svētdienas

Maksa * ar „ValdIbas Vēstnesi":

bez piesūtīšanas

ar piesūtīšanu
par:

(saņemot ekspedīcijā)
Ls
Par:
gadu
18,—
1/2 gadu
10,—
3 mēn
5,—
1
„
1,70
Par atsevišķu
numuru ..'
—,10

Ls
22>—
12—
6,—
2,—

eadu
11, gadu
3 mčn.
()
ļ
piesūtot pa pastu
un pie atkalpār—,12
devējiem

paskaidrojums

rīkojuma

par

zirgu,

liel-

lopu, sīklopu un putnu ievešanas kārtību no Vakareiropas valstīm Latvijas
saimnieciskām vajadzībām.
Rīkojums apriņķa

priekšniekiem.

Rīkojums par mājas alus darīšanas noliegšanu.

Valdības rīkojumi

un pavēles

Paskaidrojums

par zirgu, liellopu, sīklopu un
putnu ievešanas kārtību
no Vakareiropas
valstīm Latvijas saimnieciskām vajadzībām.

rīkojumā

Rīkojumā pa zirgu, liellopu, sīklopu un
putnu ievešanas kārtību no Vakareiropas
valstīm Latvijā, kas iespiests
1927. g.

„Valdības

Vēstnesī"

243. num.,

pants

3 strīpojams un šādi atvietojams:

„3) Pie ielaišanas Latvijā zirgi malleinizējami, govslopi tuberkulinizējami
un

izdarāma

to asins izmeklēšana uz līpigo

izmešanās slimību, izņemot gadījumus, ja
zirgi malleinizēti, govslopi tuberkulinizēti
un izmeklēti uz lipīgo izmešanās slimību
pēdējo

divu

mēnešu laikā

un

uz to lopu

īpašnieki var uzrādīt attiecīgas veterinārārstu apliecības, ka minētie mājkustoņi neslimo ar malleus, tuberkulozi un lipīgo
izmešanos.
Izdevumi par zirgu malleinizāciju, lopu tuberkulinizēšanu un asins

izmeklēšanu uz lipīgo izmešanās slimību
jāsedz lopu

īpašniekam".

Rīgā, 1929. g. 11. oktobrī.
Zemkopības ministris

A. Alberings.

Veterinārvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Rīkojums apriņķu priekšniekiem.
Pamatojoties

uz

,.Valdības Vēstneša"
š. g. 25. septembra 217. numurā publicēto
Papildinājumu likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu", pilnvaroju apriņķu priekšniekus sodīt administratīvā

..

kārtā

pilsoņus par neatļautu mājas alus
izgatavošanu vai pārdošanu ar arestu, ne
ilgāku par 1 mēnesi vai ar naudas sodu
n _e augstāku par 100 latiem.
Sodītiem

jāpaziņo, ka apriņķa priekšnieka lēmumus
3 nedēļu

laikā, skaitot no lēmuma pasludināšanas dienas, var pārsūdzēt iekšlietu

ministrijai.

— Lietās, kur vajadzīgi

stingrāki sodi, izziņas materiāli pie motivēta slēdziena piesūtāmi iekšlietu ministrijai vainīgo sodīšanai.

Rīgā,

1929. g.

14. oktobrī.

Iekšlietu ministris

Ne 2925

Rīkojums.
1929.

g.

„Valdības

Vēstneša" 217. numurā publicēto papildinājumu likumā par alkohola saturošu
vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem

uPārdošanu", noliedzu līdz turpmākam

r

*ojumam, bez apriņķa priekšnieka vai
vJna palīga atļaujas, mājas alus darīšanu
sadās

vietās un

apvidos:

Jaunlatgales

dienu, izņemot

apriņķi.

Augšpils pagastā:
Jaunlatgales biezi apdzīvotā vietā un tā?
a pkārtnē
atrodošās sekošās viensētās, Baraviku ciemā:
Dmitrija Baravikova, Nikola ja
Baravikova, Vladimira Baravikova,
Vasilija Isakova, Jēkaba Baravikova, Feollsta Baravikova, Franča Biruļa Ne 107,
£
^g orīja Orlova Ne 20, Vladimira Reinika
1!8 Jāņa Kanonova Ne 116, Pētera
>
, ,
ļ-ebedeva Ne 117, Nikandra Vasiļjeva
? "5, Timoteja Vasiļjeva Ne 115, Feodora
Pnnaga
Xe 103, Vladimira Batera Ne 104,
e «Ta
Bobobija Ne 104, Alekseja lljina
Jēkaba
vi«
' Jāna Miezīta Ne 111,
?siapoļa
Ne 113, Aleksandra Berdīša

un svētku dienas

e^^^^^^Ē^Š^

Sludinājumu

maksa:

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
par katru

Redakcija:

un ekspedīcija:

Kantoris

ol>
tf^^SeSi
Rīgā, pilī Ne 2. Tālrunis 20032
Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
^
^§^j|
||
ilfp
1 1—12
"^ļļļļf ^V
Runas
stundas
no
Atvērts

Ne

114, Miķeļa
Vancēviča Ne 112, Jāna
Puchova Ne 21, Anastasijas
Novikovas
Ne 19, Avdotijas
Antropovas
Ne 18,
Pētera Rumjanceva Ne 17, Reincholda
Leimaņa, Roberta Assera, Andreja Potapova, Jegora Kuzņecova, Jāņa Kuzņecova, Varvaras Kuzņecovas, Jāņa Perlova,
Andreja Perlova, Grigorija ' Perlova un
Nikolaja
Perlova. — Zavodinas, Stanskije, Selinasun Steržņevas ciemos un
visās uz minēto ciemu zemju atrodošās
saimniecībās.
Augšpils bieži apdzīvotā vietā.

Purvmalas

pagastā:

Nosovas biezi apdzīvotā vietā līdz ar
Purvmalas
dzelzceļu
staciju
un šādos
ciemos: Podlipjes, Voznesenjas, VerchņijeSavinci, Armanovas, Pričinovas, Karpovas,
Paņkovas, Verchņije un Nižņije Zachodi
*
un visās saimniecības, kas atrodas uz
minēto

ciemu

zemes.

Viļakas

Zaļassalas,

Makša Malberta, Stepana Barkana Ne 650,
Otto Bērziņa, Tadeuša Šaiogina un Aleksandra Trofimova, Pie Žiguru dzelzceļu
stacijas šādās mājās: Grigorija Tuzika, Roberta Švagera, Andreja Zaikova, Fridricha
Zommera, Borisa Ķestera, Jāņa Bukovška,
Alekša Melnbārds, Jāņa Vīnoga, Šalgunovas ciemā un visās saimniecībās, kas
atrodas uz minētā ciema zemes.
Pie
un saimniecībās: Šekstera Kopmaņa, J osifa Zagorska, Michaila Zagorska, Staņislava Vancana, Fēliksa Žukovska, Aleksandra Malkalna Ne 290, (āņa Barsa
Ne 288, Jēkaba Paulsa Ne 297, Jāna Zvigz-

diņa Ne 318, Meikula Zondaka Ne
Voldemāra Tauriņa Ne 325, Alekša
ziņa Ne 324, Rūdolfa Malkalna Ne
Ernesta Vīksnes Ne 701, Timoteja

323,
Bēr326,
An-

tonova Ne 283, Lilijas Kokorēvičs Ne 711
un Bernharda Kokorēvičs Ne 320. Viļakas
bieži apdzīvotā vietā un viņas apkārtnē
atrodošos sekošos ciemos: Keišu, Lēļu,
Erzepoles, Meirovas, Slipaču, Ilziņu, Jaskovu, Kravaļu un visās saimniecībās, kas
atrodas uz minēto ciemu zemes. Viļakas
muižas sekošās viensētās: Jzidora Kokoreviča Ne 55, Vladislava Bondara Ne 56,
Antona Ušupnieka Ne 57, Jezupa Bondara
Ne 58, Staņislava Bondara Ne 58, Alekšana
Ne 59, Aloiza Augustana Ne 67, Antona
Ivanovska Ne 68, Staņislava Augustana
Ne 69, Aloiza Kikuča Ne 715 un Jāņa
Ubagova Ne 716.
pagasta:

No Balvu pilsētas administratīvām robežām
1 km
joslā atrodošos sekošos
ciemos:
Verpuļevas, Tutinovas, Zaķu,

Zaugupes un visās saimniecībās, kas atuz

minēto

centra

ciemu

sekošās

zemes.

Balvu

saimniecībās:

N°N°51, 84, 52, 55, 83, 58, 59, 60,
61, 211, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 87, 81, 88, 89, 98, 100, 101, 82, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122. Balvu dzelzceļa stacijas rajonā
sekošās mājās un saimniecībās: Balvu
stacijas valsts ēkā, Fabrikas fermas saim-

Celmenieku, Vasiļjeva Jevgenjeva-Ežusalā
un Balvu muižas "centra jaunsaimniecībās,

atrodas

Balvu

stacijas apkārtnē
166, 167, 168, 169,

NoN» 163, 164, 165,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
185.
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
R ugāiu

Augstasalas,

pagastā:

pagastā
jaunbuvejama
Rugāju
No
dzelzceļa rajonā 3 km gar 'abām pusēm
'
Viļumenes,
Lukstiņu,
sekošos ciemos:
Rugāju, Kozupes, Ja unpokrota, Zeltiņu,
Vastuves, Mazpokrota, Bēržuleja, AbolDegunu, Birznieku,
Dzirkalsalas,
kovas.

„ —,20
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
„ —,25
d) par dokumentu

mājās N0N0 1, 2, 3, 8, 11, 17, 18, 20, Aizstirnes mājās, Egļusala, Aleksandropolē,
Jaunzemju, Ozolsalas un Baževas.

pazaudēšanu no

katras personas

,, —,80

Merdzienas

viensētās.
Nautrēnu

pagastā:

Liepnas

vietās.

Linavas

Šķaunes
Poleščinas

pagastā:

ciemā

pagastā:

Sekošos ciemos: Bubnovas, Zabki, Sīun visās saimniecībās, kas atrodas
zemes.

un

Rundēnu pagastā:
Rundēnu ciemā un Rundēnu

pagasta:

Baltinovas biezi apdzīvotā vietā.
Sekošos ciemos: Viselok-Supanu, Žeikaru,
Vilkovas,
Saucienes, Čilipines, Akmenruču, Puncuļevas, Dzērvenes, Abriņu un
visās saimniecībās, kas atrodas uz minēto
ciemu zemes. Čukulaj-Jaunzem-Dubkovas
Rjabkovas, Dukulevas un Priselevas viensētās. Šķilbanu muižā un minētās muižas
jaunsaimniecībā Ne 17.
Gauru

pagastā:

Sekošās saimniecībās 1 km apkārtnē no
Gauru pagasta valdes nama: Grigorija
Kuzņecova, Ivana Kuzņecova, Michaila
Koreškova, Nikolaja Semjonova, Pelagejas
Semjonovas, Feodora Semjonova, Sīmaņa
Voitiševska, Feodora Jaškova un Marijas
Iļjinas.
Pie Punduru dzelzceļu stacijas,
sekošās saimniecībās: Feodora Borcova,
Nadeždas
Borcovas,
Jāņa Maksimova,
Vasilija Jegorova un Madaļas Sulcs. Pie
stacijas Selivanu, Antonovas,
Skangalu
Manuchovas
ciemos un visās saimniecībās, kas atrodas uz minēto ciemu zemes.

Reinieku, Bartuļu, Kasigenas, Nalivaiku,
Korovskas, Zīļu, Saļnevas ciemos un visās
saimniecībās,

kas

atrodas

uz

mājās,

ciema

Starajas

pagastā:

viensētās

Meļņicas

Tilzas

pagastā:

RuskoloTilzas biezi apdzīvotā vietā.
vas muižā un muižas apkārtnē atrodošā;
šādās viensētās: Piekalna, Mežmalu un
Akmeņkalnu-Kapusilu, Krišanu, Zobļevas,
Elstes ciemos un visās saimniecībās, kas
atrodas uz minēto ciemu zemes. Stukmaņu

Jaunbrencenu,

Gailīšu

un

Marianpoles

viensētās.
Jaunlatgales apriņķī
ietilpstošā
Visā
Latvijas-S.P.R.S. robežas 2 km pierobežas
joslā.

Ludzas apriņķī.
Visā Kārsavas

pagastā.

un

Pioneru

ciemā,

Uska-

čevas muižas viensētās un neatsavināmā
daļā, Lubānu

un Tolkuchas ciemu

sētās un Brodaižu biezi apdzīvotā
Ciblas

vien-

vietā.

pagastā:

Zeltkalnu mājās (Kubulovā). Feļicianovas un Istalsnas muižu jaunsaimniecībās ar neatsavināmu daļu un amatnieku

gabaliem.
pagastā:

Edvarduslavas muižas viensētās, Korpušenku ciema viensētās, Ramslovasciemā,
Poguļankas
viensētā, Evertovas ciema
viensētās Silinieku ciemā, Muizinieku ciema
viensētās, Dzerkaļu ciemā un Zvirgzdienas
muižas jaunsaimniecībās un amatnieku
gabalos.

Rēzeknes apriņķī.
Bērzgales

pagastā:

Mežvidu rajonā, Mežvidu biezi apdzīvotā
vietā, ieskaitot Daugavpils-Rītupes dzelzceļu līniju no Mežvidu stacijas
1 klm
attālumā uz abām pusēm, Goreišu, Boksu,
Skupovas, Jaundzemļju un Meža-Inčuku
sādžās.
Makašēnu pagastā:
Makarovkas,
sādžās.

Greivuļu

Ozolmuižas

un

Atašienas

Ratinieku

pagastā:

Krievu-SIobodas, Tiltagala
bodas) un Krivenu sādžās.

(Latv.

Slo-

pagastā:

Jaunā-Amērikā un St. Kozuļa un Matuseviča mājās.

minēto

zemes.

muižas

viensētās un neatsavināmā daļā.

Zvirgzdienas
Baltinovas

Landskoronas

muižas viensētās un neatsavināmā daļā.

Pildas

mani

ciemu

pagastā:

Vecslabadas biezi apdzīvotā vietā, Lauderu ciemā un Lauderu muižas viensētās
un neatsavināmā daļā.

Rancanu

Pokrovas biezi
apdzīvotā
vietā
un
sekošos ciemos: Dalicinas, GorbunovasGora, Davidova-Gora un Anaškinas un
visās saimniecībās, kas atrodas uz minēto
ciemu zemes.

minēto

Bukatino, Civčišu, Gaļicu, Gubino, Pasienes un Saščerino ciemos un Zilupes
dzelzceļu stacijas un Zilupes biezi ap-

ciemu zemes.

Kacēnu pagastā:

un Kuš-

pagastā:

Istras

apdzīvotā vietā; Liepnas

rodas uz minēto

pagastā:

Pasienes

pagastā:

muižas jaunsaimniecībās zem N°N° 141-F,
142-F, 144-F, 146-F, 147-F, 148-F, 149-F,
150-F, 151-F, 152-F, 61-F, 62-F, 64-F,
67-F, 68-F, 69-F, 70-F, 65-F, 73-F, 78-F,
135-F, 136-F, 139-F, 28-F, 35-F, 140-F,
55-F, no 801-F līdz 884-F ieskaitot un no
900-F līdz 917-F ieskaitot. Sekošos ciemos:
Kalvenes,
Saidu, Adamovas,
Kavacu,
Brenču, Kudinovas, Petrovas, Nakšinovas,
Repšovas un visās saimniecībās, kas at-

uz

Nirzas

Bambānu, Vondu, Liel-Žuriļu
neru ciemos.

dzīvotās

biezi

pagastā:

Brigu ciemā.

Robaņu, Fabrikas,
Dundanieku, Beļauskas, Skujatnieku, Saipatnieku, Lesnicovas, Pilskalna, Viškalstes, Brazenieku,
Kabakovas, Polukoru, Saksmalas, Slavitas,
Pričainu, Ošenieku, Obulderu, Līdumnieku,
Brūču, Javenieku, Mazmeiranu, Paliņu,
Liepanu, Sola, Beržu un Vecpils ciemos un
visās saimniecībās, kas atrodas uz minēto
Liepnas

pagastā:

Rogovkas biezi apdzīvotā vietā, Sarnu,
Uzulnieku, Lozdu, Ruduku, Znuteņu, Žogotu I un Saukaviešu ciemos.
Brigu

Bērzpils

pagasta:

Pudinovas. ciemā un viensētās, Silinieku ciemā, Pušmucovas muižas viensētās, Baranovas I ciema viensētās, Silaciema
galu
I ciema viensētās, Repku
viensētās, L. Stiglovas un Vecunanu ciemu

cībās, kas atrodas uz minēto ciemu zemes.
Bez tam sekošās saimniecībās: Forstejas

par katru

vienslejīgu rindiņu

Pala-

Novinku, Rubinovas, Stepanovas, Kronišu,
Pisamalas, Vecpurmalas, Jaunpurmalas,
Ogusalas, Kungusalas, Hugusalas, Dreimanovas, Alekšasalas, Silamalas, Dektssalas
Medņusalas, Griestiņu un visās saimnie-

niecībās : N2N223, 24,25 un26, Stancionnaja-

kuras

9—3

cienes, Kļavusalas, Zeivenieku, Krampiņu

Vecumu dzelzceļu stacijas sekošās mājās

muižas

Zirgusalas.

pulksten

ciemu zemes.

pagastā:

Kuprovas biezi apdzīvotā vietā un viņas
apkārtnē atrodošās sekošās saimniecībās:
Jēkaba Kušķis
(Turciņu mājas) , Otto
Kušķis,
Staņislava Sprudzana Ne 659,

rodas

no

Ls 4,—
, —,15

tālāku rindiņu

b) citu iestāžu sludinājumi

Balvu

direktors Šlosbergs.

uz

Iznāk katru

oficiāls laikraksts

jgfe»

Ed. Laimiņš.

Administratīvā departamenta

Pamatojoties

Latvijas valdības

Viļēnu

pagastā:

Viļēnu muižā ar jaunsaimniecībām un
apbūves gabaliem, fevenanu, Lauzenieku
un Privšu sādžās, Jaun-Rikovas muižā ar

jaunsaimniecībām, amatnieku un apbūves
gabaliem, Vec-Rikovas muižā ar jaunsaimniecībām, amatnieku un apbūves gaKalnsētas, Baltiņu, Zirkalnu un
Borovojas sādžās.

baliem,

Sakstigalas pagastā:
Useru, Šulochu, Mazās Puderevas, Lielās-Puderevas, Staudžu, Kašu, Dundu un
Sulu sādžās, Skuškovas muižā ar jaunsaimniecībām, amatnieku un apbūves gabaliem, Taunagas muižā ar jaunsaimniecībām, amatnieku un apbūves gabaliem.

