Maksa par ,.VaIdības Vēstnesi":

bez piesūtīšanas

ar piesūtīšanu
par:
eadu
Lgadu
32 mēn

Ls
22~
126,—

2,—
,
piesūtot pa pastu
un pie atkalpār—,12
-āvējiem

(saņemot ekspedīcijā)
Ls
Par:
gadu
1/2 gadu

3 mēn
1
„
Par atsevišķu
numuru

Latvijas valdības
Iznāk

katru

10,—
5,—
1,70
—,10

apbalvoto saraksts.
Latvijas un Polijas satiksme.
Vācijas un Lietavas SPRS tiešā satiksme,

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

II pakāpes goda zīme:
seržants-tēlefonists Pāvils Meijers

Nr. 464.

lers,
2. baterijas vecākais izlūks seržants
Žanis Kārkliņš.
saimniecības komandas vecākais rakstvedis Jānis Zigmunds,
2. baterijas !. dižgabala tēmētājs dižkareivis Bernhards Zaboklickis.

uz Armijas štābu,
Bruņoto vilcienu pulka kapteini Nikolaju Upīti uz Kara skolu,
Eduardu
Kara skolas virsleitnantu
Riekstiņu uz Vidzemes artilērijas pulku,
Galvenās intendantūras pārvaldes kara
ierēdni Juri Dumpi uz Intendantūras
galveno pārtikas noliktavu,
Intendantūras Liepājas noliktavas kara
ierēdni" Jūliju Spalviņu uz Galveno intendantūras pārvaldi un
Galvenās intendantūras pārvaldes kara
ierēdni Aleksandri Jujānu uz Intendantūras Liepājas noliktavu.
§3.

vecumu sasniegušo 11. Do-

beles kājnieku pulka bataljona komandieri
atstāju

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris A. Ozols.

Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto
Vidzemes artilērijas pulka karavīru
saraksts
10 gadu jubilejā).

IV Šķira:
saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants Pēteris Užāns,
vecākais medicīnas ārsts pulkvedis-leitnants Richards Hjords,
vecākais veterinārārsts pulkvedis-leitnants Erichs Rusaus,
V šķira:

2. baterijas komandieris kapteinis Valters Zaķis,
3. baterijas komandieris kapteinis Adaroirs Lipinskis,
4. baterijas komandieris kapteinis Edgars
bērzi ņš,

5baterijas komandieris kapteinis Johans
Jēkabs Fastena,
vecākais virsnieks virs)• baterijas

'«

Jānis

virs

virs

Kaucis,

p- baterijas vecākais virsnieks
leitnants Ernests Liepiņš,
p- baterijas vada komandieris

Dunajevci

virsvirs-

le'tnants Elmārs Bite,

saimniecības komandas priekšnieks virsArvīds Liepiņš,
- darbvedis III šķiras kara ierēdnis Kārlis
«nīs Ozoliņš,
kasieris IV šķiras kara ierēdnis Kārlis

le'tnants

5- baterijas
virsseržants Jānis Greinis.

i pakāpes goda zīme:
3- baterijas
virsseržants Ādolfs Maziņš,
0rĶestra virsseržants Rūdolfs Bērziņš,
Vecākais veterinārfeldšeris virsseržants
fll(*sandrs Ūbelītis.

pulksten

Valsts Prezidenta

dzelzceļš

1. Atklātas:
a) pasta palīgnodaļas vienkāršu un ierakstītu sūtījumu operācijām:
Biksti ?— Tukuma apriņķa Bikstu pagastā,
Gravenderi — Jēkabpils apriņķa Daudzeses pagastā,
Mačani — Daugavpils apriņķa Vārkavas pagastā,
Mežciems — Kuldīgas apriņķa Rendas
pagastā,

dzelzceļš

Pilsēta

Dienvidus dzelzceļi
Sevastopoļ Pilsēta
Sumi Pilsēta
Čerkassi Pilsēta

Belgorod Pilsēta.
Oktobra

Nr.

Dzelzceļu galvenā direktora
pal.K. Spriņģis.

Starptautiskās satiksmes

pagastā,
— Valkas
pagastā,

Vizla

satiksmi starp

Latviju

un

Poliju, sākot

Skolu departaments
Izglītības

ministrijas

paskaidro,
š. g.

II.

ka

pārtraukt

doto

vecajā

19. jūnija un

pareizrakstībā

iestādēs.
Rīgā, 1929. g. 4. oktobrī.

braukšanu pasa-

pal.K. Spriņģis.
Starptautiskās satiksmes
inspektors F. Magazings.

Rīkojums Nr. 408
1929. g. 3. oktobrī.
Vācijas un Lietavas, SPRS tiešā satiksme.
Vācijas un Lietavas, SPRS tiešās satiksmes preču tarifā, kas izsludināts 1925.g.
,,Valdības Vēstnesī" N° 143 un iespiests
atsevišķā brošūrā 1927. g. izdevumā, nodalījums A-l-l-c (SPRSdzelzceļu tarifa
stacijas), papildināms ar šādām dzelzceļu
stacijām:
no 1929. g.

1. oktobra:
dzelzceļš
Ziemelu-Kaukaza
Galv.
Pilsēta.
Rostov

grāmatu

darbiniekiem.
labklājības
ministrijas darba
aizsardzības
departaments paziņo,
ka
Tautas

Vecpils
aptieka uzņemta tautas labklājības
ministrijas
aptieku
sarakstā,
kuras izsniedz zāles valsts darbiniekiem
un viņu ģimenes locekļiem pret valsts
direktors F. Roze.

3) 2 atklātnes ar nesalasāmām adresēm.

Slēgtas:

Direktors A. Auziņš.
Ekspl. pārvaldes priekšnieks
V.Krūmiņš.

š. g. septembra mēnesī no Daugavpils
pilsētas pasta kastītēm izņemti un nav
nosūtīti pēc piederības sekosi vienkārši
1) 6 vēstules bez adresēm,

Svēt-

iestāde.

Pasta ziņas.

2) 7 atklātnes bez adresēm un

apriņķa

1) Buļļumuižas pasta palīgnodaļa, Rīgas
apriņķī, Buļļumuižā.
2) Sarunu punkts Venstpilī, silto vannu

Valsts darbinieku ārstniecības
nodaļas vadītāja v. J. Jurka.

dzelzceļš

I

?$>&
?%?*
z,
?g.

Zemes grāmatu nodalās
'
,
nosaukums
un reģ. Ns>6
Cēsu-Valkas

dzelzceļš

7955.

Samajevka
lnza

806
noTSvs

Bazarnaja
Sizraņ
Ruzajevka

7956.

Pičkirjajevo
Luņino

Uzaicinājums.
Galvenā

intendantūras

pārvalde

š. g.

8. oktobrī, pulksten
10, Rīgā, Pērnavas
ielā K? 19, iepirks vēl 5 līdz 6 armijas
vajadzībām derīgus zirgus, kādēļ uzaicina
personas, kam tādi būtu, tos savest minētā
laikā un vietā.

,
? „
.
Ai
Atrašanas
vieta

A

Nekustamas mantas

ākā

Fpagnieka

uzvārds, vārds un

nosaukums

teva vards

Valkas apr.

Smiltenes pag.

Pavāru mājas (zemn.)

Smiltenes
baznīca

Zemes gab. (pūstoša)
jemeļjanovo-Sapuļino, arī Beļajevka

Cvetkovs, Sergejs Fedota dēls un Vasiljevs,
Jānis Fedota dēls

ev. - lutertic.

J—«?- ^

Purvmalas pag.

(Turpmāk vēl.)

Rīgā, 1929. g. 30. septembrī.

Nočka.

Vichļaika.

IV.

darbinieku ārstu parakstītām receptēm.

sūtījumi:

— Valmieras

ciema pagastā,
Turaida —' Rīgas apriņķa Turaidas
pagastā,
Ulbroka — Rīgas apriņķa
Salaspils
pagastā.
III.
Iekārtotas naudas pārvedumu un
paku operācijas Virešu pasta palīgnodaļa,
Valkas apriņķī.

Liepājas apriņķī dzīvojošiem valsts

Ramzai.

Kistendej

par pasta un
palīgnodaļām vienkāršu un
ierakstītu sūtījumu operācijām:
Gatartas telefona palīgnodaļa, Cēsu
apriņķa Gatartas pagastā, pārveidota
un pārdēvēta par „Jaundrusti",

Līdumi

Paziņojums

F. Anže.

Rucavas

(142. turpinājums.)

Kanajevka

Rjazaņas-Urala

pagastā,
telefona palīgnodaļas

Pildas

telefona

K. Ozoliņš.

Pastmeistars

apriņķa

Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts JV° 125*).

Nikuļino
Pačelma
Maskavas-Kazaņas

f)
JV» A-1127.

Sekretārs V. Vīgants.

Departamenta

par pasta

Geistauti — Liepājas apriņķa

mācības

Skolu departamenta direktors

Taškentas dzelzceļš
Araļskoje More
Kazaļinsk
Aulisata
Saraktaš.
Sizraņas-Vjazmas
Titovo

pasta un telefona palīgnodaļa

fona palīgnodaļām:
Brodaiži — Ludzas
pagastā,

sarakstīto

lietošanu

Pārveidotas:

un telegrāfa kantori:
Olaine — Rīgas apriņķa Olaines pagastā,
e) pasta palīgnodaļas par pasta un tele-

līdz šim latgaliešu izloksnē iz-

minājuši pasažiepu braukuma maksu ātrvilcienos uz posma Turmont robeža, pieto maksai par

d)

ar

JV2JV2 2593 un 2997

mācības

līdzinot

Kalēti — dzelzceļu stacijā, Priekules-

Latgales skolu vadītājiem.

no š. g. 1. oktobra Polijas dzelzceļi paze-

žieru vilcienos. Sakarā ar to Latvijas un
Polijas pasažieru tarifa pielikumā JV» 3
(tarifa 38. 1. p.), kas kā tarifa sastāvdaļa
izsludināts 1929. g. ,,Valdības Vēstnesī"
N2 71, nodalījumos 5, 6 un 7, minētās
biļešu cenas par posmu Turmont robeža
0,64, 0,38 un 0,26 attiecīgi atvietojamas
ar 0,12, 0,08 un 0,06.
Dzelzceļu galvenā direktora

Palsmanes

Skuodas līnijas.

reizrakstības ievešanu skolās, nav paredzēts

pasažieru

apriņķa

sarunu punkts:

Paskaidrojums

Latvijas un Polijas satiksme.
atvieglotu

c)

Valdības iestāžu paziņojumi.

(publ. „Vald. Vēstn." 137. un 153. numurā), par latgaliešu izloksnes jaunās pa-

iespējas

b) telefona palīgnodaļas:
Birznieki _ — Rīgas apriņķa
Zaubes
pagasta,
Cemeri — Madonas apriņķa Litenes
pagastā,
Sikšņi — Valkas apriņķa
Gaujienas

dzelzceļš

Andreapoļ.

11. jūlija rīkojumiem

398

„ —,80

Pasts un telefons.

1929. g. 30. septembrī.
pēc

katras personas

no 1929. g. 15. oktobra:

sekretārs
J. Grandaus.

Valdības rīkojumi un pavēles

Lai

d) par dokumentu pazaudēšanu no

9—3

inspektora v. Kannbergs.

Valsts Prezidents G. Zemgals,
Triju zvaigžņu ordeņa domes
priekšsēdētājs.

Rīkojums

no

Odessa Port Pilsēta.

Emīls

Apermanis,
5. baterijas vecākais rakstvedis Teodors
Millers,
vecākais kalējs Paulis Grebzde,
vecākais kalējs Aleksandrs Bonzaks.

Pārvietoju dienesta labā:
Karaskolas kapteini Kristapu Kārkliņu

leitnants Valdemārs Grāvelis.
3. baterijas
vecākais virsnieks
le'tnants Alfrēds Liniņš,
baterijas
A
vecākais virsnieks
tnants

Atvērts

1929. g. 5. oktobrī.

§2.

(pulka

Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031

Dienvid-Rietumu

2. baterijas vecākais rakstvedis Pēteris

Kurzemes artilērijas pulka virsleitnantu
dienesta labā pārvietoju
ļuri Alksni
uz Zemgales artilērijas pulku un paaugstinu kapteiņa dienesta pakāpē, skaitot
izdienu no š. g. 1. septembra.

—.

Čerdakli.

