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sūtījumiem

uz

darbu iekārtojums

vācu

aizsargājamo

pieminekļu

sarakstā:

Valdības rīkojumi

un pavēles

Rīgā, 1929. g. 15. maijā.
ministris

Fr.

ievest

sekošus grozījumus:
1/XVII nodalījuma 8. punktu papildināt ar sekošu piezīmi: ,,Piezīme : Par

lopu

nosūtīšanu

uz Rīgas preču staciju
bez veterinārārsta apskatīšanas, pirms lopu
iekraušanas

(virs

svara maksas): par

par

uz Igauniju
10 sant.
,, Vāciju, Dancigu un SPRS 15 ,,
,, visām citām valstīm . . 25 ,,
b) par atklātnēm (pastkartēm)

pasta

pārvedumiem uz

visām valstīm

10

,,

c) par atklātnēm ar samaksā tu atbildi uz visām valstīm 20

,,

3) Maksa par ierakstīšanu (recommandation) — pēc pastāvošās takses.

4) Maksa par līdsūtījumu piegādāšanu
ar ziņnesi (expres) — 60 sant.
Rīgā,

1929. g. 13. maijā.

Pasta un telegrāfa direktors A. Auziņš.
Ekspluatācijas

pārvaldes

izsūtīšanas

stacija

gala stacijai netēlegrafē".
2/XXVIII
nodalījumā strīpot vārdus
,,Zālītes , Misas, Popes, Skrundas, Raņķu,
Airītes, Zirņu, Sesiles, Rugāju, Mērsraga,
Ķipatu", ierakstot pēdējā vietā ,,Sārcenes ".
Rīkojums spēkā ar

1929. g. 1. jūniju.

Apstiprinu.
1929. g. 17. maijā.

priekšnieks

106,6

km

Līvāniem
Jersikai

118,6
129.7

;,

Nicgalei

146,6

,,

,,
„
.,
,,

Līksnai
Nometnei
Daugavpilij

163,4

operā-

,,

cijām satiksmei ar Liepājas-Glūdas līnijas
stacijām, Jelgavu un Rīgu pas., kā ari
nosaku no šā pieturas punkta līdz kaimiņu

Stropiem

„
„
„

Naujenei
Sprukstiem
Izvafdai

,,

Krāslavai
Skaistai

par

Noteikumu N° 321 par dzelzceļu zemes
iznomāšanu (iesp. ,,Valdības Vēstnesī"
1927. g. 264. num.)

23. §

zemāk pievestā veidā:

tiek

grozīts

sliedes un posmos starp stacijām ne tuvāk
par 5 metriem no sliežu ceļu ārējās sliedes,
bet līdzenā vietā ārpus ierakumiem, kur
nav kivetu, laikā no 1. aprīļa līdz 1. novembrim materiālus, izņemot dēļus, latas,
plankas un viegli uzliesmojošus materiālus,
var nokraut arī 2,5 metrus attālumā no

sliežu

ceļu

ārējās

sliedes.

Nomniekiem

tiek uzlikts par pienākumu rūpēties, lai
materiāli nevarētu nobrukt no krautnēm
uz sliežu ceļu pusi".
2)

Trešās rindkopas

a

punkts

tiek

at-

vietots ar sekošo: ,,a) dēļiem — 8 m, pie
kam no sliežu ceļa puses grēdām jābūt
sakrautām kāpveidīgi, t. i. ar 2 līdz 3 m

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

,,
„

JVfi 227

Lāču pieturas punkta atvēršanu.

nosaucot

Glūdas-

punktu,

to par ,,Lāči", pasažieru

tarifstacijām

sekošus

attālumus:

līdz

Glūdai — 4,8 km un līdz Dobelei — 8,5 km.
Sakarā

ar

to

tālumiem:

Glūdai

4,8
20,6
8,5

Jelgavai
Dobelei

Bērzupei
Bikstiem
[ostai
Blīdenei
Brocēniem
Saldum
Lutriņiem
AirīteV
Skrundai

21,3
29,5
37,5
47,7
55,5
62,2

.....

70,1
81,0
91,3

km.
,,
„
,,
„

direktors

R.

Garsels.

Mazkalniņš.

1929. g. 17. maijā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JVa 229

Apstiprinu.

1929. g. 10. maijā.

JVo 1872.

par Ciemupes pieturas punkta atvēršanu.
No 1929. gada 19. maija atveru Ogres I—
Ķegumu posma 40. km pieturas punktu,
nosaucot to par ,,Ciemupe ", ar pasažieru

Izglītības ministris E. Ziemelis

Skolas darbu iekārtojums vācu skolās
1929./30. mācības gadā.
1.

Visās pilsētas skolās un lauku

un bagāžas operācijām satiksmei ar Rīgas
pas.—Daupavpils I pas. līnijas stacijām,
kā arī nosaku no šā pieturas punkta līdz

skolu

56. klasēs mācības pasniegšana sākas
1929. g. 26. augustā, noturot pārbaudījumus līdz mācību sākumam; 1 pakāpes
lauku skolās mācības sākas 1. oktobrī.
2. Rudens pārtraukums
skolās, kas

kaimiņu tarifa stacijām sekošus attālumus:
līdz Ogrei I — 4,9 km un līdz Ķegumam —
6,4 km.
Sakarā ar
to uzdodu:
Nņ 156, kas publicēts
1) rīkojumā
1924. g. ,,Valdības Vēstneša" 119. numurā
un ,,Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krā-

sākušas darbību 26. augustā — no 1929. g.
27 . oktobra līdz 3. novembrim ieskaitot.
3.

Ziemas svētku pārtraukums visās
no 1929. g.
18. decembra līdz
1930. g. 6. janvārim (to ieskaitot), izņemot
I
pakāpes
lauku
pamatskolas,
kurās pārtraukums iesākas 22. decembrī.
skolās

4.
no

Lieldienu pārtraukums visās skolās
'930.

g.

13. aprīļa

līdz

27.

5-

Vasaras

svētku

pārtraukums

no

6- Mācības beigas I pakāpes lauku
Pamats kolās 1930. g. 17. maijā; II pakāpes
Pamatskolu 5. un 6. klasēs uz laukiem un
visās pilsētas skolās — 1930. g. 31. maijā.
7-

Pamatskolu beigu pārbaudījumi līdz
'930 . g. 4 jūnijam (ieskaitot),
icn

Vidusskolu

gala

pārbaudījumi

līdz

*>0- g. 17. jūnijam (ieskaitot).
Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks
Wachtsmuth.
Darbvedis

R.

Breckoff.

Šis rīkojums

stājas

spēkā

1929. gada

25. maijā.

šo atcelts rīkojums N° 107
1928. g. 58. num.
(iesp. „VaId. Vēstn."
un ,,Dz-ceļu Vēstn." 1928. g. 8. num.).
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Mašīnu direktors P. Beikmanis.
Techniskais direktora pal. Paegle.
Līdz

ar

Finanču

direktors

Mazkalniņš.

stacijām

sekošus

attālumus:

Sakarā

ar

to

1) rīkojumā
N° 156., kas iespiests
,.Valdības Vēstneša" 1924. g. 119. numurā
,,Dzelzceļu

virsvaldes

„
,,

Salaspilij

27,8
31,4
33,9

,,
.,

Rīgai pas
Ķegumam

39,1

,,

Lielvārdei

,,

Jumpravai

,,
,,

Skrīveriem

„
,,

„
„.

Aizkrauklei

Koknesei
Pļaviņām
Aiviekstei
Krustpilij

6,4
12,1
23,4
33,2
43,0
54,7
72,9

krā-

ar sekošiem attālumiem:

līdz Valmierai
,, Brenguļiem
,,
,,
„

Strenčiem
Saulei

Valkai
Lodei

„
,,

Cēsīm
Araižiem
Ieriķiem ......

,,

,,

,,
,,

7,1 km
14,9
27,3
41,0
53,5 ,.
8,5
,,

Čiekurkalnam

Dolei
Šķirotavai
Dreiliņiem

rīkojumu

juma" 1924. g. 20.—23. numurā, papildināts un grozīts af" vēlākiem rīkojumiem, tabulas N° 4. iedales ar staciju
apzīmējumiem ierakstīt starp Valmieras
un Lodes staciju nosaukumiem ,,Bāle "

„

„
,,
„

Val-

uzdodu:

,,

„

līdz

mierai — 7,1 km un līdz Lodei — 8,5 km.

Baltezeram
Juglai

„

Mazkalniņš.

pasažieru operācijām satiksmei ar RīgasValkas līnijas stacijām, kā arī nosaku
no šā pieturas punkta līdz kaimiņu tarifa

Ropažiem

Ikšķilei

Garsels.

Ar 1929. g. 10. jūniju atveru ValmierasLodes posmā bijušo Bālēs pieturas punktu

,,

11,4
21,1

R.

par Bālēs pieturas punkta atvēršanu.

,,

km

,,

Rīkojums JV° 230

N° 1. iedales ar staciju apzīmējumiem
ierakstīt starp Ogres I un Ķeguma staciju
nosaukumiem ,,Čiemupe" ar sekošiem at4,9

„

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Vangažiem

I

,.

232,3
247,3

Apstiprinu.

,,

Ogrei

„

220,3

1929. g. 17. maijā.

,,

„

1930. g. 8. jūnija līdz 10. jūnijam (ieskaitot).

direktors

Finanču direktors

juma" 20.—23. numurā, papildināts un
grozīts ar vēlākiem rīkojumiem, tabulas

līdz

k "rās darbi jānotur 24., 25. un 26. aprīlī.

Ekspluatācijas

Līgatnei
Siguldai
Silciemam
Inčukalnam

tālumiem:

aprīlim

Oeskaitot) , izņemot 1 pakāpes lauku skolas,

„

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

un

Krūmiņš.

......

„'
.,

un ,,Dzelzceļu
Vēstneša" 11. numurā,
papildināti un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem, aiz stacijas nosaukuma ,,Cīruļi"
ierakstīt nosaukumu ,,Ciemupe" ar izdarāmo operāciju apzīmējumu ,,pb" un
sekošu atzīmi piezīmes iedalē: ,,Ieslēgta
satiksmē ar Rīgas pas.—Daugavpils I pas.
līnijas stacijām".

„
,,
,,
,.

Apstiprinu.

lielām pakāpēm (sk. zīmējumu).

186,7
195,4
201,1
207,1

,,

2) noteikumos N° 330., kas publicēti
1928. g. ,.Valdības Vēstneša" 55. numurā

galvenais direktors A. Rode.
direktors

179,2

....

,,

un Rīgu pas.

Finanču

1 preču .

„

papildināti un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem, aiz stacijas nosaukuma ,,Lagašte"
ierakstīt nosaukumu ,,Lāči" ar izdarāmo
,,p" un sekošu
operāciju
apzīmējumu
atzīmi piezīmes iedalē: ,, Ieslēgta satiksmē
ar Liepājas-Glūdas līnijas stacijām, Jelgavu

Ekspluatācijas

178,2

Indrai

,,

JVg 330., kas publicēti
2) noteikumos
1928. g. ,,Valdības Vēstneša" 55. numurā
un ,,Dzelzceļu Vēstneša" 11. numurā,

Dzelzceļu

173,9
.

I pas.

Daugavpilij
'

,,
„

uzdodu:

1) rīkojumā. N° 156., kas
iespiests
1924. g. .,Valdības Vēstneša" 119. numurā
un ,,Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājuma" 20.—23. numurā, papildināts un
izlabots ar vēlākiem rīkojumiem, tabulas
N° 7a iedales ar staciju apzīmējumiem
ierakstīt starp Glūdas un Dobeles staciju
nosaukumiem
,,Lāči"
ar sekošiem at-

„
,,
„
,,

No 226.

,,

Ar 1929. g. 1. jūniju atveru
Dobeles posma 5. km pieturas

1) pirmā rindkopa

Rīkojums

n š.

līdz

1929. g. 17. maijā.

Rīkojums

atvietota ar sekošo: ,,Nomniekiem jāpilda
noteikumi par koka materiālu noliktavām.
Materiāli jānokrauj stacijās ne tuvāk
par 2,2 metriem no sliežu ceļu ārējās

ministris Fr. Ozoli

maksa:

Trepei

līdz
,,
„
,,
„
,,
„
,,

Satiksmes

pārvadāšanu ar lidpastu:
a) par vēstulēm un banderolēm
katriem 20 gramiem:

un

vagonos,

Sludinājumu

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 katras
personas
,
,, —,80

Apstiprinu.

par pārgrozībām „Noteikumos par preču
pārvadāšanu pa dzelzceļiem JV° 342".
Uzdodu ,,Noteikumos par preču pārvadāšanu pa dzelzceļiem Ne 342" (publ.
1928. g. ,,Valdības Vēstneša" 196. numurā)

lidpasta sūtījumiem uz ārzemēm.

Piemaksa

^^^^^^^^^
^ qgT

Rīkojums JVs 225

Ozoliņš

1) Svara maksa — saskaņā ar jau pastāvošām taksēm un atkarībā no sūtījuma
veida.

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī .Nē 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Apstiprinu.

Takse

2)

11—12

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu.

Satiksmes

no

svētciienas un svētku dienas

1929. g. 17. maijā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

skolās

iznomāšanu.
Papildinājums

stundas

m IMS^

jS^MŠmRfļ P^^"f
>
f

Rīgā, pilīN°2. Tālrunis 20032

ārzemēm.

I929./30. mācības gadā.
Rī kojums par pārgrozībām ,,Noteikumos
preču
pārvadāšanu pa dzelzpar
ceļiem Ne 342".
Rīkojums par Ciemupes pieturas punkta
atvēršanu.
Rīkojums par Bālēs pieturas punkta atvēršanu.
Rīkojums par Lāču pieturas punkta atvēršanu.
par Bālēs
pieturas punkta
Rī kojums
atvēršanu.
Grozījumi noteikumos par dzelzceļu zemes

J^sfiļ

Redakcija:
Runas

oficiāls laikraksts

j£jL ~,

Iznāk katru dienu, izņemot

„

Par atsevišķu

Takse lidpasta

Skolas

18,_

Latvijas valdības

,,

20,8

30,1
40,0
49,7
60,7
66,3
73,3
79,6
90,7

....
....

.,

Zemitāniem

Rīgai pas

. . .
....

,,

,,
,,

,,

,,
,,

96,7

103,2

,,

,,

107,5
109,5
113,9

„
,,
,,
,,

„

2) noteikumos N» 330., kas publicēti
1928. g. ,,Valdības Vēstneša" 55. numurā
un ,,Dzelzceļu Vēstneša" 11. numurā,
papildināti un grozīti ar vēlākiem rīko-

,,

ierakstīt

„
,,

„
„

79,4

,,
,,

89,9

„

jumiem, aiz stacijas nosaukuma ,,Bauska"
nosaukumu ,,Bāle" ar izdarāmo
,,p" un sekošu
apzīmējumu
atzīmi piezīmes iedalē: ,, Ieslēgta satiksmē
ar visām Rīgaspas.-Valkas līnijasslacijām".

operāciju

Dzelzceļu

galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Finanču

direktors

Mazkalniņš.

Rīkojums.
Pamatojoties uz pieminekļu aizsardzības
likumu, pieminekļu valde nolēma ierakstīt
valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā
sekošus pieminekļus.

417.
Jelgavas apriņķī, Jaunsvirmāju
pagastā, Vedgu
robežās,
Lielupes krastā esošo tīrumu ar aizvēsturisko dzīves vietu.
Ne 418.
Madonas apriņķī, Bērzaunes
pagastā esošo Bērzaunes ev.-lut. baznīcu.
Madonas apriņķī, Bērzaunes
N° 419.
pagastā, Bērzaunes ev.-lut. kapos esošo
bēršķūni t. s. ,,Kaulu kambari".
Ne 420.
Madonas apriņķī, Cesvaines
pagastā, Cesvaines ev.-lut. iiaznīcā esošo
biķeri ar uzrakstu: ,,Anno 1727 Melchior
Zamuel Biķmann Anna Dorothea Schroderin".

Ne 431.
Madonas apriņķī, Tirzas pagastā, pie Tirzas ev.-lut. baznīcas esošo
kapliču.
Ne 432.
Madonas apriņķī, Vietalvas
pagastā esošo Vietalvas ev.-lut. baznīcu.
Ne

Ne

laukas

JVņ

421.

Madonas

apriņķī,

Cesvaines

pagastā, Cesvaines ev.-lut.

sudraba

šķīvi

baznīcā esošo
uzrakstu: ,,Fūr die

ar

Ne

422.

Madonas

apriņķī,

Cesvaines

pagastā, Cesvaines ev.-lut. baznīcā
sudraba

biķeri

Sesvegensche

ar

uzrakstu:

Kirche

esošo

,,Fūr

die

1798".

Ne 423.
Madonas apriņķī, Cesvaines
pagastā, Cesvaines ev.-lut. baznīcā esošo
alvas biķeri ar uzrakstiem.
Ne 424. Madonas apriņķī, Liezeres pagastā esošo Liezeres ev.-lut. baznīcu.
Ne 425. Madonas apriņķī, Liezeres pagastā, Liezeres ev.-lut. baznīcā esošo sudraba vīna kausu ar Kristus
tēlu un
uzrakstu.
Ne

426.

Madonas

apriņķī,

Lazdonas

pagastā esošo Lazdonas ev.-lut.

baznīcu.

Tirzas
gastā esošo Tirzas ev.-lut. baznīcu.
Ne 427.

Madonas

Ne 428.

apriņķī,

Madonas

apriņķī, Tirzas

papa-

gastā, Tirzas ev.-lut. baznīcā esošo sudraba
dievmaizes

šķīvīti

no

Ne 430.

Madonas

apriņķī, Tirzas

apriņķī,

Vietalvas

krustu un burtiem M. K.
Ne 434. Madonas apriņķi, Vietalvas
pagastā, Vietalvas ev.-lut. baznīcā esošo
vara kristāmo bļodu ar iespiestu gleznu
*
no 1749. gada.
Uzraksts: ,,Beatha Christina von Trevden NVittibe vn Brūmmer
Anno 1749".
Ne 435. Madonas apriņķī, Vietalvas
pagastā, Vietalvas ev.-lut. baznīcā esošo
sudraba vīna kausu ar uzrakstu: ,,B. C. gb.
von Trevden VVittibe von Brūmmer —
1762 d. 23. Januari".
Rīgā
esošo
Ne 436.
Rīgas
apriņķī,
Rīgas pili.
Ne

437.

Madonas

pagastā esošo

apriņķī,

Ļaudonas

izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.
Rīgā, 1929. g. 6. maijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis .
Darbvedis Fr. Briedis .

Paziņojums.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas

baznīcu.

mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
meliorācijas
,,Smalkais
purvs", minēto
darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā

Pieminekļu

Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 23. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Pampāļu pagasta
meliorācijas
sabiedrības
,,Zirnāju lanka"
darbu dalībnieku pilnā
sapulcē pieņemto Kuldīgas apriņķa Pampāļu pagasta Pampāļu
muižas ,,Zirnāju
lankas" jaunsaimniecību galvenā novad-

maijā. Ne 1174

valdes

priekšsēdētāja

v. i.

aizsardzības

inspektors

A.Štāls.

pa-

Zemkopības

mantas

trauciņu.

departamenta

ar š. g. 23. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Ances
meliorācijas sabiedrības ,,Mālvalki" darbu
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Ventspils
apriņķa
Ances pagasta ,,Mālvalku "
galveno novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem

dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties meliorācijas sabiedrībā ,,Mālvalki ",
minēto meliorācijas darbu izvešanā un iz-

vesto darbu kārtībā uzturēšanā.
Rīgā, 1929. g. 6. maijā.
Kultūrtechniskās

īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-

mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties

Nekustamas mantas

kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris

grāvja projektu.
Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas

(paraksts).
Pieminekļu

daļas vadītāja v.
J. Pelsis.
Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
v.
J. Pelsis.

Ne 441.
Madonas apriņķī, Ļaudonas
pagastā, Ļaudonas ev.-lut. baznīcā esošo
alvas dievmaizes šķīvi.
Ne 442.
Madonas apriņķī, Ļaudonas
pagastā, Ļaudonas
ev.-lut. baznīcā atrodošos alvas biķeri ar uzrakstu: ,,ANNO
'
LAUD KIRCH 1740".
16.

Kultūrtechniskās

Kultūrtechniskās daļas vadītāja

Ne 440. Madonas apriņķī, Ļaudonas
pagastā, Ļaudonas ev.-lut. baznīcā esošo
sudrabotu kapara lukturi ar vītu kāju.

1929. g.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 13. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Ēveles
pagasta meliorācijas sabiedrības „Šūnupe"
darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Valkas apriņķa Ēveles un Jērcenu pagasta
„Šūnupes" regulēšanas projektu.
Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties Ēveles pagasta meliorācijas sabiedrībā
,,Šūnupe ", minēto meliorācijas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā
Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.