Dricēnu

Dricēnu

muižā

pagastā:

ar

Bebrenes

jaunsaimniecībām,

amatnieku un apbūves gabaliem, Zacharu,
Kuzum, Trošku, Saukaviešu, Kokaviešu
un Putranu sādžās.

Gaigalovas pagastā:
Gribuļu

un

Ruskuļu

sādžās, Strūžānu

muižā ar jaunsaimniecībām, amatnieku un

apbūves

caines

gabaliem,

Viškalstu,

un

Krustceļu
Idenes sādžā.

Garva-

saimniecībām

Ķeiru,

Šķutes,

pagasta:

Rukšinu,

spējnieku mājā un visās mājās, kas atrodas
Aknistes

Aknistes biezi apdzīvotā

vietā un Ak-

nistes muižā.

Maltas pagastā:
Borovojas sādžā, Sauļiku folvarkā, Tīrumu-Piegāžņu, Solomenkas un Mostovojas sādžā, Vertukšņa muižā, Vertukšņa
mājas, Zamostjes muižā un Rozentovas

rodas šīs stacijas territorijā.

pagasta:

Riebeņu biezi apdzīvotā vietā, Duntišku,

Skangeļu, Dakaru, Reinieku, Čevoņiku
un Antonu sādžās, Krievu-Balbāržu sādžā un šīs sādžas viensētās, sādžu viensētās, mājās un apdzīvotās vietās, kuras
atrodas 2 km joslā gar Riebiņu-KrievuBalbāržu ceļa abām pusēm
ņiem un Krievu-Balbāržiem,
tatujevas, Latv.-Balbāržu,
Sudaru un Kulču sādžās

Ružinas

Visā Dunavas novadā.
Augstāk minētās vietās

mājas

alu

brīv

Ščadrenieku,
un Silajāņu

Tiš-

pagastā:

Puntužu

un

Lavani-Šcucku

.

Madonas apriņķī.
Ļaudonas
Biezi

apdzīvotā

pagastā:
vietā

„Liogrādē" un

Anzuļu-Glāznieku mājā.
Mētrienas

pagastā:

Bij. Beļavas pusmuižas centrā un visās
apdzīvotās vietās, kas atrodas uz bij.
Beļavas pusmuižas zemes, visās saimniecībās un apdzīvotās vietās zem nosaukuma ,,Lelnieki", visās saimniecībās un
apdzīvotās vietās zem nosaukuma ,,Raksala", Odzienas muižas centrā un visās

apdzīvotās vietās, kas atrodas no muižas
centra austrumos gar lielceļu 1 km garā
un

1/2 km

platā joslā.
Saikavas

pagasta:

Piemales mājā un Alužēni mazmājiņās,
Smiltāju, Odažu, Dūku, Bērzusalu, Tannes,
Līventālu, Muižnieku, Lazdukalnu, Plato,
Lazduleju, Stangu, Pauniņu, Jeisku, Šiliņu, Ušanu un Leimaņu mājās, ,,Purvmalas" Kagana mājās, Dziļajie, IndanuOzoliņa, Vecbalvu, Parkmalu, Ceļmalu
un Pakalnu mājās, Vec-Saikavas muižas
centrā un apdzīvotās vietās, kas atrodas
no muižas centra Jaun-Saikavas muižas
virzienā '/2 km &arā un VaP ,atā J oslā
un pretējā „Dobupi" mājas virzienā I km
gafā un i/ 2 km platā joslā.
Lubānas pagastā:
Biezi apdzīvotā vietā zem nosaukuma
,,Lubāna ".
Ilūkstes apriņķī.
Laucesas pagastā:
un
Papušinu
Starodvorišče
Pesku,
ciemos.

Sventes pagastā:
Piedaugavas, Kalna, Bambanišku, Kausēju, Nicgales un Kaķīšu ciemos.
pagastā:
apdzīvotā
vietā.
Skrudalienes

Skrudalienes

Salienes

apriņķa

1 lata apmērā.
Rīkojums stājas spēkā 7. dienā pēc
viņa publicēšanas ,.Valdības Vēstnesī".

pagastu valdēm.

Rīgā, 1929. g. 14. oktobrī.

Ne 2925

Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.
Administratīvā departamenta
direktors Šlosbergs.

Valdības

iestāžu paziņojumi
no

pagasta:

nosacīti

notiesāto

sarakstiem:

pagasta:

Varakļānu

apvidos

ar

sādžās.

Molnieku ciemā, Ilgu mājās, Silavnieku
ciemā, Zaļmežnieku ciemā, Priedkalnu un
Dārzkalnu
mājās, Juzefovas
folvarkā,
un
Stalidzanu, Obsenieku, Somenieku
Radžeļu ciemos, Pulcenes mājās, BārkavasElkšņu krogā, Elkšņu kroga Alksnas mājās
līdz Būlmeisteru ciema robežām.

Kokaru.

un

tikai

priekšnieka vai viņa palīga rakstisku atļauju katrā atsevišķā gadījumā. Atļauju
iegādāšanai jāiesniedz rakstisks lūgums,
kas apmaksājams ar 40 sant. zīmognodevu,
bet par atļauju ņemama rakstu nodeva

Dzēšami
Barkavas

darīt

Šorīkojumu paziņot aizliegumā publicēto

pagastā:

[uškovkas

pagasta:

vietu iedzīvotājiem uzlieku par pienākumu

Denelišku, Kukuči,

un

Rubenes

Riebi-

kadu, Grāverišku, Balbušu, Paramonovkas,
Zabolotjes, Pustinku, Odumanu, Černoborijes, Trupu, Zamužu, Sopru, Bodrovkas
I, Bodrovkas II, Petrejevkas, Hatku,
Červiakovkas

Ārzemes

Bieži apdzīvotā vietā ,,Starpa", Aknistes
dzelzceļu stacijā un visās mājās, kas at-

plašus paskaidrojumus par projektēto satversmes reformu. Pēc projekta, kuru
tagad izstrādā Austrijas valdība, valsts
prezidents
iegūšot tiesības, atlaist parlamentu, kā

arī

iecelt

un

Tālāk prezidentam
atlaist ministrus.
būšot aprobežotas tiesības izdot likumus
dekrētu ceļā un uz valdības priekšlikumu
izsludināt atsevišķos apgabalos izņēmuma
stāvokli.
Prezidentu
vēlēšot tieši
tauta, ne vairs
Blakus
parlaments.
tautas vietnieku namam tikšot dibināts
parlamenta augšnams, kurā bez 18 at-

sevišķo provinču pārstāvjiem ieies 36
kārtu pārstāvji: no lauksaimniecības darba
devējiem un strādniekiem, no tirdzniecības,

rūpniecības

ņēmējiem

un

un

amatniecības

strādniekiem,

no

uz-

sabiedris-

kiem institūtiem un brīvām profesijām.
Tautas
vietnieku
nama
locekļu
skaits
tikšot
samazināts
uz
120

(līdzšim bija 165.)
Visu valsti sadalīšot
60—80 vēlēšanu iecirkņos un vecuma
robeža, kāda pilsoņiem jāsasniedz, lai iegūtu balss tiesības, tikšot pacelta. Tālāk
svarīgas pārmaiņas notikšot
attiecībās
starp centrālo valsts varu un atsevišķām

Līze;

Isajeva, Anfisa;
6) Sarakstā Ne 70 (sk.
239. numura

1927. g. „V. V."

pielikumā)

Ne 12477 —

Palka, Alfrēds;
7) Sarakstā Ne 77 (sk. 1928. g. „V. V."
103. numurā pelikumā) Ne 14185 —
Lošaks,
Jānis un Ne 14200 —

Miglans, Vincents;
8) Sarakstā Ne 78 (sk.

1928. g. „V. V."

129. numura pielikumā) Ne 14587 —
Šemeklis, Alfons;

9) Sarakstā Ne 80 (sk. 1928. g. „V. V."
189. numura pielikumā) Ne 14998 —

Rogaleva, Marija;
10) Sarakstā Ne 82 (sk. 188. g. „V. V."
240. numura pielikumā) Ne 15512 —
Kuzmins, Raģions;

11) Srakstā Ne 92 (sk. 1929. g. „V. V."
192. numura pielikumā) Ne 17904 —
Čekste, Jānis.
Rīgā,

1929. g. 11. oktobrī.

Tieslietu

min.

departamenta

direktorsStokets.
Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

Paziņojums.
Ar Rīgas

apgabaltiesas III
kriminālnodaļas š. g.
12. oktobra rīcības sēdes
lēmumu apķīlāts:
282. Uzsaukums ,,Ko vsem rabočim
g. Rigi!".
birojs
un

Latvijas arodbiedrību centrālLatvijas
soc.-dēm. partijas

centrālā komiteja.

Spiestuvē ,,Progress",

Rīgā.

Spiestuvē ,,Nākotne ", Rīgā.

Rīgā, 1929. g.

14. oktobrī.

Ne 154993.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K.Vilde
Darbvedis A. Liepiņš.

pagastā:
apdzīvotā vietā, Bojarišku,

Paziņojums.

Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora š. g.
14. oktobra rīkojomu apķīlāti:
284. Uzsaukums ,,Gatavosimies cīņai!".
Latvijas

sociāldemokrātiskās

strādnieku

lugu un operētu

mūsu skatuves.

Tagad T. Valdsmits liktenīgas neveselības dēļ spiests no sava darba lauka aiziet
kurā darbojies tik ilgi un tik sekmīgi. '
Viņa gaišais, joviālais raksturs, kas
viņam ļāva tēlot aizvien gaišus patīkamus
tipus, lai piemīt viņam arī turpmāk !
Savā atvadīšanās, izrādē T. Valdsmits

bija

izvēlējies pazīstamo ungāru lugu
,,Ministru prezidents", kurā pats tēloja titula lomu — tikpat labi un parauga
cienīgi, kā jau priekš dažiem gadiem. Ari
citi galveno lomu tēlotāji bija visi katrs
savā vietā.

Pēc pirmā

linieka

cēliena

notika aizejošā māks-

godināšana.

Teātra vadības un
biedrības vārdā runāja
Sekoja vesela gara rinda
runātāju, sveicinātāju no dažādām mākslas
iestādēm, organizācijām u. t. t. Liela daļa
sveicinātāju pasniedza ari balvas.
Ar
rakstu bija sveicinājis Valsts Prezidents
G. Zemgals, ar telegrammām ministru
prezidents H. Celmiņš, izglītības miniRīgas Latviešu
J. Brigaders.

stāvību.

ierazdamies.

Satversmes revīziju papildināšot

likums par sapulču brīvību. Lai svarīgā
reforma izdotos, heimvēram, pēc ministra
vārdiem, vajagot arī no savas puses to pa-

balstīt, izturēties mierīgi un atteikties no
tālākejošām prasībām. Bet arī sociāldemokrātijai vajadzēšot pierādīt lielu tālredzību.

Māksla
Teodora

Valdšmita

atvadīšanās.

Nacionālajā teātrī vakar notika Teodora
Valdšmita atvadīšanās benefice pilnīgi
izpārdotā namā.
Mākslinieka

Teodora

Valdšmita vārds

plaši pazīstams netikai galvas pilsētas
teātra publikai, bet arī daudz tālāk.
Nav par to ari nekāds brīnums. Apdāvināts aktieris, kas gandrīz visu savu mūžu
darbojies uz skatuves, izpildīdams dažnedažādas lomas, — mākslinieks, kura

vārds tūkstošām reižu

ar atzinību fninēts

visādu virzienu laikrakstu slejās,
pazīstams tikpat labi Rīgā, kur pastāvīgi

dzīvojis un darbojies, kā arī Jelgavā,
Liepājā un daudz citās vietās: gan viņš
tur viesojies, gan arī
tikai viņa vārds

—J—

Nacionālā opera. Otrdien, 15. oktobrī, .Jevgeņij s O ņ e g i n s", ar Grietu Pērkoni, Ritu
Kra 'stiņu, Elzu Žubīti, Hertu Lūsi, Paulu Zaksu,
Albertu Verneri (pirmo reizi Oņegina lomā), Jāni
Niedru galvenās lomās. Diriģents Otto Karls. —
stāsti".
Trešdien, 16. oktobri, „Hofmaņa
Piedalās Zelma Gothard-Bergkinds, Vilija Lamberts, Elza Žubītis, Herta Lūsis, Arnolds Jēkabsons, Eduards Miķelsons, Gustavs Neimanis,
Richards Pelle, Rūdolfs Tunce u. c. Diriģents
Otto Karls.— Ceturtdien, 17. oktobrī, ar Mildas
Brechman - Štengels
piedalīšanos
,,Toska ".
Toska — M. Brechman-Štengels, Kavaradosi —
Nikolajs Vasiljevs, Skarpia — Alberts Verners,
Andželoti

Karls.

—

—

Gustavs Neimanis.

Piektdien,

p r i n c e s e".

Aleksandra Feodorova,
Diriģēs

visa baleta trupa.

Otto Karls.
Nacionālais

teātris.

Otrdien,

15. oktobrī, pulk-

sten 7.30 vakarā Annas Brigaderes komēdija
,,Kad sievas
spēkojas". — Trešdien,
16. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, H. Ibsena
komēdija ,,Meža pīle". —Ceturtdien, 17. oktobri, pulksten 4 pēc pusdienas, kara vīriem
Pulksten 7.30 vaJ. Raiņa „Pūt vējiņi".
karā, par labu Rīgas pilsētas amatnieku skolai
J. Raiņa „Rīgas ragana". — Piektdien,
18. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
Molnara
Dālgrena
—
„V e r m 1 a n d i e š i".
„0 1 i m p i j a" ar L i 1 i j u Št e n g e I i pirmo
reizi

izrādīs trešdien, 23. oktobri.

KURSI

Valdsmits cēlies no Jelgavas apgabala —

no Zemgales, tas ir no tā paša mūsu
dzimtenes materiāli un garīgi bagātā apvidus, no kurienes nākusi jau vesela
rinda ievērojamu skatuves un dramatiskās mākslas darbinieku, kā: Stīnus,
J. Brigadieris, J_. Rozentāls-Krūmiņš, J. Duburs-Āriņš, Ādolfs Allunans, Anna Brigadiere un vēl citi.

Rīgas biržā, 1929. gada

15. oktobri.

Devīzes:

5,179—5,189

1 Amerikas dollars

25, 205—25, 255
20, 29-20,

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku
100 Beļģijas

72,05-72,60

beigu

100 Šveices franku
100 Itālijas liru

100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu

....

Ar šiem vārdiem tad ari saistās Valdšmita

100 Austrijas šiliņu

skatuves darbības posmi.

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

Ar skatuvisko
mākslu viņš sāk iepazīties jau kā reāl-

skolas audzēknis Jelgavā Ādolfa Aliunana
vadībā. Kā toreiz ar teātri iepazinies, tā
no tā laika neatsakās vairs visu mūžu.
No pirmā gada strādā tikai kā teātra
tad

Rīgas

,,aiz

mākslas

Latviešu

kaislības",

biedrības

teātris

līdz
to

aicina pie sevis kā algotu aktieri. No tā
laika nu pagājuši jau pie 35 gadi.
Visu
šo laiku T. Valdsmits palicis pie šīs pašas
mākslas iestādes ,kas pirmāk saucās par
Rīgas Latviešu biedrības teātri, tad par
Interimteātri un tagad par Nacionālo
teātri. To iestādi, pie kuras reiz piestājies, viņš neatstāja arī tad, kad cēlās
dažādas opozīcijas un kad daudzu aktieru
starpā sākās staigāšana no viena teātra
pie otra, vai trešā, meklējoties gan labākus
ienākumus, gan aiz citiem iemesliem.
Tāda pastāvība un noteiktība, kādu parādījis Valdsmits, ir jauka, cienījama
rakstura zīme.
No pirmā gala arī mūsu
pastāvīgiem

Diriģēs Otto

18. oktobri, ,,A p b u rt ā

Piedalās

Osvalds Lēmanis nn

tur daudzināts.

cienītājs

Ar Rīgas apgabaltiesas I kriminālnodaļas
š. g. 14. oktobra rīcības sēdes lēmumu
apķīlāts:
283. Uzsaukums ,,Slimo kases apdraudētas!" Latvijas slimo kasu savienība.

dziedamu

izrādes.
Ar pilnu tiesību var teikt ka
bez T. Valdšmita dalības daudz lugu' t0 _
reizējos laikos nemaz nebūtu biji? iespg"
jams izrādīt. Maija Brigadiere, T
.Valdšmits, Duburs, Dace Akmentiņa , l{
zete
Iesmiņa-Miķelsona
— tie ' bija
tie spēki, kas ar savām jaukajām balsīm
toreiz cēla un pušķoja dziesmu daili '
uz

stris Ziemelis u. d. c.
Saeimas priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš
bija pagodinājis svinīgo izrādi, pats tam"

likums par darba brīvības aizsardzību un

Steinberg,

pirmajā pusē viņš kā teicams dziedātais

provincēm.

,,V . V." 59. numura pielikumā)
Ne 6238 —Voicechovič, Genoveva;
3) Sarakstā Ne 65 (sk. 1927. g. „V. V."
24. numura pielikumā) Ne 10699 —

Silenes

Kaplavas pagastā:
Pristanas apdzīvotā vietā.

Austrijas iekšlietu
ministris Šumijs vakar kādā runā sniedzis

Galvas pilsētu Vīni nostādīšot
tieši zem federālās valdības pārvaldes,
bet tā paturēšot diezgan tālu ejošu pat-

Šidlovkas un Riekstu ciemos.
Borovkas
Gandišku, Rumpišku un Lielie-Vēži ciemos
un Ezerenes muižas jaunsaimniecībās.

Austrija.

Vinē, 14. oktobrī.

