par „Valdibas Vēstnesi":

Maksa

Ls
22,—
12 —
62, —

par:

eadu

?/, gadu
3'mēn

Piesūtot pa pastu
un pie atkalpārdevējiem

Latvijas valdības

bez piesūtīšanas

ar piesūtīšanu

(saņemot ekspedīcijā)
par:

Iznāk katru dienu, izņemot

Ls

gadu
Va gadu

10,-

un svētku dienas

e^/§^^^Ē^^^

Redakcija:

5,—
1,70

numuru

—,10

Sevišķi neminēti ķīmiski ražojumi techniskām vajadzībām, kas muitojami
pēc ievedmuitas tarifa 112. panta
9b. pkta.

Preču un materiālu saraksts, kurus finieru
fabrika ,, Brāļi Buš a/s" var saņemt
bez muitas un akcīzes.
Ievedmuitas tarifā neminēto preču muito-

142. p., 143. p. 2. pkt, 149. p. 2. pkt.
150. p. 1., 2. un 4. pkt., 152. p., 153. p
1. un 3. pkt., 154. p. 1. pkt., 155. p.
156. p. 2. un 3. pkt., 161. p., 167. p. 1.

2. un 3. pkt., 169. p. 2b., 4., 6., 7., 8.,
9., 10. un II. pkt., 177. p. 3i. pkt, 190. p,
1. un 2. pkt., 194. p. 2b., 3. un 6. pkt,
198. p., 202. p., 216. p. 1. un 2. pkt.

šana, saskaņā ar muitas tarifu vispārējo noteikumu 10. pantu.
Ievedmuitas atmaksa par izejvielām, kas
gramafonu

Finanču ministris A. Petrevics.
Muitas departamenta direktors
E.Dundurs,

apaRīkojums Nr. 260

Sevišķi

neminēti

Rīkojums Nr. 261

niskām

vajadzībām, kas

ķīmiski

ievedmuitas tarifa

1929. g. 7. oktobrī.
fabrika ,,Brāļi Buš a/s" var saņemt bez
muitas un akcīzes (rīk. Ne 166/26 izsludin.
1926. g. „Vald. Vēstn." 23i. numurā).
Finieru fabrikai ,,Brāļi Buš a/s" atļauts

1.
88.

Šis rīkojums

stājas spēkā

izsludi-

No R/M 2.
Finanču ministris A. Petrevics.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

?

*) Skat. 1929. g. „Vald. Vēstn". 218. numurā.

atmaksa

par

Paziņojums

valsts zemes fondā ieskaitīto
nekustamo īpašumu lietā.
Zemkopības ministrija atsauc publikācijas par sekošu nekustamu mantu ieskaitīšanu valsts zemes fondā:
1) par Rēzeknes apriņķī, Bērzgales pagastā esošo Kūšu folvarku ar zem. grām.
reģ. N° 180, kas ievietota 1923. g.,,Valdības
Vēstnesī" 106. num.;

ievietota
125.

1923.

2.

..Valdības

(Vispārējie noteikumi rīk. Ma 208,

izslud.

1929. g. ,,Vald. Vēstneša"

178. numurā).

Rīgas mūzikas namam ,,A. Junoša un A. Feverabends" atmaksājama ievedmuita
par gramafona daļām un citiem materilāiem, kas izlietoti eksportēto gramofonu izgatavošanai.
Ievedmuita atmaksājama pēc zemāk pievestā aprēķina, skaitot aprēķinā
uzrādīto izejvielu daudzumu uz katru eksportēto vienu gramofonu aparātu.
Izejvielu daudzums
kilogramos

~

Izejvielu nosaukums

Vienatsperu
gramofoni

Tarifa iedalījums

Divatsperu
gramofoni

Bez

tam ministrija

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savienību un politisko organizāciju
likuma

26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 24. septembra lēmumu ir
reģistrēti
politiskās organizācijas ,,Latgales
zemnieku
un
pašvaldību
darbinieku
apvienība" statūti un
programma.

Rīgā, 1929. g. 5. oktobrī.

N° 154481.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K. Vilde.

15781

paziņo, ka Līvānu

manta ar zem.

grām. reģ. N° 2943 sastāv no trim zemes
gabaliem ar JY° N° 85, 86 un 139, nekustama

pieņems apmeklētājus ceturtdien, 10. oktobrī, no pulksten 11—12 un piektdien,
11. oktobrī, no pulksten 3—4 pēcpusdienas
ārlietu ministrijas austrumnodaļā, Valdemāra

gabala ar N° 107 un nekustamas mantas
reģ.
N° 3460 īpašniece ir Tomanis,
Līza-Marija Jēkaba meita, kamdēļ publikācija 1927.g.,.ValdībasVēstnesī" 50. num.

par

šo

nekustamu

mantu

ieskaitīšanu

valsts zemes fondā, pēc saraksta tek.
N2JN2 7669, 7679 un 7696, papildināta un
izlabota ar augstāk minētām zinām.
Rīgā,

Zemkopības ministra b. St.
departamenta

Ivbuls

direktora

Ziņojums

zaudējumu atlīdzību par
sērgu dēj nogalinātiem un sērgās kritušiem
lopiem

(Lik.

Nodokļu

departamenta

Nodokļu departamenta vicedirektors
A.Šubbe.

0,150

0,150

Membrāna turētājs

0,200
0,590

0,200
0,590

172.
172.
172.
172.

0,250

0,250

154. p. 1. pkt.

Paziņojums

0,650

0,650

147. p. 2. pkt.

visām tiesu un administratīvām

Finanču

Muitas

ministris

A. Petrevics.

departamenta direktors E. Dundurs.

3.

RĪKOJUMS

Tieslietu

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muitošana, saskaņā ar muitas tarifu vispārējo
noteikumu 10. pantu.*)
1. Preču saraksts:
!48 . Ādas getri
57. p. 1. pkts
attiec, burts
I49- Jūras kāposti
62. p. 9. pkts
'50. Velosipēdu noslēdzamie ar vai bez krāsainiem stikliņiem
• • • '73. p. 7c. pkts
151. Kartonāžas (papes un papīra) izstrādājumi, aplīmēti vai salīmēti 177. p. 3b. pkts
'52. Kontrolčeku grāmatiņas latviešu valodā .......... 178. p. 3. pkts
. . 187. p. lc. pkts
ļ. Marlija balināta vai nebalināta, ari stērķelēta (apretēta)
1J)

4.

Sionon

—

cukura

vietnieks

diabetiķiem,

2.

Šis rīkojums

Pamats:
_

_______

no

izgat.

„J. G. Farbenindustrie A/G"
'55. Gramofonu plates, iespēlētas vai iedziedātas no
soņiem . .

24- P- 9- P kts
172. p. 4. pkta
piezīme.

tarifu

vispārējo noteikumu

10. pants.

Finanču ministris A. Petrevics.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

*) Sk. 1929. g. „Vald. Vēstn." 203. numurā.

Adrese telegrammām :Warenberg Malmo.

63,50

60,50

6.

Valkas apr., Trikates pag.,
Salaniešos Karlīnei Silgals par
liellopu
ļaunā karsoņa
dēļ
gaļā nokauto teli . .. ' ...'

14 —

7.

Valkas

Latvijas konsulāta Portlandē, Oregonas
Z.-Amerikas Sav. valstīs, adrese

telegrammām: Birkie

Portland;
kods: Bentlev's.

Jērcēnu

pag.,

derīga uzturam
8.

10.

11.

12.

14.

102,50

Aizputes apr., Kalvenes pag.,
Brizgās Jānim Brizgam par
liellopu
ļaunā karsoņa
dēļ
gaļā nokauto govi .. ' ...'
Valmieras apr., Alojas pag.
Pīķos Jēkabam Jansonam par
liellopu
ļaunā karsoņa
dēļ
gaļā nokauto teli .....
Liepājas apr., Asītes pag.,
Pelēčos Pāvilam Petrevicam
par liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi
Ilūkstes apr., Demenes pag,
Celminiekos Jānim Auzanam
par liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi .... " .
ļaunlatgales apr., Balvu pag.
Berezņakos Aleksandram Deinardam par trakuma sērgas
dēļ nogalināto eovi

13.

Arvicekonsulātu var sarakstīties zviedru,
franču, angļu un vācu valodā.

valstī,

apr.,

Muižniekos Mārcim Ābele par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ nogalināto govi, kuras ' gaļa ne-

Telefons: 977.

*

ļaunā

nokauto

Rēzeknes apr., Ružinas pag.,
Belobabinas
sādžas hutorā
Ne 7 Pēterim Volnabajevam
par liellopu ļaunā karsoņa dēļ
*
gaļā nokauto govi .. ...

Vice-Consulat de Lettonie,
Kārleksgatan 5-a,
Malmo, Suēde.

firmas

:.••
.
Latvijas pil-

stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Muitas

Vicekonsulāta adrese:

gaļā

5.

Paziņojumi.

Zviedrijas pavalstnieks
Kārlis Alfrēds
Varenberg's iecelts par Latvijas goda
vicekonsulu
Malmē (Malmd), Zviedrijā,
skaitot no š. g. 10. septembra.

liellopu

79,50

52,50

9.

J. Saulīte

par

dēļ

72,50

govi

direktors Stokets
Nodaļas vadītājs

kovskim

karsoņa

Ls

Cēsu
apr.,
Skujenes
pag.
Kuģos Kārlim Vītiņam par
liellopu
ļaunā karsoņa
dēļ
gaļā nokauto govi . . .'. .

ministrijas departamenta

1929. g. 7. oktobrī.

1922. g. 22).

4.

iestādēm un amatpersonām.

Rīgā, 1929. g. 8. oktobrī.

Nr. 259

un

Rīgas apr., Lauberes pag. VecKlaucenos Andrejam Svagulim par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . . * .
Ilūkstes apr., Prodes pag.
Jaunstrautiņos Jānim jan-

Nodaļas vadītājs Ed. Rudzīts.

Tieslietu ministrijas departaments paziņo izlabošanai, ka sodu ziņu krājuma
pirmā grāmatā ar N9 2213 ievietotais
Frics, Znotiņš Kristapa d. patiesībā ir
Znotiņš, Fricis Kristapa d.

175

2.

Šajās dienās nāks pārdošanā 95° spirts
speciāla tipa ,,dzidrā" degvīna pudelēs.

1,900

1929. g. septembra mēnesī.
1920. g.

Cēsu apr., Jaunpiebalgas pag.
Lejas-Pentuļos Annai Nedēļa
par liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi

spirta monopola nodaļas paziņojums.

Atpakaļņemamā cena šāda tipa tukšām
pudelēm noteikta tāda paša, kā par parastajām
pudelēm, t. i. 10 sant. par
0,6 litra un 8 sant. par 0,3 litra pudeli.
,,Dzidrā" degvīna pudelēm, t. i. pudelēm ar ,,dzidrā" degvīna etiķetēm, paliek
līdzšinējā cena: 15 sant. par 0,6 litra un

kr.

1.

v.

1,430

Piezīme. Vienatsperu un divatsperu gramofona aparāta lielums: 42 cmx29cmxl6cm;
uzvelkamā cauruma —ārpusē —attālums no aprāta kreisās malas vienatsperu
gramofoniem — 18 cm, divatsperu gramofoniem — 16 cm.

3.

izsniegto

par

1929. g. 7. oktobrī.

Atsperes mēchanisms

Nošu ripa 0 25 cm
Skārda apkalumi
Cinka skārds

ielā 3, dz.

manta ar reģ. JVe 3209 sastāv no zemes

Membrans

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

Darbvede A. Veiss.

Sūtnis J. Seskis

1929. g. 16. septembrī.
7a.
7a.
7a.
7a.

, —,80

Paziņojums.

10 sant. par 0,3 litra pudeli.

p.
p.
p.
p.

pazaudēšanu no

katras personas

E. Maciņš

gramofonu aparātu

' . ,, —,25

(par obligāt. sludin.)
d) par dokumentu

Vēstnesī"

num.

Nr. 262

izejvielām, kas izlietotas eksportēto
izgatavošanai.

maksa:

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu

paziņojumi

1929. g. 7. oktobrī.
Ievedmuitas

Sludinājumu

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu
„ —,15
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
, —,20

Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

Zemkopības

RĪKOJUMS

iestāžu

ar

Pamats:
Ievedmuitas tarifa 112.pants
9b. pkts un valsts saimniecības dep-ta
rūpniecības nodaļas 1. X 29. g. raksts

muitas un akcīzes nodokļa samaksas preces,

Valdības

pilsētā esošā nekustama

Aktivin S (izgatavots no firmas Chemische Fabrik Pvrgos G. m. b. H.).

nāšanas dienā.

saņemt no ārzemēm caur Rīgas muitu bez
kas vajadzīgas finieru ražošanai un muitojamas pēc sekošiem ievedmuitas tarifa
pantiem: 43. p. 2. pkt., 51. p., 57. p. 6. pkt.,
58. p. 3. pkt., 65. p. 5. pkt., 68. p. 3a. pkt.,
69. p., 71. p. 2., 4. un 7. pkt., 72. p. 3a. pkt.,
84. p. 1. pkt., 85. p. 3. pkt, 87. p. 4. pkt,
105. p. 5. pkt., 112. p. 9. pkt., 140. p.,

ražojumi techmuitojami pēc
112. panta 9b. pkta.*)

Ražojumu saraksts:

2.

Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

2) par
Daugavpils apriņķī, Pustiņas
pagastā esošo Krapovščinas folvarku, kas

1929. g. 7. oktobrī.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Preču un materiālu saraksts, kurus finieru

Kantoris un ekspedīcija:

^^Mj ^g^^^^^L

Rīgā, pilī .N9 2. Tālrunis 20032 ^^g^i||§|§i^
^
Runas stundas no 11—12
^^P

Par atsevišķu

izlietotas eksportēto
rātu izgatavošanai.

laikraksts

18,—

3 men
1
„

—,12

oficiāls

svētdienas

y%

valkas

apr.,

...

Jērcēnu

51,

6,

71,70

72,50

111

pag.

Muižniekos Mārcim Ābele par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ nogalināto govi, kuras gaļa neder ī ga uzturam
Valkas apr.. Jērcēnu
pag.
Muižniekos
Pēterim Reima
par liellopu ļaunā karsoņa dēļ
nogalināto govi un bulli, ' kuru
gaļa atzīta mazvērtīga . . .

95,

.

1375a

15.

16.

17.

18.

19.

Liepājas apr., Virgas pag.
valsts Virgas muižas saimniecībā Vilhelmam Grebis par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto, cilts grāmatā ierakstīto, govi
Liepājas apr., Asītes pag.Zilarajos Pēterim Pauzeram par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ nogalināto govi, kuras gaļa nederīga uzturam
Ilūkstes apr., Sventes pag.
Urbaniškos
Sīmanim
Sobolam par liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā nokauto govi .

Talsu

156,50 41.

liellopu

ļaunā

96,50

karsoņa

72,50

.

60,50

dēļ

Jaunlatgales

20,—

ļaunā karsoņa

par liellopu

pag.

govi .

apr.,

.

.

55,50

Kacēnu

Veļikije-Suki

saimnie-

26.

102,50

gaļa nederīga uzturam . . .

195,—

trakuma

kritušo govi
Madonas

apr.,

Iršu

dēļ

29.

gaļā

pag.

nokauto

Bērzaunes
Nikolajam
Cī-

apr.,

Ariņos

rulim par liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā nokauto govi .
30.

52,—

Ilūkstes apr., Kurcuma pag.

dēļ gaļā nokauto govi . . .
Liepājas apr., Durbes pag.

52,50

Ligutu-Zaķos Jēkabam Zaķim
par

liellopu

ļaunā

Valkas apr.,

Irbitēs

35.

36.

37.

38.

39.

Steģis

liellopu

ļauna

klausības

attiecības, pie kam
tā kara klausības apliecība, kura izdota pirms
attiecīga gada gājuma iesaukšanas, uzskatāma
par nederīgu, un kas atrāvies no iesaukšanas,
saukt pie atbildības un pēc tam nogādāt vietējā
kara apriņķa tuvākā kara klausības kommisijas
sēdē kara klausības izpildīšanai.
30670. Alksnītis, Osvalds Mikeļa d., dz 23. IX
1906. g. — Tas pats.
30671. Apkalns, Teodors Jāņa d., dz. 23. III

62,50

30673. Antenaus, Jānis Teodora d., dz. 18. XII
1907. g. — Tas pats.
30674. Ārens, Andrejs Dāvīda d., dz. 8. IX
1907. g. — Tas pats.
30675. Aivakovičs,
Jānis Antona d., dz.
1 VIII 1907. g. — Tas pats.
30676. Apanasenoks, Pēteris Nikolaja d., dz.
25. VII 1907. g. — Tas pats.
30677. Abremerts, Antons Andža d.,
dz.
3. IX 1907. g. — Tas pats.

dēļ gaļā nokauto govi . . .
Tukuma apr., Irlavas pag.
Jēkabam
FreiStabezeros
manim par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto

36,50

govi

60,—

8,—

76,50

Edvārda

d.,

dz

23.

V

30678.
Ausbergs, Artūrs Pētera d., dz. 10. XII
1907. g. — Tas pats.
30679.

Valkas

Jēkabpils apr., Biržu pag.
VasiJāzepam
Silaklāvos
ļevskim par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto
govi .
Cēsu apr., Druvienas pag.
Murānos Jānim Skubem par
trakuma sērgā nogalināto un
iznīcināto cūku
Jaunlatgales apr., Purvmalas
pag. Malnovkas ciemā Ivana 'm Staršovam par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā nokauto govi

JVs 437.

30672. Ābels, Leons
1906. g. — Tas pats.

karsoņa

apr., Alsviķu
pag.
Cerkazās Andrejam Podziņām
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto bulli . . .
Valkas apr., Jērcēnu _pag.
Mārcim
Ābele
Muižniekos
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . .

saraksts

62,50

par

liellopu ļaunā karsoņa dēļ nokauto govi, kuras gaļa mazvērtīga
Cēsu apr., Launkalnes pag.
Ciematos Robertam Dinga
par

34.

.

personu

Andronovs, Savva Agafija d., dzim.
4. IX 1906. g.
Rīgas kara apriņķa pr-ka r. JVs 35783
no
28. VIII 29. (9. IX 29.), nav ieradies uz kara
klausības izpildīšanu.

Auciems,

Jānis

Jāna

d.,

dz. 11.

XII

1907. g. — Tas pats.
30680. Babaus, Kārlis Kārļa d., dz. 11. I
1906. g. — Tas pats.
,
30681. Brūnais, Jānis Mārtiņa d., dz. 29. IV
1906. g. — Tas pats.
30682.
Boškins, Vasilijs Jevstigneja d., dz.

14. I 1906. g. — Tas pats.
30683.
Bērmanis, Bērs Avseja d., dz. 27. VIII
1906. g. — Tas pats.
,
30684.
Briedis, Antons Jāņa d., dz. 26. III
1906. g. — Tas pats.
30685. Blimkis. Aleksandrs Gusta d., dz. 7. IV
1906. g. — Tas pats.
30686. Bleikšs, Eduards Jāna d., dz. 27. V!
1906. g. — Tas pats.
30687. Baikovs, Fedors Afanasija d., dz
1906. g. — Tas pats.
30688. Bergis, Arnolds Jāņa d., dz. 23. XI I
1906. g. — Tas pats.
30689. Baikstis, Leons Jāzepa d., dz. 13. XI I
1907. g. — Tas pats.
30690. Brume, Erasts Mārtiņa d., dz. 5. VI I
1907. g. — Tas pats.
30691. Brumbergs, Ābrams Elja d., dz. 2. I> :
1907. g. — Tas pats.
30692. Bluķis. Hugo Toma d., dz. 17. X I
1907. g. — Tas pats.
30693. Bvužas, Eduards Dominika d., dz
5. VIII 1907. g. — Tas pats.
30694.
Burkevičs. Miķelis Ernesta d., dz
25. IX 1907 g. — Tas pats.

I

33.

. .

Smiltenes pag.

Pēterim

Sekretāra palīgs E. Dzinējs.

1906. g. — Tas pats.

karsoņa

dēļ gaļā nokauto bulli
32.

Priekšsēdētāja biedrs T. Bergtāls.

Noskaidrot kara

Ozolniekos Jānim Mukanam
par liellopu ļaunā karsoņa
31.

1. krirninālnodaļa,

30669.

52,50

Madonas

Rīgas apgabaltiesas

pag.

govi

47,50

75,—

70,—-

7. X

30709. Dreija, Jānis Ernesta d., dz. 29. II
1906. g. — Tas pats.
30710. Grosmanis, Abrāms Kusieļa d., dz.
1. VII 1906. g. — Tas pats.
30711. Gilucs, Kārlis Ignata d., dz. 24. VI
1906. g. — Tas pats.
30712. Gruntē, Eduards Pētera d., dz. 5. VII
1906. g. — Tas pats.
30713. GaUis, Fridrichs.Otto d., dz. 30. V
1906. g. — Tas pats.

30714. Gliks, Iciks Nachmaņa d., dz. 15. V
1906. g. — Tas pats.
30715. Graudiņš, Kārlis Mārtiņa d., dz. 19. III
nats.

Grēvinš, Jānis-Rūdolfs-Voldemārs, dz.
1907. ģ. — Tas pats.

Galinskis,

20. VIII

Alfrēds

Emilijas

d.,

dz.

Vasilija

d.,

1907. g. — Tas pats.

30719.

Gaidans, Aleksis-Andris

dz. 10. VIII

1907. g. — Tas pats.

Gutmans,

Aleksandrs-Eduārds

Alek-

d., dz. 24. VIII 1907. g. — Tas pats.
30722. Grikke, Miķelis Anša d., dz. 8. IX
1907. g. — Tas pats.'
30723. Gārnis, Broņislavs Aleksandra d., dz.
1. I 1903. g. — Tas pats.
30724. Helts, Jānis Mārtiņa d., dz. 21. VI
1906. g. — Tas pats.
30725. Henensons, Hiršs Jēkaba d., dz. 12. IX
1907. g. — Tas pats.

30726. Hatkevičs, Arvīds Aleksnadra d., dz.
30. III 1906. g. — Tas pats.
30727. ībelgaufts, Antons Franča
d., dz.
17. VI 1906. g. — Tas pats.
30727a. Judelšons, Ārons Icika d., dz. 18. VII
1907. g. — Tas pats.
30728. Joakits, Erichs Kārļa d., dz. 2. XI
1907. g. — Tas pats.
30729.
Kleinbergs, Kārlis Teodora d., dz.
19. VI 1906. g. — Tas pats.
30730.
Kartašovs, Jefims Afanasija d., dz.
28. VII 1906. g. — Tas pats.
30731. Ķieģels, Artūrs Ādama d., dz. 14. I
1906. g. — Tas pats.
30732.

Kartupels, Artūrs Viļā d.,

1906. e. — Tas nats.

30733.

dz. 23. IV

Kreslovskij,

Jānis Ferdinanda d., dz.
17. III 1906. g. — Tas apts.
30735. Krizbergs, Jānis-Eduārds Mārtiņa d.,
dz. 27. VIII 1906. g. — Tas pats.
30736. Krūmiņš,
Jānis-Hermans Dāvā d.,
dz. 20. IX 1906. g. — Tas pats.
30737. Kremers, Vulfs Mikeļa d., dz. 14. XII
1907. g. — Tas pats.
30738.
Kiršners, Kārlis Johana d., dz. 24. XII
1907. g. — Tas pats.
30739. Kujaks, Ēvalds Georga d., dz. 22. X
1907. g. — Tas pats.
30740. Kalcs, Jēzups Eduarda d., dz. 6. IX
1907. g. — Tas pats.
30741. Krādzinš, Oskars Jāna d., dz. 29. X
1907. g. — Tas pats.
30742.
Kupše, Žanis-Augusts Jāna d., dz.
13. X! 1907. g. — Tas pats.
30743.
Kapliks, Harijs-Edgars Jējkaba d.,
dz. 10. IV 1907. g. — Tas pats.
30744. Levins, Oskars Haima d., dz. 3. I
1906. g. — Tas pats.
30745. Lapinskijs, Alberts Jura d., dz. 13. III
1906. g. — Tas pats.
30746. Libermans,
Izāks Mendeļa d., dz.
3. XII 1907. g. — Tas pats.
30747.
20.

XI

Lilienbergs,

1907. g.

'

30774.

Rogemans, Arnolds Indriķa d &,
" z'
'
1906. g. — Tas pats.
30775.
Redovičs, Hermans Jāna d. dz 1S At
y^
'
1907. g. — Tas pats.
30776. Rubulis, Staņislavs
Izidora d
d,
''
17. 11 1907. g. — Tas pats.
Erichs
Andreja
30777. Rinkis,
d. dz 31 xn
' ' '
1907. g. — Tas pats.

3. I

30778.
1906.

Šteins, Hiršs Mordchela d., dz
. — Tas pats.

30779.
dz. 25.

Sauleskalns,
III

Alberts

14 vil

Voldemāra

h

1906. g. — Tas pats.

30780. Svičevičs, Alfons Richarda d
d?
20. VIII 1906. g. — Tas pats.
30781. Zagorskijs, Francis Osipa d . dz 9 m
1906. g. — Tas pats.
30782. Zemzars,
Valdemārs
Jāna d
dz
8. I 1906. g. — Tas pats.
30783. Zāģers, Jānis Jāņa d., dz. 1. 11906. g. —
Tas pats.
30784. Slapins, Pēteris Jāzepa d., dz i ix
1906. g. — Tas pats.
30785. Sachmilovs, Jānis ļāna d., dz 12 V
1906. g. — Tas pats.
30786. Selmers, Pēteris Harija-Valtera d
1907. g. — Tas pats.

