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pārvaldes, apriņķu

skolās.

Valdības rīkojumi un pavēles
Prefektiem, kriminālās pārvaldes,

apriņķu

un

dzelzceļu

policijas

priekšniekiem.
Š. g. 4. novembri

stājas spēkā ,,Vald.

Vēstu." 239. num.

izsludinātie policijas
iekārtas noteikumi, kādēļ atceļot savu
1927. g. 21. oktobra rīkojumu N° 12611,
un pamatojoties uz civildienesta noteiJūs,
kumu 5. panta piezīmi, pilnvaroju
sākot ar 4, novembri, iecelt dienestā,
pārcelt un atlaist no dienesta visus Jums

padotos policijas ārējā dienesta un kancelejas XV un zemāko kategoriju darbiniekus.

Atvaļinājumus pilnvaroju Jūs piešķirt
visiem policijas ārējā un kancelejas dienesta X un zemāku kategoriju darbiniekiem, bet pārējo — augstāko kategoriju
darbinieku atvaļinājumiem izprasāma mi-

nistrijas atļauja (civīld. noteik. 26. pants).
Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.
Departamenta direktors Šlosbergs.
Apstiprinu.

1929. g. 25. oktobrī.
Izglītības ministris E. Ziemelis.
Rīkojums

par mācības naudas nomaksas laika
pagarināšanu valsts vidus- un arodu
skolās 1929./30. māc. gada I pusgadā.
Skolu departaments noteic, ka mācības
nauda par 1929./30. mācības gada I pusgadu nomaksājama līdz š. g. 15. novembrim.
1929. g. 25. oktobrī. N° V-3393.
Skolu departamenta direktors
K.Ozoliņš.
Vidusskolu

direktors

J. Dobu 1is.

Valdības iestāžu paziņojumi
Mājlopu

Iznāk katru dienu, izņemot

oficiāls

sērgas

konstatētas 1929. g. septembra mēnesī
šādās saimniecībās.
'Trakuma sērga (Lyssa).
1. Cēsu apriņķī: a) Cēsu pag. JaunGoģos, b) Druvienas pag. Muraņos un
c) Launkalnes pag. Kalna-Kleperos.
2. Madonas apriņķī: Vecgulbenes pag.
Strados.
3. Rēzeknes apriņķī: Viļēnu pag. Lauzenieku sādžā.
4- Jaunlatgales apriņķī: Balvu pag.
Greznākos.
II - Ļaunie ienāši (Malleus).
Ilūkstes apriņķī: Prodes pag. Skuškās.
III -

Influenca catarrhalis
e qu or u m.
Valmieras apriņķī: a) Duntes pag. KalnKampenos
un b) ' Vitrupes pag. Saviļos.
»? Kumeļu ienāši (Adenitis equorum).
ļ- Valmieras apriņķi: Vitrupes pag.
''
Stūrīšos.
-Talsu apriņķī: Lībagu pag. Mežītēs.
J - Ventspils
apriņķī: ^ Užavas
pag.
?D
ro gas.
V-

Ļaunais galvas karsonis
(Coryza gangraenoza bovum).

CēSU aPrin
ķ'a) Livu PaS- Lejasi
Ka
^aciļos, b) Cēsu pag. Pūcēs, c) Mārsnēnu
r£- L-ejas-Zarinos, d) Ogres pag. Strauti£> dz) Ērgļu pag. Kurpniekos, e) SkuPa g- Jaun-Orkos, f) Taurenes pag.
ķa

slīpas un g) Launkalnes pag. Ciematos
un Lieduliešos.

2.

Madonas

un

tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas
a)

dienas

un ekspedīcija:

4l*^8p^11I11^I|^
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Redakcija:
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un dzelzceļu policijas priekšniekiem.
Rīkojums par mācības naudas nomaksas
laika pagarināšanu valsts vidus- un
arodu
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j Latvijas valdības

Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
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Pārskats par lipīgu slimību izplatīšanos Latvijā

apriņķī: a) Bērzaunes pag.

Ariņos, b) Meiranu pag. Inkarsalās, c) Iršu
no 1929. gada 1. līdz 30. septembrim.
pag Mājā N° 53,
d) Stāmerienes
pag.
Jaun-Stāmeros un dz) Virānes pag. Ro?d
zeniekos.
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Āžos, b) Ēveles pag. Kalējiņos, c) Smiltenes pag. Irbītēs, d) Alsviķu pag. Cerkazās un dz) Jaunlaicenes pag. Lācīšos.
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Rīgas pilsēta. ...
97
5. Jelgavas apriņķī: Vecauces pag. Rīgas apr
13—
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—
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2 —
9
Avotos.

Cēsu apr

7

6. Tukuma apriņķī:
a) Tumes pag. Valmieras apr. ...
Valkas apr
Griķos, b) Zemītes pag. Stirnās un c) JaunMadonas apr. ...
pils pag. Meža-Sveikuļos.
Liepājas pilsēta. ..
7. Talsu apriņķī: a) Ārlavas pag. LabLiepājas apr.
...
Aizputes apr
dzeros un b) Kandavas pag. Urlēs.
Kuldīgas apr. ...
8. Bauskas apriņķī: Īslīces pag. KaucVentspils apr. ...
Talsu apr
mindes muižā.
9. Aizputes apriņķī: Kazdangas pag. Tukuma apr. ...
Jelgavas pilsēta ..
Truļos.
J elgavas apr. ...
10. Ventspils apriņķī:
a) Dundagas Bauskas apr. ...
pag. Saunaga ciemā un b) Ugāles pag. Jēkabpils apr. ...
Pelēs.
11.

Liepājas

apriņķī: a)

Kalētu

pag.

Meirās, b) Tāšu pag. Ozola mežsarga
mājas, c) Nīkrāces pag. Lejniekos un
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d) Vaiņodes pag. Smilkstiņos.

12. Kuldīgas apriņķī: a) Sātiņu pag.
Maz-Kaplužos un b) Remtes pag. Skaidrītēs
13. Jēkabpils apriņķī:
Neretas pag.
Kalniņos.
14. Ilūkstes apriņķī: a) Demenes pag.
Ceļmalniekos, b) Kurcuma pag. Ozolniekos,
c) Kaplāvas pag. Zaļiniekos, d) Raudas
pag.

Červonkās,

dz)

Asares pag.

Kaze-

makās, e) Susejas pag. Rāceņos un f) Prodes
pag. Jaun-Raunišķos.
15.

Ludzas

apriņķī:

Nautrēnu

pag.

Kopā

200
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Veselības departaments.
Vētlapos,

dz)

Strenčos,

1 punktā, e) Vī-

ciema pag. Vārtiņos, f) Ēveles pag. Būdās,

h)

Bilskas

pag.

Zillapās

un

novskās un i) Bauskā, 2 punktos.

Randiņos,

i) Plāņu

pag. Miškalnos, j) Blomes pag.
Nīgrās, k) Alsviķu pag. Krāgaskalnā, 1)

Kalncempju

h) Skaistkalnes pag. Barzdevičos un Te-

pag. Melderpulkos, m) Zie-

10.

Aizputes

pag.

apriņķī:

Ūdenssudmalās

un

a)
b)

Alšvangas
Sakas pag.

Veckalējos un Salienas muižā.
11. Ventspils apriņķī:
a)

Ventspilī

Bilinsku sādžā.
16. Jaunlatgales apriņķī:

meru pag. Šlukumā, n) Jaunlaicenes pag.

7 punktos, b) Vārves pag. Krebos, c) Zīras

Cimšeniekos un Lūšu krogā, o) Bejas pag.

pag. Slengos, d) Ēdoles pag. Mārniekos

pag. Veļikije-Sukiciemā

Dārzniekos un Tereškos, p) Jaunrozes pag.
Salās un r) Mālupes pag.: 1) Rutkos,
2) Lielgabalos, 3) Šķiņķos, 4) Striškos,

un Paņu mežsargos, dz) Ances pag. Kuiķos,

a) Kacēnu
un b) Purvmales

pag. Malnovičās.
VI.

Cūku roze

(Ervsipelas suum).

1. Rīgas apriņķī: a) Stopiņu pag. JaunCekuļos un Jaun-Būņās, b) Olaines pag.
Gala-Peniķos, c) Salaspils pag. Birgeļos,

d) Ikšķiles pag. Remerķos un Šmitēs,
dz) Dreiliņu pag. Purgaiķos, e) Ropažu
pag. Liepsalās, f) Doles pag. Kuģos, g) Pļaviņās, 2 punktos, h) Pļaviņu pag. Stiebriņos, i) Kokneses pag. Grantiņos un j) Aizkraukles
2.

pag. Priediņos.

Cēsu

apriņķī:

a)

Cēsīs,

6

punktos,

b) Raiskuma pag.: 1) Vērpjos, 2) Ežos un
3) Žagatās, c) Priekuļu pag.: 1) Kalnjaunzemos, 2) Kalnpālenos un 3) Priekuļu
muižā, d) Vaives pag. Jaun-Libertos, dz)
Rāmuļu pag. Rāmuļu muižā, e) Ērgļu
pag. Priedniekos, f) Ogres pag. Dzintaros,
g) Vecpiebalgas pag.: 1) Vīģupos, 2) Naureņos, 3) Vecbutleros, 4) Lejas-Zēniņos,
5) Vec-Zēniņos, 6) Liel-Kaganos, 7) Maz-

Sviļos, 8) Jaunvīģupēs, un 9) Maz -Prizeņos
un h) Jaunpiebalgas pag. Liel-Kaņepos.
3. Madonas apriņķī: a) Lazdonas pag.
Pūriņos, b) Viesienas pag. Gulbeņos, c)
Mārcienas pag. Viļummuižā, d) Lubānas
pag. Tannesaros, dz) Oļu pag. Miķelēnos,
e) Meirānu pag. Vidzemniekos, f) Sarkaņu
pag. Buliņos, g) Praulienas pag. Vecpoļos,
h) Sāvienas pag. Liepsalās, i) Kalsnavas
pag.: 1) ~Jaunkalsnavā, 2) Goriņos, 3) Rusuļos, 4) Ģēriņos un 5) Lūriņos, j) Sausnējas pag. Radzeņos, k) Grašu pag. Sprukstos, 1) Kraukļu pag. Āboliņos un SprukstsĶeirānos un m) Cesvaines pag. Kinderos
un Šnucenos.

4.

Valmieras

apriņķī:

a)

Valmierā,

5) Krēsliņos un 6) Prorhkās.
6. Jelgavas apriņķī: a) Ozolnieku pag.
Vārpās un Noriņos, b) Vircavas pagastnamā un Viļņos, c) Jaunsvirlaukas pag.
Ozoliņos, d) Valgundes pag. Mastiķos,
dz) Elejas pag.: 1) Pļavniekos, 2) Tomiņos
un 3) Anneniekos, e) Sesavas pag. Daugaviešos,

f)

Lielvircavas

pag.

g) Aucē, 3 punktos, h)
1) Gaiduļos, 2) Beņģos, 3)
ļeiku-Vēveros, 5) Zvirbuļu
nūžos un 7) Pļavniekos, i)
1) Puķēs, 2) Kuršos un

Viļumenos.

Vecauces pag.:
Pešikās, 4) Bisargos, 6) Stie-

Lielauces pag.:
3) Lozberģos,
j) Bēnes pag. Kalniņos un Cužļos, k) Va-

dakstes pag. Kalniņos, 1) Īles pag. Pujās,

e) Dundagas pag. Pricoteros un Pauseļos,
f) Ugāles pag.: 1) Dārzniekos, 2) Vēveros,

3) Dancitmuižā, 4) Vecvagaros un
Graudiņos un g) Puzes pag. Sinepēs.
12. Liepāja: 1 punktā.
13.