1) Sarakstā Ne 49 (sk. 1925. g. 12. februāra ,,V. V." 34. numura pielikumā)
Ne 5736 — Dubrovskis, Albins;
2) Sarakstā Ne 50 (sk. 1925. g. 14. marta

4) Sarakstā Ne 68 (sk. 1927. g. „V. V."
155. numura pielikumā) Ne 11803 —
Prochorovs, Jānis;
'
5) Sarakstā Ne 69 (sk. 1927. g. „V. V."
173. numura pielikumā) Ne 12015 —

bija niecīga. T. Valdsmits ir viens *
n
tiem mūsu mākslinieku saimes ziernc
šiem, kas dabūjis izbaudīt dažādus
'"
laiki
Bet visu viņš ir pacietīgi panesis un
ar
mūsu
laiku
arī pjeredzējis
skatuve S
mākslas nostādīšanu labākā stāvoklī
T. Valdšmita tēlotu tipu dažādība
na
vairāk nekā trim gadu desmitiem j izr
liela. Tuvāki to še neapskatīsim. Pieminē '
sim tikai, ka viņa mākslinieka darbības
ļoti veicināja

pagastā:

Ornišu, La-

starp

muižā.
Vec-Rušinas,

Susejas

K.Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš

pagastā:

Vidzmuižas pagastā:
Vidzmuižas muižā ar jaunsaimniecībām,
amatnieku
un apbūves
gabaliem un
Notru sādžā.

Silajāņu

Preses un biedrību nodaļas vadītājs

uz bijušās Bebrenes muižas zemes.

un

muižā ar jaunsaimniecībām.

Dzeguzines,

Kārkliņu, Neigovu, Dimantu, Laukagalu,
Īstenie, Priedīšu, Krūmiņu, Visvaldu,
Ozolu, Egles, Kamines, Avotiņu, Lakstīgalu, Viesītes, Slobodas, Tamaņu, Vērtežu un Dzintaru mājās, Bebrenes ne-

komiteja un Latvijas
partijas centrālā
Spiestuvē
arodbiedrību
centrālbirojs.
,,Nākotne ", Rīgā.
„Boļņičnije
kassi
285.
Uzsaukums
v opasnosķi!". Latvijas slimo kasu savienība. Spiestuvē „Nākotne", Rīgā.
Rīgā, 1929. g. 14, oktobrī. Ne 155011.

skatuves māksliniekiem alga

99,85—100, 60
27,04—27,25
138,75—139, 43
138,25—138,90
138,25—138. »
12

100 Igaunijas kronu

'"l'fi

15,32—15Y*'

208,05-209,ļU
123,35—124. W
12,99— 13,J>
138,10— 138 _W

zlotu
100 Polijas
100 Lietavas litu

57,55—58,
51,20—51,9"

Dārgmetāli:
3425-3445
80—88

Zelts 1 kg

Sudrabs 1 kg
Vērtspapīri:

5°/0 neatkarības aizņēmums

. .

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

98—J00

98—10°
92—93
96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevio
Zvērināts

biržas

maklers Th.

Redaktors M.

Ārons.

Šumrners.
_^^^

Šim numuram 6 lapas puses.
Šīs dienas „Vald. Vēstn." numura»
iet kā pielikums līdz mežu departarnen"
sludinājums par augošu mežu pārdosafl
jauktā izsolē 1929. g. 20. novembrī, R'ga -

Skudres
laulības

(Tiesu

sl udinājumi.
3. civīlnodaļa,
Rīoas a pgabaltiesas
1929.
g.
sēdē
tiesas
atklātā
izklausījusi lietu par
10 sept.
atzīšanu
Nikolaja Prjanišnikova
maksātnespējīgu parādnieku,
nar
sludinājums
iespiests
Lr
ko
P
Vald Vēstn." 1927. g. 30. nov.
— nolēma: izbeigt
996 num.,
kreditoru
atteikšanās
lietu
jo
dēl

savām

no

pielikumiem, un uzdot savu dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja
min. laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs

apga baltiesas

Rīgas

A.

Kalve.

3. civīlnodaļa

lik. 1967., 2011.—
uz civ. ties.
un Balt. privāt20i 4 un 2079. p.
2451. p. pamata,
tiesību kop.
uzHirša lūgumu
uz Arvīda
visas
personas, kurām

aicina

kādas
pretenzijas,
kaut
ir
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g- 17. septembrī publicēto
maijā Golgauskas
1909^ g. 23.

pagastā mirušā Reiņa Jāņa dēla
Hirša, 1909. g. 18. aprīlī mājas
taisīto testamentu, kā
kārtībā
personas, kurām ir
arī visas
tiesības uz mirušā
kādas
kaut
Hirša
mantojumu
Reiņa
ar
šo
mantovaisakarā
jumu, kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, 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 kā atteikušās no ierunām
savas
zaudējušas
tiesības,
un
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, 1929. g. 3. oktobrī.
L. Ns 5515
15198
Priekšsēdei, v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011 .—2014
un 2079. p. un Balt. privāttiesību

viņa

klātbūtnes.

celejā.

Jelgavā, 1929. g. 2. oktobrī.
L. Ns 446,29.
15125b
Priekšsēd.

v.

R.

Mūllers.

Sekret. pal.

Rīgā

sekretārs

bez

ieradīsies, bet savu
dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kanJa

pretenzijām.

1929. g. 2. oktobrī.
15095b
L. xš 152-1 g.
priekšsēd. v. A. Veidners.

iesūdzības raksta viņu
šķiršanas
lietā un no

F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,

oktobrī

publicēto

1928.

laikā ierasties

šai tiesā saņemt
viņa sievas Viktorijas Žamaitis iesūdzības raksta
norakstus
viņu

no

laulības

šķiršanas

lietā

krep.

Ns 4462,

un

nostiprināta

1910. g. 3. apr. iz dāvināšanas
akts, pēc kurs pienākas saņemt

Marijai

Grīslis 25 rbl. un Annai

Grīslis

15

2)

rb).;

mantojumu

ar šo mantojumu,

vai

kā

sakarā

mantnie-

zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas
tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-

mīgā spēkā gājušu. L. Ns 5170.
Rīgā, 1929. g. 3. oktobri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

15199

Rīgas apgabaltiesas

4. civīlnodaļa

uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara
zināmu, ka
tiesa
1929. g. 9. okt. Alvīnes Emīlijas
Bolīs, dzim. Vītols prasības lietā

15127x

L.

Ns 445/29

atklātā

sēdē

nolēma

reģistrēt

Sēmes lopkopības - pārraudzības
biedrību ,,Kaive", ievedot viņu to

Je lgavas apgabalt. reģistrāc. nod.,

pamatodamās

v. Stūre.

jūlija

lik.

drību, ievedot

viņu

to biedrību

reģistra pirmajā daļā, kurām nav

iegūšanas mērķa.

Par šo obligāciju likumīgu īpašļjļpci , dota tiesība prasīt šo obli-

atro-

d.

Zundi

gada

laikā,
iespie-

Jēkaba
skaitot no sludinā- 'uma
jaunus norakstus, kas šanas dienas, ierasties tiesā, vai
s'āsies zudušo oriģinālu vietā.
pazinot, ka viņš vēl ir dzīvs.
'
Līdz ar šo tiek uzaicinātas ari
Jelgavā, 1929. g. 2. oktobrī.
citas personas, kurām ir ziņas
Io206x
l. X? 802 29
vai
par Zundes dzīves vietu,
Priekšsēd . v. P. Stērste.
kuras zin, ka viņš ir mins, paSekretārs Mittelhofs.
minēta
^ ___
zinot par to tiesai. Pēc
notecēšanas, arī ja tiesai
Jelgavas apgabaltiesa,

gāciju

termina

proc.
lik.
293.. 301.
un 3ogi_
p
pamata uzaicina
Ādolfu Skudri,
kura dzīves vieta
nezināma , četru ' mēnešu laikā
e rasties
šai tiesā saņemt noaustus no viņa sievas Veronikas

Valsts zemes
lūgumu, š. g. 23. sept.

iesniedzējam.

Līzei
Dreimans piederošu
nekustamu mantu Aizputes apr.
Aizputes - Pils ,,Bērziņu" mājas
ar krep. Ne 847-11 reģ. un no-

Liepājā,

1929.

g. 2.

oktobri.

15212b

nolēma:
1) atzīt

par samaksātām

stiprinātas:

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Jānim

Brantam

piederošu

ne-

kustamu mantu Liepājā ar krep.
Ns 3627, un nostiprināta 1911. g.
30.

sept.

1.450 rbļ.

lielumā

ar

Kārļa Kļinge vārdu, blanko cedēta;

2)

atvēlēt

zemes

lūdzējam

grāmatu

hipotēkāriskās

pieprasīt

nodaļā

minētās

obligācijas

dzē-

šanu no zemes grāmatām un
3)
iemaksāto
naudu
glabāt

nolēma:
1)

atzīt

par

samaksātām

un

par

valdes sēdeklis

civ.

apgabaltiesa,

zācijām 17. panta pamata paziņo,

ka ar viņas 1929.g. 26. septembra
lēmumu reģistrēta: Liepājas karaostas mednieku biedrība ievesta

1)

1882. g. 30.

un

apr.

ar No 8354 uz Otto fon Lilienfelda vārdu 475 rbl. 60 kap.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
1929. g.
paziņo, ka
23. oktobrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
izpildītājs

II ūtrupē
ielā
X° 35,
pārdos Latgales linkopības biedr.
„Lynsakla" kustamu mantu, sa-

Kaļķu

stāvošu

kantora

no

novērtētu par

iekārtas,

Ls 1025.

bezpeļņas biedrību un viņu saIzzināt sarakstu, novērtējumu,
vienību reģistra
I daļā.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Valdes sēdeklis atrodas Lievarēs pārdošanas dienā uz vietas.
pājā.
Ns 63.
15135b
Rīgā, 1929. g. 14. oktobrī.
Liepājā, 1929. g. 2. oktobrī.
16197
Tiesu izp. L. Jakstiņš.
Nod. pārzinis A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Speķis.

uz

iznīcinātām
šādas
hipotēkāriskās obligācijas, kuras apgrūtina

uz

Biedrības
Jelgavas apgabaltiesa
das Saukas pagastā.
Pamatodamās
uz
sava
š. g.
Jelgavā, 1929. g. 2. oktobrī.
26. septembra nolēmumu, dara
Reģistrāc. nod. pārz. Veiss.
zināmu vispārībai, ka divdesmit
Sekretāra p. i. M. Helmanis.
astoņas obligācijas, kuru
turētāji uzaicināti
Liepājas apgabaltiesa
ar
sludinājumu
1929. g. 31. janvāra „Valdības uz Līnas Meiers, dzim. Zunde,
vēstneša" 25. num., iesniegt tās lūgumu un pamatojoties uz civ.
savu
sai tiesai,
proc.lik. 1949. un 1950. p. un
atzītas par iznīcinātām
un lūdzējai — Lauksaimnieku š. g. 23. sept. lēmumu uzaicina
Lentrālbankai , kas sevi uzdod nezināmā prombūtnē esošo Klāvu

uz

Liepājas

no zemes grāmatām un
3) iemaksāto
naudu

1923. gada
oblibiedrībām, iznīcinātām hipotēkāriskās
gācijas, kuras apgrūtina Miķelim
savienībām un politiskām organiTramdacham
piederošu
nekuzācijām
17. panta paziņo, ka
stamu
mantu Saldū ar krep.
minētā tiesa civīlnodaļas 1929. g.
Ns48, un nostiprinātas: 1) 1892.g.
26. septembra atklātā sēdē nojūnijā
1.400 rbļ. lielumā
lēma reģistrēt
Aizupes-Matkules 30.
parāda atlikumā uz Friča TrambieI lopkopības-pārraudzības
18.

pelņas iegūšanas mērķa.
Biedrības valdes sēdeklis atropretPēteri Boli par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: das Aizupes pagastā.
Jelgavā, 1929. g. 2. oktobrī.
šķin laulību , kas slēgta 1921. g.
L. Ns 171
15208x
Vācijā,
Šariottenro. martā
Reģistrāc. nod. pārz. Veiss.
burgā starp
Pēteri
Bolis un
Sekretāra p. i. M. Helmanis.
Alvīnu Emīliju Bolis, dzim.Vītols,
atļaujot prasītājai iedoties jaunā
lgavas
apgabalt. reģistrāc. nod.,
Je
laulībā tūlīt pēc šā sprieduma pamatodamās
uz
1923.
gada
spēkā stāšanās.
18. jūlija
lik. par biedrībām,
Ja atbildētājs civ. proc. lik. savienībām un politiskām organi728., 731. un 748. p. paredzētā
17. panta paziņo, ka
zācijām
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi minētā tiesa civīlnodaļas 1929. g.
jeb pārsūdzību, tad spriedums 26. septembra atklātā sēdē nostāsies likumīgā spēkā.
lēma reģistrēt Saukas-Rites lopRīgā, 1929. g. oktobrī.
kopības - pārraudzības biedrību,
16157r
Ns 1005 ievedot viņu to biedrību reģistra
Priekšsēd. b. Eglīts. pirmajā daļā. kurām nav peļņas
Sekretāra

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
16082z
Sekretārs A. Jansons.

bankas

tiesas depozītā un izmaksāt augstāk minētā prasības dokumenta
biedrību reģistra pirmajā daļā,
iesniedzējam.
kiem, legātārijiem,
fideikomikurām
nav
peļņas iegūšanas
1929. g. 2. oktobrī.
Liepājā,
sārijiem, parāddevējiem u. t. t. mērķa.
15214b
Ns 493/29.
pieteikt savas tiesības, pretenziBiedrības valdes
sēdeklis atPriekšsēd. b. A. Kiršfelds.
jas un ierunas minētai tiesai sešu rodas Sēmes pagastā.
Sekretāra v. E. Rolavs.
mēnešu laikā, skaitot no šī sludiJelgavā, 1929. g. 2. oktobrī.
nājuma iespiešanas dienas.
15207x
L. X° 170
Liepājas apgabaltiesa,
Ja tas minētā termiņā nebūs
Reģistrāc. nod. pārzinis Veiss. pamatojoties uz Miķeļa
Tramizdarīts, tad minētās personas atSekret. p. i. M. Helmanis. dacha lūguma, š. g. 23. sept.
Cukura

Liepājā, 1929. g. 10. oktobri.
Ns 993m 29.

lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās obligācijas dzēšanu

Ns 502/29.

nod.,

uz likuma par biedrībām, sag. vienībām un politiskām organi-

pamatojoties

atvēlēt

Liepājas apgabali, reģistrāc.

ar civ. proc. lik. 1958. p.

Latgales

apgabalt.

1. civīlnodaļa

paziņo vispārībai, ka

1927. gada

1. jūlijā mirušās Karolīnes Donata m. Klovžs 1927. g. 22. aprilī
sastādītais

privāttestāments

apgabaltiesas

ar

1929. g. 27. marta

lēmumu apstiprināts.
Daugavpilī, 1929. g. 2. oktobri.
15227x
L. No 1293a 29
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra

v. E.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
181.
š. g. ,,Valdības Vēstneša"
numurā izsludinātā

Kārlim

Nei-

manim piederošo Jelgavas apr.
Naudītes pagasta ,,Znotiņu" māju
ar

zemes grāmatu reģ.

Ns 3468

pārdošana publiskā izsolē 1929.g.
16. oktobrī, pīkst. 10 rītā,
ATCELTA.

ļelgavā, 1929. g. 11. oktobri.
16t41z

Tiesu izp. K. Burdais.

Ka nens.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
lielumā un 2) 1882. g. 30. apr. Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pilsētas tiesu
izpildītājs, kura
Liepājas apgabaltiesa,
ar Ns 8355 uz Otto fon Lilienkanceleja atrodas Jelgavā, Akapamatojoties
uz -civ. proc. lik.
pamatojoties uz Eduarda Puša felda vārdu 2700 rbļ. pirmvēr1958., p., paziņo, ka šīs tiesas dēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:
lūguma, š. g. 23. sept. nolēma: tības lielumā, tagad
1) ka Valsts zemes bankas
atlikumā sēde š. g. 2. novembrī attaisīs un
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
1) atzīt par samaksātu hipotēkā180 rbļ.
un
pārgājušas
Alesavu dzīves
nolasīs 1928. g. 8. novembrī mir. prasības apmierināšanai no MaJa ieradīsies, bet
risku obligāciju, kura apgrūtina ksandra Otto d. fon Lilienfelda
Staņislava Jevstafija d. Pčicka rijas Pētera m. Vīksne 1929. g.
vietu
Jelgavā neuzdos, aicināEduardam Pūšam piederošu ne18. decembrī,
pīkst.
10 rītā,
īpašumā;
jumu uz tiesas sēdi un visus
testamentu.
Ns 3904a 29.
kustamu
mantu
Planices pag.
2) atvēlēt
lūdzējai
pieprasīt
pārējos papīrus atstās tiesas kanDaugavpilī, 1929. g. 10. oktobrī Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
Planices muižas zemes gabalu zemes grāmatu nodaļā minēto
celejā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. publiskos torgos pārdos Marijas
,,Bungarraj ", ar krep. Ns 3987,
Pētera
m. Vīksne nekustamo
Sekr. v. J. Tiltiņš. '
ļelgavā, 1929. g. 2. oktobrī. un nostiprinātu 1910. g. 12. janv. hipotēkārisko obligāciju dzēšanu 16084z
īpašumu, Jēkabpils apr. Saukas
no zemes grāmatām.
L. Ns 444'29.
15126b
700
rbļ.
lielumā
atlikumā
uz
1929. g. 2. oktobri. Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod., pagasta ,,Šauting - Pīrag Ns 95"
Liepājā,
Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Gustava
Ferdinanda
Baumpamatojoties
uz civ. proc. lik. mājas, 48,88 desetīnas platībā,
Ns 109/29.
15217b
Sekretāra pal. F. Kāps.
gartena vārdu;
1958. p., paziņo, ka šīs tiesas sēdē ar zemes grāmatu reģ. Ns 1844;
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
Jelgavas apgabaltiesa
2) ka īpašums publiskiem torSekretāra v. E. Rolavs. š. g. 2. novembrī attaisīs un nouz civ. proc. lik. 293., 301. un zemes grāmatu nodaļā minētās
lasīs 1920. g. 29. jūlijā mir. Angiem apvērtēts par Ls 4000,—;
309'.-p. pamata uzaicina Jāni hipotēkāriskās
obligācijas
dzēLiepājas apgabaltiesa,
dreja Uljana d. Fedorova testa3) ka īpašums apgrūtināts ar
Gūtu.kura dzīvesvieta nezināma, šanu no zemes grāmatām un
Ns 4045a/29.
pamatojoties uz Valsts zemes mentu.
hipotēku parādiem par Ls 3566,66
četru mēnešu laikā ierasties šai
3) iemaksāto naudu glabāt bankas lūgumu,
Daugavpilī, 1929. g. 10. okt. ar0 ;
š. g. 23. sept.
tiesā saņemt norakstus no viņa tiesas depozītā un izmaksāt augPriekšsēd. b. A. Strazdiņš.
nolēma:
4) ka personām, kuras vēlas
sievas Emilijas Gūts iesūdzības stāk minētā prasības dokumenta
1. atzīt
par
samaksātu
un 16085z
Sekr. v. J. Tiltiņš.
pie
torgiem dalību
ņemt,
jāraksta viņu laulības šķiršanas iesniedzējam.
iznīcinātu
šādu
hipotēkārisko
iemaksā zalogs — desmitā daļa
Latgales
apgabaltiesas
1.
civīlnod.,
lietā un no pielikumiem un uzdot
Liepājā,
1929. g. 2. oktobrī.
obligāciju, kura apgrūtina Nano apvērtēšanas
summas; un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
15213b
savu dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Xs 543/29.
tālijai Embovic piederošu
ne5) ka zemes grāmatas uz šo
1958. p., paziņo, ka šīs tiesas sēdē
Ja minētā laikā aicināmais nePriekšsēd. b. A. Kiršfelds.
kustamu
mantu
Liepājas
apr.
īpašumu tiek vestas Jēkabpilsš. g. 2. novembr i attaisīs un noierastos, lietu noliks uz termiņu
Sekretāra v. E. Rolavs.
Ezeres pag. ,,Cinne-Vidus Ns 81"
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.
lasīs
1929.
g.
15.
aprīlī
mir.
Jāzepa
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
mājas ar krep. Ns 657, un noPersonām,
kurām ir kādas
Liepājas apgabaltiesa,
Jāņa
d.
Tauscinska
testamentu.
Ja ieradīsies,bet savu dzīvesvietu
stiprinātu
1911.
g. 3. martā
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
Daugavpilī, 1929. g. 10. oktobrī kas pārdošanu nepielaiž, tādas
Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz pamatojoties uz Jāņa Branta zem žurn. Ne 289, — 2655 rbļ.
16086z
Ns 3985a'29.
tiesas sēdi un visus pārējos palūgumu, š. g. 23. sept. nolēma: 98 kap. lielumā
uz Lielezeres
tiesības jāuzrāda līdz pārdoPriekšsēd. b. A. Strazdiņš.
1) atzīt par samaksātu hipotē- fideikomisa
pīrus atstās' tiesas kancelejā.
vārdu;
šanas dienai.
Sekretāra
Tiltiņš.
kura
apgrūtina
v.
kārisku obligāciju,
Jelgavā, 1929. g. 2. oktobrī.
J.
2) atvēlēt
lūdzējai
pieprasīt
Visi
papīri
un dokumenti,

g. pamatodamās uz 1923. g.18. jūlija

kādas tiesības uz mir. Jāņa Anža d.

