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Bij. Saeimas deputāts

I

PĒTERIS KORECKIS

h

miris 1929. g. 19. novembrī

I

Saeima.

1.aprīlim atļaujas no Tukuma virsmežziņa
spēkā līdz 1930. g. 1. aprīlim. Turpmāk

izdotās ciršanas atļaujās
atzīmēt
atļaujas derīguma laiku — 1 gadu
izdošanas dienas.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

Rīgā, 1929. g. 12. novembrī.

1929. g. 22. novembrī.

Nr. 487.
Pārvietoju dienesta labā Zemgales arti-

arī
no

JNs20618.

Mežu departamenta direktora vietā
J. Robežnieks.
Mežierīcības daļas vadītājs P. Delle.

lērijas pulka virsleitnantu Arvedu Lullu

uz Armijas štābu un
virsleitnantu

Auto-tanku

6. Rīgas
Ēvaldu

Iecelšanas.

kājnieku

Azaci

uz

pulku.

Rīkojums
Pārdēvēju

Valsts Prezidents G. Zem gals.
Kara ministra v. E. Laimiņš.

J\° 566.

darba inspektoru

slimo

kasu lietās

Voldemāru Nakeli par 4. rajona darba inspektoru
Rīgā, skaitot no 1929. g. 13. novembra.
Rīgā,

1929. g. 13. novembrī.

Tautas labklājības ministris V. Rubuls
Departamenta direktors F. Roze.

SAEIMA.
Sēde 22. novembrī.
Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kal-

niņš pulksten 5.
Uz E. Radziņa priekšlikumu noņem
no dienas kārtības
likumprojektu par
zemes atsavināšanu Valmieras šaursliežu
dzelzceļa stacijas vajadzībām, nododot to
atpakaļ juridiskai kommisijai.
pārgrozījumi
likumā
par
Iesniegti
sociālo apgādi. Tos motivē K. Būmeistars. Pēc garākām debatēm grozījumu

projektu vienbalsīgi nodod sociālās
došanas un budžeta kommisijai.
Nolasa jautājumu
valdībai
bezdarba posta apkarošanu.
jumu motivē A. Veckalns.
To
tālāk Saeimas kārtības rullī noteiktā

likumpar
Jautā-

virzīs
kārtā.
landesvēra

Tad nāk
apspriešanā
likums. Pēc tam, kad par šo likumprojektu runājuši F. Cielens un A. Rudens , Saeima aizklātā balsošanā ar 51 pret
® balsīm, 6 atturoties, likumu pieņem.

Tad sēdi slēdz.
Nākošā sēde otrtdien, pulksten

Pusdienas

5 pēc

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.
. '^vērojot

āki

I

Saeimas prezidijs

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.

pulka

I

nav

lr Sm-ežziņa

to, ka vēl

izlietojuši

daži

no

zemes

īpaš-

agrākā Slokas

v

izdotās atļaujas par koku
""sanu uz viņu gruntsgabaliem un caur
S aPgrūtina sekošanu mežaizsardzības
"nia pildīšanai, mežu
departaments
Zdori visas
,
izdotās
līdz 1927. gada
p ':,aJļ§ustam ciršanas atļaujas Jūrmalas
Sctas gruntsgabalos skaitīt par anulētām.
v
1927. gada 1. augusta līdz 1929. gada

*
Rīkojums N° 567.
Pārdēvēju 4. rajona darba inspektoru, Valmierā,
Teodoru Kūlu par 10. rajona darba inspektoru
turpat, ar līdzšinējo darbības rajonu, skaitot no
1929. g. 13. novembra.

Nr. 349.
17460. Āboliņš, Ernsts-Richards 30965/29. g.—
(17. X 29.)
17461. Annaitis,
Pēters
Jāna dēls.
—

27879/29. g. (14. 11 29.)
17462. Barnels,
Fridrichs-Otto Ernsts. —
30196/29. g. (12. VIII 29.)
17463. Bergs,
Kristofors Georga dēls. —
30188/29. g. (7. VIII 29.)
17464. Birniks, Meise.
—
30190/29.
g.
(8. VIII 29.)
17465. Brodnickis,
Sigismunds - Jānis —
30193/29. g. (12. VIII 29.)
17466. Bariševs, Georgs Aleksandra d. —
30195/29. g. (12. VIII 29.)
17467. Bolšakova,
Marija
Jāna
meita. —
27787/29. g. (27. I 29.)
17468. Bomans-Biemels, Ksenija-Frīderika Augusta m. — 30966/29. g. (22. X 29.)
Hermans

Pētera

d.

—

30968/29. g. (23. X 29.)
17470. Burkovska, Elizabete — 27335/28. g.
(5. XII 28.)
17471. Burovs,
Michails Fenageja
d.
—
16744/25. g. (10. XI 25.)
17472.
25711/28.
17473.
30198/29.
17474.

Cšauls, Hugo - Viktors - Teodors
g. (12. VI 28.)

—

Cšauls. Hugo - Viktors - Teodors
g. (7. VIII 29.)

—

Elkess,

Ābrams

Libermana

30206/29. g. (7. VIII 29.)
17475. Elkans,
Mendels
(7. VIII

17476.
24026/27.
17477.
29805/29.
17478.
30828/29.

d.

Natālija

Kārļa

m.

—

29537/29. g. (23. V 29.)
17482. Hempels, Herberts Ferdinanda d. —
30216/29. g. (7. VIII 29.)
17483. Hans, Andrē Anša d. — 30217/29. g.
(7. VIII 29.)
17484. Heine, Erhards-Armins — 30218/29. g.
(7. VIII

29.)

17485. Haškovskis, Staņislavs. — 30221/29. g.
(7. VIII 29.)
17486. Hatkevič, Arvids Aleksandra d. —
30726/29. g. (26. IX 29.)
17487. Jirgensons, Marija
Krišus
m.
—
30977/29. g. (18. X 29.)
17488. Jākobsons, Aleksandrs — 30226/29. g.
(12. VIII 29.)
17489. Kovarskis,
Paulis Morducha
d. —
30232/29. g. (12. VIII 29.)
17490. Klāmans,
Antons Andreja
d. —
30941/29. g. (11. X 29.)
17491. Kalniņ, Alvīne Mikeļa
meita.
—
14514/25. g. (6. Vil 25.)
17492. Krauklis, Arnolds
Jāna
dēls. —
23465/28. g. (21. IV 28.)
17493. Landzbergs, Boleslavs Vikentija d. —
19035/26. g. 25.

II 26.)

Leščinskis,

Aleksandrs

30241/29. g. (12. VIII

—

Mārtiņa

d. —

.30239/29.

Markusa

d.

Solomons
Borisa
d.
Leibovics,
30237/29. g. (7. VIII 29.)
17498. Lasmans,
Kārlis. — 30238/29.

(7. VIII 29.)
17499. Liepinš,

Eduards

30296/29. g. (10. VIII

ļ
17500.
ļ 28365/29.
j
17501.
I
31044/29.

Indriķa

d.

—

g.
—

Hermana d. —

29.)

Putniņš,

17507.

Hermans

30953/29. g. (14. ' X 29.)
17508. Puchovs, Aleksandrs
29601/29.

g. (28. V

Jēkaba

d.

—

Timoteja d. —

29.)

17509. Ponomarenko, Konstantīns Jevdokima
dēls. — 27718/29. g. (11. I 29.)
Zalmans
Bēra
d.
—
17510. Rabiners,
30555,29. g. (6. IX 29.)
17511. Ragže, Ādolfs Dāvā d. — 31001,29. g.
(18 X 29.)

—

17512.

30207/29.

Raiss, Boriss Ābrama d. — 31255/29. g.

Michaila
Jāņa

m.
dēls.

Rūdolfa

d.

17513. Rutovs-Reika, Donats. — 30256/29.
(7. VIII 29.)
Arkādijs
Floriana
d.
—
17514. Ribaks,
'
29982 29. g. (15. Vil 29.)
17515. Rinkis,
Ariks
Andreja
dēls.
—
30777 29. g. (25. IX 29.)
dēls.
Jānis
Pētera
—
17516. Zariņš,
26. g. (16. VII 26.)
'
g.

Zovko-Zauka, Ādolfs Vikentija d. g. (12. VIII 29.)
Tumaševičs, Antons Aleksandra d. —
g. (12. IX 28.)
Ukenieks (Rudzi), Reinis Jēkaba d. —
g. (5. IV 29.)
17522. Urdangs,
Lāzers
Faiva
dēls.
—
30271/29. g. (12. VIII 29.)
17523. Valters, Herberts Aleksandra d. 30633/29. g. (19. IX 29.)
17524. Vandišs, Potapijs. — 28020/29. g
(26. II 29.)
17525. Vulfsons, Džems-Jēkabs. — 30273/29.g
(7. VIH 29.)
17526. Veselova, Varvara Pētera meita. —
31008/29. g. (21. X 29.)
Kriminālās policijas

pārvaldes

priekšnieks G. Tīfentāls.
Darbvedis Lakševics.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Otto
Kārļa
dēls.
Mikelsons,
—
g. (24. X 29.)
17502. JVlitkovs,
Aleksandrs Jēkaba d. —
30991/29. g. (19. X 29.)
17503. Miche 'lsons, Michails.
— 30275/29. g.
(7. VIII 29.)
Edi.
—
30028/29.
g.
17504. Novickis,
(22. VII 29).
17505. Olechnovičs,
Vitolds Vacslavad. —
30248/29. g. (7. VIII 29.)
17506. Pavārs, Edgars-Bruno. — 30242/29. g.
(7. VIII

g. (31. VII 29.)

17519.
30265/29.
17520.
26563/28.
17521.
28292/29.

Sakarā ar Kuldīgas apriņķa Pampāļu
pagastā
Dn
dažos
Liepājas - Aizputes
apriņķa
pagastos parādījušos trakuma
sērgu, pamatojoties uz 1927. g. ,.Vald.
Vēstn." 198. numurā publicētiem obligā-

29.)

Melnalksnis, Roberts
g. (22. IV 29.)

30114/29.

—

29.)

17497.

17517. Zariņš, Jānis Pētera d. — 21981/26. g
(12. VIII 26.)
17518. Sobinovs, Zilvestrs Anisima d. —

g.

(6. VIII 29.)

—

29.)

Forsukova, Marija
g. (19. VII 27.)
Jānis
Fridenfelds,
g. (2. VII 29.)
Gāršnieks, Roberts
g. (28. IX 29.)

Goldberg,

21524/26. g. (20. VII 26.)
17495. Levins,
Ginters
(7. VIII 29.)
17496. Lēventāls,
Hone

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta,

Balodis,

17481.

17494.

Rīgā, 1929. g. 13. novembrī.
Tautas labklājības ministris V. Rubuls.
Departamenta direktors F. Roze.

17469.

17479. Grabovskis,
Jāzeps — 31027/29. g.
(24. X 29.)
17480. Ganickis, Nikolajs Konstantīna d. —
28350/29. g. (25. IV 29.)