Markūts,

§ 1.

a)

Kantoris un ekspedīcija:

Samaras-Zlatoustas
Mil-

Sludinājumu maksa:
tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejfgām
Ls 4,—
rindiņām
rindiņu
par katru tālāku
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
,, —,-0
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
,, —,25

laikraksts

svētdienas un svētku dienas

W*M<($

Redakcija:
g ^3ua^lf|JJlSPMli
Rīgā, pilī No 2. Tālrunis 20032 ^
Wo&! |PfP^
^^p ^
Runas stundas no 11—12

III pakāpes goda zīme:
1. baterijas vecākais rakstvedis

1929. g. 4. oktobrī.

pulkvedi-leitnantu'Dāvidu Veisu
kafa dienestā uz vienu gadu.

,.jft »

eiStlJm

18-

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi

Maksimālo

dienu, izņemot

oficiāls

Zemkopības

dzelzceļš

ministris

A. Alberings.

Zemkopības departamenta direktora v. E. Maciņš.
*) Skat. „VaId. Vēstn."

1929. g. 192. numurā.

Meklē mantiniekus.
Ārlietu

ministrija

paziņo, ka

12. martā noslīcis beļģu tvaikoņa „ Cab<:
matrozis Kārlis Vanags, dzimis 1887
17. jūnijā Kuldīgā, vai Liepājā. Nelaiķis
atstājis dažādas lietas, kā drēbes un vēju,
kādēļ viņa tuvinieki tiek uzaicināti pieteikties ārlietu ministrijas juriskonsultācijā.

Liepājas kara apriņķa

Latvija un citas valstis.

;

priekšnieks

m e k 1 ē zem tiesas un izmeklēšanas stāvošo,
apvainotu uz k. s. 1. 97. p. 1. d., 105'. p.
1. pkt. un 106. p. I. pkt., atvaļināto Aviācijas
pulka vecāko virsdienesta
rakstvedi
Eduardu
Indriķa d. Liepiņu, dzim. 1902. g. 17. aprīlī.
Liepiņš pirms iesaukšanas kara .dienestā dzīvojis Ķempu
pagastā, Rīgas apriņķī, un pie
atvaļināšanas izvēlējies
dzīves vietu
Liepājas
kara apriņķi, bet tur uz dzīvi nav pieteicies.
Tāpat nav
sarakstos
ari
reģistrēts karavīru

Latvija

Tallinā, 4. oktobrī. Latvijas sūtnis
Seskis. kurš vairāk kā astoņus gadus
bija Latvijas pilnvarotais ministris Igaunijā, šovakar atstāja
Tallinu. Stacijā
sūtni izvadīt bija ieradušies ārlietu ministrijas

augstākie

Liepiņām

no Rīgas

prefekta

1928. g.

Liepājas kara

apriņķa

priekšnieks,
pulkvedis-leitnants Z 0 m m e r s.

Latgales

apgabaltiesas

1. krimināluodaļa,

saskaņā ar savu 1929. g. 28. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p., 111. p. un 111 1 . p.
1. pkt. pamata apsūdzēto
Jāni Andreja dēlu
Baikovu.
Baikovs 27 g. vecs, vidēja auguma,
paresns,
acīm;

tumšiem, kupliem

piederīgs

pie

Jaunlatgales

ciema

pagasta Puķaķinas
laikā

matiem

un pelēkām

apr.

Augšpus

un turpat ari pēdējā

dzīvojis.
Jānis Andreja d.

Atrašanas gadījumā minētais

Baikovs apcietināms un
ieskaitāms ' Latgales
apgabaltiesas Jaunlatgales iecirkņa izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, par ko viņam paziņot.
Daugavpilī,

1929. g. 1. oktobri.
Priekšsēdētāja vietā Grunduls.
Sekretāra

Rīgas

apriņķa

pal. v. V. Alksnis.

1. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu š. g. 30. septembra lēmumu,
meklē Nikolaju Ķuzma d. Samoz 'vanovu,
dzim. 1910. g. Rīgā, pase izdota no Irlavas pagasta valdes ar Ns 1388 1928. g., apsūdzētu pēc

sodu lik. 581. p. 1. d.
Visas iestādes un personas, kam būtu zināma
aps. Samozvanova tagadējā atrašanās vieta, tiek
lūgtas spert soļus viņa apcietināšanai un nogādāšanai manā rīcībā.

Bulduros, 1929. g. 3. oktobrī.

Ns 1723.

Miertiesnesis F. Neimanis.

ar ārlietu mi-

Lai* bankas nedēļai pārskati
uz

23,901,259 44
48,946,064 36
4,380,853 —

Sudraba nauda

Valsts kases zīmes un sīka metāla

8,257,277 66

nauda

92,023,448 51
55,519,736 50
. 19,930,061_ 29
252,958,700 76

īsa termiņa vekseļi
Aizdevumi pret nodrošinājumiem .
Citi aktīvi

Padomes

Rīgā, 1929. g. 3. oktobri.

Nacionālā opera. Sestdien,5. oktobri, ,,01 ell o",

dolfs Tunce, Jānis Niedra u. c. — Svētdien,
oktobri,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē
,,S e v i 1 j a s bārddzinis".
Piedalās Ada
Benefelds, Herta Lūsis, Alvils Spenners, Alberts
Verners, Jānis Niedra, Jānis Kornets u. c. Diriģents Teodorts Reiters. Pulksten 7.30 vakarā
Galvenās lomās
,,Jevgeņijs Oņegins".
Grieta Pērkons, Rita Krastiņš, Herta Lūsis, Elza
Žubītis, Pauls Zakss, Viktors Stots, Gustavs
Neimanis u. c.
Diriģents Otto Karls. — Otrdien,
8. oktobrī, ,,Jāzepa leģenda".
Potivara
sievas lomā pirmo reizi Erna Garute-Reinvalds,
Jāzeps — Eižens Leščevskis, Poiivars — Jānis
Kārkliņš. — Trešdien, 9. oktobrī, „Mefistofe'ls". — Ceturtdien, 10. oktobri, Nikolaja
6.

1. koncerts.

Nacionālais teātris.

Sestdien, 5. oktobri, pulksten 7.30 vakarā, Langera komēdija ,,K a m i c 1 i s
caur adatas ac i". — Svētdien, 6. oktobri,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē Fodora „P 1 i k a
ka baznīcas žurka".
Pulksten 7.30 vakarā Annas Brigadcres ,,K ad sievas
spēk o j a s". — Pirmdien, 7. oktobrī, pulksten 7.30
vakarā, tautas izrādē
J. Raiņa
,,Pūt
vēj i ņ i". — Otrdien, 8. oktobri, pulksten 7.30
Brigaderes
komēdija ,,Kad
vakarā, Annas
sievas spēkojas". —Trešdien, 9. oktobri,
pulksten 7.30 vakarā, Ibsena komēdija ,,M eža
pīle" F. Kommisarževska režijā.
Dailes teātris.
Sestdien, 5. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā ,,Piebaldzēni-vēverīš i".
Studentiem un skolniekiem,.puscenas. —Svētdien,
6. oktobri, pulksten
2 dienā, tautas izrādē
Dievmātes
,,Parīzes
katedrāle".
Pulksten 7.30 vakarā „S p o k u v i 1 c i e n s". —
7.
Pirmdien,
oktobrī, pulksten 6 vakarā, kareivju
izrādē ,,Spoku vilciens". — Otrdien, 8. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā ,,Vēdeklis ".
Studentiem un skolniekiem puscenas. —? Trešdien,
9. oktobri, pulksten
7.30 vakarā
,,S ļioku
vilciens". Studentiem un skolniekiem puscenas.

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. Ns 9. Septembris. 1929. g. Izdevēja: Izglītības ministrija.
Saturs: Dr. Alfr. Bīlmans — Šo laiku amerikānieša uzskati; A. Rudītis — Jaunatne un
tabaka; H. Švēde — Kurlmēmā garīgās attīstības
galvenie
faktori; j. Juškēvičs — Alūksne;
P. Jurevičs
Dr.

.

Lati.
47 ,273 T>u
'
15 s8l '423
3,0903
6
2,50o 'ooo

.

. . .
.

s

<W
02
—

13,885,981 79
62,218,782 85

90,727 '953 z17[68o' 252 S7.
~
252;958| tom tr

priekšsēdētājs J. Celms.
K. Vanags.

Galvenais direktors

Literatūra.

prof. Georga Šnēfogta vadībā ar Mildu BrechmanŠtengeli, Pēteri Gaili, Ādolfu Kaktiņu galvenās
lomās.
Pārējās lomās Helēna Berzinskis, Rū-

Pamata kapitāls
Rezerves kapitāls
Speciālās rezerves
Noguldījumi
Tekoši rēķini
Valsts rēķini un depoziti
Citi pasīvi

1 KO??

Māksla.

O r 1o v a

PASĪVĀ.

S.

Bankas naudas zīmes apgrozībā

Ārzemju valūta

Tallinā būs Lietavas sūtnis Aukštolis.
LTA.

1929. a. 2. oktobri.

Lati.

AKTĪVĀ.
Zelts lējumos un monētās kasē un
pie ārzemju emisijas bankām. .

Turpmāk par diplomātiskā korpusa vecāko

13. sep-

Liepājā, 1929. g. 2. oktobri.

ierēdņi

nistri Latiku priekšgalā, diplomātiskā
locekļi un
korpusa
liels skaits sūtņa
draugu un pazīstamo. Sūtnis Seskis ilgu
laiku bija diplomātiskā korpusa vecākais.

pārējos kara apriņķos.

tembrī izdota iekšzemes pase N° 209831.
Atrašanas gadījienā
Liepiņš
ņemams zem
stingras policijas uzraudzības] paziņojot par to
Liepājas kara apriņķa priekšniekam un 1. iecirkņa
kara izmeklēšanas tiesnesim, atsaucoties uz pēdējā
1929. g. 25. jūlija lēmumu.

un Igaunija.

phil.

—

Sofistu

un Sokiata

J. Zēvers — Latviešu

namā, prezidenta Huvera adjutants kāpt
Bjukenens
viņu
tūliņ
ieveda
!t2\\ļ
istabā",
kur
to
sagaidīja
Huvers
Pa sarunas laiku Huvers oficiāli uzaicināja Anglijas premjeru pavadīt dažas
dienas Baltā nama un Makdonalds šo
uzaicinājumu pieņēma.

dialektika;

apģērbs

kultūras

vēstures gaismā; Apskats.
Latvju Grāmata.
žurnāls.

KURSI.

Kritikas

Redaktors

R.

un grāmatniecības

Egle.

Astotais

Rīgas biržā, 1929. gada 5. oktobrī.

gads.

4. numurs — jūlijs-augusts — 1929. Saturs:
1. Vispārēji raksti.
2. Kritika. 3. Chronika.
5. Bibliogrāfija.
4. Grāmatniecība.

Devīzes:
1 Amerikas dollars

5,181—5 19]
25,19—25,24

1 Anglijas mārciņa
Daugava.
Literatūras, mākslas un zinātnes
mēnešraksts. N° 10. Oktobris. 1929. g. Saturs:
Viktors Eglitis, Mežonis. Novele. — Fr driehs
Gulbis, Celtnes. Dzeji. — Kārlis Eliāss, Kuģis
no Barselonas.
Dzejolis. — Jānis Vesels, Trīs
laimes. Romāns. (Turpinājums.) — J. Akuraters, Dzimtenē.
Dzeja. — D. H. Lorenss, Zirgu
tirgotāja meita.
Novele. Tulk. A. Līventale. —
Alija Baumane, Seja. Dzejolis. — Ēriks ĀdamDzejolis:
— Ēriks
sons, Bohēmiešu mīla.
Ādamsons, Bēru dziesma. — Kārlis Kraujiņš,
Dzejnieks.
Dzejolis.
— J. Lapiņš, Zemgales
gars. — Cand. phil. K. Krauliņš, Cilvēka dzīve

100 Francijas franku
100 Beļģijas beigu
100 Šveices franku

jaunākās psīcholoģijas

100 Polijas zlotu

57,55—58,75

100 Lietavas litu

51,10—5180

izpratnē! — Chronika.

Ns 257. — 1929. g. 4. oktobri.

Atpūta.

Mērniecības
un
Kultūrtechnikas
Vēstnesis.
Ns 5/7. Latvijas mērnieku un kultūrtechniķu
biedrību žurnāls. Rīgā, 1929. g.