30787. Saulīts, Nikolajs
Romāna d. dz
19. XI 1907. g. — Tas pats.
30788. Sandlers. Girs Gerca d., dz. 4. XI
1907. g. — Tas pats.
30789.
Spuls, Vladislavs Pētera d., dz. 31. X
1907. g. — Tas pats.
30790.
Slugins, Rūdolfs
Augusta d., dz.
30. XII 1907. g. — Tas pats.
30791.
Smedinš, Harijs Fridricfia d., dz.
3. IX 1907. g. — Tas pats.
30792. Straupe, Fridrichs Fridricha d., dzim.
27. VIII 1907. g. — Tas pats.
30793. Salenieks, Rūdolfs Mārtiņa d., dz.
13. VII 1907. g. — Tas pats.
30794.. Steinerts, Jānis Pētera d., dz. 25. VII
1907. g. — Tas pats.
30795. Zundo, Ernsts-Pēteris Romualda d.,
dzim. 20. VII 1907. g. — Tas pats.
30796.
Zariņš, Mārtiņš Ādama d., dz. 24. Vili
1907. g. — Taš pats.
30797.
Zungels, Jānis- Eduarda d., dz. 3. VII
1907. g. — Tas pats.
30798. Ševelevičs, Nochums Arona d., dz.
pats.
16. III 1906. g. — Tas
30799. Žagars, Jānis-Teodors Otto d., dz.
23. XI 1906. g. — Tas pats.
30800.
Šibaievs, Feofans Jāņa d., dz. 20. III
1906. g. — Tas pats.

Ķempe, Heinrichs Andreja d., dz. 25. I

1906. g. — Tas pats.
30734.

30762.
Nabreits, Hugo-Fridrichs
Robert,/
^erta|
dz. 8. V 1907. g. — Tas pats.
30763. Ozols, Pēteris Kārļa d
dz s „
'- V'U
1906. g. — Tas pats.
30764. Ostups, Herberts Žanno d d? on ,
*? V H
"
1907. g. — Tas pats.
30765. Ozols, Jēkabs Jēkaba d
d? a4 ,
- 'U
1907. g. — Tas pats.
'
30766. Pētersons, Hermanis-Alfons Mārf,
a *
d
dz. 13. VIII 1906. g. — Tas pats.
-'
30767. Priedīts, Alfrēds Ādama d d? ?i ,.,,
**•
*«U
1906. g. — Tas pats.
'
30768. Popovs, Vasilijs
Jemimana ri
adz
12. IV 1906. g. — Tas pats.
'
30769. Plēpis, Artūrs
jūra d
dz 19 i
'
~ "
1906. g. — Tas pats.
30770. Polis, Žanno Roberta d. dz li m,
'
1907.
g. — Tas pats.
30771. Pilotas, Vladislavs
Pētera d
Qz
'' * 28. VIII 1907. g. — Tas pats.
30772.
Reina, Konrāds Donata d dz 23 n
'
' "
1906. g. — Tas pats.
30773. Reichenbachs,
Alberts Ludviga a
dz. 16. IV 1906. g. — Tas pats.
'

dzim. 8. VIII

30720. Grižans, Antons Andreja d., dz. 12. VIII
1907. g. — Tas pats.
30721.

saskaņā ar savu 1929. g. 4. oktobra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 574. p. 2. d. pamata aps.
pie Rīgas pilsētas
piederīgu
Vulfu Elija dēlu
Kaplanu, 18 g. vecu, kura pazīmes ti-esai
nav zināmas.
Visām iestādēm un personām, kurām zināms,
kur atrodas Kaplans un viņa manta, jāpaziņo

Meklējamo

d., dz.

sandra

Rīgā, 1929. g. 8. oktobrī.

saimniecībā N° 53 Jurim Eppingeram par liellopu ļaunā

karsoņa

1929. g. 28. sep-

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

112,50

Ignata

30707. Drēvinš, Kārlis Augusta d., dz. 25. IX
'
1907. g. — Tas pats.
30708. Dambergs, Roberts Kārļa
d., dz.

30718.

pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu, izbeidz
apsūdz, uz k. s. 1. 106. p.
1. pkt. Pētera Jēkaba d. Šachno meklēšanu.

par to Rīgas apgabaltiesai.

sērgā

Sergejs

1907. g. — Tas pats.

30717.

Sekretāra palīgs, kara ierēdnis P. Jansons.

94,50

Čebovs,

29. VIII

Vēstneša"
tembra 220. numurā.)

Cēsu apr., Launkalnes pag.
Kalna-Kleperos Valdemāram
par

H. Jakobsons.

Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

(Skat. „ Valdības

34,—

30697.

1907. g. — Tas pats.
30698. Čulka, Alberts Jāņa d., dz. 24. I 1906. g.
— Tas pats.
30699. Davidovičs, Gabriels Gseeļa d., dz.
26. VIII 1906. g. — Tas pats.
30700. Dābols, Alberts Pētera d., dz. 29. I
1906. g. — Tas pats.
30701.
Dancmanis, Eduards Kārļa d., dz.
7. I 1906. g. — Tas pats.
30702. Deguts, Fēlikss Fēliksa d., dz. 30. V
1906. g. — Tas pats.
30703. Drolle, Mārtiņš Jāņa d., dz. 2. III
1906. g. — Tas pats.
Herberts
Oskara
d., dz.
30704. Dechovs,
27. XI 1906. g. — Tas pats.
30705. Donchins, Šabsajs Banciona d., dz.
17. XII 1907. g. — Tas pats.
30706. Druškovs, Sergejs Pētera d., dz. 24. IX

30716. Gordins, Moisejs Mendeļa d., dz. 30. X
1906. g. — Tas pats.

1929. g. 9. oktobrī.

dēj gaļā nokauto govi ...
Tukuma_ apr., Matkules pag.
Jēčos Ādolfam
Jēcim par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi
Madonas apr., Tirzas pag.

18. X 1907. g. — Tas pats.

1906. e. — Tas

Kara tiesa,

liellopu ļaunā karsonī kritušo
govi
Aizputes apr., Nikrāces pag.

30695.
Bitte, Erasts Mikeļa d., dz. 17. IX
1907. g. — Tas pats.
30696.
Cirli-Sprinsons, Matīss Saveļa d., dz.

3. IX 1907. g. — Tas pats.
1902. g. 26. februārī, agrāk

dzīvojis Majoros.
Lapsa dzimis 1903. g. 21. martā, agrāk dzīvojis Jaungulbenes pagastā.
Auģls alias Anģis-Ķelle dzimis 1901. g. 23. septembrī, agrāk dzīvojis Jaunsvirlaukas pagastā.
Kam būtu zināma viņu uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai policijai,
kurai tos apcietināt, ievietojot Daugavpils garnizona
virssardzē,
un ieskaitīt 5. iec. kara
izmeklēšanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam
un tiesai.

30,—

Kalviešos Jēkabam Pinne par

28.

un 133. p.
Feodorovs dzimis

apr., Prodes pag.
Nicgaļos Jānim Apalkam par

Balodim

tiesa,

pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
Jātnieku pulka bijušo seržantu Voldemāru Aleksandra
d. Feodorovu, _ bijušo kareivi
Pēteri Kārļa
d. Lapsu
un Žani
Jāņa dēlu
Augi
alias A n ģ i - Ķ e 11 i, apsūdzētus uz
sodu lik. 51. p., kara sodu lik. 163. p. 1. d.

Ilūkstes

liellopu ļaunā karsoņa dēļ
nogalināto sugas govi, kuras
27.

Veterinārvaldes priekšnieks,

pulkvedis-leitnants

Lejniekos Fricim Graikstem
par liellopu ļaunā karsoņa
25.

. . 2893,57

Kara tiesas priekšsēdētājs,

kauto govi

24.

50,87

1929. g. 9. oktobrī.

cībā Otto Jēgeram par liellopu ļaunā karsoņa dēļ no-

23.

Kopā

Kara

gaļā nokauto govi
Kuldīgas apr., Sātiņu pag.
Maz-Kaplūžos Lavīzei Kārkdēļ gaļā nokauto

22.

jakam par liellopu ļaunā karsoņa dēļ nogalināto
govi,
kuras gaļa nederīga uzturam 102,50
Mālpils
pag.
Rīgas
apr.,

Darbvedis Graudiņš.

Aķilānos Jānim Grīmanim par
ļaunā

Ls

Ķivir-

65,—

Jēkabpils apr., Saukas pag.
liellopu

pag.

Jānim

veterinārārsts Cīrulis.

karsoņa

.

Salaspils

apr.,

Pundēs Robertam Cielavām
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . .

kauto govi
Valkas apr., Ērģemes pag.
Bandiniekos Jānim Zirnim

liņ

Rīgas

apr.,

dēļ gaļā nokauto govi .

21.

40.

Jaun-Beiķos

Kandavas pag.
Urles Līnai Cīrulis par liellopu karsoņa dēļ gaļā no-

par

20.

Ls

Fridrichs

— Tas

Kārļa

d.,

dz.

pats.

30748.
Loebers,
Francis
Augusta
d., dz.
20. IX 1907. g. — Tas pats.
30749. Līcītis, Edgars Pētera d., dz. 5. XII
1907. g. — Tas pats.
30750. Lasovskis,
Pēteris Franča
d., dz.
16. IX 1907. g. — Tas pats.
30751. Lējēis, Otto-Jānis Jāna d., dz. 18. VIII
1907. g. — Tas pats.
30752. Lizdiņš-Legzdinš, Emīls Jāna d., dz.
5. VII 1907. g. — Tas pats.
30753.
Minkins, Sapsa Jankeļa d., dz. 23. VII
1906. g. — Tas pats.
30754. Markovs, Andriāns Sergeja d., dz.
I. IX 1906. g. — Tas pats.
30755.
Mednis, Krišs-Andžs
ļāna d., dz.
16. IX 1906. g. — Tas pats.
30756. Majors, Jānis-Rūdolfs Jēkaba d., dz.
4. I 1906. g. — Tas pats.
30757. Mitāns, Arvīds-Hugo
dz.
Jāna d.
II. XI 1907. g. — Tas pats.
'
30758. Mariens, Josifs Hirša d., dz. 28. XI
1907. g. — Tas pats.
30759. Miska, Kārlis Augusta d., dz. 19. VIII
1907. g. — Tas pats.
30.760. Miglāns , Rūdolfs Jura d., dz. 19. XII
'
1907. g. — Tas pats.
30761.
Narciško, Mārtiņš Franča d. dz.
1 12. XI 1907. g. — Tas pats.

30801. Sauks, Kārlis Pētera d., dz. 3. IX
1906. g. — Tas pats.
30802. Šneiders, Hiršs Leizera d., dz. 10. It
1906. g. — Tas pats.
30803. Šmulko, Pēteris Stepana d., dz. 4. XII
1907. g. — Tas pats.
VIII
30804. Šlekis, Albinuss Matveja d., dz. 22.
1907. g. — Tas pats.
XI
30805. Šenbergs, Etiass Joseļa d., dz. 4.
1907. g. — Tas pats.
dz.
30806. Tichomirovs, Boriss Timoteja d„
30. VI 1907. g. — Tas pats.
Rūdolfs Jāņa d., dz. 27. V
30807.

Udrovskis,

1906. g. — Tas pats.
,
dz. 9. vl
30808.
Vestermans, Jirgens Otto d.,
"
1906. g. — Tas pats.
.
d„ H7
«*
30809.
Veinbergs, Eižens Fridricha
25. IX 1906. g. — Tas pats.
_
5.
30810. Vīksne, Jānis Andreja d., dz.
1906. g. — Tas pats.

30811. Valters, Bruno Anša d., dz. 6. X 19°-^
— Tas pats.
a,
,
Haima a.,
30812. Vinokurs, Meilechs
1907. g. —Tas pats.
,
dz. U30813. Vilkins, Dāvids Kusieļa d.,
1907. g. — Tas pats.
Arnolda d., &
30814. Vītinghofs,
Kurts
13. XI 1907. g. — Tas pats.
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

^

Darvedis Lakševi»

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Ņemot vērā, ka Liepājas apriņķ
a .
kūma sērga suņu starpā izbeigusies,
&.
gar š. g. 15. oktobri savu š.
„
rīkojumu ar jN° 7480.1, publicētu
ar
«ļ
dības Vēstnesī"
150. numura,
izsludina
bij
Liepājas apriņķis
trakuma - <- nenoteiktu
laiku
par
apdraudētu.
V ^
Liepājā, 1929. g. 7. oktobri.
1
Liepājas-Aizputes apriņķa prieks "

Nedēļas ziņojums

Latvija un citas valstis.
par

Latvija un Vācija.

gadījumiem

ar

lipīgām

slimībām Rīgā,
ko

ārlietu minist ra A. Baloža
Kā atbildi uz
līdzjūtības telegrammu Vācijas ārlietu
nāves gadījumā,
ministra Strezemaņa
Millers atsūtījis šādu patei.stskanclers
va'

reģistrējusi no 1929. gada 1. līdz
7. oktobrim Rīgas pilsētas
statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

cības telegrammu:
Viņa ekselencei ārlietu ministrim A. Baloža kungam, Rīgā. Par sirsnīgiem līdzjūtības vārdiem ārlietu ministra Strezernana nāves gadījumā izsaku savā un vācu
valdības vārdā izjustāko pateicību Latvijas
valdībai un jūsu ekselencei.

Valstskanclers

saslimšanas

Millers.

CC M

Slimības

= Ē

"S ?=?

nosaukums

-—

-7
? <°
=;
(n

Tvphus abdom

Vēdera tifs

.

.

16
9

Paratvphus
Tvphus exanth.
Febris recurrens.

.
.

.
.

.

Izsituma

.

2

.

Atgulās drudzis.

—

Purva drudzis .

—

Bakas

—
13
12
4
7
2
—
3

Febris interm

.

Variola et variolois

.

.

tifs

....

Morbilli

Masalas ....
Scarlatina
Šarlaks ....
Tussis convulsiva . . .
Garais klepus
.
Diphteritis
Dif 'terits
...
Influenca
Influenca
...
Cholera asiatica
. . . Āzijas koliera
.
Ervsipelas
Roze
Dysenteria ...... Asinssērga ...

Māksla.
Ceturtdien, 10. oktobrī, pulkNacionālā opera.
Orlova pirmais
sten 8 vakarā Nikolaja
koncerts. — Piektdien, 11. oktobrī , ,,K a r m e n"

Parotitis epidemica . .
Trachoma
Mening. cerebrospin. epid
Poliomvelitis

lugas izrāde nolikta

teātris.

Nacionālais

,,Kad

komēdija
skolnieku

Pulksten

7.30

„Kamielis

Ceturtdien,

10. oktobri,

sievas

spēkojas".

vakarā

Fr.

caur

ļ
ļ saskaņā

)

apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. ties. lik.

1967., 2011.—

2014.
un
2079.
p.
un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-

uz

.Agafijas

—

interesentus laipni

Ivana

Laškova

Laškovas

G.

pilnv.

un
zvēr.

civilprocesa

dēla

Jāņa Jāņa
mentu.

Rīgā,

Saliņa

testa-

1929. g. 8. oktobrī.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
15654

Sekretārs A. Kalve.

29. oktobrī minētās nodaļas atpublicēto
1906. g.
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
Rīgā
mirušā Mak3. maijā Ogresgala pag. mirušā
rsima
Grigorija
dēla
Laškova,
testaJura
Jura d. Ķervāna
1905. g. 27. janvārī
pie Rīgas

jūlijā

mentu.

Rīgā,

mentu, kā

mir. Maksima

mantojumu

vai
mantojumu, kā

Laškova

rāddevējiem

u.

t.

t.,

pa-

pieteikt

savas tiesības,
pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludināiespiešanas

dienas.

minētā termiņā nebūs
tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu
pasludinās par
tas

izdarīts,

likumīgā spēkā

gājušu.

5641.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties. lik.
2014.
un 2079.

1967., 2011.—
p.

un

Balt.

privāttiesību

kop. 2451. p. pauz Jāņa
Rutka lūgumu
uzaicina visas personas, kurām

mata,
ir

kaut
kādas
pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 24. septembri publicēto
'929. g. 13. maijā Alsviķu pag.
mirušā
dēla
Jāna
Pētera '
Rutka,
1929.' g. maija sākumā
Hit. kārtībā taisīto testamentu,
ļj
ķā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības
uz mirušā

sakarā ar

šo

mantojumu

Niklasa

Skaidiņa

riski nosprieda: šķirt laulību,kas
slēgta Rīgas Sv. Pāvila draudzē
starp Niklasu Skaidiņu un Ievu
Skaidiņ,

dzim.

Liepiņ.

ļa

atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi

pārsūdzību,

tad

spriedums

likumīgā spēkā.
Rīgā, 1929. g. 30. septembrī.

vai

rikaņu

attiecībām

no

tās politikas vie-

dokļa, kuru iezīmē Kelloga pakts. Abas
valdības deklarējot, ka ne tikai karš
starp Angliju

un

Ameriku ir pilnīgi neiedomājams, bet arī savstarpēja neuzticība un aizdomas turpmāk vairs ne-

līdz uz Londonu veselu rindu jautājumu,
kas būs jāpārbauda abu valšķu valdībām
un arī sarunās ar mūsu dominijām. Mūsu
vienošanās nekādā ziņā neiziet uz to, lai
atšķirtu Angliju un Ameriku no pārējās
pasaules, bet gan uz abu valšķu sapra-

drīkstēs iespaidot viņu nacionālo politiku.

pilnīgai

vienprātībai,

šķēršļi, kas

tagad

ka

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 10. oktobri.

visi

Devīzes:

izjauca iepriekšējo jūras at-

1 Anglijas

Visas 1922. g. Vašingtonas līguma signatār-

valstis esot informētas par angļu-amerikaņu sarunu gaitu un uzaicinātas sanākt
uz piecu jūras lielvalstu kopīgu konferenci janvāri. Līdz tam laikam Anglijas

flotu

paritāti

tagad

100 Francijas franku
100 Beļģijas beigu

20,28—20,43

100 Šveices franku

99,80—100,55

apgabaltiesas

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100

Sudrabs

1 kg

80—88

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums .
4% Valsts prēm. aizņēmums

Vašingtonā,
10. oktobrī.
Sarunā
Reitera korespondentu Anglijas miMakdonalds izteicies:
nistru prezidents
,,Es esmu panācis vairāk nekā varēju
cerēt. Mans vienīgais nolūks bija nodibināt personīgu kontaktu ar Huveru un
panākt kopīgu deklarāciju, ka angļu-

,, Taurenes

pagasta

savstarpējā

biedrība",
ugunsapdrošināšanas
kā arī reģistrēti biedrības biedru
pilnā sapulcē 1929. g. 7. aprīlī pie-

,,Smiltenes zirgaudzētāju

drība:

Šim numuram 8 lapas puses.

ar

šo

dara

1929. g. 6. februārī

ka

tiesa

Sarās Rivkas

Frumans, šķ. Školnik, dzim. Česlers, prasības lietā pret Anšelu
Frumans

par

laulības

šķiršanu

aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas slēgta Rīgā, 1912. gada
14. jūnijā (v. st.) starp prasītāju
šķirtu
Frumans,
Saru
Rivku
Skolnik, dzim. Česlers un atbildētāju Anšelu Frumans, piešķirot
prasītājai viņas pirmslaulības uzvārdu ,,Skolniks ".
civ. proc. lik.
Ja atbildētājs
728., 731. un 748. p. paredzētā

mantojumu, kā
mantni ekiem,
legātāriem, fideilaikā neiesniegs tiesai atsauksmi
komisāriem , parāddevējiem
u.
spriedums
vai pārsūdzību, fad
*• t., pieteikt
savas
tiesības,

kār-

testamentu, pieteikt savus strīdus

civ. proc.

lik. 1967., 2011.,
2014., un 2079. p.p. pamata uz-

aicina visus, kam būtu uz 1918. g.
15.

maijā

mirušās

Mildas-Ama-

lijas Ottmans atstāto mantojumu
kādas

tiesības

kā

mantniekiem,

legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u.

t.

t, pieteikt

savas

un ierunas šai tiesai sešu mēnešu tiesības šai tiesai astoņu mēnešu
ņemtie statūtu grozījumi. 14916v
no sludinājuma laikā, skaitot no sludinājuma ieSekretārs Fridrichsons.
laikā, skaitot
' dienas
,,Valdības spieduma dienas ,,VaId. Vēstn.".
Nod. pārz. v.i.L. Bruemmers.
iespieduma
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas
Termiņā nepieteiktas tiesības
Sekretārs Fridrichsons.
Vēstnesī".
nodaļa uz likuma par biedrībām,
Pēc minētā
termiņa notecēieskatīs par spēku zaudējušām.
savienībām un politiskām organiRīgas apgabaltiesas reģistrācijas
Jelgavā, 1929. g. 30. septembrī.
juma, tiesa nekādas ierunas nenodaļa uz likuma par biedrībām, zācijām 17. p. pamata paziņo, ka
L. JVo 2199/29
pieņems un nepieteiktās tiesības 15104x
savienībām un politiskām orgaar viņas 1929. g. 25. septembra
Priekšēd. v. P. Stērste.
atzīs par spēku zaudējušām.
nizācijām 17. p. pamata paziņo, lēmumu reģistrēta bezpeļņas bieSekretārs Mittelhofs.
Jelgavā, 1929. g. 30. sept.
ka ar viņas 1929. g. 25. septembra drība: ,,Latvijas truškopju bie15097v
L. JVs 2230/29.
lēmumu' reģistrēta bezpeļņas biedrība", ar valdes sēdekli Rīgā.
Jelgavas apgabaltiesa
Priekšsēd. v. P. Stērste.
drība:
Grundzāles
lopkopības Nod. pārz. v.i.L. Bruemmers.
uz civ. proc. lik.
1967., 2011.,
Sekretārs Mittelhofs.
pārraudzības
biedrība
,,Palsa ", !4922v
Sekr. Fridrichsons.
2014. un 2079. p. pamata uzar valdes sēdekli

Grundzālē.

Nod. pārz. v.i.L. Bruemmers.
14917v
Sekr. Fridrichsons.

savienībām

nizācijām
ka ar viņas
'

un politiskām

orga-

17. p. pamata paziņo,
1929. g. 25. septembra

lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Madonas zirgaudzētāju
biedrība" ar valdes sēdekli Madonas pilsētā.
14918v
Nod. pārz. v.i.L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļa uz likuma par biedrībām,

v. Stūre.

zināmu,

Oša mājas

1922. g. 21. maijā sastādīto

uz

Nod. pārz. v.i.L. Bruemmers.

Jelgavas apgabaltiesa

Jelgavas apgabaltiesa

Nod. pārz. v.i.L. Bruemmers.
Sekretārs Fridrichsons.

uz civ. proc. lik.
1967., 2011.,
pamata, uzaicina visas personas,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1924. g. kurām būtu kādi strīdi vai ieru4. sept. mir. Jēkabpils apr., Taurnas pret 1929. g. 2. jūlijā mirušā
Krišjāna
Hana
mājās
kārtībā
kalnes pag., Kaprāļu māju īpaš'
1923. g. 26 oktobrī sastādīto
nieka Jāņa Jura d. Gutmaņa atstāto mantojumu kādas tiesības
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
kā mantniekiem, legātāriem, fi-

deikomisāriem,
t.

t., pieteikt

kreditoriem
savas

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no

sludinājuma

dienas.
Termiņā
ieskatīs

par

iespieduma

Sekr.

Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa
1967., 2011.,
uz civ. proc. lik.
2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1912. g.
I. martā mir. Jāņa Vigestana

Vēstnesī".
Pēc minētā termiņa notecēju-

ma, tiesa nekādas ierunas nepienepieteiktas tiesības
spēku

Sekretārs
uz

skaitot
no
sludinājuma
iespieduma
dienas
,.Valdības

u. laikā,

tiesības šai

zaudējušām.

ņems

un

atzīs par

nepieteiktās

oktobrī

mirušā

Jēkaba

Feld-

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

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

aprīlī

mirušā

Glaubica

jumu

kādas

niekiem,

Alberta-Rū-

atstāto

tiesības

legātāriem,

sāriem, kreditoriem

manto-

kā

mant-

fideikomi-

u. t.

t., pie-

teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma

dienas ,,Val-

dības Vēstnesī".
nepieteiktas
Termiņā
ieskatīs

par

spēku

tiesība 's
zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 30. septembrī.
15112z

L. Ne 2198 29. g.

Priekšsēdētaja v. K. Vītols.

Sekretārs Mittelhofs.

spēku zaudējušām.

Priekšsēd. v. P.

Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas

apgabaltiesa

2014. un 2079. p. pamata uzuz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
aicina visus, kam būtu uz 1927. g. 2014. un 2079. p. pamata uz3.

14.

dolfa

tiesības

Jelgavā, 1929. g. 30. septembrī.
15106v
L. JSs 2247 29.

Mittelhofs.

maņa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legāRīgas apgabaltiesas reģistrācijas
kreditāriem
fideikomisāriem,
nodaļa uz likuma par biedrībām,
toriem u. t. t., pieteikt savas tiesavienībām un politiskām organisības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
zācijām 17. p. pamata paziņo, ka
skaitot no sludinājuma iespiear viņas 1929 g. 25. septembra
duma dienas ,,ValdībasV'ēstnesī" .
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bieTermiņā nepieteiktas tiesības iepār,,Elstes
laukkopibas
drība:
skatīs par spēku zaudējušām.
biedrība",
ar
valdes
raudzības
Jelgavā, 1929. g. 30. septembri.
sēdekli Jaungulbenes pagastā.
15113v
L. No 2241 29.
Nod. pārz. v.i.L. Bruemmers.
I492lv

aicina visus, kam būtu uz 1929.g.

uz civ. proc. lik. 1967., 2011. līdz
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.

