Maksa

par „VaIdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu

bez piesūtīšanas

par:

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

Ls
22 »—

gadu
i/2 gadu

12,—
6,—
2—

3rnēn
1

„

piesūtot pa pastu
un pie atkalpār—,12
devējiem

Valsts Prezidenta pavēle armijai

Latvijas valdības
Iznāk katru

dienu, izņemot

D.

12. Bauskas

Skolu saraksts, kuru
apmeklēšana dod
tiesību atlikt iesaukšanu obligātoriskā
aktīvā
kara
dienestā, saskaņā ar
karaklausības likuma 35. pantu.

13. Cēsu

Rīkojums skolu vadītājiem.
papildinājums preču sarakstā, kuras finieru
un kokrūpniecības akc. sab. ,,Prima "
var saņemt bez muitas.

Valsts Prezidenta
armijai

pavēle

un flotei

1929. g. 7. decembrī.

Nr. 493.
Pārvietoju

15.
16.
I/.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
32.

dienesta

labā

6.
Rīgas
kājnieku
pulka
virsleitnantu Kārli Liepiņu uz 10. Aizputes kājnieku pulku un
paaugstinu
par
skaitot
no
kapteini,

1921. g. 19. septembra.

33.
34.

Pārvietoju dienesta labā 2. Ventspils
kājnieku pulka kara ierēdni Pēteri I kļavu
uz 9. Rēzeknes kājnieku pulku.

§3.
Izslēdzu no armijas virsnieku sarakstiem š. g. 21. novembrī mirušo 10. Aizputes kājnieku pulka kapteini Eduardu

Meisteru.

„

36.

Rīgas

vācu

ģimnāzija.

37.

,,

G. Zemgals.

Kara ministris A. Ozols.

Valsts

Prezidenta

rīkojums

52.

1929. g. 7. decembrī

,,

Atļauju nēsāt piešķirtās ārvalstu goda
bij. iekšlietu ministrim, Saeimas
deputātam Arvedam Bergam — Polijas
„PoIonia Restituta"
1.
šķiras ordeni,
Marijai Grosvalds — Zviedrijas Vazās

53. Angļu

lielo

Grosvalds

zelta
tā

medaļu

un

Līnai

paša ordeņa mazo zelta

medaļu.
Valsts Prezidents
Ārlietu

G. Zemgals.

ministris

A.

Balodis.

Valdības rīkojumi un pavēles
Skolu saraksts,

kuru apmeklēšana dod tiesību atlikt
iesaukšanu obligātoriskā aktīvā kara
dienestā, saskaņā ar karaklausības
likuma 35. pantu.
Valsts skolas.

67. Tukuma komercskola.
68. Valmieras komercskola.
69.

Valkas

70.

Ventspils

arodskola.

71. Valsts Daugavpils poļu amatniecības
skola.
72. Valsts krievu
amatniecības klases,
krievu

amatniecības

klases,

krievu

amatniecības

klases,

Angļu valodas institūta
Piezīme.
literāriskā un komercnodaļa, Daugavpils dzelzceļu arodskola, Gulbenes komercskola, Jēkabpils koLiepājas
technikums,
mercskola,
Rēzeknes komercskola, Rīgas komercskola, Rīgas technikums, Tukuma komercskola un Valmieras
komercskola skaitāmi par arodu
vidusskolām.

in-

Rēzeknē.

uzņem auTechnikums, kurā
ņus tikai ar nobeigtu vidusskolas izglītību.
Rēzeknes technikums.

literāriskā

Rīgā.

„

institūts.
paidagoģiskais

^
flz ēk

valodas institūta

65. Rīgas komercskola.
technikums.
66.
,,

74. Valsts

ļ-

stitūts,

Arodskolas.

Daugavpilī.

4. Angļu valodas institūta
paidagoģiskā nodaļa, Rīgā.
5. Centrālais paidagoģiskais institūts,
Jelgavā.
*> Daugavpils skolotāju institūts.
Jelgavas
„

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Pašvaldības iestāžu, biedrību un privātpersonu skolas.

A.

izglītība.

katras personas

Latvijas

84. Aglonas

ģimnāzija.

85. Aizputes

apriņķa

daiļkrāsotāju

komercskola, Rīgā.
pilsētas komercskola.
pilsētas technikums.
II arodu skola.
pilsētas amatnieku skola.

Olava
Rīgas
Rīgas
Rīgas
Rīgas

143. Rīgas amatnieku

amatnieku

ģimnāzija.

Augstskola.

75. Katoļu garīgais seminārs resp. katoļu
teoloģiskā augstskola Rīgā.

99. Landau'a priv.
100. Latvijas

žīdu ģimnāzija, Rīgā.

baltkrievu

skolotāju

145. Vācu

ģimnāzija.

104. Liepājas pilsētas žīdu ģimnāzija.

105. Lietuvju komitejas
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

ģimnāzija, Rīgā.

Ludzas pilsētas žīdu ģimnāzija.
Lubānas ģimnāzija.
Madonas
,,
Mazsalacas
,,
Pļaviņu pilsētas ģimnāzija.
Raiņa ģimnāzija, Rīgā.
Rauchvargera
privātā
žīdu

vecāku

savienības

arodskola,

146. Vācu vecāku
J elgavā.

savienības

arodskola,

147. Žīdu

arodskola, Daugavpilī.

113. Rīgas pilsētas
„

„

I

ģim-

ģimnāzija.

II

vecāku

savienības

ģimnāzija,

savienības

ģimnāzija,

Kuldīgā.
127. Vācu

128.
129.
130.
131.

vecāku

Ventspilī.
Ventspils žīdu.* draudzes ģimnāzija.
Zālemanes privātā žīdu ģimnāzija,
Rīgā.
Žīdu mākslas un zinību veicināšanas
biedrības ģimnāzija, Rīgā.
Žīdu priv. ,.Ezras" ģimnāzija, Rīgā.

132. Zīdu nriv. ģimnāzija

D.

E.

latviešu

bie-

Garīgie semināri.

148. Rīgas pareizticīgo garīgais seminārs.
149. Latvijas ev.-lut. baznīcas teoloģiskais
institūts.
150. Latvijas baptistu draudžu savienības
garīgais seminārs.
151. Septītās dienas adventistu Baltijas
ūnijas misijas skola, Rīgā.

Piezīme.
Iesaukšanas
atlikšana
piešķirama tiem pēdējo triju konfesionālo mācības iestāžu audzēkņiem,
kam ir
glītība.

nobeigta

vidusskolas

iz-

Zemkopības ministrijas pārziņā esošās
arodskolas.

152. Jelgavas
4 - gad.
lauksaimniecības
skola.
153. Latgales 4- gad.
lauksaimniecības
vidusskola, Malnavā.
154. Priekuļu
4 - gad.
lauksaimniecības
skola, Priekuļu muižā.
155. Smiltenes 2-gad. piensaimniecības un
lopkopības skola.

156. Krišjāņa

115.
„
„
IV
116.
,,
,,
vācu
117.
„
,,
krievu
,,
118.
„
„
poļu
119.
,,
,,
žīdu
120.
,,
Jūrmalas pilsētas ,,
121.
,,
apriņķa ģimnāzija, Siguldā.
122. Salacgrīvas ģimnāzija.
123. Saldus
ģimnāzija, Brocēnu
Kalna
muižā.
124. Tora Vderech
Erec privātā
žīdu
ģimnāzija.
125. Vācu vecāku savienības zēnu ģimnāzija, Liepājā.
126. Vācu

Daugavpils

drības komercskola pieaugušiem,
Jaunjelgavas pilsētas komercskola,
Liepājas
mākslas
amatniecības
skola, Olava komercskola, Rīgas
pilsētas komercskola, Rīgas pilsētas
technikums un Okolo-Kulaka privātais technikums
skaitāmi par
arodu vidusskolām.

Finanču ministrijas pārziņā esošās skolas.

nāzija, Rīgā.
114.

vācu

Rīgā.

biedrī-

bas privātā baltkrievu vakara ģimnāzija, Rīgā.
101. Latvijas kultūras veicināšanas biedrības ģimnāzija, Rīgā.
102. Latviešu jaunatnes savienības ģimnāzija, Rīgā.
103. Liepājas krievu izglītības biedrības

biedrības

skola.

144. Rīgas žīdu amatniecības skola.

ģimnāzija.

93. Ģermāņa vācu ģimnāzija, Rīgā.
94. Jelgavas pilsētas žīdu ģimnāzija.
95. Jelgavas izglītības biedrības ģimnāzija pieaugušiem.
96. Kļaviņas ģimnāzija, Bauskā.
97. Kārsavas pilsētas žīdu ģimnāzija.
98. Krievu izglītības biedrības ģimnāzija,

amatniecības

Rīgā.
138.
139.
140.
141.
142.

86. Alūksnes
izglītības
biedrības
ģimnāzija.
87. Daugavpils pilsētas žīdu ģimnāzija.
88. Dobeles ģimnāzija.
89. Dolgicha priv. žīdu ģimnāzija, Rīgā.
90. Dzeņa ģimnāzija, Rīgā.
91. Franču licejs, Rīgā.
92. Gaujienas

—,80

veicināšanas
palīdzības
biedrības
arodskola, Rīgā.
136. Liepājas mākslas amatniecības skola.
137. Okolo-Kulaka privātais technikums,

Vidusskolas.

Rīgā.

un komercnodaļa.
Cēsu arodskola.
Daugavpils dzelzceļu arodskola.
Gulbenes komercskola un arodskola.
Jēkabpils komercskola.
Jelgavas arodskola.
Jelgavas arodskolas vakara klases.
Liepājas technikums.
,,
amatnieku vakara skola.
Ludzas arodskola.
Rēzeknes komercskola.
arodskola.
,,

73. Valsts

Institūti.

°- Rēzeknes
9- Rīgas skolotāju
10- Valsts
krievu

'56.

izglītības veicināšanas bie-

vidusskolas

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

Piezīme.

Rēzeknē.

Augstskolas.
A.
1. Latvijas universitāte.
2.
,,
konservatorija.
3.
„
mākslas akadēmija.
B.

54.
55.

tirdzniecības izglītības veibiedrības komercinstitūts,

nobeigta
C.

baltkrievu skolotāju sagatavokursi.
krievu
viengadīgie paidagokursi.
žīdu paidagoģiskie kursi.
obligātoriskie poļu skolotāju
E.

zīmes:

11?

ir

kursi.

Nr. 494.

komercinstitūīs.

79. Herdera institūts Rīgā.
80. Jelgavas izglītības
biedrības praktiskais komercinstitūts.
81. Krievu universitātes kursi, Rīgā.
82. Privātais Rīgas techniskais institūts.
83. Vācu paidagoģiskais institūts, Rīgā.
Piezīme.
Iesaukšanas atlikšana piešķirama tikai tiem Krievu universitātes kursu audzēkņiem, kuriem

krievu
,,
Rūjienas ģimnāzija.
,,
Smiltenes
Subatas
,,
Talsu
,,
Tukuma
,,
Valkas
,,
Valmieras
„
Varakļānu
,,
Ventspils
Zaļenieku
,,
Valsts 2-gadīgie krievu paidagoģiskie

49. Rīgas
šanas
50. Rīgas
ģiskie
51. Rīgas

biedrības

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

135.

Institūti.

drības komerczinātņu institūts, Rīgā.

kursi Rīgā.

Valsts Prezidents

ordeņa

cināšanas
Liepājā.
77. Augstākās
cināšanas
Rīgā.
78. Augstākās

Daugavpils
,,
,,
krievu ģimnāzija.
,,
polu
,,
baltkrievu
,,
Jēkabpils ģimnāzija.
Jelgavas I valsts ģimnāzija.
Jelgavas II
„
Jelgavas vācu ģimnāzija.
Krāslavas ģimnāzija.
Kuldīgas
Liepājas
,,
,,
žīdu ģimnāzija.
Limbažu ģimnāzija.
Ludzas
,,
,,
krievu ģimnāzija.
Rēzeknes ģimnāzija.
,,
krievu ģimnāzija.
,,
poļu
„
žīdu
,,
Rīgas
I valsts ģimnāzija.
II

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

B.

76. Augstākās tirdzniecības izglītības vei-

,,

35. Rīgas

38.

§2.

svētdienas un svētku dienas

Vidusskolas.

ģimnāzija.

14. Cesvaines

31.

§ l-

j8SalMpi|lļft^^

laikraksts

un
Kantoris
ekspedīcija:
£ļļjP2ļ|raj| ņļ&iiPf^
Rīgā, pilī Ko 2. Tālrunis 20032 ^
%ļm*^ Rīgā, pilī .Ns 1. Tālrunis 20031
g^^
^
Runas
stundas no
^^|f
11—12
Atvērts
no
pulksten 9—3

un flotei.

veterinārsanitāros

oficiāls

Redakcija:

Valsts Prezidenta rīkojums.

sadalījums
Latvijas
rajonos.

mķm

,,Tušija ", Rīgā.

Arodskolas.

133. Daugavpils latviešu biedrības komercskola pieaugušiem.
134. Jaunjelgavas pilsētas komercskola.

Valdemāra

mēchaniķu

kuģu

vadītāju

skola.

157. Liepājas
kuģu
vadītāju,mēchaniķu
un zvejniecības skola, izņemot šīs
skolas zvejniecības
nodaļu,
kuras

audzēkņi nebauda tiesību uz iesaukšanas atlikšanu.
1928. g. Lik. krājumā ar skaitli 223 izsludinātais skolu saraksts līdz ar vēlākiem
papildinājumiem

Rīgā,

ar šo atcelts.

1929. g. 5. decembrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Kara

Skolu

ministris

A.

Ozols.

vadītajiem.

1930. gada 11. februārī notiks trešā
vispārējā tautas skaitīšana, kurā iegūtiem
datiem piekritīs liela nozīme visā valsts
dzīvē, kamdēļ skaitīšanas darbu veikšanai
nepieciešami intelligenti spēki. Sakarā ar
to un ievērojot Valsts statistiskās pārvaldes lūgumu, Skolu departaments atrod
par iespējamu atbrīvot no skolas darbiem
skaitīšanas
dienās tos
skolotājus
un
vecāko klāšu audzēkņus (pamatskolās —?
saziņā ar attiecīgā ' apriņķa
tautskolu
inspektoru), kuri
vēlētos
ņemt dalību
minētā

skaitīšanas darbā.

1929. gada 6. decembrī.
Skolu departamenta

JNs A-1483.

direktors
K.Ozoliņ

5..

Sekretārs V. Vīgants.

Apstiprinu.
1929. g. 4. decembri.

II.

Zemkopības ministris A. Alberings.

Vidzeme.

apriņķis.

Rīgas rajons.

Rajona veterinār-

ārsts V. Kroenbergs, dzīv. Rīgā, Dārza
ielā .No 1. Tālr. 27664. Rajona veterinārfeldšers F. Stūrmans, dzīv. Rīgā, Liepupes
ielā K2 9.

Rajonā ietilpst: Pilsētas: 1) Rīgas Jūrmala, 2) Sloka, 3) Ķemeres un 4) Ogre.
Pagasti: 1) Ādažu, 2) Babītes, 3) Baldones,
4) Daugmales, 5) Doles, 6) Dreilinu, 7) Ikšķiles, 8) Katlakalna,

Mangaļu,

9) Lielvārdes,

10)

11)

Mārupes, 12) Ogresgala,
13) Olaines, 14) Rembates, 15) Ropažu,
16) Salas, 17) Salaspils, 18) Slokas, 19)
Stopiņu un 20) Tomes.

ietilpst:

pilsēta.

Pa

gasti: 1) Allažu, 2) Bīriņu, 3) Inčukalna
4) Kastranes, 5) Ķēču, 6) Ķempu, 7) Kri
muldas, 8) Lēdurgas, 9) Līgatnes, 10) Māl

pils, 11) Mores, 12) Nitaures, 13) Pabažu
14) Sējas, 15) Sidgundas, 16) Siguldas
17) Skultes,

18) Suntažu,

19) Turaidas

20) Vidrižu, 21) Vildogas un 22) Zaubes
III. Madlienas rajons.
Rajona ve
terinārārsts V. Šmidts, dzīv. Madlienā
Rajona veterinārfeldšers F. Jēgers, dzīv
Koknesē — Balbieros.
Rajonā

ietilpst:

Pagasti:

1) Aizkrauk-

les, 2) Bebru, 3) Jumpravas, 4)
5) Kokneses, 6) Krapes, 7)
8) Lēdmanes, 9) Madlienas, 10)
11) Plāteres, 12) Skrīveru, 13)

Ķeipenes,

Lauberes,
Meņģeles,
Taurupes

un 14) Viskaļu.
IV. Pļaviņu rajons.
Rajona veterinārārsts A. Skroders, dzīv. Pļaviņās.
Talr. 50.

Rajona

veterinārfeldšers J. Me-

dens, dzīv. Pļaviņās, Gojtiņu daļā.

Rajonā ietilpst: Pļaviņu pilsēta.
Pagasti:
1) Pļaviņu, Madonas apriņķa,
2) Kalsnavas, 3) Odzienas, 4) Pērses,

5) Savienas, 6) Vietalvas
apriņķa 7) Aiviekstes.
Piezīme.

un Daugavpils

Birzgales pagasts pievienots

Jaunjelgavas veterinārārsta rajonam.
Cēsu

I.

apriņķis.

Cēsu rajons.

Rajona

veterinār-

ārsts H. Šuberts, dzīv. Cēsīs.

Rajona

veterinārfeldšers

A.

Tālr. 69.

Johansons,

dzīv. Cēsīs.
Rajonā ietilpst: Cēsu pilsēta. Pagasti:
1) Baižkalna, 2) Cēsu, 3) Drabežu, 4) Jaunraunas, 5) Kārļu, 6) Kūduma, 7) Lenču,
8) Lielstraupes, 9) Liepas,
10) Līvu,
11) Mārsnēnu, 12) Mazstraupes, 13) Priekuļu, 14) Raiskuma, 15) Rāmuļu, 16)
Raunas, 17) Rozulas, 18) Stalbes, 19) Vai-

ves un 20) Veselavas.

III.