I

g.
—
—
—

toriskiem noteikumiem par trakuma sērgas
apkarošanu 3. pantu, izsludinu Kuldīgas
apriņķa Pampāļu un Skrundas pagastu
par trakuma

Uzdodu
dzami

sērgas apdraudētu

rajonu.

minēto

pagastu

valdēm

pasludināt

pagastu

iedzīvotājiem

stei-

obligātoriskos

noteikumus par trakuma
1., 2., 4., 5., 6,, 7.,
8., 9. un 10. pantu, kuri iedzīvotājiem
stingri jāievēro.
Ātrākai sērgas apkarošanai uzdodu policijai spert visus no viņas atkarīgus soļus
un rīkojumu un noteikumu neievērotājus
saukt pie likumīgas atbildības.
sērgas

apkarošanu

Kuldīgā, 1929.g. 21. novembri. N° 3776 1.
Kuldīgas apriņķa priekšnieks
Jansbergs.

Paziņojums.
Priekules pilsētas

Vakzaies iela ar pil-

sētas domes 1929. g. 2. novembra lēmumu
pārdēvēta par Raiņa ielu. Lēmums apstiprināts ar iekšlietu ministrijas paš-

valdības departamenta 1929. g. 19. ' novembra rakstu JVs 94445. Saskaņā ar
,,Saistošie noteikumi par nekustamo īpašumu numerāciju
un nama izkārtnēm
Priekules pilsētā" p. 6. attiecīgie uz-

raksti namu vai gruntsgabalu īpašniekiem
jāpārgroza 4 nedēļu
juma iespiešanas.

laikā

no šī sludinā-

Nacionālais teātris 10 gadu jubileju svinēs sest-

Pilsētas galva P. Šenbergs.
Sekretārs G. Freimanis.

Ārzemes.
Krievija.
,,United Press"

Londonā.
ziņo no
Maskavas: Vēl vienmēr Maskavā uzturas
apm. 12.000 vācu kolonistu no Sibirijas.
novietojušies jau
Tie
tā
pārpildītos
Maskavas priekšpilsētu kvartālos un ne-

pacietīgi gaida uz brīdi, kad tiem izsniegs
izbraukšanas atļaujas. Sākumā tie gan
gribēja izceļot uz Kanādu, kur jau kopš
ilgāka laika pastāv lielāka vācu menonitu
kolonija. Bet tagad tie būtu laimīgi, ja
atrastu sev pajumti vienalga kādā valstī.
Padomju valdība oficiāli paziņojusi, ka
būtu gatava izsniegt kolonistiem izbraukšanas atļauju, ja Kanāda būtu ar mieru
izceļotājus ielaist. Padomju valdība, tāpat
l«Pvācu

kolonija

Maskavā,

pa

starpām

dara

visu, lai aizturētu Sibirijā lielāku
skaitu vācu zemnieku, kas arī laužas uz
ārzemēm, jo jaunu tūkstošu kolonistu
ierašanās Maskavā izsauktu veselu katastrofu.
Jau tagad Maskavā esošo vācu
zemnieku stāvoklis ar katru

redzami

ļaunāks.

dienu paliek

Niecīgie

jau gandrīz pilnīgi

ietaupījumi

izsīkuši un

nelaimīgo

eksistence atkarājas no sabiedrības ziedojumiem.

Maskavā, 22. novembrī.

TĀSS ziņo,

ka 23. novembrī no Ļeningradas

uz dzimteni

diju ,,Sieviete , ko

Māksla.

pirmā

izbrauks

vāciešu grupa, kurā

ietilpst ap 300 kolonistu ar ģimenēm.

LTA.

dien, 30. novembrī. Pulksten 11 rītā teātfa darbinieki apmeklēs Brāļu kapus, kur noliks vainagu.
Apmeklēs arī mirušo teātra darbinieku — J.Raiņa,
R. Veica, J. Dubura, A. Michelsona, Hermaņa u. e.
kapus.
Pie kapiem noliks ziedus un nodziedās
sēru meldijas.
Pirms izrādes notiks svinīga sēde
Izglītības ministra E. Ziemeļa prezidijā. Teātra
darbības apskatu sniegs direktors A. Bērziņš.
Teātra koris nodziedās divas dziesmas. Jubilejas
izrādei izraudzīta mūsu klasiķa Rūdolfa Blaumaņa
tēlos
drāma ,,Indrāni", kurā galvenās lomas
A. Mierlauks, B. Rūmniece, J. Skaidrīte, J. Ģermānis, M. Šmitchen, T. Podnieks, Ella Jēkabson
u. t. t. Dekorācijas gatavo dekorators A. Cimermanis. Pēc izrādes notiks bankets. Kā izrādē, tā
mielastā aicināti valdības, pašvaldības, preses un
visi Rīgas un provinču lielāko teātru pārstāvji, kā
arī autori, kuru oriģināldarbi izrādīti lOgatlos un
dekoratori. Teātra darba atcerē lūgti ari kaimiņu
valstu teātru

Biļetes jubilejas

direktori.

izrādei

sāks pārdot sestdien, 23. novembrī, pīkst. 10 rītā.
Abonentiem derīga 9. biļete.
Nacionālā

opera.

Sestdien,

23.

katrs meklē", ar ko
viesošanās,
Simsones
sāksies Annijas
pirmo reizi izrādīs trešdien, 4. decembrī. — No
jauna iestudē Rūdolfa Blaumaņa populāro lugu
"jndrāni" A. Mierlauka režijā, Artura CimerJauno
maņa
jaunā dekoratīvā
inscenējumā.
iestudējumu pirmo reizi izrādīs sestdien, 30. novembrī, Nacionālā teātra 10 gadu jubilejas svētkos.
Dailes teātris. Sestdien, 23. novembrī, pulksten 7.30 vakarā
tautas
izrādē „S k a i s t ā
Helēna". — Svētdien, 24. novembrī, pulksten 10.30 rītā bērniem „Z i 1 ā s salas". Pulksten 2 dienā tautas izrādē ,,Pūt , vējiņi".
Pulksten 7.30 vakarā „Lazika vētrainā
25. novembrī, pulkdzīve". — Pirmdien,
vētrainā
sten 7.30 vakarā „L azika
d z ī v e". — Otrdien, 26. novembrī, pulksten 7.30
vakarā „S p o k u vilciens".
Biļetes uz šīm
neizsniedz. —
izrādēm par pazeminātu maksu
Trešdien, 27. novembrī, pulksten 7.30 vakarā
pirmo reizi A. Allunana tautas luga ,,Kas tie
tādi, kas dziedāja"? pilnīgi jaunā inscenējumā.
Allunana teksts papildināts ar lielām
ainām no latvju tautas klaušu laikiem.

novembri,

Piedalās Grieta
Oņegins".
,.Jevgeņijs
Pērkons, Rita Krastiņš, Herta Lūsis, Elza Žubītis, Pauls Zakss, Ādolfs Kaktiņš, Gustavs Neimanis u. c.
Diriģents Otto Karls. — Svētdien,
24. novembrī, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
,,Č i g a n u barons". Piedalās Vilija Larnberts,
Helena_Berzinskis, Adele Pulciņš. Herta Lūsis,
Jānis Ēķis, Alberts Verners, Gustavs Neimanis
u. c. Diriģents
Otto Karls.
Šī būs pēdējā
tautas izrāde svētdienas dienā. Turpmāk tautas
izrādes notiks otrdienās, pulksten 7.30 vakarā.—
Svētdien, 24. novembrī, pulksten 7.30 vakarā
,,Ta'is" ar Mildu Brechman-Štengeli, Ādolfu
Kaktiņu, Rūdolfu Tunci, Jāni Kārkl ņu galvenās
lomās.
Diriģents Teodors Reiters. — Pirmdien,
25. novembrī,
II simfoniskais koncerts, prof.
Georga Šnēfogta vadībā. — Otrdien, 26. novembrī, tautas izrādē ,,Seviljas bārddzinis".
Diriģents Teodors Reiters.
Nacionālais
teātris.
Sestdien, 23. novembrī,
pulksten 4 pēc pusdienas, lētā izrādē kara vīriem
un privātai
publikai
Nagi
jautrā komēdija
,,M i n i s t r u prezident s".
Pulksten 7.30
vakarā Annas Brigaderes populārā komēdija ,,K a d
sievas
spēkojas". — L. Hiršfelda komē-

Literatūra.
Paskaidrojumus par izrunu, nozīmi, vietu
izlūdzos šādiem vārdiem: šļupt, šļutisku
vilkt, šļūckas, šļūckāties, šļūde, šļūdīt,
sļūgans, šļūkstens (kāakūz.?), šļūkoņa(s),

tērauda

šļūte,

šļūkavas

jeb

šnargalas (ar n!), šnargļi, šnarkas, šnarkatas, šnauka, šnaukalas, šnauska, snaust
šnāblis, šnāpāt(ies), šnāpt, šnārēt, šneceris '

šnelle, šneperēt, šnerglas.
Rīgā, Ģertrūdes

J. Endzelīns .

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 23. novembri.
Devīzes:
1 Amerikas

100 Beļģijas

šnabari,

šnaberiņš,

šnadaris,

20,33—20 48
72,20—72J5
100,15—100 90
27,02—27 23

beigu

100 Zviedrijas kronu

100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu
100 Austrijas šiliņu
100 Čechoslovakijas kronu.
100 Holandes guldeņu
100 Vācijas marku
100 Somijas marku

. .

100 Igaunijas kronu

i

it—.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, kal929. g.
10. decembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
23.

augustā

Ādažu

pag.

mir.

Herberta Dāvā d. Gulbja testamentu.
Rīgā, 1929. g. 21. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19817v

Sekretārs A. Kalve.

Kļūdas

izlabojums.

Liepājas apgabaltiesas sludinājumā, iespiestā ,,Valdības Vēstnesī" š. g. 19. jūlijā

159. mira.

ar Ne 7807z, Alvīnes-Olgas Zelmas
Priede-Priedens lietā par obligāciju dzēšanu, — 12. rindā starp
vārdiem ,,lielumā" un ,,viena '
izlaists 3. punkts, kurš skan
sekosi: un 3) 1912. g.'7. janvāri
uz Lapiņa Dibieta vārda 3500 rbļ.
lielumā, blanko cedēta" u. t. t,

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
19838v Sekretārs A. Jansons
Zemes grāmatu atjaunošanas

uz

kommisija,
Alberta
Andreja

d.

Līkā

lūgumu par nekustamas mantas,

sastāvošas no Brunavas (Brunavišku) muižas atdalītā
zemes
gabala ar nosaukumu Kalenieku
mājas (zastenok Kalenieki) platībā 12 desetīnas 2)15 kv. asis
Bauskas (senāk Poņevežas) apriņķa, Panemunes (senāk Podbiržanu) pagastā, kuru mantu
lūdzējs mantojis no sava tēva
Andreja Mārtiņa d. Līkā, ievešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu
4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ievests

attiecīgā

zemes

grāmatu

reģistri par norādītās nekustamās
mantas

īpašnieku

aprobežojumiem

bez

ar

kādiem

neapstrīda-

mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām. N°5409

Daugavpilī, 1929. g. II. nov.
Kommis.priekšsēd.E.Hel viebs
19047z

Sekr.-darbv.

I. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,
uz Andreja Jēkaba d. Binduļa
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Stepanovo-Naumovo pūstošas zemes gabala, platībā pēc krepostakta 50 desetīnas,
bet pēc privatmērnieka plāna
40desetinas,Valkas (senāk Pleskavas) apriņķa, Pededzes (senāk Paņikovas) pagastā ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzsaicina
personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisjai pat
to paziņojumu 4 mēneši'
it

no izsludināšanas

dienas

Vēstnesī", pretējā ga-

tiek

uzaicinātas

pieteikt

2) ka īpašums publiskiem

tor-

12,96—13,08

Dārgmetāli:
Sudrabs

3425—3445

1 kg

78—86

Vērtspapīri

5%
4°/0
6%
8°/0

šnakāties,

:

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

Rīgas apgabaltiesas

98—100
98—100
-92—93

96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Redaktors M. Arons.
^m

5. iec. tiesu

'

2) ka īpašums publiskiem tortīsies par iznīcinātām un minētais tādas šai pag. tiesai 6 mēnešu giem apvērtēts par Ls 100.000; izpildītājs paziņo, ka 1929. g. giem apvērtēts par Ls 4000 un
lūdzējs varētu tikt ievests attie- laikā, skaitot no šī sludinājuma
3) ka bez augšminētās prasības 29. novembri, pīkst. 10 dienā, solīšana sāksies saskaņā ar civ.
cīgā zemes grāmatu reģistri par iespiešanas ,,Valdības Vēstnesī". īpašums apgrūtināts ar hipotēku Rīgā, Kazarmu ielā Ne 3, pārdos proc. lik. 1871. p.;
norādītās nekustamās mantas īpa- Pēc šī termiņa paiešanas ne kādi parādiem par Ls 155.708 un Anša Trumpe kustamu
mantu,
3) ka bez augšminētās prasības
nieku bez kādiem aprobežojumue iebildumi
netiks pieņemti
un atzīmēm par prasību
no
4 zirgiem un īpašums apgrūtināts ar hipotēku
nodroši- sastāvošu
ar neapstrīdamas pārdošanas un adoptāciju apstiprinās/
nājumiem par Ls 4581;
4 raspuskām,
novērtētu
par parādiem par Ls 30000 un 4000 c
hipotēkārisku apgrūtinājumu tie4) ka personām, kas vēlas pie Ls 2100.
19901 rbļ., nodokļu parādiem pašvaldīPālē, 1929. g. 20. novembri.
19855v
Nē 53.
sībām.
Ne 5419
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
Izzināt sarakstu, novērtējumu, bas nekustama īpašuma nodoklis
Daugavpilī, 1929. g. 11. nov.
zalogs — desmitā daļa no apvēr- kā arī apskatīt pārdodamo mantu Ls 81,75, valsts lauku nekustama
Pagasta tiesa.
tēšanas summas urf
varēs pārdošanas dienā uz vietas. īpašuma nod. Ls 12,58 un sēklas
Kommisijas priekšsēdētājs
Vecauces pagasta tiesa,
19048z
E. Helvichs.
5) ka zemes grāmatas šim īpaaizdevums ī.s 292,6S;
Rīgā, 1929. g. 20. novembri.
pamatodamās uz savu š. g. 16. no- šumam tiek vestas Rīgas-ValSekretārs-darbv. J. Strazds.
4) ka personām, kas vēlas
Tiesu
izp.
O.
Stellmachers.
vembra lēmumu un ^ag. tiesu mieras zemes grāmatu nodaļā.
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
Rīgas
12. iec.
miertiesnesis lik. 108. un 109. p. p., dara visRīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
Personām, kam ir kādas tiezalogs — desmitā daļa no appaziņo, ka Zamuels Ārons par pārībai zināmu-, kā laulāts pāris sības uz pārdodamo īpašumu, kas izpildītājs paziņo, ka 1929. g. vērtēšanas summas un jāstāda
sabojāta kompota glabāšanu pār- Pavels un
Jūlija Šņore vēlas pārdošanu nepielaiž, tādas tie- 30. novembri, pīkst.
10 dienā, priekšā apliecība, kā no tieslietu
došanai savā pārtikas preču vei- pieņemt bērna vietā (adoptēt) ar sības jāuzrāda līdz pārdošanas
Rīgā, Brīvības ielā Ne 137/139, ministrijas
puses nav šķēršļu
kalā, Rīgā, Krāmeru ielā Ne 4, visām bērna un likumīga man- dienai.
pārdos Jāņa Opmaņa kustamu minētām
personām
iegūt neš. g. 8. februārī, ar manu š. g. tinieka tiesībām Gundu AnnasVisi papīri un dokumenti, at- mantu, sastāvošu no 4 velosikustamo īpašumu, un
19. aprīļa tiesas pavēli, pēc sodu Paulīnes meitu Krigers, dzimušu tiecoš'es uz pārdodamo īpašumu, pēdiem novērtētu par Ls 500.
5; ka šī īpašuma zemes grālik. 210L p., sodīts ar Ls 30 vai 1929. g. 1. jūnijā, piešķirot tai ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, matas ved Cēsu-Valkas zemes
maksāt nespējas gadījumā, ar uzvārdu Šņore.
3. civīlnodaļas kancelejā.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu grāmatu nodaļā.
arestu uz 10 dienām.
Visas personas, kurām pret šo
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 19. nov.
Personām, kam kādas tiesības
Pavēle stājusies likumīga sprie- adopciju būtu kādi
Rīgā, 1929. g. 24. okt.
iebildumi, 19885r Tiesu izp. Ed. Kalniņš.
uz pārdodamo īpašumu, kas pārduma spēkā.
19839v
tās tādus var pieteikt šai tiesai
19888r Tiesu izp.O.Stellmachers došanu nepielaiž, tādas jāuzrāda
Miertiesu. K. Vikmanis.
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
6 mēnešu laikā no šī sludinājuma
līdz pārdošanas dienai.
Visi
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
dienas
,,Valdības
Rīgas pils. 16. iec. miertiesnesis, iespiešanas
papīri un dokumenti, attiecošies
uz civ. proc. lik. 2011., 2012. p. Vēstnesī":
Pretējā gadījumā šī 30. novembrī, pīkst. 10 dienā, izpildītājs paziņo, ka 1929. g. uz pārdodamo īpašumu ir ieska'
pamata paziņo, ka pēc mirušā adoptācija stāsies rkumīgā spēkā. Rīgā, Abguldes ielā Ne 6, dz. 1, 29. nov., plk st. ^j 2 \2 dienā, tāmi Rīgas apgabaltiesas 3. civīlpārdos
Paula
Ulmaņa
kustamu
Rīgā,
Brīvības
ielā
Ne 18, veikalā,
Vecaucē,
1929.
g.
19.
novembrī.
1929. g. 27. maijā Aleksandra
mantu, sastāvošu no mēbelēm, Hugo Nīmaņa un citu lietās pārdos nodaļas kancelejā.
Mora ir atklāts mantojums un 19649v
Pagasta tiesa.
Smiltenē, 1929. g. 21. novembrī.
novērtētu par Ls 340.
I un II torgos Ellas Hohenzē
uzaicina visus, kam ir uz šo
19865o Tiesu izpild. K. Lapiņš.
Izzināt
sarakstu,
Rīgas
apgabaltiesas
1.
iec.
tiesu
kustamu
novērtējumu,
mantu,
sastāvošu
no
mantojumu, vai sakarā ar to
izpildītājs paziņo, ka 1929. g. kā arī apskatīt pārdodamomantu veikala iekārtas, mašīnām un
kādas tiesības ka mantiniekiem,
Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
d'enā, varēs pārdošanas dienā uz vietas. cit. novērtētu par Ls 2300.
legātāriem, fideikomisāriem, kre- 28. novembri, pulksten 11
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
1.
Kalēju
ielā
Ne
Rīgā,
25,
Alfrēda
Rīgā,
1929.
g.
19.
nov.
Izzināt
sarakstu, novērtējumu, kanceleja atrodas Smiltenē , paditoriem u. t. t., pieteikt šās tieJariša un citu kreditoru prasībās !9886r Tiesu izp. I. Kazubierns.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu ziņo: !) ' ka Manfrēda Gotharda d.
sības minētai tiesai sešu mēnešu
pārdos Zamuela Izraeloviea kuvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
laikā, skaitot no šī sludinājuma
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
fon Fegezaka (von Vegesack)
stamu mantu, sastāvošu no maRīgā, 1929. g.-5. nov.
iespiešanas dienas.
Sarkanizpildītājs paziņo, ka 1929. g.
prasībā
pret
Helēnu
nufaktūras un veikala iekārtas
ja augšā minētas personas sa19889r
Tiesu izp. J. Zirģels.
30. novembri, 'pīkst.
apgabaltiesas
10
bārdis
pēc
Rīgas
dienā,
vas tiesības augšā uzrādīta ter- un novērtētu par Ls 4825,—.
1929. gJelgavas šosejā Ne 13b,
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu 4. civīlnodaļas tiesneša
Izzināt sarakstu novērtējumu, Rīgā,
miņā nepieteiks, tad viņas atzīs
pārdos Anša Neimaņa kustamu izpildītājs
uzraksta
21.
februāra
sprieduma
paziņo, ka 1929. g.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
kā šis tiesības zaudējušas.
mantu, sastāvošu no smagā au%
ar
29. novembri, pīkst.
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
1 dienā, Ns 262 par Ls 2092,12
Rīgā, 1929. g. 13. novembrī.
"
tomobiļa, novērtētu par Ls 700. Rīgā, Kr. Barona ielā Ne 64, dz. 9, izdevumiem 19.30. g. 30. janvāri,
Rīgā,
1929.
g.
22.
novembri.
19841v
L. No 1570.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, Centr. sav. ,,Konzums" un citu pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabal19810v Tiesu izp. J. Grīnfelds. kā arī apskatīt pārdodamo mantu
zālē i«
Miertiesnesis R. Bīlmanis.
lietās pārdos II torgos Nauma tiesas civīlnodaļas sēžu
HelēRīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu varēs pārdošanas dienā uz vietas. Gurviča kustamu mantu, sastāv, publiskiem torgiem pārdos
Bebrenes pagasta tiesa,
Rīgā, 1929. g. 19. nov.
nas Sarkanbārdis, dz. Zeibolts ,
izpildītājs paziņo, ka
1929. g.
no
ozolkoka
bufetes
novērtētu
Ilūkstes
apriņķī, pamatodamās 29. novembrī, pulksten 11 dienā, 19887r Tiesu izp. J, Kazubierns.
Kristīnes šteins, dz. Zeibolts un
par Ls 600.
uz savu 1929. g. 25. jūnija lēmuRīgā, Audēju ielā JVfe 10, dz. 9,
Izzināt
sarakstu, novērtējumu, Emmas Rozīte, dz. Zeibolts,
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
mu un uz pagasta tiesu 108. un a s.
atrodas
„Vereinigte Schuh und I.ederizpildītājs, kura kanceleja atrodas kā arī apskatīt pārdodamo mantu nekustamu īpašumu, kas
109. pantu, ar šo izsludina ziwerke" prasībā pārdos Borucha Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7 paziņo, varēs pārdošanas dienā uz vietas. Valkas apriņķī, Smiltenes pusnāšanai, ka Justins Vaļuks, dzīv. Fainsteina kustamu
mantu, sa- ka 1929. g. 2. decembrī, pulksten
muižā
ar zemesgrāmatu reģistra
Rīgā, 1929. g. 19. nov.
šī pag. ,,Putni Ne 66" mājās,
stāvošu no mēbelēm un novērtētu 10 no rīta, Rīgā, Aspazijas bulv.
Ne 748 un sastāv no zemesgabala
adoptē par savu bērnu Ludvigu par Ls
19 890r
Tiesu izp. J. Zirģels.
kop220,—.
Leijes-Elkar (Lejas-Iekāri)
Ns 13, Komercviesnīcas kantorī
Jēkaba meitu Guļāns, dzimušu
Izzināt sarakstu novērtējumu
Rīgas apgabaltiesas Valkas ipr. platībā 90,44 pūrv.;
1913. gadā, piešķirot adoptējama:
pārdos Inas Vitoliņš kustamu
kā arī apskatīt pārdodamo niantu
2) ka īpašums publiskiem ttj
mantu, sastāvošu no 9 gramafona 2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanlikumīga bērna tiesības un
pārdošanas d'enā uz vietas, platēm, rokas un galda pulksteceleja
atrodas Smiltenē, Dārzu giem apvērtēts par Ls 3000 un
uzvārdu ,,Valuks".
civ.
RīSā. 1929. e. 21. novembrī.
ņiem, auskariem, briljanta gre- ielā 11, paziņo:
solīšana sāksies saskaņā ar
Personas, kam pret šo adopciju
1) ka Latvijas lauksaimnieku,
dzena u. c, un novērtētu par
proc. lik. 1871. p.;
būtu kādi iebildumi, tiek uzasi 1981 lv Tiesu izp. I . Grīnfelds
zivkopju un zvejnieku krāj-aizLs 3Ī0,50.
3) ka personām, kas vēlas P'
nātas pieteikties šai pagasta tiesā
Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
devu sabiedrības prasības apmieIzzināt
sarakstu
torgiem
dalību ņemt, jāiemaKSJ
novērtējumu,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī izpildītājs, kura kanceleja
atrināšanai pec Rīgas apgabaltiesas zalogs — desmitā daļā no a r
kā
ari
apskatīt
pārdodamo
sludinājuma iespiešanas dienas rodas
mantu
Rīgā,
Daugavpils
ielā
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 4. civīlnodaļas tiesneša 1929. g. vērtēšanas summas un lāsta
,.Valdības Vēstnesī".
Ns 74, dz. 25, paziņo:
26. marta Ns 558 izpildu raksta priekšā apliecība par to, ka
Rīgā, 1929. g. 21. novembrī.
Pēc minetS termina no
I)
ka Mariannas
Fogelson,
par Ls 1216,11 ar % un izdevu19813v
nas, nekādiebildumi vairs netiks Luija Brandes, Ābrama SteinL. Ns 2690.
tieslietu ministrijas puses
miem, Lauksaimnieku centrāl^
Tisu
izp,
V.
Požariskis.
šķēršļu minētām personai
pieņemti un adopcijas skaitīsies
berga u. c. prasībās par Ls 3259,24
bankas prasības apmierināšanai nekustamo īpašumu un
?
par likumīgā spēkā gājušu.
un izdevumiem no Hajas
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu pēc
Rīgas 6. iec. miertiesneša
4) ka šī īpašuma zemes gram
Malkin un Sarās Rivlin
19648v
Pagasta tiesa.
1930. «. izpildītājs, kura kanceleja atrodas izpildu raksta no 1926. g. 13. jūl.
tas tiek vestas Cēsu-Valkas
27. febh, pīkst. 10 rītā, Rīgas Rigā, Merķeļa ielā Ns 7
paziņo, Ns 1611 par Ls 268,83" ar % un mesgrāmatu nodaļā.
Paies pagasta tiesa,
apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu ka 1929. g. 3. decembrī, pulksten izdevumiem, 1930. g. 30. janvārī,
pamatojoties uz pag. ties. lik. zālē,
publiskos
torgos
Personām, kurām ir ,''
pārdos 10 no rīta, Rīgā, 1. Kuldīgas ielā pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabalHajas Malkin, Sanas Rivlin un No
108. un 109. p., ar šo izsludina
tiesības uz pārdodamo fPasUJj,ļ
41, dz. 1, pārdos Augusta Vintiesas civīlnodaļas sēžu zālē punepielaiž,
atklātai zināšanai, ka Pāles pag. Ševeļa Arkinda nekustamo īpa- tera kustamu mantu, sastāvošu
kas pārdošanu
bliskos torgos pārdos Jūlija Matpārdosi
Baumaņa mājā dzīv. Tenis Baušumu, kas atrodas Rīgā. Rūp- no mēbelēm un novērtētu par
veja, Jāņa Matveja un Emilijas tiesības jāuzrāda līdz
mam' s pieņem bērna vietā (adoptē niecības ielā Ne lc 2. hip. iec, Ls 170
dienai.
Zauska, atraitne Mafvejs nekuMinnas Šiliņš meitu. Ainu Šiliņš, ar zemes grām. reģ. Ns 88 (grupā
Visi papīri un dokumenti , <
Izzināt sarakstu novērtējumu, stamo īpašumu, kas atrodas Cēsu
11, grunts N» 90) un sastāv no kā ari apskatīt pārdodamo mantu
tiecošie uz pārdodamo 'P^ Jj
dzim. 1929. ' g. 8. martā, dzīv. turapr.. Launkalnes pagastā ar zepat, piešķirot bērnam uzvārdu pilsētas dzimtsrentes grunts ga- varēs pārdošanas dienā uz vietas.
ir iskatāmi Rīgas apgabalu
mes grāmatu reģistra
Xs 240
,,Baumanis" un visas likumīga bala 974 kv. m platībā ar ēkām
kancelejā.
3.
civīlnodaļas
1929.
g.
21.
Rīgā.
novembrī.
un sastāv no Jaunpieniņu mājas
bērna tiesības. Personām, kurām un piederumiem, atrodošamies uz 19637v
L. Ne 2637.
Smiltenē, 1929. g.2L no\
Ns 3, kopplatībā 220,40 p' ūrvietas