Rīgā, 1929. g. 6. maijā.

Lesvs".

sabiedrībā

,,Zirnāju lanka", minēto meliorācijas darbu

uzturēšanā

gastā, Tirzas ev.-lut. baznīcā esošo dievmaizes

Paziņojums.

Zemkopības departamenta kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 23. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības
zemes kultūras biroja sastādīto un meliorācijas sabiedrības ,,Smalkais purvs" darbu
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto ,,Smalkā
purva" novadgrāvju projektu.

Ļaudonas

ev.-lut.

meliorācijas

Pampāļu

Ārlietu ministris A. Balodis.

Ne 438. Madonas apriņķī, Ļaudonas
pagastā Ļaudonas ev.- lut. baznīcā esošo
sudraba dievmaizes trauku ar uzrakstu:
„Johann Wilhelm Lehschwitz 1777".
Ne 439. Madonas apriņķī, Ļaudonas
pagastā, Ļaudonas ev.-lut. baznīcā esošo
sudraba vīna kausu ar uzrakstu: ,,1688

1775. gada.

Ne 429.
Madonas apriņķī, Tirzas pagastā, Tirzas ev.-lut. baznīcā esošo sudraba
vīna kausu no 1775. gada.

Madonas

pagasta

iestāžu paziņojumi.

Ārlietu ministrija paziņo, ka Britaņu
LatvijasZiemeļ-Borneo pievienojusies
Lielbrltanijas tirdzniecības un kuģniecības
1923. gada
parakstīts
līgumam, kas
22. jūnijā.
Lielbritānijas sūtniecības š.g.
Pamats.
15. maija nota Ne M. R. 39.

pagastā, Vietalvas ev.-lut. baznīcā esošo
sudraba dievmaizes
šķīvi
ar iespiestu

1798'.

Sesvegensche Kirche

433.

Valdības

daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis

Fr.

Briedis.

saraksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 23. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās meliorācijas sabiedrībā „Smalkais purvs",
jāņem dalība Valmieras apriņķa

Valmieras

pagasta „Smalkā purva" novadgrāvju rakšanas

Dalībnieka

Dalībnieka

?^

īpašumu tiesību

u

\;5rrlc
un
vārds un

Māju
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,-t, ? ,
Dalībniekam
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n7wārrfc
uzvārds

piederošo vai
viņa lietošanā
'
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darbu izvešanā un izvesto

darbu kārtībā uzturēšanā.
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izmaksa pec
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Kāda pagastā atrodas mājas

.

.

mēmie-

zemes

un pie kādas agrākās muižas

^?-^"

esošo māju
8.
apzīmējums
piederēja.
sk
° baS gramat "
g
nosaukums
.
plāniem
reģistra
J
1.
2.
3.
4.
5
b.
6.
7.

Valsts

īpašnieks

Valmieras pagasta pašvaldība
.
Anna Marca m. Lacis, atr. Alksnis,
dzim. Strazds
Mārtiņš ļāna d. Kauliņš
d Austrinš ....
eiera OAUStriņs
Augusts Pētera

īpašniece

Ķ

8.

Augusts Jāņa d. Bundzis
Jānis Pētera d. Gērdens
Jānis Jāņa d. Gailīts

9.

Augusts-Rudolfs Mārča d. Māliņš

10.
11.

....

Kārlis Jāņa d. Puķīts
Kārlis Jāņa d. Radziņš

'

.

Valmieras cietuma
zeme
Vaguļu doktorāts

—
50F

Valmieras pag., Valmieras miužas

nieku balsu
Ls
f

145,—

Šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas sum^
ZbSu mfkstfunuTS
teikšanai un nokārtošanai kā
pie darbu pirmreizējas izvešanas, tā arī pie izvesto darbu
kārtībā uzturēšanas turpmāk,
neņemot vērā darbu faktisko
izmaksu, kura var būt mazāka
vai lielāka.
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422,
489—
47V
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Vecvagali
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Celmiņi

Salzemnieki

56F
57F
—
53F

,.

Gaidas

54F

4712

„

Prūši

58F

9517

Krūmiņi
Bekuri
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„
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Piezīmes

i"''
Ķ'na aaurj-

474—
544,—
319,—
324,
24 Ļ
'
226 —

Kultūrtechniskās daļas
vadītāja
vietā JI. Pelsis.
s
J

mon
c
Rīga, 1929. g. 6. maija.

narhvpdis

Rriprlis

F

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 23. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Pampāļu pag. meliorācijas sabiedrībā „Zirnāju Janka", jāņem dalība
Kuldīgas apr. Pampāļu pag. Pampāļu muižas „Zirnāju lanka" jaunsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.
„.,-.,
Dalībniekam

S
«
?*
„

- ,-.-.„
u a 11 u n i e k a

Dalībnieka
īpašumu tiesību

piederošo

Māju N°N°

vai

viņa lietošanā

pgc

pgc

Kādā pagastā atrodas mājas

Darbu izmaksa pēc
projekta,

un pie kādas agrākās muižas

aprēķina

no kUras

Piezīmes

"TZemeS
dalībnieku
esošo māju
niederēia
pieaereja
cibas
grāmatu
,
balsu
J?
nosaukums
*;
«Unin.
SK
plāniem
reģistra
2
>
Vārds

1.
2.
3.

un

uzvārds

Domeņiks Martu ževs
Antons Oļševskijs

apzīmējums

īpašnieks

Kronīši

Prieki

5.
6.

Gustavs Kungs

„
„
,
„

Aleksandrs Divra

„

7.

,.

8.

Ādolfs Līcs
Rūdolfs Lau's

q
9.

!«.'c
Hci^r* 1Lats
Oskars

4.

10.
11.
12.

ļānis-Rūdolfs Tomans
Valsts

Jams Strods ,
Jānis Altfuksis
Matīss Pūce

Rīgā,

1929. g. 6. maijā.

„

„
„
„
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Strautiņi
Valsts mežs
Ķrūtiņi
Jaunsaimniecība
Brukāni
Avotiņi
Svilumi
^lll'mi
Strodi

Līdumi
Juške-Pūce

298F
297F
296F
—

9507
9508
—
_

37F

294F
36F
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—
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šinī dalībnieku sarakstā uz-

'adītās darbu izmaksas surn-
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mas uzskatāmas par pamat"
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dalībnieku
ļ?^"?" jtf

f7fc
33d '_
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arī

Piz

uzturēšanas
kārtībā
turpmāk, neņemot vēra »*J

490'

darbu

"
"

top?
596,—
_
56
W

mazāka vai lielāka.

"

ļT/

Ezeres pagasta Pampāļu muižas
Kultūrtechniskās

tisko izmaksu, kura

188.'daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Darbvedis

F. Briedis.

var run

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem

vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 13. apriļa lēmuma ir jāpiedalās Ēveles pag. meliorācijas sabiedrībā
jāņem dalība Valkas apr. Ēveles un Jērcenu pag. „Šūnupes" regulēšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.
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Māju N2N2

Dalībniekam
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Dalībnieka

piederošo vai

īpašuma tiesību
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esošo
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34.

5.
6.
7.

8.
ti.

1°-

Jē kaba Musta mant
Karline Briedis
lūliis Brandts
JJ"J- o
V,
Jams Brandts
Alvīne Kļava
Vijums Šķiņķis
Kārķu virsmežniecība

Mantojuma

Sīmanis Spalviņs
. . .
Jēkabs Brošs
Kārlis Zāmeļa d. Švalbe ....
Emīlija Jāņa m. Švalbe ....
Anna Jāņa m. Švalbe
Kārlis Mārtiņa d. Švalbe ....
Antonija Matīsa m. Sviķis
...

īpašnieks
,,
Ideāl. 3/ 4

Lidija Matīsa m. Švalbe ....
Reinis Brambats

,,
īpašnieks

U.
12.
13.
14.
15.
16.

Jānis Ķenģis
Dāvis Spalviņš
Kārlis Vinters
Kārlis Vanadziņš
Teodors Cīrulis

17.

Kārlis Skrapste

18.
19.

Alvīne Kļava
Jānis Kupcis

Dukani
ļenkas
lann Pīnps
jaun-npes
Branti
Paberzi
Maizini
Valsts fonda pļavas
Dēles
Kažauči

īnašnieks
īpasmeKS
,,
īpašniece

īpašnieks
_

„
„,

„
,,

Ipašn.
„
'/20
J /on
„
i/ 20
„
,,
L/20
'/2o
»

'.

Alherts-Jūlijs Kārklīts

21.

Kārlis Kārklīts

aprēķina
dalībnieku
«^
skaitu

piederēja.

^

reģistra

—
—
44
44

Ls

4959
552
545
D4D
3581
553
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4

Piezīmes

Ēveles pag.
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Rencēnu muižas

„

,,

,,
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„

„

„

„

„

„

„

„
„
„
Bij. Kempu muižas

'

73,—
79 _
oko'
262,—
195,—
1580
463—

-

Bij. jaun-Jērcenu muižas

7
3

183
179

Ēveles

3

76

Jērcenu pag. Jaun-Jērcēnu muižas

3215,—

6
43
45
12
5
4

181
544
546
626
70
69

Ēveles pagasta
Ķempu
muižas
Ēveles pagasta Rencēnu muižas
„
„
„
„
Jērcenu pag. Jaun-Jērcenu muižas

335,—

1

66

„

pagasta

Ķempu

„

2145,352,—

muižas

„

„

609,—

šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu
dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā
pie darbu pirmreizējas izve
šanas _ tā arī pie izvesto darbu
L

^nemorvē^Sbu fffiko
izmaksu, kura var būt mazākā vai lielāka.

]
L. ,.
StaJ'

Eži (Ezīši)
Vec-Pīpes
Ozoliņi
Mustiņi
Goriņi
Kaņepes

,,

20.

Rī<*ā,

masa

īpašniece

no kuras

un pie kādas agrākās muižas

zemes

plāniem

Darbu izmaksa pēc
projekta,

Kādā *?
pagastā
atrodas mājas
&

-

pēc

Šūnupe",

„
,,
„
,,
„
īpašniece
īpašnieks

Stūmēji

Skujas

5
15F, Fa

Jaunsaimniecība

,,
„

Jaun-Melderīši
Vec-Melderīši

2b
2a

„

182
Piešķ.
Ne ' 19976
3136
67

,,

,,
,,
Ēveles

,,
„
pagasta

,,

„

„

,,
,,
Ķempu

,,
„
muižas

,,

,,

784,—
1133 —

669,—
728,—
623,—
868,—
531,—
141,—

,,

Jērcenu pag. Jaun-Jērcenu muižas

,„

„

Kultūrtechniskās

1929. g. 30. aprīlī.

683,—
305,—

„

daļas vadītāja

vietā

J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 23. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Ances pag. meliorācijas sabiedrībā „Mālvalki", jāņem dalība
Ventspils apr. Ances pag. „Mālvalku" galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.
Māju N2JV2
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360,-

Kopā
Kultūrtechniskās

Rīgā, 1929. g. 6. maijā.

Piezīmes

i,VI?^SIw
Ķaaiio-
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Dižupes
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,,

„
,,

Darbu
izmaksa pēc
projekta, no

šinī dalībnieku sarakstā uz-

^^SZīT^^Z
dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai, kā pie
darbu pirmreizējās izvešanas,
ffiSf
nemot

iT"
vērā

darbu

faktisko

fzmaksu. kura var būt lielāka
vai mazāka.

3383 —
daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai
jāņem dalība Madonas

„Auseklis",

viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 19. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Galgauskas pagasta meliorācijas sabiedrībā
apr. Galgauskas pag. meliorācijas sabiedrības „Auseklis" kopējo novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā

uzturēšanā.
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Markav
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„
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Pupāji
Rūdolfs Galviņš
„
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Mantojuma masa
,,
Jāna Dunkuļa mant
'
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Ozoliņi
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Medņa mant
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668
Musteri-Slinke
Kārlis Bočkis
īpašnieks

7

LūciJa

?

,,
„
,,
666
Musteri-Valter
35
Mantojuma masa
Reiņa Hirša mant
"
„
„
,,
„
667
Musteri-Pērkon
36
.
īpašnieks
Pēteris Pērkons
'„
„
„
Pakuļi-Lesing
42
670
.,
Jānis Lessiņš
]-
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Miķeļa

lāKārlis
Rīgā

Lanistera mant
Ģeģers
1929

o
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Kultūrtechniskās

9Cļ'_
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daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis F.

Briedis.

Zemkopības

departamenta

kultūrteclī-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 19. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
Latv. lauksaimn. centrālbiedrīhas zemes
kultūras biroja sastādīto, un Galgauskas
pagasta meliorācijas sabiedrības ,,Auseklis "
darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Galgavskas pagasta meliocijas sabiedrības
,,Auseklis" kopējo novadgrāvju projektu.
Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties Galgauskas pagasta meliorācijas sabiedrībā ,,Auseklis ", minēto meliorācijas

darbu izvešanā un

izvesto darbu kārtībā

uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 6. maijā.
Kultūrteclmiskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.
Darbvedis

Slēgts sekošs rēķins:

^___
Latvijas bankas nodaļa,
kl
,ā bija rēķins

Rēķina

nosaukums

Rēķina

^ ^

Rucavas muita ....

Rēķina

Rucavas muita

Liepājā

D N

Izlabojums.
iespiestā rīkojumā N" 149. 9. rindiņā, no
augšas, kur stāv: ,,izkaramo un caurduru",
jābūt: ,,aizkaramo un caurduru".

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu Iik. 951. un 953. p., meklē
Jāni
4. Valmieras kājnieku
pulka dižkareivi
uz kara
Jēkaba dēlu T a u n i n u , apsūdzētu
sodu likumu 133. p., 163. p. 1. daļas un sodu
likumu 578. p. 3. d. pamata.
Tauniņš dzimis 1907. gada 17. maijā, luterticīgs,

241

Rīgā, 1929. g. 17. maijā.
Valsts saimniecības departamenta direktors J. Miezis.
Valsts budžetu nodalās priekšnieks J. Benšons.

Virsgrāmatvedis P. Runģis.

Paziņojums.
lēmumiem
Nodokļu departaments paziņo, ka ar finanču ministra 1924. g.
zmiognodevu
8 zemāk uzrādītām piensaimnieku sabiedrībām dotās atļaujas nomaksāt
grāmatām un citiem tamgrāmatiņām, aprēķinu
naudā par piena pieņemšanas
'rīkojuma par zīmognodevu 74. p. kārtībā ar finanču ministra
dokumentiem
līdzīgiem
1929. g. 10. maija lēmumu atceltas.
^^^__^^_^___—
Par atļaujas piešķiršanu publicēts

v
Finaticu

j\bj\b
pēc

Sabiedrības

rtkoiumu

kārtas

„VaIdrbasVēstnesi"

nosaukums

—

^

K°X°

Gads

65

Piensaimnieku sabiedrība ,,Palsa"
Cesvaines piensaimnieku sabiedrība
„
„
Ēveles
„
,
Mēru

67
74
75

Aumeisteru
Dikļu
Alsviķu

„
„
„

„
,
„

81

Valmieras.

„

,

1.

59

2.
3.
4.

60
61

5.
6.
7.
8.

"

1924. .
1924. ,

16

1929. g. 15. maijā.
Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ierēdnis A. Rump e.

Finanču

ministra

1924.

16

1924.

76
76
119

1924.
1924.
1924.

.

Nacionālais teātris. 22. maijā, pulksten 4 pēc
lētā izrādē, Ostrovska ,,BeIugina kāzas". Pulksten 7.30 vak. Lilijas Štengeles šīs
sezonas pēdējā viesu izrādē, par tautas izrāžu
cenām, Molnāra
,,Melnais briljants".
—
23. maijā, pulksten 4 pēc pusd.. kara vīriem,
Fodora komēdija, ,Plika kā baznīcas žurka".
Pulksten 7.30 vakarā, Dālgrena ,,VermIandieši ".
— 24. maijā, pulksten 4 pēc pusd., lētā izrādē,
Šenes ,,Mīlas rota|a". Pulksten 7.30 vakarā,
tautas izrādē J. Pētersona komēdija
,,Cilvēki ,
kas bēg paši no sevis". — Sestdien, 25. maijā,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē, K- Šeinpflūga
komēdija ,,Otrā jaunība".

127

lēmums

1929. g. 10. maija

un

23.

maijā,

.

puscenas.

pulksten

Helzinkos.

«
,&
?a>
^«

Zemes grāmatu
matu noaajas
nnrialas

Jautājumu

lapas tautas

7928.

XIII.
Radošanās un radinieki.
Pēc kādām zīmēm vēro, vai meita iegūs līgavaini, vai to pazaudēs?
No kādām zīmēm spriež par nākamā līgavaiņa
(līgavas) izskatu, dabu?
(Kādu
vīru
dabū meitas, kas laiza katlu,
pannu, pavārnīcu, kas netīri sienu grābj vai
istabu slauka, kas ve(u mazgājot nolejas, ēdot
izlej ēdienu uz galda, kas ēd maizes doninas
u. t. t.?)
Ko nozīmē, ja vīrietim ass kabatas nazis?
Kas jādara ziemsvētku, jaungada, Andreja un
vēl citos vakaros, lai līgavaini (līgavu) redzētu
sapnī?
Pēc kādām zīmēm vēro, kāda

būs vīra (sievas)
māte, vedekla, znots u. t. t.?
Ar kādiem līdzekļiem var panākt, lai puisis
mīlētu meitu vai meita puisi?
Ko dara, ja puisis grib no meitas vai meita no
nuiša vaļā tikt?
Kā citi var izdarīt tā, lai meita un puisis iemīlētu

viens otru ?
Kas jāievēro, ja grib drīz apprecēties?
Kāpēc meitas nedrīkst atstāt istabu ieslaucītu—
Kāpēc vakarā nedrīkst matus sukāt, svārkus
atstāt uz grīdas?

atstāt

nekristītu?

Kas nedrīkstēja kūmās iet?
jākristī vienas mātes bērni, lai tie satīcigi
dzīvotu?
Ko dara pēc bērniņa apģērbšanas, lai viņam
nekāda nelaime nenotiktu?
Ko dara vedēja priekš aizbraukšanas uz baznīcu?
Ko darīja, kristīt vedot, lai bērnam netrūktu
mantas?
darīt kūmas ,
Ko
drīkstēja un nedrīkstēja
bērnu uz baznīcu vedot?
Ko nozīmē, ja ceļā uz b.aznīcu vai atpakaļ

kad

- .
vams

Zālītes pag.

Misas skolas zemes
gabals.

Misas muižas īpašnieks;
lietotāja — pagasta sa-

biedrība.
Valkas apr.

1083

Alūksnes pag.

Muižas zemes gabals
Iit. B.
(Turpmāk

Pareizticīgo resora Rīgas
jeparchija.

vēl.)

Rīgā, 1929. g. 16. maijā.
Zemkopības ministra b. Ark. Eglīts.
Zemkopības departamenta direktora vietā E. Maciņš.
*) Skat. „Valdības Vēstneša"

1929. g. 81. numurā.

Kādēļ galda stūrī nedrīkst sēdēt?
Kāpēc galdu nedrīkst atstāt neslaucītu?
Kāpēc uz sliekšņa nedrīkst sēdēt?
Pēc kādām zīmēm vēro, ka meita vai puisis
neapprecēsies?
No kādām zīmēm vēro, ka ar kādu cilvēku
rados tiks?
Kāzu paredzēšana.
Kādās dienās jābrauc precībās?
Ko ' nozīmē, ja pie mācītāja braucot zirgs
iezviedzas?
Derību laiks.
Kāpēc līgavainis savai līgavai nedrīkst kurpes
vai zeķes

dāvināt?

Kas notiek, ja derību laikā kāds iedāvina nazi?
Kādā mēnesī jādzer precības un kāzas?
Ko ievēroja

līgavas pūru

iznesot?

Kāpēc pūru nedrīkstēja piesist?
Ko lika skapī, meitas pūru aizvedot?
Kāpēc līgava pati nedrīkst pagatavot apģērbu?
Kur jāliek līgavas apģērbs?
Kam jāpin miršu vainags?
dieeu

tas

iānin?

līgava un līgavainis nedrīkstēja

Kāpēc līgava pati neģērbās?
Kas drīkst un kas nedrīkst līgavu

apkalpot?
Kā apģērbās laulāties ejot?
Kāpēc līgavas apģērbam nedrīkst būt kabata?
Kas jāņem līdz laulāties ejot?
Kādēļ, laulāties ejot, nedrīkst nekā no otra
aizņemties?
Ko dara līgava priekš braukšanas uz baznīcu?
Kas jādara, līgavai uz baznīcu braucot, lai labi
izdotos aitas?