Cesvaines rajons. Rajona veterinārārsta v. i. A. Mucenieks, dzīv.
Tālr. Kraukļi 34.
Kraukļos.
Rajonā ietilpst: Pagasti: 1) Adlienas,
2) Cesvaines, 3) Dzelzavas, 4) Grašu,
5) Liezeres, 6) Mēdzules, 7) Kārzdabas,
8) Kraukļu, 9) Virānes, Cēsu apriņķa,

10) Druvienas.
Iršu, Liepkalnes, Sausnējas,
Vestiena^ pagasts pievienots Ērgļu veterinārārsta rajonam;
Kalsnavas^ Odzienas, Pērses, Savienas
un Vietalvas pagasts pievienots Pļa-

Piezīme.

Vējavasun

viņu

veterinārārsta rajonam.
apriņķis.

I. Valmieras rajons.
Rajona veterinārārsts E. Zāmels, dzīv. Valmierā.
Tālr. 133.
Rajona veterinārfeldšers
Pakalns, dzīv. Valmierā.

A.

II.

Limbažu

rajons.

Rajona

vete-

rinārārsts A. Ozols, dzīv. Limbažos.
Tālr. 36. Rajona veterinārfeldšers E. Zilaisgailis. dzīv. Pālē. Tālr. 14.
Rajonā ietilpst:

Limbažu pilsēta.

Pa-

Rajonā

2)

Ērgļu,

ietilpst:

3)

Pagasti:

Jumurdas,

1) Cirstu,

4)

Katrīnas,

5) Ogres, Madonas apriņķa:
6) Iršu,
7) Liepkalnes, 8) Sausnējas, 9) Vējavas
un 10) Vestienas.
Piezīme.
Launkalnes pagasts pievienots Smiltenes veterinārārsta rajo-

nam,

Druvienas

pagasts

Cesvaines

veterinārārsta — un Līzuma pagasts
Gulbenes

veterinārārsta

Madonas

rajonam.

apriņķis.

I. Madonas rajons.
Rajona veterinārārsts P. Šiliņš, dzīv. Madonā. Tāļr. 5.
Rajona veterinārfeldšers A. Avens, dzīv.
Lubāna. Tālr. 44.

Rajonā ietilpst: Madonas pilsēta. Pagasti: 1) Bērzaunes, 2) Grazdonas ,3) Kusas,
4) Lazdonas, 5) Ļaudonas, 6) Lubānas,
7) Lubejas, 8) Mārcienas, 9) Meirānu,
10) Mētrienas, 11) Oļu, 12) Patkules,
13) Praulienas, 14) Saikavas, 15) Sarkaņu
un

16) Viesienas.

Liepājas

apriņķis.

rinārārsts A. Sudmals,
Vaiņode.

dzīv.

Rajonā

ietilpst:

Biezi

apdzīvota

vieta

Biezi apdzīvota vieta
1) Aizviķu, 2) Asītes,

Pagasti:

3) Embūtes, 4) Ezeres, 5) Gramzdas,
6) Kalētu, 7) Krotes, 8) Vaiņodes, 9) Nīgrandes un Aizputes apriņķa
Aizputes

I.

Aizputes

10) Nīkrāces.

apriņķis.

rajons.

Rajona vete-

rinārārsts P. Zvirgzdinš, dzīv. Aizputē.

Tālr. 88.
Rajonā ietilpst:

Aizputes pilsēta.

Pa-

gasti: 1) Aizputes, 2) Alšvangas, 3) Apriķu,
4) Basu, 5) Cīravas, 6) Dunalkas, 7) Dzērves,
8) Gudenieku, 9) Jurkalnes, 10) Klosteres,

17) Ulmales un

18) Valtaiķu.

Kuldīgas

I.

Kuldīgas rajons.
N. Meisters,

Rajona

vete-

dzīv.

Kuldīgā.
Rajona veterinārfeldšers J, Re-

Tālr. 47.
zevskis, dzīv. Kuldīgā.
Rajonā ietilpst:

Kuldīgas pilsēta.

Pa-

gasti: 1) Ivandes, 2) Kabiles, 3) Kuldīgas,
4) Kurmales, 5) Padures, 6) Planicas,
7) Raņķu, 8) Rendes,
9) Snēpeles,

IV. Rūjienas rajons. Rajona veterinārārsts
J. Žīgurs, dzīv. Rūjienā.

apriņķa

10) Turlavas, 11) Vārmes

II.

Rajonā ietilpst: Pilsētas: Rūjiena un
Mazsalacē. Pagasti: 1) Arakstes, 2) Idus,
3) Ipiķu, 4) Jēru, 5) Ķoņu, 6) Lodes,
7) Naukšēnu, 8) Rūjienas, 9) Sēļu, 10)

Skrundā.

Valkas

I.

apriņķis.

Valkas rajons.

Rajona

Rajona veterinār-

veterinārfeldšers

Tālr. 4.

P. Alsinš, dzīv.

Valkā.
Rajonā

Valkas pilsēta. Pagasti: 1) Ērģemes, 2) Kārķu, 3) Lugažu,
4) Omuļu un 5) Valkas.
II.

ietilpst:

Strenču

rinārārsts

P.

rajons.
Mežaks,

Rajona
dzīv.

vete-

Strenčos.

Tālr. 33.
Rajonā ietilpst:
gasti:

Strenču pilsēta.

Pa-

1) Ēveles, 2) Jērcenu, 3) Trikātas

un 4) Vijciema.
III.

Pa-

gasti: 1) Bilskas, 2) Cirgaļu, 3) Gaujienas,
4) Grundzāles, 5) Mēra, 6) Blomes, 7) Palsmanes, 8) Plāņu, 9) Rauzas, 10) Smiltenes
11) Zvārtavas un Cēsu apriņķa: 12) Launkalnes.
IV.

Alūksnes

rajons.

Rajona

vete-

rinārārsts A. Stūrīts, dzīv. Alūksnē.
Tālr. 69. Rajona veterinārfeldšers J. Bušs,
dzīv. Apē.
Rajonā

Ape.

ietilpst:

Pagasti:

Pilsētas:

Alūksne un

1) Alsviķu, 2) Alūksnes,

3) Annas, 4) Bejas, 5) Ilzenes, 6) Jaunlai-

Tālr. 69.
Levīts,
dzīv.
J.

Rajonā ietilpst: Saldus pilsēta. Pagasti:
1) Brocēnu, 2) Cieceres, 3) Gaiķu, 4) Kursīšu, 5) Lutriņu, 6) Pampāļu, 7) Saldus,
8) Sātiņu, 9)Skrundas, 10) Zvārdes un Tukuma apriņķa

11) Remtes.

Ventspils

apriņķis.

I. Ventspils rajons.
Rajona veterinārārsts J. Škutte, dzīv. Ventspilī.
Tālr. 136. Rajona veterinārfeldšers P. Vēvers, dzīv. Piltenē.
Rajonā ietilpst: Pilsētas: 1) Ventspils
un 2) Piltene. Pagasti: 1) Piltenes, 2) Sarkanmuižas, 3) Užavas, 4) Vārves, 5) Zīras

un 6) Zūru.
II.
Dundagas rajons. Rajona veterinārārsts B. Martirovs, dzīv. Dundagā.
Tālr. 80.
1) Ances,
Rajonā ietilpst:
Pagasti:
2) Dundagas un 3) Popes.
III. Ugāles rajons.
Rajona veterinārārsta v. i. S. Eglīts, dzīv. Ugālē.

Rajonā

ietilpst:

Pagasti:

1) Ugāles,

2) Usmas, 3) Zlēkas un 4) Puzes.

Ēdoles pagasts pievienots

Kuldīgas veterinārārsta rajonam.

12) Zemītes.
Zemgale.

Tukuma apriņķis.
Tukuma rajons.
Rajona veteri-

nārārsts M. Lonfelds, dzīv. Tukumā .
Rajona veterinārfeldšers F.
Tālr. 50.
Grīnbergs, dzīv. Tukumā. Tālr. 71.
Rajonā ietilpst: Tukuma pilsēta. Pa-

Jelgavas

apriņķis.

I. Jelgavas pilsētas rajons. Pārzina
pilsētas veterinārārsts Līlienblūms, dzīv.
Jelgavā. Tālr. 4.
II.
Jelgavas rajons.
Rajona veterinārārsts Ž. Birznieks. dzīv. Jelgavā.
Tālrunis 245. Rajona veterinārfeldšers
J. Ogrens, dzīv. Jelgavā. Dzelzceļu satiksmes veterinārfeldšers F. Strauss, dzīv.
Elejā. Tālr. 26.
Rajonā ietilpst:
Pagasti:
1) Elejas,
2) Garozas, 3) Glūdas, 4) Jaunsvirlaukas,
5) Jēkabnieku (bez Uziniekiem), 6) Kaln-

ciema, 7) Lielvircavas,
Ozolnieku,

8) Līvbērzes, 9)

10) Pēternieku,

Talsu

Valdemārpilī.

ietilpst:

Pilsētas:

1)

Talsi un

2) Valdemārpils.
Pagasti: 1) Ārlavas,
2) Laidzes, 3) Lībagu, 4) Lubezeres, 5) Mērsraga, 6) Nogales, 7) Nurmuižas, 8) Pastendes, 9) Spāres, 10) Stendes, 11) Upesgrīvas un

Platones,

Dobeles

rajons.

Rajona

ve-

terinārārsts
K. Šlaps, dzīv. Dobelē.
Tālr. 20.
Rajonā ietilpst: Dobeles pilsēta. Pagasti: 1) Auru, 2) Bērzmuižas, 3) Dobeles,
4) Džūkstes, 5) Naudītes, 6) Sīpeles,

7) Šķibes, 8) Zaļenieku, Tukuma apriņķa,
9) Annenieku, 10) Bikstu
IV.

Vilces

un

rajons.

11) Jaunpils.

Rajona veterinār-

ārsts K. Belovs, dzīv. Mežmuižas Vil?
kaisos, c. Eleju. Tālr. 7. Rajona veterinārRajonā ietilpst: Pagasti: 1) Bukaišu,
2) Jēkabnieku pag. pievienotie agrākie
Uzenieki, 3) Lielplatones, 4) Mežmuižas,
5) Penkules, 6) Sniķeres, 7) Tērvetes,
8) Ukru un 9) Vilces.
V.

Auces

rajons.

Rajona veterinār-

ārsts A. Bergmanis, dzīv. Aucē. Tālr. 28.

Rajona veterinārfeldšers A. Sīkstulis, dzīv.
Aucē.
Rajonā ietilpst: Auces pilsēta.
Pagasti:
1) Bēnes, 2) lies, 3) Jaunauces,
4) Lielauces, 5) Rubas, 6) Vadakstes,
7) Vecauces, Tukuma apriņķa 8) Blīdenes
un 9) Zebrenes.
Bauskas

apriņķis.

1. Bauskas rajons. Rajona veterinārārsts A. Cīrulis, dzīv. Bauskā. Tālr. 70.
Rajona veterinārfeldšers M. Grīnbergs,
dzīv. Iecavā. Tālr. 9. Skaistkalnes punkta
dzīv.
veterinārfeldšers
G.
Ernšteins,
Skaistkalnē.
Rajonā ietilpst: Bauskas pilsēta. Pagasti: 1) Bārbeles, 2) Bauskas, 3) Bruknas,
4) Ceraukstes, 5) Codes, 6) Iecavas,
7) Īslīces, 8) Jaunsaules, 9) Mežotnes,
10) Misas, 11) Paņemunes, 12) Rundāles,
13) Skaistkalnes, 14) Stelpes, 15) Svitenes,
16) Vecmuižas, 17) Vecsaules un 18) Zālītes.
Piezīme.
1) Kurmenes un 2) Taur' kalnes pagasts pievienots Jaunjelrajonam.

apriņķis.

I. Tajsu rajons.
Rajona veterinārārsts G. Ādminis, dzīv. Taisos. Tālr. 95.
Rajona veterinārfeldšers j. Priede, dzīv.
Rajonā

11)

12) Salgales, 13) Sesavas.

gavas veterinārārsta

rinārārsts
Tālr. 66.

Rajonā ietilpst: Smiltenes pilsēta.

Rajona veterinār-

veterinārfeldšers

Piezīme.

Smiltenes rajons. Rajona veteK. Dzenīts, dzīv. Smiltenē.

Ventspils

J. Velps, dzīv. Saldū.

Rajona

Salacgrīvā.
Rajonā ietilpst:
Pilsētas:
Ainažu un Salacgrīva. Pagasti: 1) Ainažu,

11) Zantes un

feldšers J. Ceriņš, dzīv. Mežmuižā. Tālr. 23.

Saldus rajons.

ārsts

V. Salacgrīvas
rajons.
Rajona
veterinārārsta v. i. N. Kārkliņš, dzīv.

un

12) Ēdoles.

bārds, dzīv. Mazsalacē.

Skaņkalnes, 11) Ternējas un 12)Mazsalacas.

1) Kandava

6) Zentenes un Tukuma apriņķa 7) Aizupes,
Matkules, 9) Pūres,
10) Vānes,
8)

III.

apriņķis.

Aloja.
Pagasti:
1) Alojas, 2) Rozēnu,
3) Puikules, 4) Vilzenu, 5) Braslavas,
6) Bauņu un 7) Vecates.

Tālr. 38. Rajona veterinārfeldšers A. Buk-

Pilsētasj

Vaiņodē.

rinārārsts

Aloja 75.

ietilpst:

gasti: 1) Dzirciema, 2) Engures, 3) Grenču,
Rajona veteI. Liepājas rajons.
4) Irlavas, 5) Lestenes, 6) Milzkalnes,
rinārārsts K. Alksnis, dzīv. Liepājā. 7) Praviņu,
8) Sēmes, 9) Slampes,
Tālr. 192.
Rajona veterinārfeldšers M.
10) Smārdes, 11) Struteles, 12) Tumes
Dzelzceļu saMūrenieks, dzīv. Rucavā.
un 13) Vecmoku.
tiksmes veterinārfeldšers ļ. Rudzīts, dzīv.
Piezīme, a) Remtes pagasts pieviePriekulē. Tālr. 19.
nots Saldus veterinārārsta rajonam;
Rajonā ietilpst: Pilsētas: 1) Grobiņa,
b) 1) Annenieku, 2) Bikstu un
2)Durbe un 3)Priekulē. Pagasti: l)Aisteres,
3) Jaunpils pagasts pievienots Dobeles
2) Bārtas, 3) Bunkas, 4)Dunikas, 5) Groveterinārārsta rajonam; c) 1) Aizupes,
Pērkones,
biņas, 6) Medzes, 7) Nīcas, 8)
2) Matkules, 3) Pūres, 4) Vānes,
9) ' Priekules, 10) Purmsātu, 11) Rāvas,
5) Zantes un 6) Zemītes pagasts pievie12) Rucavas, 13) Tadaiķu, 14) Tāšu,
nots Kandavas veterinārārsta rajonam
15) Vecpils, 16) Vērgaļu, 17) Virgas, 18)
un d) 1) Blīdenes un 2) Zebrenes
Durbes, 19) Gaviezes un 20) Ziemupes.
pagasts pievienots Auces veterinārārsta rajonam.
II.
Vaiņodes rajons.
Rajona vete-

III. Vīķu rajons. Rajona veterinārārsts K. Sapraša, dzīv. Alojā.
Tālr

ārsts N. Zāmels, dzīv. Valkā.

Rajona veterinār-

Liepājā.

11) Kalvenes, 12) Kazdangas, 13) Lažas,
14) Rudbāržu, 15) Sakas, 16) Sieksātes,

Rajonā ietilpst: Pagasti:
1) Drustu,
2) Dzērbenes, 3) Gatartas, 4) Jaunpiebalgas, 5) Kosas, 6) Pāvītes, 7) Rankas,
8) Sērmūkšu, 9) Skujenes, 10) Taurenes,
11) Vecpiebalgas un 12) Veļķu.
Ērgļu rajons:

Pārzin
pilsētas rajons.
veterinārārsts Berntins, dzīv.

pilsētas

Rajonā

un 2) Sabile. Pagasti: 1) Cēres, 2) Kandavas, 3) Strazdes, 4) Valgales, 5) Virbu,

I.

Kurzeme.

gasti: 1) Augstrozes, 2) Duntes, 3) Katvaru, 4) Lādes, 5) Liepupes, 6) Limbažu,
7) Nabes, 8) Pāles, 9) Pociema, 10) Stienes,
11) Tūjas, 12) Umurgas, 13) Vainižu un
14) Viļķenes.

2) Salacas, 3) Svētciema un 4) Vitrupes.

III.

9)

rajonam.

Rajonā ietilpst:

Rajonā ietilpst: Valmieras pilsēta. Pagasti: 1) Brenguļu, 2) Burtnieku, 3) Dauguļu, 4) Dikļu, 5) Jaunburtnieku, 6) Jaunvāles, 7) Kauguru, 8) Ķieģeļu, 9) Kok10) Mujānu,
muižas,
11) Mūrmuižas,
12) Ozolu, 13) Rencēnu, 14) Vaidavas un
15) Valmieras.

Kalncempju,

Lejasciema pilsēta un paPiezīme.
gasti:
1) Dūres, 2) Lejasciema un
3) Sinoles pievienoti Gulbenes vete-

Liepājas

11) Sinoles.

8)

Karvas, 10) Mālupes, 11) Mārkalnes, 12)
Pededzes, 13) Trapenes. 14) Veclaicenes,
15) Zeltiņu un 16) Ziemeru.

ciema un

II.
Piebalgas rajons: Rajona veterinārārsts A. Eglīts, dzīv. Gatartā, caur
Dzērbeni. Tālr. Drusti 11. Rajona veterinārfeldšers A. Andriksons, dzīv. Taurenē.