5)

Liepājas apriņķī: a) Gramzdas pag.

Pumpuļos un Liebekos, b) Bunkas pag.
Rūjās, c) Durbes pag. Pluģos, d) Grobiņas
pag. Krūčās, dz) Priekulē 3 punktos,
e) Embotes pag. Embotes muižā un Pakalnos, f) Aizviķu pag. Mažukās un g)
Nīkrāces pag. Kuzikās.
14. Kuldīgas
apriņķī: a)
Kuldīgā,
2 punktos, b) Vārmes pag. Rūšos, c) Kursīšu pag. Spoģos, d) Skrundas pag. Ezeros
un

dz) Skrundas miestā,
15.

Jēkabpils apriņķī:

1 punktā.
a) Dignājas pag.

p) Auru pag. Melderos un Ziņģēs, m) Bērzmuižas pag. Lapučos, n) Dobeles pag.
Strautiņos un Aizupjos, o) Džūkstes pag.
1) Līdzenijos, 2) Jaun-Kurkās un 3) Plackās, r) Naudītes pag. Padegās, s) Zaļenieku pag. Tietiņos, st) Dobelē, 3 punktos,
š) Mežmuižas pag. Ažmeļos, t) Tērvetes

Lapās un Odzitēs, b) Zasas pag. Virbulenos,
c) Slates pag. Staganos un Zald. gr. N° 26,
d) Sērenes pag. Kalniņos un dz) Daudzeses

pag. Sila-Kurtos, u) Sniķeres pag. Kļavās,

d) Aknistes pag. Smekerstaņos.
17. Daugavpils apriņķī: a) Jasmuižas
pag. Mackevicišku sādžā, b) Līvānu pag.
Rusinovās, c) Krustpils pag. Kalnsētā un
Vilcēnu salā, d) Aiviekstes pag.: 1) Podaļās, 2) Ozolsalās un 3) Jērcenos un dz)
Līvānos, 2 punktos.
18. Rēzeknes
apriņķī: a) Rēzeknē,
2 punktos, b) Viļēnos, 1 punktā un c)

v) Bukaišu pag.: 1) Cīruļos, 2) Oliņos,
3) Liel-Ogļds un 4) Stelleņos un z) Penkules
pag. Maz-Kuģos.
7.

Tukuma

apriņķī:

a) Smārdes

pag.:

1) Tauriņos, 2) Ķemeros, 3) Vēcināmās,

4) Jaunmāmās un 5) Riekstiņos, b) Prā-

viņu pag. Rumpjos, c) Lestenes pag. Kaln-

Meķikās,

d)

Irlavas

pag.

Lielbērziņos,

dz) Slampes pag. Vēveros, e) Tumes pag.

Robežniekos, f) Matkules pag. Mežmuižā
un Amuļos un g) Pūres pag. Lagzdiņos.
8. Talsu apriņķī: a) Nūrmuižas pag.
Brenģos, b) Spāres pag. Kārklājos, c) Virbu
pag. Berģos, d) Zentenes pag. Galtenes
muižā, dz) Kandavas pag. Robežniekos
un e) Strazdas pag. Rijniekos.

1 punktā, b) Jaunburtnieku pag. Zeltiņos.
c) Rūjienā, f punktā, d) Skaņkalnes pag.
Purinos, dz) Jēru pag. Endzeles spirta
dedzinātavā, e) Naukšēnu pag. Apsītēs,
9. Bauskas apriņķī: a) Mežotnes pag.
f) Salacgrīvā, 1 punktā, g) Salaces pag.
b) Rundāles pag. Burās, c) īslīcas
Svanķos,
Alojas
pag.
Porzās
un
Vēstuļos un h)
pag. Ābelēs, d) Vecsaules pag. Spolniekos,
Jaunziediņos.
5. Valkas apriņķī: a) Valkā, 1 punktā, dz) Bauskas pag. Tupiņos, e) Zālītes pag.
b) Ērģemes pag. Purmaļos, ej Lugažu pag. Klibās, f) Misas pag. Reķos, g) Iecavas
Jaunzemjos
un
Kalna-Godaiņos,
d) Ērģemes pag. pag.
Saules kokzāģētavā,

pag. Pakalnos.

16.

Ilūkstes

apriņķī:

a) Asares

pag.

Brāžos un Jēčos, b) Rubeņu pag. MelnosTamaņos, c) Bebrenes pag. Ciršos un

Maltas paj:. Borovaias
VII.

Dilonis

sādžā.

(Tuberculosis).

1. Cēsu apriņķī: Jaunpiebalgas pag.
Zīdeņos.
2. Madonas apriņķī: Tirzas pag. Dambekalnos.
VIII.

Asins

mīšana (Pvroplasmosis).

1. Rīgas apriņķī: Bebru pag. Sūteņos.
2. Valmieras apriņķī: a) Umurgas pag.
Jānīšos un b) Valmieras pag. Sēmenenos.
3. Valkas apriņķī:
a) Korvas pag.
Zušos un b) Jaunlaicenes pag. Jaunlaicenes

muižā.

Jelgavas apriņķī:

Svētes pag. Romas

5.

Tukuma

apriņķī:

Milzkalnes

pag

Luģos.

6.

torialbezirks

Talsu apriņķī: a) Arlavas pag. Pofer

Briežos un b) Ances pag. Pitruga ciemā
IX.

Kašķis

(Scabies).

1. Valmieras apriņķī: Limbažu pag.,
1 punktā.
2. Tukuma apriņķī: Tukumā, 2 punktos
3. Ludzas apriņķī:
Nautrēnu
pag.,
1 punktā.
Veterinārvaldes priekšnieks,

veterinārārsts Cīnījis.
Darbvedis Graudiņš.

laikā no 1929. g. 1. aprīļa līdz 1929. g.
1. oktobrim dāvinājušas grāmatas sekošas personas un iestādes:
(3. turpinājums

Kreicbergs.

3) Neuer Dorpater Kalender

fūr das

1865.

Eduard,

Dorpat.

1864;

4)

Jahr
G.

St.-

des

Ev.-Luth.

75. Prediger.-Synode des St. Peterb. Ev.Luth. Konsistorialbezirks in St. Petersburg vom 2. IV. — 4. IV. 1912. St. Petersburg, 1912. — 2 eks.; 27) Protokoli der

76. Prediger-Svnode
des St.
Peterb.
Ev.-Luth: Konsistorialbezirks in St. Petersburg vom 24. IV. — 26. IV. 1913. St.
Petersburg, 1913; 28) Protokoli der 77.
Prediger-Svnode d. St. Peterb. Ev.-Luth.
Konsistorialbezirks in St. Petersburg vom
11.

II.

—

1914;

13. II.

29)

nung

fūr

die

in Riga

1914. St. Petersburg,

Provisorische

Geschāftsord-

Stadtverordnetenversammgenehmigt

am 7. VII.

1878;

30) Ortsstatuten, erlassen von der Rigaschen Stadtverordnetenversammlung in
den Jahren 1879. bis 1888. Riga, 1888;
31) Die Bezirksvorsteher der Stadt Riga

und

un beigas.)

1) Zaļeski, W.
Die Vblkerrechtliche Bedeutung der Kon2) Libauscher
gresse. Dorpat. 1874;
Kalender fūr das Jahr 1876. Libau. 1875;
Ģen.

1. II.—

Konsistorialbezirks in
St. Petersburg vom 13. II.—16. II. 1911.
St. Petersburg, 1911; 26) Protokoli der

lung

Valsts bibliotēkai

vom

tokoli der 74. Prediger-Synode
Peterb.

vāles muižā un b) Strazdes pag. Ļaugaļos
7. Ventspils apriņķī: a) Dundagas pag

in St. Petersburg

1909. St. Petersburg, 1909; 24) Pro-

4. II.

deren

Stellvertreter.

Riga,

1885;

32) Das Stadamt und seine Unterorgane.

Riga,

1878;

33)

Gutachten

ūber

die

34) Die Russische Stādteordnung vom
16. VI. 1870 u. die Einfūrungsgesetze fūr
die Ostseeprowinzen vom 26. III.
1877;
Riga, 1877; 35) Bochmann, Dr. med. E.

Vācieši Kurzemē. Rīgā, 1917.; 9) Berkholz,
C. Die Sieben Jahrhunderte Livlands von
1159—1859. Riga. 1860;
10) Vegesack,
A. v. Drei Baltische Criminal-Novellen.
Riga 186; 11) Bienemann, Fr. Die Ostseeprovinzen, vornehmlich Estland vvāhrend
des schvvedisch-russsischen Krieges 1788.—
1790. St. Petersburg. 1874;
12) Hildebrand, Dr. H. Gu tachten. Riga. 1879;
13) Malten. Bibliothek der Neusten Weltkunde. Aarau. 1841; 14) Klibotāji. Rīgā,
1891.

1) Rādītājs Rīgas pilsētas I bibliotēkas un lasītavas grāmatām.
Rīgā, 1911.; 2) HHCTpvKiļia areHTaM-b
crpaxoBoro o6-sa „Bo,/ira" no crpaxoBaniio on> ofhh. 1914. CLIB.
1914;
3) Missions-Flugblatt fūr die evang.lutherischen Gemeinden Liv-, Est- u.
4) Zur fūnf und
Kurlands fūr 1912;
zvvanzigisten Synode der Evang.-Lutherischen Geistlichkeit Livland's in Wolmar am 12. VIII
1859; Riga, 1859;
N. Kādners.

5) Aus den Verhandlungen d. Rigaschen
Stadtverordnetenversammlung
im Jahr

1884. Riga, 1885;
6) Ortsstatut
betreffend Beschrānkung des Holzbaus im
Stadtgebiet zur Sicherung gegen Feuers7) Ortsstatuten erlassen
gefahr. 1882;
von der Rigaschen Stadtverordnetenversammlung in den Jahren 1879 bis 1882.
Riga 1883; 8) Ortsstatut ūber die FleischVerkaufslocale
erlassen

ausserhalb

von

d.

Rig.

der

Mārkte

Stadtverord.-Ver-

sammlung am 3. IX 1879; 9) Bericht der
Commission in Sachen der Organisation
Verv/altungsder neuen
communalen
organe... vom LVIII. 1878; 10) Circulair.

An den Rigaschen Rath.

19. III. 1887;

11) Organisationsstatut fūr das kommunale

Armemvesen der Stadt Riga am 15. XII.
1886; 12) Die Bezirksvorsteher der Stadt
Riga und deren Stellvetreter. Riga 1885;
13) Pensionsstatut der Rigaschen Commu-

nalvervvaltung.

Riga,

1879; 14) VcraB-b,

yqe6Hbie njianu h pocnncanie pacxoAOBi,
no coAep>KaHiK) ropoA. MapinncKaro »eHCKaro Hana^fanaro viHJimiia. Pnra. 1884;

Riga, 1877; 36) Bericht ūber die neuen
Bezugsquellen fūr VVasserversorgung der
Stadt Riga. Riga, 1883; 37) Verein zur
Forderung der Volkswohlfahrt. Riga, 1914;

Alexanderelementarschulen.
17) ycTaBi>,

yne6Hbie

Riga,

niansi

h

1883;

pocnn-

PH>KCKHx-b
ropoA.
pacxoAOBT>
A^eKcan^p.
Hata.ibHb^i
h
neTpoBCKHx-b
yqH.iHm-b. 16. IV. 1883. 18) Statut,
stādtischen
Etat
der
un
Lehrplāne
Marienmādchenelementarschule mit russischer Unterrichtssprache. Riga, 1884;
der ehemades Vereins
19) Statut
ligen Glieder (Phiiister) der Studentencanie

verbindung ,,Fraternitas Rigensis" . Riga.
1912; 20) Sr. Hochehrvvūrden.. . Johann
G. Ageluth zu Lemberg; 21) Neumann, 0.
Solowjew zum
Wladimir Sergejevvitsch
Fellin,
todestage.
1910;
10 jāhrigen
21) Protokoli der Esflāndischen Provinzial-Synode vom Jahre 1909; 22) Protokoli der im Jahre 1909 im Mitau abge-

haltenen
Svnode;

74. Kurlāndischen

Provinzial-

23) Protokoli der 72. PredigerSvnode des St. Peterb. Ev.-Luth. Konsis-

Kara

tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Kara
pamatodamās

uz

in Sachen der Organisation der neuen com-

munalen Vervaltungsorgane vom 1. VIII.
1878; 40) Katalog der Juristischen Abtheilung der Rigaschen Stadtbibliothek.
Riga, 1882; 41) Katalog der Bibliothek

des Kunstvereins zu Riga. Riga, 1888;
42) Alfred Hillner. Reden u. Nachrufe zur
Feier

seiner

Riga,

79.