*

(Tiesai
jslodincKJiiiffii. I

tāciju,

208,45—209 50
123,55—124*20

Zelts 1 kg

MHMH

dījumā nepieteiktās tiesības skai-

138,90—139^0
138,40—139|io
138.40—139^0
72,60—73,30
15,31—is^g

138,15—138,85
57,55—58 75
51,30—52,00

100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu

tīvs?), šmauties, šmedens jeb šmedēns (kā

ģenitīvs?), šmeitēt, šmelkt, šmele šmelgt,
šmerdūkslis,
šmergots, šmerte,
.šmerliņš, šmetris jeb šmetre, šmergots,
Smidzināt (teikumā: zālēs siseņi smidzina),
šmigiski, šmāderēt (ar ā!), šmikuts, smirda,
šmirla, šmirna, šmīga, šmīgns, šmiegt,
šmora (ar uo?), šmudzināt, šmugāt, šmugumi,šmuils, smilkstēt, šmulgans, šmurtīgs,
šmutrs, šmūglis, štnūksts jeb šmūksta,

5,173—5 ,183
25,23—25 28

100 Šveices franku
100 Itālijas liru

pagātne?), šmaukstulēns, šmauls (kā ģenismelt,

dollars

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku

šļokavas,

šļūtiski, šļobis (ar uo?), šmalkt (kā skan
pagātne?), šmaugt (kā skan tagadne un

ielā 3.

,

būtu kādas ierunas pret šo adop-

viņa:

Tiesu

izp. V. Požariskis.

ar ēkām:

19866o Tiesu izpild. K- L

2

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr. pārdošanu nepielaiž, tādas jālec. tiesu izpildītājs, kufa uzrāda līdz pārdošanas dienai;

kanceleja atrodas Smiltenē, Dārza
ielā Ns 11, paziņo:
1) ka Pētera Kainaiza prasību
apmierināšanai no Jēkaba Kainaiza pēc Valkas apr. 2. iec.
miertiesneša 1929. g. 11. maija
rakstiem Ne 694 par
izp ildu
ļ.s 733,36 ar °/(1 un izdevumiem,
jqb 693 par Ls 733,36 ar % un
izdevumiem, Ns 695 par Ls 733,36
un Rīgas
ar o/0 un izdevumiem
apgabaltiesas 4. civīlnodaļas izmīdu raksta no 1929. g. 13. jūnija
fto 775 par Ls 2084,99 ar o/0 un
izdevumiem, 1930. g. 30. janvārī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Jēkaba Kainaiza
°
un bērnu Emiļa Kainaiza, Jāņa
Kainaiza, Emmas
Aumeistars,
dzim. Kainaizis, Pētera Kainaiza,
Kārļa Kainaiza un Elzas Kainaizis nekustamu ipašumu, kas atrodas Valkas apr., Smiltenes pagastā, ar zemes grāmatu reģistra
jyfs 801 un sastāv no Līdaku
mājām, kopplatībā 171,08 pūrvietas

ar ēkām;

2) ka

īpašums

publiskiem

tor-

giem apvērtēts par Ls 5000 un

solīšana sāksies saskaņā
proc. lik. 1871. p.;

ar civ.

3) ka bez augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts hipotēku parādiem par Ls 4000 un 4364 cara
rubļiem;
4) ka. personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā

daļa

no ap-

vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas
puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt

nekustamo īpašumu, un
5) ka šī īpašuma zemes grāmatas tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Rīgas
apgabaltiesas
ieskatāmi
3. civīlnodaļas kancelejā.

5) personām, kas vēlas torgos
dalību ņemt jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas
summas un jāstāda priekšā apliecība par to, ka no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu minētām
personām iegūt nekustamu īpašumu, un ka zemes grāmatas šim
īpašumama ved Cēsu-Valkas zemesgrāmatu nodaļa.
Visi papīri un dokumenti

at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.
Smiltenē, 1929.g. 21. novembrī.
19869o Tiesu izpild. K. Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
iec. tiesu izpildītājs,
kura
kanceleja Smiltenē, Dārzu ielā
2.

Ns 11, paziņo:

1)

ka

Valsts

bankas
prasības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas pavēles no 1929. g. 3. septembra
Ne 327831 par Ls 3087,57 ar
soda naudu

zemes

un izdevumiem pie-

dzīšanu, 1930. g. 30. janvāri,
pīkst. 10 rītā. Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē publiskos torgos pārdos Valdemāra
Šiliņa nekustamu īpašumu, kas
atrodas Valkas apr. Grundzāles

Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu
izpildītājs, kura

grāmatu nodaļa.

Personām, kam kādas tiesības
došanu nepielaiž, tādas jāuzrāda
līdz pārdošanas dienai.