kustamu mantu
Valsts
muižas zemes gabalu Ns XXVIII,
ar nosaukumu ,,Grīslis-Jan" , ar

un

decembrī
Veļķu
pagastā lik. par biedrībām, savienībām
mirušā Jāņa Anža dēla Cukura, un politiskām organizācijām 17.p.
1923. g.
13. maijā
mājas paziņo, ka minētā tiesa civīlnokārtībā
taisīto testamentu, kā daļas
1929. g. 26. septembra

ir kaut

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa
saskaņā

paziņo, ka šīs tiesas 1929.
12. decembra atklātā tiesas sēdē
tiks nolasīts 1926. g. 16. novembrī
Saldus pagastā mirušā Jāņa MiSaldus ķeļa d. Boma testaments. '

no pielikumiem, un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais neierastos, lietu noliks uz termiņu

27.

arī visas personas, kurām

apgabaltiesa,

uz civ.
proc.
lik.
293.,
301.
glabāt
un
309. p.
pamata
uzaicina
tiesas depozītā un izmaksāt augJāzepu
dzīves
Žamaitis, kura
stāk minētā prasības dokumenta
vieta nezināma, četru mēnešu'

kop. 2451. p. pamata, uzaicina
Priekšsēd. v. R. Mūllers.
visas personas, kurām ir kaut
Sekretāra pal. F. Kāps.
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šāī tiesā
1929. g. Jelgavas apgabalt. reģistrāc. nod.,
1.

Liepājas

pamatojoties uz Jāņa Grīsla lūguma, š. g. 23. sept. nolēma:
1) atzīt par samaksātu hipotēkārisku obligāciju, kura apgrūtina
Grīslim
piederošu
neJānim

noteiktas

ziņas

par
dzīvs,

neienāks
to ka Klāvs Zunde ir
_
viņu atzīs par mirušu.
oktobri.
Liepājā. 1929. g. 2.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

dacha
vārdu
un
2)
1905.
ģ.
4. martā 400
rbļ.
lielumā uz
Saldus krāj-aizdevu kases vārdu;
2) atvēlēt
lūdzējam pieprasīt

zemes

grāmatu

hipotēkārisko

no

zemes

nodaļā

obligāciju

minēto
dzēšanu

grāmatām.

Liepājā,

1929. g.

2.

oktobri.

15215b
Ns 588/29.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.
Liepājas

apgabaltiesa,

zemes

grāmatu

hipotēkāriskās

nodaļā

minētās

obligācijas

dzē-

šanu no zemes grāmatām.
Liepājā,

1929.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatojoties
1958.

g. 2.

p.,

uz

civ.

ka

paziņo,

lik.

attiecošies uz pārdodamo īpašumi! , ir ieskatāmi Jelgavas ap-

šīs tiesas

gabaltiesas civīlnodaļas kancelejā.

proc.

oktobri. sēdē š. g. 2. novembrī attaisīs un
Jelgavā, 1929. g. 12. oktobri.
Ns 171/29.
15218b
nolasīs 1929. g. 29. martā mir. 16142b Tiesu izp. K. Burdais.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. Konstantina Antona d. JachimoJelgavas apgabaltiesas Jelgavas
Sekretāra v. E. Rolavs. viča testamentu.
Ns 3027a/29. pilsētas
tiesu
izpildītājs, kura
Daugavpilī, 1929. g. 10. oktobrī kanceleja atrodas Jelgavā, AkaLiepājas apgabaltiesa,
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. dēmijas ielā Xs 24, ist. 20, paziņo:
pamatojoties
uz Moža Jakob16087z
Sekr. v. J. Tiltiņš.
1) ka
Valsts
zemes bankas
sona
lūguma, š. g. 23. sept.
Latgales apgabaltiesas

nolēma:
1)

atzīt

par

samaksātu

un

iznīcinātu
šādu
hipotēkārisku
obligāciju, kura apgrūtina Možam
piederošu
nekuJākobsonam
stamu mantu Liepājā, ar krep.
Ns 3353, un nostiprināta 1908. g.
6. februārī
2500 rbļ. lielumā
uz Vilhelma
vārdu;

Fridricha

d. Rēdera

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās
obligācijas
dzē-

šanu no zemes grāmatām.
Liepājā, 1929. g. 2. oktobrī.
15219b
Ns 166/29.
Pr iekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra

v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

1)

atzīt

iznīcinātu

par

samaksātu

un

šādu
hipotēkārisku
kura apgrūtina
La-

obligāciju,
vīzei Kilevics

š. g. 2. novembrī attaisīs un nolasīs 1929. g. 19. jūnijā (v. st.) mir.

Anneles Jāna
stamentu. '

piederošu

neku-

stamu

m.

Daugavpilī,

Kučinskis teNs 3903a 29.

1929. g.

10. okt.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
16088z Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatoj. uz civ. proc. lik. 1958. p.,

paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g.
2. novembri attaisīs un nolasīs
1929.

g.

Jura

d.

1.

jūnijā

mir.

Anša

Ļūļas testamentu.

Daugavpilī,

1929. g. 10. okt.
Ns 3902 a29.

16089z

Priekšsēd.

lūguma, š. g. 23. sept. nolēma:

b. A. Strazdiņš.

Sekretāra

v. J. Tiltiņš

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatojoties uz civ.
proc.
lik.
1958. p., paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 2. novembri attaisīs un
nolasīs 1929. g. 7. februārī mir.

mantu
Saldū
ar krep.
1896. g. Pāvila Mārtiņa d. Elkšņe-KrieNs 98, un nostiprinātu
Xs 3189a 29.
106 rbļ. 42
kap. vana testamentu.
23. februārī
Daugavpilī, 1929. g. 10. okt.
lielumā uz Saldus
krāj-aizdevu
Priekšsēd.

sabiedrības
vārdu;
2) atvēlēt
lūdzējai

pieprasīt

b.

A.

Strazdiņš.

16090z Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Rīgas
16. iec.
miertiesnesis,
uz Viļā Grasmaņa zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās
obligācijas
dzēuz civ. proc. lik. 146041 .— 1460«.
lūguma, š. g. 23. sept. nolēma:
grāmatām.
un viet. civ. lik. 4404. p. pamata,
1) atzīt par samaksātām
un šanu no zemes
Liepājā,
1929. g. 2. oktobri. saskaņā ar savu 1929. g. 5. okt.
hipotēkāriskās obliiznīcinātām
15220b
Ns 121 29.
lēmumu, izsludina par anulētu
gācijas, kuras apgrūtina Vilim
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. un nederīgu ģenerālpilnvaru, izd.
Grasmanim piederošu nekustamu
Sekretāra v. E. Rolavs. no Teodora Derksa — zv. adv.
muižas
mantu
Valsts Saldus
pal.
Heinricham
Brūmmeram,
ar
nosaukumu
zemes
gabalu
Liepājas apgabaltiesa,
un apliecinātu pie Rīgas notāra
„Priežukaln Xs 70" ar krep.
pamatojoties
uz Rochas-Fridas
R.
Voigta
1926. g. 1. sept.
Ns 3714, un nostiprinātas par
lūguma, š. g. ar reģ. Ns 8382 1926. g.
labu Saldus krāj-aizdevu kasei: Bik - Bikovskis
pamatojoties

1) 1912. g. 22. maijā 2.000 rbļ.
ar
žurn. Ns 627 un
lielumā
2) 1912. gada 3. dec. 1.000 rbļ.

lielumā

ar

žurn.

Ns

1709;

2)

atvēlēt lūdzējam pieprasīt
nodaļā
minēto
zemes grāmatu
hipotēkārisko obligāciju dzēšanu

no

zemes

grāmatām.
1929. g. 2.

Liepājā,
Ns 582 29.

oktobrī.

15216b
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

23.

1)

sept. nolēma:
atzīt
par

L. Ns 1350 29.

15710b

samaksātām
Miertiesnesis Bil manis.
šādas hipotēkāriskās obligācijas,
Kļūdas izlabojums.
kuras apgrūtina Rochai-Freidai
Baltinavas
iec.
miertiesneša
neBik-Bikovskis
piederošu
slud., iespiesta š. g. 16. augusta
kustamu mantu Liepājā ar krep.
183. num.
,,Valdības Vēstnesī"
Ns 332. un nostiprinātas 1) 1911 .§•
par Izidora Svilpes mantinieku
22.

jūnijā

uz

Āhramajankeļa

blanko

20.000

cedētu

un

rbļ.

lielumā

Švarca
2)

1914.

v.

izsaukšanu,

jābūt:

-nilps",

kā

Akermaņa

1929. g. 18. decembri,

„Svilpe", bet

kļūdaini

ie-

pārdos Dāvā Jāņa

d. Akermaņa

nekustamu īpašumu, Bauskas apr.
Rundāles

pag.

„Udre

Ns 92"

mājas,ar zemes grāmatu reģ.Ns92;

2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 2300,—;
3) ka

īpašums apgrūtināts

ar

hipotēku parādiem par Ls 14.000,
ar » ,,;
4) ka personām, kuras vēlas
pie
torgiem
dalību
ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes

grāmatas uz šo
JelgavasBauskas zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām
ir kādas

īpašumu

tiek

vestas

tiesības uz pārdodamo īpašumu,
pārdošanu nepielaiž, tādas

kas

tiesības

jāuzrāda

līdz

pār-

došanas dienai.
Visi p.?p?ri un dokumenti , attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi
Jelgavas apgabaltiesas

civīlnodaļas
kanceleiā.
1929. g. 12. oktobrī.
16143b Tiesu izp. K- Burdais.

Jelgavā,

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu
izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 24, ist.20, paziņo:
1) ka
Valsts
zemes bankas
prasības apmierināšanai no Elizabetes Peskops 1929. g. 18. dec,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos
Elizabetes
Peskops
ne-

kustamu īpašumu, Venstpils apr.
Zūru pag. „LejasgaIu Ns 62 F
un Fa" mājas, 24 hekt. platībā,
ar
zemes
grāmatu
reģistra
Ns 2983 814";
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts

par Ls 3200,— ;
3) ka īpašums apgrūtināts ar

hipotēku parādiem par Ls3600,—
ar"
4) ka personām, kuras vēlas

pie
torgiem
dalību
ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
Baltinavā, 1929. g. 10. okt.
no apvērtēšanas summas; un
16161r
Ns 103
5) ka zemes grāmatas uz šo
:rt. V. i. (paraksts).
īpašumu tiek vestas Ventspils
Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu zemes grāmatu nodaļā.
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.
Personām, kurām
ir kādas
22. oktobri, plks ' t. 10 dienā, Rīgā, t iesības uz pārdodamo īpašumu,

g. spiests.

10.000 rbļ. lielumā
uz Šmueļa Sūra vārdu, blanko
cedēta;
Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.,
2) atvēlēt lūdzējai
pieprasīt
1460. p.
lik.
uz ' civ. proc.
ar viņas zemes grāmatu nodaļā minēto
paziņo, ka
pamata
hipotēkārisko obligāciju dzēšanu
1929. g. 26. sept. lēmumu reģ.
no zemes grāmatām un
Savstarpējā apdrošinās, biedrība
glabāt
3) iemaksāto naudu
,,.Merkur"' ir ievesta kooperatīvu
tiesas
depozītā
un
izmaksāt
savienību
un
viņu
sabiedrību
augstāk minēto prasības dokureģistra
I daļā.
mentu iesniedzējam.
atrodas
sēdeklis
Valdes
ktobri.
Liepājā. 1929
15134
Liepājā. X
15221b
Liepājā,
1929
g. 2. oktobrī.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
A. Kiršfelds.
pārzinis
Nod.
Sekretāra v. E. Rolavs.
Sekretāra v. E. Speķi
17. decembri

prasības apmierināšanai no Dāvā

uz civ. proc. lik. pīkst. 10. rītā, Jelgavas apgabal1958. p., paziņo, ka šīs tiesas sēdē tiesas sēžu zālē- publiskos torgos

Kilevics

pamatojoties uz Lavīzes

1. civīlnod.,

pamatojoties

Šķūņu

ielā

Sarkisa

Elbeķa

Ns.

12 14,

pārdos kas pārdošanu

kustamu mantu,

nepielaiž, tādas

tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

sastāvošu
no mēbeļu
drēbes
u. c. novērtētu par Ls 5480.
Visi papīri un dokumenti, atIzzināt sarakstu, novērtējumu, tiecošies uz pārdodadamo īpakā ari apskatīt pārdodamo mantu šumu, ir ieskatāmi Jelgavas apvarēs pārdošanas dienā uz vietas. gabaltiesas civīlnodaļas kai
Rīgā, 1929. g. 14. oktobrī.
Jelgavā. 1929. g. 12. oktobri.
16196

Tiesu izp. L. Jakstiņš.

16144b

Tiesu izp. K. Burda's.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Jāna
Matīsa d. Stūres 1929. g. 18. dec.,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jāņa Matīsa d. Stūres
nekustamu īpašumu, Talsu apr.
Cēres pag. ,,Oksele" mājas, 45,84
hektāru platībā, ar zemes grām.
reģ. Ns 672;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 6000,—;
3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 18.600,
ar %;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību
ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas TukumaTalsu zemes grāmatu nodaļā.

5) ka zemes grāmatas uz
īpašumu

tiesības

jāuzrāda

līdz

pār-

vestas

šo

Tukuma-

Talsu zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo ipašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā.
Jelgavā, 1929. g. 12. oktobri.
16148b

Tiesu izo. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasības

pēc

1925. g. 2. aprīlī

ar žurn. Ns B 883 korrob. parāda raksta Ls 3254,89 ar %
un izdevumiem apmierināšanai
no Matīsa Brigera 1929.g. 18.dec,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē publiskos torgos

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu, pārdos
kas pārdošanu nepielaiž, tādas

tiek

Matīsa

Anša d. Brīgera
apr.
Kandavas
pagasta
,,Mežgalu
Ns 53F" mājas, 19,36 hektāru

nekustamu

īpašumu, Talsu

Jelgavas apgabaltiesas Je!gav»s
kura
pilsētas tiesu izpildītājs,
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 24, ist. 20. paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Lības
Jāna m. Rozenbergs, dzim. Nusber ' gs, 1929. g. 18. dec, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskos
torgos pārdos
Lības Jāņa m. Rozenbergs, dzim.
Nusbergs,
nekustamo īpašumu,
Jēkabpils apr. Seces pag. ,,Praule
Ns 58" mājas, 6461 desetīnas
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1900;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 3400,—;
3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādiem par Ls 3000,—
ar % un 1800 c. rbļ.;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību
ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas JēkabpilsIlūkstes zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas

došanas dienai.
Visi papīri un dokumenti, at- platībā, ar zemes grāmatu reģ. tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu, Ns 1266;
2) ka īpašums publiskiem torir ieskatāmi Jelgavas apgabalVisi papīri un dokumenti, atgiem apvērtēts par Ls 3400,—; tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
tiesas civīlnodaļas kancelejā.
3) ka īpašums apgrūtināts ar ir ieskatāmi Jelgavas apgabalJelgavā, 1929. g. 12. oktobri.
hip. parādiem par Ls 3400,— tiesas civīlnodaļas kancelejā.
16145b Tiesu izp. K. Burdais.
ar0 ;
Jelgavā, 1929. g. 12. oktobrī.
4) ka personām, kuras vēlas 16152b Tiesu izp. K. Burdais.
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs,
kura pie torgiem dalību ņemt, jāLiepājas apgabaltiesas tiesu iziemaksā zalogs — desmitā daļa
kanceleja atrodas Jelgavā, Akapildītājs par Liepājas apr. 1. iec,
dēmijas ielā Xs 24, ist. 20, paziņo: no apvērtēšanas summas; un
1) ka Valsts zemes bankas
5) ka zemes grāmatas uz šo kura kanceleja atrodas Liepājā,
prasības apmierināšanai no Mār- īpašumu tiek vestas Tukuma- Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz
tiņa Mārtiņa d. Avotiņa 1929. g.
18. decembrī, pīkst.
10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Mārtiņa
Mārtiņa

d.