Einsargung

1917, — 2 eks.;

43)

Jahresversammlung

literarischen

9.

u.

XII

Protokoli

der

Gesellschaft,

1909;

44)

Bestattung.
d.

lettisch-

Mitau,

Protokoli

den

der

81.

Jahresversammlung der
lettisch - literarischen Gesselschaft, Mitau, den 6. XII.
1911; 45) Mitteilungen des livlāndischen
Generalsuperindenten ūber das Kirchenwesen im Jahre 1905; 46) Mitteilungen

rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu likumu 951. un 953. pantu,
meklē 6. Rīgas kājnieku pulka kareivi Klementiju Pētera (Petrova) d. Karaņevski, apsūdzētu uz kara sodu likumu 134. panta pamata.
Karaņevskis dzimis
1900. gadā, Drisas apr.
Toboļskas
pag.
(SSSR
territorijā)
piederīgs,
krievs, katoļticīgs.
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot
tuvākā
ieslodzīšanas
vietā, un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas

šīs dienas

tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam

un tiesai.

Conrad

Bornhaupt.

1914; 49) Hildebrand, Dr. H. Gutachten.

stūtzungskasse fūr evang.-luth. Gemeinden

in

Russland

Petersburg,

am

18.

Oktober

1909.

St.

1909.

A. Ceigers — Amerikā. 1)8 dažādas
programmas latv. valodā (K. JN° 219.984);
2) 1 garīga satura lapiņa. (K. JNe 219.235);
3) ..Vērotājs" 1927. g. martā; 4) ziņojums.
Paukstiņš.
1) Marquand, J. The
unspeakable gentlemen. Nevv York. 1922;
2) Fletcher, J. The investigators; 3) Thurston, E. The miracle; 4) Lewis, S. Babbit.
Valsts bibliotēka izsaka pateicību visiem
dāvinātājiem.
Kara
uz

savu

tiesa,
šīs

dienas

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 24. oktobra lēmumu,
atsauc š. g. 2. augustā
,.Valdības Vēstneša"
171. numurā iespiesto sludinājumu par Vladimira
Antona d. VoiČunasa

Voičunas ir atrasts un

meklēšanu, jo minētais

ievietots

Rīgas centrāl-

cietumā.

Rīgā, 1929. g. 24. oktobrī.
Priekšsēdētāja biedra vietā R a e d e r s.
Sekretāra palīgs E.

Dzinējs.

Valdības vietējo iestāžu

rīkojumi
Rīkojums.

Tā kā vairāk kā sešus mēnešus Jēkabpils apriņķī

jusies

nav

trakuma

pie

suņiem

parādī-

sērga,

atsaucu
savu
1927. g. „Vald. Vēstn." 148. num. publ.
rīkojumu N? 2769. Ar š. g. 1. novembri
Jēkabpils apriņķis
nav skaitāms par
trakuma sērgas apdraudētu rojonu.
Pamats.
1927. g. „Vald. Vēstneša"
198. numura publicētie noteikumi.
Jēkabpilī, 1929. g. 25. oktobrī N<> 18183.
J ēkabpils apriņķa priekšnieks Kad ašs.
Sekretārs Linde.

Jaunas

valstis

Lietava.

Šā gada raža.
Kaunā, 28. oktobrī. Pēc zemkopības
ministrijas galīgajiem datiem šogad Lietava ražas ievākts par 3Q0/0 vairāk, nekā
pagājušā gadā.
LTA.

Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Kara
pamatodamās

uz

tiesa,

savu šīs

dienas

rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
bij. Zemgales divīzijas atsevišķā eskadrona atvaļināto seržantu Jēkabu Kārļa dēlu V ī t o I i ņ u
(Vītolu), apsūdzētu uz sodu lik. 650. p., 589. p.
un kara sodu lik. 279. p. pamata.

Ļūļa,

Pasteidzaties iegādāties
Latvijas

tuberkulozes
apkaro
mantu izlozes
bi 'le
tes. — Lielie vinnesti: 100000 'īnnon

šanas biedrības
40000, 25000,
vērtībā.

15000,

12000, 10000 Vbl '

'Izlozesbiļetesnedaudz vēldabūjamai

par 1 latu gabalā Galvenā
pastā,

W

stacijās, Latvijas bankā, Armijas
ekono
miskā veikala, Lētas kioskos, aptiekās
un
biedrības birojā Pilī,
dz.

19.

Māksla
opera.

Otrdien, 29.
oktobrī hz<
pēdējais koncerts.
Pie klavierēm
Bruno Lūks. — Trešdien, 30. oktobrī ,
„Lohen
Galvenās
grins".
lomās Grieta" Pērkons
Elza Zubītis, Nikolajs Vasiljevs, Alberts
Verners'
Jānis Niedra u. c. Diriģents Teodors Reiters
Ceturtdien,
31. oktobrī,
baleti
„Pr inci s
Ri e kst ukodi s" un„Pēc
karnevāla "
Piedalās Aleksandra Feodorova, Osvalds Lēmanis
un visa baleta trupa. Diriģents Otto Kails Piektdien, 1. novembri, Aida". — Sestdien
2. novembri, .Jevgeņijs
Onegins" -1
Svētdien, 3. novembrī, pulksten 1 dienā , tautas
izrādē „Rigol e 11 o". Pulksten 4 dienā Eiizabetes N i k o ļ s k a s un Andreja Drozdova
baleta
pēcpusdiena.
Pulksten
7.30 vakarā
,,0 t e ! 1 o". — Pirmdien, 4. novembrī , pirmais
simfoniskais koncerts prof. Georga Šnēfogta vadībā.
Nacionālais teātris. Otrdien, 29. oktobri, pulksten 7.30 vakarā
„0 1 i m p i j a" ar ' Liliju
Štengeli. — Trešdien, 30. oktobrī, pulksten 4
pēc pusdienas, kara vīriem Henrika Ibsena komēdija „Meža pīle".
Pulksten 7.30 vakarā
Džeroma komēdija ,.Fannija ". — Ceturtdien,
31. oktobrī, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
Dālgrena „V e r m 1 a n d i e š i" ar dziesmām un
dejām.
Pulksten
7.30 vakarā A. Brigaderes
komēdija „Kad sievas
spēkojas".

Kremer

Blaumaņa

pieminekļa

komitejas

sēde trešdien

30. oktobrī, pulksten 11 rītā Nacionālajā teātri,
Dailes teātris.
Otrdien, 29. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā „Spoku
vilcien s". Studentiem un skolniekiem puscenas. — Trešdien,
30. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, par tautas
izrāžu cenām „V ē d e k I i s". — Ceturtdien,
31. oktobrī, pulksten
2 dienā, tautas izrādē
Dievmātes
,.Parīzes
katedrāle".
Pulksten 7.30 vakarā „P ū t, vējiņ i". Studentiem un skolniekiem puscenas. — ' Piektdien,
1. novembrī, pulksten 7.30 vakarā „Spokti
vilcien s". Studentiem un skolniekiem puscenas. — Sestdien, 2. novembri, pulksten 7.30
vakarā, par tautas izrāžu cenām „Piebaldzēni-vēverīš

i".

Literatūra
Ed.

A 1 a i n i s.

Ziedu zvani.

Dzejas.

„Laps<

nes" izdevums, Rīgā.

Cechoslovaķija.

Parlamenta vēlēšanas.
Prāgā, 28. oktobrī.
Čechoslovaķijas
parlamenta vēlēšanu rezultāti līdzšim ' noskaidroti 20 vēlēšanu iecirkņos no pavisam 23 iecirkņiem. Līdzšim atsevišķās
partijas ieguvušas sekošu mandātu skaitu:
čechoslovaķu agrārieši — 34, čechoslovaķu sociāldemokrātu — 31, nacionālsociālisti
(ārlietu ministra Beneša
partija) —23, čechu tautas partija —20,
kommūnisti
— 17, vācu
sociāldemokrāti — 14, vācu agrāriešu savienība — 9, vācu kristīgie sociālisti— 8, slovaķu tautas partija —8,
madjaru kristīgie
sociālisti
— 6,
Kramarša nacionāldemokrati — 4,
vācu nacionālsociālisti — 4, tirgotāju un amatnieku partija — 2, bijušā
ministra

rīcības sēdes

A.

uzturas Rīgā,
pie
interesentus Amerikas jautājumos
otriii
5. novembrī no pulksten 10 iīdz 14 f'
lietu ministrijas preses nodaļā.

Nacionālā

Stnbmija

(fašistu)

partija

— 2,

vācu

nacionālisti — 2 un žīdu ciolēmumu un kara tiesu likumu 951. un 953. pantu, nisti
— 2.
sociāldemoPar
čechu
meklē bij. Sapieru bataljona, tagad pulka, kakrātiem
nodoto
skaits,
balsu
salīreivi Augustu Jēkaba d. A u n i ņ u , apsūdzētu
dzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, pieuz kara sodu lik. 133. p. pamata!
audzis par 300.000, kamēr kommūnisti
Auniņš dzimis 1901. g. 14. novembrī, Rīgas
pilsētas piederīgs, priekš iesaukšanas kara dienestā
zaudējuši
137.000 balsu.
Arī čechu
dzīvojis Rīgā, Ropažu ielā N° 34.
latvietis, luteragrārieši ieguvuši 88.000 jaunas balsis,
ticīgs, ar reālskolas izglītību, kantorists.
nacionālsociālisti — 66.000
un
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, nevācu
kavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai policijai,
sociāldemokrāti apmēram
100.000, turkurai to apcietināt, ievietojot kara pārmācības
pretim Kramarša nacionāldemokrati zauiestādēs Rīgā, un ieskaitīt 1. iec. kara izmeklēdējuši 30.000, slovaku tautas partija
šanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.
vācu nacionālisti — 38.000 un
40.000,
1929. g. 26. oktobrī.
čechu
tirgotāju partija — 6080. VēlēKapa tiesas priekšsēdētājs,
šanās izkritis cauri slovaku tautas partijas
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
pamatodamās

Ģenerālkonsuls

patlaban

Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Riga,

Riga, 1879. — 2 eks.; 50) Protokoli der
vom 25.—31. VIII.
1910 abgehaltenen
75. Kurlāndischen
Provincial - Svnode;
51) Protokoli der Estlāndischen Provincial-Synode vom Jahre 1907; 52) Protokoli der Estlāndischen Provincial-Synode Jahre 1908; 53) Bericht ūber die
Irrenanstalt Rothenberg bei Riga in den
Jahren 1862—1887; 54) Zum Andenken
an das fūnfzigjāhrige Jubilāum der Unter-

RĪGA

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

1891; Riga, 1893; 48) Zur Erinan

LTa

1929. g. 26. oktobri.