20,27—20'2

72,00—72,55
99,80—100 55
27 ,05—27,26
138,80—139.50

100 Itālijas liru

100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu

....

138,15—138,85
138,15—138J85
72,75—73,45

100 Austrijas šiliņu

100 Čechoslovakijas kronu
. .
100 Holandes guldeņu
....
100 Vācijas marku
100 Somijas marku

100 Igaunijas kronu

15,33—15,48

207,85—208,90
123,35—12400
13,00—13,12
138,10—138 80

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs

3425—3445

1 kg

81—89

Vērtspapīri:

Telegrammas.
(Latvijas

telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

5°/0
4°/0
6%
8°/0

Vašingtonā, 4. oktobrī. Anglijas ministru
prezidents
Makdonalds
šodien
pēcpusdienā (pēc Amerikas laika) ieradās
Vašingtonā un publikas masu ovācijām

neatkarības aizņēmums . .
Valsts prēm. aizņēmums
.
Zemes bankas ķīlu zīmes
.
Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98—100
98—100
92—93
96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas

priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

pavadīts tūliņ devās uz Balto namu.
Vašingtonā, 4. oktobrī.
dam
?

i

( Tiesu
sludinājumi,
ar

apgabaltiesas

1929.

g.

3. civīlnodaļa

17./24. septembra

lēmumu ir
atzinusi
Alfrēdu
Bērziņu
par
maksātnespējīgu parādnieku tirdzniecībā,
kamdēļ

iestādēm

un

priekš-

niecībām

vajadzīgs

labprātīgi:

1) uzlikt

aizliegumu

uz parād-

nieka nekustamiem īpašumiem,
kā arī apķīlāt
viņa kustamo
mantu, ja tāda atrastos viņu
iestāžu robežās un 2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā ari summas, kas
pienākas iestādēm.
Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai par savu parādu prasībām no parādnieka, kā art
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maknotecējuši
vai
ari
sājumi
viņu termiņš gaidāms nākamībā,
'
kā ' ari par maksātnespējīgā nekustamiem īpašumiem, kuri atrastos viņa pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem.
Augšā minētie paziņojumi izdarāmi četru mēnešu laikā,skaitot

no

šī

dienas

sludinājuma

iespiešanas

„Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 25. septembrī.
14276
L. Ns 1372/29. g. I g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs
Rīgas apgabaltiesas

A. Kalve.
3. civīlnodaļa

1929. g.
atklātā tiesas sēdē
24. sentembrī izklausīja Pētera
Kamaldnieka hipotēkārisko parādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par samaksātām 2 mantojuma daļas, ingrosētas uz nekustamu īpašumu Valkas apr.
Trikātes pilsmuižas Jaun-Naudīt
māju, ar zemes grām. reģ. JVal 132,
apstiprinātas 1907. g. 19. martā
47 par .500 un 400 rb|. par
labu pirmā — Amālijai Kamaldnieks, otra — Emmai Kamaldnieks.

apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un

?

Rīgas

Rīgas

*877

Rīgā, 1929. g. 25. septembri.
Priekšsēd. v. A. Veidu
Sekretārs A. Kal
14279z

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

ar

pavadoņiem

Rīgas apgabaltiesas

Makdonal-

ierodoties

3. civīlnodaļa

izklausījusi Katrīnas un Kazimira atklātā tiesas sēdē 1929. g. 24. sep.
2019. p. pamata paziņo, ka pēc Zvīguļu pilnvarnieka zvēr. adv. izklausīja Minnas Avens hipo1927. gada
19. martā Jaun- P. Nikanorova lūgumu atzīt bez- tēkārisko parādu dzēšanas lietu,
Laicenes
pagasta
„Jurģīšos" vēsts prombūtnē
esošo Aleknolēma: atzīt par samaksātu
mirušā Jāņa Kārļa dēla Bukalsandru-Johanu Zvīguli par mirušu obligāciju, ingrosētu uz nekustadera ir atklāts mantojums un un pamatojoties uz savu lēmumu mu īpašumu Madonas apr. Mēuzaicina, kam ir uz šo mantojumu, no 1929. g. 17. septembra — dzules muižas Mežandru-Ottovai sakarā ar to, tiesības kā mantnolēma: uzaicināt
gada ' laikā Avena māju ar zemes grāmatu
niekiem,
fideikobezvēsts prombūtnē esošo A!ek- reģ. Ns 1359, apstiprinātu 1908. g.
legātāriem,
misāriem, kreditoriem u. t. t., sandru-Johanu Johana d. Zvīguli , 24. martā ar Ns 373 par 900 rbļ.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai no šī sludinājuma iespiešanas par labu Jānim Pinnim.
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī ,,Valdības
Vēstnesī",
ierasties
Rīgā, 1929. g. 25. sept.
sludinājuma iespiešanas dienas. tiesā, vai dot tiesai ticamas ziņas, 14281r
K93812
savas par sevi, kā arī uzaicināt visas
Ja minētās personas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tiesības augšā uzrādītā termiņā citas personas, kurām ir drošas
Sekretārs A. Kalve.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā ziņas
par viņa
dzīves
vietu,
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa
šīS'tiesības zaudējušās. L. Ns 5387 vai nāvi, iesniegt šīs ziņas tiesai,
atklātā
tiesas
sēdē
1929. g.
aizrādot,
ka
ja
pēc
publikācijas
Rīgā, 1929. g. 25. septembrī.
termiņa notecēšanas nebūs sa- 24. sept. izklausīja Almas Vīle,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
dzim. Liniņš un Jāņa Vīles hiņemtas ticamas ziņas, ka Alek14277
Sekretārs A. Kalve.
sandrs Zvīguls atrodas pie dzī- potēkārisko parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par samaksātu
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, vības, tiesa, uz ieinteresētu peratklātā
tiesas
sēdē
1929. g. sonu lūgumu, saskaņā ar civ. obligāciju uz nekustamo īpašumu
24. sept. izklausīja Jāņa Eduarda proc. lik. 1951. p., atzīs viņu Rīgas apr. Aizkraukles muižas
Birzgaļa
hipotēkārisko parādu par mirušu. L. N° 5200. 29.g. I Ig. zemnieku zemes Asne mājām,
dzēšanas lietu un nolēma: atRīgā, 1929. g. 25. septembri. ar zemes grām. reģ. Ns 5076, apstiprinātu 1911. g. 20. janv. ar
zīt par iznīcinātu obligāciju, inPriekšsēd. v. A. Veidners.
Ns 47 par 4000 rbļ. par labu
grosētu uz nekustamu īpašumu
Georgam Prežborgam, kas viņu
14278z
Sekretārs A. Kalve.
Braslavas muižas zemnieku zecedējis blanko.
JVs 4762
mes ,,Steriņu" mājām, Valmieras
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Rīgā, 1929. g. 25. sept.
apr. ar zemes grām. reģ. JVs 334,
atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
apstipr. 1883. g. 28. 'martā ar
Priekšsēd. v. A. Veidners.
24. septembrī izklausīja
Jāņa- 14282r
Sekretārs A. Kalve
Ns 341 par 800 rbļ. par labu VolKonstantina
Bacha
hipotēkārisko
demāram Ulpem, kas to cedējis
blanko un kura pārgājusi uz Otto parādu dzēšanas lietu un nolēma: Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Lietavieti kā blanko cessionāru, atzīt par samaksātu obligāciju, uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
ingrosētu uz nekustamu īpašumu piezīmes pamata, ar šo paziņo
kas viņu atkal cedējis blanko.
Valmieras muižas zemnieku zemes vispārībai, ka laulātie
draugi
Rīgā, 1929. g. 25. sept. Ns 4579 ,,Pederu"
mājām, Valmieras apr., Indriķis Mārča d. Kronbergs un
Priekšsēd. v. A. Veidners. ar zemes grām. reģ. Ns 3204. apMarija Amālija Jēkaba m. Kron14283r
Sekretārs A. Kalve. stiprinātu 1913. g. 5. novembri
dzim. Bodnieks, noslēguši
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaha, ar Ns 684 par 1500 rbļ. par labu savstarpīgo laulības līgumu pie
Mārcim Pūriņam.
JV° 4585 Rīgas
notāra
J. Krūklanda
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
Rīgā, 1929. g. 25. septembrī.
g. 6. sept. reģ. Ns 21550,
piezīmes pamata, ar šo paziņo
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
Priekšsēd. v. A. Veidners.
vispārībai, ka laulātie
draugi
?
noslēgto laulību, ir atcēluši VieVilhelms
Izidora d. Anderers
Sekretārs A. Kalve.
tējo civ. lik. 79. un turpm. p.
un Emma Johanna
Heinricha
m. Anderers, dzim. Gebhardts, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgā, 1929. g. 25. sept. JVs 5583
iši savstarpīgo laulības lī- saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
gumu pie Rīgas notāra R. Voigta paziņo, ka 1929. g. 8. oktobri
Priekšsēd. v. A. Veidners.
1929. g. 3. sept. reģ. Ns 9075, minētās nodaļas atklātā tiesas 14285r
Sekretārs A. Kalve.
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu sēdē nolasīs 1929. g. 26. augustā
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa,
gto laulību, ir atcēli;:
Rīgā
mirušā
Jura - Roberta
g - Robert) Fridricha dēla uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
v. (ik. 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību. Epingera (Eppinger) testamentu. piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie
draugi
25. sept. 1* 5582
Rīgā, 1929. g. 3. oktobri.
Jēkabs Ādolfs Ermsons un Anna
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Ermsons, dzim. Treilibs,
noSekretārs A. Kalve.
15197
Sekretārs A. Kalve.
slēguši savstarpīgo laulības lī-

gumu pie

Redaktors M. Ārons.

Baltā
Rīgas

notāra B. Zem-

gaļa 1929. g. 4. septembrī reģ.
Ns 17268, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši Vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto
laulāto
mantas kopību.

Ns 6558

Rīgā, 1929. g. 25. sept.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
14286r
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas

civ. lik.

kop. 36. p.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Aleksandrs Eduarda Jūliusa d. Ceicis (Zeitz) un
atraitne Doroteja Natālija Anša
meita Dambis ' (Dambe),' dzim.
priekšlauLemberg, noslēguši
lības līgumu pie Rīgas notāra
M. Čulkova 1929. g. 4. sept.
reģ. JVs 16177, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēdzamo laulību, ir atcēluši Vietējo civ. lik.
79.
un
turpm.
p. paredzētu
laulāto mantas kopību.
'
Rīgā, 1929. g. 25. sept.

piezīmes pamata ar šo paziņo
vispārībai, ka Rafaels Pliskins
un Basja Raskins, dzim. Volfs,
noslēguši priekšlaulības līgumu
L.Xs5569
pie Rīgas notāra J. Graudiņa
14288r
1929. g. 29. augustā reģ. Ns 17689,
Priekšsēd. v.A. Veidners.
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
Sekretārs _A_ Kalve.
noslēdzamo laulību, ir atcēluši
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,
Vietējo civ. lik. 79. un turpm. p.
36. p.
paredzēto laulāto mantas kopību. uz Latvijas civ. lik. kop.
paziņo
ar
šo
piezīmes
pamata,
Rīgā, 1929. g. 25. sept.
draugi
laulātie
14289r
L. JVs 553Č vispārībai, ka
d. Zalcmaņts
Priekšsēd. v. A. Veidners. Maksimilians Jāņa
un Anna Emīlija Jāņa m.
Sekretārs A. Kalve.
noslēgusi
manis, dzim. Cīrulis,
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
savstarpīgo laulības līgumu p«
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
Graudiņa IK»
piezīmes pamata, ar šo paziņo Rīgas notāra J.
£
N5 I82V», <"
6.
septembrī
reģ.
vispārībai , ka Jūlijs
Kārļa d. kuru viņi attiecībā uz viii» no,
Draviņš
un
Anna Jāņa m. slēgto laulību, ir atcēlusi Vietējo
Brūkšis, noslēguši priekšlaulības
civ. lik. 79. un turptn. P- Palīgumu
pie Rīgas notāra
J. redzēto laulāto mantas kopiou.
Kreicberga
1929. g. 4. sept.
sept.
Rīgā, 1929. g. 25.
reģ. Ns 11394, ar kuru viņi, atPriekšsēdv. A. Veido»»
tiecībā uz viņu noslēdzamo lauSekretārs A Ķ^ļl!
lību, ir atcēluši Vietējo civ. lik.
79. un turpm. p. paredzēto lau- Rīgas apgab^ltiesaslTcivilnodala.
lāto mantas kopību.
L. JNs5551 lik.
uz civ. proc.
u
Rīgā, 1929. g. 25. sept.
301
309
311. p. pamata. *
Priekšsēd. v. A. Veidners. Norberta Urbanoviča lūgum
14294r
Sekretārs A. Kalve. prasības lietā pret Mariju
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, beti
Urbanovičs , dzim. ja*
, »
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. bovski, par laulības šķiršanu
piezīmes pamata, ar šo paziņo aicina pēdējo , kura dzive^
ieras
vispārībai, ka laulātie draugi prasītājai nav zināma.
si s|UU
no
Augusts
laikā
d.
tiesā
4
mēnešu
Kalniņš un
Jāņa
diena
Marija
Nikolaja
m.
nājuma
publicēšanas
Kalniņš,
dzim. Delle, noslēguši savstarpīgo
Pie lūguma pielikti no
noraks
laulības līgumu pie Rīgas notāra un 2 dokumenti ar
><•
M. Čulkova
1929. g. 7. sept.
Ja atbildētāja nolikta
reģ. JVs 16422, ar kuru viņi, atneieradīsies personīgi vai
tiecībā uz viņu noslēgto laulību, pilnvarnieku, tiks nolikta
a
ir atcēluši Vietējo civ. lik. 79. un sēde lietas izklausīšanai

^

293.,

turpm.

p.

paredzēto

laulāto

mantas kopību.
L. JYs 5601
Rīgā, 1929. g. 25. sept.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
14293r
Sekretārs A. Kalve.

guriski.