ārsts A. Baķis, dzīv. Ērgļos.

laimrozes,

. rinārārsta

Svērpos.
Siguldas

7)

cenes,

Gulbenes pilsēta. Pagasti: 1) Beļavas, 2) Galgauskas, 3) Jaungulbenes, 4) Litenes, 5) Stāmerienas,
6) Tirzas, 7) Vecgulbenes, Cēsu apriņķa,
8) Līzuma, Valkas apriņķa, Lejasciema
pilsēta un pagasti, 9) Dūres, 10) Lejas-

Valmieras

Rajonā

vete-

rinārārsts V. Richters, dzīv. Vecgulbenē.
Tālr. 16. Rajona veterinārfeldšers J. Va-

II. Siguldas rajons.
Rajona veterinārārsts
J. Sprincis, dzīv. Siguldā.
Tālr. 7. Rajona veterinārfeldšers K. Grapmans, dzīv. Mālpils

Rajona

Rajonā ietilpst:

veterinārsanitāros rajonos.

I.

rajons.

nags, dzīv. Stāmerienā.

Latvijas sadalījums

Rīgas

Gulbenes

12) Vandzenes.

II.
Kandavas rajons. Rajona veterinārārsts J. Bērtiņš, dzīv. Kandavā.
Tālr. 25. Rajona veterinārfeldšers M. Vanags, dzīv. Sabilē. Tālr. 25.

Jēkabpils

apriņķis.

I.

Jaunjelgavas
rajons.
Rajona
N. Vītols, dzīv. Jaunjelgavā.
Tālr. 14.
Rajona veterinārfeldšers P. Liepiņš, dzīv. Ērberģē. Tālr. 6.
Rajonā ietilpst: Jaunjelgavas pilsēta.
Pagasti: 1) Daudzeses,
2) Mazzalves,
3) Mēmeles, 4) Seces, 5) Sērenes, 6) Zalves,
Bauskas apriņķa, 7) Kurmenes un 8) Taurkalnes, Rīgas apriņķa 9) Birzgales.

veterinārārsts

II.
Jēkabpils
veterinārārsts
T.

Jēkabpilī.

Rajona
rajons.
dzīv.
Ermansons,
Tālr. 42. Rajona veterinār-

feldšers J. Sūrums, dzīv. Neretā.

Rajonā

ietilpst:

Pilsētas:

1) Jēkabpils,

0) Viesītes un biezi apdzīvota vieta Nereta,
pagasti: 1) Ābeļu, 2) Biržu, 3) Dignājas,
4) Elkšņu, 5) Neretas, 6) Rites, 7) Saukas,

10) Sunākstes,
8) Sēlpils, 9) Slates,
II) Vārnavas, 12) Viesītes un 13) Zasas.
Ilūkstes
Ilūkstes
I
terinārārsts T.

apriņķis.

rajons.

Rajona

ve-

Bluķis, dzīv.
Grīvā.
ļ-gir. 18. Rajona veterinārfeldšeri J. GolŠteins, dzīv. Eglainē, un A. Dricko, dzīv.
gorovkā.
Rajona ietilpst: Grīvas pilsēta. Pagasti:
ļ) Demenes, 2) Kaplavas, 3) Kurciema,
5) Laucesas,
6)
Pilskalnes,
4) Lašu,
Raudas,
8)
Salienas,
9)
Silenes,
7)
10) Skrudalienes un 11) Sventes.
Subatas rajons.
Rajona veII.
terinārārsts J. Linīts, dzīv.
Subatā.
Tālr. 3... Rajona veterinārfeldšers J. Sproiis, dzīv. Asares muižā. Tālr. 16.

apdzīvotā

ļaka. Pagasti: 1) Augšpils, 2) Balvu,
3) Kacēnu, 4) Liepnas, 5) Linavas,
6) Purvmales, 7) Rugāju un 8) Viļakas.
Piezīme.
1) Baltinavas, 2) Bērzpils,
3) Cauru un 4) Tilzas pagasts pievienots Kārsavas veterinārārsta rajonam.
Ar _ šī Latvijas

Rīgā, 1929. g. 30. novembrī.

Veterinārvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis

Rīkojums

Papildinājums

Latgale.

rajons.

Rajona
Fichtenbergs, dzīv.

veterinārārsts E.
Daugavpilī.
Tālr. — Rajona veterinārfeldšers E. Galviņš, dzīv. Daugavpilī.
Rajonā ietilpst: Pilsēta: 1) Preiļi, biezi
apdzīvotas vietas 1) Višķi un 2) Zommersēta. Pagasti: 1) Aulejas, 2) Izvoltas,
3) Jasmuižas, 4) Kalupes, 5) Kapiņu,
6) Līksnas, 7) Naujenes, 8) Preiļu un
9) Višķu.
II. Līvānu rajons.
Rajona
veterinārārsta v. i. P. Skubiņš, dzīv.
Tālr. —.
Līvānos.
Rajona veterinārfeldšera v. i. A. Blachmanis, dzīv. Vārkavā.
. Rajonā ietilpst: Pilsētas: 1) Līvāni,
2) Krustpils. Pagasti: 1) Līvānu, 2) Krustpils, 3) Rudzātu, 4) Ungurmuižas, 5) Vārkavas un 6) Vīpes.
rajons.

Indras satiksmes

un rajona veterinārārsts S. Brengulis,
dzīv. Indrā. Tālr. 13. Rajona veterinārfeldšers E. Caune, dzīv. biezi apdzīvotā
vietā Piedruja.
Rajonā ietilpst: Krāslavas pilsēta, biezi
apdzīvotas vietas: 1) Piedruja, 2) Dagda
un 3) Indra.
Pagasti: 1) Asūnes, 2)
Dagdas, 3) Krāslavas, 4) Skaistas, 5) Piednijas un 6) Pustinas.
Rēzeknes

apriņķis.

I.

Rēzeknes rajons.
Rajona veJ. Jūrmalietis, dzīv. Rēzeknē. Tālr. 169.
Rajonā ietilpst: Rēzeknes pilsēta. Pagasti: 1) Bērzgales, 2) Dricēnu, 3) Makašēnu, 4) Ozolmuižas, 5) Rēznas un
6) Sakstagalas.
II. Maltas rajons. Rajona veterinārārsts P. Dukāts, dzīv,
Antonopolē.
Tālr. 31.
Rajonā ietilpst: Biezi apdzīvotas vietas:
1) Borovka, 2) Malta un 3) Ružina (Ribiniški). Pagasti: 1) Andrupenes, 2) Bukmuižas, 3) Kaunatas, 4) Maltas, 5) Ružinas
un 6) Silj 'āņu.
terinārārsts

III.

.Varakļānu

rajons.

Rajona
Tichomirovs, dzīv.

veterinārārsts N.
Varakļānos. Tālr. 29.
Rajonā ietilpst: Varakļānu pilsēta. Pagasti: 1) Atašienes, 2) Barkavas, 3) Stirnienes un 4) Varakļānu.

IV. Viļēnu rajons. Rajona veterinārārsts A. Zariņš, dzīv. Viļēnos. Tālr. —.
Rajonā ietilpst: Viļēnu pilsēta.
Pagasti: 1) Gaigalavas, 2) Vidsmuižas un

3) Viļēnu.

Nr. 308

un

dzīšanai (85. p.

transportvāģīšiem

(ievedm. tar.

lb. pkt.),

173. p.

194. p. 2b. pkt.).
Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta vicedirektors
B.Pavasars.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Financu

ministrijas nodokļu

departamenta paziņojums.
Rīgas apriņķa II iecirkņa tirdzniecībasrūpniecības nodokļa kommisija aprēķinājusi procentuālo peļņas nodokli par tekošo
1929. gadu tirdzniecības un rūpniecības
sezonas uzņēmumiem, kas darbojušies notecējušā vasaras sezonā Rīgas Jūrmalas
un Vecākos, kā arī
pilsētā, Ķemerēs
uzlikusi attiecīgos gadījumos sodu par

vajadzīgo ziņu neiesniegšanu un izsūtījusi
maksātājiem

attiecīgās

par

šo, saskaņā ar

uzņēmumu

īpašniekiem

Rajona veterinār-

ārsta

v. i. V. Mellers, dzīv. Ludzā,
veterinārfeldšers
Tālr. 33.
Rajona
N. Traško, dzīv. Zilupē.
Rajonā ietilpst: Ludzas pilsēta. Pagasti:
') Brigu, 2) Ciblas, 3) Istras, 4) Nirzas,
5) Pasienes, 6) Pildas, 7) Rundānu,
8) Šķaunes un 9) Zvirgzdenes.
Rajona ve" . Kārsavas rajons.
terinārārsts V. Trofimovs, dzīv. Kārsavā.
T ālr. 31.
Rajonā ietilpst: Kārsavas pilsēta. Paosti: 1) Kārsavas, 2) Mērdzenes, 3) Nautr«
, Jaunlatgales apriņķa: 4) Baltinavas,
5)
Bērzpils, 5) Cauru un 7) Tilzas.
Jaunlatgales

apriņķis.

Rajona
rajons.
' ? Jaunlatgales
veterinārārsts T. Dumpis, dzīv. biezi

visus

turētājus
nākamam

citu

peļņu

un to
gadam

nodokļu

summu par nepareizu, var iesniegt iebildumu augšā minētai nodokļa kommisijai
ne vēlāk kā līdz š. g. 31. decembrim.
līdz

1930. g.

15. janvārim un var tikt iemaksāts katrā

nesošu

nesaņemšana laikā nav par iemeslu iebilduma termiņa pagarināšanai vai nodokļa
nesamaksai noteiktā laikā. Katra pienākums
ir pārliecināties, vai viņam nodoklis maksājams, vai nē. Ziņas par to izsniedz Rīgas
apriņķa
II iecirkņa nodokļu inspektors;
pie Viņa arī var dabūt nodokļa listu
duplikātus, kam listes nebūtu izsniegtas.

Rīgā, 1929. g. 6. decembrī.
direktora

viņas apcietināšanai

v. E. Loske.

Paziņojums.

Nodokļu departaments paziņo, ka ar
Finanču ministra 1924. g. 10. decembra
un 1925. g. 9. janvāra lēmumiem paju
sabiedrībai ,,Latvijas linu centrālei" piešķirtās atļaujas
nomaksāt zīmognodevu
naudā par izdodamiem un saņemamiem
dokumentiem rīkojuma par zīmognodevu
74. p. kārtībā, par ko publicēts „ Valdības
Vēstnesī" 1924. g. 289. num. un 1925. g.
ar finanču ministra biedra
12. num.,
š. g. 25. novembra lēmumu atceltas.
Finanču ministra biedra 1929. g. 25. novembra lēmums stājas spēkā ar šī pazi„Valdības
publicēšanas dienu
ņojuma
Vēstnesī".
Direktora v. E. Loske.
Nodaļas vadītājs A. Bankins.

un nogādāšanai

manā rīcībā.

Bulduros, 1929. g. 4. decembri.
Miertiesnesis

uzņēmumu

tagad, neatliekot
viņu
izpirkšanu uz
gadu pēdējām dienām, kad sakarā ar
parasto publikas saplūdumu
zīmju iz-

pirkšana savienota ar lieliem laika zaudē-

F.

JVs 1227.

Neimanis.

Jaunas

valstis

Polija.

Kabineta

atiūgšanās.

Varšavā, 7. decembrī. Šodien pīkst. 12
dienā Polijas ministru prezidents Svitaļskis
ieradās pie valsts prezidenta un iesniedza

jumiem un citām neērtībām.

viņam visa kabineta demisiju. Valsts

Par zīmju neizpirkšanu laikā, tas ir,
līdz šī gada beigām, vainīgam bez vajadzīkārtā
gās zīmes izpirkšanas piespiedu
draud arī vēl prāvs sods.

prezidents demisiju pieņēma un uzdeva
līdzšinējā kabineta locekļiem turpināt savu
pienākumu izpildīšanu līdz jaunas valdības
sastādīšanai.

LTA.

Ārzemes.

Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.

ments

sarakstiem:
1)

Sarakstā

Ne 48 (sk.

1925. g.

,,V. V." 10. numura
Ne 5575 — Klīve, Alfrēds;
2) Sarakstā Ne 53
,,V. V." 152.
Ne 6830 — Ivbuls,
3) Sarakstā Ne 61
nija ,,V. V." 128.

lija

14. jan-

pielikumā)

vāra

Satversmes

(sk. 1925. g. 14. jūnumura pielikumā)
Izidors;
(sk. 1926. g. 12. jūnumura pielikumā)

251. numura pielikumā) Ne 10262 —
Garančs, Nikodims;
5) Sarakstā Ne 67 (sk. 1927. g. „V. V."

121. numura pielikumā) Ne 11082 —
Ankravs, Rūdolfs;
6) Sarakstā Ne 68 (sk. 1927. g. „V. V."
155. numura' pielikumā) Ne 11565 —
Davidsons, Erasts un Ne 11777 —
Pālens, Jānis;
7) Sarakstā M 70 (sk. 1927. g. „V, V.'
239. numura pielikumā) Ne 12458 —

Olinš, Žanis;
, 8) Sarakstā-JNe 72 (sk. 1927. g. „V. V.'
280. numura pielikumā) Ne 13060 —
Ozoliņ, Vilma;
9) .Sarakstā Ne 75 (sk. 1928. g. „V. V.'
numura

pielikuma)

Ne

13760

—

Mednis, Arvīds;
10) Sarakstā Ne 80 (sk. 1928. g. „V. V.'

189.

numura

pielikumā)

Ne

15053 —

Veinbergs, dz. Kalniņš, Dārta;
11) Sarakstā Ne 81 (sk. 1928. g. „V. V.'
numura

pielikumā)
Špakovskis, Antons;

Ne

15374 —

149.

numura

pielikumā)

Ne

17343 —

Beņķis, Žanis.
Rīgā, 1929. g. 5. decembrī.

satversmes

reformas

Māksla.
Nacionāla opera.

rīkojumā Ne 300 izdarāmi šādi labojumi:
I)"Rīkojuma teksta 2. rindiņā pēc vārdiem: ,, Izejvielas un daudzumi" jābūt kg.
II) I tabulā apavu šķiru tekošo numuru
55/V—55/VIII nosaukumam jābūt: ,,Dāmu
botes ar vilnas gabardina — speciāla

(vilnas koverkota) virsām un apmalām
un kokvilnas triko oderi" (iespiestā rīkojumā odere nav uzrādīta).

nosaukumos

5. rindiņā iespiests ,, Vilnas triko gabardins"
u. t. t., jābūt ,,Vilnas gabardins" u. t. t.
b) Apavu šķiru tekošo numuru 6. rubrikā
iespiests:
,,55 I—VIII" ,
jābūt

.,55. V—VIII".
apavu

šķiru

tekošo

numuru 18. rubrikā iespiests ,,55/V 55'VI"
vajaga būt ,,55/11 55'VI".
Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.
Nodaļas vadītājs Kļaviņš.

Rīgas apriņķa

1. iec. miertiesnesis

izbeidz
Zaula K 1 i n k a meklēšanu, viņa atrašanas dēļ. (Skat. „Valdības Vēstneša" 1929. g.

271. numurā.)
1929. g. 5. decembrī.

9. decembri, pulk-

veidā, kā izdzied savu bēdu latvietis, krievs,
tatārs, armēnis, kirgizs, japānis, kā izgavilē savu
dabasbērna prieku
— to noklausoties Irmas
Jaunzems atskaņojumā pirmo reizi īsti nojaušam
mums svešu tautu izteiksmes bagātību, izjūtam
tālo zemju valdzinājumu.

Šo reto izdevību

pa-

laist garām ir zaudējums, ko nevar atsvērt vienkārši labs koncerts.
Programmā
18 jaunas
dziesmas.
Pie klavierēm V. Florovs. — Otrdien,
10. decembrī, pulksten 7.30 vakarā tautas izrādē
,,0 t e 11 o". Diriģēs prof. Georgs Šnēfogts. —
Trešdien,
11. decembri, „Seviljas bārddzini s". Diriģents Teodors Reiters. — Ceturtdien, 12. decembri, ,,Taīsa ".
Dailes teātris.
Pirmdien, 9. decembri, pulksten 7.30 vakarā tautas izrādē „L a z i k a
vētrainā
dzīv e". — Otrdien, 10. decembri,
pulksten 7.30 vakarā tautas izrādē „Kas tie
tādi, kas dziedāja"? — Trešdien, 11. decembrī,
pulksten
7.30
vakarā
„S k a i s t ā
H e 1 ē n a". Biļetes uz šo izrādi par pazeminātu
maksu neizsniedz.
—
Sestdien,
14. decembri,
pulksten

7.30 vakarā profesora

Paula

Zaksa

viesizrādē pirmo reizi Fr. Šuberta dziesmu spēle
„T r e j m e i t i ņ a s".

Telegrammas
(Latvijas

telegrāfa

aģent,

ārzemju

telegrammas.)

Tallinā, 7. decembrī.
Šodien slēgts
uz visiem laikiem Tallinā iznākušais nedēļas laikraksts ,,Mēs vai žīdi". Lēmums
motivēts ar to, ka laikraksts rīdījis vienu
dzīvojošu tautību

pret otru.

KURSI.
Rīgas

biržā,

1929. gada 9. decembri.

Devīzes:

S. g. ,,Vald . Vestn." 267. num. iespiestā

tabulā

Pirmdien,

sten 8 vakarā Irmas Jaunzems koncerts.
Kā skan īsta tautasdziesma savā īpatnējā pirm-

Igaunijā

Izlabojums.

III

tādā

LTA.

Nodaļas vadītājs J. Saulīte

IV)

likumu

misija. Nobalsošanas rezultātu vairākuma
partijas uzņēma ilgiem aplausiem. Koalīcijas frakciju vadoņi steidzās izteikt laimes
novēlējumus valsts kanclerim Šoberam.

direktors Stokets

II tabulā a) izejvielu

vakarā

veidā, kā tas izstrādāts satversmes kom-

Tiesl. min. departamenta

III)

parla-

vakar

pēc vairāk kā 8 stundu debatēm galīgi
pieņēmis
otrā
un
trešā lasījumā

12) Sarakstā Ne 87 (sk. 1929. g. „V. V.'
16718 —

13) Sarakstā Ne 89 (sk. 1929. g. „V. V.'
117. numura pielikumā) Ne 17242 —
Peizachovičs, Hava-Ginda;
14) Sarakstā Ne 90 (sk. 1929. g. „V. V.'

Austrijā.

Austrijas

(nacionālpadome)

Ne 9130 — Alders, Ādolfs;
4) Sarakstā Ne 64 (sk. 1926. g. „V. V."