Kādēļ, laulāties braucot, ceļa vidū nedrīkst
apstāties?
Ko nozīmē, ja braucot zirgs izjūdzas?
Ko vēro pēc sveču degšanas , arī pēc līgavas un
līgavaiņa izskata laulājoties?
Ko nozīmē, ja mācītājam runas laikā uznāk

klepus?

Kas jādara, lai sieva valdītu par vīru?
Pēc kādām zīmēm vēro, kas mājās valdīs?
Ko vēro no pirmajiem laimes vēlētājiem?
Ziedošana no baznīcas pārbraucot.
Ko

ievēro

izkāpjot?

salaulātie

nn

ratipm

uz baznīcu?

drīz runāt?

Kurās kūmās bērns atsitas?
skaļi
Ko nozīmē, ja bērns kristījot raud,
ja ir aizmidzis, ja kristījamais ūdens ietek mutē
u. t. t.?

brēc

Bauskas apr.

Cēsu-Valkas

7929.

bērnu aizved

Ko dara krustmāte ar kristījamo bērnu, baznīcā
ejot?
Kā jānes meitene vai puisēns baznīcā?
Kas jādara ar bērnu baznīcā, lai viņš neslimotu?
Kāpēc kristījot bērnu nedrīkst kustināt?
Kā jāstāv kūmām, kad bērnu kristī?
. Kāpēc kūmas nedrīkst atpakaļ skatīties?
Kas jādara turētājam krusttēvam, lai bērns;
sāktu

viens otram roku dot?

krājējiem.

ilgi

gadās kāds kavēklis?

uzvārds, vārds un tēva

nosaukums

1861

Kāpēc kāzu rītā

ticējumu

vietā E. Loske.

Agrākā īpašnieka

Nekustamas mantas

Atrašanās vieta

tt

Ar kādu

Literatūra.

šī paziņojuma

(137. turpinājums.)

—

8 vakarā,
M. Brechmans-Štengels viesizrādē
,,S k a i s t ā
Helēna".
Studentiem un skolniekiem puscenas. — Piektdien, 24. maijā, pulksten 8 vakarā ,,Parizes Dievmātes
katedrāle".
Studentiem un skolniekiem puscenas.—Sestdien,
25. maijā, pulksten 4 pēc pusdienas, par labu
Latv. Bērnu Palīdz, savienībai ,,B u m s u n
Pulksten 8 vakarā, M. Brec'-iAtspoli te".
mans-Štengels viesizrādē ,,S kaistā
Helen a".
Studentiem un skolniekiem puscenas.
Par mūsu dekoratīvo mākslinieku piedalīšanos
somu teātra izstādē vispār ļoti atzinīgi atsaucas
Latvijas
somu prese un mākslas darbinieki.
nodaļu nostāda pirmajā vietā.
Pāris Somijas
zviedru avīzes izsakās arī kritiski
par izstādi,
norādot starp citu, ka latvju teātra māksla
atrodoties
austrumu
iespaidā,
nesasniedzot
Rietumeiropu.
Latvju nodaļa izstādē modinājusi
tik stipru interesi, ka drīzumā uz Latviju brauks
Somijas mākslas savienības pārstāvis Vennervirta,
lai ievadītu sarunas par latvju gleznu izstādi

ar

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts JVe 120*).

Trešdien, 22. maijā, pulksten 8 vakarā studentiem
,,P a r i z e s Dievmātes
katedrai
SKOin
e.

spēkā

tās ārstēt?

Ko drīkst un ko nedrīkst darīt tēvs un māte ,

teātris.

Ceturtdien,

stājas

Nodaļas vadītājs A. Bankins.

pusei.,

Dailes

Kāpēc maziem bērniem nedrīkst nagus griezt?Šķirības.
Kādā mēnesī jāšķir bērns no krūts?
Ko darīja puisēnu vai meiteni no krūts atšķirot?
Dažādas bērnu slimības: suņa kāsis, vardes,
keita, čūskas vaina, sari, pinekļa kaite, spārnu
slimība, sarkanie plankumi u. t. t.

Kā

201

1924.

Direktora

£nosaukums
un reģ. JV2JV2
'g.

Māksla.

ugunī?
Kā dabūt stiprus zobus?

Kāpēc bērnu nedrīkst
Kristību paredzēšana.
Ko lūdza kūmās?

16

(ram„im\
&«v„„
V"

Kas jāēd līgavai un līgavainim vispirms"5
Kas jādara, lai kāznieki daudz
neēstu?
Vainaga noņemšana. Mičošana.
Gultas taisīšana jaunajam pārim.
Laiks kāzu dienā.
Kādai meitai ir jauks laiks kāzu dienā?

,,

Pēc kādām

zīmēm vēro, kurš no salaulātiem

pirmais mirs?
Braukšana

uz

Kā

līgavaiņa

nobur

līgavaiņa

un

u. t. t.?

mājām.
līgavas ratus,

Ko

nozīme,

Ko dara, lai braucēji apgāztos?
Ka aizsargāties no noburšanas?
Kādas lietas līgava nedrīkst ņemt līdz uz līgavaiņa mājām?
Kādēļ, uz kāzu mājām braucot, līgava nedrīkst

viesu nokļūšana līgavaiņa mājās.
Līgavas izkāpšana no ratiem (ragavām).
Līgavas pirmās darbības.
Ko vēroja no tam,
kur līgava, istabā ieejot, vispirms skatījās?
Ko dara, lai panāksnieki aizsmaktu?
Ko nozīmē, ja kāzās trauki plīst?
Kāpēc kāzu viesiem deva ēdienu līdz uz mājām?
Kas notiek, ja gredzenu, ko līgavainis' dTvTnā'Jtš"
ļauj uzmaukt citai?
ja

laulības

gredzenu

pazaudē?

Kas jādara, lai vīrs un sieva dzīvotu saticīgi?
Pēc kādām zīmēm vēro, kurš dzimtā valdīs?
Kas jādara, ja vecāki vēias, lai dzimtu dēls vai
meita?
Kas jāievēro grūtniecei?
(Kāpēc grūtniece nedrīkst
kāpt pāri slotai
sunim, asām lietām? Kas notiek, ja viņa sit
čusku,
smejas, ieraugot kropli , ja izbīstoties
pieliek roku pie miesas u. t. t.?)
Kas jāievēro, lai bērni būtu
gudri,

labi,
mierīgi
darbīgi, stipri, drošsirdīgi u. t. t?
, Kas jādara, lai dzemdēšana būtu viegla?
Kādas burvības ievēro vecmāte, tēvs un māte
priekš un pēc bērna dzimšanas?
Dzimšana dažādās dienās (piem. auna vēža
jumpravas u. t. t. dienā ari svētdienā
un citās
dienās).

Mazgājamā ūdens
smelšana, sildīšana
Ko liek vannā , bērnu pirmoreiz

baznīcā

kristi

Kas jāievēro līkstij zarus darinot?
Ko nedrīkst darīt, šūpļa auklas vijot?
Ko papriekšu liek bērna šūplī?
Kas jādara bērnu pirmoreiz šūplī liekot?
Kas notiek, ja pār bērna šūpli pārlaižas vista?
Citi ticējumi par kristībām.
Latviešu folkloras krātuves pārzine
Anna Bērzkalne.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 22. maijā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars

5,182—5, 192"

1 Anglijas mārciņa

25,18—25,23

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 Čechoslovakij' as kronu
. .
100 Holandes guldeņu
....
'
100 Vācijas marku .
100 Somijas marku
100 Igaunijas kronu
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

istabā

mazgājot?
Ar kādu malku ūdens jāsilda?
Kur lej mazgājamo ūdeni?
Ko dara ar nomazgāto bērniņu?
Kurās dienās mazgāja bērnu?

20,25—20,40
71 , 90—72, 45

99,75—100,55'

27, 12—27,33
138, 60—139, 30
138,20—138,90
138, 15—138,85
72,70—73,40
15,33—15,48
208,40—209, 45
123, 45—124, 10
13,00—13, 12
81)
138, 10—138,
57, 55—58,75

51,10—51,80

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg
Sudrabs

Ko

nozīmē, ja bērns piedzimst uz mutes uz
sāniem, augšpēdu?
'
Ko dara bērnam piedzimstot, lai viņš būtu
čakls, lai atn iemācītos lasīt, drīz apprecētos

Kur liek bērna otru pusi?
Ko nozīmē, _ ja pēc dzimšanas pirmais
ienāk svešs vīrietis, sveša sieviete?
Bērna mazgāšana.

dienā

cērtot?
Ko nozīmē, ja līksti cērtot skaida krīt uz mutesr

Kāzu

nozīmē,

kristību

Kā bija jāēd pirmais ēdiens?
Pādes dīdīšana.
Pādes apdāvināšana (pirkšana).
Šūpļa pagatavošana. Ko ievēroja līksti

skatīties atpakaļ?
Kāpēc jābrauc garākais ceļš?

Ko

ja

vienu pašu bērnu?
Kāds būs tas bērns, ko mācītājs pirmo kristī?
Kristījamais ūdens. Ko dara vedēja ar kristījamo ūdeni, kad mācītājs
bērnu
nokristījis.
Kur lej ūdeni, bērnu mājās kristījot?
Kas jāievēro, nokristīto bērnu no altāra projām
nesot?
Bērna mājās vešana. Kas jādara, lai bērns
ātri kājām ietu?
Ko darīja ar bērnu, to mājās pārvedot? (kāpēc
drēbītes ātri noģērba)?
Ko drīkstēja un ko nedrīkstēja kristībās vārīt?

augšpēdu ?

zirgus

,

tiesai.

drēbītes.

Kristības.

publicēšanas dienu ,,Valdības Vēstnesī".

kavējoties ziņot Kara tiesai un tuvākai policijai,

kurai to apcietināt, ievietojot kara pārmācības
iestādēs,
Rīgā, un
ieskaitīt
3. iecirkņa kara
izmeklēšanas tiesneša rīcībā, ziņojot pēdējam un

pirmās

No kā šuva meitenei pirmo»
Pirmais krekls.
kreklu?
Kā jāvelk krekls bērnam mugurā?
Ko darīja ar pirmā bērna pirmo krekli ņu?
Kāda cepurīte jāliek bērnam galvā, kādas zeķes
jāauj kājā?
Zīdīšana. Ko darīja, iekam sāka bērnu zīdīt?
Raudzības. Ko nozīmēja, ja raudzībām ceptā
maize neizdevās, ja kukulis no krāsns velkot ,
nokrita augšpēdu?
Kas jādara, lai bērns neraudātu, lai tas mierī gi
gulētu?
Kā sauca bērnu, kad tas vēl nebija kristīts?
Kā nedrīkst saukt bērnu?
Kādēļ nekristītu bērnu nedrīkst atstāt vienu?
Kāpēc istabā, kur nekristīts bērns, nedrīkst
galvu sukāt?
Kādēļ vecāki, kuriem nekristīts bērns, nedrīkst
otram nekā dot?
Kā atsargā slimības, lāstus, ļaunas acis no bērna?
Bērna skūpstīšana, noskaušana.
Ko nozīmē, ja bērns guļot smej vai raud?
Ko dara bērnam žāvājoties?
Galvas sukāšana. Ko dara, pirmoreiz matuspinot, lai augtu gari mati?
Matu griešana.
Kāpēc matus nedrīkst sviest

No kā ceļas minētās slimības un kā

'

latvietis, neprecējies, ar pamatskolas izglītību,
Cēsu apr. Vecpiebalgas pagasta piederīgs, beidzamā dzīves vieta Rīgas apriņķī, Ķēču pagastā,
Annas muižā.
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-

rīkotājs

[

Fr. Briedis.

Š. g. ..Valdības Vēstneša" 108. numurā

Bērna

Papildinājumi un pārgrozījumi
Valsts depozitu rēķinu sarakstā Latvijas bankā.

Paziņojums.

3425—3445
89—97

1 kg

Vērtspapīri:
5°/0
4%
6°/0
8%

neatkarības aizņēmums . .
Valsts prem. aizņēmums
.
Zemes bankas kīl ' u zīmes . .
Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98—100
98—100

92—93
96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Sku ieviesZvērināts biržas maklers

M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

(f tesu
sludinājumi.

Rīgas

apgabaltiesas

3. civilnodaļa,

uz civ.ties.lik.1967, 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Olgas
Knospe lūgumu, uzaicina
visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā
1929. g. 7.
maijā
publicēto 1929. g. 24. februārī
Slokā mirušās Katrīnes (Trīnes)
Jansons, dzim. Fernics, 1928. g.
28. februārī pie Slokas notāra
P. Hinerta taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mirušās
Katrīnes
Jansons,
dzimusi
Fernic, mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, parāddevējiem u. t. t,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas

uz civ. ties. lik. 1967, 2011. —
2014. un 2079. p. un Balt. privāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Zentas Elizes Kalns lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
Rīgas apgabaltiesas 1. civilnodaļa,
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
lik.
293.,
295,
298,
proc.
z Civ.
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
311
p.
pamata,
uz
309,
501
7. maijā
publicēto
1929.
g.
d.
Ķēvieša
lūgumu
lāna Jāņa
7. februārī
Mārkalnes pagastā
j/in'a prasības lietā pret Pēteri
mirušā Jāņa Jēkaba dēla Kalna
Kevietī un cit. summā Ls 50,—
(Kalniņa), 1928. g. 7. jūnijā pie
par īpašuma tiesībām uz māju,
Mārkalnes
pag.
tiesas taisīto
uzaicina Annu Ķēviet, kuras
testamentu, kā ari visas personas,
dzīves vieta prasītājam nav zikurām ir kaut kādas tiesības uz
nāma, ierasties tiesā četru mēmirušā
Jāņa
Kalna (Kalniņa)
no
šī
sludinājuma
laikā
nešu
mantojumu
vai sakarā ar šo
iešanas
dienas.
iesp
mantojumu, kā mantiniekiem,
pilnvara
Pie lūguma pielikti
legatārijiem, fideikommisārijiem,
2 ap liecības, līguma noraksts
parāddevējiem u. t. t, pieteikt
un noraksti atbildētājai.
savas tiesības, pretenzijas un ielaikā
ja atbildētāja noliktā
runas minētai tiesai sešu mēnešu
neieradīsies personīgi vai caur
laikā, skaitot no šī sludinājuma
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
iespiešanas dienas.
sēde lietas klausīšanai aizmuguja tas minētā termiņā nebūs
riski.
izdarīts, tad minētās personas atRīgā, 1929. g. 8.
maijā.
atzīs kā atteikušās no ierunām zīs kā atteikušās no ierunām un
3515b
L. JVs 2681.
Priekšsēd. b. P. Leitans. un zaudējušas savas tiesības, bet zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par likutestamentu pasludinās par likuSekretārs J. Smtils.
mīgā spēkā gājušu.
L. JVs 4060 mīgā spēkā gājušu. L. JVs 4285
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
uz civ. ties. lik. 1967, 2011.—
Priekšsēd. v. A. Veidners.
3270z
Sekretārs A. Kalve.
2014. un 2079. p. un Balt. privāt- 3269
Sekretārs A. Kalve.
tiesību kop. 2451. p. pamata,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Antonijas Liepiņš pilnvar- Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, uz civ.ties.lik.1967,2011.—2014.
nieka zv advokāta J. Drei- uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
lūgumu
uzaicina visas 2019. p. pamata
maņa
paziņo, ka kop. 2451. p.
pamata, uz Elzas
personas, kurām ir kaut kādas pēc 1928. g. 18. novembrī Bejas
Alups lūgumu
uzaicina
visas
strīdi
vai
ierunas
pagastā
mirušās
Veronikas-Sofijas
pretenzijas,
personas, kurām ir kaut kādas
šai
tiesā
1929.
g.
7.
maijā
pret
Saša m. Sopulis, dzim. Lesseris, pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
publicēto 1929. g. 28. martā Rīgā ir atklāts mantojums un uzaišai tiesā 1929. g. 7. maijā publid.
Dadža
mirušā Jāņa Jēkaba
cina, kam ir uz šo mantojumu vai cēto 1929. g. 15. janvārī Baldones
pie Rīgas sakarā ar to, tiesības kā mant1928. g. 18. jūnijā
,,Sturmēs" mirušās Trīnes Jāņa
notāra E. Trautsolta taisīto testa- niekiem, legatāriem, fideikommimeitas Sturmes, 1915. g. 3. okt.
mentu, kā arī visas personas, sāriem,
kreditoriem
u. t. t, pie Slokas notāra
I. Vizbulina
kurām ir kaut kādas tiesības uz pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
taisīto testamentu, ķā arī visas
mirušā Jāņa Dadža mantojumu sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
personas, kurām ir kaut kādas
vai sakarā ar šo mantojumu, sludinājuma iespiešanas dienas.
tiesības uz mir. Jura Sturmes
kā
mantniekiem,
legatāriem,
Ja minētās personas savas tie- mantojumu vai sakarā ar šo manparāddevēfideikommisāriem,
sības augšā uzrādītā termiņā netojumu, kā mantiniekiem, legajiem u. t. t, pieteikt
savas pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tārijiem, fideikommisārijiem, patiesības, pretenzijas un ierunas tiesības zaudējušas. L. JVs 4345 rāddevējiem u. 1.1, pieteikt savas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
tiesības, pretenzijas un ierunas
skaitot no šī sludinājuma iespiePriekšsēd. v. A. Veidners. minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
šanas dienas.
skaitot no šī sludinājuma iespie3274
Sekretārs A. Kalve.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās " personas Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, šanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
atzīs kā atteikušās no ierunām
uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un izdarīts, tad minētās personas
zaudējušas
savas
bet
un
tiesības,
2019. p. pamata paziņo, ka pēc atzīs ka attiekušās no ierunām un
testamentu pasludinās par liku1920. g. 2. septembrī Harkovā zaudējušas savas tiesības, bet
mīgā spēkā gājušu.
L. JV° 4283 mirušās Olgas - Zelmas - Klāras testamentu pasludinās par likuRīgā, 1929. g. 7. maijā.
Rūdolfa m. Redmers (Remers) mīgā spēkā zājušu. L. JVs 4230
Priekšsēd. v. A. Veidners.
atklāts mantojums un uzaicina,
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
3267
Sekretārs A. Kalve.
kam ir uz šo mantojumu, vai
Priekšsēd. v. A. Veidners.
3271z
Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, sakarā ar to, tiesības kā mantuz civ. ties. lik. 1967, 2011.— niekiem, legatāriem, fideikommi2014. un 2079. p. un Balt. sārijiem, kreditoriem u. t. t, Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
privātties. kop. 2451. p. pamata pieteikt šīs tiesības minētai tiesai uz civ. ties. lik. 1967, 2011. —
uz
Veras Vilšķersts
lūgumu sešu mēnešu laikā, skaitot no šī 2014. un 2079. p. un Balt.
sludinājuma iespiešanas dienas. privāttiesību kop. 2451. p. pauzaicina visas personas, kurām
Ja minētās personas
savas mata, uz Marijas Miķelsons lūir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai
ierunas
pret
šai tiesā tiesības augšā uzrādītā termiņā gumu uzaicina visas personas,
publicēto nepieteiks, tad viņas atzīs kā kurām ir kādas pretenzijas, strīdi
1929. g. 7. maijā
šīs tiesības zaudējušas. L. JVs 4368 vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
1929. g. 14.
februārī
BalRīgā, 1929. g. 7. maijā.
7. maijā publicēto
1928. g.
mirušā
dones
,,Vilškerstīs"
Priekšsēd. v. A. Veidners.
17. oktobrī Cēsīs mirušā Pētera
d.
Ābeles
Mārtiņa
Jēkaba
Sekretārs A. Kalve. Kārļa d. Miķelsona,
1928. g.
1928. * g. 29. novembrī mājas 3275
kārtībā
taisīto
testamentu, Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, 14. maijā pie Cēsu notāra V. Krekā ari visas personas, kurām uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un mera taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
ir
kaut
kādas
tiesības
uz
2019. p. pamata paziņo, ka pēc kādas tiesības uz mir. Pētera
mir. Mārtiņa Ābeles mantojumu
1927. g. 27. aprīlī Zeltiņu pag. Miķelsona mantojumu vai sakarā
vai sakarā ar šo mantojumu, kā mirušā Georga-Eduarda
Jāņa d.
mantniekiem, legatārijiem, fidei- Kundrata ir atklāts mantojums ar šo mantojumu, kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikomkommisārijiem,
parāddevējiem
un uzaicina, kam ir uz šo mantomisāriem, parāddevējiem u. t. t,
u. t. t, pieteikt savas tiesības, jumu vai sakarā ar
to, tiesības kā pieteikt savas tiesības, pretenpretenzijas un ierunas minētai
mantniekiem, legatāriem, fideitiesai sešu mēnešu laikā, skaitot kommisāriem, kreditoriem u. 1.1, zijas un ierunas minētai tiesai
no šī sludinājuma iespiešanas pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
dienas.
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
Ja tas minētā termiņā nebūs
Ja tas minētā termiņā nebūs sludinājuma iespiešanas dienas.
izdarīts, tad minētās personas
izdarīts, tad minētās personas
minētās
personas
savas
tieJa
atzīs ka atteikušās no ierunām
atzīs kā atteikušās no ierunām
sības augšā uzrādītā termiņā neun zaudējušas savas tiesības, bet
un zaudējušas savas tiesības, bet
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs testamentu pasludinās par likutestamentu pasludinās par likutiesības zaudējušas.
L. JVs 4366 mīgā spēkā gājušu. L. JVs 4289.
mīgā spēkā gājušu.
L. JVs4141
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
3268

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 5. aprīlī Raunas
pagastā „Strautmaļos" mirušā

3276

Sekretārs

A. Kalve.

3272b

Sekretārs

A.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc

uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 10. septembrī Austrijā

.