Avotiņa

nekustamu

īpašumu Jēkabpils apr. Biržu
pag. „Skrīver-Avoting Ns 97"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1847;
2) kā īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 1500,—;
3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādiem
par Ls 1300,—
ar o/ 0 ;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas;

un

5) ka zemes grāmatās uz šo
īpašumu tiek vestas JēkabpilsHūkstes zemes grāmatu nodaļā.
kurām
ir kādas
uz pārdodamo īpašumu,

Personām,
tiesības

kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
jr ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas

civīlnodaļas

kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 12. oktobri.
16146b

Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 24, ist.20, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
apmierināšanai
no
prasības
Vasilija
dēla
MikīSīmaņa
18. decembrī,
tova
1929. g.
pīkst. 10 rītā Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Sīmaņa Vasilija d. Mikītova nekustamu īpašumu, Jēkabpils apr. Zasas pag. ,,Vaski
Ns 78F" mājas, 21,46 hektāru
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
pilsētas

tiesu

izpildītājs,

Ns 5245;
2) ka īpašums publiskiem

torgiem apvērtēts par Ls 1000,—;
3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādiem par Ls 800,—

ar%;

.

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas JēkabpilsIlūkstes zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Jelgavas apgabalkancelejā.
tiesas civīlnodaļas
Jelgavā, 1929. g. 12. oktobri.
16147b
Tiesu izp. K. Burdais.
Jelgavas apgabaltiesas

Jelgavas

tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Andreja Bērziņa 1929. g. 18. dec,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Andreja Jāņa d. Bērziņa
nekustamu īpašumu,Tukuma apr.
Blīdenes pag. ,,Prātnieku" mājas,
15,44 hektāru platībā, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 2347;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls _ 3000,—;
3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādiem par Ls 2800 —

pilsētas

Visi raksti un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļas kanceleja, vai
pie tiesu izpildītāja.
Liepājā, 1929.g. 10.okt. Ns 3999
16154

Tiesu

izp.

Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu* izpildītājs par Liepājas apr. 1. iec,
kura kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz
civ. proc.
lik.
1141.,
1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
20. decembrī, plkšt.
10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas zālē pārdos pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustamu
īpašumu, piederošu
Lapiņām
Matisa d. Auderam,
sastāvošs iz Kalētu ,,Dārzenieka "
mājas, kūjas aptver 17,86 deset.,
kurš atrodas Liepājas apriņķī,
un
ierakstīts
Kalētu pagastā
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ns 3248.
Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 2700,— un tiek pārdots dēļ Valsts zemes bankas aiz-

atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ns 24, ist. 20, pa-

ziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Lamberta Šmidt-Pētersona 1929. g.
18. decembrī, pīkst.
10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Lamberta
Friča d. Šmidt-Pētersona nekustamu īpašumu, Jēkabpils apr.
Mēmeles pag. ,,Briežu" mājas,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 5126, —
41,967 hektāru platībā;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 8400,—;
3) ka

īpašums apgrūtināts

ar

hip. parādiem par Ls 7.700,—
ar %;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem
dalību
ņemt, jāiemaksā

zalogs — desmitā

daļa

no apvērtēšanas summas; un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas JēkabpilsIlūkstes zemes grāmatu nodaļā.
ir
kādas
Personām, kurām
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības

jāuzrāda

līdz

pār-

došanas dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pātrdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā.
Jelgavā, 1929. g. 12. oktobrī.
16151b
Tiesu izp. K. Burdais

16153

Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

šanas.

ka

10. oktobra

š. g.

numura

izsludinātās

iZSOļ

1) eļļas laku „Boddi" vagonu — 500 kg un
2) eļļas laku „Flatting" vagonu — 500 kg

termiņš tiek pārcelts no š. g. 17. oktobra

L4420

ifi

uz š. g. 22. oktobri.

Artilērijas laboratorija Liepnin

Kara ostā,

Laboratorijas ielā Ns I, sarīko
pulksten 11,

1929. g

'
14 nm,
"«vembrī

,

saeemsī&u

uz Icisternu smacējošu Itin gliai

Piedāvājumi, nodrošināti ar 5% no summas, slēgtās
loksnēs ar uzrakstu:
„Uz 1929. g. 14. novembra sacensīh «
iesūtāmi Artlerijas
laboratorijai līdz
1929. g. 14. novemb
'
pulkst.
1!. Techniskos un izsoles noteikumus uz
izsūta.

pieprasu^'"
14451

1

Benkavas virsmežniecība

Bez minētās prasības uz

šo nekustamu īpašumu ir no- pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 29. oktobri, Vecauces pag.
namā
stiprināti hipotēku parādi: priekš
augošu mežu uz fondā nodotās zemes
Valsts zemes bankas Ls 2000,—
priekš M. Rode Ls 2000,— priekš III iec. mežniecībā, Fazānu novadā, viena vienība nēc r-pim,,
u
Jūlijas Audars Ls 6100,— un
skaita, vērtībā Ls 273,—.
priekš Reņģes muitas Ls 165,—
Izsoles noteikumi tādi paši, kādi iespiesti pie virsmežni
ecība*
soda naudas.
sludinājuma „Vald. Vēstn." Ns 223 no 1929. g.
Solīšana sāksies saskaņā ar
16176
Benkavas virsmežniecība.
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-

Krustpīl

virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1929. g. 8. novembrī,
mežniecībā, Veselmuižā,

Krustpils

I iecirkņa

augošu mežu pēc platības:
Krustpils I iec. mežniecības, Barviksila novadā, 4. apgaitā
Rugatnieku purvā, 12 vienības, vērtībā no Ls 9,— līdz Ls 13— '
Mežu pārdos uz zemkop. ministra apstiprināto nosacījumu
un mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. ģ. 15. aprīļa likuma
pamata.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. *
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās

izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda
jāpapildina
līdz
10% no
summas, par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems arī :l)Latv.valsts iekšējo aizņēmumu
obligācijas, Latv. hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes
bankas 6% ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.
Skaidrā naudā iemaksātās drošības naudas ieskaitīs, pēdējā maksājumā. Par pārdevumiem
rakstiski
līgumi nav slēdzami ja
pircējs visu pirkuma summu samaksā ne vēlāk, kā mēneša laikā
pēc izsoles dienas.
Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāsamaksā no vienības pārdošanas summas cirtumu vietu satīrīšanai 10% tīrīšanas naudas.
Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, tad drošības nauda ciršanas
vietu tīrīšanai nav jāmaksā.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai
nolemtās vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Krustpils virsmežniecībā un liec. mežniecībā,
Veselmuižā, Krustpils pagastā.
16177
Krustpils virsmežniecība.

Piebalgas
pārdos

mutiskā

izsolē

virsmežniecība

1929. g. 5. novembrī,

Dzērbenes pagasta

namā,

saimnieciskā kārtā sagatavotus materiālus:
1 iec mežniecībā, Dzērbenes novadā, 1928. g. cirsmā, kvart.10,
21, 23 un uz 7. apg. mežsarga dienesta zemes, 1927. g. cirsmā,
kvart. 39, dedzināmo malku 5 vienībās no 30,75 līdz 97,50 steru
vienība, vērtībā no Ls 80 līdz Ls 225.
IV iecmežniecibā, Bānūžu novadā, 1929. g. cirsmā, kvart. 11,
18 un 19:
1) dedzināmo malku 10 vienībās no 30 līdz 150 steru
vienība, vērtībā no Ls 63 līdz Ls 345 un 2) oša baļķus 1 vienībā
— 43 gab., vērtībā par Ls 240.
Izsole sāksies pulksten

12 dienā.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
pēc
10% drošības naudas no attiecīgas vienības vērtības, kura
nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas. Kā drogašības naudu pieņems arī Latvijas
banku un kredītiestāžu
rantijas.
Izsolē izsludinātie

materiāli pircējam jāpieņem tādā stāvoklī,
kādā tie uz vietas atrodas, bez pārmērīšanas un šķirošanas.
vai
no priekšrocīgu
prasību
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
summas, skatoties no tam, kura no izsoles pēc saviem ieskatiem.
summa būs augstāka pārdošanas
Izsoles vienību saraksti ar malkas grēdu numuriem un novērtēšanas

summas

Ls 6700,—

pildītājs par Liepājas apr. 1. iec.
kura kanceleja atrodas Liepājā, dienā.
Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz
Personām, kuras vēlas ņemt
civ.
proc.
lik.
1141.,
1143., dalību
vairāksolīšanā , ir jāie1146.—1149.p., paziņo, ka 1929.g. maksā Ls
670,— drošības naudas.
20. decembrī, pīkst. ' 10 no rīta,
Personām, kurām ir kādas
Liepājas
apgabaltiesas
zālē tiesības uz pārdodamo
īpašumu,
pārdos pirmā publiskā vairāk- kas pārdošanu nepielaiž, tādas
solīšanā nekustamu īpašumu, pie- tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
derošu Jānim Jāņa d. Pemperim, dienai.
sastāvošu
iz
zemes
gabala
Visi raksti un dokumenti, atNs XXXIX, atdalita no Rucavas tiecošies uz pārdodamo
īpašumu,
muižas un aptver 1,256 hektāru, ir ieskatāmi Liepājas apgabalkurš atrodas Liepājas apriņķī, tiesas civīlnodaļas kancelejā
, vai
Rucavas pagastā un ierakstīts
pie tiesu izpildītāja.
Ns 3999
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
Liepājā, 1929. g. 10. oktobri.
nodaļā ar krep. Ns 3500.
16156
Tiesu izpild. Ž. Kinens.
Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 1000 un tiek pārdots dēļ Ābrama Lipperta , c/s
Konzums, Jāņa Elke un citu
prasības
apmierināšanas.
Bez
>.
i
minētās
prasības uz
šo nekustamu
īpašumu ir nostipriMadonas apr. pr-ka pal. 1. iec
nāti
hipotēku
parādi: priekš paziņo, ka 1929. g. 29. oktobrī,
Valsts zemes bankas Ls 600,—. pīkst. 11 pie Saikavas pagasta
Solīšana sāksies saskaņā ar nama tiks
izpārdota
vairākciv. proc. lik. 1871. p. no nosolīšanā Jānim Krūklis piederoša
vērtēšanas summas Ls 1000 vai kustama
manta sastāvoša no
no priekšrocīgu prasību summas , 1 tumši brūnas spalvas govs,
skatoties no tam, kura summa 4 gadi veca, nocenota par Ls 120,
būs augstāka pārdošanas dienā. izpildot
Pirmās apdrošināšanas
Personām, kuras vēlas ņemt sabiedrības nelaimes gadījumos
dalību
vairāksolīšanā, ir jāie- rakstu no
1929. g. 17. aug
maksā Ls 100 drošības naudas. ar Ns 202/201.
Personām, kuram ir kādas
Izzināt
sarakstu, atsevišķas
tiesības uz pārdodamo īpašumu, mantas nocenojumu, kā arī apkas pārdošanu nepielaiž, tādas skatīt pārdodamo mantu varēs
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas pārdošanas dienā uz vietas.

Radiofona stacija izsludina par
ar %;
4) ka personām, kuras veļas nederīgu un atsauc radiofona
Ns 21506, kā
pie torgiem dalību ņemt, jā- lietošanas atļauju
1928. gada
iemaksā zalogs — desmitā daļa nozaudētu, izdotu
4. aprīlī ar Veras Vilciņš v. L4416 dienai.
no apvērtēšanas summas; un

aizrāda,

Tuvākas: ziņas sniedz Artilērijas laboratorijas
saimniecība*
devuma termiņmaksas Ls 246,72 daļa, darba dienās no pulkst. 9—15. Piegāde
— 3 mēneši
ar soda naudu un publikācijas
izdevumiem prasības apmierinā-

tēšanas summas Ls 2700,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
proc.
lik.
1141.,
1143., skatoties no tam, kura summa
Talsu zemes grāmatu nodaļā. civ.
būs augstāka pārdošanas dienā.
Personām, kurām ir kādas 1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
Personām, kuras vēlas ņemt
10 rītā,
tiesības uz pārdodamo īpašumu, 20. decembrī, pīkst.
dalību vairāksolīšanā, ir jāiekas pārdošanu nepielaiž, tādas Liepājas apgabaltiesas zālē pārdos pirmā publiskā vairāksolīšanā maksā Ls 270,— drošības naudas.
tiesības jāuzrāda līdz pārPersonām, kurām ir kādas
nekustamu īpašumu
piederošu
došanas dienai.
Visi papīri un dokumenti, at- Gustavam Anša d. Feldmanim, tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž,
tādas
tiecošies uz pārdodamo īpašumu, sastāvošu iz Embūtes pagasta
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
„Ruņu kroga un Pudik mežir ieskatāmi Jelgavas apgabaldienai.
sarga būdas",
kurš
atrodas
tiesas civīlnodaļas kancelejā.
Visi raksti un dokumenti, atLiepājas
Embūtes
pag.
apriņķī,
Jelgavā, 1929. g. 12. oktobrī.
16149b
Tiesu izo. K. Burdais.
un ierakstīts Liepājas-Aizputes tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
zemes grāmatu nodaļā ar krep. ir ieskatāmi Liepājas apgabalJelgavas apgabaltiesas Jelgavas Ns 7.
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
pie tiesu izpildītāja.
Ns 3999
Šis nekustams īpašums ir nokanceleja atrodas Jelgavā, AkaLiepājā, 1929. g. 10. oktobri.
vērtēts uz Ls 13.100 un tiek
dēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo: pārdots
dēļ
Valsts
zemes 16155 Tiesu izpild. Ž. Kinens.
1) ka Valsts zemes, bankas bankas aizdevuma termiņmaksas
Liepājas apgabaltiesas tiesu izprasības apmierināšanai no Jāņa Ls 1193,39 ar soda naudu un izApsalona 1929. g. 18. decembrī, pildīšanas izdevumiem prasības pildītājs par Liepājas apr. 1. iec,
kura kanceleja atrodas Liepājā,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabalapmierināšanas.
Bez minētās
tiesas sēžu zālē publiskos torgos prasības uz šo nekustamu īpa- Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz
proc.
lik.
1141.,
1143.,
pārdos Jāņa Kārļa d. Apsalona šumu ir nostiprināti hipotēku civ.
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
nekustamu īpašumu, Ventspils parādi:
priekš Valsts
zemes
20. decembrī, pīkst.
10 rītā,
apr. Dundagas pag. ,,Lazdukalni " bankas Ls 11.500, priekš
Jāņa
mājas, 22,21 hektāru platībā, Petrovska Ls 4500 un nodroši- Liepājas apgabaltiesas zālē pārdos pirmā publiskā vairāksolīšanā
ar zemes grām. reģ. Ns 1960/7269; nātas sabiedrības
,,Zelta Lats" nekustamu īpašumu, piederošu
2) ka īpašums publiskiem torprasības par Ls 4500.
d. Berengiem apvērtēts par Ls 3200,—;
Solīšana sāksies saskaņā ar Fricim-Alfredam, Jānā
3) ka īpašums apgrūtināts ar civ proc. lik. 1871. p. no no- dam un Olgai-Elzai-Matildei Jāņa
hip. parādiem par Ls 2800,— vērtēšanas summas Ls 13.100 vai m. Berends, sastāvošs iz Dēsel 'es
,,Upenieku" mājas, kuras aptver
ar o/ 0 ;
no priekšrocīgu prasību summas,
4) ka personām, kuras vēlas skatoties no tam, kura summa 202 pūrvietas un 4 kapes, kurš
pie torgiem dalību ņemt, jā- būs augstāka pārdošanas dienā. atrodas Liepājas apr., Nīgrandas
pagastā un ierakstīts Liepājasiemaksā zalogs — desmitā daļa
Personām, kuras vēlas ņemt
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
no apvērtēšanas summas, un
dalību
vairāksolīšanā, ir jāie5) ka zemes grāmatas uz šo maksā Ls 1310 drošības naudas, ar krep. Ns 291.
īpašumu tiek vestas Ventspils ka ari jāiesniedz
Šis nekustams īpašums ir noapliecība par
zemes grāmatu nodaļā.
to, ka no Tieslietu ministrijas vērtēts uz Ls 6700,— un tiek pārPersonām, kurām
ir kādas puses minētām personām nav dots dēļ Valsts zemes bankas aiztiesības uz pārdodamo īpašumu, šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu. devuma termiņmaksas Ls 303,06
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
'
ir kādas ar soda naudu un publikācijas
Personām, kurām
tiesības jāuzrāda līdz pār- tiesības uz pārdodamo īpašumu, izdevumiem prasības apmierinādošanas dienai.
kas pārdošanu nepielaiž, tādas šanas. Bez minētās prasības uz
Visi papīri un dokumenti, at- tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas šo nekustamu īpašumu ir notiecošies uz pārdodamo īpašumu dienai.
stiprināti hipotēku parādi: priekš
Ir ieskatāmi Jelgavas apgabalValsts zemes bankas Ls 5000,—
Visi raksti un dokumenti, attiesas civīlnodaļas kancelejā.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu, un priekš Jāņa un Līnas BerenJelgavā, 1929. g. 12. oktobri. ir ieskatāmi Liepājas apgabaldiem Ls 1500,— un mūža alimenti
16150b Tiesu izp. K. Burdais. tiesas civīlnodaļas kancelejā,
vai priekš minētiem Berendiem.
Solīšana sāksies saskaņā ar
Ns 3999
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas pie tiesu izpildītāja.
civ. proc. lik. 1871. p. no noLiepājā, 1929. g. 10. oktobrī.
pilsētas tiesu
izpildītājs,
kura
kanceleja

Dzelzceļu virsvaldes materiālu ap»

Ultu irstamu
siuāinajumL

16166r

2*

teikumi virsmežniecības kancelejā.

Piebalgas virsmežniecība. ____

16179

Vecsalaces
pārdos mutiskā

virsmežniecība

izsolē 1929. g. 20. novembrī, Sveiciema II iecirkņa
mežniecības telpās, Avotkalnā,

au&ošu melu.