Jelgavas apgabaltiesa
civ. proc. lik. 1967., 2011.,

Sekretāra

apgabaltiesa,

Jelgavas

tenes pilsētā.

lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība: „Ogres-Taurupes z i rgauRīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa, dzētāju biedrība", ar valdes sēI4919v
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dekli Ogres pagastā.

L. N° 885
Priekšsēd. b.v.i. L.Bruemmers.

92—93
96—97

Redaktors M. Arons.

tībā

Jelgavā, 1929. g. 30. sept.
Priekšsēd. v. K. Vītols.

14912z

98—100

priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

biedrība", ar valdes sēdekli Smil14920v

98—100

.

Rīgas biržas kotācijas kommisijas

apgabaltiesa

mirušā Andreja

.

.
6% Zemes bankas ķīlu zīmes
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

ar

Jelgavas

3425—3445

Zelts 1 kg

šādas sacensības izriet.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas

kronu

Dārgmetāli:

uz

visiem
laikiem
būs
darīts
gals
angļu-amerikaņu bruņošanās sacensībai uz jūras līdz ar kara draudiem
un tautas bagātību izšķērdēšanu, kas no

reģistrāci-

72,05—72,60

27,04—27,25
138,75—139.45
Norveģ' ijas kronu
.... 138,15—138,85
138,15—138,85
Dānijas kronu
72,75—73,45
Austrijas šiliņu
Čechoslovakij 'as kronu
. .
15,33—15,48
Holandes guldeņu
.... 207,90—20895
123,30—123,95
Vācijas marku
13,00—13,12
Somijas marku
Igaunijas kronu
138,10—138 80
57,55—58,75
Polijas zlotu
Lietavas litu
51,10—51,80

100 Zviedrijas

(vienādo stiprumu)

kategorijās,

mārciņa

100 Itālijas liru

un
Savienoto Valšķu
valdības vedīšot
sarunas ar pārējām ieinteresētām valstīm,
lai mēģinātu pārvarēt
visas iespējamās
sanākšagrūtības jau pirms konferences
nas. Ievērojot drošību, kādu dod Kelloga
pakts, abas valdības cerot, ka pēc tam, kad
panākta vienošanās par Anglijas un Amevisās kara kuģu

5,18—5,19
25,195—25,245

1 Amerikas dollars

bruņošanās konferenci, liekas būt novērsti.

rikas

veicināt pa-

šanos, lai tās kopīgi varētu
liekošu mieru pasaulē".

Domu izmaiņa flotu samazināšanas jautājumā esot novedusi abas nācijas tik tuvu

savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1929. g. 25. septembra

14893

Sekretārs A. Kalve.

Rutka

18. septembrī

prasības lietā pret Ievu Skaidiņu
par laulības šķiršanu aizmugu-

stāsies

Priekšsēd. v. A. Veidners.

Rīgas

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas
šo dara zināmu, ka tiesa 1929. g. nodaļa uz likuma par biedrībām,

vai

Rīgā, 1929. g. 1. oktobrī.

Jāņa

1929. g. 8. oktobrī.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
15655
Sekr. A. Kalve.

sakarā ar šo Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
mantniekiem, uz lik. par laul. 77. p. pamata ar

fideikomisāriem,

ilegātāriem,

Huvers
Vašingtonā, 10. oktobri.
un Makdonalds izdevuši kopīgu deklarāciju, kurā teikts, ka viņu apspriedes
bijušas veltītas galvenā kārtā angļu-ame-

likumu

Rīzenkampfa

Bochanova taisīto testaari visas personas,
ir
kaut
kādas
tie-

telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

jas nodaļa, paziņo ka ar viņas šī nodaļa uz likuma par biedrībām, uz civ. proc. lik. 1967., 2011. līdz
25.
septembra
lēmumu savienībām un politiskām organi2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
1 1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g. gada
pārreģistrēta
,,Nēķena savstarzācijām 17. p. pamata paziņo, ka pamata, uzaicina visas personas,
i 29. oktobrī minētās nodaļas atugunsapdrošināšanas biear viņas 1929. g. 25. septembra kurām būtu kādi strīdi vai ieru. klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g. pējā
23. aprīlī Rencēnu pag. mirušā drība" zem jauna nosaukuma: lēmumu reģistrēta bezpeļņas bienas pret 1927. g. 22. augustā
ar

oktobri

N°

lūdz ierasties.

(Latvijas

Ameriku ir neiespējams un ka mūsu
Savu
flotes nekad nesanāks konfliktā.
šeit vesto sarunu rezultātā es tagad ņemu

amerikāņu politika dibināsies uz neapgā-

lūgumu Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
.uzaicina visas personas, kurām
saskaņā ar civilprocesa likumu
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
?vai ierunas pret šai tiesā 1,929. g. 1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.

L.

galvas pil-

Langera
komēdija
aci".
Čechu

nSudtnaļumi.

Ja

ar čechu

adatas

L_

juma

sakarā

pulksten
4 pēcpusdienā
Latvijas Nacionālajā
teātrī.
Uzaicināto
organizāciju
pārstāvjus un

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

kurām

—

Teodora Valdšmidta atvadīšanās vakara rīcības
komitejas
sēde notiks
sestdien, 12. oktobrī,

kara vīriem J. Raiņa

(Tiesu

sības uz

plēves iekaisums.

12. oktobrī, pulksten 4 pēc pusdienas,
izrādē
,,P ū t vējiņ i".
J. Raiņa

Sestdien,

.notāra

—

deputācijas
viesošanos Rīgā. —
Svētdien, 13. oktobrī, pulksten 2 dienā, Annas
Brigaderes komēdija
,,Kad sievas spēkoj a s". Pulksten
7.30 vakarā Ibsena
„M eža
pīle". — Pirmdien, 14. oktobrī, pulksten 7.30
vakarā, iecienītā skatuves mākslinieka Teodora
Valdšmidta
atvadīšanās izrādē Nagi komēdija ,,M i n i s t r u prezidents".
Biļetes

un
viņa b r ā ļ i". — Piektdien,
11. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, A. Brigaderes

13.

...

sētas Prāgas

„J ā z e p s

1.

Spitālība

dabūjamas.

pulksten 4 pēc pusdienas,

adv.

1
—
—
7
—

Lepra
Epidēmiskais smadzeņu

koncerts.

mata,

Cūciņa

Tetanus

jiers, V. Stotts, G. Neimanis. Diriģēs Otto Karls.
11 b a k plastiskās
Pulksten 4.30 dienā Ellas
dejas. Pulksten 7.30 vakarā ,,M ef i s t of e 1s".
Piedalās Ada Benefelds, Nikolajs Vasiljevs, Ādolfs
Diriģents
Teodors
Reiters.
—
Kaktiņš u. c.
14. oktobrī,
Nikolaja
Orlova
Pirmdien,

Rīgas

—
1

Scorbutus

Galvenās lomās
jubilejas
— 150. izrāde.
Nikolajs
Vasiljevs,
Milda Brechman-Štengels,
Ādolfs Kaktiņš, Ada Benefelds, Arnolds Jēkabsons, Richardš Pelle, Eduards Miķelsons, Jānis
Grieta Pērkons.
DiriKornets, Adele Pulciņš,
Pēdējam cēlienam Karģents Teodors Reiters.
—
Sestdien,
menai gatavots jauns kostīms.
Pie„Ap burtā princese".
12. oktobrī,
dalās Aleksandra Feodorova un visa baleta trupa.
Diriģents Otto Karls. — Svētdien, 13. oktobri,
pulksten 1 dienā, tautas izrādē „Traviata".
Galvenās lomās Z. Gothard-Bergkinds, A. Spen-

žamu pārliecību, ka karš starp Anglijuun

Telegrammas.

aicina visus,

kam būtu uz 1926.g.

19. februāri mirušās Marijasjanķevics, dzim. Follmans atstāto
mantojumu

kādas

tiesības

kā

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava
26.

septembra

šā gada

nolēmuma,

dara

zināmu vispārībai, ka parāds, pēc
obligācijas 2000 kr. rbļ. lielumā
korob. 1914. g. 24. - februārī ar

Ne

447 uz Jelgavas apriņķa,
Bramberģi! muižas, Rigaņu mājām ar zemesgr. Xs 4323. atzīts

par samaksātu un lūdzējai OlgaiMarijai Kāns

dota tiesība

prasīt

attiecīgas hipotēkas dzēšanu zekomisāriem, kreditoriem u. t. t., mesgrāmatās.
Jelgavā, 1929. g.30. septembrī.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
L. No 1206 29
sešu mēnešu laikā, skaitot no 15123x

mantniekiem,

sludinājuma

fidei-

legātāriem,

iespiešanas

Priekšsēd. v. Veiss.

dienas

Sekretārs Mittelhofs.
,.Valdības Vēstnesī".
Termiņā nepieteiktas tiesības
Jelgavas apgabaltiesa,
ieskatīs par spēku zaudējušām, pamatodamās
uz sava
š. g.
Jelgavā, 1929. g. 30. septembri. 26. septembra nolēmuma dara
15Ī03z

L. Jfe2116/29.g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas

apgabaltiesa,

aicina visus, kam būtu uz 1929.g. pamatodamās uz savu šā gada
5. aprīlī mirušā Jēkaba Ziemeļa 26. septembra nolēmuma, dara
atstāto mantojumu kādas tiesības zināmu vispārībai, ka parāds, pēc

zināmu

vispārībai,

ka

laulāti

draugi Gerda un Hiršs Levinski
1929. g. 10. jūnijā noslēguši savstarpīgu

laulības

reģistrētu

pie

līgumu tad

pat

Jelgavas notāra
likumīgā spēkā.
K. Rūsas ar reģ. N° 3287, ar
Pretenzijas
un ierunas minētai stāsies
septembri.
Rīgā, 1929. g. 30.
tiesaļsešu mēnešu laikā, skaitot
kādas tiekuru atceļ viet. priv. lik. 41.—66.
atstāto mantojumu
L. M 488
14913Z
*]? šī sludinājuma
iespiešanas
kā mantniekiem, legātā- kā mantniekiem, legātāriem . fidei- obligācijas 16500 kr. rbļ. lielumā p. p. un 79. un turpmākos p. p.
L.Bruemmers sības
b.v.i.
Priekšsēd.
dienas.
fideikomisāriem,
krediriem, kreditoriem u. t.1., korob. 1914. g. 11. decembrī ar aprādītās tiesības un to vietā
riem.
Sekretāra v. Stūre.
uz
savas pieteikt savas tiesības šai tiesai N° 2333
Jelgavas pihētas
ieved viet. priv. lik. 27. un 28. p.p.
toriem u. t. t., pieteikt
. Ja tas minētā termiņā nebūs
'zdarītsL
tad minētās personas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu sešu mēnešu laikā, skaitot no II iecirkņa imobīlu ar zemcsgr. paredzētās atsevišķās mantas tieRīgas apgabaltiesas reģistrāciatzīs kā atteikušās no ierunām
jNš 141, atzīts par samaksātu un sības, pēc
kurām katram no
jas no daļa paziņo, ka ar viņas šī laikā, skaitot no sludinājuma ie- sludinājuma iespiešanas dienas
un
,,Valdības Vēstnesī".
lūdzējai Jelgavas pilsētas valdei laulātiem tiesība savu atsevišķo
lēmumu spieduma dienas.
zaudējušas savas tiesības, gada
septembra
25.
Termiņā nepieteiktas
tiesības dota
tiesība
prasīt
attiecīgas
mantu pašam pārvaldīt un brīvi
Dtestamentu pasludinās par reģistrēti Stāmerienes patērētāju
Termiņā
nepieteiktas tiesības
likumīgā spēkā
biedru ieskatīs par spēku zaudējušām. ieskatīs par spēku zaudējušām. hipotēkas dzēšanu zemesgrāmatās lietot, kādēļ
vīrs neatbild par
gājušu.
,. Ekonomija"
biedrības
tembri.
lelgavā, 1929. g. 30. septembrī. sievas parādiem un otrādi.
Jelgavā, r
13. maija
lelgavā, 1929. g. 30 sept.
Rīgā, 1929. g. 1. oktobrī.
p ilnā sapulcē 1928. g.
~
I.. Ne 2221 29 15098z
L. .Vo 2196 29. g. 15 122x
L. N° 718 29
Jelgavā. 1929. g. 30. septembrī.
grozītie statūti.
15102r
LJ* 5101.
14894 pieņemtie
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Priekšsēd. v. Veiss.
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Priekšsēd. v. Vei
Bruemmers.
.
v.
i.
L.
Nod. pārz
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs Mittelhofs.
Sekretārs Mittelhofs.
Sekretārs Mittelhofs.
Sekretārs Mittelhofs.
14Q15v
Sekret. Fridrichsons.
Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas

uz

apgabaltiesa

civ. proc.

lik. 1967., 2011
2014. un 2079. p. pamata uzļaicina visus , kam būtu uz 1927. g.
15. jūn. mir. Jāņa Krista d.
Vītola atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 30. sept.
15107r
L. Ns 1356 29
Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

das tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t., piete.kt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma
dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 30. septembrī.
15100r
L. N° 2209/29
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

uz

Jelgavas apgabaltiesa
civ. proc. lik. 1967., 2011.,

2014.

un

2079.

p. pamata

uz-

aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
28. dec. mir. Pētera Andreja d.
Putniņa atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantniekiem, leJelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., gātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1928 g. tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie20. dec. mir. Jāņa Jāņa d. Gordienas.
banta atstāto mantojumu kā- spieduma
Termiņā nepieteiktas tiesības
das tiesības
kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre- ieskatis par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 30. sept.
ditoriem u. t. t, pieteikt savas
15099r
L. Ns 2208/29
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
Priekšsēd. v. P. Stērste.
laikā, skaitot
no sludinājuma
Sekretārs Mittelhofs.
iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 30. sept.
15112r
L. Ne 2219/29
Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

fideikomisārus

un

visas

citas

Tiesības

un

prasības,

par

personas, kurām ir kādas tiesības kurām nebūs paziņots tiesai min.
un prasības uz atstāto mantolaikā, tiks
atzītas par zaujumu, vai kuras vēlētos apstrīdēt dētām uz visiem laikiem.
viņa testamentu, pieteikt tādas
Liepājā, 1929. g. 30. septembri.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot 14872
Ns 943m./29
no sludinājuma iespieš. dienas.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Tiesības un prasības, par kurām
Sekretārs A. Jansons.
nebūs paziņots
tiesai minētā
Liepājas apgabaltiesa,
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu saskaņā ar savu š. g. 9. seppasludinās par likumīgā spēkā tembra lēmumu uzaicina 1911. g.
stājušos.

Ns 365m/29.

Liepājā, 1929. g.30. septembri.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
14879

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 12. septembra lēmumu uzaicina 1926. g.
6. nov. Kurmāles pag. mir. Georga
Teobalda d. Blocha mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomisārus un visas citas personas,
kurām

ir kādas tiesības un pra-

sības uz
atstāto mantojumu,
vai kuras vēlētos apstrīdēt viņa
testamentu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots
tiesai minētā
Jelgavas apgabaltiesa
.uz civ. proc. lik. 1967., 2011., termiņā, atzīs par zaudētām
2014. un 2079. p. pamata uzuz visiem laikiem un testamentu
aicina visus, kam būtu uz 1906. g. pasludinās par likumīgā
spēkā
28. apr. mir. Dāvā Freiberga stājušos.
atstāto mantojumu kādas tieLiepājā, 1929. g. 30. septembrī.
sības kā mantniekiem, legātā14880
Na 460m./29.
krediriem,
fideikomisāriem,
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
toriem u. t. t., pieteikt savas tieSekretārs A. Jansons.
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduLiepājas apgabaltiesa,

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1929. g.
22. febr. mir. Kristapa Rozenma dienas.
saskaņā ar savu š. g. 9. septāla atstāto mantojumu kādas
Termiņā nepieteiktas tiesības tembra lēmumu uzaicina 1894 g.
tiesības
kā mantniekiem, le- ieskatīs par spēku zaudējušām. 18. oktobrī Nīcas
pagastā migātāriem, fideikomisāriem, kreJelgavā, 1929. g. 30. sept.
rušā Jana P e 1 n e (Pelnis)
ditoriem u. t. t., pieteikt savas 15101r
L. Ne 2233/29 mantniekus, kreditorus, legātārus
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
Priekšsēd. v. P. Stērste. fideikomisārus
un visas citas
skaitot
no
sludinājuma
ieSekretārs
Mittelhofs.
laikā,
personas, kurām varētu būt kādas
spieduma dienas.
tiesības vai prasības uz atstāto
Jelgavas apgabaltiesa
Termiņā nepieteiktas tiesības
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
ieskatīs par spēku zaudējušām. uz civ. proc. lik. 1967., 2011., sešu mēnešu
laikā, skaitot no
Jelgavā, 1929. g. 30. sept.
2014. un 2079. p. pamata uz- sludinājuma iespiešanas
dienas.
15105r
L.Ns 2170/29 aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
Tiesības un prasības, par kurām
Priekšsēd. v. P. Stērste. 21. oktobri mir. Annas (Anetes)
nebūs paziņots
tiesai
minētā
Sekretārs Mittelhofs.
Svirlovskis atstāto mantojumu laikā, tiks atzītas par zaudētām
kādas
tiesības
kā
mantniekiem
,
uz visiem laikiem. Ns 939m/29.
Jelgavas apgabaltiesa
legātāriem, fideikomisāriem, kreuz civ. proc. lik. 1967., 2011., ditoriem u. t. t., pieteikt savas
Liepājā, 1929. g. 30. septembri.
2014. un 2079. p. pamata uztiesības šai tiesai sešu mēnešu
Priekšsēdēt. b. A. Kiršfelds.
aicina visus, kam būtu uz 1929. g. laikā, skaitot no sludinājuma ie14791
Sekretārs A. Jansons.
20. jūnijā mir. Kriša Baldes at- spieduma dienas.
Liepājas apgabaltiesa,
stāto mantojumu kādas tiesības
Termiņā nepieteiktas tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fisaskaņā ar savu š. g. 16. sepieskatīs par spēku zaudējušām.
deikomisāriem, kreditoriem u. t.
tembra lēmumu uzaicina 1929. g.
Jelgavā, 1929. g. 30. sept.
t., pieteikt savas tiesības šai 1511Or
L. Ns 2266/29 II. aprīlī Liepājā mir. Fridricha
tiesai sešu mēnešu laikā , skaitot
Priekšsēd. v. K. Vītols. Ernesta d. Krauze mantniekus ,
no sludinājuma iespieduma dienas.
Sekretārs Mittelhofs. kreditorus, legātārus, fideikomiTermiņā nepieteiktas tiesības
sārus un visas citas personas,
Jelgavas apgabaltiesa
ieskatīs par spēku zaudējušām.
kurām varētu būt kādas tiesības
uz c'rv. proc. lik. 1967., 2011., vai prasības uz atstāto mantoJelgavā, 1929. g. 30. sept.
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
15109r
L. Ns 2207/29 2014. un 2079. p. pamata uzPriekšsēd. v. K- Vītols. aicina visus, kam būtu uz 1929. g. mēnešu laikā, skaitot no sludināSekretārs Mittelhofs. 23. maijā mir. Roberta Augusta juma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām
Žubovica-Zubevitca atstāto manJelgavas apgabaltiesa
tojumu kādas tiesības kā mantnebūs paziņots tiesai minētā laikā
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., niekiem, legātāriem, fideikomitiks atzītas par zaudētām uz
2014. un 2079. p. pamata uz- sāriem, kreditoriem u. t., pieteikt visiem laikiem.
Ns 950m/29.
aicina visus, kam būtu uz 1929. g. savas tiesības šai tiesai sešu mēLiepājā, 1929. g. 30. septembrī.
28. martā mirušās Marijas Anša nešu laikā, skaitot no sludināPriekšsēdēt. b. A. Kiršfelds.
m. Smilga-Bukogs, dzim. Bēr- juma iespieduma dienas.
14869
Sekretārs A. Jansons.
ziņš atstāto mantojumu kādas
Termiņā nepieteiktas tiesības
tiesības
kā mantniekiem , le- ieskatīs par spēku zaudējušām.
Liepājas apgabaltiesa,
gātāriem, 'fideikomisāriem, kreJelgavā, 1929. g. 30. sept.
saskaņā ar savu š. g. 16. sepditoriem u. t. t., pieteikt savas 1511 Ir
L. Ns 2234/29 tembra lēmumu, uzaicina 1922. g.
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
Priekšsēd. v. K. Vītols. 12.
maijā
Liepājā
mirušās
laikā, skaitot no sludinājuma ieSekretārs Mittelhofs.
Sores-Hajas B r a u n s mantspieduma dienas.
niekus, kreditorus, legātārus, fiJelgavas apgabaltiesa
Termiņā nepieteiktas tiesības
deikomisārus un visas citas perieskatīs par spēku zaudējušām . uz civ. proc. lik. 1967., 2011., sonas,
kūjām varētu būt kādas
2014. un 2079. p. pamata uzJelgavā, 1929. g. 30. sept.
tiesības vai prasības uz atstāto
aicina
kam
būtu
uz
visus,
1921. g.
15117r
L. Ns 2164/29
pieteikt tādas tiesai
18. jūlijā mirušā Jēkabpils apr. mantojumu,
Priekšsēd. v. P. Stērste.
sešu mēnešu laikā, skaitot no
Peterhof
muižas
, Jānek-Berne sludinājuma iespiešanas dienas.
Sekretārs Mittelhofs.
Ns 10 māju īpašnieka Viļā Jura d.
Tiesības un prasības, par kurām
apgabaltiesa
Jelgavas
Bergmaņa
atstāto
mantojumu
nebūs paziņots
tiesai minētā
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., kādas tiesības kā mantniekiem, laikā, tiks atzītas par
zaudētām
fideikomisāriem , uz visiem laikiem.
2014. un 2079. p. pamata uzaicina legātāriem,
u. t. t., pieteikt
visus, kam būtu uz 1926. g. kreditoriem
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī.
tiesības
2. janvārī mirušā Krišjāņa Pē- savas
šai tiesai sešu
Ns 282m./29.
14870
mēnešu
skaitot
no
sludinālaikā,
tefa d. Brazovska (Brazauska)
Priekšsēd.
b.
A.
Kiršfelds.
juma
iespiešanas
dienas.
Terminā
atstāto mantojumu kādas tiesības
Sekretārs A. Jansons.
kā mantniekiem, legātāriem, fi- nepieteiktas tiesības ieskatīs par
deikomisāriem, kreditoriem u.t.t., spēku zaudējušām.
Liepājas apgabaltiesa,
Jelgavā, 1929. g. 30. sept.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
saskaņā ar savu š. g. 9. sepL. Ns 2157/29.
15120b
sešu mēnešu laikā, skaitot no
tembra lēmumu uzaicina 1916. g.
Priekšsēd. v. Veiss.
sludinājuma iespiešanas dienas.
22. maijā Liepājā mirušā GotSekretārs Mittelhofs.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieharda - Ludviga
Hermana
skatīs par spēku zaudējušām.
dēla F r e i m a ņ a mantniekus,
Liepājas apgabaltiesa,
1929.
g.
30.
sept.
Jelgavā,
saskaņā ar savu š. g. 12. sep- kreditorus, legātārus, fideikomiL. Ns 2173/29.
15118b
tembra lēmumu uzaicina 1929. g. sārus un visas citas personas,
Priekšsēd. v. Veiss.
kurām varētu būt kādas tiesības
3. maijā Sātiņu pagasta miSekretārs Mittelhofs.
rušā Matīsa Friča dēla Rakstiņa vai prasības uz atstāto mantoJelgavas apgabaltiesa,
mantniekus, kreditorus,
legā- jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludināuz civ. proc. lik. 1967., 2011., tārus, fideikomisārus un visas
juma iespiešanas dienas.
citas
personas
kurām
ir
,
kādas
2014. un 2079. p.p. pamata
Tiesības un prasības , par kurām
uzaicina visus, kam būtu uz tiesības un prasības uz atstāto
nebūs paziņots
tiesai minētā
1928. g. 7. maijā mirušā Alfrēda mantojumu, jeb kuras vēlētos
laikā, tiks atzītas par zaudētām
(Anša-Alfrēda)
Jāņa
d. Zella apstrīdēt viņa testamentu , pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu uz visiem laikiem.
atstāto mantojumu kādas tiesības
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī.
kā mantniekiem, legātāriem,fidei- laikā, skaitot no sludinājuma ieNs 894m./29.
I487f
komisāriem, kreditoriem u. t. t., spiešanas dienas.
Tiesības un prasības , par kūPriekšsēd. b. A. Kiršfelds.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
jām nebūs paziņots minētā terSekretārs
A.
lansons.
sešu mēnešu laika, skaitot no
miņā, atzīs par zaudētām uz
sludinājuma iespieduma dienas.
Liepājas apgabaltiesa,
Termiņā nepieteiktas tiesības visiem laikiem un testamentu
ieskatīs par spēku zaudējušām. pasludinās par likumīgā spēkā saskaņā ar savu š. g. 23. sepstājušos.
Ns888m/29 tembra lēmumu uzaicina 1929. g.
Jelgavā, 1929. g. 30. septembrī.
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī. 2. aprīlī Cīravas pagastā miL. Ng 2167 29
15119x
Priekšsēd. v. Veiss.
Priekšsēd. b A. Kiršfelds. rušā Ģirta
alias Ģierta
Jēkaba
Sekretārs Mittelhofs.
14878
Sekretārs A. Jansons. dēla Luzera arī Luzura mantniekus, kreditorus,
legātārus
Liepājas apgabaltiesa,
Jelgavas apgabaltiesa
fideikomisārus un visas citas peruz civ. proc. lik. 1967., 2011., saskaņā
ar savu š.g. 12. sep- sonas, kam varētu
būt kādas
tembra lēmumu, uzaicina 1928. g. tiesības vai prasības
2014. un 2079. p. pamata uzuz atstāto
1916.
g.
visus,
kam
būtu
uz
3.
maijā
Nīgrandes
pagastā
miaicina
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
d.
mir.
Jura
Mikeļa
rušā
Friča
Mikeļa
dēla
Neifelda
11. febr.
sešu mēnešu laikā, skaitot no
Pūpola atstāto mantojumu kā- mantniekus, kreditorus, legātārus, sludinājuma iespiešanas dienas

Lrepajas apgabaltiesa,

saskaņā

ar savu

š. g. 16. sept.