1927. g. 2. jūlijā Rīgā mirušā
Gustava Dāvida d. Klingenberga Innsbrukā mir. Morducha Berka
ir atklāts mantojums un uzaicina, (Bēra) d. Halsmaņa ir atklāts
Jāņa Pētera d. Spunde, ir atklāts
kam ir uz šo mantojumu, vai mantojums un uzaicina, kam ir uz
mantojums un uzaicina, kam ir sakarā ar to, tiesības kā mantšo mantojumu, vai sakarā ar to,
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
niekiem, legatāriem, fideikommitiesības kā mantniekiem, legatāto, tiesības kā mantniekiem, le- sāriem, kreditoriem u. t. t., pierijiem, fideikommisārijiem, kregatāriem , fideikommisāriem, kreteikt šīs tiesības minētai tiesai ditoriem u. t. t, pieteikt šīs tieditoriem u. 1.1., pieteikt šīs tiesīskaitot no šī sības minētai tiesai sešu mēnešu
bas minētai tiesai sešu mēnešu sešu mēnešu laikā,
sludinājuma iespiešanas dienas. laikā, skaitot no šī sludinājuma
skaitot
no
laikā,
šī sludinājuma
Ja minētās personas savas tieiespiešanas dienas.
iespiešanas dienas.
sības augšā uzrādītā termiņā neJa minētās personas savas tieJa minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs sības augšā uzrādītā termiņā netiesības zaudējušas.
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tienepieteiks, tad viņas atzīs kā
sības zaudējušas.
L JVs4257
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
sīs tiesības zaudējušas. L. JSTs4346
L. JVs 4325
3277
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
3278
Sekretārs A. Kalve.
273
Sekretārs A. Kalve.
?
apgabaltiesas
3.
civilnodaļa,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, Rīgas
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
Piezīmes pamata, ar šo paziņo piezīmes pamata, ar šo paziņo piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai , ka laulātie
draugi
draugi vispārībai, ka Jānis Jēkaba d. vispārībai, ka laulātie
Alfrēds Mašeks un Lilija-Ama- Balodis un Marija Mārtiņa m. Pēteris Pētera d. Luksts Uti
Lūcija Kriša m. Luksts, dzim.
Jļja Mašeks , dzim. Švanenfeids- Lazdiņš, noslēguši priekš laulīSvaņfelds , noslēguši savstarpīgo bas līgumu pie Rīgas notāra Pīlats, 'noslēguši savstarpīgo laulaulības līgumu pie Rīgas notāra J. Kreicberga 1929. g. 16. aprīlī lības līgumu pie Rīgas notāra
E. Brikovska 1929. g. 20. aprīlī reģistra JVs 4829, ar kuru
viņi, J. Kreicberga 1929. g. 17. aprīli
"'ģistra JVs 1776, ar kuru viņi . attiecībā
uz
viņu
noslēdzamo reģistra JVs 4888, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto ' laulību, laulību, ir atcēluši vietējo civilattiecībā uz viņu noslēgto laulību
IT atcēluši vietējo
civillikumu
likumu 79. un turpm. p. paredzēto ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. paredzēto lau'9- un turpm. p. paredzēto laulaulāto mantas kopību.
«to mantas kopību. L. JVs 4316.
lāto mantas kopību. L. JVs 4318.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
3298o
L. Na 4319.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
G99o
Sekretārs A. Kalve. 3300o
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1907. g. 7. maijā (v. ' st.) MazSalaces draudzē mirušā Mārtiņa
Pētera dēla Zaļaiskalna
ir atklāts
mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējuš 'as.
L. JVs 3482
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.

uz civ. ties. lik.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
3279

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

uz

civ.

proc.

3. civilnodaļa,

lik.

2011, 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1923. g. 21. jūlijā ' Ērģemes pagastā mirušās Minnas
Spriča m. Kārklits, dzim. Brandts
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitcf no
ši sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja

minētās

personas

tiesības augšā uzrādītā

savas

termiņā
atzīs kā

tad viņas
šīs tiesības
zaudējušas.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.

nepieteiks,
L.

JVs 4355.

3280

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

1967, 2011. —
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pamata, uz Jāņa Pētera d. Rieksta
pilnv. zv. adv. pal. Bruno Krieviņa lūgumu uzaicina visas personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi
vai ierunas
pret šai tiesā 1929. g. 7. maijā
publicēto
1928. g. 25. jūlijā
Drustu pagastā mirušā Pētera
Jāņa d. Rieksta, 1927. g. mutiskā
kārtā taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Pētera
Rieksta mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, parāddevējiem u. t. t,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas

un

sešu

mēnešu

ierunas

minētai tiesai
skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

laikā,

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs ka

atteikušās

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1921. g. 12. maijā Kokneses pagastā mirušā Pētera Jāņa dēla
Kaziņa, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam
ir uz
šo
mantojumu
vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem,
kreditoriem u. t. t, pieteikt šīs
tiesības

mēnešu

minētai

laikā,

tiesai

skaitot

sešu

no

šī

sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tie-

sības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
L. JVs 4360
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
3283
Sekretārs A. Kalve.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 5. maijā

Lēdurgas pag.

no ierunām

mirušā
Arnolda
Jēkaba
dēla
un zaudējušas savas tiesības, Kaimiņa ir atklāts mantojums un
bet testamentu pasludinās par uzaicina, kam ir uz šo mantolikumīgā
spēkā gājušu.
jumu, vai sakarā ar to, tieRīgā, 1929. g. 8. maijā.
sības kā mantniekiem, legatāL. JVs 3484.
3406b
riem, fideikommisāriem, kreditoPriekšsēd. v. A. Veidners. riem u. t. t, pieteikt šīs tiesības
Sekretārs A. Kalve.
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. ties. lik.

1967, 2011.—

2014.

p.

un

2079.

un

Balt.

privāttiesību kop. 2451. p. pamata, uz Marijas Ambrozik pilnv.
zv. adv. J. Dreimaņa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1921. g.
3. maijā publicēto 1919. g. 20. febr

skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās
personas savas

tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
L. JVs 4332
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Priekšsēdei, v. A. Veidners,
3284
Sekretārs A. ĶaĪve.
Rīgas apgabaltiesas

3. civilnodaļa,

Dubultos mirušā Jēkaba Jāņa d. uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un
uz civ. proc. lik. 2011, 2014. Libberta (Liberta) un 1911. g. 2019. p. 'pamata
paziņo, ka pēc
un 2019. p. pamata paziņo, ka 7. septembrī Dubultos mirušās 1929. g. 16. februārī Rīgā mirušā
pēc 1929. g. 3. martā Lēdur- Anlīzes Libbert (Libert), dzim. Jāņa Pētera d. Bērziņa, ir atklāts
gas pagastā
mirušā Mārtiņa Restberg, 1900. g. 16. decembrī mantojums un uzaicina, kam ir
Mārtiņa
dēla
Bērziņa
ir pie Slokas pag. tiesas taisīto uz šo mantojumu, vai sakarā ar
atklāts
mantojums
un
uztestamentu, kā arī visas personas, to, tiesības kā mantniekiem, legakurām ir kaut kādas tiesības uz
aicina, kam ir uz šo mantotāriem, fideikommisāriem, kredijumu, vai sakarā ar to, tiesības mir. Jēkaba un Anlīzes Libbert toriem un 1.1, pieteikt šīs tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi- (Liebert) mantojumu vai sakarā minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
deikommisāriem, kreditoriem u. ar šo mantojumu, kā manti- skaitot no šī sludinājuma iespiet. t, pieteikt šīs tiesības minētai niekiem, legatāriem, fideikomšanas dienas.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot misāriem, parāddevējiem u. t. t,
Ja minētās personas
savas
no šī sludinājuma iespiešanas pieteikt ssvas tiesības, pretentiesības augšā uzrādītā termiņā
dienas.
zijas un ierunas minētai tiesai nepieteiks, tad viņas atzīs kā
Ja minētās personas savas sešu mēnešu laikā, skaitot no šīs tiesības zaudējušas. L JVs 4322
tiesības augšā uzrādītā termiņā šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Rīgā, 1929. g.7. maijā.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā sīs
Ja tas minētā termiņā nebūs
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tiesības zaudējušas. L. Ne 4364. izdarīts, tad minētās 'personas 3285
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
atzīs kā atteikušās no ierunām
Rīgas
apgabaltiesas
3. civilnodaļa,
tiesības,
zaudējušas savas
Priekšsēd. v. A. Veidners. un
par uz civ. proc. lik. 2011, 2014.
3281
Sekretārs A. Kalve.
bet testamentu pasludinās
likumīgā spēkā gājušu.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pēc 1929. g. 26. janvārī ' Rīgā
Rīgā 1929, g. 8. maijā.
uz civ. proc. lik. 2011, 2014. uti
Priekšsēd. v. A. Veidners. mir. Vilhelma-Adolfa FridrichaSekretārs A. Kalve.
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Jāņa-Ludviga d. Magnusa ir atun uzaicina,
1928. gada 16. decembrī Rīgas Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, klāts mantojums
Jūrmalā,
Mellužos . mirušās uz civ. ties. lik. 1967, 2011.— kam ir uz šo mantojumu, vai
tiesības
kā
Annas-Paulīnes
Kriša
meita 2014.
ar
to,
un 2079. p. un
Balt. sakarā
Skaris, dzim. Kanbergs, ir atprivāttiesību kop. 2451. p. pa- mantniekiem, legatāriem, fideiklāts mantojums un uzaicina, mata, uz Kārļa Barona lūgumu kommisāriem, kreditoriem u. 1.1,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa- uzaicina visas personas, kurām pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
karā ar to, tiesības kā mantnieir kaut kādas pretenzijas, srtīdi sešu mēnešu laikā, skaitot no
kiem, legatāriem, fideikommisāvai ierunas pret šai tiesā 1929. g. šī sludinājuma iespiešanas dienas.
savas
riem, kreditoriem u. t. t. pieteikt 7. maijā publicēto 1927. g. 26. jūl.
Ja minētās personas
šīs tiesības minētai tiesai sešu Drustu Pļednos mirušā
Friča tiesības augšā uzrādītā termiņā
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinepieteiks, tad viņas atzīs kā
(Spriča) Pētera d. Barona (Banājuma iespiešanas dienas.
runa) 1927. g. 7. jūlijā mājas šīs tiesības zaudējušas. L. JVs4365
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Ja minētās personas savas kārtībā taisīto testamentu, kā
tiesības augšā uzrādītā termiņā arī visas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
personas, kurām ir
3286
Sekretārs A. Kalve.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs kaut
kādas
tiesības uz mir.
tiesības zaudējušas.
L. JVs 4356 Friča (Spriča) Barona (Baruna)
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
mantojumu
vai sakarā ar šo
Priekšsēd. v. A. Veidners. mantojumu, kā mantiniekiem, uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
3282
Sekretārs A. Kalve
legatāriem, fideikommisāriem, pa- vispārībai, ka laulātie draugi
pieteikt
rāddevējiem
u.
t.
t,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Jānis Staņislava d. Zabolockis
savas tiesības, pretenzijas un
uz civ. ties. lik. 1967, 2011.—
un Skolestika
Ludviga m. Zaierunas minētai tiesai sešu mē2014. un 2079. p. un Balt.
bolockis, dzim. Keisters, nonešu laikā, skaitot no šī sludināprivāttiesību kop. 2451. p. paslēguši savstarpīgo laulības līgudienas.
juma iespiešanas
mata, uz Kārļa Vēkšēja lūgumu
mu pie Rīgas notāra J. Kreicnebūs
tas
minētā
termiņā
Ja
berga 1929. g. 18. aprīlī reģistra
uzaicina visas personas, kurām
izdarīzts, tad minētās personas Ns
4924, ar kuru . viņi, attiecībā
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
ierubām
atzīs kā atteikušās no
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēun zaudējušas savas tiesības,
23.
aprīlī publicēto
1929. g.
luši vietējo civillikumu
79. un
bet testamentu pasludinās par
22.
janvārī
Lubānas
draudzē
turpm. p. paredzēto laulāto manlikumīgā
spēkā gājušu.
mirušā Jāņa Andreja d. Vēkšēja,
tas kopību.
L. JVs 4320.
Rīgā, 1929. g. 8. maijā.
1929. g. 17. janv. mājas kārtībā
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
taisīto testamentu, kā arī visas
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
3301o
Sekretārs A. Kalve.
personas, kupām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Jāņa Vēkšēja Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Rīgas
apgabaltiesas
3. civilnodaļa,
mantojumu
vai sakarā ar šo pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
2060. uz civ. ties. lik. 19Ž67., 2011.—
likumu
un
civ.
proc.
lik.
mantojumu, kā mantiniekiem,
un 2062. p, ievērojot
Pētera 2014. un 2079. p. un Balt.
legatāriem, fideikommisāriem, parāddevējiem
u. t. t, pieteikt Ādiņa pilnvarnieka zv. adv. Jū- privāttiesību kop. 2451,. p. pasavas tiesības, pretenzijas un lija Arāja lūgumu un savu 1929. g. mata, uz Kārļa Tilta lūgumu
ierunas minētai tiesai sešu mē- 7. maija lēmumu,_ paziņo, ka uzaicina visas personas, kurām
ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi
nešu laikā, skaitot no šī sludinā- parādnieks Pēters Ādiņš mantojuma daļu par 100 rbļ.j apstipri- vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
juma iespiešanas dienas.
nātu 1899. g. 5. apr. ar JVs 300 7. maijā publicēto 1929. g. 7. febr.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas uz nekustamo īpašumu Valkas Ipiķu pag. Tiltiņos mir. Mikeļa
DaKāfļa d. Tilta, 1925. g. 28. aug.
atzīs kā atteikušās no ierunām apriņķī, Jaunlaicenes muižas
zem
zemes pie Rūjienas notāra J. Radziņa
un
zaudējušas
savas tiesības, dzes JVs 7 mājām,
bet testamentu pasludinās par grām. reģ. JVs 2966 izdotas par taisīto testamentu, kā arī visas
labu Matildei Krastkalns, dzim. personas, kurām ir kaut kādas
likumīgā
spēkā gājušu.
Tilta
Ādiņš, — ir iemaksājis tiesas tiesības uz mir. Miķeļa
Rīgā, 1929. g. 8. maijā.
depozītā
Ls 2,14 dēļ kapitāla mantojumu vai sakarā ar šo
L. JVo 3861.
3409b
mantojumu, kā mantiniekiem,
undzēšanas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
legatāriem,
fideikommisāriem,
Tāpēc apgabaltiesas 3. civilSekretārs A. Kalve.
nodaļa uzaicina visas personas, parāddevējiem u. t. t., pieteikt
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, kurām
būtu tiesības uz augšā savas tiesības, pretenzijas
un
atklātā
tiesas sēdē
1929. g. aprādīto mantojuma daļu, pie- ierunas minētai tiesai sešu mē23. aprīlī izklausījusi
lietu pat teikties tiesā viena mēneša laikā, nešu laikā, skaitot no šī sludināEduarda Ozoliņa atzīšanu
par skaitot no dienas, kad šis sludinājuma iespiešanas dienas.
maksātnespējīgu parādnieku, par jums iespiests ,,Vald. Vēstn." un
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
ko iespiests sludinājuma ,,Vald. aizrāda, ka ja šīs personas nolaikā nepieteiksies, pa- atzīs kā atteikušās no ierunām
Vēstn." 1927. g. 23. maijā -Ns 113, teiktā
nolēma: atzīt Eduarda Ozoliņa rādu atzīs par samaksātu un un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
maksātnespēju
par
vienkāršu lūdzējam dos tiesību prasīt padzēšanu zemes grāmatā. likumīgā
spēkā gājušu.
bankrotu un viņa konkursu par rāda
Rīgā, 1929. g. 10. maijā.
' L. JVs 114/1. g.
Rīgā, 1929. g. 10. maijā.
slēgtu.
35161"
3531b
L. JVo 3599.
JVs 4314.
Rīgā, 1929. g. 10. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidr
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
3522b
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. T
Sekretārs A. Kalve.

uz

apgabaltiesas

civ.

3. civilnodaļa,

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnodaļa,

proc. lik.

2011, 2014. uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un
un 2019. p. pamata paziņo, ka 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
pēc 1913. g. 29. oktobrī Burtnieku
1927. g. 15. decembrī Tērbatā
draudzē mirušā Eduarda Lapiņa mirušā Georga-Gotlība-Nikolaja
ir atklāts mantojums un uzaicina, Johana-Georga Emsta d.Trampekam ir uz šo mantojumu, vai dacha ir atklāts mantojums un
sakarā ar to, tiesības kā mantiuzaicina, kam ir uz šo mantoniekiem, legatāriem, fideikomjumu, vai sakarā ar to, tiesības
misāriem, kreditoriem u. t. t, kā
mantniekiem,
legatāriem,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai fideikommisāriem,
kreditoriem
sešu mēnešu laikā, skaitot no u. t. t, pieteikt šīs tiesības mišī sludinājuma iespiešanas dienas. nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
savas skaitot no šī sludinājuma iespieJa minētās personas
tiesības augšā uzrādītā termiņā šanas dienas.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
Ja minētās personas savas tiešīs tiesības zaudējušas. L. JVs 4337 sības augšā uzrādītā termiņā neRīgā, 1929. g. 7. maijā.
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tiesības zaudējušas.
L. JVs4272
3287
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un 3291
2019. p. pamata paziņo, ka pēc Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
1928. g. 9. martā Alūksnes pils,
uz civ. proc. lik. 2011, 2014.
mir. Jāņa Andreja d. Baidekalna
un 2019. p. pamata paziņo, ka
ir atklāts mantojums
un uzpēc 1929. g. 11. janvārī, Francijā,
aicina,
kam
uz
šo
manto-

jumu, vai sakarā ar to

tiesības

Nicā

mirušā

Haima (Hermaņa)

Ļvova (Leiba) d. Blankenšteina
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem, kreditoriem u. t. t,
šanas dienas.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
Ja minētās
personas savas
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
tiesības augšā uzrādītā termiņ?
sludinājuma
iespiešanas dienas.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L JVs 429£
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners. nepieteiks, tad viņas atzīs kā
3288
Sekretārs A.Kaive, šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
kā mantniekiem,
legatārijiem,
fideikommisārijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-

uz civ. proc. lik. 2011, 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 25. aprīlī R' īgā mirušf
d. Berga
ii
Jāņa Kristapa
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu vai sakarā ar to, tiesības kā mantniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, kreditoriem u. t. t, pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas

L. JVs 4340.

3292

Priekšsēd. v.

A.

Veidners.

Sekretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

Jel gavas apgabaltiesa,

pamatodamās
uz sava š. g.
22. apriļa nolēmuma, uzaicinātās
rokās
atrodas
personas, kuru
šādi Jelgavas-Bauskas zemes gr.
nodaļā uz Andrejam un Martai
Purnialiem piederošā nekustamā
īpašuma Jelgavā, V hip. /ec. ar
zemes grām. JVs 200 korroborēti
akti: 1) pirkšanas-pārdošanas lī1906. g.
kurš izstādīts
atbildētāju gums,
dzim. Šalitan
un
6. februān starp Jāni Bisenieku
pieMozu
(Mozes) Druker,
un Luizi-Emīliju Bērziņš, dzim.
prasītājai viņas pirmsšķirot
Fišers, un korroborēts 1906. g.
laulības uzvārdu ,,Šalitan ".
17. februārī ar žurn. JVs 1184 par
Ja atbildētājs civ. proc. lik. 600 rbļ, lielu atlikumu, 2) obli728, 731. un 748. p. paredzētā gācija par 1000 rbļ, izstādīta
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi 1906. g. 16. februārī uz Jāņa.
tad spriedums Geistera vārdu un korrob. 1906.g.
vai pārsūdzību,
stāsies likumīgā spēkā.
21. februārī ar žurn. JVs 1289 in
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
blanko cedēta, 3) obligāc. par
3305o
JVs 431409.
L. JVs 637. 1000 rbļ.
izstādīta
1906. g.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.
11. oktobrī uz Kārļa Haaka v.

uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1929. g. 20. martā Ites Drukers,
dzim. Šalitan, prasības lietā pret
Mozu (Mozes) Drukers par laulīnobas šķiršanu aizmuguriski
sprieda: šķirt laulību, kas slēgta
1921. g. 20 ' septembrī no Tukuma
rabina starp prasītāju ltuDrukei

Sekretāra

Jelgavas

v. Stūre.

un korrob.