Visi pa-

pīri un dokumenti attiecošies uz
pārdodamo īpašumu ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnoda-

kanceleja atrodas Smiltenē Dārzu
ielā Ns 11, paziņo:
ļas kancelejā.
1) ka Manfrēda Gotharda d.
Smiltenē, 1929. g. 21.novembrī,
fon

Fegezaka

(von

Vegesack)

prasībā no Helēnas Sarkanbārdis
dzim. Zeibolts, pēc Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas. tiesneša
izpildu
uzraksta
no
1929. g.
21. februāja Ns 260 par Ls 2092,12
ar .% un izdevumiem piedzīšanu,

1930. g. 30. janvāri, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Helēnas Sarkanbārdis, dz.
Zeibolts, Kristīnes Šteins, dzim.
Zeibolts un Emmas Rozīte, dzim.
Zeibolts, nekustamo īpašumu, kas
atrodas Valkas apr. Vecbiskas

bez

augšminētās

pranova
d. Fedorova
nekustamo
ar īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
hipotēku parādiem par Ls 200 un apr., Ozolmuižas pag., Deimaņu
nodokļu parādiem valstij Ls 1 un sādžā ar zemes grāmatu reģistra
pašvaldībai Ls 18 ar
Ns 8169 (L XIV sēj.) un sastāv
4) ka
vēlas no zemniekiem piešķirtas zemes
personām, kas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā viensētas Ns 7, 12,58 ha platībā
zalogs — desmitā daļa no apar uz to esošām ēkām;
vērtēšanas summas un jāstāda
2) ka nekustams īpašums nav
priekšā apliecība par to, ka no nekur ieķīlāts;
tieslietu ministrijas puses nav
3) ka nekustams īpašums izšķēršļu minētām personām iegūt solei novērtēts par Ls 1400,— no
nekustamo īpašumu un
kuras summas iesāksies solīšana;
5) ka
zemes grāmatas
šim
4) ka personām, kas vēlas izīpašumam ved Cēsu-Valkas zemes solē dalību ņemt jāiemaksā drogrāmatu nodaļā.
šības nauda — desmitā daļa no
Personām, kam kādas tiesības novērtēšanas summas, t. i.Ls!40;
uz pārdodamo īpašumu, kas pār5) ka šī īpašuma zemes grādošanu nepielaiž, tādas tiesības matas tiek vestas Latgales zemes
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai. grāmatu nodaļā;
Visi papīri un dokumenti at6) ka personām, kam ir kādas
tiecošies uz pārdodamo īpašumu tiesības uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas kas pārdošanu nepielaiž, tādas
3. civīlnodaļas kancelejā.
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Smiltenē, 1929. g. 21. novembrī.
Visi raksti un dokumenti, attie19872x Tiesu izpild. K. Lapiņš. cošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabalRīgas apgabalt. Valkas apr.
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.
2. iec. tiesu izpildītājs,
kura
Rēzeknē, 1929. g. 21. novembrī.
kanceleja atrodas Smiltenē, Dārzu
Tieszu izp. I. Stumbergs.
ielā Ns 11, paziņo:
īpašums

apgrūtināts

1) ka Rīgas krāšanas

un aiz-

došanas sabiedrības prasības apmierināšanai pēc Rīgas pils. 4. iec.

miertiesneša izpildu
raksta no
pag. ar zemes grām. reģ. Ns 6563
1928. g. 31. augusta Ns 1665 par
un sastāv no Šiliņu Ns 35F mājas
Ls 3.38,68 ar % un izdevumiem
kopplatībā 35 ha ar ēkām;
piedzīšanu; 1930. g. 30. janvāri,
2) ka īpašums publiskiem
torpīkst. 10 rītā Rīgas apgabaltiesas
giem apvērtēts par Ls 3200 un civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
solīšana sāksies saskaņā ar civ. torgos pārdos Natālijas
Vimba,
proc. lik. 1871. p.:
dzim. Rudzīts, nekustamu īpa3) ka bez augšminētās prasības
šumu, kas atrodas Valkas apr.
īpašums apgrūtināts ar hipotēku Vecbilskas
pagastā
ar zemes
parādiem par Ls 5000 un nodokļu grām. reģ. Ne 9444 un sastāv no
parādiem pašvaldības Ls 45,57; Verbilskas tvaika dzirnavām kop4) ka personām, kas vēlas pie platībā 0,40 ha ar ēkām;
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
2) ka īpašums publiskiem torzalogs — demitā daļa no apvērtēgiem apvērtēts par Ls 2000 un
šanas summas un jāstāda priekšā solīšana sāksies saskaņā ar civ.
apliecība par to, ka no tieslietu proc. lik. 1871. p.;
ministrijas
puses nav šķēršļu
3) bez augšminētās prasības
minētām
personām iegūt ' neīpašums apgrūtināts ar hipotēku
kustamo īpašumu, un
parādiem par Ls 8700 un nomas
5) ka zemes grāmatas šim īpaparādu pašvaldībai Ls 372;
šumam ved Cēsu-Valkas zemes
4) personām, kas vēlas torgos

Smiltenē, 1929. g.21. novembrī. uz pārdodamo īpašumu, kas pār19867o Tiesu izpild. Ķ.

3) ka

sības

19870o

Tiesu izpild. K- Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Ne 11, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas
3.
civīlnodaļas
1929. g. 23.
aprīļa
pavēles
Ns 313484 par Ls 381,26 ar soda
naudu un izdevumiem, 1930. g.
30. janvārī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos
torgos pārdos
Elzas Dzelzskalns nekustamu īpašumu, kas atrodas Madonas apr.
Tirzas pagastā un sastāv no
Mazgraužu Ns 108 mājām, kopplatībā 91,04 pūrv. ar ēkām,

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes

K. M. Budžetu un Kredītu pūruuldt
(Valdemāra ielā Ne 10 12)

izdvs jauktu izsolē
1929. g. 3. decembrī, pīkst.

11,

bu> un remontisrnus šidfis vletis:
dii&a
1) Elektriskās apgaismošanas ietaises darbus ēkā Ns 5 25,
Intendantūras mantu darbnīcās, Baldones ielā Ne 1, par Ls 1594,30.

Darbu

nobeigšanas termiņš — 1929. g. 30. decembris.

Jltūfssnē
2)

Drēbju

žāvētavas

izbūves

garnizona ēkā Ne 26, par Ls 4482,41.

un

remontdarbus

Alūksnes

Darbu nobeigšanas termiņš —

1930. g. 15. janvāris.

JttrHsfpilī
3)

Ūdensvadu

un

kanalizācijas

darbus (betona

un

dzelz-

betona) jaunbūvējamā kazarmā (labā spārnā) par Ls 3215,66. Darbu
nobeigšanas termiņš — 1930. g. 15. februāris.

Izsole notiks K. M. budžetu un kreditu pārvaldē, izsoļu telpās,
augšā norādītā dienā un stundā.
Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no še uzrādīto atsevišķo
darbu aprēķinu summas.
paskaid roiumi

Tuvāki

K. M. budžetu

un

kreditu

pārvaldes

apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10 12, dz. 4, istaba 7, katru
darbdienu no pīkst. 9 līdz 15.
L 5158
19894b

2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanceleja

atrodas

Rēzeknē,

Aizpil-

sētas ielā Ne 23, paziņo:
1) ka izpildot Rēzeknes apr.,
4. iec. miertiesneša spriedumu
izteiktu viņa 1926. g. 3. septembra
izpildu rakstā ar Ne 2760, Latviešu
lauksaimnieku
ekonomiskās sa-

K. N. Budžetu unKredītu porvnlde
(Valdemāra ielā Ne 10/12)

iegādās sacensībā
1929. g. 5. decembrī, pulksten

biedrības prasības piedzīšanas —

11:

Ls 268,30 ar °/0% Un tiesas un 1) vienu aparātu ,,Pulmotors" Drēgera, 1928. g. parauga;
lietas
vešanas
izdevumiem, 2) desmit gab. skābekļa aparātus Drēgera, paraugu D;
1930. g. 25. janvārī, pulksten 3) desmit gab. skābekļa cilindrus tērauda 35—40 ltr. tilp.;
4) divdesmit gab. skābekļa cilindrus tērauda 14 ltr. tilp.
10 rītā, Daugavpilī, Latgales apSacensība notiks K. M. budžetu un kredītu pārvaldē, izsoļu
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
telpās, augšā uzrādītā dienā un stundā.
atklātā izsolē, pārdos Lavrentija
Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā no piedāvājumu kopJāņa d. Hlebņikova nekustamo
īpašumu kas atrodas Rēzeknes summas.
Tuvāki paskaidrojumi K. M. budžetu un kreditu pārvaldes
apr., Ružinas pag., Kočujevkas
sādžā ar zemes grāmatu reģistra apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas),
Nš 11412 (XCVI sēj.) un sastāv dz. 4, istaba 7, katru darbdienu no pīkst. 9—15.
L 5183
no zemniekiem piešķirtas zemes 19892x
viensētas Ns 11, 11,151 ha platībā

K. M. Budžetu un Kredītu pārraide

ar uz tā esošām ēkām;

2) ka nekustams īpašums nav
nekur ieķīlāts;
(Valdemāra ielā Ns 10/12),
dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
3) ka nekustams īpašums izdesmitā daļa no apvērtēšanas
ieģmdās ļatāfotā izsotē
solei novērtēts par Ls 200,—, no
summas un jāstāda priekšā ap1929. g. 6. decembrī, pīkst. 11,
liecība par to, ka no tieslietu kuras summas iesāksies solīšana;
4) ka personām, kas vēlas izministrijas
puses nav
šķēršļu
solē dalību ņemt jāiemaksā drominētām
personām
iegūt nešības nauda — desmitā daļa no
kustamo ipašumu un
5) ka zemes
grāmatas
šim novērtēšanas summas, t. i. Ls 20; ar nodošanu franko Intendantūras galvenā pārtikas noliktavā sekošos

100 tonnas ziepes

īpašumam ved Cēsu-Valkas
mes grāmatu
Personām,

ze-

nodaļā.
kam

kādas

tiesības

uz pārdodamo īpašumu, kas pār-

došanu nepielaiž, tādas jāuzrāda
līdz pārdošanas dienai.
Visi
papīri un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas
3.
civīlnodaļas kancelejā.
19873x
Smiltenē, 1929. g. 22. oktobrī.
Tiesu izpildītājs

K.

Lapiņš.

5) ka

šī īpašuma zemes

grā-

daudzumos

un termiņos:

matas tiek vestas Latgales zemes

20 tonnas ziepju līdz 1930. g. 14. janvārim;
grāmatu nodaļā;
30 tonnās ziepju līdz 1930. g. 1. februārim,
50 tonnas ziepju līdz 1930. g. 1. martam.
6) ka personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
Izsole notiks K. M. budžetu un kreditu pārvaldē, izsoļu telpās,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas augšā norādītā dienā un stundā.
19893b
Izsoles drošība — Ls 40,— no katras piedāvātas tonnas.
jāuzrāda līdz pārdošanas dienas.
Visi raksti un dokumenti, attieTuvāki paskaidrojumi — K. M. budžetu un kreditu pārvaldes
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10/12 (ie-eja no Elizabetes
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas ielas) dz. 4, istaba 7, katru darbdienu no pīkst. 9 līdz 15.
L 5187
1 civīlnodaļas kancelejā.
Rēzeknē, 1929. g. 21. novembrī.
j
Tiesu

izp.

I.

ffiiUsnes slimnīcas

Stumbergs.

atstāšanas takse.