Liepājas apgabalHesT^
pamatojoties uz Ernesti
t eod0r
Auna lūgumu , š g 21
s
a
*
nolēma:
J'SePtemh{
)_) atzīt par
_
.
samaksāt,,
iznicinātu
šādu
hinoSS u*

lēmumu uzaicina 1929.g. 25.maijā
Liepājā mirušās KatrinasAndrēja
meitas Polis mantniekus, krefideikoditorus,
legātārus,
misārus un visas citas personas, obligāciju, kura
kufām varētu būt kādas tiesības stam-Teodoram apftS**.
Aunam nLErnevai prasības uz atstāto mantonekustamu mantu
lIKST*»
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu Gaviezes zemes
gabalu p» apr '>
mēnešu laikā, skaitot no sludi- ar krep. Ns 2615.
an"
-III reA
nājuma iespiešanas dienas.
stiprināta
1914 e 9?'.no11. februārī mirušā Andreja M.Tiesības un prasības, par kurām 600 rbļ. lielumā
ar |āna
/^
ķeļa dēla Z a b e mantniekus, nebūs paziņots tiesai minētā laikā , Mikeļa d.
Akšeļa vārdu (Ja '»
fideikomitiks
atzītas
par
zaudētām
uz
kreditorus, legātārus,
2) atvēlēt lūdzējam ni
enra sārus un visas citas personas, visiem laikiem.
Ns 949m/29. zemes grāmatu
nodaļā „! P - asit
kam varētu būt kādas tiesības
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī. hipotēkāriskās obH
g&a?"??
vai prasības uz atstāto mantoPriekšsēd. b. A. Kiršfelds.
sanu no zemes grāmatām
'"
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu 14881z Sekretārs A. Jansons.
Liepājā, 1929 gg 30 «!„*
mēnešu laikā, skaitot no sludi14887z
K^ri .
Liepājas apgabaltiesa,
nājuma iespiešanas dienas.
Priekšsēd. b. A.
Kn-ffl9
Tiesības un prasības, par kusaskaņā ar savu š.g. 16. septembra
rām nebūs paziņots tiesai minētā lēmumu uzaicina 1923. g.20.apnlī
Liepājas apgabaltiesa
laikā, tiks atzītas par zaudētām Anglijā
mirušā
Alberta-John
uz visiem laikiem.
(Džona)
Hobsona
mantniekus, pamatojoties uz Kristapa
Baron»
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī. kreditorus, legātārus,
lūgumu , s. g. 23.
fideikosept^tī^
14873 '
Ns 896m./29. misārus un visas citas personas ,
1) atzīt par samaksātu
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. kurām varētu būt kādas tiesības
šsh„
h.potekārisku
Sekretārs A. Jansons. vai prasības uz atstāto mantoobligāciju
kura
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu apgrūtina Kristapam Baroni
Liepājas apgabaltiesa,
mēnešu laikā skaitot no sludinā- piederošu nekustamu mantu
Ab
saskaņā ar savu š. g. 9. sep- juma iespiešanas dienas.
putēs apr Griezes „Jaun
zemj£
tembra lēmumu uzaicina 1927. g.
Tiesības un prasības, par kurām mājas, ar krep. Ne 95.-II re(j „„
& 1913- g- 14 '
19. martā Liepājā mir. Aleksandra nebūspaziņots tiesai minētā laikā,
™Xf\
Antona dēla Lušis mantniekus, tiks atzītas par zaudētām
uz 500
rbļ. lieluma par labu - a«
Auguste
kreditorus, legātārus, fideikomi- visiem laikiem.
Na 962m/29. Barons ar viņas bērniem pēc
mir
sārus un visas citas personas,
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī. Anša Barona nrivāttestāmema:
kurām varētu būt kādas tiesības
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
14882z
Sekretārs A. lansons.
vai prasības uz atstāto mantozemes grāmatu nodaļā
minētās
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
hipotēkāriskās obligāc.
dzēšanu
Liepājas
apgabaltiesa,
mēnešu laikā, skaitot no sludināno zemes grāmatām un
pamatojoties uz Šapse Rabinsona
juma iespiešanas dienas.
3) iemaksāto naudu glabāt
tieTiesības un prasības, par kurām lūgumu, š. g. 23. septembri nosas depozitā un izmaksāt augstāk
nebūs paziņots
tiesai
minētā lēma :
minētā prasības dokumenta
ie1) atzīt par samaksātām un sniedzējam.
laikā, tiks atzītas par zaudētām
Ne 420-29
iznīcinātām šādas hipotēkāriskās
uz visiem laikiem.
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī'
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī. obligācijas, kuras apgrūtinašapsePriekšsēd. b. A. Kiršfelds '
Ns901m./29.
14874
Ičokam (Itccheks) Rabinsonam 14889z Sekretāra v. E. Rolavs
nekustamu
mantu
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. piederošu
Liepājas apgabaltiesa ,
Sekretārs A. Jansons. Saldū ar krep. Ns 39 un nostiprinātas: 1)' 1884. g. 22. sep- pamatojoties uz Kārļa - VoldeLiepājas apgabaltiesa,
tembrī uz Saldus krāj-aizdevu māra Roževica lūgumu , š. g.
saskaņā ar savu š. g. 9. sep- kases vārdu 1500 rbļ. lielumā un 23. septembrī, nolēma:
1) atzīt par samaksātu un
tembra lēmumu uzaicina 1917. g. 2) 1899. g. 15. maijā uz tās pašas
23. martā
Saldus pilsētā mišādu
hipotēkārisku
kases vārdu 3000 rbļ. lielumā; iznīcinātu
rušā Matīsa
Andreja d. Kinst2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt obligāciju, kura apgrūtina Kārlera
mantniekus,
kreditorus, zemes grāmatu nodaļā minēto Īim-Voldemāram Roževicam pie- I
legātārus, fideikomisārus un visas hipotēkārisko obligāciju dzēšanu derošu nekustamu mantu Liepājā, ar krep. Ne 1162 un nostipcitas personas, kurām
varētu no zemes grāmatām.
būt kādas tiesības vai prasības
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī. rināta 1899. gada 10. novembrī
ar žurnāla Ns 1186 — 200 rbļ.
uz atstāto mantojumu, pieteikt 14883z
Ns 271/29.
tādas tiesai sešu mēnešu laikā,
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. lielumā uz Liepājas krājkases
skaitot no sludinājuma iespieSekretāra v. E. Rolavs. vārdu;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
šanas dienas.
Liepājas apgabaltiesa,
zemes grāmatu nodaļā minētās
Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots
tiesai
minētā pamatojoties uz Jēkaba Grunde hipotēkāriskās
obligācijas dzēlaikā, tiks atzītas par zaudētām lūguma, š. g. 23. septembrī, no- šanu no zemes grāmatām.
lēma:
ļ
uz visiem laikeim.
'!
Liepājā, 1929. g.30. septembri.
1) atzīt par samaksātām un 14890z
Ne 279/29.
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī.
iznīcinātām šādas hipotēkāriskās
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Ns 961m./29.
14875
obligācijas, kuras apgrūtina JēSekretāra v. E. Rolavs.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Grunde piederošu neSekretārs A. Jansons. kabam
Liepājas apgabaltiesa,
kustamu mantu Liepājā, ar krep.
Liepājas apgabaltiesa,
Ns 1564 un nostiprinātas:l)1911. pamatojoties uz Liepājas pilsētas
saskaņā ar savu š. g. 26. augusta gada 24. maijā ar žurn. Ne 603, valdes lūgumu, š. g. 23. septembri
lēmumu uzaicina
1912. gada 12.000 rbļ.
lielumā uz Friča nolēma:
1) atzīt par samaksātu un iz14./27. oktobrī Alšvangas pag. Mikeļa d. Dobeļa vārdu , cedēta
nīcinātu šādu hipotēkārisku oblimirušā
Krista
Jāņa
dēla uz uzrādītāja vārdu un 2)191 l.g.
19. novembrī ar žurn. Ns 1497, gāciju, kura apgrūtina Liepājas
Veccepura arī Miltoviča mantpiederošu
nekustamu
niekus ,
legā- 7000 rbļ. lielumā uz Zamueļa pilsētai
kreditorus,
ar
krepost
Liepājā,
tārus, fideikomisārus un visas Mikeļa d. Dobeļa vārdu , cedēta mantu
Ns 38 un nostiprināta 1902. g.
citas personas, kurām varētu uz uzrādītāja vārdu ;
būt kādas tiesības vai prasības
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt 7. augustā, ar žurn. Ns 761 —
uz atstāto mantojumu, pieteikt zemes grāmatu nodaļā minēto 20.000 rbļ. lielumā uz Johana
Veisa
tādas tiesai sešu mēnešu laikā, hipotēkārisko obligāciju dzēšanu Fridricha, Johana dēla
vārdu;
skaitot no sludinājuma iespieno zemes grāmatām.
pieprasīt
2) atvēlēt lūdzējai
šanas dienas.
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī.
Tiesības un prasības, par kurām 14885z
Ns 236/29. zemes grāmatu nodaļā minētās
obligācijas
dzēnebūs paziņots
tiesai
minētā
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. hipotēkāriskās
laikā, tiks atzītas par zaudētām
Sekretāra v. E. Rolavs. šanu no zemes grāmatām.
Liepājā, 1929. g. 30. septembri.
uz visiem laikiem.
Liepājas
14891z
Ne 213/29.
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī. pamatojoties apgabaltiesa,
uz Friča Džuka
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Ns917m./29.
14876
lūguma š. g. 23. septembrī noSekretāra v. E. RolavsPriekšsēd. b. A. Kiršfelds.
lēma:
Sekretārs
A.
fansons.
Liepājas apgabaltiesa,
1) atzīt par samaksātām un iznīcinātām šādas hipotēkāriskās uz Amālijas Brikmans un Emmas
Liepājas apgabaltiesa ,
saskaņā ar savu š. g. 9. sept. obligācijas, kuras apgrūtina FriMeike lūguma un pamatojoties
lēmumu uzaicina 1916. g. 19. jan- cimDžukam piederošu nekustamu uz civ. proc. lik. 2092. p., 1929. gvārī Nikrāces pag. mirušā Viļā mantu Saldū, ar krep. Ne 199 9. septembri nolēma: atzīt par
Viļā
d. Zariņa
nozaudēto pirkuniamantniekus , (agrāk 2697) un nostiprinātas: iznīcinātu
kreditorus , legātārus, fideikomi1) 1900. gada 28. martā uz Saldus pārdevuma līgumu, nostiprinātu
sārus un visas citas personas, krāj-aizdevu kases vārdu 300 rbļ.
1878. g. 24. novembrī uz nekukurām varētu būt kādas tiesības lielumā un 2) 1910. g. 28. janvārī stamas mantas, Rudbāržu pag-,
vai prasības uz atstāto mantouz tās pašas kases vārdu 900 rbļ. ar zemes grāmatu Ne 62.-IH rej.
par Lēņu ūdensdzirnavu un SJuge
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu lielumā;
mēnešu laikā, skaitot no sludinā2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt mājas krogus un dārza pārdošanu
Zassa
zemes grāmatu
juma iespiešanas dienas.
nodaļā minēto par 3000 rbļ. no Kārla
Tiesības un prasības, par kurām hipotēkārisko obligāciju dzēšanu Eliasam Cnaimeram, un piešķirt
nebūs
paziņots tiesai
minētā no zemes grāmatām.
lūdzējām Amalijai-Lidijai-Emmai
Emmai-Manjai
un
laikā, tiks atzīts par zaudētām
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī. Brikmans
uz visiem laikiem .
14886z
Ns 263/29. Meike tiesību lūgt zemes grāmatu
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. nodaļu izsniegt nozaudētā līguma
Liepājā, 1929. g. 30. sept.
Ns 887m./29.
14877
Sekretāra v. E. Rolavs. vietā viņa norakstu ar oriģināla
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
dokumenta spēku un nozīmi. _
Liepājas apgabaltiesa,
Sekretārs A. Jansons.
Liepājā, 1929. g. 30. septembn.
pamatojoties uz Ābrama RabinNe 247 2»
14892z
sona
lūguma
Liepājas apgabaltiesa,
, š. g. 23. septembri ,
KiršfeldsPriekšsēd.
b.
A.
pamatojoties
uz Friča
nolēma:
LaukSekretārs A^Janļgļf:
braucēja lūgumu š. g. 23. sept.,
1) atzīt par samaksātu šādu
nolēma:
hipotēkārisku
obligāciju, kura
Liepājas* apgabaltiesa
1) atzīt par samaksātu un iz- apgrūtina Ābramam Rabinsonam
saskaņā ar savu š. g. 16. seP''
nīcinātu
šādu
hipotēkārisku piederošu nekustamu mantuSaldū lēmumu uzaxina 1917. g.16. ja**'
obligāciju, kura apgrūtina Friar krep. Ns 15 un nostiprināta
mirušā Herberta Hughes (HugĶ»
cim
Laukbraucējam
piederošu 1914. gada 8. februārī uz Šores- mantniekus,
'ega'
kreditorus,
nekustamu mantu Kuldīgas apr. Rives (Šarlotes) Movša m. Hiršvisas
tārus, fideikomisārus un
Rendas muižas Jaunzem-Juktim' feld, dzim.
Bernic, vārdu 4000 citas personas, kurām varēt
mājas, ar krep. Ns 1877 un no- rbļ. lielumā ;
būt kādas tiesības vai prasiDj^
stiprināta 1912. gada 30. oktobri
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt uz atstāto mantojumu, P' ete yv
1200 rbļ. lielumā uz Eduarda zemes grāmatu nodaļā
minētās tādas tiesai sešu mēnešu W*f>
Ivana d. Šteseļa vārdu;
hipotēkāriskās obligāc. dzēšanu skaitot no sludinājuma iespie2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt no zemes grāmatām un
šanas
dienas.
zemes grāmatu nodaļā minētās
3) iemaksāto naudu glabāt tieTiesības un prasības, par kura»"
hipotēkāriskās
obligācijas
dzē- sas depozitā un izmaksāt augstāk nebūs paziņots
tiesai muiew
šanu no zemes grāmatām.
minētā prasības dokumenta ie- laikā, tis atzītas par zaudētam
Liepājā, 1929. g. 30. septembri. sniedzējam.
Ns 44829- uz visiem laikiem.
,
14884z
Ns 229 29.
sept.
Liepājā, 1929. g. 30. septembri.
Liepājā, 1929. g. 30.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Kiršfelds.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Priekšsēd. b. A.
Sekretāra v. E. Rolavs. 14888z Sekretāra
v. E. Rolavs.
Sekretārs A. Jansons.

_

Liep ājas

apgabaltiesa,

Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija

š. g. 9. sept.

«skaņā ar savu

uza icina. 929. g. 19.febr.
ffmu
m. Michaimirušās Marijas Jāņa
' skas mantniekus, kreditorus,
fideikomisārus un visas

uz Andreja Bērtuļa d. Rāceņa
lūgumu par nekustamas mantas
no
sastāvošas
Kalnu - Rāceņu
sādžas zemes gabala, platībā apmēram
10 desetīnas
Ilūkstes

egātārus
kurām
varētu
rītas personas,
tiesības vai prasības (senāk Novoaleksandrovas)
aphūt kādas
mantojumu, pieteikt riņķa, Aknīstes pagastā uz valdīuz atstāto
laika,
šanas tiesību noilguma pamata
tādas tiesai sešu mēnešu
sludinājuma
iespieievešanu zemes grāmatu reģistri,
skaitot no
— uzaicina visas personas, kurām
dienas.
šanas
Tiesības un prasības, par kuram ir kādas tiesības uz minēto netiesai
minētā kustamo mantu, iesniegt kommipaziņots
nebūs
par zaudētām s'jai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, tiks atzītas
laikā, skaitot no izsludināšanas
„visiem laikiem.
Liepājā, 1929. g. 30. septembrī. dienas ,.Valdības Vēstnesī", pre15129b tējā gadījumā nepieteiktās tiesīļp97rn./29.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. bas skaitīsies par iznīcinātām un
Sekretārs A. Jansons. minētais lūdzēis varētu tikt ievests

Liepājas

apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 16. sept.
lēmumu uzaicina 1916. g. 25. sept.

mirušā Mikeļa Anša d. Sprūde
man tniekus, kreditorus, fideikomisārus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības
uz

prasības

vai

atstāto mantotādas tiesai sešu

jumu, pieteikt
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības. un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā
uz
tiks atzītas par zaudētām

attiecīgā

zemes grāmatu
reģistri pa norādītās nekustamās
mantas īpašnieku, bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkārisku apgrūtinājumu tiesībām.
Daugavpilī,
1929. g. 30. septembri/2, oktobri.
15229x
Ns 4685
Kom. priekš, v. E. Kriķis.
Sekretārs-darbv. J. Strazds.
Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija
Indriķa
d.

uz Jāņa
Kengsepa
lūgumu par nekustamas mantas,
visiem laikiem.
sastāvošas no zemes gabala ar
Liepājā, 1929. g. 30. sept. nosaukumu ,,Boļšaja
Doroga"
15130b
Ns 945m./29.
platībā 20 desetinas 436 kv. asis,
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk
Sekretārs A. Jansons.
Ostrovas) apriņķa, Kacēnu pagastā Belaja - Gora - DoļiLiepājas apgabaltiesa,
čino
ciemā
un Martinovas un
saskaņā ar savu š. g. 12. sept.
seļiščes pustošanas robežās , ielēmumu uzaicina 1928. g. 25. aug.
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
Raņķu pag. mir. Jāņa Ādama d. uzaicina visas personas, kurām ir
krediFišmeistera mantniekus,
kādas
tiesības uz minēto nefideikomisārus kustamo mantu,
torus, legātārus,
iesniegt komun visas citas personas, kurām misijai par to paziņojumu 4 mētiesības un prasības nešu laikā, skaitot no izsludināir kādas
vai šanas
uz
atstāto
mantojumu,
dienas ,,Vald. Vēstn.",
kuras vēlētos apstrīdēt viņa testapretējā gadījumā nepieteiktās tiementu, pieteikt tādas tiesai sešu sības skaitīsies par iznīcinātām
mēnešu laikā, skaitot no sludināun minētais lūdzējs varētu tikt
juma iespiešanas dienas.
ievests Latgales zemes grāmatu
Tiesības un prasības, par kurām

nebūs

paziņots

tiesai

minētā

reģistri pa norādītās nekustamās

Kandavas

Miertiesnesis K. Fichtenbergs.
Latgales

Krāslavā,

1929.
C. I. Ne 631 29.

spēkā

stājušos.

Daugavpilī, 1929. g. 30.

1929.
Ne 688m./29.

g.

Liepājā,

30.

Priekšsēd. b. A.
Sekretārs A.
Liepājas

sept.
15131b

Kiršfelds.
lansons.

1) atzīt

par

samaksātu

15230x
Ns 4696
Kom. priekšs. v. E. Kriķis.
Sekretārs-darbv.
J. Strazds.
Zemes grāmatu atjaunošanas

šādu

hipotēkārisku

kura
obligāciju,
apgrūtina Ieva' Skābardnieks piederošu nekustamu
mantu
Lieapr.

Diž-Lāņu

sep-

„Grenču"

mājas, ar krep. Ne ' 2672-11 reģ.

Andreja

Jāņa

d.

Bogata

sastāvošas no tiesībām uz ideālo
pusi zemes gabalā ar nosaukumu
,,01ksna" platībā 4 desetīnas,

Daugavpils apriņķa, Preiļu pag.,
kādas

tiesības

lūdzējs

mantojis

no Jāņa Andreja dēla Bogata un
par
kura
zemes
gabala
otrās

un nostiprināta 1910. g. 11. dec.
ar žurn. Ns
1629, uz barona ideālās puses līdzīpašnieku skaitījās Jāzeps Ādama d. Slicis,
Vilhelma Fedora d. fon Keizerievešanu zemes grām. reģistri, —
lingka vārdu
1400 rbļ. lielumā;

2)

atvēlēt

lūdzējai

pieprasīt

zemes

grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās
obligācijas
dzēšanu no zemes grāmatām,
un
3) iemaksāto
naudu
glabāt

tiesas

depozitā

augstāk

un

iezmaksāt

minētā

prasības
menta iesniedzējam.
Liepājā,
1929.
-Ne 498/29.

g.

30.

dokusept.

15133b

Priekšsēd.

b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka
1928. g.

1. novembrī mir. Jēzupa Alo'za d.
Zvidriņa - Madžuja
1928. g.
"apr. sastādītais privāttestāments ar apgabaltiesas 1929. g.
12 jūlija
lēmumu apstiprināts.
-

Daugavpilī,

1929. g. 30. sept.
L Ne 1976a 29.
14926b
Priekšsēd . b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

«mes grāmatu

atjaunošanas

kommisija
ļ'z Helencs Antona m. Brusa
(Bruss)
lūgumu
dzim. Riucis
Par zemes grāmatu reģistra ieraustu atjaunošanai! nekustamai
lentai, sastāvošai no Švedeļu
^azas viensētas Ne 19, platībā
^sētiņas 867 kv. asis,
Rēzekļ
"<? apriņķa,
Vilēnu
pagastā,
Kaau
nekustamo mantu lūdzēja
mantojusi no Antona
Staņislava
J? ™ vca, ievešanu zemes grām.
|
?' — uzaicina visas persomin-, rānl ir kādas tiesības uz
2° nekustamo mantu, iekommisijai
par to pa*«.»

' ^tru mēnešu laikā,
sbiiUnU
V,i!£_ no ^sludināšanas dienas
rakiībasVēstnesī" , pretējā gadī2

ne Pi«eiktās

tiesības skai-

liia> -lznIcinātām

£al«varē,u
mes

un

minētā

tikt

ievesta Latgrāmatu
reģistri

Parn
-,
noradlt
ās.nekustamās mantas
ipl
bez kādiem aprobežoJumiPm '
šana

nt

arneastrIdamas
kāriSkU

"'iesIbām

uaugav pilī,
"

°ri

pārdo-

aPgrf,ti-

1929. g. 30. sept.
14927b

Sekret Hf- E ' Helvichs.
^ret,darbvedis
Strazds.
J.

no-

lik.

10.

sēj.

saskaņā
'

ar

civ.

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 9. oktobrī.

Mārtiņa

L. Ns 2295

sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
savas mantošanas
tiesības uz
Dudareva

atrodošos Pildas

mantojumu,
pag.

Kisluchas

un sastāvošu no zemniekiem piešķirtās šņoru zemes.
Pēc

šanas

minētā

nekādi

termiņa

pieteikumi

notecēnetiks

pieņemti.

Ludzā, 1929. g. 30. sept.
Bl. Ne 159.
14929b
I.

Konrāds.

kurš
atrodas
uzaicina visas

Rēzeknē,

kādēļ

ie-

vietotā š. g. „V. V." 225. num.
Štāla kustam, mantas

pāi došanas

lietā

ieviesusies

pārdo-

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, jāiemaksā
Ls 800,— drošības naudas.
Personām,
kurām
ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,

15181
izpildītājs paziņo, ka 1929. g. būt: Mārtiņa Štāla u. t. t.
16. oktobrī, pīkst.
1! dienā,
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Rīgā, Brīvības ielā Ns 18, veikalā, 1. iec. tiesas izpildītājs, kura
Beno Nordona lietā pārdos Ellas kanceleja
atrodas Rīgā,
DzirHohensee kustamu mantu, sanavu ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:

dienai.
Visi raksti un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
apgabalir ieskatāmi Liepājas
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.
Liepājā, 1929. g. 8. oktobrī.
15749
Ns 1739
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

stāvošu no veikala

novērtētu

Izzināt

iekārtas

un

par Ls 260,—.

sarakstu, novērtējumu

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 26. septembrī.
15760
Tiesu izp.
J. Zirģels.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.

16. oktobrī, pīkst. '/2 12 dienā,
Rīga, Brīvības ielā Ns 12, Izaka
Huttnera un Bēra Pjatova lietā
pārdos A./s-bas „Stikls" kustamu
sastāvošu no rakstāmgaldiem, naudas skapja un cita
novērtētu par Ls 700,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

mantu,

1) ka Kristapa Pūriņa prasībā
pret
Klemensu
Makaru
Ls
ar
4000,— pēc obligāc.

Rīgā, 1929. g. 26. septembrī.
15761
Rīgas

Tiesu

izp. J. Zirģels.

apgabaltiesas Rīgas apr.