Gemeinden; 47) Sammlung der fūr LivIand vvesentlichsten Verordnungen. 1. I.'—
nerung

stādīšanai.

tiesa,

savu

des livl. Generalsuperintendenten ūber das
Kirchenvvesen im Jahre 1902. fūr die

31. XII.

kabineta
locekļiem
turpināt savu nip kurnu izpildīšanu līdz jaunas valdības

kurš

38) Das Stadtamt und seine Unterorgane.
Riga, 1878; 39) Bericht der Commission

15) Plan einer Rettungs-Erziehungs-An-

16) Statut, Lehrstalt... Riga, 1870;
plāne u. Etat der Stādtischen Peter- und

1889. g. 28. decembri

dzimis

1929. g. 26. oktobri.

Theilung der Competenzen.... Riga, 1878;

Būchlein der Lieder. Riga. 1850; 5) Draugs
Rīgā,
1866.; Die Reinigung u. Entvvasserung der Stādte.
un Biedris.
Decembris.
6) Cienītai
pagasta valdei. Rīgas
Latv. biedrības uzaicināšana. Rīgā, 1880;
7) Krauklis, Fr. Noteikums par bielaikdrībām,
sapulcēm, bibliotēkām,
rakstiem... Rīgā, 1907.; 8) Kārkliņš, J.

Vītoliņš (Vītols)

latvietisj luterticīgs, zemkopis, Liepājas apriņķa
Kalētu pagasta piederīgs, agrākā dzīves vieta
Kalētu pagasta ,,Briežu" mājās.
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai to
apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzījuma vietā,
un ieskaitīt kara prokurora rīcībā, paziņojot
pēdējam un tiesai.

liders

profesors

Tūka, kuram

nesen par

sazvērestības organizēšanu pret Čechoslovaķijas valsti tiesa Bratislavā piesprieda
ilgāku

cietuma

Prāgā,

sodu.

28. oktobrī.

Sakarā

ar parla-

menta vēlēšanām Udršala kabinets vakar
iesniedza demisiju. Čechoslovaķijas valsts
prezidents Masariks uzdeva demisionējušā

Telegrammas
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

No Romas savēstnieks
Romā, agrākais valsts kancleris, firsts
Bilovs šorīt miris, 80 gadu vecumā.
Berlinē,

28. oktobrī.

ņemta telegramma, ka Vācijas

KURSI
Rīgas biržā,

1929. gada 29. oktobri.

Devīzes:
1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa

5-~5

J™

&&~?%7100 Francijas franku
20,32-20,4/
,15-7
100 Beļģijas beigu
12
100 Šveices franku
99, 95-100,/U
27,01 -27,<«
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu
138,70- 39, *
100 Norvēģijas kronu
.... 138,35— 39,^

2,

100
100
100
100

138,35—139^
Dānijas kronu
72, 60—73,*
Austrijas šiliņu
15,31 —'?-*,
Čechoslovaķijas kronu
. .
Holandes guldeņu
.... 208,20-20^, -

123,50100 Vācijas marku

W

12,96—J3,w
100 Somijas marku
ml
100 Igaunijas kronu
zfn
55—5»
57,
100 Polijas zlotu
,0»
100 Lietavas litu
...... 51, 30-52

<

4.

krogu.

.'

Dārgmetāli:
3425-3445
80—»»

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg
Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . .
4% Valsts prēm. aizņēmums
.
.
6% Zemes bankas ķīlu zīmes
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

o«IIlOO
nolīgs
n«
07
9o—«'

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
Skujev.jcl
priekšsēdētājs J.
Šumm e ^

Zvērināts biržas maklers Th.
Redaktors M. Ārons.

(Tiesu
ģģuāinaļumi.

ļ

»-_

'

Ar Rīgas apgabaltiesas 2. knmi19. sept.
1929. g.
nālnodaļas

Liepājas

apgabaltiesa,

Latgales

saskaņā ar savu š. g. 7. oktobra
lēmumu uzaicina 1925. g. 2. dec.

Dunikas pag. mir. Pētera Jēkaba
d. Leja mantniekus, kreditorus,
legātārus, fldeikomisārus un visas
citas
personas, kurām
varētu

būt kādas tiesības vai prasības
spriedumu tirgotājs Arons-Dāvids
ļoffe, Rīgā, Lāčplēša ielā Ne 87 uz atstāto mantojumu, pieteikt
mēnešu laikā,
par to, ka pārdevis viltotus ar tādas tiesai sešu
skaitot
no sludinājuma
iespienjiltu p iemaisījumu piparus, pēc
so'lik. 210. p. sodīts ar šanas dienas.
Tiesības un.prasības, par kurām
Ls 50,— vai 3 nedēļas aresta.
tiesai minētā
paziņots
stājies
likumīgā nebūs
Spriedums
laikā, tiks atzītas par zaudētām
oktobrī.
1929. g. 3.
spēkā
uz visiem laikiem.
17481b
L. Ne 2502.
Liepājā, 1929. g. 18. oktobrī.
Priekšsēd. b. J. Stumbergs.
16749
Ne 494m./29.
Sekretārs T. Strēlerts.
Ar Rīgas apgabaltiesas 2. krimi-

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

apgabalt.

1. civīlnodaļa

Latgales

ar atsperu

paziņo

kariem,
traukiem

apgabalt. 1. civīlnodaļa
Latgales apgabaltiesas Vīļēnu
vispārībai, ka 1928. g. iecirkņa miertiesnesis, sakarā ai
12. janv.
mir.
Jura (Jegora)
13. okt. mir. Andriva Jurija d. ļemeljāna Krimova lūgumu un
Staņislava d. Strada 1927. g. Velika 1928. g. 10. okt. sastādīt, izpildot savu 1929. g. 23. okt.
sludinā3. febr. sastādītais privāttestāprivāttestāments ar apgabaltiesas lēmumu, atsauc savu
ments ar apgabaltiesas 1929. g. 1929. g. 21. jūn. lēmumu aptipr. jumu ,.Valdības Vēstnesī" 1929. g
30. aug. lēmumu apstiprināts.
Daugavpilī, 1929. g. 18. okt. 9. okt. 229. num. par obligācijas
par 3000 krievu cara rbļ. uz
L. .\2 2228a 29.
Daugavpilī, 1929. g. 18. okt.
16753b
muižas
otrās
daļas
L. Ne 2599a 29.
16754b
Prirkšsēd. b. A. Strazdiņš. Ustronu
neatsavināmo da|u turētāja iePriekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
rašanos manā depozitā Ne 59
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.
iemaksātos Ls 91,40 saņemšanu.
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa dara zināmu, ka. saskaņā
ar
Viļēnos, 1929. g. 24. oktobrī.
paziņo vispārībai, ka 1925. g. Latgales apgabaltiesas 1929. g.
Miertiesnesis K. Kalniņš.
27. dec. mir. Antonija Skerškana 16. oktobra lēmumu, uz civ. proc.
1924. g. 29. nov. sastādītais lik. ]4607o . _-Ji . panta pamata reLatgales apgabaltiesas Zilupes
paziņo

vispārībai,

notariālais

ka

1929.

testaments

ar

gabaltiesas
1926. g.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī,

Sekretārs A.

30.

1929. g.

g.

ap-

ģistrēti

Krustpils

apr.

aizdevu
ievesti
reģistra

sabiedrības
kooperatīvu
pirmā daļā.

18. okt.

pagasta

krāj-

statūti

un

sabiedrību

Jansons.
š. g.
19. septembra
16756b
L. No 841a/26.
Biedrības valdes sēdeklis atrospr iedumu desinieks Zalmans FelPriekšsēd. b. A. Strazdiņš.
das Krustpils
Liepājas apgabaltiesa
pagasta namā.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
rnanis. Rīgā, Stabu ielā Ne 102,
Daugavpilī, 1929. g. 18. okt.
uz likuma par laulību 77. panta
dz. 16, par nederīgu desu pār- pamata dara
zināmu, ka 1929. g. Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa Reģistrāc. nod. pārz. M. Abuls.
210'.
došanu pēc sod. lik.
p.
Sekretārs (paraksts)
26. septembrī
nospriests: starp paz'iņo
vispārībai, ka 1927. g. 16763x
so dīts ar Ls 25,— vai 7 dienām
7. dec. mir. Sebastijana Ļaksas
Georgu Žukovski un Annu ŽukovRīgas
16. iec. miertiesnesis,
aresta.
aug.
sastādītais uz civ. proc. lik. 2011., 2012. p.
1904. g. 1927. g. 8.
stājies
likumīgā skis, dzim. Re'mans,
Spriedums
testaments
ar
ap8. februārī caur Kuldīgas latviešu notariālais
1929. g. 3. oktobrī.
pamata
paziņo atklātībai, ka
spē kā
gabaltiesas
1928. g. 30. marta pēc mirušā Jura Gretera
Priekšsēd. b. J. Stumbergs. draudzes mācītāju noslēgto lauir
lēmumu apstiprināts.
atklāts mantojums un uzaicina
Sekretārs T. Strēlerts. lību
šķirt
un atvēlēt šķirtai
Daugavn: lī. 1929. g. 18. okt.
sievai saukties
viņas
agrākā
visus, kam ir uz šo mantojumu,
L. Ne 1088a/28.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uzvārdā
16757b vai sakarā ar to, kādas tiesības
,,Reimanis".
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Liepājā, 1929. g. 18. oktobri.
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
ka mantniekiem, legātāriem, fiSekretāra v. I. Tiltiņš.
2019. p- pamata paziņo, ka pēc
Akts No 17/29.
.
16750b
kreditoriem
u.
deikomisāriem,
1916.g. 24. martā Maskavā mir.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa t. i., pieteikt šīs tiesības minētai
Eduarda Jura d. Brieža ir atklāts
Sekretāra v. (paraksts). paziņo
vispārībai, ka
1929. g. tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
un uzaicina,
kam
mantojums
šī sludinājuma iespiešanas
21. febr. mir. Jāna
Indriķa d. no
Liepājas
apgabaltiesa
vai
sakarā
ar
to
mantojumu,
'
uz šo
Bērziņa 1926. g. ' 27. sept . sa- dienas.
tiesības kā mantniekiem, legāuz Jēkaba Palāpa lūgumu un stādītais notariālais testaments
Ja augšā minētās personas
krepamatojoties
uz civ. proc. lik.
fideikomisāriem,
tāriem,
tiesības augšā
uzrādītā
ar apgabaltiesas 1929. g. 2. maija savas
1949. un 1950. p. un savu š. g.
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tietermiņā
nepieteiks, tad
viņas
lēmumu apstiprināts.
oktobra
lēmumu,
uzaicina
sības minētai tiesai sešu mēnešu 7.
Daugavpilī,
1929. g. 18. okt. atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
laikā, skaitot no šī sludinājuma nezināmā prombūtnē esošo PēRīgā, 1929. g. 19. oktobrī.
16758b
L. Ne 2828a/29.
iespiešanas dienas.
teri Palāpu gada laikā, skaitot
16871o
No 1416/19.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Ja minētās personas savas tie- no sludinājuma iespiešanas dienas
Miertiesnesis Bīlmanis.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
sības augšā uzrādītā termiņā neierasties
tiesā vai paziņot, ka
Daugavpils 1. iec. miertiesnesis
Līdz ar to Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs viņš vēl ir dzīvs.
L. Ne 5739 tiek uzaicinātas citas personas, uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
tiesības zaudējušas.
un lik '. kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
Rīgā, 1929. g. 18. oktobrī.
kurām ir ziņas par Palāpa dzīves 301., 309. un 311. p.p. pamata
un pamatojoties uz sava 1929. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
vietu, vai kuras zin, ka Pēteris Vilhelmīnes Saikovskis prasības
18. oktobra lēmumu, paziņo, ka
Sekretārs A. Kalve. Palaps ir miris, paziņot to tiesai lietā
16798
pret
Fēliksu
Saikovskipēc 1916. ģ. 18. augustā, Krāslavā
Kjakštu, par laulības šķiršanu,
Pēc
minētā
termiņa
notecēšanas,
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
mirušā Berka Joseļa d. Smuškina
ja tiesai neienāks noteiktas ziņas uzaicina
Fēliksu
Saikovskiuz civīlproc. lik. 2011., 2014. un par to, ka Pēteris Palaps ' ir Kjakštu, kura dzīves vieta prasī- ir palicis mantojums un uzaicina
visas personas, kam uz šo manto2019 p. pamata paziņo, ka pēc dzīvs, viņu atzīs par mirušu.
tājai nav zmāma, četru mēnešu
jumu vai sakarā ar to būtu
1922. g. 21. decembrī Aizkraukles
Liepājā,
1929. g. 18. oktobrī. laikā no šī sludinājuma iespiepieteikt tās pēc
pag. mir. Andreja Jāņa d. Vilipšanas dienas ,.Valdīb. Vēstn.", kādas tiesības,
Ne 715/29.
16751b
piekritības sešu mēnešu laikā,
sona ir atklāts mantojums un uzierasties
šai
tiesā
saņemt
noPriekšsēd. b. A. Kiršfelds.
skaitot no šī sludinājuma ieaicina, kam ir uz šo mantojumu,
Sekretāra v. E. Rolavs. rakstus no prasītājas iesūdzības spiešanas dienas ,,VaId. Vēstn.".
vai sakarā ar to tiesības kā mantraksta,
pielikumiem
un
uzdot
Daugavpilī, 1929. g. 18. okt.
niekiem, legātāriem, fideikomiLiepājas apgabaltiesas civīlnodaļa, savu
dzīves vietu Daugavpilī.
Miertiesnesis E. Ticis.
sāriem, kreditoriem u. t. t, piesaskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
Ja aicinātais minētā laikā neteikt šīs tiesības minētai tiesai paziņo, ka šīs tiesas 1929. g. ieradīsies personīgi vai caur pilnLatgales apgabaltiesas
Dagdas
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī 12. decembra atklātā tiesas sēdē varnieku, lietu noliks uz tiesas iecirkņa miertiesnesis, pamatoda-