1906. g. 28. oktobri

ar žurn. JVs 4064 in blanko cedēta,

apgabaltiesa,

4) obligāc. par 1100 rbļ. izstādīta
1908. ģ. 8. februāri uz Eduarda
Oše un korrob. 1908. g. 8. februārī
uzaicina visas personas, kurām ar žurn. JVs 385 in blanko cedēta,
būtu kādi strīdi vai ierunas pret 5) obligāc. par 1400 rbļ, izstādīta
1927 g. 9. martā mirušā Mārtiņa 1909. g. 25. septembri uz Eduarda
Labanova 1927. g. 6. martā mā- Oše un koroob. 1909. g. 26. sept.
jas kārtībā sastādīto testamentu, ar žurn. JVs 2224 in blanko cedēta
pieteikt savas strīdus un ierunas un 6) obligāc. par 500 rbļ, izšai tiesai sešu mēnešu laikā, skaistādīta 1912 g. 4. maijā uz Mitot no sludinājuma iespieduma
chaila Mekšena vārdu un korrob.
dienas ,,Valdības Vēstnesī".
1912. g. 24. maijā aržurn. JVs!444,
Pēc minētā termiņa notecē- ierasties šaī tiesā viena mēneša
juma, tiesa nekādas ierunas nelaikā, skaitot no sludinājuma
pieņens un nepieteiktās tiesības iespiešanas dienas ,,ValdībasVēstatzīs par spēku zaudējušām.
nesī" un iesniegt minētos aktus.
Jelgavā, 1929. fg. 7. maijā.
Ja noteiktā laikā aktus ne3366z
L. JVs 390/29. g.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste. iesniegs, tiesa atzīs parādus par
Ansamaksātiem un lūdzējiem
Sekretārs
Mittelhofs
drejam un Martai Pormaliem
Jelgavas apgabaltiesa,
atvēlēs prasīt hipotēku dzēšanu
uz civ. proc. lik. 1967, 2011., zemes grāmatās.
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
Jelgavā, 1929. g. 7. maijā.
1920. g. 3370z
L. Ns 1252/29. g.
visus, kam būtu uz
5. novembrī mirušā Jaunsabiles ? Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
namīpašnieka Otto Matisona atSekretārs Mittelhofs.
stāto mantojumu kādas tiesības
Jelgavas apgabaltiesa,
kā mantiniekiem, legatāriem, fidei
kommisāriem, kreditoriem u. t.t, pamatodamās
uz sava š. g.
pieteikt savas tiesības šai tiesai 22. apriļa nolēmuma, uzaicina tu
sešu mēnešu laikā, slakitot no personu, kuras rokās atrodas šāds
uz civ proc.lik.1967,2011-.—2014.
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata

piezīmes pamata, ar šo paziņo
ka laulātie
draugi
vispārībai,
Kārlis-Alfrēds Jēkaba d. Rags
un Elza Dāvā m. Rags, dzim.
savstarpīgo
Sausnīt, noslēguši
laulības
līgumu pie Smiltenes
notāra P. Socka 1929. g. 17. aprīlī
reģistra
JVs 1373, ar kuru viņi,
tiesības augšā uzrādītā termiņā attiecībā uz viņu noslēgto laulību, sludinājuma
iespieduma dienas. Tukuma-Talsu
zemes
grāmatu
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs ir atcēluši
vietējo civillikumu Termiņā nepieteiktas tiesības ie- nodaļā uz Magnusam Fleišeram
tiesības zaudējušas.
L. JVs 4369 79. un turpm. p. paredzēto lau- skatīs par spēku zaudējušām.
un Valijai
Heikings
piederošā
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
nekustamā īpašuma Talsu apr.
Jelgavā, 1929, g. 7. maijā.
lāto mantas kopību. L. JVs 4331.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
3367z
L. JVs 87/29. g.
Lubes-Ošu muižas,,Kontum"alias
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
3289
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste. ,,Feldhof" mājām ar zemes grām.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs
Mittelhofs.
JVs 90 korroborēts akts: obligāRīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
3303o
Sekretārs A. Kalve.
cija par 1500 kr. rbļ, izstādīta
uz civīlproc. lik. 2011, 2014. un
Jelgavas apgabaltiesa,
1895. g. 28. aprīlī uz Artura
2019. p. pamata paziņo, ka pēc Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa pamatodamās
uz
sava š. g. Bacha
vārdu
un korroborēta
1926. g. 4. septembri Valsts atklātā
tiesas sēdē
1929. g. 15. apriļa nolēmuma, uzaicina
1895. g. 13. decembri ar Ns 1027,
slimnīcā Strenčos mir. Adeles 30. aprīlī izklausīja Šajā Šloma d. to
personu, kuras rokās ai rodas ierasties šaī tiesā viena mēneša
Pētera , meitas Pindris,
dzim.
un
Rafaela
Ābrama
d. šāds Jelgavas-Bauskas zemes grā- laikā, skaitot no sludinājuma ieŠlukums ir atklāts mantojums Šifa
matu nodaļā uz Oigai-Marijai spiešanas dienas ,,Valdības VēstMazana hipotēkārisko parādudzēun
uzaicina, kam ir uz šo
šanas lietu un nolēma: atzīt par Kaus piederošā nekustamā īpa- nesī" un iesniegt minēto aktu.
mantojumu vai sakarā
ar
to,
iznīcinātu obligāciju par 35000 r. šuma Jelgavas apr. Bramberģes
Ja noteiktā laikā aktu neietiesības kā mantniekiem, legaapstiprinātu

1911. g. 19. sept. ar

muižas Rigaiņu mājām ar zemes

tāriem, fideikommisāriem, kredigrām. JVs 4323 korroborēts akrs:
toriem u. 1.1, pieteikt šīs tiesības JVs 31II uz nekustamo īpašumu obligācija par 2000 rbļ. izstādīta
Rīgas pilsētā, IV hip. iec, ar
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
zemes grām. reģ. JVe 648 par labu 1914. g. 24. februārī uz Jelgavas
skaitot no šī sludinājuma iespiekases
vārdu
un
Grīnbergam,, kas
Jānim
viņu krāj-aizdevu
šanas dienas.
cedējis blanko un kura pārgājusi korroborēta 1914. g. 24. februārī
Ja minētās personas savas tieuz Hermani Kampe kā blanko ar JVs 447, ierasties šai tiesā
sības augšā uzrādītā termiņā neviņu cedējis atkal viena mēneša laikā, skaitot no
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs cesionāru, kas
iespiešanas dienas
blanko.
JVs 3293. sludinājuma
tiesības zaudējušas.
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
Rīgā, 1929. g. 7. aprīlī.
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
minēto aktu.
3290
L. JVs 4296 Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Ja noteiktā laikā aktu neiesniegs
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners. 3304o
tiesa atzīs parādu par samaksātu
Sekretārs A. Kalve,
un lūdzējai Olgai-Marijai Kāns
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, atklātā
tiesas sēdē
1929. g. atvēlēs prasīt hipotēku dzēšanu
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. 7. maijā izklausīja Miķeļa Jāņa d. zemes grāmatās.
L. JVs 1206/29.
piezīmes pamata, ar šo paziņc Rorbacha hipotekāro parādu 'dzēJelgavā, 1929. g. 7. maijā.
vispārībai, ka laulātie
draugi šanas lietu un nolēma:
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
atzīt
3368z
Sekretārs Mittelhnfs.
Jānis Kristapa d. Puķe un Berta par
iznīcinātu
obligāciju
par
Jāņa m. Puķe, dzim. Bulder, 5000 rbļ., apstiprinātu 1909. g.
Jelgavas apgabaltiesa,
lī-

gumu pie Rīgas notāra E. Trautsolta 1929. g. 23. aprīlī reģistra
JVs 2083, ar kuru viņi, attiecībā

20.

augustā

ar

JVs 234 uz

ne-

kustamu īpašumu Slokas muižas
muižu

zemn.

gruntsgab.

JVs 87

tagad pēc agr. ref. JVs 1222 F
Dubultos. Rīgas apr, ar zemes
luši vietējo civillikumu 79. un grāmatu reģ. JVs 2125 par labu
turpm. p. paredzēto laulāto manFricim
Liljem, kas viņu bija
tas kopību.
JVs L. 4343.
cedējis blanko un kura ir dzēsta
Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
1927. g. 21. decembrī uz agrār.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners. ref. lik. pamata, pie gruntsgab.
3302o
Sekretārs A. Kalve. pārrakstīšanas uz valsts vārdu.
Rīgā, 1929. g. 10. maijā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
L. Ns 2578.
3532b
uz civ. ties. lik. 1967, 2011.—
2015. un 2079. p.
un Balt.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
privāttiesību kop. 2451. p. pamata, uz Roberta Kandeļa un
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
Magdas Kandels
lūgumu
uztiesas sēdē
1929. g.
aicina
visas personas, kurām atklātā
16. aprīlī izklausīja Kārļa Platir kaut kādas pretenzijas, strīdi
ača hipotēkārisko parādu dzēvai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
atzīt
7. maijā
publicēto
1928. g. šanas lietu un nolēma:
iznīcinātu
obligāciju,
in19. aprīlī Lejasciema pilsētā mir. par
Jāņa Jēkaba d. Kandeļa, 1928. g. grosētu uz nekust. īpašumu Cēsu
uz viņu noslēgto laulību, ir atcē-

18. aprīlī

mājas

kārtībā

taisīto

testamentu, kā arī visas personas,

kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Jāņa Kandeļa mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantiniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, parāddevējiem u. t. t, pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs ka atteikušās no ierunām
un
zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā
spēkā gājušu.
Rīgā,

1929.

L. JVs 3113.
Priekšsēd. v.

g.

A.

Sekretārs

10.

maijā.

3517b
Veidners.

A.

Kalve.

apr.

Raunas

baznīcas

zemes

dzimtsobroka zemes gab. JVe VII!
uzceltām ēkām, ar zemes grām.
reģ. JVs 202 apstiprinātu 1912. g.
11. decembrī ar JVs 826 par
2000 rbļ. par labu
)ūliusam
Platacim.
JVs 1917.
Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners
3533b
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
19. martā izklausīja lietu par
Vladimira Dmitrija d. Orechova
atzīšanu par mirušu un nolēma:
atzīt
Vladimiru
Dmitrija
d.
Orechovu par mirušu.
Rīgā,
1929. g. 8. maijā.
JVs 874.
3419b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

A.

Kalve.

uz Ādolfa

Drachenfelsa

vārdu un korrob. 1873. g.22. jūn.
ar JVs 127, kura vēl validē par
200 kr. rbļ, 'ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
iespiešanas dienas
sludinājuma
,. Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.
neJa noteiktā laikā akti
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Žanim
(Jānim) Bušmanim alias Vidomhipotēku
skim atvēlēs prasīt
dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 1929. g. 7. maijā.
3375b
L. Ns 1221/29.
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs
Jelgavas

Mittelhofs.

apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
nolēmumu, uzaicina
22. apr.
to personu, kuras rokās atrodas
uz Jānim Berģmanim piederošā
nekustamā
— Zaļās
īpašuma
muižas Dimze-Fric, arī Jān mājām — zem zemes grām. JVs 1641,
izdotais
Dombrovska
Kristapa
1899. g. 17. maijā par 3000 kr.
rbļ., obligācija, kas
JelgavasBauskas
zemes
grām. nodaļā
korroborēta 1899. g. 17. maijā
krājar JVs 501 uz Zaļenieku
aizdevu kases vārdu ar 1909. g.
17.nov. blanko cesiju zemes grām
nod. ar JVs 2613, ierasties šai
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesnigt
minēto akti.
neJa noteiktā laikā akti
iesniegs, tiesa atzīs to par iznīcinātu
un
lūdzējam
Jānim
Berģmanim atvēlēs prasīt hipot.
dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 1929. g. 7. maijā.
L. JVs 1189/29.
3376b
Priekšsēd.

v. P.

Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesas reg. nod,

Liepājas

apgabaltiesas

reģ.

nod,

uz likuma

par biedrībām, savienībām un politiskām organizāci jām 17. panta pamata paziņo, ka
ar viņas 1929.g. 2. maija lēmumu
reģistrētā Liepājas kultūras biedrība ievesta bezpeļņas biedrību
un viņu savienību reģistra

1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 1929. g. 10. maijā.
3543z
JVs 28 29. g.
Reģ. nod. pārzinisA.Kiršfelds
3543z Sekretāra v. E. Speķis.
Latgales

apgabalt.

1. civilnodaļa

,

paziņo vispārībai, ka 1928. g.
5. jūnijā mirušā Ādama Bogdana
dēla Rudzīša 1928. g. 27. martā
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1929. g. 15. febr.;

lēmumu
L.

apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 8. maijā

JVs 2008a/29.
3546b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. Jjnitiņš

Latgales

apgabalt. 1. civilnodaļa ,
paziņo vispārībai, ka 1926. g.
20. septembri mirušā Donata
Staņislava d. Lukaševiča 1926. g.
19. septembrī sastādītais privāttestaments
ar
apgabaltiesas
1929. g. 7. janvāra lēmumu
apstiprināts.
Daugavpilī, 1929. g. 8. maijā.
L. JVs 269a/29.
3547b
Priekšsēd. b. A. Strazdi ņš.
Sekretāra
Latgales

v. ļ. Tiltiņš.

apgabalt.

1. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 1967, 2011
2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1919. g.
5. maijā mirušā, Jēkaba alias
Jāņa Jēkaba d. Raviņa atstāto
mantojumu
kādas
tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, kreditoriem 11.1.1,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas

,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā

pamatodamās uz civ. proc. lik. nepieteiktas tiesības ieskatīs
'
p ai
146071 . p. paziņo, ka minētā spēku zaudējušām.
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 29.
Daugavpilī, 1929. g. 8. maijā.
aprīlī atklātā sēdē, nolēma: kooL. JVs 2028a/29.
3548b
peratīvu biedrību reģistra pirmā
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
daļā, 548. numurā, otrā nodalīSekretāra v. J. Tiltiņš.
jumā atzīmēt, ka ar Jelgavas
apgabaltiesas rajona tiesu dar- Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
binieku krāj-aizdevu kases 1929.g. paziņo vispārībai, ka
1926. g.
10. februāra pilnas biedru sapul2. jūlijā mirušā Jāņa Kirila d.
ces nolēmumu pārgrozīti šīs biePrimaka
1926. g. ' 24. jūnijā
drības statūti saskaņā
ar klāt- sastādītais privāttestaments
ar
pieliktiem statūtiem.
apgabaltiesas 1927. g.
1. febr.
Biedrības valdes sēdeklis atlēmumu apstiprināts.
rodas Jelgavā.
L. JVs 146/24.
Daugavpilī, 1929. g. 8. maijā.
Jelgavā, 1929. g. 10. maijā.
L. JVs 348a/27.
3549b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš,
Reģ. nod. pārzinis Veiss.
Sekretāra v. ļ. Tiltiņš.
3541 z Sekret. p. i. M. Heimanis.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod,
pamatodamās uz 1923. g. 18. jūsniegs, tiesa atzīs parādu par lija lik. par biedrībām, savienīnābām un politiskām organizāsamaksātu un lūdzējiem Magnusam Fleišeram un Valijai Heikings cijām 17. panta paziņo, ka mi1929. g.
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu nētā tiesa civīlnodaļas
zemes grāmatās. L. JVs 1226/29. 29. aprīlī atklātā sēdē nolēma reģistrēt Stendes kultūras veicināJelgavā, 1929. g. 7. maijā.
šanas biedrību, ievedot viņu to
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
biedrību reģistra pirmajā daļā,
3369z
Sekretārs Mittelhofs.
kurām
nav
peļņas
iegūšanas
mērķa.
Jelgavas apgabaltiesa,
Biedrības valdes sēdeklis atpamatodamās
uz sava šā gada
rodas Stendes pamatskolā.
22. aprīļa nolēmumu, uzaicina
Jelgavā, 1929, g. 10. maijā.
to personu, kuras rokās atrodas
L. JVs 86
šāds Tukuma-Talsu zemes grām. 3542z
nodaļā uz Žanim (Jānim) BušReģ.
nod. pārzinis Veiss.
manim
alias Vidomskim
pieSekretāra p. i. M. Helmanis.
derošā nekustamā īpašuma TuLiepājas apgabaltiesas reģ. nod.,
kuma apr. Arīšu muižas ,,Vecais
uz likuma par biedrībām, savieRags" mājām zem zemes grām.
nībām un politiskām organizāciJVs 1318 korrob. akts: 1) pirkumapārdevuma
līgums,
noslēgts jām 17. panta pamata paziņo, ka
1868. g. 21. decembri starp ar viņas 1929. g. 2. maija lēmumu
reģistrētā
Kalvenes
nacionālās
Ādolfu
Drachenfelsu
kā
pārjaunatnes biedrība ievesta bezdevēju un Krišu un Jūli Bušpeļņas biedrību un viņu savienību
maniem kā pircējiem un korrob
1871. g. 4. novembrī, ierasties reģistra 1. daļā.
Valdes sēdeklis atrodas Kalvešai tiesā viena mēneša laikā,
nes pagastā.
JVs 31/29. g.
skaitot no sludinājuma iespieLiepājā, 1929. g. 10. maijā.
šanas dienas un iesniegt minēto
ar brīdinājumu, ka ja
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.
akti,
termiņā
Sekretāra v. E. Speķis.
neieradīsies
un
akti 3544z
neiesniegs, tiesa atzīs parādu Liepājas apgabaltiesas reģ.
nod,
par samaksātu un lūdzējam Žauz civ. proc. lik. 14607i . p. panim (Jānim) Bušmanim alias
mata paziņo, ka ar viņas 1929. g.
Vidomskim
atvēlēs prasīt pa- 2. maija
lēmumu pārreģistrēti
rāda dzēšanu zemes grāmatās,
Bārtas piensaimnieku sabiedrības
Jelgavā, 1929. g. 7. maijā.
statūti, par ko ir ievesta kooperaL. JVs 1222/29.
3374b
tīvu sabiedrību un viņu savienību
Priekšsēd. v. P. Stērste.
reģistra 1. daļā, 54. lapā (1922.g.)
Sekretārs Mittelhofs.
atzīme.
Valdes sēdeklis atrodas Bārtas
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava 1928. g.
26. marta nolēmuma, uzaicina to
rokās
personu, kuras
atrodas
šāda Jēkabpils-Ilūkstes zemes gr.
nodaļā uz Pēterim Jura d. Melderim piederošā nekustamā īapašuma Jēkabpils apr,
MelderMelder JVs 83 mājām, ar zemes gr.
JVs 1189 korroborēta obligācija
par 3000 kr. rbļ, izdota uz Jura
Liberta vārdu un vēlāk pārvesta
uz uzrādītāja vārdu un korroborēta 1909. g. 23. februārī ar JVs 283
ierasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt minēto aktu.
Ja noteiktā laikā aktu neiesnieg
tiesa atzīs obligācijupar iznīcinātu
un lūdzējam Pēterim Melderam
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L. JVs 392/29.
Jelgavā, 1929. g. 7. maijā.
pamatojoties uz civ. proc. lik.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
3371z
Sekretārs Mittelhofs
sēdē š. g. 30. maijā attaisīs un
Jelgavas apgabaltiesa ,
nolasīs
1929. gada 6. februāri
uz civ. proc. lik. 1967, 201!
mirušā Pētera Martina d. Orļa
2014. un 2079. p. pamata uz- (Orlis-Orle) testamentu.
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
Jelgavā, 1929. g. maijā.
3. martā mirušā Bauskas apr. L. JVs 1937/ 1929. g.
4199
Vecmuižas Kalna-Auzaiņu māju
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
īpašnieka Jura Jura d.' GudreSekretārs Mittelhofs.
nieka atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem , legaJelgavas apgabaltiesa,
tāriem, fideikommisāriem, kredipamatodamās uz sava šā gada
toriem u. t. t, pieteikt savas 22. apr.
nolēmumu, uzaicina
tiesības šai tiesai sešu mēnešu to personu, kuras rokās atrodas
laikā, skaitot
no sludinājuma
šāds Tukuma-Talsu zemes grām.
iespiešanas
dienas.
Terminā nodaļā uz Žanim (Jānim) Bušnepieteiktas tiesības ieskatīs par manim alias
Vidomskim
piespēku zaudējušām.
derošā nekustamā īpašuma TuJelgavā, 1929. g. 8. maijā. kuma apr. Arišu muižas
,,VecaisL. JVs 1593 29.
3537b
Rags" mājām zem zemes grām.
Priekšsēd. v. Vītols.
JVs 1318 korrob. akts: obligācija
Sekretārs Mittelhofs.
par 1500 kr. rbļ. izd. 1872. g.