1. iec. tiesu
izpildītājs,
kura
kanceleja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ne 37, dz. 2, paziņo:
1) ka krāj-aizdevu kases pie
Stiglica

atbildīgo

darbinieku

arteļa dzīvokļu sab. un Jeruchima
prasībās
pret
Jāni
Joseloviča

civīlnodaļas

sēžu

zālē

13 Fa, 13 Fb un 13 Fc" mājām;
2) ka īpašums publiskiem tor-

giem apvērtēts

par Ls 10.000,—;
2) ka īpašums apgrūtināts ar

hipot. parādiem par Ls 7000,—;
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-

tēšanas
priekša
tielietu

summās
un
jāstāda
apliecība par to, ka no
ministrijas

puses

nav

šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved RIgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļā.

ir ieskatāmi

Rīgas apgabaltiesas

personas, kam uz 3. civīlnodaļas kancelejā.
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
Rīgā, 1929. g. 9. oktobrī.

par

°'
janvārī,

un
izdev. 1930. g. 16.
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos

torgos pārdos Kiemensa Makara
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Rīgas apr. Ādažu pag. ar zemes
grāmatu reģistra Ns 3364 un sastāv no Makstenieku mājām;

2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 20.000,—;
3) ka

īpašums

apgrūtināts

ar

hipot. parādiem par Ls 38.500,—
no kuriem Ls 15.000,— apgrūtina

arī

muižu

zemes

imob. ar

reģ.

Ns 961.

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
iec.
miertiesnesis,
saskaņā
Personām, kam ir kādas tiesības
ar savu š. g. 30. sept. lēmumu
un civ. proc. lik. 1401. p. un uz pārdodamo īpašumu, kas pārciv. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p došanu nepielaiž, tādas tiesības
pamata, paziņo, ka pēc 1929. g. jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
I. apr. mir. Geseļa Nochuma d. »,: Visi papīri un dokumenti, atDankera ir atstāts mantojums, tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
2.

slud.

augstāka

kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

Tiesu izp. V.Požariskis.

1. d.
1239.
un
civ. proc. lik. 1401.

teikt

izpildītāja

būs
summa
šanas dienā.

kļūda, iespiests: Mārtiņa Štāba
u. t. t., kas
nepareizi, vajaga

15782

publiskos torgos pārdos
Jāņa
Ervalda nekustamu īpašumu, kas
un 1402. p. uzaicina 1926. g. atrodas Rīgas apr. Siguldas pag.,
20. maijā mir. Zachara Gerasima ar zemes grāmatu reģ. Ns 5199
un sastāv no ,,Vējiņi NsNs 13 F,
dēla Dudareva mantniekus pie1241. p. un

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu

tiesas

un

Izlabojums.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

lēmumu

apgabaltiesas

Miertiesnesis

lūgumu par nekustamas mantas,

un

izdev.,
1930. g. 16. janvārī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-

kommisija
uz

5 pīlēm

Ludzas

Latgales

tembri/2, oktobrī.

apgabaltiesa,

pamatojoties uz Ievas Skābarduieks lūgumu, š. g. 23. septembri
nolēma :

pājas

tiesībām.

un

vērtētu par Ls 309.

2. iec.
miertiesnesis, pamatodamies uz savu š. g. 28. sept.

sādžā

likumīgā

A. Ozols.

3 sivēniem

Ervalda par Ls 360,— ar °/ 0 un

grūtinājumu

par

pa-

g. 30. sept.
14930b

Miertiesnesis

uz visiem laikiem un testamentu

zaudētām

Krās-

lik.
1401. p., civ. lik. 10. sēj. 1239. p.
1. d. un saskaņā ar savu 1929. g.
25. septembpa lēmumu paziņo,
ka pēc 1926. g. 20. febr. rriir
Gabrieļa
(Gavrila)
Mārtiņa
d.
Markeviča ir palicis mantojums,
kurš atrodas Daugavpils apriņķi
Skaistas pag. Puzu (ciemā) sādžā,
kādēļ uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu būtu kādas tiesības kā mantniekiem,
pieteikt
tās miertiesneša kamerā Krāslavā, Domes ielā Ne 52, sešu
mēnešu
laikā, skaitot no ši
sludinājuma
iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

pasludinās

par

apgabaltiesas

lavas
1. iec. miertiesnesis,
matodamies uz civ. proc.

minētā

atzīs

miertiesnesis,

74 un 75. p. uzaicina Aleksandru
Belevski, kura
dzīves vieta nav
zināma, ierasties četru mēnešu
laikā, skaitot no šā sludinājuma
dienas miertiesā, Kandavā, kā
atbildētāju Sabiles krāj-aizdevu
viņu
sabiedrības
prasībā pret
par Ls 197,50 pēc parāda zīmes
ar procentiem un tiesas un prāvas
vešanas izdevumiem.
Pie prasības pievienota pilnvara un parāda zīme.
Ja atbildētājs noteiktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks taisīts aizmuguras spriedums.
Kandavā, 1929. g. 30. sept.

mantas īpašnieku, bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkārisku ap-

termiņā,

iec.

saskaņā ar š. g. 25. sept. lēmumu
un.
pamat,
uz civ.
proc. lik.

4) ka

personām,

kas vēlas

pie

torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas
summas
un
jāstāda
to, ka ne
puses nav

priekšā apliecība par
tieslietu
ministrijas
šķēršļu

minētām

nekustamo

personām

grāmatu

nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas

pārdošanu
sības

nepielaiž,

jāuzrāda

tādas

līdz

tie-

pārdošanas

dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu

ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.
1929. g. 9. oktobrī.
15772

Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas

nodaļā ar

novērtētu

apr.

krep. Ns 6295.

Šis nekustams īpašums ir

vērtēts
pārdots

par
dēļ

Ls
1500
Katrines

dzim Dejus prasības
šanas.

šo

no-

un tiek
Gabris,

apmierinā-

Bez minētās prasības

nekustamu

īpašumu

uz

ir no-

stiprināti hipotēku parādi: priekš
Valsts
zemes bankas
Ls 1600

un nodrošināta Katrines
prasība Ls 7200.

Gabris

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.

proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas, Ls 1500, — vai no priekšroclgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras

vēlas

ņemt

vairāksolīšanā, ir jāie1. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, maksā Ls 150,— drošības naudas.
Personām, kurām ir kādas tieka 1929. g. 19. oktobrī, pīkst.
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
10 dienā, Vildogas pagasta Maksnieku mājās pārdos Pētera Bērziņa pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīlīdz pārdošanas
kustamu mantu, sastāvošu no bas jāuzrāda
dienai.
zāles un labības pļaujamām maVisi raksti un dokumenti, atšīnām, āboliņa preses, kumodes,
mūzikas skapja, dīvāna un sola tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
un

Rīgas

ka
1146.—1149. p.
paziņo,
1929. g. 20. decembri, pīkst. 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas zālē
pārdos izpildot šās tiesas uzdevumu, pirmā publiskā vairāksolīšanā nekustamu īpašumu piedēlam
derošu Tomam
Miķēļa
,,Liepas
Gabre, sastāvošu
iz
mājas atdalītas no
Ns 20 F"
Rucavas valsts muižas un aptverošas
14,65 hektārus, kurš
atrodas Liepājas apriņķī, Rucavas pagastā un ierakstīts Liepājas-Aizputes zemes grāmatu

iegūt

īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu
ved
Rīgas-Valmieras

zemes

Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs par Liepājas apr. l.iec,
kura kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā Ne 6, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,

dalību

ir

par Ls 800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

Liepājā,

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

1929. g. 28. septembrī.
15776o

Tiesu izpild.

ieskatāmi

Liepājas

apgabal-

tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.
Ns 3765
15735

E. Liepiņš.

1929. g. 2. oktobrī.

Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu

iz-

Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs par
Liepājas
pilsētas
I iecirkni, kura kanceleja atrodas
Lepājā, Tiklo ielā Ns (j , pamato-

pildītājs par Liepājas apr. I iec,
kiija kanceleja atrodas Liepājā,

joties

1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
20. decembrī, pulksten
10 rītā,

1143.,

uz

civ.

proc.

lik.

1141.,

Tiklo

uz

ielā

Ns

6,

civ. proc. lik.

pamatojoties

1141.,

1143.,

1146.—1149. p. paziņo, ka
*
1929.g.2b. decembrī, pīkst. 1 0 rītā, Liepājas apgabaltiesas zālē pār15771
Tiesu izp. E. Liepiņš. Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē dos pirmā publiskā vairāksolīšanā
ir
kādas
tiesības
kā
mantuzaicina visas personas, kurām ir
niekiem pieteikt šīs tiesības sešu
nekustamu
īpašumu, piederošu
publiskā vairākkādas
tiesības
uz
minēto neRīgas' apgabaltiesas Rīgas apr. pārdos pirmā
mēnešu
laikā, pēc piekritības,
solīšanā
nekustamu
īpašumu, Krišim Krista dēlam Bradovskim,
kustamo
mantu, iesniegt kom1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
skaitot no šī sludinājuma iespieJēkabam
Pētera d. sastāvošs iz ,,Upenieku Ns 12F"
misijai par to paziņojumu 4 mē1929. g. 16. oktobrī, pīkst. 11 piederošu
šanas ,,Valdības Vēstnesī".
mājas
atdalītas
no
Barkuzes
nešu laikā, skaitot no izsludinādienā, Allažu pag. Maltas mājā, Lagzdiņam, kurš atrodas Liepājā,
Rēzeknē,
1929. g. 30. sept. pārdos Valdemāra Ramata kust. Alejas ielā Ne 40 un
20,03
ierakstīts valsts muižas un aptver
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
hektāru, kurš atrodas Liepājas
C. I. Ne 1011.
15158b
pretējā gadījumā nepieteiktās tiemantu, sastāvošu no govīm un Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar kfepost Ns 2046.
apriņķī,
Embūtes pagastā
un
Miertiesnesis E. Kalējiņš.
novērtētu par Ls 620.
sības skaitīsies par iznīcinātām un
ierakstīts Liepājas-Aizputes zeŠis nekustams īpašums ir noIzzināt sarakstu, novērtējumu,
minētais lūdzējs varētu tikt ieVandzenes pagasta tiesa,
krep.
vērtēts par Ls 8000 un tiek pār- mes grāmatu nodaļā ar
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
vests Latgales zemes grāmatu
Talsu
apr.,
pamatodamās
uz
Ns 5193.
dēļ
Latvijas
hipotēku
reģistri pa norādītās nekustamās
varēs pārdošanas dienā uz vielas. dots
savu š. g. 20. augusta lēmumu
Šis nekustams īpašums ir nomantas īpašnieku, bez kādiem apRīgā, 1929. g. 27. septembrī. bankas prasības apmierināšanas.
un pagasttiesu lik. 108. un 109. p.
Solīšana sāksies saskaņā
ar vērtēts uz Ls 1300 un tiek pārrobežojumiem ar neapstrīdamas
15773
Tiesu izp. E. Liepiņš.
ar šo izsludina, ka Vandzenes
dots
dēļ
Valsts
zemes
banciv. proc. lik. 1871. p. no novērpārdošanas un hipotēkārisku appag.
Rūķu
mājās
dzīvojošais
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. tēšanas summas
aizdevuma
termiņmaksas
Ls 8000 vai kas
grūtinājumu tiesībām.
Kārlis Kristapa d. Freimanis 1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka no priekšroclgu prasību summas, Ls 149,03 ar soda
naudu un
Daugavpili, 1929. g. 2. oktobri.
vēlas adoptēt
turpat
pie viņa
1929. g. 17. oktobrī, pīkst.' ' 'I1
skatoties no tam, kura summa publikācijas izdevumiem prasības
15231x
Ne 4704
dzīvojošo, mirušās Malvīnes Ķedienā, Nītaures pagastā, Lejas- būs augstāka pārdošanas dienā. apmierināšanas.
Bez
minētās
Kom. priekšs. v. E. Kriķis.
sters ārlaulībā dzimušo bērnu Plauku
mājā
pārdos
Pētera
Personām, kuras vēlas ņemt prasības uz šo nekustamu īpaSekretārs-darbv.
J. Strazds.
dzim.
1914.
g.
Kārli Resteri,
Burjota kustamu mantu, sastā- dalību
šumu ir
nostiprināti
hipotēku
vairāksolīšanā, ir jāie23. septembri, dodot viņam mievošu no labības un zāles pļauja- maksā Ls 800 drošības naudas. parādi:
priekš
Valsts
zemes
Rīgas pils. 4. iec. miertiesnesis,
tiesības
un priekšmām
mašīnām
un
novērtētu
pamatojoties uz sod. lik. 33. p. sīga bērna
Personām, kurām ir
kādas bankas Ls 2200.
nar Ls 300.
Solīšana
sāksies
saskaņā
ar
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
3. pkt. un 218. p. pamata paziņo, rocības, kā arī piešķirot uzvārdu
.
lzz:nat sarakstu, novērtējumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas civ. proc. lik. 1871. p. no noatklātībai, ka no viņa soiiīis ,,Freimanis"
Kam pret šo adopciju ir kādas kā arī apskatīt pārdodamo mantu tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas vērtēšanas summas Ls 1300,— vai
1929. g. 10. aug. tirg. Sīmans
iebildumi, varēs pārdošanas dienā uz vietas. dienai.
no priekšroclgu prasību summas,
Hochlovs, dzīv. Rīgā, 1. Maskavas likumīgas ierunas vai
Rīgā, 1929. g. 28. septembrī.
šai pagasta
skatoties no tiem, kura summa
Visi raksti
un dokumenti, atpar
tirgošanos ar tādus var pieteikt
ielā Ne 91
tiesai 6 mēnešu laikā no izsludi15774
Tiesu izp. E. Liepiņš.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu, būs augstāka pārdošanas dienā.
nederīgu baltmaizi pēc sodu lik.
Vēstnesi".
ir
ieskatāmi Liepājas apgabal211. p. ar Ls 25,— naudas soda, nāšanas dienas ,,Vald.
Personām, kuras vēlas ņemt
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Vēlāki nekādas ierunas netiks
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai dalību
vai maksāt nespējas gadījumā
vairāksolīšanā, ir jāie1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
adopcija
stāsies
ievērotas
un
15708
pie tiesu izpildītāja.
ar 5 dienām aresta.
maksā Ls 130,— drošības naudas.
1929. g. 17. okt., pīkst. '2 dienā,
likumīgā spēkā.
3
Ns 40.
Liepājā, 1929. g. 8. oktobrī.
Personām,
kurām ir kādas
Ķēču pag.
Lejas-Tīkānu
mājā,
Miertiesnesis V. Pavlovskis.
Vandzenē, 1929. g. 3.septembrī.
Ns 1739.
15748
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
pārdos Eduarda Ķešana kustamu
miertiesnesis,
Daugavpils 4. iec.
Tiesas priekšsēdētājs G. Kukits.
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
mantu, sastāvošu
no zirga un
Tiesu izp. A. Korženeckis.
lēmumu
no 12288o Darbv. A. Freidenfelds.
saskaņā
ar savu
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
buļļa un novērtētu par Ls 400.
Liepājas
apgabaltiesas
tiesu
1929. g. 30. sept. un pamatodienai.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs par Liepājas
pilsētas
damies uz civ. proc. lik. 1401.,
Visi raksti un dokumenti, atkā arī apskatīt pārdodamo mantu
kura
kanceleja
atrodas
izpildītājs,
10. sēj.
1. iec.. kura
kanceleja atrodas
1042. p. un civ. lik.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Merkeļa ielā Ne 7. paziņo, varēs pārdošanas dienā uz vietas. Liepājā, Tiklo ielā 6, pamatoI. d. 1239. p., uzaicina 1929. g. Rīgā,
r ieskatāmi
Liepājas
Rīgā, 1929. g. 27. septembrī.
apgabalka 1929. g. 18. okt., pīkst. 10
joties uz civ. proc. lik. 1141.,
14. janvārī mir. Marijas Franča
t.esas civīlnodaļas kancelejā vai
15775
Tiesu izp. E. Liepiņš
dienā, Rīgā, Zigfr. Meierovica
pie1143.,
1146.—1149.
p.,
paziņo,
mantniekus
Dunskis
meitas
pie tiesu izpildītāja.
Ns 3765
hulv. Ne 11, dz. 7, pārdos Valtera
10
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. ka 1929. g. 20. dec, pulkst.
teikt savas mantojuma tiesības
mantu, sastāLiepājā, 1929. g. 2. oktobrī.
Meijera kustamu
Dau1.
iec.
tiesu
izpildītājs
Liepājas
apgabaltiesas
sēžu
paziņo,
rītā,
kas
palicis
uz mantojumu,
kantora
iekārtas
un ka 1929. g. 16. oktobrī, pīkst. zālē pārdos pirmā publiekā vairākvošu no
15733 Tiesu izpild. Ž. Kinens.
gavpils apr. Kalupes pag.
novērtētu par Ls 1130.
? 22 dienā, Mālpils pag. Mālpils solīšanā nekustamu īpašumu, pieMantojuma tiesības jāpieteic
Latvijas bankas Madonas nod.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
laika,
muižā pārdos
Jāņa Damberga derošu Jēkabam Fē!era d. Lagzpēc piekritības sešu mēnešu
noguld. grām. Ne 39370 ar Kārļa
kā ari apskatīt pārdodamo mantu kustamu mantu, sastāvošu no diņam, kurš atrodas
Liepājā,
skaitot no šī sludinājuma iespiePētera d. Vītoliņa
vārdu novarēs p ārdošanas dienā uz vietas. 25 birk. āboliņa
un
siena un Lilienfelda
ielā Ns 51 un iešanas dienas.
Rīgā, 1929. g. 9. oktobri.
novērtētu par Ls 350.
rakstīts Liepājas-Aizputes zemes zaudēta un tiek izsludināta par
Miertiesnesi K. Avens.
14709b
15783
15784
L.Ns 1955
Izzināt sarakstu, novērtējumu, grāmatu nodaļā ar krep. Ne2077. nederīgu.
Preiļu iec. miertiesnesis, pamaizp. V. Požariskis.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Tiesu
Šis nekustams īpašums ir noAlūksnes pilsētas valde izsludina
lik.
todamies
uz krim. proc.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. vērtēts uz Ls 8000,— un tiek par
nederīgu
nozaudēto
zirga
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
146C 8. p. nosprieda
1460*5. un
1929. g. 27. septembri.
pārdots dēļ Latvijas hipotēku pasi Ns 16388, reģ. Ne 188, izd.
atrodas
kura
kanceleja
Antonam
izpildītājs,
ģenerālpilnvaru izdotu
15777o Tiesu izn īd. E. Liepiņš.
bankas prasības apmierināšanas. no Lejasciema pag. valdes 1926. g.
Ievas Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7. paziņo,
Vilcanam no Annas un
ar
Solīšana sāksies saskaņā ar 9. februārī
1<i
Radiofona stacija izsludina par
Jāņa
Abol
pulkst.
oktobrī,
g.
g.
19.
1928.
ka 1929.
'
m. Vilcans
Jēkaba
nederīgu
un
atsauc
radiofona
civ. proc. lik.
1871. p. n o novārdu,
kura
pie
zirga
pārdoapstiprinātu
pie dienā, Rīgā, Šķērs ielā Jfe II,
10 oktobri un
vērtēšanas summas Ls 81
lietošanas atļauju Ne 14451, kā
šanas Aleksandram Kozlovskim
Baltais
Nikolaja
1, pārdos Alberta
notāra
dz.
(iecirkņa)
Preiļu
no
priekšroclgu
nozaudētu, izdotu
1927. gadā vai
prasību pārrakstīta uz pēdējā vārdu.
mantu, sastāvi
- iznīcināt. kustamu
Kuško ar Ne ' 2558
5. augustā ar Arveda Pla.ais v. summas, skatoties no tam, kura
13468b
mēbelēm, 5 vistām, 20 cāļiem,
Berķis.
14798b Miertiesnesis J.

Liepājas

apgabaltiesas

pārdots

pirmā

zālē

publiskā

tiks

vairāk-

solīšanā nekustams īpašums, piederošs Alfonsam Jēkaba dēlam

Pizikam

sastāvošs iz

Ns 26F mājas

Tērvetes

atdalītas

no Diž-

Gramzdas valsts muižas un aptver 15,22 hektārus, kurš atrodas
Liepājas apriņķī, Gramzdas pagastā un ierakstīts Liepājas-Aizputes zemes grāmatu nodaļā ar
krepost. Ns 4935.
Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 2000,— un tiek

pārdots dēļ Valsts zemes bankas
aizdevuma
termiņmaksas
Ls 144,72, ar soda naudu un publikācijas izdevumiem prasības apmierināšanai.

Bez minētās pra-

sības uz šo nekustamo īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
priekš valsts zemes bankas Ls

1600,—.
Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
prove. lik.

1871. no novērtēšanas

summas Ls 2000,— vai no priekšroclgu prasību summas, skatoties
no
tiem, kura
summa
būs
augstāka pārdošanas dienā.
Personām, kuras vēlas ņemt dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 200,— drošības

naudas.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž,tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Vīsi raksti un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas
apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā, vai

pie tiesu izpildītāja.
Ns 3765
Liepājā, 1929. g. 2. oktobri.
15737z

Tiesu

izp. Ž.

Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs par Liepājas apr. 1. iec,
kura kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā Ne 6, pamatojoties uz
civ.
proc.
lik.
1141.,
1143.,
1145.—1149. p., paziņo, ka 1929.
gada

20. decembrī,

pīkst.

10 no

rīta, Liepājas apgabaltiesas zālē,
tiks pārdots, izpildot šās tiesas uz-

devumu, pirmā publiskā vairāksolīšanā nekustams īpašums, piederošs Elzai, Jāņa meitai Bucis,
Lamberts, sastāvošs iz
,,Elku Ne 9F" mājas, atdalītas no
Priekul-Asītes valsts muižas un
aptverošs 20,10 hektāru,
kurš
atrodas Liepājas apriņķī, Asītes
pagastā, un ierakstīts LiepājasAizputes zemes grāmatu nodaļā,
dzim.

ar krep. Ns4856.
Šis

nekustams īpašums ir no-

vērtēts

uz Ls 2800,— un tiek
pārdots dēļ Valsts Zemes bankas
aizdevuma termiņmaksasLs214,89
ar soda naudu un izpildīšanas
izdevumiem prasības apmierināšanai.
Bez minētās prasības uz

šo nekustamu
prināti

īpašumu ir nosti-

hipotēku

Valsts

parādi:

zemes bankas

priekš

Ls 2500,—

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 2800,— vai no priekšroclgu prasību summas, skatoties
no tiem, kura summa būs augstāka pārdošanas dienā.
Personām, kuras vēlas ņemt
dalību
vairāksolīšanā, ir jāiemaksā Ls 280,— drošības naudas.
Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības

jāuzrāda

līdz

pārdošanas

dienai.

tiesas civīlnodaļas
pie tiesu

kancelejā,

izpildītāja.

Liepājā,
15738z

15739z
Tiesu

1929.

Tiesu

Ns

g. 2.

izp.

Ž.

vai

3765

oktobrī.
Kinens.

izp.

Liepājas

Ne 3765
Kinens.

Ž.

apgabaltiesas tiesu iz-

apriņķī,

ierakstīts

mes

Gramzdas

pagastā

Liepājas-Aizputes

grāmatu

nodaļā

ar

1146.—1149.

p.,

paziņo,

1929. g. 20. decembrī,

pīkst.

ka

sāksies

saskaņā

ar

civ. proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas summas Ls 2000 vai

dalību

10 maksā

vairāksolīšanā,
Ls 200

ir

drošības

solīšanā

nekustams īpašums pie-

derošs Jānim

Eberharda dēlam
Koškinam, sastāvošs iz ,,Brūveru
Ns 38F" mājas, atdalītas no DižKrūtes
valsts
muižas un aptverošs

29,45

hektāru,

kurš at-

kas

pārdošanu

nepielaiž,

tādas

dienai
Visi

raksti

un

dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir

ieskatāmi

Liepājas

apgabal-

Tiesu izpild. Ž. Kinens,

15742z

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

dots dēļ Valsts zemes bankas aizpildītājs par Liepājas apr. 1. iec
devuma termiņmaksas Ls 138,58 kura kanceleja atrodas
Liepājā,
ar soda naudu un publikācijas
Tiklo ielā' Ns 6, pamatojoties U2
izdevumiem prasības apmierināciv.
proc.
lik.
1141.,
1143.
šanas. Bez minētās prasības uz šo
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g,

īpašumu ir nostipri-

nekustamu
nāti

hipotēku

parādi:

priekš

Valsts zemes bankas Ls 2200,—
Otto Koškina Ls 20000,—.
Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871.p. no novērtēšanas
summas Ls 2400,—vaino priekšroclgu prasību summas, skatoties

no tam, kura summa būs augstāka
pārdošanas dienā.
Personām,

kuras

vēlas

ņemt

dalību
vairāksolīšanā,
ir
jāiemaksā Ls 240,— drošības naudas
kā arī jāiesniedz

apliecība par

to,

ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas. tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
Visi raksti un dokumenti, at-

20.

decembrī,

pīkst.