I

'-

Rīgā. 1929. g. 28. sep
Priekšsēdētāja b. v. 1.
L, Bruem
,4914z
Sekretāra \

s

I

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

Rīgas

12.

iec.

miertiesnesis

ka Jūlijs
Aunītis par
tik. kop. 36. p. paziņo,
mata. ar šo paziņo pienācīgas tīrības neievērošanu
draugi savā desu darbnīcā , Rīgā. Maka
laulātie
rijas ielā
114, kas konstatēts
Kriša d. Vīksne un
Vīksne. dzim. Ozoliņš, š. g. 6. jūn. ar š. g. 10. jūnija

ni.

uši savstarpīgo laulības līdumu p ie Rīgas notāra J. Krūk1929. g. 7. sept. reģ.
landa
ji& 21635, ar kuru viņi, attiecībā

uz viņu noslēgto laulību, ir atciv. lik. 79. un
Vietējo
laulāto
paredzēto
turpm. Pcēluši

tiesas pavēli, pēc sodu lik. 2
sodīts ar Ls 25,—, vai maksāt
nespējas
gadījumā
ar
arestu
uz 7 dienam.
Pavēle
likumīgā
stājusies
Sprieduma

mantas kopību.
Rīgā, 1929. g. 25. sept.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
A. Kalve.

Rīgas ap gabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
pjezūnes pamata, ar šo paziņo
ībai, ka Levs Hiršs Mendeļa
d. Hercikovičs un Rebeka Ābranoslēguši priekšma m. Frišers,
laulības līgumu pie Rīgas notāra
1929. g. 3. sept.
j. Kreicberga
Vs 11329, ar kuru viņi, at-

tiecībā uz viņu noslēdzamo laulību, ir atcēluši Vietējo civ. lik.
79. un turpm. p. paredzēto lauL. JVs 5550
lāto mantas kopību.
Rīgā, 1929. g. 25. sept.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

f4295r

g. 2.

oktobri.
Vikmanis.

K.

15236b

L. JVs 5599
Sekretārs

spēkā.

Rīgā, 1929.
Miertiesnesis

Kļūdas izlabojums.

Liepājas apgabaltiesas sludināpils.
valdes
Kuldīgas
jumos,
obligāc. dzēšanas lietā, iespiestos:
1) 1928. g. 7. sept. „Vald. Vēstn."
un
202. nuin. ar Ns 12931 ē
2) 1929. g. 24. maijā ,,Valdības
Vēstneša" 113. num. ar Ns 3825z

i\fc 997.

Rīgas

12.

paziņo,

ka

iec.
miertiesnesis
Emīls
Apiņš par

pienācīgas tīrības neievērošanu,
glabājot
pārdošanai ēdamvielas
savā maizes ceptuvē, Rīgā, Artilērijas ielā Ns 50, š. g. 7. maijā,
ar š. g. 20. jūnija tiesas pavēli,
pēc
sodu
lik. 209.
p., sodits
ar Ls 15,—, vai maksātnespējas
gadījumā ar arestu uz 4 dienām.
Pavēle

stājusies

spēkā.

sprieduma

Ns 1076.

Rīgā,

1929.

g.

Miertiesnesis
Rīgas

15237b
2.

K.

oktobrī

Vikmanis.

16. iec. miertiesnesis, uz

Sekretārs A. Jansons.

15210b

nederīgām
ar uzturam
atzīta par
vainīgu
un

desām,
sodīta

ar Ls 25,—, vai maksātnespējas
gadījumā

ar

arestu

uz

vienu

nedēļu, kā arī piedzīt no viņas
par labu Rīgas pils. veselības
nodaļai

Ls

6,—

izmeklēšanas

izdevumus.

Atzīme:

Spriedums stājies

likumīgā spēkā.
Šarlote Geritcs

ir desu
tirgoRīgā, Daugavmalas tirgū JVs 10 b.

tavas īpašniece,

Buraka ir palicis nekustams īpašums: zeme un ēkas, kas atrodas
Ludzas apr. Šķaunes pag. Zamševiku ciemā, un uzaicina visus
kam uz šo mantojumu būtu kādas
tiesības kā mantniekiem, pieteikt
šīs tiesības pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī'.
JVs 195 bl.
Zilupē, 1929. g. 24. septembrī.
Zilupes iec. miertiesneša v. i.
14502z

(paraksts).

teikt
šīs tiesības minētai tiesai viensēta Ns 25 ar zemes platību
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī 9,635 ha, kas atrodas Ludzas
sludinājuma
iespiešanas dienas.
Ja augšā minētās personas sa-

apr.
Briģu
pag.
Maz-Pikovas
sādžā, un
uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu būtu
kādas

tiesības kā mantniekiem, pieteikt
šīs tiesības pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu14795r
L. Ns 1269/29 dinājuma iespiešanas dienas,gaiMiertiesn. Bīlmanis.
Ņs 196/bl.
dības Vēstnesī".
Zilupē, 1929. g. 24. septembri.
Rīgas 16. iec. miertiesnesis, uz
Zilupes iec. miertiesneša v. i.

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
ar
sodu lik. 218. p.
saskaņā
civ. proc. lik. 2011., 2012. p. paizsludina, ka ar viņa 1929. g.
mata paziņo, ka pēc mir.Aleksan29. augusta spriedumu Šarlote
pēc
Geritcs, viņas apsūdzības
sodu lik. 210. p. par tirgošanos

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
Latgales apgabaltiesas DaugavV
.
3716 un sastāv no Dunavas
izpildītājs, kupa kanceleja atrodas pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura muižas zemes gabala
Zi.
Rīgā, Marijas ielā 122J paziņo : kanceleja atrodas Da
F, ar hip. .\"s 3716:
1) ka uz Rīgas apgabaltiesas Janvāra ii
2) ka īpašums publiskai izsolei
1) ka
Valsts zemes bankas
III civīlnodaļas 1929. g. 17. maija
! rets Ls 12
pavēles
j\š 316575
pamata prasības piedzīšanas lietā par
3) ka īpašums apgrūtināts ar
Zilupē, 1929. g. 24. septembrī. 1929. g. 5. decembrī, pulkst. 10
997,87 ar termiņmaksām hipotēku parādiem par Ls 500;
14501z
Ls 1270,09 un soda naudu saskaņā
\2
193 bl. rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīl4) ka personām, kuras vēlas pie
Zilupes iec. miertiesn. v. i.
nodaļas
Ies dalību ņemt, jāiemaksā
sēžu
zālē publiskos ar valsts zemes bankas statūtu
I. p., 1929. g. 7. dec, drošības nauda — desmitā daļa
(paraksts).
torgos
pārdos
Paula
Petrova
?
Daugavpilī,
Latnekustamu Īpašumu, kurš atrodas
vērtēšanas summas, un
Latgales apgabaltiesas Zilupes
Rīgā, M Maskavas ielā 11! hip. gales apgabaltiesas civīlnodaļas
5) ka zemes grāmatas uz šo
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savii
sēžu
zālē,
uz
publiskiem
torgiem
ieeirkni ar zemes grām. reģistra
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-i
š. g. 30. augusta lēmumu un paNs 2431 (grupā 47. grunts Ns 81) pārdos mir. Jura Jura d. Ķrrisa
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.
matodamies uz civ. lik. i
nekustamo
īpašumu,
un
sastāv
kas atrodas
no pilsētas dzimtskurām
ir
kādas
Personām,
I. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
rentes gruntsgabala 300 kv. asu Jaunlatgales apr., Purvmalespag. tiesības uz pārdodamo īpašumu,
1401. p. paziņo, ka pēc 1928. g.
-auk. Nosovas tvaika dzir(1366 kv. metru) platībā ar uz
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
28. oktobrī mirušā Jāņa Elekša d.

civ. proc. lik. 2011., 2012. p. paLatgales apgabaltiesas Zilupes
mata paziņo, ka pēc mirušās iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
Annas Kreišmans ir atklāts manš. g. 30. augusta lēmumu un patojums un uzaicina visus, kam ir matodamies uz civ. lik. 10. sēj.
uz to mantojumu, vai sakarā ar 1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. paziņo, ka pēc 1927. g.
to, kādas tiesības kā mantniekiem,
legāiāriem,
fideikomi20. decembrī mirušā IgnataPaula
sāriēm, kreditoriem u. t. t.. piedēla Ševeļa ir palicis mantojums:

mantas krep.
JVs vas tiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atuzrādīts ,,6336 ", kas nepareizi, zīs kā šīs tiesības zaudējušas.
jābūt ,,Ns 28".
Rīgā, 1929. g. 24. sept.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

nekustamās

ciemā un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu būtu kādas I
kā mantniekiem,
pieteikt
šīs
tiesības sešu mēnešu laikā, skaiši sludinājuma iesp
dienas ,,Valdjbas \

dra Vernera Ir atklāts mantojums
un uzaicina visus, kam ir uz šo

14503z

(paraksts).

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu

mantojumu,, vai

sakarā ar to, š. g. 31. augusta lēmumu un pamantniekiem, matodamies uz civ. lik. 10. sēj.
legātāriem, fideikomisāriem, kre1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. paziņo, ka pēc 1923. g.
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
14. oktobrī mirušā Aleksandra
laikā, skaitot no šī sludinājuma Jāņa d. Survilova ir palicis nekādas tiesības

kā

iespiešanas dienas.

kustams

ja augšā minētās personas savas tiesības aug*ā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs
ka šīs tiesības za"dējušas.
Rīgā, 1929. g. 24. sept.
14796r
L. Ns 1270

īpašums,

sastāvošs

no

grunts zemes gabala ar uzceltām
saimniecības ēkām, kas atrodas
Zilupē, Muitas ielā, un uzaicina

visus,
būtu

kam
kādas

uz

šo

mantojumu

tiesības

kā

mant-

tā atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-

vai

maksātnespējas

nieks.

Rīgā, 1929. g. 2. oktobri.
L. No 881.

15233b
Miertiesnesis J. Drande.
Sekretārs H. Krēsliņš.

Ar Rīgas pils. 6. iec. miertiencša 1929. g. 3. aug. tiesas
pavēli Sima Kagan — maizes

Rīgā, "Ģertrūdes

ceptuves

ielā

Ns

arestu

uz

desmit

Dobelē,
Ns 654.

1929.

dienām.

g. 2.

oktobrī.

15239b

Miertiesnesis (paraksts).
Sekretārs

Strauss.

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies

uz civ. proc. lik.
10. sēj.

1401. p., civ. lik.

