne 21 23, dz. 9, pārdos 3) 1929. g. izdevumu budžets.
616, 620, 623, 624, 625, 628. 632,
rakstisku izsoli
M. Frīdmaņa kustamu mantu, 4) Nekustamu īpašumu iegūšana, 633, 637, 643, 646, 654. 1
1929. g. 7. janvārī uz
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
atsavināšana
un
apgrūtinā663.664,671,675,684,6i
signāhtikliem — 220 kv. mtr. un novērtētu par Ls Ls 59,60,
šana ar parādiem.
693, 707, 708, 710,731. 732,
769,
740, 753, 757, 763, 766, 767,
Izsoles sākums pīkst. 11 rītā. Rīgas pilsētas valdes parāda seg5) Valdes ziņojumi
un priekš806,
786, .
šatiai.
22394ē
782
77(1,
780,
Dalībniekiem jāiemaksā 5°drolikumi.
šības naudas no piedāvājumu vēr809, 83C, 83L 832,837,842,^44 .
Rīgas policijas 2.iec. priekšnieks 6) Dažu akcionāru iesniegto jautības. Tuvākas ziņas dz-ļu virs849, 853. 858, 859. !
tajiem!
un priekšlikumu
izpaziņo, ka 1929. g. 10. janvārī,
884, 886, 890, 892,895,9
valdē, (īogoļa ielā Ns 3, ist. 103. pulksten
lemšana.
10 rītā, Merķeļa
ielā
92/.931,
7) Viena
valdes locekļa, viena 907, 913, 916. 920, 925,
Ne
8,
pārdos
vairāksolīšanā
VaRīgas prefektūras 1. iec. priekšvaldes locekļa kandidāta
un Q39 033 o.ļo
lentines
Bubets
kustamu
mantu,
nieks paziņo, ka 1929. g. 11. jan982.
976,
revīzijas kommi 'sijas locekļa 973!
10
dienā,
vārī, pīkst.
Rīgā, sastāvošu no dažādiem saim22305ē
vēlēšanas.
Valde.
.
Kārļa ielā Ne 9. dz. 4, pārdos niecības piederumiem, kopvērtībā

992.

H.

Berga

kustamu

mantu,

sa-

stāvošu no dzīvokļa iekārtas un
novērtētu, par Ls 59,34, Rīgas
pils.

valdes

parāda

segšanai.

Rīgas prefektūras 1. iec. priekšnieks paziņo, ka 1929. g. 11. jan-

par Ls 10,13, Ulrichenu

prasības

segšanai.

22397ē

Rīgas

policijas
2. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka
1929. g.
11. janvāri, pulksten
10 rītā,
Marijas ielā Ne 5, dz. 7, pārdos

vārī,
pīkst.
10 dienā,
Rīgā,
m. Jauti ielā Ne 6, pārdos F. Frosta kustamu mantu, sastāvošu no

kustamu

kantora

vērtībā Ls 24,40, Rīgas pils. val-

iekārtas

un

novērtētu

par Ls 618,47, B. Kerkoviusa
u. c. parāda segšanai.
22396ē
Kriminālās

pārvaldes Rīgas nodaļa izsludina par nederīgu nozaudēto dienesta apliecību N> 201

ar Jāņa Silenieka
no Kriminālās

nieka

vārdu,

pārvaldes
1928. g. 2. jūlijā.

izdotu
priekš22401 ē

Iespiests

vairāksolīšanā

Ābrama

mantu,

Tofera

sastāvošu

no:

1 ēdamistabas ozola koka bufetes.
des

nodokļu

nodaļas

tai.
Nozaudēta

prasības

22398ē

g. pavasarī gatavības apliecība Ne 72, izdota
no V. J. Blūma, krievu vidus-

skolas

1922.

Vilhelmīnes
vārdu.

Valsts

tipogrāfijā.

?.

g.

15.

Gotfrīda

jūnijā
m.

ar
Bār

2245 lē

Latvija desmit sados
p^mo-

Latvijas valsts nodibināšanas un viņas
10 gadu darbības vēsture.
Šis mūsu Valsts

jubilejas .svētku kommisijas izdevu'

pasniegtas pw
mūsu valsts re
Latvija \ _
un iestāžu darbību pagājušos 10 gados, no

Krājumā
iespiests un dabūjams.
pirmavotos smeltas zinas par visu

oeng
Šo vēsturisko krājumu1
i
īestacu^
valsts
vajadzīgs iegādāt vispirms pašām
t.
u.
bibliotēkām
skolām,
tad
pašvaldībām,
^.^
pa>

nodibināšanās līdz šim.

2 latus ,
Krājums 384 lpp. biezs un maksā eksemplārs
y
Piesūtot
„Valdības Vēstneša" kantori.
krājums maksās Ls 2.40
un

saņemams