10 rītā,
zālē, pārdos pirmā publiskā vairāksolīšanā
Liepājas apgabaltiesas
nekustamu

Kārlim

īpašumu,

piederošu

Ģirta dēlam Osteniekam,

sastāvošu iz ,,Vanagu

Ne 69F"
mājas atdalītas no Vārves-LāņuLekstes
valsts
tverošas 40,36

muižas

un

ap-

hektārus, kurš
atrodas Liepājas apriņķī, Vecpils
pagastā un ierakstīts LiepājasAizputes zemes grāmatu nodaļā
krep.

izdevumiem

šanas.
šo

prasības

apmierinā-

Bez minētās prasības uz

nekustamu

īpašumu

ir

no-

Ne 125F" mājas, atdalītas no
un
Maz ' -Krūtes
Kalētu
valsts
nuržas un aptverošs 22,34 liekt.,

kurš atrodas Liepājas apriņķī,
Kalētu
pagastā
un
ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
ar

krep.

vērtēts uz

ir

no-

Ls 2500 un tiek pār-

dots dēļ Valsts zemes bankas aizdevuma termiņmaksas Ls 167,40
ar soda naudu un izpildīšanas
izdevumiem

prasības

ieskatāmi

Liepājas

apgabal-

tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.
Liepājā,
15743z

Ne 3765.

1929. g. 2. oktobrī.

Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu

Ne 4374.

Šis nekustams īpašums

ir

apmierinā-

pildītājs

kura

par

iz-

Liepājas

kanceleja

apr. 1. iec,
atrodas Liepājā,

un

Amz-Krūtes valsts rftuižas, apkurš
tverošas
15,20 hektāru,
atrodas Uepājas apriņķī, Kalētu
pagastā

un

Aizputes

ierakstīts

Liepājas-

zemes grāmatu

nodaļā

ar krep. Ne 4391.
Sis

nekustams

īpašums

ir

no-

vērtēts uz Ls 3000 un tiek pārdots dēļ Valsts zemes bankas aizdevuma termiņmaksas Ls 199,74

ar

soda

naudu

dienai.
Visi raksti

un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir
ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā, vai

pie tiesu izpildītāja.
Ne 3765.
Liepājā, 1929. g. 2. oktobrī.
15747z

un publikācijas

prasības

apmierinā-

Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Latgales apgabaltiesas Daugavpils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja
atrodas
Daugavpilī,
Domes

ielā

Ns 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-

sībā par Ls 354,67 pēc Latgales
šanas. Bez minētās prasības uz
apgabaltiesas rīkojuma no 1929. g.
šo nekustamu īpašumu ir no7. aug. Ne 7158 saskaņā
ar
stiprināti hipotēku parādi: priekš
Valsts zemes bankas Ls 2500.
Solīšana sāksies
saskaņā
ar

civ. proc.

lik.

1871. p. no no-

vērtēšanas summas Ls 3000 vai
no priekšroclgu prasību summas,

no tiem, kura

skatoties
būs

augstāka

summa

pārdošanas dienā.

Personām, kuras

vēlas ņemt
ir jāievairāksolīšanā,
maksā Ls 300 drošības naudas.
dalību

Personām,
kurām
ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,

kas pārdošanu nepielaiž,
tiesības jāuzrāda

tādas

līdz pārdošanas

dienai.
Visi

raksti

un

dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-

tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.

Ne 3765.

Liepājā, 1929. g. 2. oktobrī.
15745z

Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas

tiesu iz-

dos, izpildot šās tiesas uzdevumu,
pirmā publiskā vairāksolīšanā nekustamu īpašumu piederošu Al-

20.

decembrī,

pīkst.

10

rītā,

tiesu

izpildītāja.
Tiesu izp. Ž.

Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

pildītājs

par Liepājas

kura kanceleja
Tiklo ielā
Ne

apr.

atrodas

6,

1. iec,

Liepājā,

pamatojoties

augstāka

summa
pārdošanas dienā.

Personām, kuras

vēlas

ņemt

nekustamu

dienai.

Zamuelim

īpašumu, piederošu
Miķēļa dēl. Makužim,

sastāvošu iz ,,Vec-Makužu Ne24F'
mājas atdalītas no Kalētu un
Maz-Krūtes
valsts
muižas un
aptver
15,35 hektāru, kurš atrodas Liepājas apriņķī, Kalētu
pagastā un ierakstīts LiepājasAizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. Ns 4329.

Solīšana

Liepājā, 1929. g. 2. okt. Ns 3765
15741z

skatoties no tam, kura
būs

tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

šanas.
Bez minētās prasības uz
šo nekustamu
īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi: priekš
Valsts zemes bankas Ls 2400.

pie

Valsts zemes bankas 2200 un
nodrošinātas prasības par Ls 566.
Solīšana sāksies saskaņā
ar
civ. proc. lik.
1871. p. no novērtēšanas summas Ls 3500 vai
no priekšroclgu prasību summas,

Liepājas apgabaltiesas zālē, pārdos pirmā publiskā vairāksolīšanā

Visi raksti un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā, vai

prasības uz šo nekust. īpašumu
ir
nostiprināti hipotēku parādi:

Ne 42F"

Kalētu

Tiklo ielā Ne 6, pamatojoties uz dalību
vairāksolīšanā, ir jāieciv.
proc.
lik.
1141.,
1143., maksā Ls 350 drošības naudas.
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
Personām, kurām ir kādas

ze-

Ls 258,76 ar soda naudu un publikācijas
izdevumiem
prasības
apmierināšanas.
Bez minētās

no

Valsts zemes bankas st. 47.
Anspoku
krāj-aizdevu
sab.

p.,
un

1929

g.

14. decembri ,
p)k .,

nta, Latgales apgabalties
scļj?
nodaļas sezu zālē,
uz pubilskiJ"
orgiem pārdos
|
Semjona, 2?
Litvekova
nekustamo īBa

?"ai

kas atrodas Rēzeknes
anr v "'
muižas pag. Gaļānu
™
muižās ?
viensēta un sastāv
no qJ^
muižas
atdalītās viensēta, "
nosaukumu Līču N> HfiF Z-*'
Jas
ar 16,89 ha zemes

platībā
2) ka īpašums publiskiem
tr„
par Ls 1400
_ 3) ka bez augšminētās prasīs
īpašums apgrūtināts ar
nipoS
u
parādiem par Ls 13004) ka personām , kas '
vēlas «i.
torgiem dalību ņemt ,
jāie,^
zalogs - desmitā daļa
„o £
p"
vērtēšanas summas , un
giem apvērtēts

_ 5) ka zemes grāmatas uz š„
īpašumu
ved
Latgales
zem«
es
grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tieši
bas uz pārdodamo pašumu

ī
k»«
pārdošanu nepielaiž , tādas
tieši
bas
jāuzrāda
līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti
at
uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Latgales apgabal '
tiecos,
tiesas

1.

civīlnodaļas

kancelej ā

1929. g. 8. oktobrī:
15752o

Tiesu izpild.
J. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils. 2. iec. tiesu izpildītājs

, kura
atrodas
citu prasībās par Ls 450, 1929. g. kanceleja
Daugavpili
Domes
ielā
Ns
8,
paziņo:
14. decembri,
pīkst.
10 rītā,
1) ka Valsts zemes bankas
Latgales apgabaltiesas
civīlnoprasībā
par
Ls
725
daļas sēžu zālē, uz publiskiem
,43 ar termintorgiem pārdos Sīmaņa Mārtiņa d. maksām un soda % saskaņā ar
Rusiņa-Priekuļa nekustamo īpa- Valsts zemes bankas st. 47. p
šumu, kas atrodas
Daugavpils pēc Latgales apgabaltiesas 1. civ'
apr. Līvānu pag. Staris-Vecuma nod. rīkojuma no 28. VIII 28
viensētā Ne 303, ar zemes grā- Ns 7631, 1929. g. 14. decembri^
matu reģistra Ne 1826 (9. sēj.) pīkst. 10 rītā, Latgales apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
un sastāv no Staris-Vecuma vientorgiem pārdos Rūsētas Ne 303 ar 18 deset 1416 kv. publiskiem

asīm zemes ar ēkām;
2) ka īpašums publiskiem

tor-

giem apvērtēts par Ls 2300;
3) ka bez augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2000;

dolfa Antona d. Lūsis nekustamo
īpašumu, kas atrodas Daugavpils
apr. Rudzātu pag. no Rudzātu

muižas

atd.

viensēta

ar zemes

grāmatu reģistra Ns 6159 (XLs?j.)
un

sastāv

atdalītās

no

Rudzātu

muižas

zemes

gabala Ns 172F
nosaukumu
Medņu mājas
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā ar
ar 15,16 ha zemes platībā;
zalogs — desmitā daļa no ap2) ka īpašums publiskiem torvērtēšanas summas un
4) ka personām, kas vēlas pie

giem apvērtēts

par

Ls 700;

dienai.
Visi

vērtēšanas
papīri

un

dokumenti, at-

priekšā

summas

apliecība

un

par

jāstāda

to, ka no

tiecos, uz pārdodamo īpašumu, tieslietu
ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
fonsam Pētera dēlamMeikstumam, ir ieskatāmi Latgales apgabalsastāvošu iz Pļaviņas Ns 10F tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā. nekustamo īpašumu, un
1929. g. 8. oktobri.
5) ka zemes grāmatas uz so
mājas atdalītas no Apšu (Kleinar Vindaushof)
tiesas civīlnodaļas kancelejā, bai
Solīšana sāksies
saskaņā
valsts muižas ap15750o Tiesu izpild. J. Kalaus. īpašumu ved Latgales zemes grāpiie tiesu izpildītāja.
Ne 3765
civ. proc. lik. 1871. p. ji'o nomatu nodaļā.
tverošas
20,97
hektāru,
kurš
Latgales apgabaltiesas DaugavLiepājā, 1929. g. 2. oktobrī. vērtēšanas summas Ls 4000 vai atrodas Aizputes apriņķī, NīPersonām, kam ir kādas tiesīpils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
no priekšroclgu prasību summas,
15740z
Tiesu izp. Ž. Kinens.
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
grandas pagastā
uņ ierakstīts
kanceleja
atrodas
skatoties no tiem, kura summa
Daugavpilī, pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīLiepājas-Aizputes zemes grāmatu
Liepājas apgabaltiesas tiesu izDomes ielā Ns 8, paziņo:
būs augstāka pārdošanas dienā. nodaļā ar krep. Ne 4814.
pārdošanas
bas
jāuzrāda
līdz
pildītājs par Liepājas apr. 1. iec
1) ka Valsts zemes bankas dienai.
Personām, kuras vēlas ņemt
Šīs nekustāms īpašums ir nokura kanceleja atrodas Liepājā,
prasībā par Ls 1065,72, .Finanču
dalību
vairāksolīšanā,
Visi raksti un dokumenti, atir jāievērtēts uz Ls 3500 un tiek pārdots
Tiklo ielā Ne 6, pamatojoties uz
ministrijas prasībā par Ls 3729,93 tiecos, uz pārdodamo īpašumu,
maksā
Ls
400
drošības
naudas.
dēļ
Bātes-Vainodes
krāj-aizdevu
civ.
proc.
lik.
1141.,
1143.,
ar termiņmaksām
un soda % ir ieskatāmi
Latgales apgabalPersonām, kurām
ir kādas
sabiedrības un Nīgrandas Vent1146.—1149. p., paziņo .ka 1929.g.
saskaņā ar Valsts zemes bankas
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.
krāj-aizdevu
sabiedrības
20. decembrī, pīkst. 10 no rīta, tiesības uz pārdodamo īpašumu, males
st. 47. p. pēc Latgales apgabalt.
1929. g. 8. oktobri.
Liepājas apgabaltiesas zālē' tiks kas pārdošanu nepielaiž, tādas par Ls 974 ar % un publikācijas rīkojuma no 24. I 28. Ne 742
15753o Tiesu izpild. J. Kalaus.
pārdots pirmā publiskā vairāk- tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas izdevumiem prasības apmierināun no 30. VII 29. Ns 6934 un
dienai.
šanas. Bez minētās prasības uz Vidzmuižas krāj-aizd.
solīšanā nekustams īpašums piesab. praLatgales apgabaltiesas DaugavVisi raksti un dokumenti, atšo nekustamu īpašumu ir
noderošs
Matīsam
Klāva
dēlam
sībā» par Ls 814,38 ar
izpildītājs, kura
% pēc pils 2. iec. tiesu
Sausam, sastāvošs iz
,,Babju tiecošies uz pārdodamo īpašumu, stiprināti hipotēku parādi: priekš
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas
apgabal-

stiprināti hipotēku parādi: priekš
Valsts zemes bankas Ls 3300 un
Latvijas bankas Ls 650.

dienai.

termiņmaksas

prasības

Ns 4064.

un

Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 2400,— un tiek
pārdots
dēļ
Valsts
zemes

izdevumiem

5) ka zemes grāmatas uz šo
pildītājs par Liepājas apr. 1. iec,
ved
Latgales zemes
3) ka bez augšminētās prasības
kura kanceleja atrodas Liepājā, īpašumu
Šis nekustams īpašums ir noīpašums apgrūtināts ar hipotēku
Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz grāmatu nodaļā.
vērtēts uz Ls 4000 un tiek pārdots
Personām, kam ir kādas tiesī- parādiem ar Ls 700;
civ.
proc.
lik.
1141.,
1143.,
dēļ Valsts zemes bankas aizde1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g. bas uz pārdodamo īpašumu, kas
4) ka personām, kas vēlas pie
vuma termiņmaksas Ls 275,74
20. decembrī,
plkšt.
10 rītā, pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī- torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
ar soda naudu un publikācijas
bas jāuzrāda
līdz
pārdošanas zalogs — desmitā daļa no apLiepājas apgabaltiesas zālē pārar

Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 3000 un tiek pārdots
dēļ Valsts zemes bankas aizdevuma termiņmaksas Ls 295,48
ar soda naudu un publikācijas
izdevumiem prasības apmierinā-

krep.

iz ,,Krastiņu

mājas, atdalītas

tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas izdevumiem

rodas Liepājas apriņķi, Bārtas tiesas civīlnodaļas kancelejā, va;
pagastā un ierakstīts Liepājas- pie tiesu izpildītāja.
Ns 3765
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
Liepājā, 1929. g. 2. oktobrī.
ar krep. Ns 5176.
Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 2400,— un tiek pār-

sastāvošu

jāie-

naudas.

rītā, Liepājas apgabaltiesas zālē,
Personām, kurām ir kādas
tiks pārdots pirmā publiskā vairāk- tiesības uz pārdošamo īpašujitui,

iz-

Ns 4933.

bankas aizdevuma

Solīšana

pildītājs par Liepājas apr. 1. iec, no priekšroclgu prasību summas,
kanceleja atrodas
Liepājā skatoties no tiem, kura summa
Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz būs augstāka pārdošanas dienā.
civ.
proc.
lik.
1141.,
Personām, ktņas vēlas ņemt
1143.,

šanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamu īpašumu ir nopildītājs par Liepājas apr. 1. iec, stiprināti hipotēku parādi: priekš
kura kanceleja atrodas Liepājā, Valsts zemes bankas Ls 2000,—.
Solīšana sāksies saskaņā
ar
Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz
civ.
proc.
lik.
1141.,
1143., civ. proc. lik. 1871. p. no no1146.—1149.'pl paziņo, ka 1929.g. vērtēšanas summas Ls 2500 vai
20. decembrī, pīkst. 10 no rīta, no priekšroclgu prasību summas,
Liepājas apgabaltiesas zālē
tiks skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.
pārdots pirmā publiskā vairākPersonām, kuras vēlas ņemt
solīšanā nekustams īpašums piedalību
vairāksolīšanā,
ir jāiederošs
Jānim Jēkaba d. Siksna
un Jēkabam Pētera dēlam Siksne, maksā Ls 250 drošības naudas.
Personām, kuram
ir kādas
sastāvošs iz ,,Siksnes Ns 18F"
mājas, atdalītas no Diž-Gramzdas tiesības uz pārdodamo īpašumu,
pārdošanu nepielaiž, tādas
valsts muižas un aptver
17,05 kas
hektārus, kurš atrodas Liepājas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
Liepājas apgabaltiesas tiesu

Pēterim

sastāvošu

kura

nodaļā

Visi raksti un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-

pildīšanas

Visi raksti un dokumenti, atJēkaba dēlam Sisenim,
Bez minētās
,.Siseņu Ns 6F" tiecošies uz pārdodamo īpašumu, apmierināšanas.
iz
prasības uz šo nekustamu īpamājas atdalītas no Kalētu un ir ieskatāmi Liepājas apgabalšumu ir nostiprināti hipotēku
Maz-Krūtes
valsts muižas
un tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
priekš Valsts zemes
Ne 3765. parādi:
aptverošas 15,85 hektārus, kurš pie tiesu izpildītāja.
bankas Ls 2400.
maksā Ls 240,— drošības naudas. atrodas Liepājas apriņķī, Kalētu
Lepājā, 1929. g. 2. oktobrī.
Solīšana sāksies saskaņā
ar
Personām, kuras vēlas ņemt pagastā un ierakstīts Liepājas15744z Tiesu izpild. Ž. Kinens. civ proc. lik. 1871. p. no noAizputes zemes grāmatu nodaļā
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaks
vērtēšanas summas Ls 1500 vai
Liepājas apgabaltiesas tiesu izar krepost. Ns 4333.
Ls 240,— drošības naudas.
pildītājs par Liepājas apr. 1. iec, no priekšroclgu prasību summas,
Šis nekustams īpašums ir noPersonām, kurām ir kādas tiekura kanceleja atrodas Liepājā, skatoties no tam, kura summa
sības uz pārdodamo īpašumu, kas vērtēts uz Ls 2000 un tiek
Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz būs augstāka pārdošanas dienā.
pārdošanu nepielaiž, tād. tiesības pārdots dēļ Valsts zemes bankas
Personām, kuras vēlas ņemt
1143.,
lik.
1141.,
civ.
proc.
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai. aizdevuma termiņmaksas Ls 211
ir
jāievairāksolīšanā,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g. dalību
Visi raksti un dokumenti, at- ar soda naudu un publikācijas
20. decembrī,
pīkst.
10 rītā, maksā Ls 150 drošības naudas.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu, izdevumiem prasības apmierināir kādas
Personām, kurām
šanas. Bez minētās prasības uz Liepājas apgabaltiesas zālē, pārir ieskatāmi Liepājas apgabaldos pirmā publiskā vairāksolīšanā tiesības uz pārdodamo īpašumu,
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai šo nekustamu īpašumu ir noīpašumu, piederošu kas pārdošanu nepielaiž, tādas
nekustamu
stiprināti hipotēku parādi: priekš
pie tiesu izpildītāja.
Antonam Jāzepa dēlam Jonasam, tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
Valsts zemes bankas Ls 2000.
Liepājā, 1929. g. 2 oktobri.

rocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa būs
augstāka pārdošanas dienā.
Personām, kuras bvēlas ņemt
dalību
ir jāievairāksolīšanā,

'

Liepājas apgabaltiesas tiesu izpild ītājs par Liepājas apr. 1. iec.
kura kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz
proc.
lik.
1141.,
1143.,
civ.
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929. g.
20. decembrī, pīkst. 10 no rīta,

civ.

proc.

sāksies
lik.

1871.

saskaņā
p. no

ar

novērtēšanas summas Ls 3000 vai
no priekšroclgu prasību summas,
skatotirs no tiem, kura summa
būs

augstāka

Personām,

pārdošanas
kuras

vēlas

dienā.
ņemt

uz civ. proc. lik.
1141., 1143., maksā Ls 300 drošības naudas.
Personām,
priekš valsts zemes bankas Ls 1146.— 1149. p. paziņo, ka 1929.g.
kurām
ir kādas
1900. —.
20. decembri,
plkšt.
10 rītā, tiesības uz pārdodamo īpašumu,
Solīšana sāksies saskaņa ar civ.
Liepājas apgabaltiesas zālē, pār- kas pārdošanu nepielaiž, tādas
proc. lik. 1871. p. no apvērtēšanas dos pirmā publiskā vairāksolīšanā tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
summas Ls 2400,— vai no priekš- nekustamu
īpašumu, piederošu dienai.

Visi

raksti

un

dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas
apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.
Ne 3765.

Liepājā, 1929. g. 2. oktobri.
15746z Tiesu izpild. 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, izpildot šās tiesas uzdevumu,
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-

kustamu īpašumu piederošu Andrejam Mārtiņa
dēlam Šukste,
sastāvošu iz
Šukstu
Ne 36T
mājas, atdalītas no Brinku valsts
muižas un aptverošas 22,07 hektārus,
atrodas
kurš
Aizputes
Nīkrāces
apriņķī,
pagastā
un
ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu
nodaļā ar krep.
Ne 5082.
Sis

nekustams

īpašums ir

no-

vērtēts uz Ls 1500 un tiek pārdots

dēļ

Liepājas

Viļēnu

iec.

miertiesneša

izpildu

1929. g. 14. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem pārdos Jēzupa
Staņislava d. Grozās nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes

rakstiem

kanceleja

atrodas

Daugavpilī,

Domes ielā Ns 8, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasībā par Ls 4111,67 ar termiņ-

maksām un soda % saskaņā ar
Valsts zemes bankas st. 47. p.
1. *r.
pēc Latgales apgabalt.
apr. Vidzmuižas
pag.
Gaļānu nod.
»•
rlkoj.
no 31. VIII
decembri,
(Vidzmuižas)
muižā
ar
zemes
Ns 7804, 1929. g. 14.
grāmatu
reģistra Ne 5211
un
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabalsastāv no Gaļānu (Vidzmuižas) tiesas civīlnodaļas sēžu zāle uz
muižas atdalītās viensētas Ns 5F
publiskiem torgiem pār dosAugusta
ar nosaukumu ,,Kalngravas" mā-

jas 15,00 ha zemes ar ēkām;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 1200, bet
solīšana sāksies no šīs vai priekšrocību, summām ?
3) ka bez

augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3900;
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēli ošanas summas, un

5) ka zemes grāmatas
īpašumu

ved

Latgales

uz

šo

zemes

grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda
līdz
pārdošanas
dienai.
Visi papīri

dokumenti, attiecos, uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.
1929. g. 8. oktobrī.
15751o

un

Tiesu izpild. J. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugavpils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja
atrodas
Daugavpilī,
Domes ielā Ns 8, paziņo:
1) ka
Valsts
zemes bankas

prasībā par Ls 1366,51 ar termiņmaksām
un soda naudām sa-

un apkārtnes krāj- skaņā
ar Valsts zemes bankas
aizdevu sabiedrības un Jura Last. 47. p. pēc Latgales apgabalt.
šinska par Ls 724 ar °un iz- nk. no 27.
VIII
29. Ns 7615,

Bitaina

un

kustamu

Jāzepa

īpašumu,

Vucana neatrodas

kas

Jaunlatgales apr. Rugāju pagPakrati fermā ar zemes grāmatu
reģistra Ns 769 (8/VIH sēj-) u ?
sastāv no ,,fermas Pakroti" Ns'
zem«
ar 50 des. 1128 kv. sāž.
platībā;

tor2) ka īpašums publiskiem

giem apvērtēts par Ls 4000, pet

solīšana

sāksies

no

priekšrocību

summām;

.,

3) ka bez augšminētās prasi"
īpašums apgrūtināts ar hipoteKu
.
parādiem par Ls 3500;
veļas W
4) ka personām, kas
torgiem dalību ņemt, jaieniaw-'
a
zalogs — desmitā daļa no l
un jast
vērtēšanas summas
priekšā apliecība par to, *a

ministrijas
tieslietu
šķēršļu

ieg
Plises„'-,

minētām personām

nekustamo īpašumu, un

.

ka zemes grāmatas w
zemes gi
īpašumu ved Latgales
5)

matu
.
nodaļā.

-

tiesu
Personām, kam ir kādas
īpašumu, *
uz
pārdodamo
tāuaS
pārdošanu nepielaiž,
.„,.<
došanalīdz p ār
slbas
jāuzrāda
. .».
,
papīri un dokumenti *
īpas?>"
'
tiecošies uz pārdodamo
dienai.
Visi

Latgales
ir ieskatāmi

kancelei
apga

1. civīlnodaļas
oktobra
Daugavpili, 1929. g. 8.
Kala
izpild
J-

tiesas

15755o

Tiesu

Latgales apgabaltiesas Daugavpils 2 iec tiesu izpildītājs, kura
atrodas -Daugavpilī,
kanceleja
paziņo:
Domes 'ielā Ne 8,
n ka Valsts zemes bankas
prasībā par Ls 606,38 saskaņā
zemes bankas st. 47. p.
ar Valsts
Latgales apgabaltiesas! civ.
pēc
no 20. IX 29.
nod rīkojuma
g. 14. decembrī,
ifc 7864, 1929.
Latgales apgabalēlkst 10 rītā,
zāle uz
tiesa* civīlnodaļas sēžu
nubliskiem torgiem pārdos Donata
Vinca d. Dupuševa nekustamu
īoašumu , kas atrodas JaunlatgaViļakas miestā, Krista
les apr.
;piļ No 7 ar zemes grāmatu
reģistra Ns 3200 (32. sēj.) un
-sastāv no amatnieku zemes gabala Ks 1275F 9020 kv. mtr.
p latībā ar uz tā esošām ēkām;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 1000;
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 400;
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas, un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīlīdz pārdošanas
bas jāuzrāda
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at
tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Latgales apgabal
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā
Daugavpilī, 1929. g. 8. oktobrī
35754o

Tiesu izpild. J. Kalaus
?