II iec. mežniecībā, Sveiciema novadā, pēc platības 1 vienību
no
8,12 ha, vērtībā Ls 635; un pēc celmu skaita 7 vienības
6—28 kokiem, vērtībā no Ls 6—29.
V iec. mežniecībā, Sveiciema novadā, pēc platības 7 vienības
no 0,79—1,61 ha, vērtībā no Ls 78—126.
Mežu pārdos
uz
apstiprināto nozemkopības
ministra
sacījumu un meža un meža materiālu pārdošanas 1925. %?
15. aprīļa likuma pamata.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
vērtības.
10% drošības naudu no attiecīgo vienību izsludinātās
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas ,
par kādu vienība nosolīta.
. ...
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekseļ
aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zmie .-}ļ"
Valsts zemes bankas 6% ķīlu
zinies, 3) banku un kreditbiedriou
garantijas.
..
Skaidrā naudā iemaksātās drošības naudas ieskaitīs P .*J
maksājumā, jā ciršana izdarīta pareizi un zaudējumi valstij na
nodarīti, par pārdevumiem rakstiski līgumi nav slēdzami, ja ?[ lLļ'
visu pirkuma summu samaksā ne vēlāk kā mēneša laika P
izsoles dienas.
jāieDrošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai valsts mežā
maksā 3%, bet uz fonda zemēm 10% no vienības Pārdosan
.: ņ
summas. Kultūru darbu izvešanai valsts mežā jāmaksā 15 ,0
vienības pārdošanas summas,
.
no- .
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
. . u
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie 'ecirK mežziņiem.

16178

Vecsalaces virsmežniecība.

Paziņojums.

ministris 1929. gada
apstiprinājis Liepājas
pilsētas krājkases statūtu " 3.,
44. un 45. panta grozījumus, ar
Finaiiču

9. oktobrī

kuriem

1) statūtu 3. panta beigās ievests noteikums, ka krājkases
pamatkapitāls iztaisa LslOO.000,
ko Liepājas pilsēta iemaksā no
saviem līdzekļiem;
2) statūtu 44. pantā noteikts,
ka turpmāk krājams rezerves
kapitāls, līdz tas sasniedz 10%
Reno noguldījumu summas.
zerves kapitāls glabājams valsts
aizņēmumu obligācijās, un
3) statūtu 45. pantā zaudējumu
segšanas kārtība paredzēta sekoša: ja

pārskata

gadā radušos

zaudējumu
segšanai nepietiktu
peļņas, tad zaudējumus sedz no
rezerves kapitāla, ja tā nepietiktu, tad no pamatkapitāla.
Pēdējam pamazinoties zem simts
tūkstoš latiem, iztrūkums papildināms no pilsētas līdzekļiem.
Banku nod. pr-ks A. Kacens.
16190r

Revidents V. Gailīts.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 21. oktobri, pīkst. 11

dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 10,
dz. 4, pārdos vairāksolīšanā Perlmana Icika kustamu mantu, novērtētu par Ls 435,— un sastāvošu

no

spoguļa, viņa

pianino
un trimo
1927./28. g. ienā-

kumu nodokļu parāda segšanai.
Rīgā, 1929. g. 14. oktobri.
Piedzinējs P. Zaķis.
16198
Rīgas prefektūras 8. iec. pr-ks
dara zināmu, ka š. g. 24. oktobri,

Valsts zemes banka,

atrod. Rigā.Valdemāra ielā Nal-b,
pamatojoties uz 1925.g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta paildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai:
1)
Valsts
zemes
bankas
Rēzeknes
nodaļas telpās,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā Ns 10,
1929.
gada
25.
novembrī,
pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā tiesību uz saimniecību ar ēkām, meliorācijām
un citiem zemes piederumiem,
kura atrodas Rēzeknes apriņķī,
Vidsmuižas
pagastā,
Grig' u 'ļu
sādžas viensētā Ns 9, 9-a un
9-b un piešķirta
Ādamam Izidora d. Ērtam.
2) Saimniecība
sastāv
no:
a) zemes kopplatībā
6,91 ha
viensētā; b) ēkas, dzīvojamā
ēka,
klēts,
kūts,
kambars,
šķūnis, rija-kuls un pirts.
3) Solīšana sāksies no Ls 275.—
4)

Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim: a) drošības naudu
Vs daļu no trešā pantā minētās
summas, t. i. Ls 55,—, b) Centrālās zemes ierīcības komitejas
apliecību, ka pircējam atļauts
iegūt no valsts zemes fonda
iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ apliecības izniegšanas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 nedēļas pirms izsoles dienas.
5) Tiesību ieguvējiem, tūliņ
pēc izsoles beigām, jāpapildina
iemaksātā drošības nauda līdz
Vs daļai no nosolītās summas.
Pārējās 4/5 daļas jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk, kā divas
nedēļas pēc izsoles.
Šo prasību neizpildīšanas gadījumā pircējs zaudē iemaksāto

pīkst. 10 rītā, Augustines ielā
Ns 5, otrreizējā ūtrupē par priekšā
likto cenu pārdos vairāksolīšanā
Eduardam
Kupčem
piederošas
mantas, sastāvošas no dažādām
mēbelēm, novērtētas par Ls 230
īres parāda dzēšanai, sask. ar
Rīgas 3. raj. īres valdes š. g. drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.
16. sept. izp. rakstu Ns 999.
1929. g. 10. oktobrī. Ns 87428
Izzināt sarakstu, novērtējumu
Valsts zemes banka,
un apskatīt mantas varēs pārdo16173
Rēzeknes nodaļa.
šanas dienā uz vietas.
16187r
Mārkalnes

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa

pag.

valde, Valkas

apriņķī, izsludina par nederīgu
izsludina
par nederīgu atļauju nozaudēto kara kļaus,
apliec.
automobiļu
mēģinājumu
brau- ! Ns 3580, izd. no Valkas kara
cieniem Ns 0—177, izd. 1929. g. apr. pr-ka 1923. g. 16. feb'r.
1. jūn. firmai
,,Amermotor ", ar Jēkaba Mārtiņa d. Šūpola
kura pieteikta par nozaudētu. vārdu.
14995b

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā,Valdemāra ielā .Vs 1 -b,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu
un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka Valsts zemes

Valsts zemes banka,
atrod.

Rīgā,
Valdemāra
ielā
Ns I-b, pamatojoties uz 1925. g.
29. maija likumu
par aizdevumu
nodrošināšanu, ieķīlājot
tiesības uz
lauku
nekustamu
mantu, un 1926. g. 31. marta
papildinājumu
pie šī likuma,
bankas aizdevumu piedzīšanai:
paziņo, ka Valsts zemes bankas
1)
Valsts
zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai:
Rēzeknes
nodaļas
telpās, Rē1) Valsts zemes bankas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā Nš Īd, zeknes" nodaļas telpās,
Rēzeknē,
1929.
gada
25.
novembri, Atbrīvošanas
alejā
Ns
10 *
pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā 1929. g. 27. novembrī, pīkst. 10
vairāksolīšanā tiesību uz saimniedienā, pārdos atklātā vairāksolīcību ar ēkām, meliorācijām un šanā tiesību uz saimniecību ar
citiem zemes piederumiem, kura ēkām, meliorācijām
un citiem
atrodas Rēzeknes apriņķī, Vidszemes piederumiem, kura atrodas
muižas
pagastā,
Vidsmuižas Rēzeknes apr., Bērzgales pag.,
muižas II daļas jaunsaimniecība Steivanču
sādžā
un
pieder.
Ns 199 F un piešķirta Jāzepam Veronikai Pētera m.,
Marijai,
Jāzepa d. Veveram (skat. Zemes Jēzupam un Annai
Rekšņiem
^
Ierīcības Vēstn." Ns 86, lapas (skat. ,,Zemes Ierīcības Vēstnesī"
pusē 8, ar kārtas Ns 46626).
Ns —, lapas pusē, kārtas Ns —).
2) Saimniecība sastāv no:
2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 22,85 ha
a) zemes kopplatībā 11,03 ha;
viensēta,
b) 1 dzīvojama eka,
1 klēts,
b. ēkas: 1 dzīvojama ēka ar
1 kambaris, 2 kūtis, 1 kuls
piebūvi, 1 klēts,
1 kamar riju.
bars, 2 kūtis,
3) Solīšana sāksies no Ls 1250.
1 šķūnis,
1 kuls ar riju un 1 pirts.
4) Izsolē varēs piedalīties per3) Solīšana sāksies no Ls 500.
sonas, kuras līdz izsoles sākumam
4) Izsolē varēs piedalīties pernodos izsoles noturēšanai pilnsonas, kuras līdz izsoles sākuvarotam Valsts zemes bankas
mam nodos izsoles noturēšanai
pārstāvim:
pilnvarotam Valsts zemes bankas
a) Drošības naudu '/B no trešā pārstāvim :
pantā minētās summas, t. i.
a. Drošības naudu »/B no trešā
Ls 250,— ;
pantā
minētās
summas ,
b) Centrālās
zemes ierīcības
t. i. Ls 1Q0.
komitejas atļauju, ka pirb. Centrālās zemes ierīcības
cējam
atļauts
iegūt no
komitejas apliecību, ka pirValsts zemes fonda iedalītu
cējam atļauts
iegūt
no
saimniecību.
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
Lūgumi dēļ apliecības izsniegierīcības komitejai vismaz divas šanas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.
nedēļas pirms izsoles dienas.
tūliņ
5) Tiesību
ieguvējam,
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
pēc izsoles beigām, jāpapildina
Izsoles beigām, jāpapildina ieiemaksātā drošības nauda līdz
maksātā drošības nauda līdz V5
'/5 no nosolītās summas. Pārējās no nosolītās summas.
Pārējās %
4/b jāiemaksā Valsts zemes bankai
Valsts zemes bankai
ne vēlāk, kā divas nedēļas pēc jāiemaksā
izsoles.
Šo prasību neizpildīšanas gadījumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz

ne vēlāk kā
Izsoles.

divas nedēļas pēc

Šo prasību neizpildīšanas gadījumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.
saimniecību.
1929. g. 10. oktobri. Nsa 65220
1929. g. 10. okt. Nsa 13908.
16171
Valsts zemes banka,
Valsts zemes banka,
16174
Rēzeknes nodaļa.
Rēzeknes nodaļa.

Valsts zemes banka,
atrodošās Rīgā,

Valdemāra ielā
Ns l-b, pamatojoties uz 1925. g.
29. maija likumu par aizdevumu
nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības
uz lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu pie šī likuma, paziņo, ka
Valsts zemes bankas aizdevumu
piedzīšanai:
1) Valsts zemes bankas Rēzeknes nodaļas telpās, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā .Vs 10, 1929. g.
27. novembrī, pļkst. 10 dienā, pārdos atklātā vairāksolīšanā tiesību
uz saimniecību ar ēkām, meliorācijām un citiem zemes piederumiem, kura atrodas Rēzeknes
apriņķī,Varakļānu pagastā, Skapstotu sādžā un pieder. Bonifatam
Michaila d. Strodam (skat. „Zemes
Ierīcības Vēstnesī" Ns —, lapas
pusē —, kārtas Ns —).
2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 4,10 ha
nekorroborēta viensēta;
b. I kūts, 1 labības škūna un
1 klēts.

3) Solīšana sāksies no Ls 320.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā,Valdemāra ielā .Vs l-b,
pamatojoties uz 1925.g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-

šanu, ieķīlājot

tiesības

uz lauku
1926. g.
31. marta
papildinājumu
pie
šī likuma, paziņo, ka Valsts
zemes bankas aizdevumu piedzīšanai :
1
1) Valsts zemes bankas Rēzeknes nodaļas telpās, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā Ns 10, 1929. g.
30. novembrī, pulkst. 10 dienā,
pārdos otrā atklātā vairāksolīnekustamu mantu, un

šanā tiesību

uz

saimniecību

ar

ēkām, meliorācijām
un citiem
zemes piederumiem, kura atrodas
Rēzeknes apriņķī, Ružinas pag.,
Zakutajevkas
sādžā un pieder,
mir. Fedota Ivana d. Zakutajeva
mantniekiem (skat.,,Zemes Ierīcības Vēstnesī" Ns — lapaspusē —

ar kārtas Ns —).
2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā

13,95 ha

zemniekiem piešķirtās šņoru
zemes;

b. ēkām: dzīvojamās,
kūts,
sonas, kuras līdz izsoles sākumam
šķūņa, rijas-ktila un pirts.
nodos izsoles noturēšanai piln3) Solīšana sāksies no Ls250,—.
varotam Valsts zemes bankas
4) Izsolē varēs piedalīties perpārstāvim :
sonas, kuras līdz izsoles sākumam
a. Drošības
naudu ','5
no nodos izsoles noturēšanai pilntrešā pantā minēt, summas, varotam Valsts zemes bankas
4)

izsole

varēs piedalīties per-

t. i. Ls 64.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas apliecību, ka pircējam atļauts iegūt noValsts
zemes fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ apliecības izsniegšanas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsples dienas.
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemaksātā drošības nauda līdz '/8
no nosolītās summas. Pārējās 4/s
jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc izsoles.

pārstāvim:

a. Drošības naudu >/s no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 50,—. .
b. Centrālās
zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pircējam atļauts iegūt no valsts
zemes

fonda iedalītu saim-

niecību.
Lūgumi

dēļ

apliecības

šanas jāiesniedz Centrālai

izsnieg-

zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 nedēļas pirms izsoles dienas.
5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina iemaksātā
drošības nauda līdz
Šo prasību neizpildīšanas gadīno
nosolītās
summas.
'/s
jumā pircējs zaudē iemaksāto Pārējās 4
jāiemaksā
Valsts
/9
drošības naudu un tiesību uz
zemes bankai ne vēlāk kā divas
saimniecību.
Ns a 20316
Šo prasību
nedēļas pēc izsoles.
1929. g. 10. oktobri.
neizpildīšanas gadījumā
pircējs
16175
Valsts zemes banka, zaudē iemaksāto drošības naudu
Rēzeknes nodaļa.
un tiesību uz saimniecību.
Stopiņu pagasta valde ziņo, ka
1929. g. 10. oktobrī.
gājis zudumā šīs pag. valdes 16172
Ns a 16733
apaļais zīmogs ar uzrakstu „StoValsts zemes banka,
piņu pag. valde, Rīgas apriņķī".
Rēzeknes nodaļa.

Aizputes

pol.

iec

priekšnieks

Aulejas pag. valde atsauc savu

paziņo, ka 1929. g. 28. oktobrī, sludinājumu ,,Vald . Vēstu." š. g.
pīkst.

10, tiks pārdota Aizputē,
Ns 23, pirmā atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
piederoša Osvaldam Jansonam,
sastāvoša no viena biljarda galda
ar 3 ballēm un 4 kokiem, viena
mūzikas skapja ar 25 mūzikas
platēm un 12 krēsliem un novērtēta kopā par Ls 462, traktiera
nodokļa parāda piedzīšanai, s 'aar Aizputes pilsētas valdes
rakstu no 1929. g. 8. jūn. ar
Ns 56 F. D.
16165r
Lielā

ielā

Madonas

apr.

priekšnieka

pal.

1. iec paziņo, ka 1929. g. 29. okt.,

pīkst. II pie Saikavas pagasta
nama tiks
izpārdota
vairāksolīšanā Andrejam Liepiņām piederoša kustama manta, sastāvoša
no 1 govs, melnraibas spalvas,

190. num. par Latvijas iekšz.
pases ser. IP Ns 013495, izd.
no šīs pag. valdes 1927. g. 29. dec.
ar Jegora Jēkaba d. Prokofjeva
vārdu nozaudēšanu, jo minētā
pase atrasta un skaitāma par
derīguJ
^^°A„
Liepājas

pils.

3.

iec

polic

priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto jaunā parauga kara
klans,
apliecību
Ns 9161
ar
Andreja Ermaņa d. Rozentāla
vārdu, izd. no Kurzemes artilērijas pulka 1926. g. 7. sept. 14988b

Valmieras pag. valde, Valmieras
apriņķī, izsludina par nozudušu
un tādēļ nederīgu Latvijas pasi
Ns 1083, izd. no Kauguru pag.
valdes 1922. g. 29. jūn. ar Līzes
Jāņa m. Bergs vārdu.
14651b

Hīlgrāuja Kuģu ftūuētauas
un mašīnu fabrikas A.S.
uzaicina akcionārus uz

i
āio pilno sapil
1929. g. 9. novembri, pīkst. 16,
sabiedrības, pilsētas kantorī, Rīgā,
L. Smilšu ielā 28/30.
Dienas
16189

kārtība:

vēlēšanas.
Valde.

Jelgavas vaska drānu un
cepuru fabriku akc. sab.
agr. Maksis Grābners

akcionāru kārtēja
pilna sapulce

|

notiks š. g. 30. oktobrī, pīkst. 17,
sabiedrības valdes telpās, Jelgavā,
Rūpniecības ielā Ns 25.
Dienas kārtība:
1) sapulces prezidija vēlēšana;
2) valdes darbības pārskats par
laiku no 1928. g. 1. jūlija līdz
1929. g. 30. jūnijam;
3) vēlēšanas;
4) dažādi jautājumi.

L. U. Filol. un Filoz. fak.
studentu biedrības
š. g. 6. oktobrī grāmatu

vinnestu

izlozes

saraksts:

10, 11, 18, 20 , 23 , 25, 30 , 32,
34 35 , 38 , 49, 51, 53, 55, 57 , 58,
62 63, 64 , 70, 78, 92 , 95, 97,
103 104, 112 . 117, 126, 127, 129 ,
,
130, 132, 134, 136 , 146 , 152, 154,
163 167, 175. 177 , 180, 182, 183 ,
186^ 197, 198, 201, 209 , 214 , 217 .
218, 219 , 225 , 226 , 231 , 234 , 235 ,
236, 238, 241 , 247 , 253, 259. 272,
273 279 , 283 , 286 , 294 , 315 , 319 ,
323, 330, 334 , 335 , 347 . 351, 376 ,
378 , 384 , 388, 390 , 395 , 396 , 397 ,
399, 407 , 430, 442, 446 , 447, 448,
454 , 455 , 458 , 461 , 463 , 465 , 473 ,
478 . 479 , 482 , 483, 487. 488 , 490 ,
496501, 503, 508 , 511 , 517 , 518 ,
521 , 52.7, 529, 530 , 536 , 537, 54! .
543 , 545, 549, 550 , 551 , 553 , 554 ,
555, 556, 557 , 561 , 564 , 566, 567 ,
569, 572 574 , 575 , 576 , 582. 585,
587 , 592 , 593 , 594 , 596 , 605 , 611 ,

Rīgas koku matErīaiu oksporta u.īOgn. akcja& .Rīgā
Bilance 1928. g. 31. decembri.