59.

reforma

Vīnē, 8. decembrī.

Dzēšami no nosacīti notiesāto

tuvākā Latvijas bankas un pasta nodaļā.
It īpaši tiek aizrādīts, ka nodokļa listu

Departamenta

cīgus soļus

pilnvarniekus
izpirkt
vajadzīgās zīmes jau

Ne
67. numura pielikuma)
Kārklinš, Roberts-Kristaps;

departaments aizrāda:
1) Maksātāji, kuri atrod uzlikto nodokļa

nomaksājams

š. g. 29. novembra lēmumu,
meklē
Mariju Pāvila m. Bunde, piederīgu
pie Gaigalavas pag., 56 g. vecu, apsūdzētu pēc
sod. lik. 581. p.
Visas iestādes un personas, kam būtu zināma
Bundes atrašanās vieta, tiek lūgtas spert attie-

pamatojoties
uz
nodokļu
nolikuma
213. pantu, uzaicina tirgotājus, rūpniekus

nodokļu

apriņķis.

Ludzas rajons.

cīgas pilsētu valdes jau uzsākušas izsniegt
tirdzniecības, rūpniecības un bezmaksas
noliktavu zīmes nākamam 1930. gadam.
Paziņojot par to, Nodokļu departaments,

nodokļa

nolikuma 318. p., visiem minētā iecirkņa
vasaras sezonas tirdzniecības un rūpnie-

2) nodoklis

un beznākamam

216.

listes š. g. 30. novembrī.

cības

zīmes

1930. gadam.
Latvijas banka, viņas nodaļas un attie-

preču

2. vai 3. pkt.), transportvāģīšiem ar elektrisku dzinēju (ievedm. tar. 173. p. 2. vai
3. pkt. -f 167. p. 3. pkt. par elektrisko
dzinēju) un brezentiem
(ievedm. tar.

Paziņojot

noliktavu

kokrūpniecības

šanas motora

visiem

tirdzniecibas; rūpniecības

maksas

1. iec. miertiesnesis,

ar savu

E. Loske.

sarakstā, kuras
akc. sab.
,,Prima" var saņemt bez muitas un
akcīzes
(izsludin.
„Vald. Vēstn."
1928. g. 252., 290. un 1929. g. 41. un
157. num.).
Preču sarakstu, kuras finieru un kokrūpniecības akc. sab. ,,Prima" var saņemt bez muitas un akcīzes, papildināt
ar šādām precēm: cinku plāksnēs (ievedm.
tar. 147. p. 2. pkt. ), benzīnu, apgaismofinieru

izpirkt

saskaņā

Nodokļu departamenta direktora v.

Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.
Ludzas

1.

Graudiņš.

1929. g. 3. decembrī.

Daugavpils apriņķis.
Daugavpils pilsētas rajons. Pārzina pilsētas veterinārārsta v. i. Puklins, dzīv.

Indras

Ne 7337.

Rīgas apriņķa

Uzaicinājums

un

sadalījuma veterinārsanitaros rajonos izsludināšanu ,,Valdības
Vēstnesī" atvietots
1926. g. „Valdības
Vēstnesī" 54. num. izsludinātais sadalījums.

benes un 8) Susejas.

III.

Tālr. 37. Rajona

tālr. 18.
Rajonā ietilpst: Balvu pilsēta, biezi apdzīvotas vietas: 1) Jaunlatgale un 2) Vi-

Rajonā ietilpst: Subatas pilsēta. Pagasti: 1) Aknistes, 2) Asares, 3) Bebrenes,
4) Dvietes, 5) Gārsenes, 6) Prodes, 7) Ru-

Daugavpilī.
Daugavpils
!.

vietā Viļakā.

veterinārfeldšers K. Briedis, dzīv. Balvos,

N° 1141.
Miertiesnesis F. Neimanis.

1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku

5,17—5,18
25,255—25,305

100 Beļģijas

72,20—72,75
100,25—101,00
27,00—27,21

20,31—20,46

beigu

100 Šveices franku
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu

139,30—140,00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

138,45—139,15
138,55—139,25
72,60—73,30
15,31—15,46
208,35—209,40
123,65—124,30
12,96—13,08
138,15—138,85

Norvēģijas kronu
Dānijas kronu
Austrijas šiliņu
Čechoslovakijas kronu . .
Holandes guldeņu
Vācijas marku
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu
Lietavas litu

.

57,55—58,75
51,30—52,00

Dārgmetāli:
.' .

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

.

3425—3445
78—86

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . .
4°/0 Valsts prēm. aizņēmums. .
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98—100
98—100
92—03
96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.
Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

*

Tžcsm

l aiudtnāJMmi.
Rīgas apgabaltiesas I. civīlnodaļa
uz
civ . proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Dr. Jāņa Lejnieka lūgumu
v.ņa prasības lietā pret mir.
Kristīnes
Dolgolikovas
mant.
masu un citiem summā Ls 400
par tiesībām uz māju, uzaicina
Elizi
Ervald, Mariju
Ervald,
Mariju Sniedze, Aleksandru Dzenšteinu un Emiliju Dzenštein, kuru
dzīves vietas prasītājam nav zināmas, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti pilnvara,
miršanas apliecība, testamenta
noraksts , ziņojums par mantojuma sastāvu, līgums, izvilkums
iz zemes grāmatām un noraksti
atbildētājiem.
Ja atbild, noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas klausīšanai aizmuguriski.
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
20355r
L. JVs 3321

Priekšsēd. b. P. Leitans.
Sekretārs J. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uzciv.ties. lik.1967., 2011.—2014. uz civ. proc. lik. 201!., 2014. un
un 2079. p. un Balt. privāttiesību 2019. p. pamata paz'ņo, ka pēc
kop. 2451. p. pamata, uz Ka1922. g. 22. novembri Ikšķiles
millas-Elizabetes Valdispīls pilnv. pagastā mirušā
Andreja Jāņa
zv. adv. F. Neumaņa lūgumu uz- dēla G r i ķ i š a ir atklāts manaicina visas penonas, kurām ir tojums un uzaicina, kam ir
kautkādas pretenzijas, strīdi vai uz šo mantojumu, vai sakarā ar
ierunas pret šai tiesā 1929. g. to, tiesības kā mantniekiem, le26. novembri publicēto 1929. g. gātāriem, fideikomisāriem, kre2. novembri Rīgā mirušās Kaditoriem un t. t., pieteikt šīs
millas-ElizabetesErnsta-Emilam. tiesības minētai tiesai sešu mēdzim. nešu laikā, skaitot no šī sludiValdispīls
W(aldispūhl),
Jungnikelis, 1929. g. 23. sept. nājuma iespiešanas dienas.
pie Rīgas notāra V. Līvena taiJa minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
sīto testamentu, kā arī visas personas, kurām ir kaut kādas tie- nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
L. JV° 5668
sības uz mir. Kamillas-Elizabetes tiesības zaudējušas.
Valdispīls, dzim. Jungnikelis manRīgā, 1929. g. 26. nov.
tojumu vai sakarā ar šo mantoPriekšsēd. v. A. Veidners.
jumu, kā mantniekiem, legātā- 20197r
Sekretārs A. Kalve.
rijiem, fideikomisāriem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
tiesības, pretenzijas un ierunas uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
skaitot no šī sludinājuma iespie1918. g. 7. martā Ļaudonas ev.
lut. draudzē mir. Pētera Krišanas dienas.
ir atklāts
Ja tas minētā termiņā nebūs stapa d. Kārkliņa
izdarīts, tad minētās personas at- mantojums un uzaicina, kam ir
zīs kā atteikušās no ierunām un uz šo mantojumu, vai sakarā ar
zaudējušas savas tiesības, bet to, tiesības kā mantniekiem, letestamentu pasludinās par likugātārijiem, fideikomisārijiem, kremīgā spēkā gājušu. L. JVb 6295 ditoriem un t. t., pieteikt šis
tiesības minētai tiesai sešu mēRīgā, 1929. g..26. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners. nešu laikā, skaitot no šī sludi20191z

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Ērikas

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

nājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā tei'miņā, ne-

uzciv. ties.lik. 1967.,2011. —2014. pieteiks tad viņas atzīs kā šis
un 2079. p. un Balt. privāttiesību tiesības zaudējušas.
L. JNš 6286
kop. 2451. p. pamata, uz Lidijas
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
Melders un citu pilnv. zv. adv.
Kleinbergs pilnv. zv. adv.V.PusP. Eglīša lūgumu uzaicina visas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
sula lūgumu uzaicina visas perkurām
ir
kautkādas
20199r
Sekretārs A. Kalve.
personas,
sonas, kurām ir kautkādas prepretenzijas, strīdi vai ierunas pret
tenzijas,
strīdi
vai
ierunas
pret
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa
š;
i

tiesā

1929. g.

20.

augustā

publicēto 1927. g. 15. decembri
Rīgas 1. pilsētas slimnīcā mirušā
Jāņa Meldera, 1921. g. 3. aprīli
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut
kādas tiesības
uz
mir.
Jāņa Meldera mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātārijiem, fideikomisāriem, parāddevējiem u.t.t,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma

iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs

izdarīts, tad minētās personas at-

šai tiesā

1929. g. 26. novembrī

publicēto 1929. g. 3. jūnijā Baldonē mirušās Augustes-K'otildesEmmy Teodora
m. Fromms,
dzim. Čarnockis (Czarnocki),1927.
gada 20. februārī mājas kārtībā

taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Augustes-Klotildes-Emmy Frommsmantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, ka
mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, parāddevējiem u. t.t.
pieteikt savas tiesības " pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludi-

zīs kā atteikušās no ierunām un nājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
zaudējušas savas tiesības, bet
izdarīts, tad minētās personas
testamentu pasludinās par likumīgā spēkā gājušu.

L. JVs 5172

Rīgā, 1929. g. 25. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

20235z

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 10. jūnijā Veselavas
muižā mirušā Borisa Jēkaba d.
Bērziņa ir atklāts mantojums un
uzacina, kam ir uz šo,manto-

atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet

testamentu pasludinās par likumīgā spēkā gājušu. L. JVb 5079
Rīgā, 1929. g. 26. novembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
20192z

Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uzciv.ties. lik. 1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību

kop. 2451. p. pamata, uz Marijas
Markovs, dzim. Vācietis,
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kautkādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 12. sept. Rīgas Jūrmalā
mir. Jāņa Kristapa d. RaiņaPliekšana ir atklāts mantojums
un uzaic, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem,
legātārijiem, fideikomisārijiem, kreditoriem un
t.

t., pieteikt

šis tiesības

min.

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas
dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā,
nepieteiks tad viņas atzīs kā šis

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties.lik.1967., 2011.—2014. uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
un 2079. p. un Balt. privāttiesību 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
kop. 2451. p. pamata, uz Jāņa 1927. g. 20. febr. Lubānes pag.
adv. p. L.Žagara mir. Kārļa Jāņa d. Brutana

Gailīša pilnv. zv.
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kautkādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 26. novembrī publicēto
1929. g. 17. septembrī Rīgā mir.
Johannas-Karolines Miķeļa
m.
Viļumsons.
dzim.
Rozenblats,
1929. g. 20. aprīlī pie Rīgas no-

tāra K. Sumberga taisīto testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Johannas-Karolines Viļumsons mantojumu vai sakarā ar šo

mantojumu, kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, parād-

savas Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ierunas uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
skaitot no šī sludinājuma iespie1929. g. 21. febr. Mārupes pag.
šanas dienas.
mir. Trīnes Piņķis, dzim. Bitars
Ja tas minētā termiņā nebūs ir atklāts mantojums un uzaicina,
izdarīts, tad minētās personas kam ir uz šo mantojumu, vai
atzīs kā atteikušās no ierunām un
sakarā ar to, tiesības kā mantzaudējušas savas tiesības, bet
niekiem, legātārijiem,
fideikotestamentu pasludinās par likumisārijiem, kreditoriem un t. t.,
mīgā spēkā gājušu. L. Ns 6296
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
Rīgā, 1929. g. 26. novembri.
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
Priekšsēd. v. A. Veidners. sludinājuma iespiešanas dienas.
20188z
Sekretārs A. Kalve.
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā, neRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
uz civ. ties.lik.1967., 2011.—2014. tiesības zaudējušas.
L.JVe6241
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
kop. 2451. p. pamata, uz Lidijas
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Michelsons un citu lūgumu uz20207r
Sekretārs A. Kalve.
kurām
ir
aicina visas personas,
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa
kautkādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1929. g. uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
26. novembrī publicēto 1929. g. 2019. p. pamata patiņo, ka pēc
25. septembrī Rīgā mirušā Jāņa 1916. g. 28. aug. Sērmūkšu pag.
(Johana) Sīmaņa d. Michelsona, mir. Pētera Jāņa d. Baltiņa ir atklāts mantojums un uzaicina,
1929. g. 21. jūnijā pie Rīgas notāra J. Kreicberga taisīto testakam ir uz šo mantojumu, vai
mentu, kā arī visas personas, sakarā ar to, tiesības kā mantkurām ir kaut kādas tiesības uz niekiem, legātārijiem, fideikomimir.
mantosārijiem, kreditoriem un t. t.,
Jāņa Michelsona
jumu vai sakarā ar šo mantopieteikt šīs tiesības min. tiesai
jumu, kā mantniekiem, legātā- sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
riem, fideikomisāriem, parāddevē- sludinājuma iespiešanas dienas.
jiem u. t. t., pieteikt savas tiesavas
Ja minētās personas
sības, pretenzijas
un
ierunas tiesības augšā uzrādītā termiņā
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
skaitot no šī sludinājuma iespietiesības zaudējušas.
L. JVs 6287
šanas dienas.
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Ja tas minētā termiņā nebūs
Sekretārs A. Kalve.
izdarīts, tad minētās personas at- 20209r

un

tiesības zaudējušas.
L. JVs 6285 zīs kā atteikušās no ierunām un
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
zaudējušas
savas tiesības, bet
Priekšsēd. v. A. Veidners testamentu pasludinās par liku20201 r
Sekretārs A. Kalve.
mīgā spēkā gājušu. L. JVb 6218
Rīgā, 1929. g. 26. novembri.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Priekšsēd. v. A. Veidners.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
Sekretārs A. Kalve.
2019. p. pamata paziņo, ka pēc 20189z
1928. g. 16. jūlijā Alūksnē mir. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Alīdes Martas Eduarda m. iri»
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
driksons, dzim. Teterovski, ir
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
atklāts mant. un uzaicina, kam ir
1929. g. 12. sept. Kokneses pag.
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
mir. Pētera Jāņa d. Svila ir atto, tiesības kā mantniekiem, leklāts
mantojums un uzaicina,
gātārijiem, fideikomisārijiem, krekam
ir
uz
šo
mantojumu,
ditoriem un t. t., pieteikt šis
vai sakarā ar to, tiesības kā
tiesības minētai tiesai sešu mēlegātārijiem, finešu laikā, skaitot no šī sludi- mantniekiem,
deikomisārijiem, kreditoriem un
nājuma iespiešanas dienas.
t. t, pieteikt šīs tiesības min.
savas
Ja minētās personas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
tiesības augšā uzrādītā termiņā
no šī sludinājuma iespiešanas
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
dienas.
tiesības zaudējušas.
L. JVs 6233
Ja minētās personas savas
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
tiesības augšā uzrādītā terminā
Priekšsēd. v. A. Veidners. nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
20196r
Sekretārs A. Kalve. tiesības zaudējušas.
L. JVs 6276
Rīgā, 1929. g. 26. nov.

jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem,
legātārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai 1929- g. 26. novembrī publicēto
1929. g. 30. jūnijā Valmieras piltiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas sētas slimnīcā mirušā Jāņa Dāvā
dēla Markova, 1929. g. 3. jūnijā
dienas.
Ja minētās personas savas tie- pie Valmieras notāra E. Klingenberga taisīto' testamentu, kā arī
sības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs visas personas, kurām ir kaut
kādas
tiesības
uz mir. Jāņa
tiesības zaudējušas.
Markova mantojumu vai sakarā
20236z
L. JVb 6232
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ar šo mantojumu, ka mantnieRīgā, 1929. g. 25. novembrī.
kiem, legātāriem,
fideikomisā- uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
Priekšsēd. v. A. Veidners. riem, parāddevējiem u. t. t., pie2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Sekretārs A. Kalve.
teikt savas tiesības, pretenzijas 1917. g. 26. nov. Valmierā mir.
Pētera Jāņa d. Krauzes ir atklāts
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi- mantojums un uzaicina, kam ir
lik.
2011.,
2014.
un
uz civīlproc.
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
nājuma iespiešanas dienas.
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Ja tas minētā termiņā nebūs to, tiesības kā mantniekiem, le1929. ģ. 3. jūnijā Alojas pagastā izdarīts,tad minētās personas atzīs gātārijiem, fideikomisārijiem, kremirušās Lūcijas Jāņa m. Zāladitoriem un t. t, pieteikt šis
ka atteikušās no ierunām un zaumans ir atklāts mantojums un dējušas savas
tiesības, bet testa- tiesības minētai tiesai sešu mēuzaicina, kam ir uz šo mantomentu pasludinās par likumīgā nešu laikā, skaitot no šī sludijumu, vai sakarā ar to, tiesības spēkā gājušu.
L. JVs 6235 nājuma iespiešanas dienas.
kā mantniekiem,
legātārijiem,
Ja minētās personas savas tieRīgā, 1929. g. 26. novembrī.
fideikomisārijiem, kreditoriem u.
sības augšā uzrādītā termiņā nePriekšsēd. v. A. Veidners.
t. t, pieteikt šīs tiesības minētai 20193z
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
Sekretārs A. Kalve.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
tiesības zaudējušas.
L. JVs 6215
Rīgas
apgabaltiesas
3.
civīlnodaļa
no šī sludinājuma iespiešanas
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
uz
civ.
ties.
lik.
f
.—2079.
1967.,2011
dienas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
p. un Balt. privāttiesību kop.
Ja minētās personas savas tie20198r
Sekretārs A. Kalve.
sības augšā uzrādītā termiņā ne- 2451. p. pamata, uz mir. Dona
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs Perlmana testamenta izpildītāja Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
H. Berkoviča lūgumu uzaicina
tiesības zaudējušas.
atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
visas personas, kurām ir kautRīgā, 1929. g. 25. novembrī.
26. novembrī izklausīja valsts
kādas
pretenzijas,
strīdi
vai
ieL. JVs 5633
20237z
zemes bankas hipotekāro parādu
runas pret šai tiesā 1929. g.
Priekšsēd. v A. Veidners. 26. novembrī publicēto 1929. g. dzēšanas lietu, un nolēma: atzīt
Sekretārs A. Kalve.
par
iznīcinātu
obligāciju
par
9.martā Rīgā mirušā Dona Haima
2i0 rbļ., apstiprinātu 1867. g.
dēla
Perlmana,
1928.
g.
2.
okt.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
2. janvāri uz nekustamu Iprpie Rīgas notāra E. Trautsolta
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un taisīto testamentu, kā ari visas šumu Valtenberģu muižas zem2019. p. pamata paziņo, ka pēc personas, kurām ir kaut kādas nieku zemes ,,Ķimen-VItiņu" māj,
1919. g. 13. jūlijā Drustu ev.-lut. tiesības uz mir. Dona Perlmana ar zemes grām. reģ. JVb 145 par
draudzē mirušā Jāņa Jēkaba d. mantojumu, vai sakarā ar šo labu Arnoldam fon Fitinghofam ,
Tetera arī Tettera ir atklāts mantojumu, ka mantniekiem, le- kā pirkšanas summas atlikuma
JVb 5332
mantojums un uzaicina, kam ir gātāriem, fideikomisātiem, parād- nodrošinājums.
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
uz šo mantojumu, vai sakarā ar devējiem u. t. t., pieteikt savas
kā mantniekiem, tiesības,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
to, tiesības
pretenzijas un ierunas
legātārijiem, fideikomisāriem,kreSekretārs A. Kalve.
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, 20210z
ditoriem u. t. t, pieteikt šīs tieskaitot no ši sludinājuma iespie- Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
sības minētai tiesai sešu mēnešu šanas dienas.
saskaņā ar Civilprocesa likumu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
Ja tas minētā termiņā nebūs 1958. p., ar šo
paziņo, ka 1930. g.
iespiešanas dienas.
izdarīts, tad minētās personas at7. janvārī minētās nodaļas atklātā
Ja minētās personas savas tiezīs kā atteikušās no ierunām un
sības augšā uzrādītā termiņā ne- zaudējušas savas tiesības, bet tiesas sēdē tiks nolasīts 1921. g.
12. decembrī
Bolderajā
mir.
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs testamentu pasludinās par likuPētera Glāzīša testaments.
tiesības 'zaudējušas. L. JVs 61D6 mīgā spēkā gājušu.
L. JVs 6294
Rīgā, 1929. g. 6. decembri.
Rīgā, 1929. g. 25. novembri.
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. d. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. Kalve. 21300z
Sekretārs A. Kalve. 20194z
20238z

uz civ. proc. lik.
2011.,014
2019. p. pamata pa ino , ka ' nēr1927. g. 10.febr. Rīgā mir. Sof.jas
Dāvida
meitas Jakobi ir atir atklāts mantojums un uzaicina, klāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai kam ir uz šo mantojumu
, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantsakarā ar to, tiesības kā mantniekiem, legātārijiem,
fideikoniekiem, legātārijiem, fideikomimisārijiem, kreditoriem un t. t., sārijiem, kreditoriem un
t. t
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai pieteikt šīs tiesības min.
tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī
šī sludinājuma iespiešanas dienas. sludinājuma iespiešanas dienas.
savas
Ja minētās personas
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā, tiesības augšā uzrādītā
terminā
nepieteiks tad viņas atzīs kā šīs nepieteiks, tad viņas atzīs kā
sīs
tiesības zaudējušas.
L. JVs 6239 tiesības zaudējušas.
L. JV« 6300
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners
20202r
Sekretārs A. Kalve. 20206r
Sekretārs A. Kalve "

devējiem u. t. t., pieteikt

tiesības, pretenzijas

20200r

Priekšsēd. v. A. Veidners
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 201!., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1916. g. 25.
dec. Rīgā mir.
Geceļa (Heceļa) Leizera d. Šapiro un tā sievas 1918. g. 9. sept.
Rīgā mir. Cinnes (Zinne) Šapiro,

fon Grotam kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums, kas viņu

cedējis atkal blanko un kura
pārgājusi uz Žani Vilhelma d.
Bachu, kā blanko cessionaru, kas
viņu atkal cedējis blanko.
20211z
JVb 5390
Rīgā, 1929. g. 26. novembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sejkretārs A. Kalve.

.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 8. sept. uz dzelzceļa
pie
Olaines
stacijas
mirušā
Jāņa Dāvida dēla Priedes ir
atklāts mantojums un uzaicina ,
kam

ir

uz

šo mantojumu , vai

sakarā ar to, tiesības kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem un t. t.
pieteikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā , nepieteiks, tad viņas atzīs kā' šīs
tiesības zaudējušas.
L. No 6240
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
Priekšsēd. v. A. Veidners
20208r
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā
26.

tiesas

novembrī

sēdē

1929.

izklausīja

g.

valsts

zemes bankas hipotēkārisko parādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātām 2 obligācijas par 160 un 400 rbļ., apstiprinātas 1871. g. 4. februāri uz nekustamu īpašumu Kaugaru muižas zemnieku zemes ,,Slunke "
tagad ar nosaukumu ,,Sluņķu "
Ni 19" mājām, Valmieras apr.,
ar zemes grām. reģ. JVs 1813 par
labu Moricam grafam Mengdenam, kā pirkšanas summas atlikuma nodrošinājums, ka pievevestās obligācijas ir pārgājušas
uz Hermani Mārča d. Endzeliņu
kā blanko cesionaru, kas viņas
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ir cedējis atkal blanko un ka
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un minētās obligācijas, apgrūtina arī
2019. p. pamata paziņo, ka pēc no ,,Sluņķu" mājām atdalītās
1929. g. 12. aug. Majoros mir. ,,Kalna-Slunķu JVb 19A" mājas
Kārļa Rūdolfa Kārļa d. Postnieka ar zemes grām. reģ. JVb 6533.
ir atklāts mantojums un uzaicina,
Rīgā, 1929. g. 26. novembri.
kam ir uz šo mantojumu, vai 20212z
Ns 2383
sakarā ar to, tiesības kā mantPriekšsēd. v. A. Veidners.
niekiem, legātārijiem,
fideikoSekretārs A. Kalve.
misārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
sešu mēnešu laikā, skaitot no uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
šī sludinājuma iespiešanas dienas. piezīmes pamata, ar šo paz'ņo
Ja minētās
personas savas vispārībai, ka Andrejs Andreja d.
tiesības augšā uzrādītā termiņā, Zīlītis un Mīle Georga m. Zīlītis,
nepieteiks tad viņas atzīs kā šīs dzim. Maršo (Maršau), noslēguši
tiesības zaudējušas.
L. JVs 5923 savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra J. Graudiņa 1929. g.
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
JVs 22015, ar
Priekšsēd. v. A. Veidners. 2. novembrī " reģ.
20204r
Sekretārs A. Kalve. kuru viņi, attiecībā uz viņu noir atcēluši vietējo
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa slēgto laulību,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un civillikumu 79. un turpm. p. paredzēto laulāto mantas kopību.
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Rīgā, 1929. g. 26. novembri.
1923. g. 19. martā Somijā Abo
L. JVs ,6246
pilsētā mir. Fridricha Gustava 20217z
Gustava d. Līča ir atklāts mantoPriekšsēd. v. A. Veidners.
jums un uzaicina, kam ir uz šo
Sekretārs A. Kalve.
mantojumu, vai sakarā ar to,
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa
tiesības
kā
mantniekiem,
legātārijiem,
fideikomisārijiem, uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
kreditoriem
un t. t., pieteikt piezīmes pamata, ar šo paziņo
šīs tiesības minētai tiesai sešu vispārībai, ka Hiršs Ābrama d.
mēnešu
laikā ,
skaitot
no šī Haimovičs un Keina-Feiga-Fanija Nochuma m. Haimovičs,
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas
savas dzim. Margol'ss, noslēguši savtiesības augšā uzrādītā termiņā starpīgo laulības līgumu pieRīgas
1929. g.
nepieteiks, tad v'ņas atzīs kā šis notāra M. Čulkova
tiesības zaudējušas.
L. JVs 1105 5. novembrī reģ. JVs 20588, ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu noRīgā, 1929. g. 26. nov.
Priekšsēd. v. A. Veidners. slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
79. un turpm. p.
20203iSekretārs A. Kalve. civillikumu
paredzēto laulāto mantas kop ību.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
atklātā
tiesas sēdē
1929. g. 20219z
L. No. 6270
26. novembri izklausīja
Jāņa
Priekšsēd. v. A. Veidners..
Teņa d. Mauriša hp.
parādu
Sekretārs A. Kalve..
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt

dzim. Sachs ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz
šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem,
legātārijiem,
fideikomisārijiem,
kreditoriem
un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
samaksātu uz nekustamo
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs par
īpašumu Valkas apr., Tiepeles
tiesības zaudējušas.
L. JVb 5944
muižas Mauru-Višķu
māju, ar
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
zemes grām. reģ. JVb ' 137, apstipriPriekšsēd. v. A. Veidners. nātas 1902. g. 11. novembri ar
20205
Sekretārs A. Kalve.
JVs 420 mantojuma daļas par labu
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa Lienai, Marinai, Annai, Minnai,
Maurītis,
atklātā
tiesas sēdē
1929. g. Emmai un Kristinai
katrai par 50 rbļ. un Dāvim
26. novembrī izklausīja Vļuma
Ādama d. Brožes hipotekāro Maurītim summā 200 rbļ.
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
parādu dzēšanas lietu un nolēma:
Priekšsēd. v. A. Veidners.
atzīt par samaksātu obligāciju
Sekretārs A. Kalve.
par 600 atlikuma rbļ., apstiprinātu 1879. g. 14. decembri ar
JVb 1439 uz nekust. īpašumu
Naukšēnu muižas zemnieku zemes
,,Skuju" māju, ar zemes grām.
reģ. JVb 2641, par labu Fridrieham

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Jānis Pētera d.
Zušmanis un

Emma Spriča

m.

Zušmanis, dzim. Kāris, noslēguši

laulības līgumu pie
Valkas
notāra
G. Kiršfelda
1929. g. 25. oktobrī reģ. Ns 1866,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
savstarpīgo

noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm. pparedzēto laulāto mantas kopību.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
L. JVs 6291
atklātā
tiesas sēdē
1929. g. 20220z
26. novembrī izklausīja Mārtiņa
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Reiņa d. Saliņa Ivp. parādu dzēSekretārs A. Ka_ļv_ e.
šanas lietu un nolēma: atzīt par
Rīgas
apgabalt.
reģistrāc. nodaļa,
iznīcinātu obligāciju par 2000 rbļ.,
saapstiprinātu 1914. g. 16. janvārī uz likuma par biedrībām,
ar JVs 43 uz nekustamu īpašumu vienībām un politiskām organiMadonas apr., Liepkalna-Ozolu zācijām 17. p. pamata paziņo,
muižas, ,Kalna-Saimniecēnu"māj. ka ar viņas 1929. g. 27. novembra
ar zemes grām. reģ. JVs 3698 par lēmumu ' reģ. bezpeļņas biedrība:
"progresīvo zemnieku
labu Reinim Reina d. Saliņām. „Latvijas
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
biedrība", ar valdes sēdekli RīgāPriekšsēd. v. A. Veidners.
20952b Nod. pārzinis Egllts.
Sekretārs A. Kalve.

Sekretārs

Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

Rīgas apgabaltiesas

3. civilnodaļa

uz civ. ties.lik. 1967., 2011.—2014
un 2079. p. un Balt. prirvāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Eduarda
Lillis lūgumu uzaicina visas personas, kurām ir kautkādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šaī
tiesā 1929. g. 26. novembri publi-

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Dāvids Leizera d.
Jofe un Eida Ābrama m. Jofe,
dzim. Šneidermanis,
noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas
notāra
E. Trautsolta,
cēto 1928. g. 12. decembrī Ipiķu
1929. g. 4. novembri reģistra
pagastā mirušā Pētera Jaka d. JVb 6181, ar kuru viņi, attiecībā
Lilla (Lillis), mājas kārtībā taiuz viņu noslēgto laulību, ir atcēsīto testamentu, kā arī visas perluši vietējo civillikumu 79. un
sonas, kurām ir kaut kādas tieturpm. p. paredzēto laulāto manL. JVs 6268.
sības uz mir. Pētera Lilla (Lillis) tas kopību.
mantojumu vai sakarā ar šo manRīgā, 1929. g. novembrī.
tojumu, ka mantniekiem, legā- Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
tāriem, fideikomisāriem, parād- 20227o
Sekretārs A. Kalve.
devējiem u. t. t., pieteikt savas
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
skaitot no sludinājuma iespieša- piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Ivans Nikita d.
nas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs Sirotkins un Marija Ivana m.
izdarīts, tad minētās personas Sirotkins, dzim. Makins, noatzīs kā atteikušās no ierunām un slēguši savstarpīgo laulības līgumu
zaudējušas savas tiesības, bet pie Rīgas notāra B. Zemgala,
1929. g. 4. novembrī reģistra
testamentu pasludinās par likumīgā spēkā gājušu. L. Ns 6234 JVs 21433, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību , ir atcēRīgā, 1929. g. 26. novembri.
luši vietējo civillikumu 79. un
Priekšsēd. v. A. Veidners.
turpm. p, paredzēto laulāto man20195z
Sekretārs A. Kalve.
tas kopību.
L. Ns 6256.
Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Rīgā, 1929. g. 26. novemnbrī.
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
20229o
Sekretārs A. Kalve.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Jānis Erniaņa d. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
un
Anna-Leontine
Grapmanis
Teņa m. Grapmanis, dzim.Lukins, uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
noslēguši savstarpīgo laulības līvispārībai, ka Eižens Hercbergs
gumu pie Rīgas notāra J. Krūkun Leja Hercbergs, dzim. Molanda, 1929. g. 15. novembrī
reins, noslēguši savstarpīgo laulīreģ. JVb 28309, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir bas līgumu pie Rīgas notāra
E. Brikovska,1929. g.5. novembri
atcēluši vietējo civillikumu 79. un
reģistra JVs 5130, ar kuru viņi,
turpm. p. paredzēto laulāto manattiecībā uz viņu noslēgto 'laulīb 'u,
tas kopību.
L. JVs 6388
ir atcēluši vietējo civillikumu
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
79. un turpm.
p. paredzēto
Priekšsēd. v. A. Veidners. laulāto mantas kopību.
20221 z
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
L. JVb 6255.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, 20230o
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
Sekretārs A. Kalve.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Nikolajs Nikolajad. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Minūts
(Minuth)
un
Elsbete uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
Ādolfa m. Vindišs (Windisch), piez'tnes
pamata, ar šo paziņo
noslēguši priekšlaulības līgumu vispārībai, ka Alfrēds Reinfelds
pie Rīgas notāra V. Līvena un Anna Bonifacija m. Marku1929. g.5. novembrī reģ. JVb 21569, nas (Ona Markunaite) noslēguši
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu priekšlaulības līgumu pie Rīgas
noslēdzamo laulību, ir atcēluši notāra
J. Graudiņa, 1929. g.
vietējo civillikumu 79. un turpm. 2. novembrī reģistra JVs
22007,
pantos paredzēto laulāto mantas ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
kopibu.
L. JVs 6293 noslēdzamo ' laulību, ir atcēluši
Rīgā, 1929. g. 26. novembri.
vietējo civillikumu 79. un turpm.
Priekšsēd. v. A. Veidners. p. paredzēto laulāto
mantas
20222z
Sekretārs A. Kalve.
kopību.
L. JVs 6248.
Rīgā, 1929. g. 26. novembri.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. 20231o
Sekretārs A. Kalve.
piezīmes pamata paziņo vispārī'
bai, ka Hermans-Vilh elms Cālis Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
(Cāle) un Marija Cālis (Cāle), uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
dzim. Bērziņš, šķirta Vigrants, piezīmes pamata, ar šo paziņo
noslēguši
savstarpīgo laulības vispārībai, ka Jāzeps Dombrovlīgumu pie Rīgas notāra J. Garauskis un Marta Dombrovskis,
dzim. Duka, noslēguši savstarpīgo
diņa 1929. g. 5. novembrī, reģ.
Ks 22287, ar kuru viņi, attiecībā laulības līgumu pie Rīgas notāra
uz viņu noslēgto laulību, ir atcē- J. Graudiņa, 1929. g. 4. novembri,
luši Vietējo civillikumu 79. un reģistra JVs 22133, ar kuru viņi,
turpm. p. paredzēto laulāto manattiecībā uz viņu noslēgto laulību
tas kopību.
JVs L. 6283. ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
20225v
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vispārībai, ka Echiels Arons Zundeļa d. Vestermanis un Mēra Jūdeja m. Vestermanis, dzim. Gutkins, noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra
M. Čulkova, 1929. g. 2. nov.
reģ. Ns 20308, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo ciy. lik. 79.
un turpm.

p. paredzēto

laulāto

mantas kopību.
L. Ns 6269
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
20226r

Sekretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

mantas kopību.
L. JVs 6247.
Rīgā, 1929. g. 26. novembri.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
20232o
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.

piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Georgs Skadiņš
un Kornēlija
Skadiņš, dzim.
Zeltiņš, noslēguši savstarpīgo laulības Ilgumu pie Rīgas notāra
E. Brikovska 1929. g. 2. novembrī

reģistra JVs 5067, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto 'laullbu,
ir atcēluši vietējo civillikumu kop.
79. un turpm. pa. paredzēto
laulāto mantas kopību.
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs
Rīgas apgabaltiesas