»-

"Citu iestāšu
sluāināļumi.
i-

Valsts zemes banka,
Valmieras nodaļa,
atrod. Valmierā, Rīgas ielā Ns 41-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) Pociema
pagasta valdes
telpās, 1929. g. 20. novembri,
pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā tiesību uz saimniecību ar ēkām, meliorācijām un
citiem zemes piederumiem, kura
atrodas Valmieras apr., Pociema
pag., Ķipēnu muižas jaunsaimniecība Ne 8 F un ir piešķirta
Kārlim Tauriņam (skat. „Zemes
ierīcības Vēstnesī" Ne 66, lapas

Zemkopības

ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar š. g. 25. sept.
ir apstiprinājis mel. sab. .,Augustova" statūtus.
Sabiedrība
ir ievesta mel. sab. reģ. IV dalās
426. I. p. ar Ns 1597.
1929. g. 17. oktobrī pīkst. 11 dienā.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis 1) nolietas un apstrādātas tērauda dakšas, kopsvarā
Jaunlatgales apr. Rugāju pag. ,
apm. 2800 klgrm. ...
.
....
16 gab.
"
Augustovā.
15414b 2) parasto konstrukcijas
tēraudu, kopsvarā apmēram
Daļas vadītāja v. J. Pel sis.
5000 klgrm
io „
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
1929. g. 1. novembri pīkst. 11 dienā.
T. Erlachs.
1) parasto konstrukcijas plākšņu tēraudu . .
. .
38.500 kg.
Zemkopības ministrijas kultūr2) lietuvju koksu .
.
.
.... 200.000 „
techniskā daļa paziņo, ka zem- 3) linu diegus
.
....
165 „
kopības ministris š. g. 25. jūn.
Minētie materiāli jāpiegādā saskaņā ar techniskiem un izsoles
ir apstiprinājis Taurkalnes pag.
noteikumiem, kuri saņemami Arsenāla saimniecības daļā (Vecā
mel. sab. „ībenu-Dambenieki" Nometņu laukā Ns 84-a) no pīkst. 9—15.
Piedāvājumi jānodroI
49M7
statūtus.
Sabiedrība ir ievesta šina 5°/„ anmērā no piedāvājuma Immiimmjs
l= ,7Qn
mel. sab. reģ. IV daļas 274. 1. p.
ar Ns 1445.

Arsenāls

Izdos raksi, izsolēs zemāk minēto mantu piegādi:

j

,—,

sēdeklis
Sabiedrības
valdes
Bauskas apr., Taurkalnes pag.,
Dambenieku mājās, c. Valli.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
15415b
T. Erlachs.
Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa
kopības

paziņo, ka

zem-

ministris š.' g. 23. aug.

—

armijas vajadzībām
vietās tieši no

,

.

_

. ....

.
.
....
—

karaspēka

daļas

kopības ministris ar š. g. 25. sept.

ir apstiprinājis
Augšpils pag.
mel. sab. ,,Pēkstuļi"
statūtus.
Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
reģ. IV daļas 424. 1. p. ar Ne 1595.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
Jaunlatgalē.
15417b
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

T. Erlachs.
Rīgas prēf.

1. iec. priekšnieks

novietošanas

lauKsalmnlekiem-ražotBjIem,

maksājot vietējo tirgu cenas,

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde

Izsludina rakstiskas Izsoles:

Raicins

kustamu

Jūrniecības departaments

mantu;

sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un novērtētu par Ls 303, Movšam
Dvolaickim pienākošā īres parāda

paskaidrojumi
un noteikumi
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1-a,

L 4202

2*

15789

(jintermuižas slimnīca Jelgava.
Filozofu ielā Ns 37,

12,

izsludina š. g. 21. oktobrī, pulksten

vatzstis&u izsoli
uz 1000 kub. mtr. bērza,
1000
500

„

„

„

„

uzrakstu

melnalkšņa un
priežu malkas piegādi.

apmaksāti

„Uz Ģintermuižas

piedāvājumi

slēgtās

malkas izsoli" iesniedzami

aploksnēs
slimnicas

kanclejā līdz 1929. g. 21. oktobrim, pīkst. 12. Izsoles dalībniekiem
līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšējā drošības nauda, 10%
no piedāvājuma vērtības.

L4181

Izsoles noteikumi ieskatāmi

15785

3

slimn. kanclejā no pīkst. 9—15.

Šoseju un zemes ceļu departamenta
XI rajona inženieris
Bauskā, š". g. 19. oktobrī, pīkst. 10, savā kancelejā, Sudmalu ielā 73,

izdos jauktā izsolē
^

Viesītes—Jēkabpils" ceļa bruģēšanas darbus,
pie Daudzevas stac.
Nodrošinājums Ls 420,—. Tuvākas ziņas kancelejā.

Bauskas
pārdos mutiskā izsolē
valdes telpās,

L4199

virsmežniecība

1929. g.

12. novembrī,

Bauskas

pagasta

augošu mežu,

VI iecirkņa

mežniecībā, Lambartes novadā 30 vienības, pēc platības no 0,09—0,24 ha, vērtībā no Ls 3,— līdz Ls 135,— un pēc
celmu skaita 1 vienību — 240 koku, vērtībā Ls 117,—.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprināto nosacījumu un meža un meža materiālu pārdošanas 1925. g.

1929. g. 17. okt. uz 1) eļļas laku „Boddi" vagonu ... 500 kg.
2) eļļas laku ,,Flatting" vagonu. . . 500 ,,
1929. g. 23. okt. uz biļešu papi, dažādu, pēc saraksta.
Izsoļu sākums pīkst. 11 rītā.
Dalībniekiem
jāiemaksā 5% 15. aprīļa likuma pamata.
drošības naudas no piedāvājuma vērtības. Tuvākas zinas dzelzceļu
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
virsvaldē, Gogoļa ielā 3, ist. 103.
L4232
15793
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
vērtības.
10% drošības naudu no attiecīgo vienību izsludinātās
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,

paziņo, ka 1929. g. 23. oktobrī,
izdos 1929. g. 18. oktobri, pulksten 12, jauktā izsolē,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, m. Minsterejas ielā Ns 1, dz. 7a, pārdos
Meitenes muitas saimniecības
Ellas

10—13.

Ar zīmognodokli

T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zem-

no pulksten

.^^^j

nepārsniedzot
Galvenā intendanta
ir apstiprinājis Ārlavas mel. sab. noteiktās sekošās maksimālās cenas par 1 tonnu pļavu vai lauku:
,,Kazu purvs" statūtus. Sabiedr.
sevišķi labu
labu
vidēji labu
(āboliņa)
sienu
v
ir ievesta mel. sab. reģ. IV daļas
(virssķiras)
(i šķiras)
(II šķiras)
' '
371. 1. p. ar Ns 1542.
Rīgā, Vidzemē, Kurzemē,
Zemgalē un Krustpilī . . Ls 84,—
Ls 56,—
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
Ls 70,—
Talsu apr., Ārlavas pagastā KūPar salmiem tiek maksāts Rīgā ne augstāk par Ls 60,—
bet pārējos punktos ne augstāk par Ls 50,— tonnā.
liņu mājās, c. Valdemārpili.
2*
Lauksaimniekiem ar savas ražas piedāvājumiem griezties pie
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
divīziju intendantiem vai karaspēku daļām.
L4223
15792
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
15416b

Drošība Ls 1500,—. Tuvāki
i
. Jūrn ecības dep-ta techniskā daļā,

ar

savās

12, jauktā izsolē,

Rīgas muitas dārza 2 palieveņu
būves darbus.

t

—,

Sienu
iepērk

Jūrniecības departaments

izdos š. g. 23. oktobrī, pulksten

par

ēku

jaunbūves darbus.

kādu

vienība

nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari:
1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zimes, 3) banku un kredītbiedrību
garantijas.
Drošības

naudas

cirsmu satīrišanai un meža kultūru

darbu

Tuvāki
paskaidrojumi
un noteikumi izvešanai jāmaksā no vienības pārdošanas summas: tīrīšanai — 3%
Jūrniecības dep-ta techniskā daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1-a, un kultūru darbiem — 15%.
segšanai.
15763o no pulksten 10—13.
2*
L 4229
15788
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Rīgas prēf. 2. iec priekšnieks
Tuvākas
ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīga
Ģintermuižas
slimnīca —Jelgavā
paziņo, ka š. g. 18. oktobrī, pīkst.
iecirkņa mežziņa.
15759
Bauskas virsmežniecība.
pīkst.
10,
jauktā
izsolē
vairāksolīšanā:
10 rītā, 1. Jēkaba ielā Ne 24, pārdos 1929. g. 15. oktobri,
dz. 4, pārdos vairāksolīšanā p/s
Dažādas mēbeles, kā: gultas koka un dzelzs, dīvānus, galdus,
Latvijas linu centrāle kustamu kumodes, skapjus un t. t.; dažādus saimn. piederumus, kā Medus
mantu, sastāvošu no 1 rakstām- skapi, galda svarus, dažādus katlus un t. t.; dažādus darba rīkus,kā:
mašīnas, 2 rakstāmmašīnas galskrūv- un drējbeņķus, šujmašīnas, kausējamās lampas, ratus un 1.1.;
pusē 27, ar kārtas Ns 30155).
1929. g. 23. oktobrī, Priekules
pagasta
namā,
diņiem, 1 rakstāmgalda, 12 Vīnes dažādus ārstniecības un sanitāros piederumus, kā: galvaniskos
krēsliem, kopvērtībā par Ls 215, aparātus, steralizātorus un t. t.
2) Saimniecība sastāv no:
augošu mežu pēc celmu skaita un
1 augļu ūdens izgatavošanas aparātu, sienas pulksteņus, taures,
a) zemes kopplatībā 21,63 ha.
kārtā sagaharmoniumu, petrolejas lampas, 108 gab. tukšas siļķu mucas, platības, un saimnieciskā
b) ēkām: dzīvojamā ēka, kūts. Šoseju un zemesceļu depar700
kg
kg
vecas
dzelzs,
35,3
kg
čuguna
un
t.
t.
lupatas,
184,3
3) Solīšana sāksies no Ls 2300. tamenta
10. raj. inženieris
tavotus materiālus.
Dažādus lauksaimniecības piederumus, kā: arklus, ecēšas, ekseļu
4) Izsolē varēs piedalīties perizsludina 1929. g. 25. oktobrī,
a) Augošs mežs.
griežamās
mašīnas,
grābekli
zirga
un
t.
t.
L4119
15284
sonas, kuras līdz izsoles sākumam pulksten 12, savā kancelejā MaII iec. mežniecībā: Dinsdurbes, Auderes, Meženieku, Nodegas
nodos izsoles noturēšanai pilnPārdodamos priekšmetus varēs apskatīt pārdošanas dienā.
2 un Mardzeldas
donā, Baložu ielā Ns 22,
novados, pēc celmu skaita 6 vienības no 50—2558 kovarotam Valsts zemes bankas jauktas izsoles šādiem darbiem:
kiem, vērtībā no Ls 81—1900 un pēc platības 21 vienība no 0,30
pārstāvim:
līdz 1,97 ha, vērtībā no Ls 245—1995.
1) 5 gab. dz.-betona caurteku
a) Drošības naudu '/e n0 trešā
IV iec. mežniecībā Embūtes novadā pēc celmu skaita 1 vienība
būve uz jaunbūvējamās Lupantā minētās summas, t. i.
32 koki, vērtībā Ls 760.
bānas-Dzelzavas šosejas; droLs 460,— ;
Laboratorijas
ielā
Ns
1,
sarīko
1929.
g.
14.
novembri,
Kara ostā,
V iec. mežniecībā: Meldzeres, Alšu, Vormsātas un Nīkrāces
šība Ls 640,—;
b) Centrālās
zemes ierīcības
pulksten 11,
novadā pēc celmu skaita 9 vienības no 82—1496 kokiem, vērtībā
bruģa
2) Ļaudonas-Atašienas
komitejas atļauju, ka pirno Ls 140—1870.
būve uz 0,336 km;
drošība
cējam
atļauts
iegūt no
b) Sagatavoti materiāli.
Ls
534,—
;
Valsts zemes fonda iedalītu
3) Elstes stac.pievedbruģa jaunII iec. mežniecībā, Mazdzeldas novadā saimnieciskā kārtā
saimniecību.
būve 0,114 km garumā; drosagatavotus materiālus 3 vienības: stutmalkas 189 ster., vērtībā
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
šība Ls 288,— ;
Ls 956; zāģmalkas 170,06 ster., vērtībā Ls 1234 un dedzināmās
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
4) Mārcienas
šosejas kapitālais
ierīcības komitejai vismaz divas
malkas 43,83 ster., vērtībā Ls 89.
Piedāvājumi, nodrošināti ar 5% no summas, slēgtās apremonts uz 0,607 km; droMežu pārdos uz zemkop. ministra apstiprināto nosacījumu
nedēļas pirms izsoles dienas.
„Uz 1929. g. 14. novembra sacensību"
uzrakstu:
loksnēs
ar
šība Ls 367,—;
un mežu un= meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ
iesūtāmi Artilērijas laboratorijai līdz 1929. g. 14. novembrim
caurteku
5) 6 gab. dz.-betona
pamata.
pēc izsoles beigām, jāpapildina
pulkst. li.
Techniskos
un izsoles noteikumus uz pieprasījumu
būve uz valsts pārziņā esošā
Gatavus materiālus pārdos vienībām, bet ne vairumā un tie
iemaksātā drošības nauda līdz
2
14451
izsūta.
Cesvaines-Ērgļu Iia šķ. ceļa:
pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā uz vietas atrodas bez pār*/ļ no nosolītās summas. Pārējās
Tuvākas ziņas sniedz Artilērijas laboratorijas saimniecības
mērīšanas un šķirošanas.
drošība Ls 50,—;
4lļ jāiemaksā Valsts zemes bankai
darba dienās no pulkst. §—15. Piegāde — 3 mēneši.
6) 200 gab. aizsargu stabiņu daļa,
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
ne vēlāk , kā divas nedēļas pēc
uzstādīšana uz valsts mežu
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
izsoles.
rēķina
labojamā Cesvaines1 0°/0 drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
šo prasību neizpildīšanas gadīJa'unpiebalgas Ilb šķ. ceļa;
Pēc nosolīšanas drošības nauda papildināma līdz 10% no
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošība Ls 43,—;
izsludina
summas, par kuru vienība nosolīta.
drošības naudu un tiesību uz
7) 1 gab. dz.-betona caurtekas
Kā drošības pieņems arī: 1) Latv. valsts iekšējo aizņēmumu
saimniecību.
būve un 1400 tek. m ceļa
obligācijas, Latv. hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes
1929. g. 7. oktobrī. Ns a 58901
atjaunošana;
grāvju
.malu
bankas 6°,, ķīlu
zīmes, 2) banku un kredītbiedrību garantijas un
a) 1929. g. 24. oktobrī pīkst. 12.
15756
Valsts zemes banka,
drošība Ls 27,—;
ūdensvadu piederumu piegādei un no jaunsaimniekiem, kuri vēlas pirkt uz viņu zemes augošu mežu
un
Saldus
staciju
Valmieras nodaļa.
caurteku
Dobeles
8) 3 gab. dz.-betona
un meža pāradošnas summu pieskaitīt zemes izpirkšanas maksai,
3500,—.
būve uz valsts pārziņā esošā ūdensvadu tīklu ierīkošanai. Drošības nauda Ls
vekseļus ar divu kreditspējīgu galvenieku parakstiem.
Zemkopības ministrijas kultūrceļa;
Gulbenes-Lejasciema
b) 1929. g. 1. novembrī pīkst. 12.
techniskā daļa paziņo, ka zemCiršanas biļeti izņemot pircējam jāiemaksā no vienības pārdrošība Ls 16,—;
kopības ministris ar š. g. 25. sept.
un Saldus staciju mēchaniskās ūdensapgādes ietaišu došanas summas: ciršanas vietu satīrišanai 3% valsts mežā un
Dobeles
ir apstiprinājis Pildas mel. sab.
9) 7 gab. dz.-betona caurteku iegādāšanai. Drošības nauda Ls 2000,—.
izvešanai
uz fonda zemēm, bet mežu kultūru darbu
būve uz valsts mežu rēķina
valsts mežā.
,,Rancani" statūtus. Sabiedrība
darbdienās
no
pīkst.
9—15.
Dzelzceļu
virsGulbenes-LejasTuvākas zinas
labojamā
ir ievesta mel. sab. reģ. IV daļas
Par Mazdzeldas novadā vienību, ciršanas biļeti izņemot pir2*
15791
L 4213
valdē, Gogoļa ielā Ns 3, istabā 377.
423. 1. p. ar Ne 1594.
ciema ceļa; drošība Ls 47;
cējam jāiemaksā apvienotās drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai
caurteku
dz.-betona
un mežu kultūru darbu izvešanai 20% apmērā no vienības pārdoSabiedrības
valdes
sēdeklis 10) 17 gab.
būve uz valsts mežu rēķina
Šoseju un zemesceļu departamenta šanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departamenta
Ludzas
apr., Pildas
pagastā,
Gulbcnes-Zeltiņu
labojamā
rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Rancanu sādžā viens. Ns 15-c
9. rajona inženieris,
Ha šk. ceļa; drošība Ls 77,—.
cLudzu .
Par sagatavotiem materiāliem
tīrīšanas un apmežošanas
15412b
savā
kancelejā,
š.
g.
17.
oktobrī,
pīkst.
12
Lilijas ielā Ns 1,
nauda netiek' ņemta.
Izsolēs var piedalīties mutiski
Daļas vadītāja v. J. Pelsis,
izdos
Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, apvienotās drošības naudas
vai rakstiski, iesniedzot piedāvāVec. sev. uzdev. ierēdnis
,,Lik .
ciršanas vietu tīrīšanai un kultūru darbu izvešanai, kā arī cirsmu,
iumus rakstiskai izsolei
T. Erlachs.
tīrīšanas drošības naudas ?— nav jāmaksā.
par darbiem un piegādēm valsts
Zemkopības ministrijas kultūrJa par pirkto mežu visu naudu samaksā izsolē, vai ne vēlāk
vajadzībām" (1927. g. .A'ald.
tcchniskā daļa paziņo, ka zemkā viena mēneša laikā no izsoles dienas, līgums nav jāslēdz.
Vēstn." 54. num.) noteiktā karšādus darbus:
kopības ministris ar š. g. 25. sept. tībā pirms mutiskas izsoles sākVirsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai
it apstiprinājis
1) Pāles stacijas pievedceļa bruģēšanas darbus uz 0,210 km gara nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Purvmales pag. šanas, pēc kam nekādus piedāvānauda Ls 300.—,
gabala;
izsoles
drošības
melsab. „Kobiļici" statūtus, jumus nenieņems.
Tuvākas ziņas virsmežniedības kancelejā un pie iecirkņu
2) Vecates - Ozolu stac. bruģa darbi, pie bij. Ozolu zirgu pasta; mežziņiem.
sabiedrība ir ievsta mel. sab.
Rajona inženieris patur sev
nauda
Ls
240,—.
izsoles
drošības
reg. IV daļas -125. I. n. ar Ns 1596.
13158o
Priekules virsmežniecība.
1*
tiesību izsludinātos darbus nogrants piegāde uz Rīgas - Limbažu I šķ. ceļa;
Sabiedrības
pēc saviem 8) 430 kub. mtr.
valdes
sēdeklis ņemt no izsoles
nauda:
uz
1
vienību
—
Ls
190,—,
uz
II
vieIekšlietu
ministrijas
pasu
nod.
Iekšlietu
ministrijas pasu nod.
izsoles drošības
Jaunlatgales apr.. Purvmales nag.
ieskatiem.
izsludina par nederīgu nozaudēto izsludina par nederīgu nozaudēto
nību
Ls 190,—, uz visu daudzumu — Ls 380.—.
Kobilici sādžā, c. Purvmalu
nosacījumiem
var
Ar tuvākiem
ārzemju
pasi Faivela
Maizela ārzemju
upi, pie Georga Kalepa
pasi
4) Zemes uzbēruma nostiprināšana pie tilta pār Ķireles
Daļas vadītāja v. J. Pelsis. iepazīties
10. rajona inženiera
Ns 49 2488, pase izdota ' Berlīnē ser. B Ns 001021, izdotu Rīgā
mājām; izsoles drošības nauda Ls 40,—.
Rimeikas
laika.
.
Vec. sev. uzdev. kancelejā parastā darba
1927. g. 3. jūnijā.
15778o 1928. g. 25. septembrī.
15779o
Tuvākas ziņas kancelejā, darba laikā.
15413b
ierēdnis T. Erlachs.
I5757z
Drošībā

Ls

500,—.

Priekules virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

Artilērijas laboratorija Liepāja,
sacensību

uz 1cisternu smacējošu Hidrai glaimi.

Liepfiias-Glūdas dzelzceļa būveTvaīde
rakstiskas secensības

15°

Valmierā,

otrreizējā jauktā izsolē

8

Valdības Vēsi
ser.

Mežu departaments

AM

Ns

ar

024258

Ellas

Ances pagasta

valde, Ventspils

Kārklinš vārdu, izd. no VII iec.
1927. g. 26. nov.; 30) Latv. iekšz.
pasi ser. BK Ns 014216 ar Alekpārdos jauktā izsolē 1929. g. 24. oktobri, pīkst. 12, Rīgā, Kalpaka bulvārī N» 6, dz. 10,
sandras Laurinš vārdu, izd. no
IV iec. 1928. g. 27. sept.; 31) Latv.
saimnieciskā kārtā sagatavotos materiālus:
iekšz. pasi ser. AJ Ns 007771 ar
Aleksandras Verockis vārdu, izd.
Lipnas virsmežniecībā:
vien. Ns 2 — uz Pededzes upes krasta
vērt. Ls 3780,— no IX iec. 1927. g. 27. sept.;
1057
steri dedzināmas malkas . .

apriņķī, izsludina par ned. Latv.

Vecmuižas virsmežniecībā:
vien. Nš 2 — uz Daugavas krastā pie Lubanšu-Dzirnieku mājām

nozaudēto
Lietavas
nacionālo
pasi Ns 67, izd. no Lietavas konsula Rīgā, 1929. g. 7. janvārī ar
Jurģa Vincenta d. Aleksandroviča
vārdu.
14810v

32)

iekšz. pasi ser. BT
Ns 019072 ar Jāna Bērziņa vārdu,

228,6 steri mizotas stutmalkas

. .

,,

Latv.

2100,— izd. no VII iec. 'l928. g. ' l3. jūn.;

,,

33)

Latv.

iekšz.

pasi

Ns 3634

ar Almas-Fanijas-Jūlijas Šneiders
vārdu, kura pieteikta par no14991z
zaudētu.
Bauskas

apriņķa

priekšnieka

pal. 1. iec. izsludina

par nederīgu

ar Mozusa Kikoina vārdu, izd.
680,— no Rēzeknes pils. pol. pr-ka
Bauskas apriņķa
priekšnieka
1928. g. 13. martā; 34) Latv.
,,
pie Auzbiķu mājām 2 km
42
dedzināmas malkas . J
iekšz. pasi sre. AL Ns 022281 pal. 1. iec. izsludina par nederīno Ķeguma stac. uz Dauar Valtera Dzenis vārdu, izd. no giem kā pieteiktus par nozaudēgavas krasta
X11 iec. 1927. g. 4. nov.; 35) Latv. tiem šādus dokumentus:
1) LiePiezīme:
Malka no Sarumba māju krautuves jānoved līdz š. g. 15. novembrim.
iekšz. pasi ser. NP Ns 001200 tavas iekšzemes pasi un 2) leģitimācijas biļeti, izd. no Podbiržu
ar Kārļa Andersona vardu, izd.
Rēzeknes virsmežniecībā:
no Rīgas apr.pr-ka pal. 2. iec. pag. valdes, Biržu apr. Lietavā
vien. Ns 1 — Žogotu nov. mežā
2000 steri dedzināmas malkas . . . vērt. Ls 10.000,—
1927. g.; 36) Latv. iekšz. pas ar Jura Jāna d. Kondrata vārdu.
14811v
Rīgā:
ser. AP Ns 024859 ar Makša
Vekslers vārdu, izd. no Rīgas
36295 gab. apses mucu galdiņi 97 cm gar\i
vien. Ns 1 — Preču stac lauk. Ns 77
Cēsu apr. priekšnieka pal. Liec.
prēf. 1928. g. 18. janv.; 37) Latv.
20063,, apses mucu galdiņi 71 cm gar. 1
gt
i7400— iekšz. pasi ser. CN Ns 000490 izslud. par ned. šādus nozaudētus
ar dažād. trūkumiem:
'
'
3155 ,, apses mucu galdiņi 97 cm gaf.ļ
'
dokumentus: 1) Latvijas pasi ser.
ar Eduarda
Jaunzema vārdu,
2200 ,, apses mucu galdiņi 71 cm gar.l
izd.
no Cēsu apr. pr-ka pal. CN Ns 004528, izd. no Cēsu apr.
Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 11.
priekšnieka palīga 1. iec. 1928.g.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma 1. iec. 1927. g. 5. okt.; 38) Latv. 4. maijā ar Pētera Sleikšs vārdu;
iekšz.
pasi
ar
Leonoras
Marcinsummas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
2) Latvijas pasi ser. CNNs002361,
Slēgtās aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs kevičs vārdu, izd. no Ilzenes izd. no Cēsu apr. priekšnieka
pag.
valdes
1928.
g.;
39)
Latv.
nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā no piedāvātās summas, neatzīs.
palīga 1. iec. 1928. g. 11. janvāri
Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozitā un iekšz. pasi ser. BA Ns 017945 ar Augustes Veckalniņš vārdu;
ar
Kārļa
Reinholda
vārdu,
izd.
kvīti iesniegt izsoles kommisijai.
3) Latvijas pasi Ns 9107, izdotu
no Rīgas prēf. 1928. g. 2. maijā;
Kā drošības naudu pieņems arī: I) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu
no Cēsu apr. priekšnieka pal.
nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu 40) Latv. iekšz. pasi ser. AN 1. iec. 1924. g. 21. augustā ar

vien. Ns 3 — pie Sarumba mājām 4 km
no Ķeguma

stac.