'

noslēguši savstarpīgo laulības

23. apr.

Latgales apgabalt.

reģistrāc.

nod.

dara zināmu, ka, saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1929. g.
21. februāra lēmumu, uz civ.
proc. lik. I46070 .-71 . p. pamata
reģistrēti Pasienes piensaimnieku
sabiedrības ,,Pasienes piens" statūti

un

ievesti

kooperatīvu

sa-

biedrību
reģistra pirmā daļā.
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Pasienē.

Daugavpilī, 1929. g. 7. maijā.
3381b Pārzinis M. Helmanis.
Sekretāra v. A. Auziņš.
Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar
Latgales

apgabaltiesas

1929. g.

21. februāra lēmumu, uz likuma
par biedrībām 17. panta pamata
reģistrēti
Pasienes
dārzkopības

pārraudzības biedrības „Pasienes
dārzs" statūti un ievesti bezpeļņas biedrību reģistra
pirmā
daļā.
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Pasienē.
Daugavpilī, 1929. g. 7. maijā.
Pārzinis

3382b

M.

Helmanis.

Sekretāra v. A. Auziņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jēkaba Jēkaba d. Fernasa
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Sarkan-Paņemunes
(Červonij Poņemunes) muižas atdalītā zemes gabala, platībā 5 des.
un esošās Bauskas (senāk Poņevežas) apriņķa Panemunes (senāk
nePodbiržu) pagastā, kādu
kustamo mantu lūdzējs mantojis
no Jēkaba Danieļa dēla Fernasa,
ievešanu zemes grāmatu reģ,—
uzaicina visas personas, kurām
pagastā.
JVs 3? 29. g. ir kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt komLiepājā, 1929. g. 10. n. lijā.
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds. misijai par to paziņojumu četru
iz3545z
Sekretāra v. E. Speķis. mēnešu laikā, skaitot no
sludināšanas dienas
,,Valdības
Latgales apgabali. 1. civilnodaļa,
Vēstnesī", pretējā gadījumā neuz civ. proc. lik. 1667, 2011
pieteiktās tiesības skaitīsies par
2014. un 2079. p. pamata uziznicinātām un minētais lūdzējs
aicina visus , kam būtu uz 1928. g. varētu tikt ievests attiecīgā zemes
4. martā mir. Antona Silvestra
grāmatu reģistri par norādītās
d. Camaņa atstāto mantojumu nekustamās mantas īpašnieku bez
kādas tiesības kā mantiniekiem
kādiem aprobežojumiem ar nelegatāriem ,
fideikommisāriem' apstrīdamas pārdošanas un hipokreditoriem
u.
t.
t, piteikt tēkarisku apgrūtinājumu tiesībām
savas tiesības
šai tiesai sešu
Daugavpilī, 1929. g. 7. maijā.
menesu laikā, skaitot no sludina
JVs 2357.
3384b
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Helvichs.
Priekšsēd.
H.
Vēstn".
Termiņā nepieteiktas Sekretārs-darbvedis J. Strazd^
tiesības ideskatīs par spēku zauLiksnas pag. valde, Daugavp ils
dēkjušām.
apriņķī, izslud. par ned. nozadd.
Daugavpilī , 1929. g. 8. maijā. Latvijas iekšzemes pasi JVs 12427,
L. JVs 1 328a/29.
3550b
izd. no šīs pag. valdes 1921. gPriekšsēd. b. A. Strazdiņš
10. augustā ar Rozālijas Jurija m.
Sekretārs
J. Tiltiņš. Lozda vārdu.
3263z

'

Rīgas

lija

izdalīta

īpašuma

Uljanam

un Varvarai
AleTimofejam
ksandra bērniem Kļučenkoviem.

Personām, kurām

ir kādas

tie-

nekustamo
uz
minēto
sības
mantu, var iesniegt zemes grāmatu nodaļai par to paziņojumu
viena mēneša laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā nep ieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
?varētu tikt ievests zemes grāmatu
norādītās
nekureģistri par
stamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotēkariska apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1929. g. 8. maijā.
3551b
]Vs 255510.
Latgales zemes grāmatu nod.
priekšnieka v. pal. A. Bergs.

Rīgas

16.

iec. miertiesnesis,

uz

civ. proc. lik. 2011., 2012. p. pamata paziņo, ka pēc Rīgā 1925.g,
27.
septembrī
mirušā Pētera
Ozoliņa ir atklāts mantojums tin
uzaicina visus, kam ir uz še
mantojumu, vai sakarā ar to,
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
rtiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma

iespiešanas dienas.
Ja augšā minētās personas ssva

tiesības

augšā uzrādītā

termiņā

sakarā

ar viņu

būtu

kādas

tie-

sības kā mantiniekiem, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā Balvos, Alejas ielā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma iespiešanas dienas ,,ValJVs 125
dības Vēstnesī".
Balvos 1929. g. 7. maijā.
Balvu iecirkņa miertiesnesis
3975z
(paraksts).
Latgales

apgabaltiesas

Jaun-

latgales
iec.
miertiesnesis, saskaņā ar savu 1929. g. 30. apr.

lēmumu, pamatodamies uz civ.
1401. p. un civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1922. g. 5. decembrī mir. Laduša
Vinca d. Krakopa mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tiesības uz mantojumu, kas palicis
Jaunlatgales apr. Baltinovas pag.

nepieteiks, fad viņas atzīs kā šīs proc. lik.
tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1929. g. 8. maijā.
3553z
L. JVs 743/29. g.
Miertiesnesis
Krustpils

iec.

(paraksts).

miertiesnesis,

matojoties uz Jefimijas,

pa-

Lifana

un Leontija Poliektovu lūgumu
civ. proc. lik. 1401. p. un civ,
lik. 10. sēj. 1239. p. ar šo uz-

aicina
visus miruša
1929.
3. februāri Kirsana Mārtiņa
Poliektova

d.
pieteikt
miertiesnesim
savas
mantiniekus

minētam
mantošanas tiesības
atstāto

g.

uz

nelaiķa

mantojumu
zemes
un
atrodošos
Ungurmuižas

ēkām,
pag., sešu mēnešu

laikā

no

ši

sludinājuma
iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".
3235z
Krustpilī, 1929. g. 7. maijā.
Miertiesnesis (paraksts).
Krustpils

iec. miertiesnesis, pa-

matojoties uz Kristapa Bērziņa
lūgumu, civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. 10. sēj. 1239. p., ar šo uzaicina visus mirušā Pētera-Paula
un

Voldemāra

Bērziņu

manti-

Mantojuma
tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,

skaitot no šī sludinājuma iespiedienas
,,Vald . Vēstn.".

šanas

Jaunlatgalē, 1929. g. 7. maijā.
Aps. I.

JVs 31.

Miertiesnesis
Latgales

3589b
l. Gūtmanis.

apgabaltiesas

Jaun-

latgales
iec.
miertiesnesis, saskaņā ar savu 1929. g. 30. apr.

lēmumu

pamatodamies

uz

civ.

proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p. uzaicina

1926. g. 14. decembrī mir. Antona Jēkaba d. Slišāna mantiniekus pieteikt savas mantošanas
tiesības uz mantojumu, kas palicis Jaunlatgales apr. Baltinovas
Pag.
Mantojuma

tiesības

jāpieteic

pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald/ Vēstn.".
Jaunlatgalē, 1929. g. 7. maijā.
Aps. 1. JVs 33.
3590b

Latgales apgabaltiesas RēzekLatgales apgabaltiesas Zilupes
nes 2. iec. miertiesnesis, saskaņā iec. tiesu izpildītājs, kura kancear savu š. g. 8. maija lēmumu un leja atrodas Zilupē, Elizabetes
uz civīlproc. lik. 1401. p. un civ. ielā JVs 2, paziņo, ka 1929. g.
lik. 10. sēj. 1. *. 1239. p. pamata 18. jūnijā,
pulksten
10 rītā,
paziņo, ka pēc 1924. g. 10. martā Istras pagasta Staraja Meļņica
mirušā Eveļa Chaima d. Gasu(a sādžā pārdos Ipolita Zacharenka
ir atstāts mantojums, kurš at- kustamo mantu, sastāvošu no
rodas Rēzeknē, Vilku ielā 's 21 2 govīm 1 teles, 1 zirga, 2 sivēun 23 un Latg. prosp". 64, kādēļ niem, 1 aitas ar 2 jēriem un
uzaicina visas personas, kam uz 1 darba
ratiem un novērtētu
šo mantojumu, vai sakarā ar to par Ls 440.
ir kādas tiesības kā mantiniekiem
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu kā
arī
apskatīt
pārdodamo
laikā pēc piekritības, skaitot no mantu, varēs pārdošanas dienā
šī sludinājuma iespiešanas dienas uz vietas.
,,Valdības Vēstnesī".
4175
Tiesas izp. v. O. Vilks.
Rēzeknē, 1929. g. 8. maijā.
3558z
Miertiesnesis (paraksts).
Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kanceOgres pagasta tiesa,
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
Cēsu apr., pamatodamās uz savu ielā JVs 2, paziņo , ka 1929. g.
1929. g. 20. marta lēmumu , uz19. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Paaicina mir. Ogres pag. ,,Vaņķu " sienes pag. Trubilovas
viensētā
māju īpašnieces Emmas - Emī- tiks pārdota Staņislava Trofimolijas Miller mantiniekus, parāda viča kustama manta, sastāvoša
devējus un ņēmējus un citas perno mājlopiem un lauksaimniecības
sonas, kam būtu kādas tiesības darba rīkiem un novērtēta par
vai prasības uz nelaiķes atstāto Ls 375,—.
Izzināt
sarakstu,
mantu, pieteikt savas tiesības un novērtējumu, kā ari apskatīt
prasības tai pagasta tiesai sešu pārdodamo mantu, varēs pārdomēnešu laikā, skaitot no šī sludišanas dienā uz vietas.
4177b
nājuma iespiešanas dienas trešo
Tiesu izp. v. O. Vilks.
reizi „Valdības Vēstnesī".
Latgales apgabaltiesas Zilupes
Pēc augšminētā termiņa notecēšanas nekādas prasības un ie- iec. tiesu izpildītājs, kura kancebildumi netiks ievēroti.
JVs 21. leja atrodas Zilupē, Elizabetes
Ogres pag. tiesā, 1929. g.l 1.maijā. ielā JVs 2, paziņo, ka 1929. g.
20, jūnijā, pīkst. 10 rītā, Šķaunas
Pagasta valdes priekšsēdētājs pag. Kovaļku sādžā tiks pārdota
3912z
(paraksts).
Ignatija Miļeiko kustama manta,
2
Darbvedis P. Pļavinš.
sastāvoša no vienas ēkas jaunbūves un novērtēta par Ls 300,—.
Rīgas apgabaltiesas
1. iec. tiesu
sarakstu, novērtējumu
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g. Izzināt
4. jūnijā, pīkst.' 12 dienā, Rīgā, kā arī apskatīt pārdodamo mantu,
Kārļa ielā JVs 19-a, Vācu centrālās varēs pārdošanas dienā uz vietas
savienības kases un A/S Liepājas 4178b
Tiesu izp. v. O. Vilks.
bankas prasībā pārdos Fridricha
Denica kustamo mantu, sastāvošu
no kantora iekārtas un naudas
skapja un novērtētu par Ls 340.
Izzināt sarakstu novērtējumu,
f
kā arī apskatīt pārdodamo mantu LPaziņojums.
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 18. maijā.
1929. g. II.
maijā
finanču
4216
Tiesiuizp. J. Grīnfelds.
ministris
apstiprinājis
statūtus
Tirdzniecības un rūpniecības akRīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
ciju sabiedrībai ,,I s t r a", kuras
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.
mērķis ir: 1) importa, eksporta
6. jūnijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
un vietējā tirdzniecība ar dažāda
L. Monētu ielā JVs 4, Latvijas
veida koka izstrādājumiem ur
sīktirgotāju krāj-aizdevu
sabielabību; 2) iegūt, būvēt un izdrības telpās pārdos šīs sabiedrīmantot koka un labības apstrādābas prasības segšanai viņai, kā
šanas uzņēmumus.
rokas ķīlu, ieķīlāto Friča Ozoliņa
Pie nodibināšanās sabiedrība
kustamu
mantu, sastāvošu no
pārņem savā īpašumā komandītobligācijas uz nekust. īpašumu
sabiedrībai Latvijas tirdzniecībasSilīšu mājām, Šlokenbekas pag.,
rūpniecības sabiedrībai ,,Laplata "
Tukuma apr., ar zemes grām.
piederošus uzņēmumus:
reģ.
JVs 1879,
Tukuma-Talsu
a) valču dzirnavas un koku apzemes gr. nodaļā un novērtētu
strādāšanas fabriku Balvos
par Ls 12.000.
pie Balvu dzelzceļa stacijas;
Izzināt sarakstu, novērtējumu, b) labības un lauksaimniecības
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
piederumu veikalu Balvu pilvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
sētā ;
Rīgā, 1929. g. 18. maijā.
4215
Tiesu izp. ļ. Grīnfelds. c) labības un lauksaimniecības
piederumu veikalu Jaunlatgales apriņķī, Kacēnu pag.
Rīgas apgabaltiesas
4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Pokrovas miestā;
Rīgā, Merkeļā ielā JVs 7, paziņo, d) kantora ieksārtu Rīgā, Arseka 1929. g. 30. maijā, pīkst. ' 10
nāla ielā JVs 3, dz. 4, at
dienā, Rīgā, Operas laukumā,
visiem sabiedrības ,,Laplata "
pārdos Eduarda Bulles kustamo
aktīviem un pasīviem.
mantu, sastāvošu no 18-vietīga
Pamatkapitāls Ls 100.000,—,
autobusa
,.Chevrolet" ar pol. kurš sadalās 2000 akcijās pa
JVs 616 un novērtētu par Ls 600. Ls 50,— katra.
Izzināt sarakstu novērtējumu,
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Sabiedrību nodibina sekosi Lavarēs pārdošanas dienā uz vietas. tvijas pilsoņi:
Rīgā, 1929. g. 17. maijā.
1) Sigismunds Rubulis, dzīv.
4218
L. JVs 1009
Balvos,
Ščerbatova
dzirnavās,
Tiesu izpild. V. Požariskis.
2) Ābrams Lāzers, dzīv. Rīgā,
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu Marijas ielā JVs 70, dz. 6,
izpilditājs, kura kanceleja atrodas
3) Melita Rubulis, dzim. BeRīgā, Merkeļaielā JVs 7, paziņo, tinš, dzīv. Rīgā, Arsenāla ielā
'
ka 1929. g. 30. maijā, pīkst. 10 JVs 3, dz. 4,
4) Aloizijs Garkalns, dzīv.
dienā, Rīgā,
Aspazijas
bulv.
JVs 14, prefektūrā, pārdos Jāņa Rīgā, Stabu ielā JVs 95, dz. 13,
Miezīša kustamu mantu, sastā- PSRS pilsonis.
vošu no mēbelēm un novērtētu
5) Semjons
Udems,
dzīv.
par Ls 1120.
Rīgā, Lāčplēša ielā JVs 52/54,
4161b
Izzināt sarakstu, novērtējumu, dz. 15.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Tirdzniecības nod. priekšnieks
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
A. Kacens.
Rīgā, 1929. g. 17. maijā.
Revidents Aug. Celmiņš.
4219
L. Ns 1141

'