1239. p.

un

saskaņā

ar

savu š. g. 24. septembra lēmumu

paziņo, ka pēc 1929. ģ. 7. aprīlī
mirušās Ludvises

Pētera m.Bort-

kevičs ir palicis mantojums, kurš

atrodas Daugavpils apr., Dagdas
pagastā, Dagdā, kādēļ uzaicina

64, īpašniece' par netīrību
savā maizes ceptuvē pēc Sodu
lik. 209. p. sodīta ar naudas
?so du
divdesmit latu apmērā vai

visus, kam būtu uz šo mantojumu, vai sakarā ar to kādas tiesības, pieteikt tās minētam mier-

maksātnespējas

tiesnesim,

gadījumā

ar

viņa

kamerā

Dagdas

arestu uz sešām dienām.
miestā, sešu mēnešu laikā, skaitot
Pavēle stājusies likumīgā spēkā. no šī sludinājuma
iespiešanas
Rīgā, 1929. g. 3. oktobrī.
'dienas ,,Valdības
Vēstnesī".
Kr. 1. No 1256.
1929. g. 24. sept. B.I.Nsl71
15234b
14403z Miertiesnesis (paraksts).
Miertiesnesis J. Rorbachs.
Sekretārs

E.

Āboliņš.

Latgales

apgabaltiesas

Zilupes

iec. miertiesnesis,
saskaņā
ar
Rīgas pils. 6. iec. miertiesneša 1929. g. 31. jūlija tiesas savu š. g. 30. augusta lēmumu un
pavēli Jānis Karpovs — gaļas pamatodamies uz civīllilk. 10.sēj.
urg"tavas Rīgā, 1. Lubānas ielā 1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. paziņo, ka pēc 1923. g.
ļ*22 īpašnieks, par bojātas preces 1. janvārī mirušā Jāņa Jēkaba d.
turēšanu savas tirgotavas
paAr

grabā

pēc

Sodu

lik.

210.

p.

soc| īts

ar naudas sodu divdesmit
Piecu latu
apmērā vai maksātas gadījumā ar arestu uz
iiām

Pavēle

dienām.
stājusies

Ri?ā,
1929.
L .Jfel230.

g.

likumīgā

oktobri.

15235b

Miertiesnesis J. Rorbachs.
1^ ___ Sekretārs 1-:. Āboliņš.
R'gas pils. 12. iec. miertiesnesis,
ka Rafaels Pizovs par
noteikumu
ne
«vā maizes
ceptuvē . Rīgā. Kr.
Barona ielā Ns45 47, š. g. 26. jūn.,
aš. g. 12. jū|. tiesas pavēli.
Ju lik.
209. p., sodīts
hf 25> — . vai maksātnespējas
„
gadījumā ar arestu uz 7 dienām.
'929. g. 2. oktobri.
1181.
238b
Paziņo ,

K.

Vikmanis.

Leitana

ir

palicis

kustams

un

nekustams īpašums: zeme. ēkas
un mājlopi, kas atrodas Ludzas
apr. Pasienes pag. Rabovo ciemā,

un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu būtu kādas tiesības
pieteikt
šīs
ka mantniekiem,
tiesības sešu mēnešu laikā, skaitot
no

šī

sludinājuma

iespiešanas

dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Zilupē, 1929. g. 24. septembrī.
1450Hz
.V
191 hl.

Zilupes

iec. miertiesn.

v. i.

(parai:
Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec.
miertiesnesis,
saskaņā
ar
savu š. g. 30. augusta lēmu

7. septembrī mirušā Filipa Jāņa d.
Survilova
ir palicis
nekustams

tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
Visi papīri un dokumenti, at-

zemes gabala, ar ēkām:
2) ka īpašums publiskiem tortiecošies uz pārdodamo īpašumu,
giem apvērtēts par Ls 9000,—; ir
ieskatāmi
Latgales apgabal3) ka bez augšminētās prastiesas civīlnodaļas kancelejā.
sības īpašums apgrūtināts
ar
1929. g. 2. oktobrī.
hipotēku parādiem par Ls 7
15246J tiesu izp. G. Biernis.
4) ka personām, kas vēlas pie
4) ka personām, kuras vēlas
Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
pie torgiem dalību ņemt, jā- torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
apriņķa
tiesu
izpildītājs,
kura
iemaksā zalogs — desmitā daļa zalogs — desmitā daļa no apatrodas Grīvā. Rīgas
vērtēšanas summas un jāstāda kanceleja
no apvērtēšanas summas un
ielā Ns 240, paziņo:
5) ka zemes grāmatas uz šo priekšā apliecība par to , ka no
1) ka Valsts zemes bankas
tieslietu
ministrijas puses nav
īpašumu tiek vestas Rīgas-Valprasības uz Ls 108,27 apmierimieras zemes grāmatu nodaļā. šķēršļu minētām personām iegūt
nāšanai
1929. g. 7. dacembrī,
Personām,
kurām
ir
kādas nekustamo īpašumu; un
5) ka zemes grāmatas uz šo pīkst. 10, Daugavpilī, Latgales
tiesības uz

giem apvērtēts par Ls 2618
3)

ka īpašums apgrūtināts

ar
hipotēku parādiem nav.
Solīšana sāksies saskaņā
ar civ.
proc.
lik.
1871. p. 'no summas
Ls 2618,60.

pārdodamo īpašumu,
pārdošanu nepielaiž, tādas īpašumu

ved

Daugavpilī, Latgrāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu, pārdošanu nepielaiž, tādas tieir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas sības jāuzrāda līdz pārdošanas

kas

tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

3.

15281

gales

zemes

dienai.

kancelejā.
civīlnodaļas
Rīgā, 1929. g. 3. oktobri.

Tiesu izpild. V. Strauss.

Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi
Latgales
apgabal-

apgabaltiesas

sēžu

zālē

publiskā

izsolē tiks pārdots Jāņa Žunola
nekustams īpašums, kurš atrodas
Ilūkstes

apriņķī, ar zemes grām.

reģ. Ns 414o un sastāv no Vecsalienes (Alt-Salenze) muižas zemes gabala ,,Grīšļi JVs 431";
2) ka īpašums publiskai izsolei
novērtēts

Ls 2000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1700;
4) ka personām, kuras vēlās

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
1929. g. 27. septembrī.
dalību
ņemt, jāieatrodas Rīgā, Marijas ielā Ns 122, L. JVs 1655
14968z pie izsoles
maksā drošības nauda — desmitā
Tiesu izpildītājs (paraksts).
paziņo:
daļa no apvērtēšanas summas un
1) ka Helēnas Mironovičs praLatgales apgabaltiesas Ilūkstes
5) ka zemes grāmatas uz šo
sībā pret Mozesu Klecki un Leibu
apriņķa
tiesu
izpildītājs,
kura īpašumu tiek vestas JēkabpilsKānu-Kahanu par
Ls 4179,08
kanceleja
atrodas
Grīvā,
Rīgas
llukstes zemes grāmatu nodaļā.
ar %
pēc
Rīgas apgabaltiesas
ielā Ne 240, paziņo:
ir
kādas
4. civīlnodaļas 1927.g. 11. augusta
Personām, kurām
1) ka Valsts zemes bankas pratiesības uz pārdodamo īpašumu,
sprieduma
uzraksta Ns 2013 uz
apmierinākas pārdošanu nepielaiž, tādas
obligācijas 1930. g. 9. janvārī, sības par Ls 228,36
šanai
1929. g.
7.
decembrī, tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
pulksten
10 rītā, Rīgas apgabalpīkst. 10, Daugavpilī, Latgales dienai.
tiesas
civīlnodaļas
sēžu
zālē,
apgabaltiesas sēžu zālē publiskā
Visi papiri un dokumenti, atpārdos publiskos torgos
Mozesa
izsolē
pārdos
Jāzepa d. tiecos, uz pārdodamo īpašumu ir
Jāņa
Klecka un Leiba Kāna-Kahana
Klaucena
nekustamu īpašumu, ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
nekustamo īpašumu, kurš atkurš atrodas
Ilūkstes apriņķī,
civīlnodaļas kanceli
rodas Rīgā, Lielā Lubānas ielā
Rubenes
pagastā
ar
zemes
1929. g. 2. oktobrī.
Ns 44,
V hipotēku iecirknī ar
grāmatu reģ. Ns 4057 un sastāv 15247x
Tiesu izp. G. Biernis.
zemes grāmatu reģistra Ns 435
(grupā

71,

grunts Ns 144)

un

sastāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala
882,75 kv.
asu
(4018 kv. metru)

platībā

ar

uz

niekiem,
pieteikt
šīs tiesības tā atrodošām ēkām;
Miertiesn.
Bīlmanis
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
2) ka īpašums publiskiem torRīgā,
1929. g. 2. oktobri.
skaitot no šī sludinājuma iespieN? 1390 29. g.
15232b
giem apvērtēts par Ls 12.000;
Dobeles
lec. miertiesnesis, uz
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".
Miertiesnesis G. Dinstmanis.
sodu lik. 218. p. pamata, paziņo,
3) ka īpašums apgrūtināts ar
Zilupē, 1929. g. 24. septembri.
ka
gaļas
apstrādāšanas
darbhipot. parādiem
par
Ls 8.000.
Rīgas pils. 2. iec. miertiesnesis,
14504z
Ns 203/bI.
nīcas, Dobelē, Zaļajā ielā Ns 5,
Solīšana sāksies
piemērojoties
saskaņā
ar Sod. lik.
218. p.
Zilupes iec. miertiesneša v. i.
īpašnieks Pēteris Caune, par pieciv. proc. Ik. 1871. p.;
izsludina, ka ar viņa 1929. g.
(paraksts).
nācīgas tīrības neievērošanu iz4) ka personām, kuras vēlas
spriedumu
Haims
12. jūnija
gatavojot pārdošanai ēdamvielas,
Latgales
apgabaltiesas Zilupes pie torgiem dalību ņemt, jāieBrandts viņa apsūdzībā pēc Sod.
miertiesnesis,
saskaņā, ar maksā zalogs — desmitā daļa
lik. 209. p. par pārdotavas un ar š. g. 31. augusta tiesas pavēli, iec.
kura stājusies likumīgā spēkā, savu š. g. 31. augusta lēmumu un no apvērtēšanas summas; un
Ceptuves, Lāčplēša
ielā Ns 50
5) ka zemes grāmatas uz šo
turēšanu
antisanitārā
stāvoklī, pēc s. 1. 209. p., sodīts ar četr- pamatodamies uz civ. lik. 10 sēj.
naudas soda, 1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. īpašumu tiek vestas Rīgas -Valatzīts par vainīgu un sodīts ar desmit (40) latiem
vai maksātnespējas gadījumā ar 1401. p. paziņo, ka pēc 1926. g. mieras zemes grāmatu nodaļā.
Ls 25,—,
gadījumā ar arestu uz 5 dienām.
Atzīme:
spriedums
stājies
likumīgā spēkā. Haims Brandts
ir maizes ceptuves un pārdotavas
Rīgā. Lāčplēša ielā Ns 50 īpaš-

. ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1308 un sastāv no 8.32 ha liela

Personām,

kurām
ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,

no Podunaī

muižas zemes gabala

Knistaliči Nš 80 F, 80 Fa, 80 Fb;
2)

solei

ka

īpašums

novērtēts

publiskai

iz-

par Ls 4200,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls3600,—;

4) ka
pie

personām,

izsoles

kuras

dalību

ņemt,

vēlas
jāie-

maksā drošības nauda— desmitā
daļa no apvērtēšanas summas, un
5) ka

zemes

grāmatas

uz

Latgales

apgabaltiesas

Ilūkstes

apriņķa

izpildītājs, kura
tiesu
kanceleja atrodas Grīvā, Rīgas
ielā JVs 240, paziņo:
1) ka
Valsts
zemes bankas
prasības uz Ls 124,88 apmierinā-

šanai 1929. g. 7. decembrī, pl. 10,

Daugavpilī,

Latgales

apgabal-

tiesas sēžu zālē publiskā izsolē
tiks pārdots Savelija Teodora d.

šo Kozenko

nekustams

īpašums,

Ilūkstes apriņķī,
kurš atrodas
Skrudalienas pagastā, ar zemes
Uūkstes zemes
grām. reģ. JVs 3456 un sastāv no
Personām, kurām ir kādas tiemuižas zemes
gabala
sības uz pārdodamo īpašumu, Bruņas
kas pārdošanu
nepielaiž, tādas Kaziņas Ns 13 F un 13Fa;
2) ka īpašums publiskai izsolei
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
novērtēts Ls 15(iU;
īpašumu

tiek

vestas

Jēkabpilsgrāmatu nodaļā.

dienai.