A. Kalve.

3. civīlnodaļa

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. uz Latv. civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo piezīmes pamata, paziņo, visviapāribai, ka Vitālijs Antona d. pārībai, ka Ādolfs Geske un
Snaksariovs un Leontine Jāņa Lucija-Marija Ženija Geske, dzim.
(arī Ivana) m. Snaksariovs, Rorbachs, noslēguši savstarpīgo
dzim. Landovskis, noslēguši sav- laulības līgumu pie Rīgas notāra
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas M. Čulkova, 1929. g. 6. novembrī
notāra R. Voigta, 1929. g. 1. noreģ. Ns 20734, ar kuru viņi,
vembri reģistra
JVs 11055, ar attiecībā uz viņu noslēgto laukuru
viņi, attiecībā uz viņu lību, ir atcēluši Vietējo civīlīk.
noslēgto laulību, ir atcēluši vie- 79 un turp.
p. p. paredzēto
tējo civillikumu 79. un turpm. p. laulāto mantas kopību.
paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
20233o
L. JVs 6229.
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Sekretārs A. Kalve.
uz Latv civīllik. kop. 36. p. pieRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa zīmes pamata paziņo vispārībai,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. ka Kārlis
Augusta d. Kļaviņš
Piezīmes pamata, ar šo paziņo un Zelma Pētera m. Kļaviņš,
vispārībai , ka Jāzeps Haits un dzim.
Kalniņš, noslēguši savBluma Gelvans noslēguši priekš- starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
laulības līgumu pie Rīgas notāra notāra J. Krūklanda, 1929. g.
J- Purgala, 1929. g. 7. novembrī 4. novembrī reģ. JVs 6284, ar
uz viņu
reģistra JVs 14445, ar kuru
viņi, attiecībā
viņi kuru
attiecībā uz viņu noslēdzamo noslēgto 'laulību, ir atcēluši Vieaulību , ir atcēluši vietējo civil- tējo civillikumu 79 un turpm.
likumu 79. un turpm. p. paredzēto p. p. paredzēto laulāto mantas
L. Ns 6284
aulāto mantas kopību.
kopību.
20224o
Rīgā; 1929. g. 26. novembrī.
Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā

tiesas

sēdē

1929.

g.
26. nov. izklausīja Voldemāra
Pētera d. Bekera hipotēkārisko
parādu dzēšanas lietu un nolēma: atzīt par iznīcinātām 2
obligācijas par 2000 un 20000 rbļ.
apstiprinātas 1908. g. 2. sept.
un 1911. g. 14. jūn. ar JVs 1213 un
1864 uz nekustamu īpašumu Rīgas
pilsētā IV hip. iec, ar zemes grāmatu reģ. Ns 535 par labu
Ernstam Kaspara d. Jansonam,
kura pārgājusi uz Alfrēdu Burģis,
kā blankocessionāru, kas viņu
ir cedējis atkal blanko un otrā
par labu Latviešu savstarpīgai
kreditbiedrībai.
JVs 5236
Rīgā, 1929. g. 26. nov.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Jelgavas

pamatodamās

apgabaltiesa,

Jelgavas

Jelgavas

apgabaltiesa,

uz

savu šī gada
nolēmumu, dara

pamatodamās uz sava šā gada
21. novembra
21. novembra nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds: zināmu vispārībai, ka parāds, pēc
1) pēc obligācijas 400 kr. rbļ. un obligācijas 700 kr. rbļ. lielumā,
2) pirkuma-pārdevuma līguma korrob. 1909. g. 20. februārī ar
1550 kr. rbļ., 1) korrob. 1850. g. JVs 150 uz Tukuma apriņķa,
22. novembrī; 2) korrob. 1914. g. Slampes muižas „Vec-Lāču" mā4. sept,, I)arNsl43, 2)ar.Ns2032 jām ar zemes grām. Ns 3438,
uz Jelgavas 11 hip. iec. ārzemes atzīts par samaksātu un lūdzējam
gr. JVs 151. atzīts par samaksātu Fridricham-Rūdolfam Upeslācim
un lūdzējam Mārtiņam Pūpolam dota tiesība prasīt attiecīgas hip.
dota tiesība prasīt attiecīgas hi- dzēšanu zemes grāmatās.
potēkas dzēšanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 1929. g. 26. novembrī.
L. Ns 1535/29. g.
Jelgavā, 1929. g. 25. novembrī. 20367z
20242v

L. JVb 1223/29. g.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas

apgabaltiesa,

Sekretārs A. Kalve.

ir pārgājusi uz bijušās zemnieku

agrārbankas Rīgas
blanko cessionāru.

nodaļu , kā
JVa 5384

Jelgavas

apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada

28. oktobra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
Jelgavas-Bauskas zemesgrāmatu
Priekšsēd. v. A. Veidners.
20357r
Sekretārs A. Kalve. nodaļā ar Kristapam Meijeram
piederošā nekustamā IpašumajelRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa gavas apr. Auru muižas Lielatklātā
tiesas sēdē
1929. g. Čanku mājām ar zemes grāmatu
26. novembri izklausīja Akciju JVs 3271 korroborēts dalīšanas
sabiedrības ,,L. V. Gegginger" līgums, izstādīts 1914. g. 18. dec.
hipotēkārisko parādu
dzēšanas ar Alberta Meijera, Kārļa-Arvida
lietu un nolēma: atzīt par saMeijera un Katrīnes-MartasMeimaksātu obligāciju par 4600 rbļ., jers vārdu un korroborēts 1914.g.
Rīgā, 1929. g. 26. nov.

uz sa,va šā gada
nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
kas 8apgrūtina Jānim-Alfredam
Enguram piederošo nekustamo
īpašumu — Jelgavas apr..Skursteņu muižas Putniņu mājas, ar
4.

novembra

zemes

I)

grām.

JVs

1259,

pirkuma-pārdevuma

noslēgta

pēc:

līguma,

1870. g. 17. septembrī

starp Grietu, Otto, Jāni, Juri un
Annu Zvingeļiem, kā
pārdevējiem un Pēteri Enguru kā pircēju,
korroborēta

1870. g. 2. oktobrī ar

JVs 1889, pēc kura noteiktas izmaksas Jānim Zvingelim 200 c.
Sekretārs Mittelhofs.
rbļ., Otto un Jurim Zvingeļiem
Jelgavas apgabaltiesa,
200 c. rbļ. un Otto Zvingelim
pamatodamās uz sava šā gada 100 c. rbļ., 2) obligācijas par
Priekšsēdētāja v. Veiss.

21.

novembra

dara

nolēmuma,
pamatodamās uz savu šī gada
zināmu vispārībai, ka parāds,
gada 21. novembra nolēmumu,
2700 kr. rbļ.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, dara zināmu vispārībai, ka parāds pēc obligācijas
atklātā
tiesas sēdē
1929. g. pēc dalījuma akta korrob. 1914. g. lielumā, korrob. 1911. g. 4. jūlijā
26. nov. izklausīja Kārļa Mārča 14. janvārī ar JVb 99 uz Bauskas ar Ns 1286 uz Tukuma, apriņķa,
d. Zariņa hipotēkārisko parādu apr., Rundāles muižas ,,Ķipju " Vecmoku muižas ,,Dobeļu" mājām ar zemes grām. JVs 1805,
dzēšanas lietu, un nolēma: atmājām ar zemes grām. JVs 90
zīt
par
samaksātu
obligāciju atzīts par samaksātu un lūdzējam atzīts par samaksātu un lūdzējam
par 895 rbļ. 98 kap. apstipr. Gotfrīdam Feldmanim dota tie- Jānim Bremze alias Lassenber1884. g. 11. sept. ar JVs — uz nesība prasīt attiecīgas hipotēkas gam dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas
dzēšanu zemes grākustamu
īpašumu
Valmieras dzēšanu zemes grāmatās.
matās.
L. JVs 1537/29. g.
muižas zemnieku „Kannenieku"
Jelgavā, 1929. g. 25. novembrī.
Jelgavā, 1929. g. 26. novembri.
māju ar zemes grām. reģ. JVs 3170 2024lv
L. JVs 345/29. g.
Priekšsēdētāja v. Veiss.
par labu Edgaram fon LevenSekretārs Mittelhofs.
Priekšsēd. v. P. Stērste. 20369z
sternam, kā pirkšanas summas
Sekretārs Mittelhofs.
atlikumu
nodrošinājums, kura
Jelgavas apgabaltiesa,
20356r

apgabaltiesa,

pamatodamās

pamatodamās uz sava šā gada
21. novembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds, pēc
pirkuma-pārdevuma līguma, korroborēta

1885. g. 8. martā ar
1188 uz Jelgavas apriņķa,

6000 c. rbļ., izstādītas

1914. g.

22.janvārījānim Banisam, blanko
cedētas un
korrob.
JelgavasBauskas zemes grāmatu nodaļā
1914. g. 22. janvārī ar JVs 170 un

3) obligācijas
izdotas

par 2000 c. rbļ.,

1908. g. 18. jūnijā

Liel-

Sesavas krāj-aizdevu kasei, korroborētas Jelgavas-Bauskas zemes
grām. nodaļā 1908. g. 18. jūnijā
ar JVa 1507, atzīts par samaksātu
un lūdzējam Jānim-AIfrēdamEnguram dota tiesība prasit attiecīgu hipotēku
dzēšanu zemes
grāmatās.
L. JVs 336/29. g.
Jelgavā, 1929. g. 26. novembrī.
Priekšsēd.ētāja v. Veiss.
20368z

Sekretārs

Jelgavas

pamatodamās

Mittelhofs.

apgabaltiesa,

uz

sava ši gada

28. oktobra nolēmuma, uzaicina
JVs
to personu, kuras rokās atrodas
Ānes
muižas
zemes
gabala Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu
,,Niedras ", ar zemes grām. JVs 823, nodaļā uz Matildei Šmūdze pieatzīts par samaksātu un lūdzējiem derošā nekustamā īpašumā Pāces
Lizetei un Augustam Piņķiem muižas
,,Skaidru" mājām ar
dota tiesība prasīt attiecīgas hip. zem. grām. JVa 1314 korroborēts
dzēšanu zemes grāmatās.
pirkuma-pārdevuma līgums, izJelgavā, 1929. g. 26. novembrī. dots uz Artūra Buchholca vārdu,
20370z
L. Ns 1536/29. g. pēdējā cedēts uz Teodora Hāra
apstiprinātu 1901. g. 10. martā 18. decembrī ar JVs 2362 ar 2000 +
Priekšsēdētāja v. Veiss.
vārdu un korrob. 1870. g. 26. jūar JVs 499 uz nekustamu īpašumu 1500+3000 c. rbļ. lielu prasības
Sekretārs Mittelhofs.
nijā ar Ns 1367/148 ar 2450 c.
Rīgas pilsētā, 2. hip. iecirknī, summu, ierasties šaī tiesā viena
rbļ. lielu parādu summu, ieraJelgavas apgabaltiesa,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 1382, mēneša laikā, skaitot no sludisties šai tiesā viena mēneša laikā,
pamatodamās uz sava šā gada
par labu atraitnei MarijaiKārļam. nājuma iespiešanas dienas gaiskaitot no sludinājuma iespieša21. novembra nolēmuma, dara
Baier, dzim. Burchard fon Beladības Vēstnesī" un iesniegt minas dienas ,,Vald. Vēstn." un
zināmu
ka
parāds
vispārībai,
vari.
Ns 3308
nēto akti.
iesniegt minēto akti.
pēc
obligācijas
1250
kr.
rbļ.
Ja noteiktā laikā akti neieRīgā, 1929. g. 26. novembri.
Ja noteiktā laikā aktu nekorrob.
1895.
g.
5.
jansniegs, tiesa atzīs to par samaksāt lielumā,
iesniegs, tiesa atzīs to par
saPriekšsēd. v. A. Veidners.
vārī
ar
JVs
16
uz
Jēkabpils
apr.,
un lūdzējam Kristapam Meijeram
maksātu un lūdzējai
Šmūdze
20358z
Sekretārs A. Kaive.
Neretas
muižas
,,Kalna-Spigge atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa zemes grāmatās. L. JVs 1970/29.g. II 17" mājām, ar zemes grām. zemesgrāmatās.
L JVs 1971/29.
Jelgavā, 1929. g. 26. novembrī. JVs 454, atzīts par samaksātu un
atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
Jelgavā, 1929. g. 26. novembri.
lūdzējam Jānim Liepiņām dota
Priekšsēdētāja v. Veiss.
26. novembrī izklausīja MārtiņaPriekšsēdētāja v. Veiss.
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas 20377o
Sekretārs Mittelhofs.
Sekretārs Mittelhofs.
Teodora Pētera d. Olupa hipot. 20366z
dzēšanu zemes grāmatās.
parādu dzēšanas lietu un nolēma:
Jelgavas apgabaltiesa,
Jelgavas apgabaltiesa,
Jelgavā, 1929. g. 26. novembrī.
atzīt par samaksātu obligāciju par
uz sava šī gada
2037Iz
L. JVs 1538/29. g. pamatodamās
1200 rbļ., apstiprinātu 1879. g. pamatodamās uz sava šā gada
Priekšsēdētāja v. Veiss. 21. novembra nolēmuma, dara
24. novembrī uz nekustamu īpa- 21. novembra nolēmuma, uzSekretārs Mittelhofs.
zināmu vispārībai, ka parāds,
aicina bezvēsts promesošo kopš
šumu Veides diakonātā dzimtspēc obligācijās
2000 kr. rbļ.
rentes gruntsgabalu (JVs 11, 12) 1915. g. Jāni Pētera d. Rijnieku
Jelgavas apgabaltiesa,
lielumā, korrob. 1912. g. 27. janv.
ierasties
tiesā
vai
dot
tiesai
par
ar
un namu JVs 180-a, Valmierā,
pamatodamās uz sava šā gada ar JVs 247 uz Jelgavas apriņķa,
zemes grāmatu reģ. JVs 180 par sevi ticamas ziņas viena gada 21. novembra
nolēmuma, dara Vircavas muižas zemes gabala
laikā
no
šā
sludinājuma
iespielabu Teodoram Adamsonam.
zināmu vispārībai, ka parāds, ar
zemes grāmatu JVs 5434,
šanas ,,Valdības Vēstnesī" un
Rīgā, 1929. g. 26. nov. JVs 4966 līdz ar šo uzaicina ari katru citu pēc obligācijas 5000 kr. rbļ. lie- atzīts par samaksātu un lūdzējam
Priekšsēd. v. A. Veidners. personu, kam ir drošas ziņas par lumā, korrob. 1906. g. 6. februāri Jānim Teodoram Lazdiņam dota
ar JVb 618 uz Jelgavas apriņķa
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
20359z
Sekretārs A. Kalve.
minētā Jāņa Pētera d. Rijnieka
Lustes muižas „Kebbe-Liel" mā- dzēšanu zemes grāmatās.
Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa atrašanās vietu, vai nāvi, pieteikt jām, ar zemes grām. JVs 3003,
Jelgavā, 1929. g. 26. novembri.
atklātā
tiesas
sēdē
1929. g. tās šaī tiesā, ar brīdinājumu, ka atzīts par samaksātu un lūdzēPriekšsēdētāja v. Veiss.
noliktā laikā nesaņēmusi drošas
Sekretārs Mittelhofs.
19. novembri izklausījusi lietu
jam Pēterim Ābelim dota tiesība
ziņas par to, ka minētais Jānis
par Dāvida Leizera d. Michelsona
prasīt attiecīgas hipotēkas dzēPētera
d. Rijnieks
ir
Jelgavas apgabaltiesa,
dzīvs,
atzīšanu par maksātnespējīgu pašanu zemes grāmatās.
tiesa uz ieinteresēto personu lūpamatodamās uz savu šā gada
rādnieku, par ko iespiests sludiJelgavā, 1929. g. 26. novembrī. 14. novembra
gumu, saskaņā ar civ. proc. lik.
nolēmumu, dara
nājums ,,Valdības Vēstnesī" 1928.
Priekšsēdētāja v. Veiss.
zināmu vispārībai, ka parādi, kas
1951. p., atzīs viņu par mirušu.
gada 27. augustā JVs 192, — noSekretārs Mittelhofs.
apgrūtina Jēkabam-VilipamDomJelgavā, 1929. g. 26. novembri.
lēma: izbeigt lietu par Dāvida
Jelgavas apgabaltiesa,
brovskim
piederošo nekustamu
20362z
L.
JVs
563/29.
g.
Michelsona maksātnespēju tirdzPriekšsēdētaja v. Veiss. pamatodamās uz sava šā gada īpašumu — Bauskas apr.,Brukniecībā.
L. JVs 328-1 g.
Sekretārs Mittelhofs.
21. novembra nolēmuma, dara nas-Šenbergas muižas ,,Āustriņu "
Rīgā, 1929. g. 27. novembri.
zināmu vispārībai, ka parāds, pēc mājas ar hip. Ka 967 pēc 1) obliJelgavas apgabaltiesa,
Priekšsēd. v. A. Veidners.
obligācijas 500 kr. rbļ. lielumā, gācijas par 1000 kr. rbļ., izstā20360z
Sekretārs A. Kalve.
pamatodamās uz sava šā gada korrob. 1905. g. 12. janvāri ar dītas 1913. g. 25. oktobrī ar
21. novembra nolēmuma, dara JVa 12 uz Jelgavas apriņķa, Līv- Ivana Banisa vārdu un blanko
Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas
zināmu vispārībai, ka pirkumabērzes-Ances muižas „Dumpju", cedētas un korroborētas Jelgavasnodaļa, uz likuma par biedrībām, pārdevuma līgums par 4000 kr.
zemes grām. nodaļā
ar zemes grām. JVs 532, Bauskas
mājām,
savienībām un politiskām organi1913. g. 25. oktobrī ar JVs 2519 un
rbļ., korrob. 1888. g. 2. jūnijā atzīts par samaksātu un lūdzējai
zācijām 17. p. pamata paziņo, ka ar JVs 307 uz Jelgavas apriņķa
Otilijai-Anetei-Augustei
Ansons 2) testamenta, sastādīta 1913. g.
ar viņas 1929. g. 17. jūlija lēmumu Vītiņu muižas ,,Vecvagaru" mātiesība prasīt attiecīgas 5. februārī no Andreja Domreģistrēta
bezpeļņas
biedrība: jām ar zemes grām. JVs 527, atzīts dota
1913. g.
hipotēkas dzēšanu zemes grā- brovska, korroborēta
apriņķa
aizsargu par iznīcinātu un lūdzējai valsts
,,Valmieras
matās.
L. Ns 1541/29. g. 3. jūlijā ar JVs 1691, derīga kā
ar
valdes
pulka palīdzības kase",
zemes bankai dota tiesība prasīt
Jelgavā, 1929. g. 26. novembrī. prasījuma dokuments Jāzepam
sēdekli Valmierā.^
attiecīgas hipotēkas dzēšanu zeDombrovskim par 200 c. rbļ.
Priekšsēdētāja v. Veiss.
un Anna iDomkins, un Lūcijai
Sekretārs Mittelhofs.
20489v
Nod: pārz. Eglīts. mes grāmatās. L. JVs 969/29. g. 20373z
Sekretārs Fridrichsons.
Jelgavā, 1929. g. 26. novembri.
Ādams par 200 kr. rbļ. katrai,
Jelgavas apgabaltiesa,
Priekšsēdētāja v. Veiss.
atzīti par samaksātiem un lūdzēRīgas apgabaltiesas reģistrācijas
pamatodamās uz sava šā gada jam Jēkabam-VIlipam Dombrov20364z
Sekretārs Mittelhofs.
nodaļa, uz likuma par biedrībām,
21. novembra nolēmuma, dara skim dota tiesība prasīt attiecīgu
savienībām un politiskām orgaJelgavas apgabaltiesa,
zināmu vispārībai, ka parāds pēc hipotēku
dzēšanu zemes grānizācijām 17. p. pamata paziņo, pamatodamās uz sava šā gada obligācijas 1800 kr. rbļ. lielumā,
matās.
L. JVs 369/29. g.
ka ar viņas 1929. g. 13. novembra 21. novembra nolēmuma, dara korrob. 1874. g. 10. septembrī ar
Jelgavā, 1929. g. 26. novembri.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biezināmu vispārībai, ka parāds pēc Ns 363 uz Jelgavas apriņķa LielPriekšsēdētāja v. Veiss.
drība: ,,Latvijas autotaksometru pirkuma-pārdevuma
Sekretārs Mittelhofs.
līgumiem, auces muižas ,,Kalnej" mājām 20378z
īpašnieku biedrība", ar valdes 2010 c. rbļ. liel., korrob. 1882. g. ar zemes grām. reģ. JVs 232 atzīts
Jelgavas apgabaltiesa,
sēdekli Rīgā.
30. aprīlī ar JVs 243 un 1889. g. par samaksātu un lūdzējai Almai uz 1921. g. 1. febr. likuma par
20490v
Nod. pārz. Eglits. 20. oktobrī uz Talsu apriņķa
Endrups dota tiesība prasīt attie^pl/rpt ārs F ri d ri r h snn S .
laulību 50., 76., civ. proc. lik.
Stendes pag. ,,Illingu" mājām ar cīgas hipotēkas dzēšanu zemes
339., 366., 411., 698. un 718.
zemes
grām.
JVs
atzīts
par
grāmatās.
L.
Ns
1540/29.
g.
1715,
Rigas apgabaltiesas reģistrācijas
panta 1. punkta pamata, dara
samaksātu
un
parāda
akti
par
Jelgavā,
1929.
g.
26.
novembri.
nodaļa paziņo, ka ar viņas ši gada
zināmu Uldriķim
Baumgartam
iznīcinātu
un
lūdzējai
—
valsts
Priekšsēdētāja
v.
Veiss.
20. novembra lēmumu reģistrēti
ka tiesa š. g. 27. jūlijā aizmuguras
zemes
bankai
dota
tiesība
prasīt
20374z
Sekretārs
Mittelhofs.
biedrības"
,,Rīgas philatelistu
nosprieda viņa laulību ar Elibiedru pilnā sapulcē 1929. g. attiecīgas hipotēkas dzēšanu zezabeti Baumgarts dzim. Zvaigzne
Jelgavas apgabaltiesa,
mes
grāmatās.
L.
JVs
970/29.
g.
17. novembrī pieņemtie statūtu
šķirt.
L. JVa 102/29
pamatodamās
uz
sava
ši
gada
Jelgavā, 1929. g. 26. novembrī.
grozījumi.
Jelgavā, 1929. g. 27. nov.
21.
novembra
nolēmuma,
dara
Priekšsēdētāja v. Veiss.
Nod. pārz. Eglīts.
20491v
Priekšsēd. v. Veiss.
zināmu vispārībai, ka parāds,
20365z
Sekretārs Mittelhofs.
Sekretārs Fridrichsons.
20363r
Sekr. pai. F. Kāps.
pēc obligācijas
4000 kr. rbļ.
Jelgavas apgabaltiesa,
Liepājas apgabaltiesa,
lielumā, korrob. 1908. g. 9. jūlijā
Rigas apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļa, uz likuma par biedrībām, pamatodamās uz sava šā gada ar JVs 1051 uz Jēkabpils apriņķa, saskaņā ar savu š. g. 27. maija
21. novembra nolēmuma, dara Vec-Saukas muižas ,,SīpoI-Jakob lēmumu lietā par mirušā Kārļa
savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo, zināmu vispārībai, ka 1845. g. JVs 103" mājām ar zemes grām. Jāņa d. Bāriņa mantnieku apJVs 2285 atzīts par samaksātu un stiprināšanu paziņo, ka promka ar viņas 1929. g. 20. novembra 13. oktobrī dzimušais un nezināmā prombūtnē esošais Pēteris lūdzējam Indriķim Čibulim dota esošo Alvīnes Bāriņš un Annas
lēmumu ' reģistrēta bezpeļņas biepar tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas Kugrens interešu pārstāvībai
drība: ,,Valsts grāmatrūpniecības Pētera d. Liniņš atzīts
dzēšanu zemes grāmatās.
iecelta aizgādniecība. JVs 253m 29.
L. .Ns 440 29. g.
darbinieku biedrība", ar valdes mirušu.
Jelgavā, 1929. g. 26. novembri.
Liepājā, 1929. g. 25. nov.
Jelgavā, 1929. g. 26. novembrī.
sēdekli Rīgā.
Priekšsēdētājs Veiss.
Priekšsēd. v. Veiss.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Nod. pārz. Eglīts.
20492v
Sekretārs Mittelhofs.
Sekretārs Mittelhofs.
20247v Sekretārs A. Jansons.
Sekretārs Fridrichsons. 20361z