Latgalesapgabaltiesas Rēzeknes

2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Rēzeknē, Aizpilsētas ielā Ns 23, paziņo:
muižā ar zemesgrāmatu reģistra
1) ka izpildot Latgales apNs 1043 un sastāv no zemnieku
gabaltiesas 1. civīlnodaļas 1926. g.
kopplatībā
mājas
Iekāri,
pēc
25. novembra uzdevumu
100,68 pūrv. ar ēkām;
raksta ar Ns 32447, Valsts zemes
2) īpašums publiskiem torgiem
bankas prasības piedzīšanai
apvērtēts par Ls 10000 un solī- zemes grām. reģ. Ns 861;
Ls 451,20 ar, '% un piedzīšanas
2)
ka
īpašums
publiskiem
toršana sāksies saskaņā ar civ. proc
giem apvērtēts par Ls 3600 un izdevumiem, 1930. g. 25. janvārī,
lik. 1871. p.;
pulksten
10 rītā.
Daugavpilī,
3) personām, kas vēlas torgos solīšana sāksies saskaņā ar civ. Latgales
apgabaltiesas
civīlnoproc.
lik.
1871.
p.;
dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
daļas sēžu zālē atklātā izsolē,
3)
ka
bez
augšminētās
prasības
desmitā ' daļa no apvērtēšanas
īpašums apgrūtināts ar hipotēku pārdos Ivana Vasilija d. Maslosummas un jāstāda priekšā apbojeva nekustamo īpašumu, kas
parādiem par Ls 3000 un noliecība, ka no tieslietu ministrijas
dokļu:
1) valstij
Ls 87,40, atrodas Rēzeknes apr., Rēznas
puses nav šķēršļu minētām persopagastā, Balbišu ciemā un sa2) pašvaldības! Ls 175,11;
nām iegūt nekustamo īpašumu, un
4) ka personām, kas vēlas tor- stāv no 11,91 ha zemniekiem pie4) ka zemes grāmatas šim
ar uz tās
gos ņemt dalību, jāiemaksā zalogs šķirtas šņoru zemes,
īpašumam ved Cēsu-Valkas zemes
esošām dzīvojamām
un saim'
— de
smitā
daļa
no
apvērtēšanas
grāmatu nodaļā.
summas un jāuzrāda apliecība niecības ēkām;
Personām, kam kādas tiesības
2) ka nekustams īpašums izuz pārdodamo īpašumu, kas pār- par to, ka no tieslietu ministrijas solei novērtēts Ls 700,— no kuras
puses
nav
šķēršļu
minētām
perdošanu nepielaiž, tādas jāuzrāda
sonām iegūt nekustamo īpašumu summas iesāksies solīšana;
līdz pārdošanas dienai.
3) ka bez augšā minētās prasīVisi papīri un dokumenti at- un
nekustams
īpašums nav
5) ka zemes grāmatas šim bas,
tiecošies uz pārdodamo īpašumu
īpašumam ved Cēsu-Valkas ze- nekur ieķīlāts;
ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas
4) ka personām, kas vēlas izmes grāmatu nodaļa.
3. civīlnodaļas kancelejā.
solē dalību ņemt jāiemaksā droPersonām, kam kādas tiesības
Smiltenē, 1929. g. 21.novembri. uz pārdodamo īpašumu, kas pār- šības nauda — desmitā daļa no
novērtēšanas summas, t. i. Ls 70;
19868o Tiesu izpild. Ķ. Lapiņš. došanu nepielaiž, tādas tiesības
5) kā šī īpašuma zemes grājāuzrāda
līdz
pārdošanas
dienai.
Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
Visi papīri un dokumenti at- matas tiek vestas Latgales zemes
2. iec.
tiesu izpildītājs, kura
pārdodamo īpašumu grāmatu nodaļā;
kanceleja atrodas Smiltenē Dārzu tiecošies uz
6 ) personām kam ir kādas tieapgabaltiesas
ieskatāmi
Rīgas
ielā Ns 11, paziņo:
sības uz pārdodamo īpašumu,
3. civīlnodaļas kancelejā.
1) ka Kārļa Gubata apmieritādas
Smiltenē, 1929.g. 21. novembrī. kas pārdošanu nepielaiž,
nāšanai pēc Valkas apr. 2. iec. 19871o Tiesu izpild. K. Lapiņš. jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
miertiesneša izpildu uzraksta no
Visi raksti un dokumenti, attie1929. g. 12. aprīļa Ne 568, par
Rīgas apgabalt. Valkas apr. cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
Ls 630,74 ar % un izdevumiem 2. lec. tiesu izpildītājs, kura ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
piedzīšanu, 1930. g. 30. janvāri, kanceleja atrodas Smiltenē, Dārzu 1 civīlnodaļas kancelejā.
pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabalielā Ns 11, paziņo:
Rēzeknē, 1929. g.21. novembri.
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pu1) ka Valsts zemes bankas
19842v
L. Ne 255,29. g.
Jēkaba prasības apmierināšanai pēcRīgas
bliskos torgos pārdos
Tiesu izpild. J. Stumbergs
Dāvā d. Pāvula nekustamu ipa- apgabaltiesas 3. civīlnod. pavēles
šumu , kas atrodas Valkas apr. no 1928. g. 31. janvāra Ns 33829
Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
Smiltenes pagastā un sastāv no par Ls 40,68 ar soda naudu un 2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanPāvuliņu Ne 90F, 90Fa mājām, izdevumiem; 1930. g. 30. janvārī, celeja atrodas Rēzeknē. Aizpilkopplatībā 22,62 ha ar ēkām;
plkstn. 10 ritā, Rīgas apgabalt. sētas ielā Ns 23, paziņo:
1) kā izpildot Latgales apga2) ka īpašums publiskiem tor- civīlnod. sēžu zālē publiskos torgos
5as 1. civīlnodaļas 1928. g.
giem apvērtēts par Ls 2000 un pārdos Pētera Angena nekustamo
21. 22. februāra uzdevuma raksolīšana sāksies saskaņā ar civ. īpašumu, kas atrodas Valk,
Strenča pilsētā ar zemes grām. stus ar Ne 2303 un Ns 2304,
Proc. lik. 1871. p.;
3) ka bez augšminētās prasības reģ. Ns 5381 un sastāv no zemes Valsts zemes bankas prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku gabala Ne 293F kopplatībā 3748 piedzīšanai Ls 879,—, ar ° ,,° „ un
piedzīšanas izdevumiem, 1930. g.
parādiem par Ls 1700 un nodokļu kv. metri:
10 rītā,
25. janvārī, pulksten
2) ka īpašums publiskiem torparādiem pašvaldībai Ls 81,83
civīlnoun valstij Ls 4,79 ar soda %; giem apvērtēts par Ls 300 un Latgales apgabaltiesas
4) personām, kam kādas tiesī- solīšana sāksies saskaņā ar civ. daļas sēžu zālē. atklātā izsolē,
pārdos mirušā Fedota Kuprijabas uz pārdodamo īpašumu, kas nroc. lik. 1871. p.;

L

Httu iestāsta
shitīimmļamL

Valkas apriņķa

valde

1929. g. 18. aprīļa sēdē pieņēmusi un

pašvaldības departaments ar š. g. 4. oktobra rakstu Ns 93112 apstiprinājis sekošu Alūksnes slimnīcas ārstēšanas taksi:
a) slimniekiem, kuri ārstējas uz likuma par lauku iedzīvotāju

Valsts zemes banka,

nodrošināšanu slimības gadījumos, pamata — Ls 3 ,— dienā;
atrod.Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1-b,
b) slimniekiem, par kuriem maksā pilsētas, valsts resp. tautas
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija labklājības
ministrija, slimo kases, apdrošināšanas sabiedrības
likumu par aizdevumu
nodrošiu. t. t. — Ls 4,— dienā.

ieķīlājot
tiesības
uz
lauku nekustamu
mantu
un
1926. g. 31. marta papildinājumu pie šī likuma paziņo, ka:
Valsts zemes bankas aizdevumu
piedzīšanai:
1) Balvu iecirkņa
tiesu izBalvos
pildītāja
kancelejā,
1930. g. 17. janvāri, pulksten
10 dienā, pārdos atklātā vairāksolīšanā tiesības uz saimniecību
ar ēkām, meliorācijām
un citiem zemes piederumiem, kura
atrodas
Jaunlatgales
apriņķī,
Viļakas pag., sastāv no Viļakas
muižas jaunsaimniecību Ne I87F
un piešķirta
Donatam Vinca d.
Dupuževam-Dupužam (skat. Zemes ierīcības Vēstnesī Ns 177,
lap. p. 14, kārtas Ns 72273);
2) saimniecība sastāv no:
a. zemes, kopplatībā 2,04 ha;
3) solīšana sāksies no Ls 1300;

nāšanu,

4) izsolē varēs piedalīties personas, kuras līdz izsoles sākumam

nodos izsoles noturēšanai pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a. drošības
naudu
'no
trešā pantā minētās summas,
t. i. Ls 260.— :
b.

Centrālās

zemes

ierīcības

komitejas apliecību, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ apliecības izsniegšanas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 nedēļas pirms izsoles dienas.
Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigārm jāpapildina
iemaksātā
drošloas nauda
līdz
1
no
nosolītās
summas.
5
Valsts
Pārējās 4 5 jāiemaksā
zemes bankai ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc izsoles.
Šo prasību neizpildīšanas gadījumā

pircējs

zaudē

drošības naudu
saimniecību.

un

1929. g. 22. nov.
Valsts

Atlīdzība par operācijām nedrīkst pārsniegt — par mazām
Ls 10,—, vidējām — Ls 30,— un lielām — Ls 40,—.
Pie uzņemšanas ārstam tiesība prasīt iemaksu līdz Ls 50,—.
Takse paredzēt"

19846z

zemes

banka.

1929. g. 1. maija.

Jasmuižas pagasta valde
paziņo, ka saskaņā ar šīs valdes š. g. 12. novembra lēmumu š. g.
2., 3., 4., 5., 6., 7. un 9. decembrī, pīkst. 10 no rīta, jasmuižas ciemā,

tiks pārdotas

ūtrupē

zemāk minēto pilsoņu mantas valsts un pašvaldības nodokļu parādu

segšanai.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā
mantu varēs ūtrupes dienā uz vietas.
"
jvcjvo Mantas īp aZ
**- dvīves vieta

Mantas īpašnieka

uzvārds un vārds

arī apskatīt

pārdodamo
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2. decembrī:
1.

2.
3.
4.
5.

Svalbu s.
,',

lvanovs

Foka

1 govs

Sudniks Ādams K. d.

I " ,,

,,

Romanovs

1

,,

„

Kofāns Aleksejs

,,

Sudniks Ādams

Semens
F. d.

1

„

I

„
,,

80

70
80
80
70

3. decembrī:
6.

Kliškovas s.

7.

Kliškovas s.

Afanasjevs Mārtiņš un Androns 1
Lizbovskis Agate
1

8.

Zeilēnu s.

4. decembrī:
Seilis Jānis

1

,,

104
50

,,

12!

5. decembri:
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Sedežu s.
Sedežu s.
Sedežu s.

ļevsejevs Filips
Aņins Ignats
PrikulsPāvels un Matisāns Augusts
6. decembrī:

15.
16.
17.

1 ,,
50
2 govis 220
1 govs

60

Sparānu I s.
Vucānu I s.

Džereņš Broņislavs
Rajeckis Konstantīns

1
1

,,
.,

100

Btitlcru

7. decembrī:
Kladāns Jānis

I

,,

75

9. decembrī:
Džereņš Augusts
Jaunošans Ludvigs
Pudžs Justins

1
1
1

,,

50
100
80

s.

iemaksāto

tiesību
uz
19544
Ne a 62761

no

Valkas apriņķa valdes priekšsēdētājs A. Kimerals.
Sekretārs E. Torgans.