3) ka

īpašums apgrūtināts

ar

Visi
papili
un
dokumenti,
hipotēku parādiem par Ls 1400;
attiecošies uz pārdodamo īpaīpašums, sastāvošs no grunts ze- kas pārdošanu nepielaiž, tādas šumu, ir ieskatāmi Latgales ap4) ka personām, kuras vēlas pie
mes gabala ar uzceltām saimnietiesības jāuzrāda līdz pārdošanas gabaltiesas civīlnodaļas kancelejā. izsoles
dalību ņemt, jāiemaksā
cības ēkām, kas atrodas Pasienes dienai.
drošības nauda — desmitā daļa
1929. g. 2. oktobrī.
pag. Zilupes miestā, Muitas ielā
Visi papīri un dokumenti, atno apvērtēšanas summas, un
15244
Tiesu izp. G. Biernis.
5) ka zemes grāmatas uz šo
un uzaicina visus, kam uz šo tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Latgales apgabaltiesas Ilūkstes īpašumu
tiek vestas Jēkahpilsmantojumu būtu kādas tiesības ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
apr. tiesu izpildītājs, kura kanceIlūkstes zemes grāmatu nodaļā.
kā
mantniekiem, pieteikt
šīs 3. civīlnodaļas kancelejā.
tiesības pēc piekritības

sešu mē-

Rīgā,

1929. g. 3. oktobrī.

leja atrodas Grīvā, Rīgas ielā 240,

Personām,

kurām

ir

kādas

paziņo:
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
nešu laikā, skaitot no šī-sludinā15282
Tiesu izp. V. Strauss.
1) ka
Valsts zemes bankas kas pārdošanu nepielaiž, tādas
juma iespiešanas dienas ..Valdības
prasības par Ls 43,79 apmieriLiepājas apgabaltiesas tiesu iztiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
Vēstnesī".
Nš 204 bl.
nāšanai 1929. g. 7. decembrī,
dienai.
Zilupē, 1929. g. 24. septembri. pildītājs par Liepājas pils. 2. iec,
pīkst. 10, Daugavpilī,
Latgales
kura
kanceleja
atrodas
Liepājā,
Visi papīri un dokumenti, atZilupes iec. miertiesneša v. i.
T.klo
ielā JVs 6,
pamatojoties apgabaltiesas sēžu zālē, publiskā tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
14505z
(paraksts).
Artamona Jāzepa ir ieskatāmi Latgales apgabaluz civ. proc. lik.
1141.. 1143., izsolē pārdos
Latgales apgabaltiesas Zilupes
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g. dēla Kolesnikova nekustamu īpa- tisas civīlnodaļas kanceli
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu 20. decembrī, pulkst.
10 rītā, šumu, kurš atrodas Ilūkstes apg. 2. oktobrī.
š. g. 4. septembra lēmumu un paLiepājas apgabaltiesas sēžu zālē riņķi. Grīvā,ar zemes grāmatu I5248p
Tiesu izp. G. Biernis.
matodamies uz civ. lik. 10. sēj. pārdos pirmā
reģ.
Ns
448
un
sastāv
no
Grīvas
publiskā
vairākLatgales apgabaltiesas Ilūkstes
1. d. 1239. p. un civ. pro
pilsētas
nekustama
īpašuma;
solīšanā nekustamu īpašumu, pieapriņķa
tiesu
izpildītājs,
kura
1401. p. paziņo, ka pēc 1926. g. derošu
2)
ka
īpašums
publiskai
Andrejam
un
Līzei
kanceleja atrodas Grīvā, Rīgas
1. novembrī
mirušā
Michaila Penciem,
kurš atrodas Liepāji. izsolei novērtēts par Ls 550,—;
240. paziņo:
Lūka (Lukjana) d. Borovika ir pa3) ka īpašums apgiūtināts ar
Apšu ielā JVs 32 un ierakstīts
1) ka
Valsts
zemes
bankas
licis
mantojums
Ludzas
apr. Liepājas-Aizputes zemes grāmatu hipotēku parādiem par Ls400;
as uz Ls 91,80 apmieri4) ka personām, kuras vēlas
Istras pag., sastāvošs no Fračku nodaļā ar krepost Ns 2838.
nāšanai
1929. g. 7. decembri,
folvarka viensētas JNš 7, un uzpie izsoles dalību ņemt, jāiemaksā
Šis nekustams īpašums ir nopīkst.
10, Daugavpilī, Latgales
aicina visus, kam uz šo mantovērtēts uz Ls 6000,— un tiek pār- drošības nauda — desmitā daļa apgabaltiesas sēžu zālē publiskā
no apvērtēšanas summas, un"
jumu
būtu
kādas
tiesības
kā
dots
dēļ
Otrās
Liepājas
savizsolē tiks pārdots Jāņa Jakstovica
mantniekiem, pieteikt šīs tiesības starpējās kreditbiedrības prasības
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils- nekustams īpašums, kurš atrodas
kritības sešu mēnešu laikā,
apmierināšanas.
Bez minētās
Ilūkstes apriņķī, Skrudalienas paIlūkstes zemes grāmatu nodaļā.
skaitot no šī sludinājuma iespieprasības
uz šo nekustamu īpagastā, ar zemes grām. reģ. Ns 6350
Personām, kurām
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī". šumu
ir
kādas
ir nostiprināti hipotēku
no Marijas muižas
Zilupē, 1929. g. 24. septembrī.
tiesības uz pārdodamo īpašumu, un sastāv
krievu cara
parādi : 5500 rbļ.
gabala ..V
I F";
kas pārdošanu
Ns 206 bl.
nepielaiž, tādas
naudā un Ls 9914.
2) ka īpašums publiskai izsolei
Zilupes iec. miertiesneša v. i.
jāuzrāda
līdz
pārSolīšana sāksies saskaņā
ar tiesības
l!'
tets Ls
došanas dienai.
(paraksts).
civ. proc. lik. 1871. p. no no3) ka īpašums apgrūtin
Visi papīri un dokumenti, atRīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu vērtēšanas summas Ls 6000 vai
hipotēku parādiem par 1
no priekšrocīgu prasību summas, tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
izp. papildām
savam
sludinā4) ka personām, kuras, vēlas
ir ieskatāmi Latgales
apgabalkura
summa
skatoties
no
tam,
jumam, ievietotam š. g. ,.Vallalību ņemt. jā ; emaksā
civīlnodajas kancelejā.
būs
augstāka
pārd
ienā:
dības Vēstnes'"
174. num. par
is
nauda
>ā daļa
1929. g. 2. oktobrī.
15245
Personām, kuras vēlas ņemt
Mārtiņa Sinka
nekustamā
īpaTiesu izpildītājs G. Biernis. no apvērtēšanas summas un
vaiiksā
šuma, kurš atrodas Rīgā, Tēr- dalību
5) ka zemes grāmatas
No 57 61,
drošības naudas,
Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
II hipot.
batas ielā
u tiek vestas Jēkabpilsnām, kurām ir kādas apriņķa
tiesu
izpildītājs, kura
zemes grāmatu reg. Ns 772
jrāmatu n
Ilūkste
:
pār- tiesības uz pārdodamo īpašumu,
\
nām,
kurām
r
kādas
došanu
publiskos
torgos
A. S. kas pārdošanu nepielaiž, tādas
is uz pārdodamo
kredītbankas

u:t

zemko-

pības ministrijas prasību
lietās
jābūt
un
jālasa:
paziņo, ka
pamatodamies uz civīllik. I
zem1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. A. S. Rīgas kredītbankas,
kopības ministrijas, Rīgas hipo1401. p. paziņo, ka pēc 19
mi8. febr. mirušā Jezupa Antona d. tēku biedrības un Finanču
nistrijas prasību lietās.
Muizinika
ir
palicis
ēkas.
kas
Rīgā. 1929. g. 5. oktobrī.
zemes
un
Tiesu izp. O. Stellmac
Ludzas apr. Šķaunes pag. Rutku

tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti

un

dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas
apgabal-

tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
Ns i
p ie tiesas izpildītāja.
Liepājā,

1) ka

1929. g. 1. otrtol

p. J. Pētersons.

Valsts

prasības

uz

Ls

' 'J9.
pīkst.

Pētera

zemes
30, i

g.

7.

decembrī,

avpili,
tiks

p?rdnts

d.

Olkšņa

īpašumu.

bankas

La

iblisfcā
Aleksandra

īpašums, k

tiesības jāuzrāda

papīri un dokumer
iamo īpašumu ir
ies apgabaltiesas
Ļ

grām.

reģ.

līdz pāru

dienai.

2. oktobrī.
su izp.

G.

Biernis.

Ģintermuižas slimnīca — Jelgavā

"Citu f^iisiazu
suni.

*

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 16. sept. ir apstipr.
meliorācijas sab. „Krūkla .is" statūtus. Sabiedrība ir ievesta melio-

rācijas sabiedrību reģ. IV daļas
398. 1. p. ar Ns 1560.
' Sabiedrības
valdes sēdeklis:
Bauskas apr., Iecavas pagastā, p.
Iecavu.

14770r

pārdos 1929. g. 15. oktobri, ņlksr. 10, jauktā izsolē vairāksolīšanā:
Dažādas mēbeles: kā gultas koka un dzelzs, dīvānus, galdus.
kumodes, skapjus un t. t.; dažādus sairr.n. piederumus: k,
skapi, galda svarus, dažādus katlus un t. t.; dažādus darba rīkus: ka
skrflv- un drējbenkus, šujmašīnas, kausējamās lampas, ratus un t. t.;
dažādus ārstniecības
un sanitāros piederumus:
kā galvaniskos
aparātus, steralizātorus un t. t.
1 augļu ūdens izgatavošanas aparātu, sienas pulksteņus, taures,
harmoniumu, petrolejas lampas, 108 gab. tukšas siļķu mucas,
700 kg lupatas, 184,3 kg vecas dzelzs, 35,3 kg čuguna un t. t.
Dažādus lauksaimniecības piederumus: kā arklus, ecēšas, ekseļu
L4119
15284
griežamās mašīnas, grābekli zirga un t. t.
3
Pārdodamos priekšmetus varēs apskatīt pārdošanas dienā.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzd. ier. T. Erlachs.
Zemkopības

min.

statūtus.

/. rajona Meniei Smiltenē,

kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 16. sept. ir apstiprinājis Jaun-Svirlaukas pag.
mel. sab. ,,Jačūnu-Purnu-Grāvis"
Sabiedrība

ir

Dārzu ielā JVs 7/9,

ievesta

Sabiedrības

Jelgavas

valdes

Jaun-Svirlaukas
pag. ,,Gustos", c. Salgal'.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
14771r

Vec. sev. uzdev.
ierēdnis T. Erlachs.

Zemkopības min. kuitūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 16. sept. ir apstipr.

Slampes - Praviņu
mel.
sab.
Sabiedrība
,,Purvājs" statūtus.
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģ. IV daļas 395. 1. p. ar Ns 1566.
Sabiedrības

valdes

sēdeklis:

Tukuma apriņķī,Slampes pagastā,
Skribnieku rn. ', c. Slampi.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
14772r

jauktā izsolē:

sēdeklis:

apr.,

Vec. sev. uzdev.
ierēdnis T. Erlachs.

Zemkopības

min. kultūrtechn.

daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 16. sept. ir apstipr.
Bērzmuižas

pagasta

,,Mežmuižas

mel.

pļavas"

sab.

statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas

sabiedrību reģ.
ar Ns 1567.
Sabiedrības

IV dalās 396. I. p.
valdes

sēdeklis:

Jelgavas apr., Bērzmuižas pag.,
c. Līvbērzi.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev.

14773r

ierēdnis T. Erlachs.

Zemkopības

min. kultūrtechn.

daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 16. sept. ir apstipr.
Vīgriežu - Plaģulejas
mel.
sab.
statūtus.

meliorācijas

Sabiedrība

sabiedrību

ir ievesta

reģ.

IV

daļas 393. 1. p. ar Ns 1564.

Sabiedrības

valdes

sēdeklis:

1)

Uz

valsts

Il-a šķ.

mežu

rēķina

labojamā

Bulvāra pārdēvēšana
Alūksnē.

Valsts Ezeres ferma

Gaujienas-Lejasciema

ceļa labošanu '; drošība Ls 279,—.