niekus pieteikt minētam miertiesnesim savas mantošanas tieSekret. pal. Aleks. Ludkevičs.
sības uz nelaiķa
atstāto manMiertiesnesis I. Gūtmanis.
tojumu nekustamu īpašumu, atLatgales zemes grāmatu
nodaļa, rodošo Ilzenieku
Krustpils
Latgales
apgabaltiesas
sādžā,
Jaunizpildot Not. nolik. 181. pantu, pag., sešu mēnešu laikā no šī slu- latgales iec. miertiesnesis, saskaņā
paziņo, ka Jānis Jāņa d. Vanags dihājuma iespiešanas dienas „Valar savu 1929. g. 30. apriļa lēmumu
ir iesniedzis nodaļai lūgumu par dības Vēstnesī".
JVs 481 pamatodamies uz civ. proc. lik.
nekustamas mantas, atrodošās
Krustpilī, 1929. g. 7. maijā.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj. 1. d.
Jaunlatgales apriņķī, Bērzpils pa3236z
Miertiesnesis (paraksts). 1239. p. uzaicina 1920. g. 25.dec.
gastā Družu fermā zem nosaumir. Pētera lvanova mantiniekus
Krustpils iec. miertiesnesis, pakuma „Druži JVs 1, B", un sapieteikt savas mantošanas tiesīstāvošas, pēc plāna, sastādītā matojoties uz Jāņa ~ Eglīša lū- bas uz mantojumu, kas palicis
no zvērinātā mērnieka E. Ozola, gumu, civ. proc. lik. 1401. p. un Jaunlatgales apr., Purvmalas pag.
pie tiesas apskates
1925. g. civ. lik. 10. sēj. 1239. p. ar šo
Maantojuma tiesības jāpieteic
3. oktobrī, no 7,820 ha dažādas uzaicina visus, mirušā Jura Anpēc piekritības 6 mēnešu laikā,
zemes divos gabalos, ietilpstošas dreja d. Eglīša mantiniekus pieskaitot no ši sludinājuma iespiezemes gabalā zem nosaukuma teikt minētam miertiesnesim sa- šanas dienas ,,Valdības Vēstn.".
,,Drudža pūstošs" (hip. JVs 320),— vas mantošanas tiesības uz neJaunlatgalē, 1929. g. 7. maijā.
ievešanu zemes grāmatu reģistri
laiķa atstāto mantojumu — zemi Aps. 1. JVs 32.
3591 z
tiz viņa vārdu, aiz valdīšanas un ēkām, atrodošos Aiviekstes
Miertiesnesis J. Gutmans.
noilguma, saskaņā ar Latgales pag. Mālkalna mājās, sešu mēnešu
JaunLatgales
apgabaltiesas
apgabaltiesas 1926. g. 5. marta laikā no šī sludinājuma iespiešalēmumu
un īpašuma
tiesību nas dienas ,,Valdības Vēstnesī". latgales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 30. apriļa lēmumu
nostiprināšanas akta JVs 1, noKrustpilī, 1929. g. 7. maijā.
slēgtā 1928. g. 10. janvārī pie 3237z
JVs 482 pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj. 1. d.
Miertiesnesis (paraksts).
Kārsavas notāra A. Zabeļska.
1239. p. uzaivina 1928. g. 21. noUz 1892. g. 13. aug. apstiprinātā
Daugavpils
4. iec. miertiesnesis
vembrī mir. Timofeja Ivana d.
pirkšanas - pārdošanas līguma
saskaņā
ar savu lēmumu
no Semjonova mantiniekus pieteikt
pamata minētos zemes gabalus,
1929. g. 7. maija un pamatodasavas mantošanas tiesības uz
kopplatībā 7 des. 380 kv. asis.
mies uz civ. proc. lik. 1401. un mantojumu, kas palicis Jaun,.Drudža pūstošā" bija ieguvis
1402. p. un civ. lik. 10. sēj. 1. d. latgales apr. Augšpils pag.
Jēkabs Jāņa d. Pētersons.
Mantojuma tiesības jāpieteic
Personas, kurām ir kādas tie- 1239. p. uzaicina 1920. g. 20. jūsības uz minēto nekustamo mantu nijā mirušā Savelija Kita d. Kopēc piekritības 6 mēnešu laikā,
losova mantiniekus pieteikt saskaitot no šī sludinājuma iespievar iesniegt zemes grāmatu nodaļai par to paziņojumu viena vas mantojuma tiesības uz manšanas dienas ,,Valdības Vēstn.".
tojumu, kas palicis Daugavpils
Jaunlatgalē. 1929. g. 7. maijā.
mēneša laikā,
skaitot no izapr.
Līvānu
pagastā.
Aps. 1. JVs 37
3592z
sludināšanas
dienas ,.Valdības
Mantojuma tiesības jāpieteic
Miertiesnesis I. Gutmans.
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies pat pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
Latgales
apgabaltiesas
Jauniznīcinātām un minētais lūdzējs skaitot no šī sludinājuma iespie- latgales iec. miertiesnesis, saskaņā
šanas
dienas.
varētu tikt ievests zemes grāmatu
ar savu 1929. g. 30. apriļa lēmumu
Miertiesnesis K. Avens. pamatodamies uz civ. proc. lik.
reģistri par norādītās nekustamās 3554z
mantas īpašnieku
bez kādiem
1401. p. un civ. lik. 10. sēj. 1. d.
Daugavpils 4. iec. miertiesnesis
aprobežojumiem ar neapstrīdama saskaņā ar savu lēmumu no 1239. p. uzaicina 1926. g. 6. jūpārdošanas un hipotēkarisku apnijā mir. lija Morozova manti1929. g. 8. maija un pamatodagrūtinājumu tiesībām.
mies uz civ. proc. lik. 1401. un niekus pieteikt savas mantošanas
Daugavpilī, 1929. g. 8. maijā. 1402. p. un civ. lik. 10. sēj. 1. d, tiesības uz mantojumu, kas palicis
«s 25508.
3552b
1239. p. uzaicina 1928. g. 4. martā Jaunlatgales apr., Augšpils pag.
Priekšnieka v. pal. A. Bergs. mirušā Jēzupa Augusta d. Pudana
Mantojuma
tiesības jāpieteic
Sekret. pal Aleks. Ludkevičs.
pēc piekritības 6 mēnešu laikā,
mantiniekus pieteikt savas manskaitot no šī sludinājuma iespieRīgas
12. iec.
miertiesnesis tojuma tiesības uz mantojumu,
šanas dienas ,,Valdības Vēstn.".
Paziņo, ka Kristīne Auškejevs kas palicis Daugavpils apr. KaJaunlatgalē, 1929. g. 7. maijā.
l>ar _ to, ka š. g. 22. februārī
lupes pagastā.
Aps. 1. Ns 29.
3593z
savā pārtikas preču
Mantojuma
tiesības
jāpieteic
veikalā, Rīgā,
Miertiesnesis J. Gutmans.
Avotu ielā JVs 62, pārdevusi pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
'laizi, kurā bija iecepts prusaks, skaitot no šī sludinājuma iespieLatgales
apgabaltiesas
Ludzas
ar 1929. gada 23. marta tiesas šanas dienas.
1. iec. miertiesn., saskaņā ar savu
pavēli , pēc Sodu lik. 209. p. 3555z
Miertiesnesis K. Avens.
1929. g. 6. maija lēmumu un pasodīta ar Ls
matodamies uz civ. proc. lik.
30,—, vai maksātJaunLatgales
apgabaltiesas
"espejas gadījumā, ar
1401. p. un civ. lik. 10. sēj. 1239.p.
arestu
Tiesu izp. V. Požariskis.
latgales
iec. miertiesnesis,
sa- uzaicina 1929. g. 11. marta mir.
10 dienām.
Pavēle stājusies
H
skaņā ar savu 1929. g. 30. apr. Kaiistrata Timofeja d. Golubeva
tumīgā spēkā.
Rigas apgabaltiesas
4. iec. tiesu
R'gā, 1929.g. 15. maijā. JVs 514 lēmumu, pamatodamies uz civ. mantiniekus pieteikt savas manizpildītājs, kura kanceleja atrodas
proc. lik. 1401. p. un >civ. lik.
4213b
tošanas tiesības uz mantojumu Rīgā, Merkeļa ielā JVs 7, paziņo,
Miertiesn. Kuraus.
10. sēj. 1. d. 1239 p., uzaicina
ka 1929. g. 4. jūnijā, pīkst. 1C
kas palicis Ludzas apr. Zvirgzdi1927. g. 17. martā mir. JermoKurcuma pagasta tiesa,
nas pag., sešu mēnešu laikā, skai- dienā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā
Jeļisejeva
mantilaja
Jeļiseja
d.
"ukstes apriņķī, pamatojoties m
Taubes
tot no šī sludinājuma iespiešanas JVs 14a, dz. 12, pārdos
pieteikt
savas manto«vu 1928. g. 9. jūlija lēmumu ur niekus
Berners kustamo mantu, sastādienas.
šanas
tiesības
uz
mantojumu,
Pagasttiesu likuma 108. un 109,
Pēc minētā termiņa notecēša- vošu no mēbelēm un novērtētu
kas
palicis
Jaunlatgales
apr. nas nekādi pieteikumi netiks pie- par Ls 840.
Pantiem , paziņo
vispārībai, ka
wcuma pagastā Goroviju mājās Augšpils pag.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ņemti.
Mantojuma
tiesības jāpieteic
1929. g. 8. maijā.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Ādams
Ludzā,
Pāris
i,n°A"laulāts
pēc piekritības sešu mēnešu laikā, 3386z
Miertiesnesis (paraksts). varēs pārdošanas dienā uz vietas.
"Paulīne Verbickis
pieņem
»«n a vietā
skaitot no šī sludinājuma iespieRīgā, 1929. g. 17. maijā.
(adoptē) PaulīnesVerLatgales
apgabaltiesas
Rēzekšanas
dienas
„Vald.
Vēstn.".
"Ckl
4217
L. JVs 1270
.> atraitnes Gudelis un viņas
nes
2.
iec.
miertiesnesis,
saskaņā
Tma vira Antona Gudelis lauJaunlatgalē, 1929. g. 7. maijā.
Tiesu izp. V. Požariskis.
ar
savu
š.
g.
8.
maija
lēmumu
un
«d dzimušo dēlu
3587b
Aps. 1. JVs 30.
Jāzepu Gudelis,
civīl. proc. lik. 1401. p. un civillik.
Latgales apgabaltiesas Zilupes
Miertiesnesis ]. Gūtmanis.
S'SU 1917- 8- ,8- marta . Pie10. sēj. 1. d. 1239. p. pamata pa- iec. tiesu izpildītājs, kura kanJ"" adoptējamam visas likuziņo, ka pēc 1929. g. 12. martā celeja atrodas Zilupē, Elizabetes
Latgales
apgabaltiesas
Balvu
ša bērna tiesības un arī uzielā JVs 2, paziņo, ka 1929. g.
iec.
miertiesnesis,
saskaņā
ar mirušā Maksima Jevseja d. Kovārdu Verbickis.
10 rītā,
savu 1929. g. 7. maija lēmumu un solova ir atstāts mantojums, 18. jūnijā, pulksten
pe^sonas > kurām būtu ierunas pamatodamies uz civ. proc. lik. kurš atrodas Rēzeknē, kādēļ uz Istras pagasta Staraja Meļņica
ado
tiek uzaicinātas 1401. p. un lik. krāj. 10. sēj. 1. d. aicina visas personas, kam uz šo sādžā pārdos Ipolita Zacharenka
Pietek ta S PJ.
sastāvošu
i - Šai tiesai triju mĒnešu 1239. p. paziņo, ka pēc 1929. g. mantojumu, vai sakarā ar to ir kustamo mantu,
Uiki skaitot
no šī sludinājuma 27. martā mirušā Jēzupa Jaun
novērkādas tiesības, pieteikt šīs tiesī- no ēkām noplēšanai
is<3.
bas sešu mēnešu laikā pēc pie- tētu par Ls 610.
ēc reizi „Valdības kuba d. Kikusta ir palicis nekuV&n ?trešo
p
termina notecē- stams mantojums, kurš atrodas kritības, skaitot no šī sludināIzzināt sarakstu, novērtējumu,
L,.^!
lldllmi netiks evēroti un
ari
apskatīt
pārdodamo
,,Valdī- kā
pagastā,
juma
iespiešanas
dienas
Jaunlatgales
apr.
Rugāju
aUonPC1 •
'
JPagasttiesa apstiprinās.
varēs pārdošanas dienā
Balvu
bas
Vēstnesī".
mantu,
jaunsaimniecība
uz
bij.
2
'esas Priekšsēd. S.Bulonovs centra muižas zemes, un uzaicina
uz vietas.
Rēzeknē, 1929. g. 8. maijā.
i40o
Tiesu izp. v. i. O. Vilks.
Miertiesnesis (paraksts). 4176
Darbvedis Blūms.
visus, kam uz šo mantojumu vai 3557z

'Citu iestāžu
sludinājumi.

Paziņojums.

Dzelzceļu techn. direkcija
izsludina rakstisku
š. g. 3.
direkcijas

izsoli

pulksten 12,
telpās.
Rīgā, Gogoļa
ielā JVs 3, ist. 308-a,

jūnijā,

Rugāju-Domopoles
750 mm pl. ceļa līnijas

zemes darbiem.
Drošības nauda Ls 5000.
Ar
izsoles noteikumiem var iepa-

zīties

ist. 308-a,

pīkst.

10—14.

Rīgas prēf.

darbdienās no
4227

L 992

2. iec. priekšnieks

paziņo, ka š. g. 29. maijā, pīkst. 10
no rīta, Mērķēja ielā JVs 8, dz. 17,

pārdos otrreizējā vairāksolīšanā
Olgas Reimanis kustamu mantu,
sastāvošu no 1 alumīnija katla,
1 čemodāna un 1 pelerina kopvērtībā par Ls 60,02.
4153b

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 30. maijā, pīkst. 10
no rīta, Elizabetes ielā JVs 14,
dz. 4, pārdos vairāksolīšanā Henrietes Poržtckajas kustamu mantu
sastāvošuno Cimmermaņa firmas
pianino kopvērtībā par Ls 340,—.

Valsts dzelzceļu 4.ceļu iec. priekšn.
1929. g. 31. maijā, pīkst. 10,
iec.
kantori
Gulbenes stacijā
izdos šādus darbus:
mutiskā

izsolē

1) Pļaviņu
Gulbenes
līn.
97 km nostiprināt novadgrāvi
ar gulšņiem.
Drošības nauda
Ls 100,—..
2) Pļaviņu - Gulbenes līn.:
a) Jaunkalsnavā pabeigt dzīvojamās ēkas izbūvi;
b) 53. un 75. km atjaunot
puskazarmas.

Drošības nauda
Ls 250,—.
3) Apm. 30000 gab. gulšņu
ierobošanu.
gj
Drošības

nauda

Ls * 300,—.

otrreizējā mutiksā izsolē
iecirkņa rajonā:
1) Skārdnieku darbus (ieskaitot
skārda jumtus).
Drošības nauda
Ls 250,—.
2) Namdaru, galdnieku stiklinieku un jumiķu (izņemot skārda
jumtus)
darbus.
Drošības nauda Ls 250,—.
3)
Mūrnieku, betonētāju un
apmetēju darbus.
Drošības nauda Ls
100,—.
4) Podnieku darbus.
Drošības nauda
Ls 200,—.
5) Bruģēšanas darbus.
Drošības nauda Ls
100,—.
6) Zemes darbus.
Drošības nauda
Ls 500,—.
7) Apes karjera (apm. 1800 kub
mtr.) balasta izvešanas darbus.
Drošības nauda
Ls 100,—.
8) Betona cauruļu izgatavošana.
Drošības

nauda

Ls

100,—.

I.. 976.

4224b

Ventspils ostas valde
izdos 1929. g. 3. jūnijā, pīkst. 12

dienā, rakstiskā izsolē

bruģa ceļa būvi
augšpus dzelzs tilta — drošības
nauda Ls 350.
2*
Tuvāki
noteikumi
Ventspils
ostas valdē no pīkst. 9—15.

4180

Ventspils ostas valde.

Poješčinas iec. polīc. priekšnieks paziņo, ka 1929. g. 31. maijā
pīkst. 12 dienā Istras pagasta
Vecslabadas ciemā tiks pārdota
atklātā vairāksolīšanā Jāņa Skribana kustama manta, sastāvoša
no

vienas

ķēves

un

novērtēta

par Ls 40 ,—.
Dēļ analīzes
izdevumu
piedzīšanas saskaņā ar Dagdas iec.
miertiesneša
1929. g. 5. apr.

'

Latgales zemes grāmatu nodaļa,
izpildot Not. nolik. 1814pantu,
paziņo, ka Uljans Aleksandra d.
Klučenkovs ir iesniedzis nodaļai
lūgumu par nekustamās mantas,
atrodošās Ludzas apriņķa, Mērdzenes pagastā, pie ,,Russkoje
Stiglovo" sādžas un sastāvošas,
sastādītā no zvēr.
tiec plāna,
mērnieka E. Krika, pie tiesas
jūnija,
1927.
g. 2.
apskates
jio 26,1778 ha zemes, ietilpstošas
3914- g- izdalītā viensētā JVs 19,
ir 26 desetīnas
juiras p latība
zemes
(hip JVs 3403), — ievešanu
grāmatu reģistri uz viņa vārdu,
|jz valdīšanas noilguma, saskaņā
apgabaltiesas 1. civīlar Latgales
1928. g. 19. marta
nodaļas
Pēc plāna-dokumenta
lēmuma.
izdota no Vitebskas
Ns 5100,
guberņas zemes ierīcības komisijas 1916. g. 21. jūlijā „Russko-Stiglovo" sādžas viensēta JVs 19

rakstu
Preiļu

JVs 98a/kr.
iec.

paziņo, ka
pils-Ilūkstes
inspektora

polīc.

4187b
priekšnieks

saskaņā ar Daugavapr. Valsts
rakstu
JVs

zemju

3054,
1929. g. 1. jūlijā Vārkavas pag.
Ašinieku ciemā tiks pārdota vairāk-

Ziemeļa
kug. solīšanā Andreja
stama manta,sastāvoša no vienām
komercbankas
statūtu 3. panta kamanām _ viena arklu un noPārdopapildinājumu ar sekošu 9. pievērtētu
par Ls 45,—.
damo
mantu
varēs
apskatīt
zīmi: Saskaņā ar finanču ministrijas 1929. ' g. 17. maijā ap- pārdošanas dienā uz vietas.
stiprināto
akcionāru
1929. g.
Preiļu iec. polīc. priekšnieks
11. maija kārtējās
vispārējās
paziņo, ka saskaņā ar Nodokļu
sapulces
bankas
lēmumu,
departamenta rakstu JVs 65433/a
Ls 8.000.000,— lielo pamatkapi1929. g. 2. jūlijā, pīkst» 10 rītā,
tālu pazemina uz Ls 4.000.000,— Vārkavas pag. Margitovas vienBankas akciju kapitāls sastāv sētā pārdos vairāksolīšanā Staņitagad
no
800.000
akcijām
slava Bārbuja kustamu
mantu,
kopā
ā
Ls
5,—
gabalā,
sastāvošu no vienas šujmašīnas
Ls 4.000.000,—.
novērtētu par Ls 10,—. PārdoBanku nodaļas priekšnieks
damo mantu varēs apskatīt pārA. Kacens. došanas dienā uz vietas. 4155b
4162b
Revidents V. Gailrts.

Finanču

17.

maijā

ministris

1929.

apstiprināja

Rīgas

Jaunlatgales

apr.

pr-ka

pal.

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
2. iec. paziņo, ka š. g. 28. maijā,
paziņo, ka š.g. 29. maijā, pīkst. 10 pīkst. 10, — Balvos, polic. iec.
dz.
1,
no rīta, Parka ielā JVs 1-a,
kancelejā pārdos vairāksolīšanā
pārdos vairāksolīšanā Dāvida Apta
Aleksandra
Jasinska
kustamu
kustamu
mantu, sastāvošu no
mantu, — vienu kungu velosi2 rakatāmgaldiem kopvērtībā par pēdu
,,Brennabor" firmas, noLs 114,69.
4154b
vērtētu par Ls 80,— Rahiles
Zilbers
prasības lietā, saskaņā
Jaungulbenes
pag. valde izslud.
par ned. nozaudēto kumeļa reģ, ar Balvu iec. miertiesneša spriezīmi JVs 28, izd. 1926. g. 12. janv. duma JVs 440 no š. g. 15. marta.
Pārdodamais apskatāms pārno šīs pag. valdes ar Jāņa Bise3358z došanas dienā uz vietas. 4182b
nieks vārdu.

savā

11, Oogoļa ielā JVs 3, istabā JVs 325,

rakstiskā izsolē mazākprāsītājam,
preču ie-, iz- un pārkraušanas
darbus Stendes stacijā

uz vienu gadu.
Piedāvājumi , apmaksāti ar zīmognodokli, slēgtās
aploksnes ar uzrakstu:
Ekspluatācijas direkcijai uz Stendes stacijas precu īe-, iz- un pārkraušanas darbu izsoli 1929. g. 30. maijā",
iesniedzami Ekpluatācijas direkcijai istabā JVs
323 līdz 30. maijam,
pīkst. 10. Vēlāk iesniegtos
piedāvājumus neievēros.
,, ... P'f dāvājumus skatīs cauri līdz 31. maijam un tie izsoles
dalībniekiem saistoši līdz 1. jūnijam.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda par Stendes
staciju Ls 100,—.
Tuvākas zinas un darba noteikumi dzelzceļu virsvaldē, istabā
?NS i23, darbdienās no pīkst. 9—15.
1*
4146z
j

..

Dzelzceļu virsvald. materiālu
1929. g. 25. maijā
1929. g. 27. maijā
1929. g. 29. maijā
1929. g. 29. maijā

1929. g. 29. maijā

apgāde

izsludina rakstiskas izsoles
uz rēķinmašīnām sist. ,;Mercedes
Melitta"
uz drānu kokvilnas, darba apģērb.
uz būvapkalumiem, pēc saraksta
uz ziepēm šķidrām
uz 1) oksidu ', svina pulverī
. .
2) cinoberi, sarkanu, mākslīgu

kancelejā, Rīgas ielā
š. g. 4. jūnijā, pulkst. 12 dienā,

izdos mazāksolīšanā Špogu

skolas kapitālremontdarbus

3 gab.
10000 tkm.
4000 kg
1000 kg

pulverī

100 kg.

Izsoļu sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā
5°/0 drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3, ist. 103. L. 833. 3788b
1*

noliktavas sardzes rotas kar. Jāņa Bušs nozaudēto personas apliecību JVs 522
izdotu
no
noliktavas
sardzes
rotas kom-diera 1928. g 4. martā
ar derīgumu termiņu līdz 1929. g.
1. septembrim, skaitīt par nederīgu.
4220b
Bauskas

virsmežniecība

izslu-

dina par nederīgu
nozaudēto
ieroču atļauju no 1922. g. 21. jūl.
ar JVs 255 uz medības bisi, kura
izdota no Mežu departamenta
Bauskas
virsmežniecības
mežsargam Jānim Pakalnam. 4181b

Šoseju un zemesceļa departaments

J ēkabpils - Ilūkstes kara apr.
priekšnieks izsludina par nederīgu
kara kļaus, apliec, izd. no Jēkabpils- Ilūkstes kara apr. pr-ka
'
1928. g. 28. apr. ar Ns 13305,
izsludina uz š. g. 31. maiju, pīkst. 11, savās telpās, Gogoļa ielā 3,
ar Antona Biuka vārdu
dzim.
ist. 468,
1885. gadā.
4184b

jauhtos (mutlsh. »n rahst.) Izsoles
šādiem darbiem:

1) Dzelzbetona

caurtekas

(2,0x2,75 mtr.)

uz Rīgas-Baldoņes šosejas, km 32,565.
2) Rīgas-Limbāžu šosejas segas darvošanas
Nodrošinājums
km 46,394—52, 000.

reizi).

Nodrošinājums

Gaigalavas pagasta valde, Rēzeknes apr., izsludina par ned.
sekošus nozaudētus dokumentus:

I) karaklausības apl. JVs 3932,
izd. no 4. Valmieras kājnieku
pulka komandiera 1924. g. 8. jūbūve pār Ķēžu
upīti,
lijā ar Konstantina Juliāna d.
Nodrošinājums Ls 300;
Navarskis vārdu; 2) zirga pasi,
darbi (pirmo reizi) no izdotu no Bērzpils pagasta valdes
Ls 800;
1920. g. uz Jēzupa Jāņa d. Galējs

3) Rīgas-Lubānas šosejas segas bitumenēšanas darbi (otro reizi)
no km 6,209—6,950 un Rīgas-Kalnciema šosejas segas bitumenēšanas darbi (otro reizi) no km 5,580—7,168. Nodrošinājums Ls 300;
4)Liepājas-Palangas šosejas darvošanas darbi (pirmo reizi) no
Nodrošinājums Ls 1000;
km 4,381—11.220.
5) Rīgas-Ādažu-Neibādes šosejas plienakmeņu
segas darvošanas
darbi (pirmo reizi) no km 14,820—18,234 un no km 18,275—
Nodrošinājums Ls 1200;
24,425.
6) Rīgas-Skaistkalnes šosejas segas bitumenēšanas darbi no km
6,296—9,500 (pirmo reizi) un km 20,960—30,770 (otro
Ls 1200;

ar Boleslava Alekseja

vārdu, zirga pazīmes šādas: ķēve
11 gadus, veca, baltas spalvas,
aste un krēpes melnas, krēpes uz
labo pusi; 3) iekšzemes pasi ser.
NK JVs 15398, izd. no Gaigalavas
pagasta valdes 1927. g. 9. dec. ar
JVs 398 ar Aloiza Bernharda d.
Spridzans vārdu; 4) vecā parauga
iekšzemes pasi JVs 619, izd. no
Bikavas pag. valdes
1921. g.
12. novembrī ar Staņislava Jēzupa d. Puisans-Stranka vārdu.