'

nāluodaļas

sludinājuma
iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tie-

sības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
L. Ne 5712

12.
novembrī
mirušā
Kārļa

Rēberga testamentu. Ne966 m/29.

Liepājā,

1929. g. 25. oktobri.

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Rīgā, 1929. g. 18. oktobrī.

17492

Pr iekšsēd. v. A. Veidners.

16799

nolasīs 1928. g.
Lažas
pagastā

Sekretārs A. ĶalVe.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

saskaņā ar civ. proc. lik.

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

paziņo,

2019. p. pamata paziņo, ka pēc

12. decembra atklātā
nolasīs
1929.
g.

ka

šīs tiesas

ar to

tiesības kā mant-

niekiem, legātāriem, fideikomisāriem,
kreditoriem
u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja
savas
minētās personas
tiesības augšā uzrādītā termiņā

nepieteiks,

tad viņas
šis tiesības zaudējušas.

atzīs

kā

Rīgā, 1929. g. 18 oktobr i.
L. Ne 5435

16800

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
17493 Sekretāra v. E. Rolavs.
Latgales
paziņo
15. jūl.

apgabali.

1. civīlnodaļa

vispārībai, ka
1927.
mir. Augusta Donota

Skudras

1927.

g.

10. jūn.

g.
d.

sa-

stādītais privāttestāments ar apgabaltiesas 1929. g. 30. janvāra

lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī,

1929. g.

L. Ns 609a/29.

18.

okt.

16752b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

A. Kalve.

aicinājumus

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

uz

tiesas

sēdi

mn

visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.
Daugavpilī, 1929. g. 18. okt.
16760x
L. Ne I629p/29
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

1958. p.

g.
tiesas sēdē
11.
aprīlī

Sekretāra

v.

I.

Bormanis.

Latgales apgabaltiesas

1. civīlnod.

uz cv. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p.p. pamata
Teodora

Isaka

d.

Zilbermaņa

prasības lietā pret Itu-Civju Movša m. Zilbermans, par laulības
šķiršanu, uzaicina Itu-Civju Mov-

ša m.

Zilbermans, kuras

dzīves

vieta prasītājam
nav
zināma,
četru mēnešu laikā no šī sludinā-

juma iespiešanas dienas „Valdīb.
Vēstn.", ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no prasītāja iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu

dzīves

vietu

Daugavpilī.

minētā laikā neJa a-cinātā
ieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku, Tētu

noliks

uz tiesas

sēdi un izspriedīs bez viņas klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus
uz tiesas sēdi
un
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un paziņo vispārībai, ka
1929. g.
visus pārējos papīrus atstās tiesas
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
13. febr. mir. Jāņa Bernarda
kancelejā.
1927. g.
1917. g. 21. maijā ' Vietalvas (Birņa) d. Rušenieka
Daugavpilī, 1929. g. 18. okt.
draudzē mirušā Andreja Reiņa d. 20. janv. sastādītais notariālais
16761x
L. Ne 1639p/29.
Šiliņa ir
ar
apgabaltiesas
atklāts
mantojums testaments
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš
un uzaicina , kam ir uz šo manto1929. g 30. aug. lēmumu apSekretārs v. ļ. Bormans.
jumu, vai sakarā ar to, tiesības stiprināts.
kā
Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnod.
Daugavpilī,
1929.
g.
18.
okt.
mantniekiem,
legātāriem,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
fideikomisāriem , kreditoriem u.
16755b
L. J\° 2569a/29.
309. un 311. p. p. pamata
t t., pieteikt šīs tiesības minētai
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. 301.,
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
Annas Georga m. Boreks prasības
Sekretāra v. 1. Tiltiņš.
_
lietā pret FabiJāhu Vkentja d.
"o šī sludinājuma
iespiešanas
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
dienas.
Boreku, par laulības šķiršanu,
V'kent'ja d.
uzaicina
Fab'jānu
. Ja minētās personas savas tie- uz lik. par laulību 77. p. pamata,
sības uzrādītā termiņā nepieteiks, ar šo dara zināmu, ka tiesa 1929.g. Boreku, kura dzīves vieta prasītad vi ņas atzīs kā šīs" tiesības zaum. tājai nav zināma, četru mēnešu
Annas
Jēkaba
14. maijā
dējušas .
laikā no šī sludinājuma iesp ēšaL. Ne 4037 Kucharenko, dzim. Lapiņš praR'gā, 1929. g 18. oktobrī.
sības lietā pret Jevdokimu Pē- nas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
šaī tiesā saņemt
noPr iekšsēd. v. A. Veidners.
tera d. Kuc harenko par laulības ierasties
ļļ»0l
Sekretārs A. Kalve. šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: rakstus no prasītājas iesūdzības
pielikumiem un uzdot
laulību, noslēgtu 1918. g. 24. febr. raksta,
Kigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
savu
dzīves vietu Daugavpilī.
pareizticīgo
baznīcā
«? civīlproc. lik. 2011., 2014. un Ļaudonas
Ja aicināta i s minētā lakā nestarp prasītāju Annu Jēkaba m.
^' P' P amata paziņo, ka pēc
109
Kucharenko, dzim. Lap-' ņš un ieradīsies personīgi vai caur piln928. ģ. 26. septembri Ļaudonas
1
Pētera d. varnieku, lietu noliks uz
muižā
mir. Alvīnes Andreja m. atbildētāju Jevdokimu
atzīt par šķirtu, sēdi un izspriedīs bez viņa klātapsitis, dzim. Baltruks, ir atKucharenko,
būtnes.
Ja ieradīs i es, bet savu
jāts mantojums
un
uzaicina. viņu bērnu Ženiju, dzim. 1919. g.
dzīves vietu Daugavpili neuzdos,
Kam ir uz šo mantojumu,
par
12 '. maijā, atstāt pie mātes;
vai saaicinājumus uz tiesas sēdi un
karā ar to, tiesības ka mantniepublicēt
,,Valdības
spriedumu
visus pārējos papīrus atstās tiesas
«jem ,
prasītājai
piešķirt
Vēstnesī":
legātāriem,
fideikomikancelejā.
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie- viņas agrāko uzvārdu „Lapiņš ".
1929. g. 18. okt.
Daugavpilī,
reikt šī?
tiesības minētai tiesai
ļa atbildētājs civ. proc. lik.
L. Ne 1623p 2».
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši 727. un 748. p. p. paredzētā laikā, 16762N
HK Imājuma

iespiešanas

dienas.

Ja minētās personas savas tiecas augšā uzrādītā terminā ne-

P'e'eiks, tad viņas atzīs kā šī?
"esības zau
dējušas.
L. Ne 4082
R'gā, 1929. g. 18. oktobri,
d. v. A.
i^kssē
Veidners.

**Sekretārs

A.

Kalve.

skaitot

no izsludināšanas dienas,
atsauksmi vai

liegs tiesai

pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā.
Daugavpilī, 1929. g. 18. oktobri
L. J* 82p
16759x
Priekšs. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v.

J. Bormanis.

mies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. 10. sēj. 1. d. 123. p. un

dzīves vietu Daugavpilī neuzdos, saskaņā ar savu 1929. g. 12. okt.

1929.

1921. gada
1. decembrī
JaunTeobalda
Mārtiņa
d.
piebalgas pagastā mirušā Pē- mirušā
Gerharda testamentu.
tera
ir
Jāņa dēla G a v a r a
Liepājā. 1929. g. 25. oktobrī.
atklāts mantojums un uzaicina,
Ne 944 m/29.
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā

sēdi un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu

Priekšsēd.

b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Bormanis.

Balvu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ser. AA Ne 7732,
no Rīgas prefektūras 3. iec.
augustā ar Augusta
16593x
Caunes vārdu.
izd.

lēmumu, paziņo, ka pēc 1928. g.
16. martā mirušā Antona Purpliša
ir palicis mantojums, kurš atrodas
Rēzeknes
apriņķa
Bukmuižas

pagasta,

Purpļu
sādžā, kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
kādas tiesības, pieteikt tās minētam miertiesnesim viņa kamerā,
Dagdā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma
iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".
1929. g. 12. oktobrī.
Miertiesnesis N. Rekke.

madračiem, logu aizportjerām,
durvju
un citām mantām un

novērtētu par Ls 38S,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

1929. g. 25. oktobrī.
Tiesu izp. E. Liepiņš.

17574

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 6. novembrī, pulkst. 11
dienā, Doles pagasta Abrantos
pārdos Jāņa Oša kustamu mantu,

sastāvošu no mēbelēm, dažādām

kolonial precēm un cit. mantām
un novērtētu par Ls 929,50.
matodamas uz civ. lik. X sēj.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik. kā ari apskatīt pārdodamo mantu
1401. p. paziņo, ka pēc 1929. g. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
iec. miertiesnesis saskaņā ar savu
š. g. 18. oktobra lēmumu un pa-

4.

maijā

mirušās

Dārijas

vestra m. Dudarevas un

Sil-

1926. g.