Liepājas

apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 10. jūnija
lēmumu lietā par mirušā Kriša
Kristapa
d. Straumi ņa mantmeku apstiprināšanu paziņo ka
promesošā Kristapa Ērmana d.
Straumiņa
interešu pārstāvībai
iecelta aizgādniecība. Ko
783m/29.
Liepājā, 1929. g. 25. novembri.

Latgales apgabaltiesas

1. civil-

Latgales

apgabaltiesas

1. civil-

uz savu
nodaļa, pamatojoties uz savu š. g. nodaļa, pamatojoties
25. oktobra lēmumu lietā par 1929. g. 4. nov. lēmumu, uzaicina
11,500 kr. ' rbļ. lielas obligācijas tās personas, kuru rokās atrodas
zemes grām.
Jēkabpils-Ilūkstes
mortifikāciju, uzaicina tās presonas, kurām būtu tiesības uz nodaļā uz Terentijam un Pimenam Ivanoviem piederošā neAnnai Eduarda m. Filleborns piekustamā īpašuma Ilūkstes apr.
derošo Ilūkstes
apr., Medummuižas folvarku, Varniški-Junel Turmontu muižas ar zemes grām.
,,Lesničevka ", ar JVa 150, korrob. akts, aizdevums
„ Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. meža gabalu
zemes bankas
f"248v jejcretārs A. Jansons. meža gabala JVs 23, 21 un 24, izdots uz Viļņas
1906. g. ar
Sventes ezeru ar salām ar zemes vārdu un korrob.
Liepājas apgabaltiesa,
grām. reģ.
JVs 130, 1904. g. JVa 11 trīspadsmit tūkstošu septiņi
saskaņā ar savu š. g. 10. jūnija 13. okt. ar JVs 1085 izd. obligāciju simti (13700) kr. cara rbļ. apmērā,
lēmumu lietā par mirušā Kriša 11500 kr. rbļ. lielumā, par labu ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
Pēterpils-Tulas agrārbankai, pieJāņa d. Markava mantnieku apteikties tiesā sešu mēnešu laikā iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
stiprināšanu paziņo, ka promesošo Kriša un Paula Markavu no sludinājuma iespiešanas dienas un iesniegt minēto akti.
Ja noteiktā laikā akti
neieinterešu pārstāvībai iecelta aiz,,Vald. Vēstn.".
sniegs, tiesa atzīs parāda akti
gādniecība.
Ja noteiktā laikā neviens neNs 780m/29.
Liepājā, 1929. g. 25. novembrī. pieteiks savas tiesības uz augš- par iznīcinātu un lūdz. Viļņas
zemes bankas likvidācijas komPriekšsēd. b. A.- Kiršfelds. minēto obligāciju, tad obligāzudušu un Pēterpils- misijai
atvēlēs prasīt parāda
20249v Sekretārs A. Jansons. ciju atzīs par
dzēšanu zemes grāmatās.
Tulas agrārbankas
likvidācijas
Liepājas apgabaltiesa,
kommisijai tiks izdots obligācijas
Daugavpili, 1929. g. 25. nov.
saskaņā ar savu š. g. 29. jūlija dublikāts, kurš izpildīs oriģināla 20389r
L. JVa 3462a/29
JVs
3196a/29
vietu.
lēmumu lietā par mirušā Jāņa
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Daugavpili,
1929.
g.
25.
nov.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Anša d. Maliņa mantnieku apstiprināšanu paziņo, ka promPriekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Latgales
apgabalt. 1. civīlnodaļa
esošā Jāņa Jāņa ' d. Maliņa in20381r
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
pamatojoties uz savu 1929. g.
terešu pārstāvībai iecelta aizLatgales apgabaltiesas
1. civil2. novembra lēmumu, dara zināgādniecība.
JVs 163m/29.
nodaļa
paziņo vispārībai,
ka mu vispārībai, ka parāds, kas
Liepājā, 1929. g. 25. novembrī.
1928. g. 22. jūlijā mir. Aloiza apgrūtina Veronikai Antona m.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Pāvela d. Eisaka 1928. g. 21. jūn. Liepa (Leopa), pēc pirmā vira
20250v Sekretārs A. Jansons. sastādītais privāttestaments ar
Valainis, dzim. Solotka, piederošo
apgabaltiesas 1929. g. 21. jūn. nekustamu īpašumu Ilūkstes apr.
Liepājas apgabaltiesa,
apstiprināts.
Rodebrandsrue Anziški mājas ar
saskaņā ar savu š. g. 3. jūnija lēmumu
hip. JVa 276, sastāvošs no izmakDaugavpili, 1929. g. 25. nov.
lēmumu lietā par mirušā Jēkaba
L. JVs 1892a/29 sām par labu Antonam Valainim
Miķeļa
d. Laugaļa mantnieku 20383r
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. 450 kr. rbļ. un Zoļai Pudans
apstiprināšanu paziņo, ka promSekretāra v. E. Kaneps.
100 kr. rbļ., korroborēts 1912. g.
esošā Jāņa Laugaļa interešu pār20. jūlijā, atzīts par samaksātu
stāvībai iecelta aizgādniecība.
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
un lūdzējai Veronikai Liepa dota
Liepājā, 1929. g. 25. novembrī. uz civ. lik. proc.
1967., 2011., tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
2025lv
JVa 781 m/29.
2014. un 2079. p. pamata uzaicina dzēšanu zemesgrāmatās.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
visus, kam būtu
uz 1915. g.
Daugavpilī, 1929. g. 26. nov.
Sekretārs A. Jansons.
22. maijā mirušā Jāzepa Jēkaba d. 20393o
L. JVs 2167a/29.
„
Liepājas apgabaltiesa,
Kažoka atstāto mantojumu kā- Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
saskaņā ar savu š. g. 4. februāra das tiesības kā mantiniekiem,
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
lēmumu lietā par mirušo Ādama legātārijiem, fideikommisārijiem,
Latgales
apgabaltiesas 1. civīlkreditoriem u. t. t., pieteikt savas
un Jāņa Krūmiņu mantnieku apnodaļa paziņo
vispārībai,
ka
tiesības
šai
tiesai
sešu
mēnešu
stiprināšanu paziņo, ka prom1927. g. 29. ' maijā mir. Pētera
esošā Kristā Pētera d. Krūmiņa laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma
dienas
,,Valdības Jāņa d. Nagla 1924. g. 29. no 'v.
interešu pārstāvībai iecelta aizVēstnesi". Termiņā nepieteiktas sastādītais notariālais testaments
gādniecība.
Ns 634m/29.
ar apgabaltiesas 1928. g. 29. okt.
Liepājā, 1929. g. 25. novembri. tiesības ieskatīs par spēku zau- lēmumu apstiprināts.
dējušām.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Daugavpilī, 1929. g. 25. nov.
Daugavpili, 1929. g. 26. nov.
20252v Sekretārs A. Jansons.
20388r
L. JVs2275a/28
20391v
L. Ns 3568a/29.
Liepājas

apgabaltiesa,

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. E. Kaņeps.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs J. Tiltiņš.'

uz lik. par laulību 77. p. pamata

dara zināmu, ka šī gada 7. novembrī nospriests: starp Franci
Antona d. Ar ris un Valentīnu
Konstantīna
m. Arris, dzim.

Kalniņš, 1918. g. 5. martā caur
Romas katoļu baznīcas mācītāju
noslēgto laulību šķirt; prāvnieku
laulībā dzimušos bērnus — Floru,
11 g. v. un Erginu, 10 g. v.,
atstāt tēva audzināšanā.
Liepājā, 1929. g. 26. novembrī.
Priekšsēdētāja b. (paraksts).
Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas

nodaļa

1. civil-

paziņo

vispārībai, ka
1928. g. 18. jūnijā mir. Andreja
Staņislava
d. Plātera - Zīberga
1910. g. 5. jūnijā sastādītais notariālais testaments ar apgabaltiesas 1929. g. 19. aprīļa lēmumu
apstiprināts.
L. JVs 2494a/29
Daugavpili, 1929. g. 26. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
20502r
Sekr. v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas

1. civīl-

Annas

Svirkovičs

atstāto man-

tojumu kādas tiesības kā mantniekiem, legātārijiem, fideikomisārijiem., kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
desmit mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma

iespieduma

dienas

ziņo, ka ar viņas 1929. g. 21. nov. ar apgabaltiesas 1929. g. 28. okt.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

lēmumu reģ.
Kazdangas dārz- lēmumu apstiprināts.
Latgales apgabaltiesas 1. civilkopības
pārraudzības
biedrība
Daugavpili, 1929. g. 26. nov.
nodaļa paziņo vispārībai,
ka
ievesta bezpeļņas biedrību un 20385r
L. JVa 4173a/29
1928. g.29. decembrī mir. Antona
viņu savienību reģistra 1. daļā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. Vinca
(Vikentija)
d. Tn'pona
Valdes sēdeklis atrodas KazSekretāra v.'J. Tiltiņš.
1928. g. 19. martā sastādītais
dangas pagastā.
JVs 74
testaments ar apLatgales apgabaltiesas 1. civil- notariālais
Liepājā, 1929. g. 27. nov.
paziņo
vispārībai,
ka gabaltiesas 1929. g. 5. apr. lēReģistrāc. nod. pārz. (paraksts). nodaļa
20493r
Sekretāra v. E. Speķis. 1928. g. 26. jūnijā mir. Moras mumu apstiprināts.
Daugavpili, 1929. g. 25. nov.
Jura m. Dzenis 1928. g. 20. apr.
Liepājas apgabaltiesas reģistr. sastādītais notariālais testaments
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
nodaļa uz likuma par biedrībām, ar apgabaltiesas 1929. g. 27. febr.
Sekretārs E. Kaneps.
un politiskām

orga-

nizācijām 17. panta pamata paziņo, ka ar viņas 1929. g. 21. nov.
lēmumu reģistrētā
Medzes un
apkārtnes lopkopības pārraudz.
biedrība ,.Straume" ievesta bezpeļņas biedrību un viņu savienību
reģistra
1 daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Medzes
pagastā.

JVs 76

Liepājā, 1929. g. 27. nov.
Reģistr. nod. pārzinis (paraksts).
20494r Sekretāra v. E. Speķis.
Liepājas

apgabaltiesas

reģistr.

nodaļa, uz civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1929. g. 21. nov. lēmumu reģistrētā Aizputes namīpašnieku savstarpējā
ugunsapdrošināšanas
biedrība ir ievesta kooperatīvu sa-

biedrību un viņu savienību reģistra I daļā.
Valdes sēdeklis atrodas Aizputē.
-NB 75
Liepājā, 1929. g. 27. nov.
Reģistr. nod. pārz. A.Pētersons.
20495r

Latgales

Sekretāra
apgabali.

v. E. Speķis.

1. civīlnodaļa

pamatojoties uz savu 1929. g.
2. novembra lēmumu, dara zināmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas par 428 kr. rbļ. ar
50/0 gadā, korroborētas 1899. g.
27. aprīli ar JVs 422 uz Ilūkstes
apr. Kurcuma pag. Krivinišku

20384r

lēmumu apstiprināts.