7) Latgales šosejas (Daugavpilī) segas bitumenēšanas darbi no km
Gaujienas pag. valde, Valkas
0,000—0,750 (pirmo reizi), no km 0,750—3,084. (otro reizi) apr., izsludina par ned. sekošus
un no km 5,533—7,500 (pirmo reizi). Nodrošinājums Ls 800. nozaudētus dokumentus: I)karaTuvākas zinas un paskaidrojumi departamentā, Gogoļa ielā 3, klausības apliecību JVs 1999, izd.
L 979
4223r 1925. g. 31. janvārī no Valkas
ist. 468, parastā darba laikā.
kara apr. pr-ka ar Jāņa Jēkaba d.
Priedīša vārdu; 2) ieroču atļauju
JVs 483, izdotu no Valkas apr.
pr-ka palīga 2. iec.
1927. g.
29. oktobrī ar Jāņa Jēkaba d.
Priedīša v.; 3) zirga pasi JVs
izsludina š. g. 7. jūnijā, pīkst. 11,
334/20934. izd. no Zvārtavas pag.
valdes 1926. g 27. februārī ar
sacensību
Augusta Dukša vārdu, bet pāruz 6 oscilācijas un 6 modulācijas lampām Rīgas radiofonam. rakstītu pie zirga pārdošanas uz
Š.g. 14. jūnijā, pīkst. 11 rakstisku izsoli uz 220.000 izolatoriem. Jāņa Jēkaba d. Priedīša vārdu;
210 ton. dzelzs cinkotu stiepuli; 30 potenciometru pretestībātn; zirga pasi, pārrakstītu pie zirga
1* pārdošanas uz Jāņa Jēkaba d.
350 mtr. dzelzs caurulēm 2" un 1700 kg profilu dzelzs.
Priedīša vārdu (pases izdevēja
Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības.
iestāde, izdošanas laiks un JVs neTuvākas ziņas saimniecības daļā no pīkst. 11—13. 4142z L934 zināmi).
3360z

?——iirmTi 1™—?"

Pasts un telesrafa departaments

31.

jūlijā.

3361b

Kūduma pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi ser. C.N. ar JVs 21642 'ar
Arnolda Dukura vārdu, izd. no
Kūduma pag. valdes 1927. g.
10. novembrī.
3357b

Bilance 1929. g. 1. janvārī.
Pasīvs.
Aktīvs.
Ls
Kasē
355,46 Akciju kapitāls . . . 340.000 —
Preces
99.418,46 Rezerves kapitāls . .
2!ooo'
Debitori
456.937,49 Speciāls rezerves kalnventārs
14.310,88
pitāls
5 000 —
Tekoši rēķini
bankās
6.649,25 Kreditori
330 5841)7
Vērtspapīri
48.750,— Kommisijas kreditori 159457'
Kommisijas preces
19.207,18 Peļņas atlikums
uz

[_

1928. gadu

645.628,72

Pelnīts.

1929. g. 1. janvārī .

Ls

Caur preču rēķinu
.
Caur provīzijas rēķina

Zaudēts.

7.149,74
93.617,73

vispārējas

sapulces

ls
28.219 47
29.586 75
4L127 50
1.833,75

Pie izdevumu rēķina
Pie procentu rēķina
Pie algas rēķina ' . .
Pie tīras peļņas
. .

_J 00.767,47
Pēc

8.587,50

645.628,72

Peļņas un zaudējumu rēķins

Jt0<mļ47

š. g. 24. aprīlī,

2. p. lēmuma , tin
3736ē
Valde.

Rīgas koku zāģētavas ,.A.Broitman" akciju sabiedr.

Poļeščinas iec. po!. priekšnieks

Avansi
Preces

395,47

)_s
296.100
40 87264
128.85636

*
13.159 22

200.000 —

3.170 —
28.3724'>
240 000 '—

23.083 —

izsludina par nederīgiem pieteikMateriāli
12.000 —
tus par nozaudētiem
sekošus
Debitori
35.047,73
dokumentus:
Rīgas kom. bankas
1) Personas apliecību ar JVs 647
depo konts
. . . 240.000 —
ar Jāņa Jāņa d. Čenskoviča v.,
Agrāko gadu zaudēizd. no Polijas konsula Daugavjums
128.133,71
pilī 1927. g. 17. augustā;
Zaudējums par 1928.g. 41.537,45
2) Latvijas iekšz. pasi ar Ns 1 16
osģSSO .M
950.530,64
ar Kristinijas Prokofija meitas
Meļnikovs vārdu, izd. no Istras
Peļņas un zaudējumu rēķins.
pag. valdes 1921. g. 19. jūlijā;
Debets.
Ls
Kredits.
Ls
3) Latvijas iekšz. pasi ser. M.P. Algas
14.345,87 Mašīnas vērtības pieJVs 013076 ar Jūlija Antona d.
Amortizacija ....
augums
85.047 ,37
11.035,90
Skribans vārdu, izd. no Istras
Kommisijas
....
Br. peļņa uz preci . 69.506,06
54.426,23
pag. valdes 1928. g. 21. jūnijā;
Kursu starpība . . .
832,03 Zāģētavas ekspluatāc.
50.986,08
4) Latvijas iekšz. pasi ser. M.N. Tirdzn. izdevumi . . 128.862,37 Zaudējums
41.537,45
JVs 007056 ar Olgas Maslovskas Procentes
. . . . . 37.574,56
~~
izd.
no
Istras
pag.
valdes
vārdu,
~ 247.0767)6
247.076,9r>
1928. g. 20. janvārī;
5) Kara kļaus, apliec, ar JVs 1518
3654ē
Valde.
I
I
?
?
ar Seme 'na Nikifora d. Filipenko
vārdu, izd. no Ludzas kara apr.
Akc. sab. Baltijas stērķeļu
Akciju sabiedr.
pr-ka 1921. g. 9. novembrī;
fabrikas valde
apavu
fabr.
„ERGA"
6) Kara kļaus, apliec. arJVs 2165
uzaicina god. akcionārus uz
ar Antona Antona d. Visockis
ārkārtēja
vārdu, izd. no Ludzas kara apr.
I

pr-ka

1924.

g.

23.

oktobrī;

'?

Ml

pilna

sapulce

—«

—?

II

gadskārtēju pilnu sapulci

pīkst. 16,
notiks š. g. 10. jūnijā, pīkst. 7 1929. g. 15. jūnijā,
vakarā, fabrikas kantori, Rīgā, fabrikas kantora telpās, I. Maskavas ielā JVs 136.
Ģertrūdes ielā Ns 14.
sekošus nozaudētus dokumentus:
Dienas kārtība:
Dienas kārtība:
1) Zirga pasi JVs 1215/16965 1) Valdes ziņojums;
1) Pilnas sapulces priekšsēdētāja
ar Salomejas Jāņa m. Bidzans 2) Vēlēšanas '
vēlēšana;
vārdu, izd. no Šķaunes pag. 3) Priekšlikumi un tekoši jautā2) Valdes un revīzijas konimivaldes 1926. g. 28. febr., 2) Zirga
jumi. 4159b
Valde.
sijas ziņojumi;
pasi JVs 470/16620 ar Aloizija
3) 1928. g. pārskata apstiprināAloizija d. Rutko vārdu, izd. Noliktavas un transporta akc. sab.
šana;
no Šķaunes pag. valdes 1926. g.
„MERKURS"
4) 1929. g. budžeta apstiprinā29. janvārī, 3) Šķaunes pag.
' Franča d. ārkārtēja
pilna sapulce 5) šana;
M-Bricu . s. Antona
Valdes un revīzijas kommi-

Šķaunes pag. valde, Ludzas
apr., izsludina
par nederīgiem

Brica zirga pasi ar sekošām zirga
pazīmēm: ķēve, rūda, 4 g. v.,
krēpes uz abām pusēm, pierē

notiks š. g. 12. jūnijā, pīkst. 8.30
sijas vēlēšana;
no rīta akc. sab. telpās, Dom6) Valdes pilnvarošana iegul neiaukumā JVs 11, ar šādu
kustamu Īpašumu;
akc. sab. vajadzībām;
dienas kārtību:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas; 7) Divu pilnas sapulces locekļu

zīmīte, 130 cm augsta; 4) Zirga
pasi, piederošu Šķaunes pag. Žogapriņķī, izsludina par nederīgu lovas s. Domenikam Gabrieļa d. 2) Nekustama īpašuma iegūšanai
nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi Jakušam, ar sekošām zirga pa- 3) Valdes ziņojumi un pieprasīJVs 15312, izd. no šīs valdes 1922.g. zīmēm: zirgs, bērs, 8 g. v.,
jumi.
savā kancelejā, Kaļķu ielā Ns 1, dz. 3, š. g. 3. jūnijā, pīkst. 10,
6. okt. ar Teklas Jura m. Lozda krēpes cirptas, 137 cm augsts,
sapulce
Gadījumā, jo minētā
vārdu.
3264z. 5) Latvijas pasi ser. M.Z. ar nenotiktu akcionāru neierašanās
JVs 010272 ar reģ. JVs 3462 ar
izsiuuina
tad otra pilna sapulce ar
prereiuura
Aleksandra Ceicans vārdu, izd. dēļ,
dzelzsbetona caurtekas JVs 1, 0,60 m jaunbūves parLiepājas
nederīgiem zemāk minētos
šo pašu dienas kārtību notiks
no Šķaunes pag. valdes 1928. g.
darbus uz Inčukalna pievedšosejas, km 1,170. dokumentus, kuri pieteikti par 30. augustā un 6) Zirga pasi š. g. 26. jūnijā, pīkst. 8.30 tanīs
pašās telpās, neatkarīgi no akL 989
4226 nozaudētiem:
piederošu Šķaunes pag. Svariņu
Drošības nauda Ls 75.
1) Latvijas pasi ser. GZ JVs
cionāru skaita.
4168b
m. Leonaram Jāzepa d. Svarin005013, izd. no Liepājas prēf. skam ar sekošām zirga pazīmēm:

i Z. D. 1. rajona inženieris, Risu,
izdos jauhtā fesolē

lelzteln III iela in. jiMttta

Ls

1. janvāri 6.753,75
Peļņa
par
1928. gadu 1.833,75

peļņa pārņemama uz 1929. g.
Nurmuižas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. P.K. ar JVs 011276/
Bilance 1928. g. 31. decembrī.
1873 ar Augusta Klintis vārdu,
izdotu no aug'šminētās pagasta
Aktīvs.
Ls
Pasīvs.
valdes 1928. g. 5. maijā. 3560b
Nekustams īpašums:
Rīgas komercbanka .
grunts Ls 14.400,—
Vekseļi
Poļeščinas iec. pol. priekšnieks
ēkas . „ 172.893,— 187.293,— Kreditori
izsludina par nederīgu pieteikto Mašīnas un inventārs 216.294,26 Nodokļi
par nozaudētu
Latvijas iekšz. Automobiļi
35.396,47 Akciju kapitāls . . .
pasi ar JVs65 ar Zinovija Pētera d. Kase
4.082,89 Rezerves kapitāls . .
Šaripo vārdu, izd. no Istras pag. Tek. rēķins bankā . 24.260,— Sp. rezerv. kapitāls .
'
....
valdes 1924. g. 6. apr. 3490b
Depozīti
3.006,66 Noguldījumi

Liksnas pag. valde, Daugavpils

2. polic. pr-ka 1928. g. 27. martā
ar Aleksandra Achremkina vārdu;

*

Rīgā, L. Pils ielā JVs 23.

d. Savkas

vārdu, izd. no Cēsu kara apr.
Drošības nauda
Ls 500,—. pr-ka 1924. g. 31. okt.
3359b
Pie līguma noslēgšanas drošības nauda
papildināma
līdz
Jelgavas pilsētas pol. priekšnieks
10"? „ no izvedamo darbu vērtības. izsludina par nederīgu nozaudēto
Ar tuvākiem noteikumiem var Jelgavas-Bauskas kara apr. pr-ka
izdoto apliecību ar JVs 11811
iepazīties apriņķa
valdes saimar Nikolaja Paula d. Artemjeva
niecības nodaļā.
vārdu, iesniegšanai zemes ie4179b
Apriņķa valde.
no
1924. g.
rīcības komitejai
Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks 4. jūlija.
3492b
izsludina par nederīgu, Rēzeknes
Jaunlaicenes pag. valde izkara apr. pr-ka apliecību, izdotu
1925. g. 6. apr. ar JVs 6008 ar sludina par nederīgu nozaudēto
1902. g. Latvijas iekšz. pasi ar JVs 1656 —
Jāņa Birulis, dzim.
vārdu, par pēdējā izslēgšanu no ser. P.V. ar JVs 009486 ar Teodora
vārdu. izd. no Jaunarmijas sastāva saskaņā ar tiesas Raudina
4160b
laicenes pag. valdes
1928. g.
spriedumu.
Galvenās artil.

Akc.sab.„MERKATURA",

valdes 1927. g. 28. sept. un
kara kļaus,
apliec. JVs 18771

'

Dzelzceļu virsvalde

izdos 1929. g. 30.
maijā, pīkst.

Gatartas pag. valde izsludina
par nederīgu iekšz. pasi ser. C. N.
JVs 6 JVs 014081, izd. no šīs pag.

Daugavpils apr. valde

zirgs, sirms, 18 g. v., krēpes uz
labi, 142 cm augsts.
3561b

2) Latvijas pasi
ser.
LT
JVs 010688, izd. no Gramzdas pag.
Tirzas pag. valde izsludina
ar par nederīgu
nozaudētu
zirga
savā kantorī Cēsīs, Ruckas muižā, izdos š. g. 30. maijā, pīkst. 11 valdes 1928. g. 28. janvārī
Miķeļa Skapiša vārdu;
pasi izd.!927.g. ar JVs 03065 ar H.
3) Latvijas pasi
ser.
ML Zelbovič v., izd. no Neretas pag.
JVs 007947, izd. no Gramzdas pag. valdes, pārrakstītu
pie pārdovaldes 1928. g. 3. maijā ar Friča šanas Pēterim Pulciņam, Tirzas
noplūdumu norakšanas un 6000
aornēram 6000 kub. metru zemes
Mizena vārdu;
Pilskalnos,
uz pēdējā vārdu.
81—93 km uz Ieriķu-Valkas
kv. mtr. nogāžu novelenošanas darbus
4) Latvijas
pasi
ser.
BZ
nauda
Ls
500.
Drošības
līnijas.
JVs 007863, izd. no Liepājas prēf.
Veclaicenes pag. valde (Valkas
Apmēram 1000 kub. metru zemes noplūdumu norakšanas un 1. polic. iec. pr-ka 1928. g. apriņķī) izsludina par nederīgu
darbus
103—104
km
uz
Ieriķu
novelenošanas
27. aprīlī ar Otto Sedoļa vārdu; nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi
1000 kv mtr. nogāžu
Drošības nauda Ls 75.
5) Latvijas pasi JVs 49037, izd. ser. P.V. ar JVs 007061 ar Kārlis
Valkas līnijas.
Apmēram 400 kub. metru zemes noplūdumu norakšanas un no Liepājas prefektūras 1926. g. Jūlija d. Turtuss vārdu, izd.
novelenošanas darbus 128 km uz līnijas 2. augustā ar Žaņa Vizuļa vārdu; no Veclaicenes
pagasta valdes
400 kv. mtr. nogāžu
6) Personas apliecību (certiDrošības nauda Ls 30.
1928. g. 24. oktobrī
ar reģ
Ieriki-Vaika.
fikats)
JVs
izd.
no
Liepājas
413/92,
izlikšanas darbus 89. km,
JVs 1061.
3362b
Akas izrakšanas un betona grodu
prefektūras 1926. g. 9. martā ar
Drošības nauda Ls 50.
Ieriku-Valkas līnijas.
Helenes Galinis vārdu;
grodu ielikšanas darbus 94 km,
betona
un
izrakšanas
Akas
7) personas apliecību
(certinauda Ls 50.
Drošības
līnijas.
fikats) Ns 705, izd. no Liepājas
Ieriku-Valkas
darbdienās
no
9—15.
kantoris,
prefektūras 1925. g. 3. maijā ar
Tuvākas zinas izsniedz iecirkņa
L975 _ Ipolita Osovska vārdu;
4222r
8) Polijas pasi ser. C. JVs 213707
Maksātnespējīgā parādnieka
izd. no Polijas konsulāta Liepājā Markusa Tuffa konkursa valde
ar JVs 1880 — 1924. g. 10. jūnijā
paziņo, ka viņa
ar Vaclava Susinska vardu. 3351z
29.
maija
rakstisku
š.
g.
izsoli
izsludina

mutiskā izsolē

Studentu padomes namu
kommisija

jūnijā, rakstiskā
sacensībā mazākprasītājiem stuizdos

dentu

š. g.

6.

padomes

nama — Valde-

izvēlēšana

priekš

sapulces

_
protokola parakstīšanas;
8) Dažādi jautājumi un priekšValde.
4166b
likumi.

Rīgas mežu

un būvju

akc.

sabiedrība
14. jūnijā,
1929. g.
15, valdes telpās, Rig^
li,
Blaumaņa ielā Ns 29, dz.
sasauc

pīkst.

2. kārtēju pilnu sapulci.
Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas;
kommi2) Valdes un revīzijas
sijas ziņojumi;
3) 1928. g. darbības pārskan
un bilances apstiprināšana,
4) Pāriešana uz normāliem sw

māra ielā JVs 69 — ārējo sienu
apmetuma labošanas un krāsošanas darbus.
Tuvākas ziņas
saņemamas š. g. 28. un 29. maijā
tiltiem;
no pīkst. 16—17 minētā nama 5) Valdes un revīzijas komu»
kantorī pie nama pārvaldnieka.
. sijas vēlēšanas;
pne«6) Dažādi jautājumi un
Rīgā, 1929. g. 17. maijā.
Val
4167b
_ j!^
likumi.
Studentu padomes
4164
namu kommisija.

Firma P. Bornholdt & Co.,

Rīgā,

Valsts tipogrāfijā dabūjami
šādi neoficiāli

izdevumi :

1903. gada 22. marta

Sodu likumi

Doma laukumā
izsludina
17,
par nederīgu un iznīcinātu noizdevums.)
(Otrais 1925. g.
zaudētu saistības rakstu, izdotu
no firmas |. L. M. Rubin, Rīgā,
Maksā:
„o«
Basteja bulv. 11, Rīgā, 1921. g. broš. Ls 3,—, ar pies. Ls J .^
,, " '
18. jūlijā — firmai P. Bornies.
,, 5,50, ,,
holdt & Co. par tvaik. ,,Hoisdorf" malkas frakts iztrūkuma
parādu £ 50,— apmērā. 4163b
(1928. g. izdevums.)
atklāj savu darbību.
Maksā:
..n
®.
Penkules pag. valde izsludina
Nīgrandes pag. valde, Liepājas
ls u >
Konkursa
valdes sēdeklis ir apriņķī, izsludina par nederīgu broš. Ls 0,75, arjnes.
par
ned.
nozaudēto
Latvijas
9
bulv. JVs 7, nozaudēto apliecību valsts zemes
no 114. km līdz 140. km.
iekšzemes pasi ser. LJ JVs 014554, Rīgā, Aspazijas
Ar pieprasījumiem J S^ļjļļļj
izd. no Penkules pag. valdes dz. 3, un darba laiks no 4—6, bankas aizdevuma
saņemšanas
Drošības nauda Ls 1000,—.
dzelzceļu virsvalde, 1928. g. 9. janvāri ar JVs 454, ar izņemot seststdienas.
4165b lietā, izdota ar JVs 204 ar Ādama Valsts tipogrāfijā.
Tuvākas ziņas darbdienās no ptat.*-15 2
Natālijas Poga vārdu.
4-25
3265z
L 983
Konkursa valde.
Mucenieka vārdu 1929. g. 8. febr.
Gogoļa ielā 3, ist. 370.

sludinājumi.

Llepelas-GIGdos dzelzceļa būves valde

Rīkojums par zīmosnoaeuu

ceļa likšanas darbiem

piH.ļ-^.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