43,5 steri dedzināmas malkas

115,5

,,

. .\
I

zaru malkas

„

,,

Ns 018040 ar

nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas.
Izsolē izsludinātos materiālus departaments pārdod

vienībām, bet ne vairumā un tie pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā uz vietas atrodas bez pārmērīšanas un šķirošanas.
Mežu departaments patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās izsoles vienības noņemt no
izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākās ziņas un noteikumi — Mežu departamentā, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 10 un attiecīgās virsmežniecībās. '
15780
Mežu departaments.
Zemkopības

techniskā

ministrijas kultūr-

daļa paziņo, ka

zem-

kopības ministris ar š. g. 25. sept.

ir

apstiprinājis Preiļu
pagasta
mel. sab. ,,Korsakova" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
reģ. IV daļas 413. I. p. ar Ns 1584.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis
Daugavpils
apr., Preiļu
pag.,
Kārsavā, c. Preiļiem. ' 15418b

Rīgas

Birzgales pag. padome,
Rīgas apriņķi, š. g. 29. oktobrī,
pulkst. 14, pagasta valdē pieņems

rajona

āvstu,

izsludina

prefektūra

par

nozaudētas

nederīgām
pases

un

šādas

personas

apliecības: 1) Latv. iekšz. pasi
ser. AK Ns 020670 ar Hennes
Donchins vārdu, izd. no VI iec.
1927. g. 12. okt.; 2) Latv. iekšz.

.

pasi ser. BJ Ns 010365 ar Jāņa
ar dzīves vietu Birzgales centra
jaunizbūvētā mājā.
Ērta sa- Štachmaņa vārdu, izd. no IV iec.
tiksme uz Lielvārdes : un Lāšplēša 1928. g. 30. maijā; 3) Latv. iekšz.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
pasi ser. BA Ns 002467 ar Andreja
Vec. sev. uzdev. ierēdnis stacijām. Pie mājas augļu dārzs F.ssenberga
vārdu, izd. no Rīgas
un sakņu dārzam zeme.
T. Erlachs.
prēf. 1928. g. 30. martā; 4) Latv.
Darbības rajons Birzgales paRīgas prēf. Jūrmalas iec. priekšiekšz. pasi ser, BA Ns 023529
gasts ar apm. 3000 iedzīvotājiem.
ar Jāna Vēzis vārdu, izd. no
nieks paziņo, ka š. g. 16. oktobrī,
Alga pēc valdības noteikumiem
IV iec. 1928. g. II. maijā; 5) Latv.
pīkst. 12 dienā, Dubultos, Mellužu
brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu iekšz. pasi ser. LK Ns 008699
prosp. Ns 2, pārdos vairāksolīšanā
Jurim Selogrudovam piederošo un apgaismošanu un piemaksas ar Mildas Krūmiņš vārdu, izd.
ministrijas no Jelgavas apr. pr-ka 1927. g.
kustamo mantu,
sastāvošu no pēc tautas labklājības
Ar pagastu pēc 12. dec; 6) Latv. iekšz. pasi
vienām tafelklavierēm ,,Tresselt" noteikumiem.
vienošanās atlīdzība, par skolas ser. AZ Ns 016429 ar Zofijas
firmas un 14 beņķšem, desm.tvietīgi ar atzveltnēm, novērtētus un nespējnieku nama kontroli un Bernans vārdu, izd. no Rīgas
par Ls 234,55.
15720o sanitāro uzraudzību pagastā.
prēf ' 1927. g. 7. dec; 7) Latv.
Ārsta mājā arī ir aptieka un iekšz. pasi ser. AP Ns 006528
Rīgas prēf. Jūrmalas iec. priekšar Mārtiņa Lūsis vārdu, izd. no
vecmāte.
nieks paziņo, ka š. g. 17. oktobri,
Ārstus lūdz pieteikties pagasta XI iec. 1927. g. 22. dec; 8) Pag.
pīkst. 12 dienā, Dubultos, Kungu
valdē līdz š. g. 29. oktobrim pērs. apliecību Ns 98 ar Bernielā Ns 11, pārdos vairāksolīšanā
harda
Lapiņa
vārdu, izd. no
Marijai Nietcs piederošo kustamo rakstiski vai pa telefonu Birzgales Rīgas prēf.; 9) Latv. iekšz. pasi
pagasta valdē, vai 29. oktobrī
sastāvošu
no
vienas
maser.
AT Ns 006688
ar Pētera
mantu,
pīkst.
14 personīgi
uzrādot
hagoni koka gultas ar atsperu
Karel s vardu, izd.
no XI
iec
savus dokumentus.
.
madraci un vienas riekstu koka
1928. g. 24. janv.; 10) Latv.
Uz
pieteikumiem
pagasta
valde
kumodes, novērtētus par Ls 250.
iekšz. pasi ser. BK Ns 024142
Rigas prēf. Jūrmalas iec. priekš-

nieks paziņo, ka š. g. 18. oktobrī,
pīkst. 12 dienā, Dubultos, Mellužu
prosp. Ns 118, pārdos vairāksolīšanā Jēkabam Heimanim piede-

nosūtīs pretī stacijā pajūgus.

Birzgales pag. valdē,
1929. g. 4. oktobrī.
1
15509z

Priekšsēd. v. J. Kviesis.

Darbvedis (paraksts).

rošo kustamo mantu, sastāvošu
no vieniem
personu
svariem,
L. U. lauksaimn. fak. izsludina
firmas ,,Rašs" Ns 13451 un novērtētus par Ls 120.
15722o par nederīgu nozaudēto studiju
grāmatiņu izdotu ar Meiers Ger-

XI ceļu leclrKņa kantori
mājā

Jelgavā
11
23. oktobrī, pīkst.

Ns 2, š. g.
11, izdos

jaukts izsolē

šovs vārdu

(matr.

Ns 11023).

Dunalkas pagasta valde izslud.
par ned. nozaudēto karaklaus.
apliec Ns 20397, izd. no Liepājas
kara apr. priekšnieka

1924. gada

Ns

118899

ar

Pētera

Lindes

jauktā izsolē

15728z

Darbv. J. Brālēns.

1904. g.

14603z

Natālijas

no III

23. nov.; 41) Latv.
ser.

AT

Ns

Bērziņš

iec. 1927. g.
iekšz. pasi

007356

ar

Ādolfa

Bordina vārdu, izd. no IX iec.
1928. g. 1. febr.; 42) Latv. iekšz.
pasi ser. AK
Ns 002402 ar
Almas Purzelis vārdu, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g.; 43) Latv.
iekšz. pasi Ns 252204 ar Artūra
Aizpurietis vārdu, izd. no Rīgas
prēf. 1925. g. 4. febr.; 44) Latv.
iekšz. pasi ser. AP Ns 13360
ar Ševeļa Rivkinda vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1928. g. 2. janv.;
45) Latv. iekšz. pasi ser. BA
Ns 014061 ar Vitolda Vjacira
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
46) Latv. iekšz. pasi Ns 8982
ar Elzas Feodosovas vārdu, izd.
no Rīgas prēf. ;47) Latv. iekšz.
pasi ser. AV Ns 021775 ar IdasErnas Ozoliņš vārdu, izd. no

Rīgas prēf. 1928. g. 23. martā;
48) Latv. iekšz. pasi ser. AZ
Ns 020165 ar Rolanda - Leitis
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1927. g.
10. dec; 49) Latv. iekzš. pasi
ser.

AP

Ns

Viļā Skrastīts (Skrastiņš) vārdu.

016921

ar

Elzas

Daugavpils

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi ser. BL
Ne 019735, izd. 1928. g. 18. jūn.

no Daugavpils prēf. ar
Soms, dzim. Simanovičs

Aneles
vārdu.

14600v
Daugavpils

pilsētas

prefektūra

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas

vārdu.

Dagdas

izsludina

I4618v

iec. polic.

par

priekšnieks

nederīgiem

pie-

teiktus par nozaudētiem šādus
dokumentus:
1)
iekšz.
pasi
Ns 009816, izd. 1928. g. 23. apr.
no Dagdas pag. valdes ar Annas
Nikiforovas
v., 2) iekšz. pasi
ser. IN Ns 009139, izd. 1928. g.
6. martā nq Dagdas pag. valdes
ar Jāzepa Grišana vārdu un
3) kara kļaus, apliec. Ns 4963,
izd. 1925. g. 27. febr. no Daugavpils kara apr. pr-ka ar Jāzepa

Zeltmanis vārdu, izd. no XII iec. Grišana vārdu.
?
14989b
1928. g.; 50) Latv. iekšz. pasi
ser. BK Ns 021222 ar Aleksandra
Demenes pagasta valde izsluAntona vārdu, izd. no Rīgas dina par nederīgu nozaudēto kara
prēf. 1929. g. 7. maijā; 51) Latv. klausības apliecību Ns 19099,uz
iekšz. pasi ser. Bj Ns 020144 kara dienestam nederīgā Makeja
Sīmaņa d. Tītova vārdu. 14626v
ar
Ādolfa
Čakste
izd.
vārdu,
no Rīgas prēf.

1928. g. 8. jūn.;

•

Jelgavas

pils.

pol.

priekšnieks

52) Latv. iekšz. pasi ser. AZ izsludina par nederīgu nozagto
Ns 015808 ar Annas Auseklis velosipēdu braukšanas numuru
vārdu, izd. no VI iec. 1927. g, 401, izd. Jelgavā 1929. g. Vilim
7. dec.; 53) Latv. iekšz. pasi Burgis.
14615V

27. jūn.;

29)

Latv.

iekšz. pasi

58)

Latv.

iekšz. pasi

ser.

NK

Ns 011326 ar Antona Puduļa
vārdu, izd. no Viļēnu pag. valdes
1927. g. 7. nov.; 59) Latv.
iekšz.
pasi
ar Veras Līniņš
vārdu, izd. no Ukru pag. valdes
1927. g.
15613o
Pamats:

Rīgas

prēf.

š.

g.

19., 20., 21., 23., 24., 25., 26.,
27., 28. un 30. septembra raksta

Ns 7746.
Rīgas prēf. pal.

v. (paraksts)

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izsludina par nederīgu ieroču atļauju
Ns 3670 3406, izd.
1927.' g.

11. aug. ar Jāzepa Matusa vārdu,
kura pieteikta par nozaudētu.

Blīdenes pagasta valde izslud.
par ned. šādus nozaudētus dokumentus: Latvijas iekšzemes pasi
ser. ZN Ns 005373, izd. no Rūjienas
pagasta valdes 1928. g.
19. jūnijā ar Ns 773 ar Jāņa
Urlovskis vārdu un karaklausības
apliecību

Ns

6773, izdotu

no

Ventspils kara apr. priekšnieka
1926. g. 29. oktobrī ar Jāna
Mārtiņa d. Urlovskis v.
14602z
Īslīces pagasta valde, Bauskas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozagto zirga pasi Ns 10837 37
izdotu no šīs pagasta valdes
1928. g. II. augustā ar Kārļa
Šāblis vārdu.
14608

otrreizējā
vispārējā akc. sapmCe

saskaņā ar statūtu

§ 63
nnfiI
š. g. 24. oktobri, pīkst. 5 pēc
nu /
sabiedrības telpās, Rīgā, 1
s^ f
ielā Ns 23 25, dz ļ^^

Dienas kārtība1) Sapulces amatu vīru vēlēšana
2) Valdes un revīzijas
kommisii^

si

ziņojumi;

3) 1928./29. gada pārskata
Un
bilances caurskatīšana un
an
stiprināšana;

4)

5)
6)
7)
8)

'

Že£ ln\darbf °as plān,
?Q9Q
1929./30. gadam;
Statūtu grozījums;
akciju kapitāla papildināšana
resp. sabiedrības līkvidāciiaJ '
Vēlēšanas;
Dažādi jautājumi un priekš
likumi.

Šī sapulce ir pilntiesīga un
viņas lēmumi ir galīgi pie katr a
akciju balsu skaita , kuras reprezentētas sapulcē.
15765b Valde
Grāmatu spiestuves un apgādniec.

akciju sabiedrība

R. RUETCunKo.

saskaņā

ar statūtu 60. pantu
uzaicina akcionārus uz

otru ārkārt. uisp. sapulci,
otrdien, š. g. 5. novembri , pīkst.
2'/4 pēc pusd., Rīgā, Doma
laukumā 5, I trepe, jo pirmā

ārkārtējā vispārēja sapulce, sasauktā uz šī gada 8. oktobri,
akcionāru nepietiekošas piedalī-

iekšzemes pasi ser. BL

Ns 017889, izd. 1928. g. 1. jūnijā
no Daugavpils
prefektūras ar
Marijas Ivanovs, dzim. Sipčonkovs

Akc. sab. „Latui]as lini"

pilsētas prefektūra

ar Jāzepa Lipmaņa vārdu, izd. ser. AZ Ns 024314 ar Šarlotes
Jelgavas pils. pol. priekšnieks
no Rīgas prēf. 1929. g. 17. jūl.; Raminš vārdu, izd. no IV iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
1927.
g.
28.
nov.;
54)
pērs.
apl.
11) Latv. iekšz. pasi ser. AA
Jelgavas-Bauskas kara apriņķa
Ns 001845 ar Herberta Kruzulis Ns 552 ar Viļā Brenguļa vārdu,
1928. g. 23. nov.
1928. g. priekšnieka
vārdu, izd. no II iec. 1927. g. izd. no Rīgas prēf.
21. dec; 55) pērs. apliecību Ns 17790 izdoto apliecību zemes
23. aug.; 12) Latv. iekšz. pasi
lietā ar Edgara Jura d. Kalniņa
ser. AZ Ns 001396 ar Gabriēļa Ns 16072—27042 ar Leiba Dikvārdu.
I4809v
Zālamana vārdu, izd. no XII iec. manis vārdu, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. '26. nov.; 13) Latv. iekšz. 1925. g. 17. jūn.; 56) Latv. iekšz.
Liepupes pagasta valde izslud.
pasi ser. AL Ns 018874 ar Kārļa ser. AK Ns 024158 ar Hajas par
ned.
nozaudēto
Latvijas
Vīganta vārdu, izd. no XIII iec. Šacs vārdu. izd. no VII
iec. iekšzemes pasi ser. JT Ns 007904,
1927. g. 4. nov.; 14) Latv. iekšz,
1927. g. 17. okt.; 57) Latv. izd.
no Kapiņu
pag. valdes
pasi Ns 100057 ar Ernas Šeflers iekšz. pasi ser. AV Ne 020062 1928. g. 21. 'martā ar Jura
14607
vārdu, izd. no IV iec. 1927. g. ar ļāna Lapskalna vārdu, izd. Valaiņa vārdu.
7. febr.; 15) Latv. iekšz. pasi no XI iec. 1928. g. 26. martā:

Kaminska vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1920. g.
14630z 21. apr.; 16) Latv. iekšz. pasi
ser. AA Ns 015366 ar Nel! jas
Gauru pagasta valde, Jaunlatgales apriņķī, izsludina par ned. Lecis vārdu, izd. no IV iec.
Jēkabpils—Suvenišķu līn. 61. km.
nozaudēto Latvijas pasi set.KZ 1927. g. 6. sept.; 17) Latv. iekšz.
Drošības nauda Ls 500,—.
Ns 618267, ar reģ. Ns 5067, izd. pasi ser. BJ Ns 010522 ar Gustava
Tuvākas zinas kcirkņa kantori no šīs pag. valdes
1928. g. Gocmams vārdu, izd. no Rīga?
'
darba laikā.
L 4235
15794 30. augustā ar Trofima Solovjeva prēf. 1928. g. 25. jūn.; 18) Latv.
vārdu.
14604z iekšz. pasi ser. AT Ns 019938
Šoseju un zemesceļu dep-ta
Jasmuižas
pagasta
valde
izslud. ar Jāņa Darkeviča vārdu, izd.
4. rajona inženieris Liepājā
no Rīgas prēf. 1928. g. 8. janv.;
par ned. šādus nozaudētus doku19) Latv. iekšz. pasi Ns 245335
izdos 1929. g. 17. oktobrī, pīkst. mentus;
1) karaklausības
apl.
12 dienā,
Ns 13642, izdotu no Daugavpils ar Eduarda Niedrīša vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1924. g. 15. aug.';
kara apr. pr-ka 1924. g. 16. jūlijā
20) Latv. iekšz. pasi ser. BK
ar
Kaža-Sondars
Antona
vārdu;
caurteku
11 gab. dzelzsbetona
Ns 008425 ar Eduarda Zemīša
2)
zirga
pasi
Ns
22106
izdotu
632,
iebūvēs darbus uz Dunikasvārdu, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
no
Daugavpils
pilsētas
valdes
Ječu un
10. sept.; 21) Latv. iekšz. pasi
1926.
g.
23.
aprīlī
ar
Rachiela2 gab. dzelzsbetona caurteku
ser. BJ Ns 020694 ar Zigrīdas
Samuila
Rudnicka
vārdu;
un
iebūvēs darbus uz Otaņķes
Auzinš vārdu, izd. no III iec.
3) zirga pasi Ns 04159 1009, izd.
ceļiem.
1928. g, 14. jūn.; 22) Latv. iekšz.
Jasmuižas pagasta valdes
izsoles no
Drošības nauda pie
pasi ser. AL .M> 007790 ar Elkas
1926. g. 12. februārī ar Annas
Ls 150,—.
no
1 iec.
14464z Fains vārdu, izd.
Ar tuvākiem noteikumiem var Stabulnieks vārdu.
1928. g. 1. nov.: 2'i) Latv. iekšz.
kancelejā
parastā
darba
iepazīties
pasi ser. AT N"a 013839 ar Viktora
Kārzdabas pagasta valde izslud.
laikā.
I57l5z par
Kļaviņa vārdu, izd. no VII iec
ned.
nozaudēto
Latvijas
iekšzemes pasi ser. MV Ns 012050, 1928. g. 8. febr.; 24) Latv. iekšz.
Brigu pagasta valdei, izd. 1928. g. 16. augustā no Kārz- pasi ser. AT Ns 001682 ar Emīlijas
Ludzas apriņķī, vajadzīgs labi dabas pagasta valdes ar Hugo- Geičuns vārdu, izd. no Rīgas
iestrādājies
Oskara Gūrmaņa vārdu.
I4605 prēf. 1928. g. 26. janv.; 25) Latv.
iekšz. pasi ser. ĀJ Ns 021896 ar
darbveža palīgs.
Ozolmuižas pag. valde, Rēzek- Osvalda Hazenfusa vārdu, izd.
līdz
ar
dokumentiem
Ofertes
nes apriņķī, izsludina" par ned. no Rīgas prēf. 1927. g. 26. sept.;
par līdzšmtjo nodarbošanos, iz- šādus dokumentus: 1) Latvijas 26) Latv. iekšz. pasi Ns 3147 ar
iesniegt
Briģu
glītību, u. t. t.
iekšzemes pasi Nš 5053 ser. NL L'rzlas Trups
vārdu, izd. no
pag. padomei līdz š. g. 23. okto- Ns 001066, izd. no Rēzeknes Krāslavas pag. valdes 1921. g.;
brim.
pilsētas policijas priekšniekal928. 27) Latv. iekšz. pasi ser. AZ
Alga Ls 80,— mēnesī, brīvs gada 4. maijā ar Jāņa Bogdanovs Ns 011449 ar Elzas Leitis vārdu,
dzīvoklis, apkurināšana un ap- vārdu un 2) karaklausības apl. izd. no IV iec 1927. g. 6. dec.
gaismošana.
Ns 2199, izd. no kara skolas 28) Latv. iekšz. pasi ser. BK
Briģos.
1929. g. 8. oktobrī.
priekšnieka 1926. g. 29. maijā ar Ns 003780 ar Dimitrija Korolkova
Andreja Kleončika vārdu, dzim. vardu, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

koka tilta būues darbus
pār Susejas upi

2. novembrī ar Friča
vārdu.
.

vārdu, izd.

S>ažāāi
sludinā jumi.

iekšz. ' pasi CZ Ns 019542, izdotu
no šīs valdes 1928. g. 25. janvārī

šanās dēļ nenotika.

Dienas kārtība:
1) Nekustamu īpašumu izpirk? šana un pārrakstīšana uz
akciju sabiedrības vārdu;
2) Pieprasījumi un ziņojumi.
Šī sapulce ir pilntiesīga un
viņas

lēmumi

akciju skaita,
tētas sapulcē.

galīgi pie katra
kuras reprezen-

15768b

Valde.

Tirdzniecības akc. sab.

JoaonalkontrolkDse"

ārkārtējā akcīon. sapulce
notiks
pīkst.

1929. g.
11, sab.

11. novembri,
telpās, Rīgā,

Vaļņu ielā Ns 2.
Dienas

kārtība:

1) Sapulces amata personu vēlēšanas;
2) Vēlēšanas;
3) Dažādi jautājumi.
Valde.
15766b
Tirdzn. un rūpn. akc. sab. senāk

,,A. Gluchovski"
uzaicina akcionārus uz
ārkārtēju pilnu akcionāru sapulci,
kas notiks
1929. g. 2. novembri,
pīkst. 5 pēc pusd. akc. sab. valdes
telpās — Rīgā, Biržas namā.

Dienas kārtība:
vadītāja un citu
darbinieku vēlēšanas;
2) Valdes ziņojums;
3) Akc. sab. nosaukuma grozīšana;
4) Nekustama īpašuma iegūšana;
5) Tekoši jautājumi.
staJa šinī dienā nesanāktu
Liksnas pagasta valde, Daugavakcionāru skaits,
pils apr., izsludina par nederīgu tūtos noteiktais
tad
16. novembri tanī paša
nozaudēto
karaklausības
aplienotiks otrreizēja
cību Ns 10/987, izd. 1927. g. vietā un laikā
pašu dienas
2. martā no Daugavpils kara pilna sapulce ar šo
ar statūtu
apr. priekšnieka ar Staņislava kārtību, kura saskaņā
pie katra
§
60
būs
pilntiesīga
Jāna d. Tenisa, dzim. 1881. g.,
skaita.
dalībnieku,
vārdu.
14627v
Valde
Madonas

apr.

priekšn.

2.

iec.

1) Sapulces

15767b

_

^_

Maksātnespējīgā parādnieka
pal. izsludina par nederīgu noBirkhana
Augusta
zaudēto Latvijas pasi ser MT
adv.
Ns 020073, izd. no Kraukļu pag. zvērināts
kurators zvēr.
valdes 1927. g. 13. decembri ar pal. Vilhelms Muellers uzaicina
Simanis Alfrēds vārdu, un zirga minētā parādnieka kreditorus uz
pasi Ns 341 ,izd. 1926. g. 15. janv.
sapulci,
no tās pašas pag. valdes uz tā kreditoru
,
paša Simaņa vārdu.
14616v kas
g.
29. oktobri
notiks š.
bulv.
-,
Meierovica
Madonas apr. priekšnieka pal. pīkst. 19, Z.
dz. 3.
1. iec. izsludina par nederīg'em
Dienas kārtība:
šādus nozaudētus
dokumentus:
1) Latvijas pasi Ns 353, ser.MT 1) Zvēr. kuratora ziņojums;
Ns 000353, izd. 1928. g. 8. febr. 2) Zvēr. kuratora atalgojums;
nu Madonas apr. priekšn. pal. 3) Konkursa valdes vēlēšana,
1. iec. ar Hermana Upe vārdu; 4) Dažādi jautājumi.
Muellers.
2) karaklausības apliecību Ns
Zvēr. kurators V.
zvēr.advj*»;
40405, izd. 1927. g. 31. martā no
15770b
Rīgas kara apr. priekšn. ar Herbiedr.
Alūksnes igauņu izglītības
mana Upe vārdu;
stūra
un
ir
pazuduši
apaļ^
3) zirga pasi Ns 452, izd. no
latvisku
ar
Pirmais
Sarkaņu pag. valdes ar Hermaņa zīmogi.
Mārča d. Upe vārdu.
14621v ,
uzrakstu: .. Alūksnes Iga
glītības Biedrības Valde'.
Madonas apr. pr-ka 2. iec. pal. tā vieta numuram un datumam.
^
izsludina par nederīgu nozaudēto
Otrais apaļais zīmogs, ar?>lr.
Latvijas pasi ser. KZ Ns 008758,
Eesti Marr
rakstu: ,. Marienburi
izd. no Augšpils pagasta valdes duse sehV un vidū latvi»
1929. g. 9. janvāri ar Vasilija valodā: „Alūksnes Igauņu
Sirevičs vārdu.
14985z
glītibas Biedrības Valde .
ap
Ar augšminētiem zīmogiem
Mēmeles pagasta valde izslud.
V*
biedrība
par nederīgu nozaudēto karakl. zīmogotus rakstus
un par »
apliec. Ns 5306, izd. no 10. Aizsaviem
neatzīs

Kuldīgas apr. priekšnieka pal.
1. iec. izsludina par nederīgu nozaudēto karaklausības apliecības
duplikātu, izd. 1928. g. 5. okt.
ar Ns 38018 no Rīgas kara apr. putes kājnieku pulka komandiera
priekšn. ar Jāņa Jāna d. Sveilis 1927. g. 26. maijā ar Pēteravārdu.
I4617v
Valda Turks vārdu.
14628z

unu'

neatbildēs.

,- «ot
Alūksnē, 1929. g. Iļ
Priekšnieks J. Iiru-