Začinieku
Začinieku
Začinieku

1985 Iz

s.
s.
s.

..

4u

Valde.
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Aizrādījums.
Galvenā intendantūras pārvalde
paziņo, ka ar š. g. 25. novembri

rudzu iepirkšanu armijas uajadzlbam

tiek pārtraukta
visos intendantūras iepirkšanas punktos un vietās, jo viss vajadzīgais
rudzu daudzums ir jau iepirkts.
19897
l 5180
Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā

1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
I kurnu par aizdevumu nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nokustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
I kūma, paziņo, ka Valsts zemes
I ankas
aizdevumu piedzīšanai:

1) Kokneses pagasta valdes
tdnās, Koknesē 1930. g. 8. janvārī, pīkst.
10 dienā, pārdos
atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
s limniecību ar ēkām, meliorācijām
un citiem zemes piederumiem,
kura atrodas Madonas apriņķī,
L tpkalnes pagastā, Ozolmuižas
jaunsaimniecību Ns 35F un piešķ rta
mir.
Jurim
Jēkaba
d.
Bērziņam (skat. Zemes Ierīcības
Vēstnesī Ns 86, lapas pusē 9,
kārtas Ns 46687).
2) Saimniecība
sastāv no:
a. zemes kopplatībā 23,41 ha,
3) Solīšana sāksies no Ls 700.
4)

Izsolē

varēs piedalīties

per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:
a. Drošības naudu i/no trešā

K. N. Budžetu un kredītu pfirvulde
(Valdemāra

1929. g. 4. decembri, pīkst.

11-os

skaitot brutto par netto.
Ls 25,— apmērā

no katras

piedāvātās tonnas.
L 5161
Tuvāki paskaidrojumi — K. M. budžetu un kreditu pārvaldes
apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 4, istaba 7 (Ieeja no

Elizabetes ielas), katru

darbdienu no pīkst. 9—15.

19895x

Dzelzceļa ulrsunldes materiālu apgāde
izsludina

rakstveida

1929. g. 30. novembri uz

1) veiddzelzi

izsoles:

19Ž9. g. 30. novembri uz mašīnu tēraudu —
apm. 33.000 kg.
Izsoļu sākums

pulkst.

11

no

rīta.

—

32.000 kg.

82 gab.,

kopsvarā

Goļānu virsmežniecības izsoles sludinājumā š. g. 17. decembrī
(,,Vald. Vēstn." Ne 259) ieviesusies kļūda:
19803
Nepareizi iespiests ,,II iec. mežniecībā . . . ., vērtībā noLs 100,— Ns 003050 ar Andreja Krafta
līdz Ls 342,—", jābūt un jālasa: vērtībā no Ls 1,— līdz Ls 342,—. vārdu, izsludināta par nederīgu
kā nozaudēta, jo minētā pase
atrasta.
18830b

Dalībniekiem

jāiemaksā

atmiruš* * mežu.

sluāinafvjtmi.

19875z

Liepājas nodaļa, atrod. Liepājā,

Kūrmājas

izsludina

rakstveida izsoli
1929. g. 5. decembrī uz lampu stikliem ,,Kosmos" apaļiem dedzekļiem

prosp. Ns 2, pamato-

joties 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) Gaiķu pagasta namā, 1930.
gada 14. janvārī, pīkst. 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes piederumiem, kura atrodas Kuldīgas
apriņķī, Gaiķu pagastā, Gaiķu
Izsoles un sacensību sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
sātā drošības
nauda līdz
muižas jaunsaimn. Ns 35 F un
/«
no nosolītās summas. Pārējās 4/6 jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības.
ir piešķirta
Lavīzei Krūtains
Tuvākas zinas dzelzceļu virsvaldē, Oogoļa ielā Ns 3, ist. 103. (skat. ,, 'Zemes Ierīcības Vēstn."
jāiemaksā
Valsts zemes banL 5191 Ns 242, lapas pusē 14 ar kārtas
kai ne vēlāk kā divas nedēļas 19898x
Ns 4955/16568);
pēc izsoles.

Rīgā, 1929.g. 21. novembrī.
19882
Nodokļu

Valsts zemes banka.
departamenta dažādu

1 u. Z. D. I rujonu inženieris,

savā

2) saimniecība sastāv

Rīgā, Vagonu ielā Ns 3, š. g. 29. novembrī,
10, pārdos jauktā trešreizējā izsolē šādas mašīnas:

noliktavā,

1 motora traktoru,
1 tvaika veltni 12 ton.
1 akmeņu drupinātāju

l 5155
I liel.

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
Tuvākas ziņas noliktavā, darba laikā no pīkst. 8—16.
1929. g. 30. novembrī, plkst. 'l2 d.,
19891
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 64, dz. 9,
pārdos otrreizējā vairāksolīšanā
Hurvica Nochuma kustamu
mantu, novērtētu par Ls 770,20
un sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
nodokļa parāda
viņa dažādu
izlabojot,,Valdības Vēstn." š. g. 263. numurā iespiesto sludinājumu,
segšanai.
aizrāda, ka š. g. 27. novembrī skābu
kāpostu
piegādes izsole
Rīgā, 1929. g. 23. novembrī.
paredzēta ne tikai
rakstveida, bet
jaukta, t. i. mutiska
un
19900r
Piedzinējs J. Mednis.
rakstveida.
L 5175
19896

/. Siguldas ķimeļu pilis,

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks

paziņo, ka 1929. g. 30. novembrī,
pulksten 10.30 dienā, Rīgā, Elizabetes ielā Ns 45/47, dz. 4, pēc
Rīgas pils. vai. fin. nod. nod.
Ns 10467, pārdos
noz. raksta
Fanijas Bekers kustamu mantu,
Pieņemta Priekules pilsētas domes 1929. g. 2. novembra
sastāvošu no klavierēm (flīģeļa)
sēdē un apstiprināta ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
Toblera firmas un novērtētu par
departamenta š. g. 16. novembra rakstu Ne 94363.
Ls 396,75.
1)
no
katra uzbraukta vienzirga vezuma par dienu Ls 0,20;
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
dienu Ls 0,30;
kā arī apskatīt pārdodamo mantu 2) par no katra uzbraukta divzirgu vezuma
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 3) no sīktirgotājiem par katru kv. metru no būdām, vai galdiņiem
aizņemta laukuma Ls 2,50 mēnesī.
19807v

Tir$cšanfls takse

uz Priekules pilsētas nedēļus un godu tirgiem.

Valgales pagastam,
c. Sabli-Valgale, vietējai
pamatskolai vajadzīgs

Uz gada tirgus:
1) no katra uzbraukta

v

vienzirga pajūga Ls 0,30;

no:

a) zemes kopplatībā 18,50 ha,

6-kl. 2) no katra uzbraukta divzirga pajūga Ls 0,50;
3) no katra kv. metra, ko aizņem tirgotāju galdi, vai būdas Ls 0,50;
4) no katriem ratiem, kur tirgojas ar dažādām mantām — Ls 1,—;
skolotājs.
5) no katra pārdošanai uzvesta liellopa — Ls 1,—;
Vēlams vīrietis, muzikāls, sa6) no katra pārdošanai uzvesta zirga — Ls 2,—;
biedrisks darbinieks. Jāpieteicas 7) no katra pārdošanai uzvesta kumeļa, vai gotenas — Ls 0 ,50.
10.
decembrim
pie
pag.
līdz š. g.
Priekulē, 1929. g. 20. novembrī.
lūvaldes rakstiski, iesniedzot
Priekules pilsētas galva P. Senbergs.
zīmognogumu, apmaksātu ar
19805z
Sekretārs G. Freimans.
devu, un dokumentus līdz ar
Alga pēc kateārsta ap liecību.
gorijas, dzīvoklis, apkurināšana,
apgaismošana un 1 ha dienesta paziņo, ka 1929. g. 11. decembra mežu izsoles sludinājums (iespiests
zeme.
Vēlēšanas notiks š. g. ,.Valdības Vēstneša" 1929. g. 256. numurā), kļūdas izlabojot,
sekosi
14. decembrī, pulksten 12 dienā grozīts:
19852v
pagasta padomes sēdē.
Popes virsmežniecībā, izsoles vienībās NšNs 45 un 46 tekstā
iespiestā Alkiņa apg. vietā vajaga būt Alkšņa apg.;
prēf. 9. iec. priekšnieks

13,70 ha aramzemes, 0,60 ha
meža,
ganību, 3 ha malkas
1,20 ha nederīgas zemes;
b)

ēkām:

koka

šķūnis

zem

jumta bez durvīm un dzīvojamās
ēkas stāvs bez jumta.
Solīšana sāksies no Ls 1720,—.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:
a) Drošības nauda '/B no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 344,—.
b) Centrālās

zemes

ierīcības

komitejas atļauju, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi

dēļ atļaujas piedalīties

sapulci

Dienas kārtība:
Akciju kapitāla paaugstināšana
no 1 uz 2 miljoniem Dānijas
kronu.
Valsts zemes banka,
Piezīme.
Akcionāri var saatrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b, ņemt piedalīšanās zīmi sapulcei,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija uzrādot savas
aocijas, jeb depolikumu par aizdevumu nodrošinējot tās iepriekš National City
nāšanu,
ieķīlājot
tiesības
uz Bankā, New Vorkā, jeb Latvijas
lauku nekustamu mantu,
un bankā, Rīgā.
19806v
1926. g. 31. marta papildinājumu
Gumijas
rūpniecības
akc.
sabied.
pie šī likuma, paziņo, ka Valsts
zemes bankas aizdevumu piedzī- Baltie India Rubber Companv
šanai:
„Quadrat'
1)
Valsts
zemes
bankas
Rēzeknes
nodaļas
telpās
— valde pagodinās uzaicināt savus
akcionārus uz
Rēzeknē,
Atbrīvošanas
alejā
N2 10,
1930. g. 3. janvāri,
pulkst. 10 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā tiesību uz saimniecību ar ēkām, meliorācijām
kas notiks 1929. g. 14. decembrī,
un citiem zemes piederumiem, pulksten
12 dienā, sabiedrības
kura atrodas Rēzeknes apriņķī, valdes telpās, Rīgā, 1. Maskavas
Bērzgales
pagastā,
Steivanču ielā Ne 228.
sādžā un pieder Vincām Jēzupa d.
Dienas kārtība:
Krauklim (skat.,,Zemes Ierīcības 1) Akciju
kapitāla paaugstināVēstnesī" Ne ?—, lap. p. —,
šana un attiecīgie
statūtu
kārtas Ns —).
grozījumi;
0\ SaimniprThn cactāu nn2) Tekoši jautājumi.
a. zemes kopplatībā 4,84 ha;
Lai dabūtu tiesību piedalīties
b. dzīvojamās ēkas, 1 kūts, ārkārtējā vispārējā sapulcē,akcio1 šķūņa, I kuls-rijas
un nāriem uz stāt. 52. par. pamata
1 pirts.
jāstāda priekšā sabiedrības valdei,
3) Solīšana sāksies no Ls 150. Rīgā, Maskavas ielā Ns 228, ne
4) Izsolē varēs piedalīties per- vēlāk, kā līdz 1929. g. 7. decemsonas, kuras līdz izsoles sākumam brim savas orīģināl-akcijas jeb
nodos izsoles noturēšanai pilnsekošu banku depokvītes: Latvivarotam Valsts zemes bankas jas bankas, Rīgas biržas bankas
pārstāvim:
un Rīgas komercbankas un Ama. Drošības naudu '/» no trešā sterdamsche Bank, Amsterdamā
pantā minētās summas, t. i. un viņas nodaļas.
Ls 30,—.
Minētās banku depokvītes jāb. Centrālās
zemes
ierīcības uzrāda akciju numuri un skaits.
19883v
Valde.
komitejas apliecību, ka pircējam
atļauts iegūt
no
valsts zemes fonda iedalītu Rīgas auto darbinieku arteļa
saimniecību.
biedru pilna sapulce