2) 300 kb. mtr. grants piegādi uz valsts mežu rēķina labojamā
Gaujienas-Lejasciema Il-a šķ. ceļa; drošība Ls 358,—.
3) 1150 kb. mtr. plienakmeņu piegādi uz valsts mežu rēķina
labojamā Gaujienas-Lejasciemu Il-a šķ. ceļa; drošība Ls 799,—.
4) Uz valsts mežu rēķina
labojamā
Palsmanes-Rauzas-Mēru
Il-a šķ. ceļa, sākot no Palsmanes robežas līdz Vidzemes
šosejai ', labošanu: drošība Ls 422,—.
5) 720 kb. mtr. grants piegādi uz valsts mežu rēķina labojamā
'
Palsmanes-Rauzas-Mēru
Il-a šķ.
ceļa
17. un 20. km;
drošība Ls 359,—.
6) Uz valsts mežu rēķina
labojamā Ādammuižas-Līzes kroga
Il-b šķ. ceļa labošanu; drošiba Ls 65,—.
Nodokļu departamenta dažādu
7) Uz valsts mežu rēķina
labojamā
Alūksnes-Veclaicenes
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
Il-b šķ. ceļa labošanu un vienas 0 30 cm dzelzsbet. caur1929. g. 11. oktobri, pīkst. II
tekas būvi; drošība Ls 45,—.
dienā,
Blaumaņa ielā
Rīgā,
8)

14 gab. dzelzsbetona

caurteku

un

viena

koka tiltiņa

būvi

uz valsts pārziņā pārņemtā Smiltenes-Valkas Il-a šķ. ceļa;
drošībā Ls 256,—.
9) 0 60 cm dzelzsbetona caurtekas pagarināšanu uz ValkasRūjienas
valsts
pārziņā
esošā Il-b šk. ceļa km 7,970;
drošība Ls 17,—.
Tuvākas

zinas

7. rajona

inženiera kancelejā

pulksten 9—15.

darbdienās

L 4184

no

15287

Šoseju un zemes ceiudep-ta XI raj. inžen., Bauskā,
š. g. 14. oktobrī, pīkst. 12 savā kancelejā, Sudmalu ielā Ns 73

izdos juufctū otrreizējā izsolē

inuknkmeiļu piegani:

1) 810

m..

Dumpinieku"

Neretas" ceļa.

kalna

Nodrošinājums

2) 725 m,.Neretas—Aknistes"
Nodrošinājums Ls 1100.
Tuvākas ziņas kancelejā.

izbruģēšanai

uz

Ls 1220.

ceļa

izbruģēšanai,

.

Viesītes—

pie

L4178

JVs 21,

dz.

10,

pārdos

vairāk-

solīšanā Tošs, Gersons kustamu
mantu, novērtētu par Ls 800
un
sastāvošu
no
ozolkoka
bufetes, viņa 1928. g. ienākuma
nodokļu parāda segšanai.
Rīgā, 1929. g. 4. oktobri.
15289
Piedzinējs P. Zaķis.
Nodokļu

departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 16. oktobrī, plkšt. 12
dienā, Rīgā,
1. Ķēniņu
ielā
JVs 21, Eksp. II, pārdos vairāksolīšanā Jakobsons, Dina Lea
otrreizējā ūtrupe kustamu mantu,
novērtētu par Ls 446 un sastāvošu
no
dāmu kleitēm
un
manufaktūras

viņas

dažādu no-

Neretas, dokļa parāda segšanai.
Rīgā, 1929. g. 4. oktobrī.
15290 Piedzinējs A. Krauklis.
15285

siena

grābekļa

lietota

(dzelzs)

apriņķī, izsludina par nederīgiem
firmas ,,MakkormLk", nocenota kā
nozaudētus , šādus
dokupar Ls 25,—, izpildot I Apdroš. mentus: 1) Latvijas
pasi ser. CK
s-bas nelaimes gadījumos rakstu Ns 011351, izd. no
Panemunas
no
1929. g.
17. augusta ar pag. valdes
1928. g. 20. oktobrī
Ns 199/198.
ar Emīla - Franciska
Vaiēulis
Izzināt
sarakstu, atsevišķas vārdu, 2) zirga pasi Ns
1777
mantas nocenojumu, kā arī apizd. no Panemunes pag. valdes
skatīt pārdodamo mantu varēs
1925.g.7.nov_arJāria Daudzina v.
pārdošanas dienā uz vietas.
Rites pag. valde, Jēkabpils apr.
15258b
caur Neretu izsludina par neLatvijas
universitātes
leģitiderīgu
nozaudēto
zemessarga
mācijas
kartiņa Ns 4481 ar kara
kļaus, apliec. JVs 10691,
Roberta Kalniņa vārdu pazauizd. no Rīgas kara apr. pr-ka
dēta
un ar šo tiek izsludināta
1929. g.
19. febr. ar Arvida
par nederīgu.
15271b
Jura d. Brunovska vārdu. 14366b
Latvijas
universitātes
leģitiValkas apr. pr-kā pal. .1. iec.
mācijas
kartiņa
Ns 5595 ar izsludina par nederīgu nozaudēto
Jura Paegles vārdu pazaudēta Latvijas
iekšz. pasi
ser. PT
un ar šo tiek izsludināta par Ns 002573, izd. no Lugažu pag.
nederīgu.
15272b valdes 1927. g. 31. okt. ar Izidora
Skriaba vārdu.
14352b
Omuļu pag. valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto

Latvijas iekšzemes pasi PV Nš
Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks 001688, izd. no Omuļu pag. valdes
ka š. g. 16. oktobrī, 1928. g. 15. jūnijā arjāna Stabiņa
Šoseju un zemes ceļu departamenta paziņo,
pīkst. 10 dienā, Ganību dambī vārdu.
' 12503z ' _
Vec. sev. uzdev.
XI rajona inženieris,
Ns 11, pārdos vairāksolīšanā brā14774r
ierēdnis T. Erlachs.
Preiļu pagasta valde, Daugavsavā kancelejā, Bauskā, Sudmalu ielā Ns 73, š. g. 14. oktobrī, ļiem Bobroviem piederošo kuZemkopības min. kultūrtech- pīkst. 10, jauktā izsolē izdos
par nederīstamu mantu, sastāvošu no viena pils apr., izsludina
niskā daļa paziņo,.ka zemkopības
kapzāģa un viena zeimera, un giem šādus nozaudētus dokuministris š. g. 23. augustā ir apnovērtētu par Ls 225,—. Rīgas mentus: 1) Latv. iekšzemes pasi
stiprinājis Kukovas meliorācijas
Centrālās slimo kases prasības ser. JT 019426, izd. no Preiļu
no
km
—km
0,000
1,969.
sabiedrības statūtus. Sabiedrība
pag. valdes 1929. g. 31. maijā
segšanai.
15273b
Nodrošinājums Ls 1250,—.
ar Nauma Isajeva vārdu un karair ievesta meliorācijas sabiedrību
Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec. klausības apliecību Ns 5937, izd.
reģistra IV daļas 380 1. p. ar
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi kancelejā.
L4182
15286
dara zināmu, ka š. g. 22. oktobrī, no Daugavpils kara apr. pr-ka
Ns 1551.
pīkst. 12 dienā, Ozolnieku pag. 1928. g. ar tā paša vārdu;2)Latv.
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
Mežu departaments
,,Lejas - Bēnužu" mājās, I JelJaunlatgales apr., Baltinovas pag.
iekšz. pasi ser. JP 016675/875,
paziņo, ka no 1929. g. 9. oktobra mežu izsoles (sludinājums gavas slimo kases prasības apJaboļevas mājās c. Baltinavu.
izd. no Preiļu pag. valdes 1927.g.
iespiests ,,Va!d. Vēstn." 1929. g. 177. numurā),
15278
mierināšanai, atklātā vairāksolī- 30. novembrī ar Valerjana Ciša
Daļas vadītājs J. Pelsis.
šanā
pret
tūlītēju
samaksu
tiks
vārdu; 3) Latv. iekšz. pasi ser.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
noņemta Benkavas virsmežniecības izsoles vienība JVs 4.
pārdoti P/S. ,,Zemgales Māls" JT 019804, izdotu no Preiļu
14775v
T. Erlachs.
piederoši 15000 pirmā labuma pagasta
valdes
1928.
gada
Mežu departaments
Zemkopības
min. kultūrtechgatavi, dedzināti ķieģeļi, novēr- 9. jūlijā ar Antipa Emeljanova .
niskā daļa paziņo, ka zemkopības paziņo,
ka
1929. g. 6. novembra
mežu izsoles
sludinājums tēti par Ls 300,—.
vārdu un karakl. apl. Ns 9665,
ministris š. g. 16. septembrī ir (iespiests „Vald. Vēstn." 212. numurā) kļūdas
izlabojot, sekosi
Pārdodamie ķieģeļi
apskatāmi izd. no Daugavpils kara apr.
apstiprinājis Mazsalves meliorāgrozīts:
15279
pārdošanas dienā uz vietas.
pr-ka 1925. g. uz tā paša vārdu.
cijas sabiedrības ,,Purvs" statūKandavas virs-bā, izsoles vienībām NsNs 27 un 28, tekstā
Piezīme: ķieģeļi nocenoti par
Sabiedrība
ir
ievesta
meliotus.
iespiestā „MatkuIes IV iec. mež-bā" vietā vajaga būt:
,,Sabiles Ls 0,02 gabalā.
1.5255b
Vandzenes pag. valde, Talsu
IV III iec. mež-bā"; izsoles vienībā Ns 7, tekstā
rācijas sabiedrību reģistra
iespiestā
,,Raita
apr., izsludina zināšanai, ka zedaļas 401 I. p. ar Ns 1572.
apg." vietā vajaga būt: „Raibā apg."; izsoles vienībā Ns 8, ailē Šoseju un zemes ceļu dep-ta māk minētie dokumenti ugunsSabiedrības
valdes sēdeklis: ,,Pārdos , pēc platības ha, Numur, kokus gab." iespiestā ,,20,04 ha" 4. rajona inženieris Liepājā
grēkā sadeguši un tamdēļ uzJēkabpils apr., Mazzalves pag. vietā vajaga būt:
,,20,04 ha un 463 num. k.";
izsoles vienībā izdos 1929. g. 12. okt., pīkst. 12 skatāmi
par neesošiem:
c. Ērberģi.
Ns 11, tekstā iespiestā ,,1927. g. c." vietā vajaga būt: ,,1929. g. c";
dienā, savā kancelejā
diena
1) iekšz. pase ser.PK Ne 024843,
Daļas vadītājs J. Pelsis. piezīmēs pierakstīts „kv. 22, atd. 1, saudzējamā jaunaudze".
ielā Ns 44,
izd. no Vandzenes pag. valdes
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
vienībā Ns 1, tekstā iespiestā
Gaujenes
virs-bā, izsoles
1928. g. 25. janv. ar Lotes
JAUKTĀ IZSOLĒ
T. Erlachs. „kv. 128,
14776v
atd." vietā vajaga būt: „kvart. 128, atd. 1".
Akmeņkalējs, dzim. Cītners v.;
šādus
darbus:
Zemkopības min. kultūrtech2) iekšz. pase ser.PK Nš 024487,
niskā daļa paziņo, ka zemkopības Valsts zirgaudzētava
Svētciema muiža 1) 6 m gara koka tilta būvi uz izd. no Vandzenes pag. valdes
Liepājas - Aizputes I šķiministris š. g. 16. septembri ir
1928. g. 3. janv. ar Lības Strādpārdos vairāksolīšanā
meliorāras ceļa, pie Mālu kroga;'
apstiprinājis Metelišķu
nieks vārdu;
m
gara
koka
tilta
būvi
uz
2)
7,3
Sa5 izbrāķētas Govis
cijas sabiedrības statūtus.
3) iekšz. pase ser.PK Ns 018793,
Liepājas-Aizputes I šķiras izd. no Mērsraga pag. valdes
biedrība ir ievesta meliorācijas
1929. g. 15. oktobri, pulksten 15.
ce|a,
pie Dubeņu kroga.
sabiedrību reģistra IV daļas 402
1928. g. 9. febr. ar Žaņa Zapackis
Vairāksolīšana tiks noturēta
Svētciema
zirgaudzētavā.
I. p. ar Ns 1573.
Drošības nauda I darbam — vārdu;
Pasta
adrese
caur
Salacgrīvu.
L4186
15288
valdes sēdeklis:
Sabiedrības
Ls 150,—, II darbam — Ls 100 —
4) iekšz.pase ser.PK Ns 018805,
Ilūkstes apr., Silenes pag., Meteizd. no Mērsraga pag. valdes
Ar
tuvākiem
noteikumiem
var
Baldones virsmežniecība
liškos c. Borovku.
iepazīties kancelejā parastā darba 1928. g. 13. febr. ar Jura Cītners
Daļas vadītājs J. Pelsis. pārdos mutiskā
vārdu;
vairāksolīšanā,
pret tūlītēju samaksu, š. g. laikā.
15251b
29. oktobri, pulksten 12 dienā, virsmežniecības kancelejā, Baldones
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
5) iekšz. pase Ns 928, izd. no
T. Erlachs.
Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec. Mērsraga pag. valdes 1921. g.
meža muižā,
14777v
paziņo, ka 1929. g. 15. oktobrī, 10. jūl. ar Mariannas Cītners v.;
Zemkopības min. kultūrtechvecu nederīgu inventāru un pēc remonta at- pīkst. 11 pie Saikavas pagasta .6) zirga pase Ns
545/11886,
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
nama tiks izpārdota
vairāksolī- izd. 1926. g. 16. martā no Van'
likušos būvmateriālus,
ministris š. g. 16. septembri ir
šanā Jānim Briedim piederoša dzenes pag. valdes ar Kārļa
meliorā- kā: vecus logus, durvis, cementa mucas u. t. t., sadalītus 8 vie- kustama manta,
apstiprinājis Kameuču
sastāvoša no Akmeņkalēja svārdu;
cijas sab. „Jarmulišķu" statūtus. nībās, vērtībā no Ls 6,— līdz Ls 0,60.
zāles pļāvēja lietota ,Makkormik'
7) zirga pase Ns 547/11888,
Pie solīšanas pielaidīs personas, kuras iemaksās
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
drošības firmas nocenota par Ls
20,—. izd. no Vandzenes pag. valdes
sabiedrību reģistra IV daļas 403 naudu Ls 3,—.
izpildot I Apdroš. b-bas nelaimes 1926. g.
16. martā ar Kārļa
Minētie materiāli atrodas Baldones virsmežniecībā un IV iec.
1. p. ar Ns 1574.
gadījumos rakstu no 1929. g. Akmeņkalēja
,,Lipšos ", kur tos var iepriekš apskatīt.
vārdu;
mežniecībā
valdes
sēdeklis:
Sabiedrības
17.
augusta
ar
Ns
197/196.
8) zirga pase Ns 665/12006,
Tuvākas zinas virsmežniecības kancelejā.
Ilūkstes apr., Bebrenes pagasta
Izzināt
atsevišķas izd. no Vandzenes pag. valdes
sarakstu,
1929. g. 28. septembri.
, ļanišku" mājās c. Bebreni.
mantas nocenojumu, kā ari ap1926. g. 23. nov. ar Kārļa Akmeņ15250
Baldones virsmežniecība.
Daļas vadītājs J. Pelsis.
skatīt pārdodamo mantu varēs kalēja vārdu;
Vec sev. uzdev. ierēdnis
pārdošanas
dienā
uz
vietas.
Priekules virsmežniecības
9) zirga pase Ns 775/12115,
T. Erlachs ^
14778v
15256b
izd. no Vandzenes pag. valdes
1929. g. 14. oktobfa izsole par augoša meža pēc celmu skaita un
Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
Rigas prēf. 9. iec. priekšnieks platības, un saimnieciskā kārtā sagatavoto materiālu
1928. g. 29. martā ar Lotes
pārdošanu ,
izsludina par nederīgu personas Akmeņkalējs vārdu; un
izsludina par nederīgu nozaudēto kura izsludināta ,,Vald. Vēstn." š. g. 207.
numurā,
15196 apliecību Ns
014065, izd. 1929. g.
velosipēda braukšanas atļauju,
10) kumeļa reģ. zīme Ne 175.
26. jūnijā no Rīgas prēf. 8. iec. izd. no Vandzenes pag. valdes
jvo 04 4414, izd. no Rīgas pref.
Ar16.
apr.
ar
pr-ka ar Bertas Priedkalns vārdu. 1928. g. 29. martā ar Lotes
9. iec. 1929. g.
152730
Priekules virsmežniecība.
15274b
kādija Pomernackis v.
Akmeņkalējs vārdu.
13953b
Ventspils apr., Dundagas pag.,
Kaļķu muižā, c. Dundagu.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.