20. janvārī mirušās Veras Trofima m. Ivaņenkovas ir palicis

mantojums, sastāvošs no viensētas N2 7, ar zemes kopplatību
15,111 ha un ēkas, kas atrodas
Ludzas apr., Brigu pag. Rutku
ciemā, un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu būtu kādas
tiesības
kā mantniekiem, pie-

Rīgā, 1929. g. 26 oktobrī.
17576

Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 6. novembrī, pīkst. '.2 1
dienā, Baldones ūdens dzirnavās
pārdos Leopolda Auniņa kustamu
mantu,

sastāvošu

no

govīm,

6 kaudzēm neizkultu auzu, zirga,
arkliem,
transmisijas,
vāģiem,
teikt šīs tiesības sešu mēnešu ecēšām, siena, malkas un citām
laikā, skaitot no šī sludinājuma mantām
un
novērtētu
par
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.". Ls 620, —.
Zilupē,

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

1929. g. 18. oktobrī.

16790x

Na 221 bl.

Miertiesnesis
Dvietes

E. Šmidtchens.

pagasta tiesa,

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 25. oktobri.
17573

Ilūkstes apriņķī, pamatojoties uz
savu 1929. g. 22. oktobra lēmumu

Tiesu izp.

E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs
paziņo,
ka 1929. g. 9. novembrī, pīkst. 10

un uz pagasttiesu likuma 108. un
109. p., ar šo izziņo, ka Dvietes
Tožu
mājā
Siguldā,
pag. Dvietes muižā dzīvojošais dienā,
pārdos Voldemāra Cīruļa kust.
Antons Pētera d. Aleks pieņem
sastāvošu
no
vaislas
mantu,
bērna vietā — adoptē savas sievas
Zofijas Aleks, dzim. Pleps ārlau- ērzeļa un novērtētu par Ls 500.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
lībā dzimušo
meitu Viktoriju
Pleps

10 g.

v.,

piešķirot

viņai

visas likumīgā bērna mantošanas
tiesības un uzvārdu Aleks.
Varbūtējus

iebildumus pret

šo

adopciju var iesniegt šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas„VaI-

dības Vēstnesī", bet pēc

ši ter-

miņa notecēšanas iesniegtie

iebil-

dumi netiks ievēroti un adopcija
tiks atļauta.
17284z
Priekšsēdētājs J. Sproģis.

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
1929. g. 26. oktobrī.
17572

Tiesu izpild. E. Liepiņš

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 6. novembrī, pīkst. 2
dienā, Kokneses pag. „Ozoliņos"

pārdos

Pēteram Zemitim

piede-

rošo kustamu mantu, sastāvošu
no divām govīm un vienas teles
un

novērtētu

Izzināt

par Ls 370.

sarakstu, novērtējumu,

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.

6. novembrī,

dienā,
31,
pārdos kokrūpniecības a/s „Provodņik" kustamu mantu, sastāvošu no viena liela ekzaustera
un vienas tvaika mašīnas, novērtētu par Ls 20.000.
Izzināt sarakstu, novērtējumu ,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā,

pulkst.

Ganību

10

dambī

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 28. okt.

17570

Tiesu izp. O. Stellmachers.

17555

izp.

A.

Ozoliņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

tiesu izpildītājs
paziņo,
šā gada ,,Valdības Vēstneša"

ka

193.

num.

izsludinātā

Pēterim

Jansonam piederošo Strazdes pag.
,,Sauliešu Ne 15 F" māju, ar
zemes grāmatu reģ.
Ne 2080
pārdošana publiskā izsolē 1929. g.
30.

oktobrī,

pīkst.

10

rītā,

ATCELTA.
Jelgavā, 1929. g. 26. oktobrī.

1929. g.
dienā, 17556b
Tiesu izp. K. Burdais.
Rīgā, Mīlgrāvja ielā Na 3, pārdos
apgabaltiesas Jelgavas
Jelgavas
2.torgos Adelesun Benedikta Ivanpilsētas
tiesu izpildītājs
paziņo,
čiku
kustamu
mantu,
sastāvošu
Kuldīgas iec. miertiesnesis uz
ka šā gada ,,Valdības Vēstneša"
no
viena
pianino,
vienas
kumodes
civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
193. num. izsludinātā Andrejam
un vienas raspuskas, novērtētu
un 2079. p. p. pamata uzaicina
Bilandam
piederošo
Pastendes
visus, kam būtu uz 1929. g. par Ls 1090.
pagasta
,,Māla
kainu"
māju.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ar zemes grām. reģ. Ne
28. martā Francijā, Bordo ostā,
1365,
mir.

Alekša

Anša

d.

Ansona

6.

paziņo,

Tiesu

pilsētas

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs

1929. g. 25. okt.

Jumpravā,

Ne

novembrī,

ka

pīkst.

10

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

atstāto mantojumu kādas tiesības varēs pārdošanas dienā uz vietas.
kā

mantniekiem, legātāriem,

fi-

deikomisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu la'kā, skaitot
no

iesp'ešanas

sludinājuma

dienas

,,Valdības Vēstnesī".
Termiņā

nepateiktā

stiesības

Rīgā,

M'ertiesnes's

C. No 1273 29
ļ. Gertmans.

Valmieras apr. 3. iec. miertiesu.,

saskaņā ar sodu lik. 218. p. izsludina, ka ar viņa 1929. g. 27. sept.
spriedumu krimināllietā Ne 84! —
1929. g., tirgotājs Jānis Jāņa d.
Saknīte,

dzīv.

Nabes

pag.,

Rat-

nieku mājā, par sanitāro noteikumu
neizpildīšanu pārvadājot
lik.
pārdošanai gaļu, uz sodu
209. p. pamata sodīts ar Ls 30,—
vai

pierādītā

maksātnespējas

gadījumā ar arestu uz 10 dienām.
Spriedums stāj: es likumīgā spēkā.
Limbažos, 1929. g. 24. oktobri.
1744Iz
Ne 2035
Miertiesnesi Ozols.
Latgales apgabaltiesas Varakļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 8. oktobra lēmumu un pamatodamies uz civ
proc. lik.
1401. p. un civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p.. uzaicina
1923. g. 4. jūlijā mirušā Andriva
Vincas
d.
Dubrovska
mantniekus pieteikt savas mantošanas

tiesības augšminētam miertiesnesim

uz

nelaiķa

atstāto

kustamu

un nekustamu
mantību, kura
atrodas Atašienes pag. Jauniešu
sādžā, — sešu mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".
Pēc šī termiņa izbeigšanās nekādas

prasības

vairs netiks

pie-

ņemtas.
Varakļānos, 1929. g. 8. oktobrī.
15929z

Miertiesnesis Skromāns.

pārdošana publiskā
30.

Andersona

mantu,

klavierēm

sastāvošu

novērtētu

no

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

Rīgā, 1929. g. 17. oktobrī.
17577

Tiesu

Jelgavā,
17557b

izp. J. Grīnios.

10

rītā,

1929. g. 26. oktobrī.

Tiesu izp. K. Burdais.

"Citu iestāstu
sludinājumi.

ku-

par Ls 500.

izsolē 1929. g.

pīkst.

ATCELTA.

Tiesu izp. O. Stellmachers.

Antona

oktobrī,

17571

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
5. novembrī,
pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ne 136, dz. 38,

ieskatīs par spēku zaudējušām. pārdos
Kuldīgā, 1929. g. 18. oktobrī. stamu
16785x

1929. g. 22. okt.

v

J

Rīgas oilias lombards,
Kaļķu ielā Ne 9, ieeja no Zirgu
ielas Ne 12,

izūtrupēs

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka
1929. g.
9. novembrī, pīkst. 10 dienā, 1929. g. 5. un 6. novembri,
Rīgā, Kundz'ņsnlā III līn. Ne24, pīkst. 6 vakarā, zelta un sudraba
pārdos Rūdolfa Mellupa kustamu
lietas, apavus, drēbes, tepiķus,
mantu, sastāvošu
no I motorveļu, kažoka priekšmetus, trau-

la' vas, novērtētu par Ls 600,—. kus, daž. met. un c. neizpirktas
Izz>nāt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā,

Tiesu

Rīgas

izp.

tiesu

Rīgas apr.

izpildītājs

paziņo,

ka 1929. g. 5. novembri, pīkst.

10

dienā, Slokas pagasta Kauguros
pārdos
Emīlijas Boitman
kustamu
mantu,
sastāvošu no
im un 2 cūkām un novērtē! u

par

Ls 600.

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

1929. g. 25. oktobrī.
17575
Rīgas

Tiesu izpild.

E. Liepiņš.

apgabaltiesas

Rīgas apr.

1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 5. novembrī, pulkst.
dienā,

no

līdz

maijam

Slokā,

Tirgus

2.
Ne 5. 1. un
Alberta Druzeiko
sastāvošu

no

20.

1929.

lietas, kas ieg. 7. maija

ar

\o\ s c 895400—908109,

J. Grīnios.

apgabaltiesas

nepagarinātas

ķīlātas

1929. g. 23. oktobrī.

17578
1. iec.

un

12

laukumā

izsolē

pārdos

kust.

mantu,

ozolkoka

gultām

kā

arī

izūtrupēšanai

nodotās

mantas.

Pagarināšana

jāizdara

vienu

nedēļu

priekš galīgā termiņa notecēšanas.
17562
Madonas

apr. priekšnieka

1. iecirknī paziņo,
5. novembrī, pīkst.

ka

pal.
1929. g.

10, pie Oļu
izpārdota
pagasta nama
tiks
otrreizējā vairāksolīšanā pils.Gustam Zvejniekam piederoša ku-

stama

manta,

sastāvoša

no

1

dzelzsasu vāģiem - platformas un
nocenota par Ls 19.73, izpildot
pirmās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos rakstu
no 1929. g. 22. augusta ar Ne 31 36
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-

tas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
17293z

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā,

Valdemāra ielā

P. ī. Departamenta

1-b.

Pīebalgas

galvenā darbnīca

pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 5. novembrī, Dzērbenes pagasta mājā

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:
Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
1) Tirzas pagasta namā, Tirzā, darbnīcas komercdaļā, Vidzemes šos. 19, līdz š. g. 11. novembrim.
1929. g. 13. decembrī, pīkst. 10
dienā, pārdos
atklātā
vairāk8. Daugavpils kājnieku pulks
solīšanā tiesību uz saimniecību
pārdos
jauktā-rakstiskā un mutiskā vairāksolīšanā 1929. g. 14. noar ēkām, meliorācijām un citiem
vembrī, pulkst. 11, Cēsīs, Jaunā ielā Ne 3,
2*
zemes piederumiem, kura atrodas Madonas apriņķī, Tirzas
šādas mantas:
pagastā, sastāv no Sulubērzu III

pērk 1 \\iis\tmt motoru
vai seouatoni or jaudu apm. Z5 PS.

ilggadīgās rentes mājas

šķirta

un

Pētera dēlam
Krūtainim (skat. Zemes* Ierīcības
Vēstnesi Ne 40, lapas pusē 44,
kārtas Ne 6643).
2) Saimniecība
sastāv no:
a. zemes kopplatības 37 pūrv.,
b. dzīvojamas ēkas, kūts un klēts.
3) Solīšana sāksies no Ls 600.
4)

Vilnas lupatas

pie-

Izsolē

varēs piedalīties

per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:
a. Drošības naudu '/8 no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 120;
b. Centrālās
zemes ierīcības
komitejas apliecību, ka pirno
cējam atļauts
iegūt
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.
Lūgumi dēļ apliecības izsniegšanas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 nedēļas pirms izsoles dienas.
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemaksātā drošības
nauda līdz '/e
no nosolītās summas. Pārējās 4 /«
jāiemaksā
Valsts zemes bankai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.
Šo prasību neizpildīšanas gadījumā pircējs zaudē iemaksāto

3350 klgr.