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā

Valsts zemes banka,

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde

pulksten

Ventspils apr. priekšnieka

palīgs
12 dienā, izsludina par ned.
nozaudēto
Latvi ias iekšzemes
pasi
ser
CT Ns 009716, izdotu no Ances
pagasta valdes 1928. g. 5. jūn-jā
I iec. Sikšņu novadā, pēc celmu skaita 12 vienības, no 38—630
Ns 1416 ar Elzas Janbergs vārdu.
kokiem, vērtībā no Ls 50,— līdz Ls 950,—.
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^^^^?^~^~—
Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprināto 1929. g.
2>a&āāi
3. oktobra nosacījumu pamata.
Pie solīšanas pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommis'jai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc noso>
līšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
drošības
naudu
pieņems
arī:
1)
Latvijas
valsts
iekšējo
VACUUM OIL COMPANV
Kā
aizņēmumu obligācijas; 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un
A/S KOPENHĀGENĀ,
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību
un
sasauc
3) banku un kredītbiedrību galvojumus.
ārkārtēju vispārēju
Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā drošības nauda
no vienības pārdošanas summas: ciršanas vietu tīrīšanai 3% un mežu
kultūru darbu izvešanai 15%.
š. g. 27. decembrī, pulksten 11 d.,
Līguma operācijas termiņš 1930. g. 1. maijs.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās un pārdošanai valdes telpās, Kopenhāgenā, Frenolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem. deriksberggade Ns 1, 3.

vērtības. Tuvākas ziņas ziņa.
5% drošības naudas no piedāvājumu
L 5195
19899
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 103.

pantā minētās summas, t. i.
Ls 140;
1) 10„, gariem
4000 gb.
b. Centrālās zemes ierīcibas
2) 8,„ īsiem
4000 „
komitejas apliecību-, ka pir3) 10„, „
1000 „
cējam
atļauts
iegūt
no
un
rakstveida
sacensības
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.
1929. g. 5. decembrī uz elektro-bloku (trici) tirmai ,,Demag ",
Lūgumi dēļ apliecības izsnieg- pēc saraksta.
1929. g. 5. decembrī uz zāģu plātnēm, atslēdznieku/ metālam —
šanas jāiesniedz Centrālai zemes
15.000 gb.
ierīcības komitejai vismaz 2 ne1929. g. 5. decembri uz naftu — 10.000 kgr.
dēļas pirms izsoles dienas.
1929. g. 11. decembrī uz aparātiem, elektrisko spuldžu pārbaudei,
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
pēc saraksta.
izsoles beigām, jāpapildina iemak-

Šo prasību neizpildīšanas gadījumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.
Ns a 58121

209. num. ievietoto sludinājumu
ar kuru no Ventspils pils. polic'
pr-ka 1928. g. 2. maijā, izdota '
Latvijas iekšz. pase ser. CZ

akcionāru

II lab. — 31.000 kg;

2) plākšņu dzelzi II lab.

Jzīabajums.

pārdos mutvārdu solīšanā 1929. g. 10. decembrī, pīkst.
Sikšņu mežmuižā, Gaujienas pagastā,

16 tonnas kaltētu, negrauzdētu cigoriņu piegādi,
izsolē nodrošināmi

virsmežniecība

Lejas virsmežniecība

ielā Ne 10/12)

izdos iautztā izsolē

Piedāvājumi

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. j
ec
izsludina par nederīgām pieteiktas
par
nozaudētām
leģitimācijas
biļetes, izdotas: no Kruķu pag
valdes Lietuvā
Ns 619677
vēja gāztus un sausus tžotžus
ar
IV iecirkņa mežniecībā, Bormaņu novadā pēc celmu skaita Antona Brāzis vārdu un izd
no
Žeimes
pag.
valdes
ar
20 vienības no 70 līdz 105 kokiem, vērtībā no Ls 13,— līdz Ls 44,—.
Kazis
Jarašunas vārdu.
Ns un daMežu pārdos uz zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobri tums nezināmi).
apstiprinātiem
meža pārdošanas noteikumiem.
Izsole sāksies
pīkst. 12 un pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles
Lenču
pag. valde izslud na
kommisijai I0°drošības naudas no izsludinātās vienības vērtības, par nederīgiem šādus nozaudētus
Ciršanas biļeti dokumentus: 1) Latvijas ; ekšz
kura jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
izņemot jāiemaksā: par mežu 20% un cirtuma vietu satīrīšanai 3% pasi ser. CN Ns 023656, izd. no
Lenču pag. valdes 1928. g. 2. febr
no pirkšanas summas.
un 2) 3. daļas rezervista apliecību
Operācijas termiņš 1930. g. 1. maijs.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt Ne 26567, izd. no Cēsu kara apr
no torgiem pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības pr-ka 1925. g. 31. dec. ar Arnolda
Verdenfelsa vārdu.
18711b
kancelejā.
1929. g. 21. novembrī.
19845z
Gaujienas virsmežniecība.
Ventspils apriņķa
priekšnieks
atsauc š. g. ,,Valdības Vēstneša"

Gaujienas

pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 10. decembrī, virsmežniecības telpās,
Trapenes pagasta Līzes pastā,

un pie iecirkņa mež-

Lejas virsmežniecība.

ārkārtējo vispār, salti,

Lūgumi

dēļ apliecības

izsnieg-

zemes notiks svētdien. 1929. g. 1. decem2 ne- bri, pulkst. 12 dienā, Rīgā, Strēlierīcības komitejai vismaz divas
nieku ielā Ns 11, dz. 3.
dēļas pirms izsoles dienas.
nedēļas pirms izsoles dienas.
5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
Dienas kārtība:
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina iemak1) Sapulces amatu vīru vēlēšanas,
izsoles beigām, jāpapildina
iesātā drošības
nauda līdz '/s 2) revīzijas kommisijas ziņojums,
maksātā
drošības nauda līdz
no nosolītās summas. Pārējās 3) arteļa darbības izbeigšana,
no
nosolītās
summas.
PāVb
jāiemaksā
Valsts
zemes 4) vēlēšanas,
rējās 4/5 jāiemaksā Valsts zemes %
bankai ne vēlāk kā divas nedē- bankai ne vēlāk kā divas nedēļas 5) dažādi jautājumi.
pēc izsoles.
Ja šinī sapulcē nesanāktu stāt.
ļas pēc izsoles.
Šo prasību neizpildīšanas gadī- paredzētais biedru skaits, tad
Šo prasību neizpildīšanas gajumā pircējs
zaudē iemaksāto tanī paša dienā pulkst. 14, notiks
dījumā pircējs zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesību uz otrreizēja sapulce, kura, saskaņā
drošības naudu un tiesību uz saimniecību.
Ne a 8725 ar statūtu § 51, būs pilntiesīga
saimniecību.
Ne a 38161.
1929. g. 16. novembri.
pie katra dalībnieku skaita.
Liepājā, 1929. g. 21. novembrī. 19741
19878v
Valde.
Valsts zemes banka,
izsolē jāiesniedz

19876

centrālai zemes

Valsts zemes banka,
Liepājas nodala.

Izlabojums.
DaugavpMs muitas š. g. „Vald.
Vēstn." NŠ260 iespiestais ūtrupes
sludinājums
nepareizi atzīmēts

šanas jāiesniedz Centrālai
ierīcības

komiteiai

vismaz

Rēzeknes nodaļa.
Latvijas

universitātes

leģiti-

mācijas kartiņa Ns 14459 ar Viktora Kviesis vārdu pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nederīgu

19809v

Atklātā
Š. g.

izsolē!

20. decembrī,

pulksten 2

pēc pusd., pie Ezeres pag. nama
tiks pārdotas

Ezeres

vairāksolīšanā,

mazsaimniecību vei-

Liksnas pag. valde, Daugavpils
cināšanas biedrības labības
apriņķī, izsludina par nederīgu
tīrāmās mašīnas:
nozaudēto līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātā Pūriņa, Kārļa
1 Triumps un 1 „Trijero".
Mārtiņa d., dzim. 1905. g. kara
Abas mašīnas labā kārtībā.
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa klans, apliecību
Ns 2848, izd.
E.
M. veicin. biedrības likvidācijas
izsludina par nederīgu automono Zemgales artilērijas
pulka
valde.
19877
biļa
braukšanas
mēģinājuma komandiera 1927. g. 10. maijā.
Ns D. 0—115, kuru a s. „Auto"
Pagasta darbveža palīgs
Rigas
Rencēnu pag. valde, Valmieras
pieteikusi par nozaudētu. 19870v
Bērz-Sīpeles virsmežniecībā, izsoles vienībā Ne 1, tekstā, ieapr., izsludina par nederīgu Laizsludina par nederīgu nozaudēto
meklē vietu.
Ir ļoti labi iestrākaraklausības apliecību Ns 10093, spiestā ,,9" apg. vietā vajaga būt „6"; izsoles vienības NeNe 2 un 3,
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa tvijas iekšz. pasi ser. ZN NŠ014373 dājies ar ilggadīgu praksi un
tekstā, iespiestā „Batara 2. apg." vietā vajaga būt „Mīmja 3. apg."; izsludina par nederīgu automoizd. no Rencēnupag.
izd. no 9. Rēzeknes kājnieku pulvaldes labām atsauksmēm. Piesolījumus
1928. g. 30. jūl. ar Reinholda nodot Rīgā, pastā, uz pieprasīka komandiera 1929. g. 26. aug. izsoles vienībā Ns 8, tekstā, iespiestā ,,Vadža 11. apg." vietā vajaga biļa braukšanas Ns 1964, kuru
Einberga vārdu, kura pieteikta jumu cara 3 rbļ. D. C. N"s 908262
ar Eduarda Caunīts, dzim. 1907.g. būt „Nēvala 10. apg." un tekstā, pēc IV iec. mežniecībā, iespiestā Jānis Valge pieteicis par nozau19808v
„Kalnciema novadā" vietā vajaga būt „Klīves novadā".
19802z dētu.
19880v
19884
vārdu.
par nozaudētu.
18837b uzrādīt.

JUežu departaments

Iespiests

ar
bij.
muitas
priekšnieka
,,V. Lielmeža"
parakstu; Lielmeža vietā vajaga lasīt: Muitas
priekšnieks J. Pūriņš.
19804

Valsts tipogrāfijā.

..