„Daudzeuas stac—Jaunsērenes" ceļa jaunbūvi,

tiek pārcelta uz 1929. g. 23. oktobri.

Iespiests

nr

izbrāķētas sodīs.

izdos š. g. 14. oktobri, pulkst. 11, savā kancelejā,

meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 397. 1. p. ar Ns 1568.

Alsviķu pag. valde
Zemkopības min. kultūrtechizsludn,
techniskā daļa paziņo,ka zemkopīpar nederīgu Latvijas iekšz
nš?
bas ministris ar š. g. 16. septembrī
ser.
PZ Ns 015793 193 "
ir apstiprinājis Ungurmuižas pag.
1927. g. 30. dec. no šīs neSaskaņā ar Alūksnes pilsētas vaidēs ar Jāņa - Elmāra
meliorācijas sab. ,,Zesersa '.a" staSmU,^
domes 1929. g. 24. septembra vardu, kura pagasta valdei
tūtus. Sabiedrība ir ievesta
£1
ir teikta par
Alūksnes
bulvāris
rācijas sabiedrību
reģistra
IV lēmumu
nozaudētu. 143 555
pārdēvēts par
^
daļas 404 1. p. ar Ns 1575.
Dauga^U pil^aTTrēieļ^ūT;
valdes sēdeklis:
Sabiedrības
izsludina par nederīgu
Raiņa bulvāri.
Daugavpils
apr.,
Ungurmuižas
nozaudēta
Latvijas ārz. pasi ser. AJVoOOTn-}
pag., Zesersalā, c. Krustpili.
Pilsētus galva K. Šteiners.
izd. no 1928. g. 17. sept.
Daļas vadītājs J. Pelsis.
no Dau 15259 Sekretārs J. Baltekauls. gavpils prēf. ar
Annas - Zelda*
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
Rimsans vārdu.
14454h
14779v
T. Erlachs.
~
~
pag. valde īiskidina
n^īķu
Zemkopības min. kultūrtechpārdos vairāksolīšanā nederīgu nozaudēto Latvijas iekt
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
zemes pasi ser. ZK Ns 024127
ministris š. g. 16. septembrī ir š. g. 15. oktobrī, fermas kantorī,
377
izd. no šīs pag. valdes 199g „'
apstiprinājis
Barkavas pagasta
pīkst. 11 dienā,
15252 ITJanv. ar Alfrēda
Tilts vārdu
meliorācijas sab. ,,Dubīte" statūtus. Sabiedrība ir ievesta melioJelgavas apr. pr-ka pal . 2. iTT
rācijas sabiedrību reģistra IV
izsludina par nederīgu nozaudēto
dajas 405 1. p. ar Ns 1576.
personas apliecību Ns 635
jzd
Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec. no Jelgavas apr.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
pr-ka 1926 »'
Rēzeknes apr., Barkavas pag., paziņo, ka 1929. g. 15. oktobri, 21. sept. ar EmīlijasPauiints
pīkst. 11 pie Saikavas pagasta Bulatovs vardu ,
Stalidzēnos c. Barkavu.
pagarinātu nf ,
Daļas vadītājs J. Pelsis. nama tiks Izpārdota
vairāksolī- tā paša 1928. g. 9. okt.
ar No 705
šanā Kārlim Tols piederoša kuVec. sev. uzdev. ierēdnis
līdz 1929. g. 20. sept. , uz
kuras
14780v
T. Erlachs.
stama manta, sastāvoša no labības uzspiesta
uzturas atļauja „„
pļāvēja
lietota, nocenota par Jelgavas apr. pr-ka
1928
0
Zemkopības min. kultūrtechLs 20,—, izpildot Saikavas pasta
"
niskā daļa paziņo, ka zemkopības un telegrāfa kantora rakstu no f°a %n Ns >6'6 , derīga B&
1929. g. 20. sept.
ministris š. g. 16. septembrī ir 1929. g. 12. septembra ar Ns 5.
_____ i44S3h
Ļaudonas pagaštTvaldTfžīīud "
apstiprinājis
Dobročinas melioIzzināt
atsevišķas
sarakstu,
par ned. nozaudēto zirga pasi '
rācijas sab. statūtus. Sabiedrība
izdotu no Kraukļu pagasta
ir ievesta meliorācijas sabiedrību mantas nocenojumu, kā ari apvaldes
skatīt
pārdodamo
mantu
varēs
1925. g. 1. decembrī ar Ns 2 8602
reģistra
IV daļas 406 1. p. ar
pārdošanas
dienā
uz
vietas.
ar Kārļa Antona vārdu.
Ns 1577.
13665z
15257b
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
Mārkalnes pag. valde, Vi
Rēzeknes apriņķī, Bukmuižas paMadonas apr. pr-ka pal. 1. iec. apriņķi, izsludina
par nederīgu
gastā, Dobročiriā c. Dagdu.
paziņo, ka 1929. g. 15. oktobrī, nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
Daļas vadītājs J. Pelsis. pīkst. 11 pie Saikavas pagasta ser. PV Ns 010427 ,
izd. no šīs
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
nama tiks izpārdota vairāksolī- pag. valdes 1928. g. 4. sept
14781v
T. Erlachs. šanā Martai
Brieds
piederoša ar Voldemāra Mūrnieka vārdu.
kustama manta, sastāvoša no
Panemunas pagTvalļeTBauskai

Valsts

tipogrāfijā

Vecgulbenes pag. valde izsh
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: Latvijas iekšz. pasi
jaunā par. ser. MT Ns 024895,
izd. no Vecgulbenes pag. valdes
1928. g. 9. febr. ar Emmas
Bērzaps, dzim. Zakarītis vārdu.

S^až&di
sludinājumi.
Latvijas dzelzceļnieku
biedrības
Liepājas nodaļas mantu izlozes
1929. g. 29. novembrī

vinnestu

saraksts.

Vinnesti krita uz šādiem num.:
8, 35, 128, 347, 349, 457, 491,
740, 932, 1055, 1163, 1238, 1329,
1413, 1542, 1607, 1635, 1689,
1858, 1867, 1970, 2238, 2251,
2582, 2698, 2743, 2763, 2768,
2856, 2889, 2985, 3154, 3167,
3197, 3285, 3287, 3455, 3544.
3572, 3692, 3853.
Vinnesti izņemami mēneša laikā
Liepājā, M. tilliņa mēbeļu tirgotavā, Rožu laukumā Ne 11, katru
dienu, izņemot svētdienas, no
!5280x
pīkst. V26 'rdz 7 vakarā.
Maksātnespējīgā

Chaima

valde

paradniew

Šimanovica konkursa
kreditorus
M
uzaicina

pilnu kreditoru sapulci,

kas notiks 1929. g. 29. oktobrī,
pīkst. 18, konkursa valdes prieK*
sēdētāja, zvēr. adv. M. Hillmaņa
ur
dzīvoklī, Rīgā, Skolas ielā Ks
dz. 5.
Dienas kārtība:
valdes
1) Konkursa
,
2) Konkursa valdes atalgojums
kreaistarp
3) Naudas sadalīšana
toriem;
no4) Maksātnespējas rakstura
teikšana;
5) Konkursa slēgšana.
oktobri.
Rīgā, 1929. g. 4.
Korfkursa valde^
15276b

ziņojums

TTZ

Zinovijs

Kuzmins

pazinu,

Irfl

~

nenozaudējis savu parakstīto
par summu
izpildītu
vekseli
...
Ls 100,—.
nau«»
Tiek brīdinātas visas
iestādes un privātas person»
no minētā vekseļa pretimņero
Zinovijs Kuzmin- šanas.
Spalbu s. (Aulejas pag-)

J*»"
Apbedīšanarkasi~p īē~ biedrības

1929. g. .30. sept.

l
„Vācu darbinieku savienība
iela/»
Jaunavu
tvljā", Rīgā,
izsludina par nederīgu, Ķa '^
uzaudētas 2 kontroles grama
u
Ns 116 un
117 uz Ernsta
1°*'
Marijas Dikšeit vārdu.