Aktīvs

Ls

Pasīvs
Pamata (akciju)ka-

2.198,40
1.767.865,28
Debitori
296.916,13
Inventārs
....
4.288,48
Depoziti
....
2.496,28
Vekseļi
7.141,28
10.573,90
Pārejošas summas .
....
Aizdevumi
Zaudējums par!924
g. (atlik.)
. . .
13.987,47
Zaudējums par! 928.
&.a31,1?
gadu. . . . . .
Kase
Preces

Ls

pitāls
Kreditori
....
Spec. tek. rēķini . .
Akcepti

100 000
55a26446

1.441 .409oq
29 740/90

'

?

6.124,

Ls 2. . 121.422,84

Ls

"

2.1 21.422,84

Peļņas un zaudējumu rēķins par īazaTgr "

Debets
Ls
Kredīts
Ls
lzvedmuita,procenti,
Brutto ieņēmums . 1.861.058 14
alga
valdei
un
ieZaudējums
....
9.831
Sža&māi
~
rēdņiem, izdevumi,
nokommšsija,
stuāinmļmunL
616 , 617 , 619 , 020, 621 , 625, 632 ,
dokļi, nomas, ap,,-i
. .
K
634 635 639 641 644 646 648
drošināšana . . . 1.870.889,31
,
,
,
,
,
Maksātnespējīgā parādnieka
,
651 , 652 . 654 , 657 , 662 , 663, 666 ,
skatīt pārdodamo mantu varēs Nochuma Šalmaņa zvērināts kuLs 1.870.889,31 .
Ls I.870.889,3i'
671 , 685 , 689, 690, 692. 694 , 696 ,
pārdošanas dienā uz vietas.
rators, zvēr. adv. pal. Jānis
697 , 711 , 723 , 726, 73! , 732, 737 , 16050z
Valde.
Dambekalns uzaicina minētā parādnieka kreditorus uz
Ja š. g. 30. oktobrī noliktā 743 , 744 , 750, 751 , 752 , 753, 754 ,
Ttrdzn.
akc.
sab.
„A.
J.
757
763
767
755
Perlbachs"
776
Rīgā.
pilna sapulce nebūtu sprieduma
,
.
,
, 769. 773,
,
KREDITORU SAPULCI,
spējīga, tad 1929. g. 13. novembrī, 777 , 782 , 784 , 786 , 793 , 796. 799 ,
BILANCE
1928. g. 31. decembrī.
kas notiks 1929. g. 23. oktobri, pīkst.
824
Aktīvs
Ls
Pasīks
, 855 , 358 ,
17, tiek sasaukta otra pilna 807 , 811 , 812 , 815 ,
Ls
pīkst. 18, Rīgas apgabaltiesā.
. . 10.000—| Akciju kapitāls . . . 150.000,—
sapulce tanī pašā vietā, kas pēc 860 , 865 , 866 , 869, 870 , 873, 878, Akcijas portfelī
paziņo, ka skolai ir vajadzīgi:
Dienas kārtība:
94,57 ļ Kreditori
statūtu § 60 būs sprieduma spē- 881 , 884 , 885, 890, 892 , 894 , 895 , Kase
54.763 51
1. Klases audzinātājs un skolotājs 1) zvērināta kuratora darbības jīga neatkarīgi no klātesošo balsu 902 908 910 911 920 933 939,
Tekošu' rēķ.
noguld.
203,58 ļ Maksāj. vekseļi . . . 23.35s!33
,
,
,
,
,
,
matemātikā (5 stundas), appārskats;
16169r
Valde.
skaita.
5.000,— Deponenti . '.... ? 763^87
942. 946 , 948 , 950 , 972 , 973, 978, Pajas .
kārtnes mācībā (3 st.), kopā 2) zvērināta
kuratora
atalgo979 , 980 , 983 , 984 , 987 . 991 , 998 , Telpu iekārta
. . .
7.391,90
14 st. nedēļā.
jums;
999.
Preces
81.709,52 ļ
Vinnesti izņemami līdz š. g.. Debitori
GuiūenesieanieKUDiear.
2. Skolotājs ķīmijā (1 st.), dabas 3) konkursa valdes vēlēšanas;
55.414,56;
mācībā
(3 st.),
apkārtnes 4) maksātnespējīgā
parādnieka izsludina par nozudušām 1928. g. 6. novembrim^ katru darbdienu Depo vekseļi ....
5.209,— ļ
N. Šalmaņa lūgums dēļ at30. septembrī sarīkotā bazāra no pīkst. 15—16, Marijas ielā 110, Pārejošas summas . .
mācībā (3 st.),
vingrošanā
5.399.77
kopā
15
st.
nedēļā.
ļaujas
izbraukt
viņam
uz
ārdz.
4.
16193b
B-bas
valde.
(8 st.),
Zaudējums 1926./2S.g. 85.333,81
ziedojumu listes
zemēm
veselības
uzlabošanai.
3. Zīmēšanas skolotājs (9 st).
Ls_ 235.756,71 i
Ls 235.756/71
5) saimnieciski jautājumi.
JV2 38, 53, 125 un 127. Maksātnespējīgās parādnieces
4. Vingrošanas skolotājs meitenēm
Zvēr.
kurators,
zvēr.
adv.
akc sab. ,,Nafta" zvēr. kurators:
(2 st.).
15999
Valde.
Peļņas un zaudējumu konts par 1928. g.
16l88r
pal. J. Dambekalns.
zvēr. adv. M. Rozovskis paziņo,
Lūgumi, pievienojot Izglītības
Norakstīts zaudējumos
Ls
Pemīts
Ls
ļ
ka 1929. g. 22. oktobrī, pīkst.' 8 Tirdzniec. izdevumi . 28.892,42 Pelnīts uz pārdotām
Izlabojums.
ministrijas baltkrievu izglītības Maksātnespējīgā Ādolfa Stegmaņa
Valdemāra ielā 23, No precēm un telpu
pārvaldes apliecību, īsu dzīves
kreditori
precēm
9.271 ,49
Maksātnespējīgas parādnieces vakarā, Rīgā,
dz. 6, tiek sasaukta akc. sab.
aprakstu
un
dokumentus
par tiek uzaicināti uz kreditoru saiekārtas .....
1.035,52 Netto zaudējums . . 26.76363
akciju
sabiedrības
„EndzeIes
„Nafta"
pilna
kreditoru
sapilce.
stāžu, jāiesniedz skolas pārzinim pulci, kas notiks š. g. 15. nov., muižas
Procentes .....
2.260,81
spirta
dedzinātavas''
K. Jezovitovam, Rīgā, Sīmaņa pīkst.
17 dienā, Jelgavas apDienas kārtība:
No debitoriem . . . . 3.846,37
zv. kuratora sludinājumā, ievieielā Ns 14/16.
gabaltiesas telpās, istabā Ns 15. totā „Valdības Vēstnesī" Ns 232 1) Zv. kuratora ziņojums;
Ls 36.035,12
_ Ls 36.035,12
16170
Skolas padome.
2) Zv. kuratora atalgojums;
Dienas kārtība:
no š. g. 12. oktobra par kredi~~
?
Valde.
3)
Konkursa
valdes
vēlēšanas;
16049z
2. Ventspils aizsargu pulka ko1) jautājums par konkursa iz- toru sapulci, ieviesusies kļūda:
sapulce tiek sasaukta 17. oktobri 4) Dažādi saimnieciski jautājumi
mandiers izsludina par nederīgu
beigšanu;
Talsu polic priekšnieks atsauc
Rucavas pag. valde izsludina
pulkst. 19, bet nevis pulkst. 10,
1929. g. oktobrī.
16192b
nozaudēto Užavas nodaļas aiz2) tekoši jautājumi
un priekšsavu sludinājumu par Raheles par nederīgu nozaudēto kumeļa
kā kļūdaini
ievietots minētā
sarga Krista Grīsliņa aizsarga
likumi.
Zv. kurators:
zvēr.
adv.
Glazers, dzim. Rapoports. Lareģistrācijas
zīmi Ns 146, izd.
numurā.
16199
dienesta apliec. Ns 964 no 1925. g.
Konkursa valdes priekšsēd.,
M. Rozovskis.
tvijas pases ser. PK Ns 003480 no Rucavas pag. valdes 1925. g.
II. maija.
16162r 16168r
privātadv. A. Grauze.
Zvēr. advokāts M. Antons.
nozaudēšanu, jo pēdējā atrasta.. 29. aug. ar Jāņa Laugaļav. 15391b
4 gadi veca, nocenota

par Ls 50,

izpildot Pirmās apdrošināšanas
sabiedrības nelaimes gadījumos
rakstu no 1929. g. 7. augusta ar
Ns 201/200.
Izzināt
sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī ap-

Rīgas pils. II baltkrievu
pamatsk. skolas padome

\

'

Mežu departaments
?

2:
c
S
>

pārdos

izsolē

1929. g. 20. novembrī, Rīsā, Merķeļa ielā Nr. 13, Latviešu biedrībā,
augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām:

.
Kādas virsmežniecības, novada,
..
,
x-,
apgaitas un kvartāla

»

S

Drošīb. nauda
«
E
htos
"~ S
;S- <g *"ā
'-g5
|-£
§
3
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'Sf
.SS
5
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Pārdos
15

fr"

° ,0
'l s,
E

0.5

z5

Koku suga

—^ *-

I.

Mutiskā

—?

egle, priede, bērzs, apse, alksnis.

£ -es

a
^?»«
o «
g3

-2.-s,
^2.S
*^

*

solīšanā.

Alšvangas virsmežniecībā.
III iec. mežniecībā.
Alšvangas novadā.
14.

Pintes 22. apg., kv.
f. g. 160

50, c.

1927. g.,
0,50

.

498

IV iec. mežniecībā.
15.
16.

Alšvangas novadā.
Jaunaraja 32. apg., kv. 106., Lipsnas
mājas piegriezums, atd. 1—4. . . .
Strauta 31. apg., kv. 104, jauns. I09F
(num. koki)

„
E

3,20

—

priede, egle

520

—

715

egle, priede

1144

g
3

M

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

M

Gulbenes
virsmežniecībā.

II iec. mežniecībā.

«

c«"
o

Vecgulbenes novadā.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

-o

Vanagu 20. apg., 327F, 1929. g. cirsmas:
kv. 304, atd. 1 un 2, kv. 309, atd. 1 un 2
Vanagu 20. apg.,
1929. g., atd. 4

328F, kv.

3,90

202, c.

Elksnīšu 16. apg., 330F, kv.
1929. g., atd. 1 un 2

206, c.

Elksnīšu 16. apg., 331F, kv.
1929. g., atd. 1—4

204, c.

Elksnīšu

205, c.

332F, kv.
1929. g., atd. 1—3

—

£
o.

egle, alksnis, birzs, priede, ozols, osis,
apse, liepa

9914

ozols, osis, alksnis, bērzs, egle, a
liepa, priede

3108

289, c.

Elksnīšu 16. apg., 329F, kv.
1929. g., atd. 2 un 3

16. apg.,

12,50

'~

o

17,44

10,14

—

—

egle, bērzs, alksnis, priede, ozols, osis,
apse, liepa
21086
egle, bērzs, alksnis, ozols, osis, apse,
liepa, priede
13923

ļ"
°
c

o
g

17,50
20,20

II.

—

w
n
-°

—

—

egle, bērzs, priede, alksnis, apse, liepa,
16794
ozols, osis

—
—

egle, bērzs, ozols, osis, alksnis, apse,
liepa, priede
I753K

Rakstiskā

un mutiskā

solīšanā.

Alšvangas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Ēdoles novadā.
1.

2.
3.
4.

Cīruļa

1. apg.,

1929. g. cirsmas: kv. 9,
atd. 1, kv. 14, atd. 1, kv. 18, atd. 1,
kv. 19, atd. 1, kv. 23, atd. 1. . . .

7,64

—

priede, egle, bērzs, alksnis,

.

8740

S
5,

. .

1500

°

apse.

priede, egle, bērzs, alksnis, apse

(i .

ā

213

Megņa 2. apg., kv. 53, c. 1929. g., atd. 1
Valka 3. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 29,
atd. 1, kv. 30, atd. 1

2,26
4,46

—

Riesta 45. apg., kv. 22, c. 1929. g., atd.

2,04

—

. . 3490 e- » °" „j 101
alksnis
. . 1880 «
egle,
priede,
apse,
jj
35
bērzs,
|
|

—

egle, priede, bērzs, apse, alksnis

1

ft

priede, egle, bērzs, apse, alksnis

Alšvangas novadā.

5.

S

Ceplīša 5. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 6,
atd. 1, kv. 13, atd. 1 un 2
27,—
Kāna 6. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 15,
atd. 1,kv. 16, atd. l,kv. 27, atd. 1 un 2,
kv. 28, atd. 1—3

32,31

.

.

19570

,— c 'g c
5 S .H 5
>
0
c
g
o

—

priede, egle, apse, bērzs, alksnis

.

. 24250

m

^

420

-5

&
541

Piezīmes

—

ri

—

.

Pārdos
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,_,
,
apgaitas un kvartāla
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II iec. mežniecībā.

Ēdoles novadā.
7.

Abe|a 8. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 94,
atd. 1, kv. 107, atd. 1 un 2, Struja
9. apg.. kv. 57, c. 1929. g., atd. 'i,
kv. kv. 59 un 87, c. 1913. g. (num.

koki), Stulbezera 10. apg., kv. 114,
c. 1929. g., atd. 1, kv. 61, c. 1913. g.
(num. koki)
8.

I'ostnieka

16. apg., c.

Kv. 57, atd.

9,18

481

9,65

—

priede, egle, bērzs, apse, alksnis

.

. 12290

priede,

egle,

bērzs,

apse,

alksnis,

ozols
9.

11

1929. g., kv. kv.

255, 256, atd. 1
14. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 231,
atd 1, kv. 248, atd. 1

1, kv.

114, atd. 1 un kv.
kv. 59, 61 un 87,
(num. koki) jaunaudze saudzējama

7050

Bloka

2,94

—

bērzs,

egle,

priede,

apse,

alksnis,

ozols

in.

Stulbezera 10. apg., 1928. g. cirsmas:
kv. 126, atd. 1, kv. 114, atd. 1 . . . .

11.

Pāruža 11. apg., kv.
alti. 1

12.

Bloka

13.

Ābelu 8. apg., kv. kv. 81, 82 un 83 (num.

132, c.

2,69

—

priede, egle, bērzs, apse, alksnis

1,26

—

priede, egle, bērzs, apse

5,22

—

priede,
apse

. .

2400

6

3500

8

2950.

13

1928. g.,

14. apg., kv. 248, atd. 2 un 3. .

koki)

—

105

egle,

bērzs,

ozols,

alksnis
6400

priede

700

Gulbenes virsmežniecībā.

III

Briču

iec. mežniecībā.

m

!•

«

ra

E

B

E

B

3

=

C

C

Jaungulbenes novadā.

7.

Tēvbiržu 22, apg., 1929. g. cirsmas: kv.54,
atd. I
3. kv. 57, atd. 1, kv. 58, atd.
1—5 un I, retaine (num. koki), kv. 77,
atd. 1 un atd. 1, retaine, kv. 78, atd. 1,

«

kv.79,atd.1—4un l,retaine(num.koki),
kv. 114, atd. I, Glīzdu 21. apg.,
1929. g. cirsmas: kv. 265, atd. I un 2,
retaine un atd. 3. retaine (num. koki),
Kv. 269, atd. I, retaine, kv. 270, atd. 1,
retaine, kv. 271, atd. 1, retaine (num.
koki), l<v. 275, atd. 1, retaine (num.
koki) un atd. 2, retaine, Lāčsalas
24. apg., 1926. g, cirsma; kv. 168,
atd. I (num. koki) un atd. 1, c. 1927. g.,
kv. 169, atd. 1, kv. 170, atd. 1 un
atd. I (num. koki), Jaunzemju 23. apg.,
1920. «. ārk. cirsmas: kv. 24, atd. 3
(mini. koki), kv. 12, atd. 1 (num koki) 60,57
8.

Tēvbiržu

o
?o

o.

JO

c

145, ret

1930. g., atd.

*

n

<u

<"

priede, egle, osis, ozols,
vīksna, bērzs, liepa, apse

>

>

alksnis,
....

27291

°
_o

o
c

-5

cērtami

num.

koki, kv. 169, atd.
_

1 no 316—350 un
kv. 170, atd. 1 no
1—166
un
no
[ 246—364, 176 gab,

2

(num. koki), kv. 53, c. 1926. g., atd. I,
kv. 55, c. 1927. g., atd. 1, retaine
1930. g., num. koki, kv. 144, atd. 2,
kv. 145, ald. I, kv. ,140, atd. I, kv.
146, c. 1926. g., atd. 1 (mini. koki). . 26,70

Jaungulbenes

&

(Nav

3716

22.

1, kv.

°

?«

v «,ra

apg., 1930. g. cirsmas:
kv. 141, atd. I, kv. 142, atd. l,kv. 143,
atd. I, kv. 144, atd. 1 un 2, iet. I,
1920. i', cirsmas: kv. 141), atd. 1, kv. 74,
atd.

«

Kv. 146, c. 1926. g.

1442

bērzs,
liepa, osis

egle,

priede,

alksnis,

apsē",
8561

IV iec. mežniecībā.

atd. 1 nav cērtami
num. koki
zem
27 { JVs 162—164, 166—
176 — 180,
172,
182, 184, 186, 187,
\ 233—250

Jaungulbenes novadā.

9.

1930. g. cirsmas: apg. 26, kv. 201, atd. 1,
iet. i, apg. 29, kv. 165, atd. 1 un 2,
ret. 1 un 2, kv. 164, atd. 1, kv. 166,
atd. I, kv. kv. 92, 124, atd. 1 un
atd.

Kv. 201 ret.

I (num. koki), e. 1927. g. . . . 29,74

74

egle, ozols,'osis, apse, liepa, alksnis,

bērzs

11842

Tirzas V iec. mežniecībā.

10.

Tirzas novadā.
Apšu I. apg.,
1930. g. cirsmas: kv. 74,
atd.
1, kv. 75, atd.
1, Palsukalna
34. apg., kv. 97, c. 1930. g., atd. 1 un 2

—

651

apse. .