Kokvilnas lupatas
Nātnas lupatas

Rūdolfam

480
60

Brezenta lupatas

100

Dažādas lupatas

500

Daugavpils

virsmežniecība

,,
,,
,,

1. Jiuģošu mežu.
I iec. mežniecībā,

Dzērbenes

novadā, pēc platības 5 vienības no

0,29 līdz 0,69 ha, vērtībā no Ls 200 līdz Ls 650 un Gatartas no-

vadā 1 vienību pēc platības 1,07 ha, vērtībā Ls 331;
II iec. mežniecībā, Jaunpiebalgas novadā, pēc celmu skaita 8 vienības no 6 līdz 780 kokiem, vērtībā no Ls 60 līdz Ls 1000, pēc
platības 3 vienības no 2 līdz 11,97 ha, vērtībā no Ls 500 līdz
Ls 4500 un Jaunpiebalgas nov. II daļā, pēc platības 9 vien.
no 1,19 ha līdz 5,55 ha, vērtībā no Ls 18 līdz Ls 214;
III iec. mežniecībā, Ramkas novadā, pēc celmu skaita 7 vienības no
7 līdz 52 kokiem, vērtībā no Ls 20 līdz Ls 300 un pēc platības
4 vienības no 0,20 līdz 0,70 ha, vērtībā no Ls 35 līdz Ls 150;
IV iec. mežniecībā, Bānūžu novadā, pēc celmu skaita 4 vienības no
452 līdz 1466 kokiem, vērtībā no Ls 130 līdz Ls 630, pēc platības
4 vienības no 0,40 līdz 0,80 ha, vērtībā no Ls 250 līdz Ls 520
un Sērmūkšu novadā, 1 vienība pēc celmu skaita ar 831 koku,
vērtībā Ls 150.

2. JZocivstus, nomizotus fzofius.
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Latv. universitātes mācību u. izmēģinājumu virsmežniecība
1929. g. 11. novembrī, pīkst.
Vecauces pagasta valdes telpās,

pārdos jauktā izsolē

1 dienā, Aucē,

1925. g. 15. aprīļa

likuma

pamata.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgas vienības vērtības. Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, par kuru
noplēšanai šādas ēkas:
Izsol. vien. Ne 1, Lielauces muižas centrā akmeņu laidaru 47 m gar., vienība nosolīta. Kā drošības naudu pieņems ari Latvijas bankas un
12 m plāt., ar dakstiņu jumtu un piebūvi 20 m gar., 12,5 m plāt. kreditbiedrību garantijas.
Gatavus materiālus pārdos pret tūlītēju samaksu saskaņā ar
ar 2 ķieģeļu
starpsienām un arī ar dakstiņu jumtu; laidara
Materiāli pircējam jāpieņem tādā
un piebūves sienu biezums 0,8 m, augstums (neskaitot pamatu) virsmežniecības nosacījumiem.
stāvoklī, kādā tie atrodas nokrauti mežā, bez šķirošanas un pār3,7 m. Novērtējums Ls 1100,—.
Izsol. vien. Ns 2, turpat mūra pagrabs 23 m gar., 10 m plāt.,' ar mērīšanas, pēc virsmežniecības uzdotā mēra.

6,5 tonnas svaigos

liellopu soļos
pulkam

1.
decembra
31. martam.

laikā

līdz

no

1929. g.

1930.

g.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra

apstiprināto nosacījumu
un mežu un. meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma

pamata.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
rijas pulka
Krustpils
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
štābā,
muižā, saskaņā ar likumu par 10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
darbiem
un piegādēm
valsts Pēc nosolīšanas drošības nauda
papildināma
līdz
10 % no
vajadzībām. Izsoles dalībniekiem summas, par kuru vienība nosolīta.
līdz izsoles sākumam jāiemaksā
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizpulka kasē 10% drošības naudas ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
no pieprasītās cenas.
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garanAr izsoles noteikumiem
var tijas.
iepazīties
Par vienību Ns 1 jāmaksā
drošības nauda ciršanas vietu
Latgales
artilērijas
pulka štābā, Krustpils muižā, tīrīšanai Ls 13,— un mežu kultūru
darbu izvešanai Ls 13,—,
darbdienās no pulkst. 9—17.
par vienībām NeNe 2—13 jāmaksā apvienotā
drošības
nauda
Piezīme. Likums par darbiem ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbu izvešanai — 20%
un piegādēm valsts vajadzībām apmērā no vienības pārdošanas summas,
pie kam drošības
izsludināts
,,Valdības Vēstnesī" nauda paliek mežu departamenta rīcībā. Ciršanas vietas vienībām
1927. g. 54. numurā.
17471
NeNs 2—13 notīrīs mežu resors.
Pārējām vienībām drošības naudas cirsmu tīrīšanai 3%
Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
un meža kultūru darbu izvešanai
15% no vienības pārdošanas
paziņo, ka 1929. g. 7. novembrī, summas.
pīkst. 11, pie Saikavas pag. nama
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
tiks izpārdota vairāksolīšanā Jāno izsoles pēc saviem ieskatiem.
nim Krūklis piederoša kustama
Tuvākas
ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
manta, sastāvoša no 1 ekseļmežziņiem.
mašīnas. jaunas, nocenotas par
17479
Nīcas virsmežniecība.
par Ls 40,—, izpildot Pirmās
apdrošināšanas sabiedrības nePīebalgas virsmežniecība
gadījumos
laimes
rakstu
no
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 5. novembrī,
1929. g. 24. sept. ar Ne 5463.
Dzērbenes pagasta
Izzināt
sarakstu, atsevišķas namā,
mantas nocenojumu, kā arī apsaimnieciskā kārtā sagatavotus materiālus:
Izsole

skatīt

notiks

Latgales

pārdodamo

mantu

artilē-

varēs

vembrim pīkst.

Izsolē var
un rakstiski.

dienā

uz

vietas.

11.

par derīgu.

piedalīties mutiski
17470

Pasienes pagasta valdei,

Rozulas

sludina

par

17448x

pag.

valde

nederīgu

ar

so

iz-

nozaudēto

Latvijas iekšzemes
pasi
ser.
CL Ne 000374, izd. no Lielstraupes
Ludzas apriņķī, vajadzīgs
pilnīgi patstāvīgi spējīgs strādāt pag. valdes 1927. g. 8. novembrī
ar reģ. Ne 174 ar Jāna Bokmana
vārdu.
,
1670!x

darbveža palīgs

ar ne mazāku kā
4 - gadīgu
Valkas pagasta valde izsludina
pašvaldības praksi, un iestrādāļuš. par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes
pasi
Reflektanti-(tes) tiek uzaicināti PZ Ne 4646, izd. no Valkas pag.

2 kancelejas ierēdni.

sludinājumi.
Rīgas papīrmalkas
akciju sabiedrība s
ārkārtējā

akcionāru uiiin

notiks 1929. g. 14. nov., pīkst. 18,
Rīgā,
1. Pils
ielā
Ne 23.
Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums;
2) Akciju
sabiedrības likvidācijas jautājums;
3) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
17566b
Valde.
Maksātnespējīgu

parādnieku:

Mendela un Zalmana Gutkinu
zvērināts kurators, zvēr. adv.
pal. Jānis Volkovs
caur šo
uzaicina

visus

maksātnespējīgo

parādnieku Mendela un Zalmana
Gutkinu kreditorus ierasties š. g.
7. novembrī, pīkst. 19 — viņa
kantorī,
Rīgā
Elizabetes
ielā
Ne 77, dz. 3 uz
pilnu kreditoru sapulci.

Dienas

kārtība:

1) Zvērināta kuratora ziņojums
un
darbības
pārskats;

2) Zvērināta

kuratora

atalgo-

jums;

3) Konkursa
4)

valdes

vēlēšanas;

Dažādi jautājumi.

1929. g. 26. oktobrī.
17563b
Zvērināts kurators zvēr. adv.
palīgs J. Volkovs.
Grobiņas un apkārtnes mednieku

biedrības
LOTERIJAS
izlozē krituši vinnesti uz šādiem
MANTU

numuriem:

10, 20, 36, 45, 64, 76, 92, 111,
115, 116, 132, 134, 135, 153,
162, 166, 171, 179. 185, 221,
225, 228, 229, 252, 267, 270,
284, 297, 317, 331, 342, 377,
387. 402, 418, 425, 495, 499,
516, 538, 540, 564, 586, 631,
640, 647, 663, 688, 689, 701,
711, 744, 796, 801, 806, 820,
883, 891, 935, 958, 968, 1012,
1016, 1021, 1029, 1041, 1089,
1092, 1096, 1114, 1146, 1209,
1221, 1257, 1269, 1272, 1291,
1322, 1326, 1337, 1354, 1368,
1464, 1477, 1479, 1511, 151$,
1600, 1604, 1645, 1655, 1702,
1712, 1734, 1743, 1793, 1801,
1817, 1837, 1868, 1929, 1938,
1944, 1957, 1958, 1977, 1979.
Vinnesti izņemami viena men.
'
1715bx
laikā.

pieteikties: uz darbveža palīga valdes 1927. g. 30. novembri
vietu pie pagasta padomes līdz ar Olgas Grafs vārdu;
2) karaklausības apl. Ne 14025,
1929. gada 21. novembrim, bet
uz kancelejas
ierēdņu
vietām izd. no Valkas kara apr. priekšu.
pie pagasta valdes
vistuvākā 1925. g. 23. septembrī ar Jāņa
16597x
laikā,
iesniedzot
dokumentus: Pētera d. Broka vārdu.
1) par līdzšinējo nodarbošanos,
Viļakas pag. valde ar šo iz2) izglītību, 3) ārsta apliecību
Finieru fabrikas
par veselības stāvokli un 4) par sludina par nederīgu nozaudēto
pasi Ne 34494/234, izd.
krimin. un politisko uzticamību. zirga
Jfutius (Fotempt*
ar Pētera
Kandidātiem, kas vēlas ieņemt 1929. g. 19. jūlijā
akc. sab. valde
minētās vietas, bez valsts valodas Pētera d. Borisova vārdu.
jāprot arī krievu valoda.
paziņo, ka uz pilnas sapulce*
Viļakas pag. valde ar šo iz'
Alga: darbveža palīgam Ls 90
1929 . g. 12. febr. lēmuma akciosludina
par
nederīgām
šādas
mēnesī un kancelejas ierēdņiem
nāriem tiks izmaksāta par 192 °- & .*
nozaudētas Latvijas pases:
apmērā, novelkot
katram Ls 80,— mēnesī, ' bez
1) pase K T 008537—4137, izd. dividende 12%
ar
dzīvokļa, apkurināšanas un apnodokli t. i. Ls 114,— P
5%
no Viļakas pag. valdes 1928. g.
gaismošanas.
akciju ā Ls 1.000,—.
13. aprilī
ar Aleksandra
Jēizmaksāta
Dzelzceļa stacija: Zilupe 12 km.
Šī ' dividende tiks
kaba d. Leonova vārdu;
Pasta adrese: Pasiene.
pēc kupona
Ne 4 uzrādīšana.
2) pase KP 011624—424, izd.
'ielā 4, finieru
Pasienē, 1929. g. 25. oktobrī. no Viļakas pag. valdes 1927. g. Rīgā, Tvaika
Potempa akc.
fabrikas
Jūlius
Ne 5350.
17459b
2. dec. ar Pētera Borisa d. sab. kasē.
Valdei
17561b
Priekšsēd. Kravčenko.
Borisova vārdu;
Darbveža v. i. Rob. Ķempe.
3) pase KT 008412—4012, izd.
no Viļakas pag. valdes 1928. g.
Cēsu apriņķa cietuma priekš- 3. aprilī ar Staņislava Antona d.
Ārstu ievērībai.
nieks izsludina par nederīgu noDupuž vārdu;
Nupat iznāca un dabūjami
zaudēto Purmaļa Eduarda, dzim.
4) pase KT 008573—4173, izd. atsevišķos novilkumos
1898. g. ties. zaud. apliecību
ar Ns 7439, izd. no Rēzeknes- no Viļakas pag. valdes 1928. g.
Noteikumi
16. aprilī ar Aleksandra LudLudzas kara apr. pr-ka 1925. g.
vika
d.
Kuzmans
vārdu;
par ārstu reģistrāciju tin
26. aprīlī.
15732b '
5) pase KP 012105—905, izd.
ārsta-speciālista nosauDaugavpils apr. pr-ka palīgs 1927. g. 17. decembrī ar Jāzepa
II iec. atsauc savu sludinājumu, Nikolaja d. Stotaka vārdu;
kuma lietošanu.
ievietotu ,,Valdības Vēstn.", jo
6) atsauc š. g. ,,Vald. Vēstn."
Eksemplārs maksā 5 sautj
pils. Feliksa-Pētera Malnera kara199. num. iespiesto sludinājumu,
eksempiPar
piesūtīšanu līdz 10
klausības apl., izd. no Daugavpils jo pase ser. KP 011419—219 no
3 sant. atsevišķi.
kara apr. priekšnieka no 1928. g. 1927. g. 16. sept. ar Broņislava
14. septembra ar Ns 12853, ir Zigmana d. Kupriša vārdu — ir Valsts tipografijaRigMj