1785,

1, kv.
165, atd, 1 un 2,
ret. 1 un 2 nav cērtama
jaunaudze
līdz 18 cm krūšmērā

<" Drošīb. nauda
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virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Lenču novadā.
1.

Auciema 3. apg., kv. 72, c. 1930. g.,
atd. 1, Lācīšu 5. apg., 1930. g. cirsmas:

kv. 54, atd. 2, kv. 56, atd. 1, kv. 57,
atd. 1,
Stalbes novadā.
Unguru 6. apg., kv. 28, c. 1930. g., atd. 1,
Salas 10. apg., kv. 3, atd. 1, kv. 4,
atd.

1

12,89

—

priede, egle, bērzs, ozols

12000

50

5. apg., kv. 50 nav
cērtami

II iec. mežniecībā.

numurēti

Liepas novadā.
2.

Startu 23. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 12,
atd. 2, kv. 18, atd. 1, Bukas 27. apg:,
kv. 51, c. 1929. g., atd. 3, Dunduru
24. apg., kv. 10, c. 1929. g., atd. 2. .

7,75

—

priede, egle, bērzs, b. alksnis.

.

. .

13000

—

Salukalna 22. apg., 1929. g. cirsmas:
kv. 1, atd. 1, kv. 6, atd. 1
III

4.

J>

*

«
g

E

iec. mežniecībā.

_

c

Kosas novadā,

3

3

Ūdru 20. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 2,
atd. 1, pakāp. c. 1929. g. (num. koki),
kv. 6, atd. 1, pakāp. c. 1929. g. (num.
koki), kv: 8, atd. 2 un 3, pakāp. c.
1929. g. (num. koki), kv. 5, atd. 3,
Mežmuižas 21. apg., 1929. g. cirsmas:
kv. 14, atd. 2, pakāp. c. 1929. g. (num.
koki), kv. 15, atd. 2, pakāp. c. 1929. g.
(num. koki), kv. 18, atd. 3, pakān.
c. 1929. g. (num. koki), kv. 19, atd. 1,
kv. 21, atd. 1. .
V iec.

2,85

—

priede, egle, bērzs

6500

</5

«
C
re
KO

0
?o

u

6,45

8479

priede, egle, bērzs, alksnis, apse.

. .

9000

mežniecība.

Amatas novadā.
5.

Rāmuļu 17. apg., kv. 73, c. 1928. g., '
atd. 1, 1929. g. cirsmas: kv. 75, atd. 1
un 2, pakāp. c. 1929. g. (num. koki),

kv. 74, atd. 1, pakāp. c. 1929. g. (num.
koki), kv. 64, atd. 1, pakāp. c. 1929. g.
(num. koki), kv. 54, c. 1928. g., atd. 1,
pakāp. c. 1929. g. (num. koki), Drabežu 34. apg., c. 1929. g., kv. 87,
atd. 2, pakāp. c. 1929. g. (num. koki),
kv. 87, 1it. d, atd. 1, kv. 88, 1it. k,
atd. 1, kv. 91, 1it. f, atd. 1,

"

—

c

«

""
°

-o
w

1

o.

</>
«

<"
"

JO

<=

n

c

«

"

48

Apg.
17, kv.
atd. 1 un 2,
74, atd. 1,
64, atd. 1,
54, atd. I,

>
0

-o

ft

o
c

34,

VI iec.

7000

kv.

2, apg.
atd.
35,
2,

^

kv.

75,
kv.

kv.
kv.
apg.
87, atd.
18, kv.

1
40,

un
atd.

1 un 4 — saudzējama jaunā paaudze,
apg. 34,
1,
kv. 88, atd.
saudzējama jaunā
paauga

J2

1 un 2, pakāp. c. 1929. g. (num. koki),
kv. 40, atd. 1 un 4, pakāp. c. 1929. g.

2,84 11593 priede, egle, bērzs, alksnis, apse . .

Apg. 22, kv.
6,
atd. 1 nav cērtami
82 num. koki

«

18. apg., kv. 35, c. 1929. g., atd.

(num. koki)

23. apg., kv. 12,
atd. 2, nav cērtami
196
num.
koki, kv. 18, atd.
1, nav cērtami 68
gab. num. koki
Apg. 27, kv. 51,

<"

Veismaņu novadā.
Lībenes

koki

atd. 3, nav
cērtami 77 num. koki

Mārsnēnu novadā.
3.

1578 gatJ.

13

mežniecībā.

Striķu novadā.
6.

Strīķu 13. apg., kv. 20, c. 1929. g., atd. I,
Šilkoru 8. apg., kv. 5, c. 1929. g., atd. 1

Lenču novadā.
Lenču 7. apg., 1929. g. cirsmas: kv. II,
atd. 1, kv. 14, atd. 1

6,77

—

priede, egle, bērzs, alksnis, apse

. . 13000

iec. mežniecībā.

Stalbes novadā.
El.
Unguru 6. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 27,
atd. I, kv. 28, atd. 1, pak. c. (num.
koki), kv. 29, atd. 1, kv. 30, atd. 1 un 2

8,33

108

egle, priede, bērzs, ozols, apse . .

.

4050

—

Nav cērtami num.
koki: kv. 27, atd.
1,497 gab., kv. 29,
atd.
1, 21 gab.
kv. 30, atd.
1,
170 gab., atd. 2,
2no gab.
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36288
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41880

un

Q

!

to

novadā.

1929. g. cirsmas: Alsviķu 24. apg., kv. 187,
atd. i. Rezakas26 . apg., kv. 58, atd. I,
kv. 59, atd. I, kv. 63, atd. 1, kv. 81,
atd. 1, kv. 84, atd. 1, Ucupurva27. apg.,
kv. 88, atd. 1 un 2, Dzena 28. apg.,
kv. .30, atd. I, kv. 139, ' atd. 1, Celmiņu 29. apg., kv. 36., atd. 1, kv. 50,
atd. 1 un 2
28,74

31 Saudzējama

«

ī

. .re

novadā.

Vizikuma

""
ģ
' 2„. .
s
3
Piezīmes

OT
?/>

Krustsalas 48. apg., kv. 25, atd. 1, kv. 26,
atd. 3
' . . 15,18

4.

o'e

Jurensku novadā.
1929. g. cirsmas: jurensku 40. apg., kv. 9,
atd. 2, kv. 10,. 1, kv. 14, atd. 1,
Vizikuma

3.

2

Zj:

virsmežniecība.

Jaunlaicenes novadā.
1929. g. cirsmas: Lūšu 2. apg., kv. 35,
atd. 1, kv. 39, atd. I, Ozolkalna 3. apg.,
kv. 17, atd. 1 un 2, kv. 21, atd. I, Priedīšu 4. apg., kv. 44, atd. 2, kv. 45,
atd. 2, kv. 46, atd. 1—3, kv. 55, atd. 1,
kv. 63, atd. 1
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novadā.

1927. g. cirsmas: Vilkukakla 41. apg.,
kv. 20, atd. I, l.auzenieku 42. apg., kv. 4
atd. I, Knisfsalas 43. apg., kv. 16,
atd. I un 2, kv. 17, atd. 1, kv. 21,
atd. i,
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Jurensku novadā.
1927. g. cirsmas: Plintovkas 38. apg.,
kv. 60, atd. 1, kv. 67, atd. 1, kv. 71,
atd. 1, Upmales 39. apg., kv. 41, atd.
1 un 2,

JO JS

g.

cirsmas:

Plintovkas
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38.

kv. ), atd, 1, kv. 2, atd. I un 2., .

. 35,10
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Plintovkas novadā.
1927.

ņ
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egle, bērzs, priede, apse, alksnis
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Saldus virsmežniecībā.

II iec. nuviiii
Ies novadā.
I.

Planka 12. apg., 1029. g. cirsmas: kv. 24,
atd. I. kv. 25, atd. I
4, kv. 39; atd.
1—4, kv. 40, atd. I un 2, kv. 41, atd.
I un2, kv, 43, atd. I, Kāršas 1135. apg.,
kv. 60, e. 1929. b., atd. I, Planka 12.
apg., pakāp. 1929. g, cirsmas: kv. 47,
1 (num. koki), kv. 46, atd. l (num.
koki), Kāršas II 35. apg.. kv. 68 pakāp,
cii::
g., atd. I (num. koki),
Kāršas I II.
apg., kv. 65, pakāp.
cirsma 1929. g., atd, l (num. koki). . 18,33
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priede, egle, bērzs, apse
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I'l.iinša 29. apg., kv. 56, C. 1929. g., atd. I,
Eglītes 30. apg., kv. 66, C. 1929. g.,
atd. I un 2, kv. 70, c 1920. g„ atd. I,
Aitiņa 31. apg., kv. 72, c. 1929. g.,
atd. '2, kv. 71, pak
1 1929. g.,
atd. I (num. koki) un atd. 2 (num,
koki), kv. 72, pakāp, cirsma 1929. g.,
atd, 1 un 3 (num. koki), Plāmša>29. apg.
kv. 74, pakāp, cirsma 1929. g., atd. I
(num. koki), kv. 75, pakāp, cirsma
1929. g., atd. I. (num. koki), kv. 70,
pakāp, cirsma 1929. g., atd. I (num.
koki), kv. 39, pakāji, cirsma 1928. g.,
atd, I (num. koki), Eglītes 30. apg.,
kv. 59, pakāp, cirsma 1927. g., atd. I
(num. koki), kv. 59, pakāp, cirsma
1928. g., atd. I (num. koki), Adas
28. apg.. kv. 34, pakāp, cirsma 1928. g.,
atd. I (num. koki), kv. 38, pakāp,

. 14,80
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Blīdenes novadā.

1928. g., atd. 2 (num. koki).
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IV lec. mežniecībā.
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Piezīmes
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21,

atd. 1, kv. 27, atd. J, kv. 32, atd. 1,
kv. 34, atd. 2, kv. 41, atd. 1, kv. 43,

.

atd. 1, Eglītes 30. apg., kv. 59, c.
1930. g., atd. 1 un 2, Plāmša 29. apg.,
kv. 81, c. 1930. g., atd. 1, Malica 32.apg.
kv. 82, c. 1930. g., atd. 1, kv. 83, c.
1930. g., atd. 1, Ādas 28. apg., kv. 22,
pakāp, cirsma
1926./40. g., atd. 1
(num. koki), kv. 23, pakāp, cirsma
1926./40. g., atd. 1 (num. koki), kv. 24,
pakāp, cirsma
1926./40. g., atd. 1
(num. koki), kv. 25, pakāp, cirsma
1926./40. g., atd. 1 (num. koki), kv. 34,
1
pakāp, cirsma 1926./40. g., atd.
(num. koki), Pērēja 27. apg., kv. 10,
pakāp, cirsma 1926./40. g., atd. 1
(num. koki), kv. 11, pakāp, cirsma
I926./40. g., atd. 1 (num. koki), Eglītes 30. apg., kv. 60, pakāp, cirsma
1926./40. g., atd. 1 (num. koki), kv. 72,
pakāp, cirsma 1926./40. g., atd. 1 (num.
koki), Plāmša 29. apg., kv. 51, pakāp,
cirsma 1926./40. g., atd. 1 (num. koki),
kv. 64, pakāp, cirsma 1926./40. g.,
atd. 1 (num. koki), kv. 75, pakāp,
cirsma 1926./40. g., atd. 1 (num. koki)
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Skrundas virsmežniecībā.
II

o

iec. mežniecībā.

1.

Daudzina 13. apg.,' 1929. g. cirsmas:
kv. 33, atd. 1—4,- kv. 34, atd. 1—3,
kv. 46, atd. 1 un 2, kv. 49, atd. 1 un 2,
kv. 50, atd. I un 2, kv. 66, atd. 1 un 2 18,60

14. apg.,

1929.

3.

Ratnieka

21.

apg.,

1929.

—

egle, priede, alksnis, bērzs, apse . . . 12000
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g. cirsmas:

g.
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kv. 83, atd. 1 un 2, kv. 93. atd. 1,
kv. 103, atd. ļ, Brieža 15. apg. ' , 1929. g.
cirsmas: kv. 39, atd. 1—14, kv. 57,
atd. 1 un 2, kv. 98, atd. 1, Pampa|u
17. apg., kv. 171, c. 1928. g., atd. 1,
Lapsas 20. apg., kv. 106., c. 1929. g.,
atd. 1 un 2, kv. 106, c. 1928. g., atd. 1,
Stēdiņa 18. apg., kv. 102, c. 1928. g., atd.
1 un 2, Junkarina 14. apg. (num. koki),
' kv. 67 1it. d, kv. 82, līt. c, kv. 94,1it. f,
kv. 111, 1it. g, Stēdiņa 18. apg. (num.
koki) kv. 101, c. 1929. 'g. (retaine), atd. 1,
kv. 102,1it. b, kv. 77, c. 1929.g., atd. 1 19,89

Malicas
32. apg.,
kv. 82, c. 1930. g.,
atd.
1, cērtami
tikai
koki
zem
NsNs 1—891, kv.
83,
c.
1930. g.,
atd. I, cērtami tikai
koki
zem
NeNs 1—322
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egle, alksnis, priede, apse, bērzs.- . .24006
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cirsmas:

kv. 187, atd. 1, kv. 188, atd. 1,
kv. 189, atd. 1, kv. 188 (retaine),
atd. 1, kv. 200 (retaine), atd. 1, Pampāļu 17. apg., kv. 170, c. 1928. g.,
atd. 1, Jēča 22. apg., c. 1929. g.: kv. 190
(retaine), atd. 1, kv. 196 (retaine),
atd. 1, Lapsas 20. apg., kv. 121, atd. 1
un 2, kv. 123., atd. 1, Stēdiņa 18. apg.,
kv. 143, c. 1928. g., atd. 1, Dūmika
23. apg., kv. 156, c. 1929. g., atd. 1 . . 21,04

Saudzējamas
vietām
jaunaudzes
līdz 14 cm krūšu
augst. pēc vietējās
mežu
administr.
norādījumiem'.
—

egle, priede, apse, bērzs, ozols, alksnis

13000
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Ratnieka

21

apg.

kv. 188 (retaine),
atd. 1, kv. 200
(reta ine) , atd. 1
apg.
Jēča 22
kv . 190 (retaine)
atd. 1 un kv. 196
atd. 1 (reta:ne)
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IV iec.

mežniecībā.

Piezīmes

.

Tāšu-Padures novadā.
4.

1929.

g.

cirsmas:

Netresta

kv. 5, atd. 1—3, Celma
kv. 7, atd. 4,

28.
29.

apg.,
apg.,

Vecdrogas novadā.
Sila 32. apg., 1929. g. cirsmas: kv.
atd. I, kv. 23, atd. 2,

13,

Priekul-Asltes novadā.
mežā", 1929. g.

Vilka 30. apg., ,,Lāviņa
cirsma: atd. 1 un 2,

w

Lie.l-Drogas novadā.
Vilka 30. apg., c. 1929. g., atd. 3,
Kalvenes novadā.
Ai/pora 26. apg., ,,Beberu mežā",
c. 1929. g., atd. I un 2,
Jaunpelču

22,28
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egle, bērzs, alksnis, apse, priede, ozols 40000

V iec. mežniecībā.
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novadā.
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1928. g. cirsmas: Āboliņa 36. apg.. kv. 36,
atd. 2 un 3, kv. 43, atd. 5, kv. 45,
atd. I, Spaiļa 39. apg., kv. 54, atd.
I un 2, kv. 81, atd. 1, 1929. g. cirsmas:
(Oliņa 36. apg., kv. 43, atd. 1—4,
/.antiņa 37. apg., kv. 59, atd. 1—4,
kv. 60, atd. I, kv. 61, atd. I, SpaJIa
39. apg., kv. 7t), atd. I un 2, kv. 71,
atd, I
3
26, 0)
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priede, egle, bērzs, apse, alksnis. . . 80000

1929. g. cirsmas: Kojnieka i. apg.,
kv. 23, atd, \ un 2, Spala 5. apg.,
kv. 71, atd. 1 3

7,77
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Skrundas novadā.
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II lec. mežniecībā,
7.

veru novadā.
1928. g. cirsmas: Kārdecs 7. apg., kv. 12,
atd. I, kv. 13. atd. I un 2, kv. 21,
atd. I unJ2,tkv. 33,fatd. 1—4, kv. 23,
atd. I unļŽ.

apstiprināto
rļas

) Kv. 13, atd. 1 un
ļ 2, taupāma jaunaudze

14,62

egle, priede, bērzs, apse, alksnis.
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. 32DO0

līdz

10 cm

153) krūšu augstumā

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma (iespiests „Vald.Vēstn." 82. num.) un zemkopības ministra
noteikumu un nosacījumu pamata.
Līgumu operācijas termiņš visām vienībām 1931. g. 1. maijs, izņemot Alšvangas virsmežniecības izsoles vienību jNs 14, kurai līguma
termiņš 1930. g. 1. maijs.

Ciršanas biļeti izņemot, pinējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludinājumā
ifibas nauda noteikta atsevišķi. 5o drošibas naudu nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu ' līdz līguma notecēšanas dienai.
Vienībām, kurām sludinājumā noteikta apvienotā drošibas nauda ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem, ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā mežu departamenta speciālus līdzekļos 20% apmērā no vienības pārdošanas summas; šī drošības nauda pāriet mežu
departamenta rīcībā un netiek atmaksāta, pie kam ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izdara mežu resors. Apvienotās drošības naudas cirianas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanas dienai.
Solīšana sāksies pulksten

12 dienā.

Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten

kommisijai

10 rītā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās
10% no nosolītās summas.

IO°/o drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēč nosolīšanas jāpapildina līdz

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošibas naudu 10% apmērā no piell suminās, neatzīs.

Drošibas naudu var iemaksāt

iepriekš Latvijas

bankā Mežu departamenta depozitā, iesniedzot kvīti izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zinies par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu banku garantijas, pie ' kam pircēju ērtības
labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas garāki, bet ne īsāki par 9 mēnešiem,
4) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ārpus Rīgas atrodošos banku čekiem vajaga būt akceptētiem no minēto banku Rīgas nodaļām vai Latvijas bankas. Ja solīšanā par vienībām, kuras noliktas tikai mutiskā solīšanā, piedalās attiecīgo jaunsaimniecību ieguvēji, tad no viņiem kā 10% drošības naudu pieņems arī vekse|us ar 2 galviniekiem.
Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Meiu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas

ziņas Mežu

departamentā

un pie attiecīgiem virsmežziņiem.
W«l(ti tipogrāfija

15798

Mežu departaments.
r