I iec. mežniecībā, Dzērbenes novadā, 1928. g. cirsmā, kvart. 10,
21, 23 un uz 7. apg. mežsarga dienesta zemes, 1927. g. cirsmā^
Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec. kvart. 39, dedzināmo malku 5 vienībās no 30,75 līdz 97,50
steru
paziņo, ka 1929. g. 7. novembrī, vienība, vērtībā no Ls 80 līdz Ls 225.
pie
Saikavas
nama
11,
pag.
IV
pīkst.
iec.mežniecībā, Bānūžu novadā, 1929. g. cirsmā, kvart. 11,
tiks izpārdota vairāksolīšanā Jāņa 18 un 19:
1) dedzināmo malku 10 vienībās no 30 līdz 150 steru
piederoša
kustama
manta,
Rudeņa
vienība, vērtībā no Ls 63 līdz Ls 345 un 2) oša baļķus 1 vienībā
no
miežiem,
apmēram
sastāvoša
— 43 gab., vērtībā par Ls 240.
400 kg, nocenotiem par Ls 50,—,
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
izpildot Pirmās
apdrošināšanas
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
sabiedrības nelaimes gadījumos
10%
drošības naudas no attiecīgas vienības vērtības, kura pēc
rakstu no 1929. g. 17. augusta nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas. Kā
droar Ne 223 239.
šības naudu pieņems arī Latvijas
banku un kredītiestāžu
gasarakstu, atsevišķas rantijas.
Izzināt
mantas nocenojumu, kā arī apIzsolē izsludinātie materiāli pircējam jāpieņem tādā stāvoklī ,
skatīt pārdodamo mantu varēs kādā tie uz vietas
atrodas, bez pārmērīšanas un šķirošanas.
17478
dienā
uz
vietas.
pārdošanas
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Iekšlietu min. Pasu nodaļa izIzsoles vienību saraksti ar malkas grēdu numuriem un nosludina par nederīgu Miķeļa Al1*
švanga ārzemju pasi A Ne 000573, teikumi virsmežniecības kancelejā.
16179
Piebalgas virsmežniecība.
izd. 1928. g. 5. martā Rīgā.
atrasta

pārdošanas

prefektūra

Ādas vecas
800
,,
II iec. mežniecībā, Jaunpiebalgas nov. II daļā 1 vienību ar 140 noDzelzs veca
950
,,
cirstiem un nomizotiem kokiem, vērtībā Ls 28.
Skārds vecs
150 ,,
Tērauds vecs
20
,,
Sesavas pagasta valde
3. fefivestrētus, gatavus materiālus.
izsluRakstiski piedāvājumi iesniedzami pulka saimniecības daļā II iec. mežniecībā, Jaunpiebalgas novadā, 4 vienības stut- un papīr- dina par nozaudētu un tamdēļ
līdz vairāksolīšanas dienai un vairāksolīšanas dienā — kommisijas
nederīgu
zirga
pasi
Ns
636, izd
malkas, egles kluču un dedzināmas malkas no 23 līdz 80 steriem,
17469x
no Sesavas pag. valdes 1926 s
priekšsēdētājam.
vērtībā no Ls 19 līdz Ls 106.
Ar vairāksolīšanas nosacījumiem var iepazīties un pārdodamās
22. februārī Jānim O gle pierlntā
rlarhrlif>n5Q nn nillkst Q
Mežu un meža materiālus pārdos uz zemkopības ministra apmantas ansltartt njilb-a ^aimniprīhnc. .
15.
....
derošu melnas spalvas zirgu
stiprināto nosacījumu un mežu un meža materiālu pārdošanas
16594.x

Drošības nauda izcirtumu tīrīšanai jāiemaksā: valsts mežos
ķieģeļu šķērssienu. Pagraba sienu biezumus 0,9 m, augstums
Novērtējums Ls 600,—.
(neskaitot pamatu) 3,1 m.
3% un uz fonda zemēm 10% apmērā no vienības nosolītās summas.
Ēku ieguvējiem tās jānoārda, iegūtie materiāli jāizved un Mežu kultūru darbu izvešanai valsts mežos jāiemaksā 15% no vienības nosolītās summas. *
ēku vietas jānolīdzina līdz 1930. g. 1. maijam.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
Pirmās vienības nosolītajiem jānodod mežniecībai bez kādas
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
1*
atlīdzības 4000 gab. no ēku starpsienām iegūtie un no kaļķiem noTuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mežtīrīti veseli ķieģeli un 7500 gab. dakstiņi.
ziņiem.
14806r
Piebalgas virsmežniecība.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai 10% drošības naudas skaidrā naudā no novērtējuma summas,
Latvijas
universitātes
leģitiRīgas pret. 2. iec. priekšnieks
drošības naudu un tiesību uz kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi nebūs no- paziņo, ka š. g. 5. novembrī, mācijas kārtiņa Ne 4567 ar Almas
saimniecību.
Ne a 3928Ē
10 no rīta, Elizabetes Venteris vārdu pazaudēta un
drošināti ar drošības naudu 10% apmērā skaidrā naudā no pie- pīkst.
Rīgā, 1929. g. 26. oktobrī.
ielā Ne 6, dz. 5, pārdos vairāk- ar šo tiek izsludināta par neatzītas.
17559
Valsts zemes banka. dāvātās summas, netiks
derīgu
17568b
Nosolītajiem I nedēļas laikā no izsoles dienas jānoslēdz ar solīšanā Zāmueļa Veinberga ku^
mežniecību līgums.
Pirms materiālu aizvešanas pircējam jāsamaksā stamu mantu, sastāvošu no perNodokļu departamenta
dažādu
Izglītības ministrijas Žīdu izmaksājumu piedzinējs paziņo, ka visa nosolītā summa un jānodod mežniecībai augstāk minētie siešu tepiķa un klavierēm, kopglītības pārvalde
izsludina par
vērtībā par Ls 1639,56.
17564b
1929. g. 4. novembrī, pulkst. 11 materiāli.
nederīgiem
šādus
ar
skoloTuvākas ziņas L. U. mācības un izmēģinājumu mežniecībā
dienā, Rīgā, Šķūņu ielā' Ne 32,
tājas Rebekas Šteins vārdu izpārdos
vairāksolīšanā
Johna Lielauces muižā, tāļrun. Aucē Ne 16 vai Ns 22.
sniegtos un nozaudētos doku9. Rēzeknes kajn. pulks mentus:
17393b
Mežniecības vadītājs. .
Nelsona kustamu mantu, no1) Žīdu izglītības pārizdos 1929. g. 14. novembrī,
vērtētu par Ls 830,— un savaldes 1927. g. 8. aug. skolotājas
pīkst.
11,
jauktā
izsolē
Nīcas virsmežniecība
stāvošu no viena dzelzs naudas
pagaidu apliecību Ne 629/1805;
skapja
un
diviem
spoguļiem, pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 2. decembrī, Liepājā, Prefektūras 19.000 kg skābu kāpostu 2) Daugavpils pilsētas sieviešu
viņa dažādu nodokļu
parāda telpās, Skrīveru ielā Ns 7,
vidusskolas
1924. g. 30. jūn.
piegādāšanu
segšanai.
gatavības apliecību Ne 474/163/
augošu mežu pēc platības un celmu skaita:
pulka tekošām vajadzībām par 1368, 3) Valsts Rīgas žīdu divRīgā, 1929. g. 25. oktobri.
17567
Piedzin. A. Ozoliņš. A. Agrākās izsolēs pārdotas vienības no kurām pircēji atteikušies. laiku no 1930 g. 1. janvāra līdz gadīgo paidagoģisko kursu 1927.g.
1930. g. 31. martam 9400 'kg un 20. jūn. apliecību Ne E 1391 un
III iec. mežniecībā, Grobiņas nov., pēc platības 1 vienību
par
laiku
no
1. aprīļa līdz 4) Žīdu izglītības pārvaldes žīdu
Latgales artilērijas pulks 0.27 ha, vērtībā Ls 365,—; un pēc celmu skaita 12 vienības no 31. maijam
skolotāju vasaras kursu 1928. g.
1930. g. 9600 kg.
21—64
kokiem,
vērtībā
no
Ls
24
līdz
Ls
172,—.
izsludina
Izsole notiks Rēzeknē, Viļānu 25. aug. apliecību Ne 14/83/E9861.
B. Pēc takses.
17565b
ielā Ne 21, pulka štābā
rakstisku izsoli
IV iec. mežniecībā, Gaviezes un Sustas novados, pēc platības
Rakstiski piedāvājumi slēgtās
Ilūkstes apr. pr-ka pal. II iec.
š. g. 12. novembrī, pīkst. 11, uz 1 vienību
2,05 ha, vērtībā Ls 157,—; un pēc celmu skaita ^ vieaploksnēs
ar
uzrakstu:
„Uz atsauc savu sludinājumu ,,Vald.
nības no 6—357 kokiem, vērtībā no Ls 12 līdz 370,—.
9. Rēzeknes kājnieku pulka skābu Vēstn." š. g. 239. num. Kriša
V iec. mežniecībā, Nīcas nov., pēc celmu skaita 14 vienības,
kāpostu izsoli" līdz ar drošības Sala pases ser. KV Ne 007840
vērtībā no Ls 84 līdz Ls 529,—.
naudu Ls 0,03 sant. no kg ie- nozaudēšanas lietā, jo minētā
VI iec. mežniecībā, Grobiņas nov., pēc platības 2 vienības
sūtāmi pulka štābā līdz 14. no- pase ir atrasta un uzskatāma
no 0,23—1,86 ha, vērtībā no Ls 182 līdz Ls 1790,—.
piegādi

pilsētas

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi ser
BL
Ne 014590, izd. no Daugavnik
prefektūras 1928. g. 2. maija'
ar
Sloma Stolpers vārdu.
] 6697x
Daugavpils pils. prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas
iekšzemes pasi
ser
BL Ne 016378, izd. no DaugavnMŠ
prefektūras 1928. g. 21. maijā
ar
Veromkas Rurans vārdu .
16698x
Daugavpils pils. prefektūra^
sludma par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes
pasi
ser
BL Ne 006911, izd. no Daugavpils
prefektūras 1928. g. 4. februāri
ar Jāņa Timofejeva v.
16699x
Ilūkstes apr. pr-ka palī gs II iec
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pas ' ser KZ
Ne 018806, izd. no Bebrenes nag
valdes 1928. g. 15. febr. ar
Olgas Krimels vārdu.
] 6696x

un

skaitās

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

par derīgu.

atrasta.

I6709x