Daugavpili, 1929. g. 25. nov.
20386r

L. JVs 90a/2S

Latgales

L. JVs 2306a/29

apgabaltiesas

1. civīl-

nodaļa, atklātā tiesas sēdē 1929. g.

izklausīja lietu par
Josifa d. Rozina atzīšanu par maksātnespējīgu paLatgales apgabaltiesas 1. civilrādnieku, par ko iespiests sludinodaļa paziņo
vispārībai,
ka nājums ,,Vald . Vēstn." 1927. g.
1928. g. 2. augustā mir. Micha23. maijā 113. num., nolēma:
ļinas Vikentija
(Vincenta) m. šo lietu izbeigt, par ko publicēt
Pontaks 1928. g. 24. jūlijā sa,,Valdības Vēstnesī", piedzenot
stādītais privāttestaments ar apno Pinchusa Rozina četrus (4)
gabaltiesas 1929. g. 16. sept. latus 10 sant. publikācijas naulēmumu apstiprināts.
das, Olgas Sverdlovs 1928. g.
Daugavpilī, 1929. g. 25. nov.
6. nov. lūgumu atstāt bez caurJVs 69b/27
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. lūkošanas.
Daugavpilī, 1929. g. 27. nov.
Sekretāra v. E. Kaņeps.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod., 20496r Sekretārs K. Kangu' rs.
pamatojoties uz savu 1929. g.
Latgales apgabaltiesas 1. civīl28. oktobra lēmumu, uzaicina
nodaļa paziņo
vispārībai,
ka
tās personas, kuru rokās atrodas
viņas atklātā tiesas sēdē 1929. g.
Jēkabpils-Ilūkstes zemes grāmatu
28. okt. uz Marijas Ploters lūnodaļā ar Sofijas Ingelovičs negumu Osips Boļmants atzīts par
kustamu īpašumu, atrodošos Ilūkatrodošos bezvēsts
prombūtnē
stes apr. Jaun-Sventes muižas
un uzdots Skaistas pagasta paOpijāni JVs 61 mājas ar zemes
domei iecelt aizbildnību par bezgrāmatu JVs 1093, koroborēta
Boļvēsts promesošo
Osipu
akts obligācija par 1800 kr. rbļ.,
izd. uz Sofijas Veide vārdu un mantu viņa tiesību aizstāvēšanai
un mantas apsargāšanai.
korroborēta 1877. g. 23. jūnijā
ar JVa 56, ierasties šai tiesā viena g_ Daugavpili, 1929. g. 27. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
mēneša laikā, skaitot
no šī
Sekretāra v. E. Kaneps.
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald . Vēstn." un iesniegt minēto
Latgales apgabaltiesas 1. civilaktu.
nodaļa paziņo vispārībai,
ka
Ja noteiktā laikā aktu ne1929. g. 25. martā mirušā Izidora
iesniegs, tiesa atzīs parādu par Augusta d. Borbaļa 1929. g.
samaksātu
un lūdzējai
Sofijai 14. martā
sastādītais privātIngelovičs atvēlēs prasīt parāda testaments
ar
apgabaltiesas
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. E. Kaneps.

mājas Krasnogļinkas JVa 7 mājām
ar hipotēku Ns 2336, atzīts par
Valsts
samaksātu un lūdzējai
zemes bankai dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze- dzēšanu zemes grāmatās.
L. JVs 1912a 2
Daugavpilī, 1929. g. 26. nov.
mes grāmatās.
Daugavpilī, 1929. g. 26. nov. 20390o
Ns 3976a/29.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš. Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
20392o Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Atzime:

23.

aprīlī

Pinchusa

1929. g. 20. septembra

apstiprināts.

lēmumu

L. JVs 2963a/29
Daugavpilī, 1929. g. 27. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
20498r Sekretāra v. E. Kaņeps.

tiesas

pavēles

sprie-

Berka m. Libšics noslēguši savdums stājies likumīgā
spēka.
starpīgo laulības līgumu pie DauTrīnei Naufelds ir saimniecība
gavpils notāra Rūdolfa Skujas
Rīgas apriņķī, Ropažu pagastā.
1929. g. 4. martā reģ. JVa 2248, ar
Rīgā, 1929. g. decembrī.
kuru viņi, attiecībā uz viņu no21341z
JVs 1614/29.
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
Miertiesnesis A. KHngo.
civ. lik. 79. un turpm. p. paredzēt
Sekretāra v. i. G. Fārts.
laulāto mantas kopību.
Daugavpilī, 1929. g. 5. dec.
Rīgas pilsētas 8. iec. miertiesn.
21328z
L. JVa 2644/a/29. saskaņā ar Sodu lik. 218. p. iz3

Priekšsēd. b. (paraksts).
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas reģ. nodaļa dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1929. g.
13. nov. lēmumu, uz Noteikumu
par kooperatīvām sabiedrībām
un viņu savienībām 9. panta pa-

mata reģistrēti
Salanajas piensaimnieku sabiedr. pilnā biedru
sapulcē 1929. g. 15. sept. pieņemti
statūtu grozījumi
un papildi-

nodaļa uz civ. proc. lik. 1967., nājumi.
2011., 2014. un 2079. p. pamata
Daugavpili, 1929. g. 25. nov.
uzaicina
visus, kam būtu uz
Administratīvās un reģistr.
1890. g. marta mēnesī mirušās
nod. pārz. M. Abuls.

Latgales apgabaltiesas 1. civīl- „Vald. Vēstn.".
nodaļa paziņo vispārībai,
ka
Termiņā nepieteiktas tiesības
Liepājas apgabaltiesas reģ. no1929. g. 6. sept. mir. Andreja ieksatls par spēku zaudējušām.
daļa, uz likuma par biedrībām, (Andrīva)
Daugavpilī, 1929. g. 25. nov.
Jezupa (Josifa)
d.
savienībām un politiskām orga- Jukšinska 1925. g. 4. jūlijā sa- 20382r
L. JVs 402a/29
nizācijām 17. panta pamata paPriekšsēd. b. A. Strazdiņš.
stādītais, notariālais
testaments

savienībām

Zemes grāmatu atjaunošanas
uz šo mantojumu, vai sakarā
apgabaltiesas
1. civīlar
kommisija,
paziņo vispārībai, ka
to kādas tiesības, pieteikt
tās
1927. g. 3. novembrī mirušā uz Veras Aleksandra m. Magera minētam miertiesnesim, viņa kaViktora
d. Stroda lūgumu par nekustamas mantas merā Dagdā, sešu mēnešu laikā
Staņislava
1927. g. 12. oktobrī sastādītais sastāvošas no dzimtslietošanas skaitot no šī sludinājuma iespieprivāttestaments ar apgabalšanas dienas,,Valdības Vēstnesī"
tiesību pilsētas gruntsgabala platiesas 1929. g. 21. jūn. lēmumu tībā 621,25 kv. asis ar ēkām,
1929. g. 26. novembrī.
apstiprināts.
L. JVa 1541a/29 Rēzeknē, Mazā Nikolaja un Jūras 20628x
L. JVa 198
1929.
g.
27.
nov.
Daugavpili,
JVa 5,
ielu stūrī ar policijas
Miertiesnesis N. Rekke
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. ievešanu zemes grāmatu reģistri,
Daugavpils 2. iec. miertiesnesis
20499r Sekretāra v. E. Kaņeps. — uzaicina visas personas, kurām
ir kādas
tiesības
uz
minēto pamatojoties uz Sodu lik. 33. p'
Latgales apgabaltiesas 1. civilun 218. p., ar šo paziņo atklātībai '
nekustamo mantu, iesniegt komnodaļa
paziņo vispārībai, ka
misijai par to paziņojumu 4 mē- ka ar viņa 1929. g. 25. septembra'
1928. g. 18. jūlijā mirušā Matspriedumu, kurš stājies likumī gā
nešu laikā, skaitot no izsludināveja Miroņa d. Minova 1928. g. šanas dienas
,,VaId. Vēstn.", spēkā un reizē ar šo nodots izpil11. janvārī sastādītais privāt- pretējā gadījumā
nepieteiktās dīšanai, Šoloms Fingergoits uz
testaments
ar
apgabaltiesas tiesības skaitīsies par iznīcinātām Sodu lik. 209. p. pamata ,
sodīts
1929. g. 7. jūnija lēmumu apun minētā lūdzēja varētu tikt ar Ls 20,— naudas sodu , vai nestiprināts.
JVa L. 1943a/29 ievesta Latgales zemes grāmatu samaksāšanas
gadījumā, ar arestu
Daugavpilī, 1929. g. 27. nov.
reģistri par norādītās nekustauz 6 dienām par to, ka nav ievēPriekšsēd. b. A. Strazdiņš. mās mantas īpašnieci bez kādiem rojis pienācīgo tīrību un spod20500r Sekretāra v. E. Kaņeps. aprobežojumiem ar neapstrīdarību savā piena tirgotavā , Daumas pārdošanas un hipotēkarsiku gavpilī, Miesnieku ielā JVs 82.
Latgales apgabaltiesas 1. civilDaugavpilī, 1929. g. 3. dec.
nodaļa paziņo vispārībai,
ka apgrūtinājumu tiesībām.
1929. g. 2. aprīlī mirušā Daniela
Daugavpilī, 1929. g. 26. nov. 21181z Miertiesn. v. i. (paraksts).
Ādama d. Buraveca
1929. g. 20396o
Ns 5594.
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
28. martā sastādītais notariālais Kommis. priekšsēd. v. E. Kriķis.
testaments ar apgabalt. 1929. g. Sekretārs-darbvedis J. Strazds. izpildītājs paziņo, ka 1929. g.*
13. decembri, pīkst. 12 dienā
21. jūnija lēmumu apstiprināts.
Rīgas pilsētas 7. iec. miertiesn., Rīgā, Matīsa ielā JVs 44 , dz. 37'
Daugavpilī, 1929. g. 27. nov.
saskaņā ar S. 1. 218. p. izsludina, pārdos Kristīnes Smagas kustamu
20501r
L. JVs3182a/29
'
ka ar viņa 1929. g. 23. augusta mantu, sastāvošu no 1 ozolkoka
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. tiesas
pavēli
Trine
Naufelds, rakstāmgalda,
novērtētu
par
Sekretāra v. E. Kaneps.
viņas apsūdzībā ar Sodu lik. Ls 530,—.
210 1. p. par tirgošanos ar viltotu
Izzināt
sarakstu, novērtējumu
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
pienu, atzīta par vainīgu
un kā arī apskatīt pārdodamo mantu
ar Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
naudas
soda,
sodīta ar Ls 10,—
varēs pārdošanas dienā uz vietas
piezīmes pamata paziņo vispārīvai maksātnespēšanas gadījumā
Rīgā, 1929. g. 28. novembrī.
bai,
ka laulāti
draugi Movšs
21371z
L. Ka 2365
Arona d. Libšics un Haja-Brocha- ar arestu uz trim dienām.
Latgales

nodaļa,

20394r

Sekretāra v. A. Auzinš.

sludina, ka ar 1929. g. 11. oktobra
spriedumu Ernests Bērziņš viņa
apsūdzībā pēc Sodu lik. 210. p.
par

sabojāta

mākslīga

sviesta

glabāšanu pārdošanai savā piena
veikalā, atzīts par vainīgu un
sodīts ar Ls 20— vai maksātnespējas gadījumā ar arestu ar
sešām dienām.

oktobra

tiesas

pavēli Anna
apsūdzībā
uz
sod. lik. 210'. p. pamata, par tir-

gošanos ar viltotu pilnpienu, atzīta par vainīgu un sodīta ar naudas sodu Ls 10.—, vai maksātnespēšanas gadījumā ar arestu
uz trim dienām.
Atzime. Tiesas pavēles spriedums stājies likumīgā
spēkā.
Anna Melbards ir lauksaimniece
Rīgas apr. Olaines pagastā.
Rīgā, 1929. g. 5. decembrī.
Miertiesnesis A. KHngo.
Krustpils

matojoties
Krieviņas

iec. miertiesnesis, pa-

uz

Minnas

pilnv.

Krievsciv.
civ. lik.

lūgumu,

proc. lik. 1401. p. un
X sēj. 1239. p., uzaicina visus
1925. g. 24. apr. mir. Pētera
Jura d. Ozoliņa mantniekus, pieteikt minētam miertiesnesim savas mantošanas tiesības uz nel.
atstāto mantojumu — viensētu,
atrodošos Ceriņos, Krustpils pag.,
sešu mēnešu laikā no šā sludinājuma
iespiešanas ,,Valdības
Vēstnesī".
JVa 958
Krustpilī, 1929. g. 25. nov.
20402r

Miert. A. Lūkins.

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 28. novembrī.
21372z
L. JVa 1891
Tiesu izpildītājs

J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.

14. decembrī, pīkst. 10 dienā',
Rīgā, Bolderajā, Filipu ielā JVs5,
pārdos 2. torgos Vilhelma Henmīgā spēkā.
Ernests Bērziņš ir piena veikala zeļa kustamu mantu, sastāvošu
īpašnieks Rīgā, Rēveles ielā 88. no 1 ādu rullējamās valdes, novērtētu par Ls 500,—.
Rīgā, 1929. g. 30. novembri.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
21342z
JVs 946
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Miertiesnesis (paraksts).
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgas pilsētas 8. iecirkņa miert-

iesnesis, saskaņā ar Sodu lik.
218. p. izsludina, ka ar 1929. g.
kommisija,
11. oktobra spriedumu Ieva Stepa
uz Antona un Jāņa Ignata d.d. meita Bērziņ viņas apsūdzībā pēc
Ivsenu lūgumu, par nekustamas Sodu lik. 209. p. par pienācīgas
mantas, sastāvošas no Līksnas tīrības neievērošanu savā piena
muižas atdalītiem diviem atseproduktu
par
veikalā, atzīta
višķiem zemes gabaliem, ar novainīgu un sodīta ar Ls 15,— vai
saukumu JVa 2 1it. A un B Podlimaksātnespējas
gadījumā
ar
ksnenkas meža dačas daļā, kop- arestu uz četrām dienām.
platībā 24 desetīnas 739 saženi,
Atzīme. Spriedums stājies liDaugavpils apriņķa Līksnas pakumīgā spēkā.
Ieva Bērziņš ir piena veikala
gastā, kādu mantu lūdzēji mantoja no sava tēva Ignatija Ar- īpašniece Rīgā, Valmieras ielā
maņa (arī Geronima) d. Ivsiņa JVa 33/35.
(ari Ivsiņš), ievešanu zemes grāRīgā, 1929. g. 30. novembri.
JVs 1085
matu reģistri, — uzaicina visas 21343z
personas, kam ir kādas tiesības
Miertiesnesis (paraksts).
uz minēto nekustamo mantu,
Latgales
apgabaltiesas
Baltiiesniegt kommisijai par to pazinavas iec. miertiesnesis, saskaņā
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald. ar civ. proc. lik. 1401. p. un lik.
kop. 10. sēj. 1 d. 1239. p. un paVēstn.", pretējā gadījumā nematojoties uz savu
1929. g.
pieteiktās tiesības skaitīsies par
22. novembra lēmumu, paziņo,
iznīcinātām un minētie lūdzēji
ka pēc 1924. g. 4. februārī mirušā
varētu tikt ievesti Latgales zemes
Donata Melkuļa d. Pužula Baltigrāmatu reģistri
par norādītās
nekustamās mantas īpašniekiem navas pagastā, Vilkovas ciemā ir
palicis mantojums, sastāvošs no
bez kādiem aprobežojumiem ar
25 ha zemes, uzaicina visas perneapstrīdamas pārdošanas un hisonas, kam uz šo mantojumu vai
potekārisku apgrūtinājumu tiesīsakarā ar to būtu kādas tiesības,
bām.
JVa 5586.
pieteikt tās pēc piekritības sešu
Daugavpili, 1929. g. 26. nov.
mēnešu laikā, skaitot no šī sluKomm. priekšsēd. v. E. Krikis.
dinājuma iespiešanas dienas,gai20395o Sekr.-darbv. (.Strazds.
dības Vēstnesi". C. 1. JVs 420/29.
Baltinavā, 1929. g. 25. nov.
Rīgas pilsētas 7. iec. miertiesu.,
saskaņā ar Sod. lik. 218. p. iz- 20255z Miertiesn. v. (paraksts).
sludina, ka ar viņa 1929. g.
5.

J. Driba.

Atzīme. Spriedums stājies liku-

Zemes grāmatu atjaunošanas

Melbards, viņas

Tiesu izpildītājs

Rigs apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. <r .
'
14. decembri, pīkst.
10 dienā
Rīgā, Bolderajā, Mencu ielā 15*
pārdos 2. torgos Ernesta Doragana
kustamu mantu, sastāvošu no
40 gab. priežu un egļu dēļu u. c ,
novērtētu par Ls 320,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu ,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

Rīgā, 1929. g. 28. novembrī.
21373z

Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu

Izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.
21. decembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kundziņsalā, 6. šķērslīnijā
JVs 10, pārdos Aleksandra Broma
kustamu mantu, sastāvošu no
1 cūkas un kājminamas šujmašīnas, novērtētu par Ls 460,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 29. novembri.
21374z
Tiesu izp. J. Driba.
Rīgas

apgabaltiesas

Valmieras

apr. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Valmierā, Garā ielā
Ns 4, paziņo:
1) ka izpildot Valmieras apr.
4. iec. miertiesneša 1929. g.
9. janvāra spriedumu uzrakstu
JVs 95, Rīgas 7. iec. miertiesneša
1928. g. 3. decembra sprieduma
uzrakstu
JVs 1942 u. c. par
Ls 1727,28 ar % un izdevumu
piedzīšanu no Kārļa Meistera
par
labu
Latvijas
bankai
un Lauksaimnieku centrālbankai
1930. g. 6. martā, pīkst. 10 rītā,

Rīgas apgabaltiesas

civīlnodaļas

sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Kārļa Jura d. Meistera nekustamu
īpašumu, ' kas atrodas Valmieras
pagastā ar
apriņķī, Ternejas
zemes' grāmatu reģistra JVs 5465

un sastāv no Rūjienas-Ternejas
valsts
muižas
atdalītā
zemes
Latgales
apgabaltiesas
Balvu
gabala ar bnosaukumu ,,Putniņi
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu JVa 9F";
1929. g. 22. novembra lēmumu
2) ka īpašums publiskiem torun pamatodamies uz civ. proc. giem apvērtēts par Ls 3000;
lik. 1401. p. un lik. 10. sēj. 1. d.
3) ka bez augšminētās prasības
1239. p. paziņo, ka pēc 1918. g. īpašums apgrūtināts ar hipotēku
4. jūlijā mirušā Staņislava Vinča parādiem par Ls 3700;
dēla Brida ir palicis nekustams
4) ka personām, kas vēlas pie
mantojums, kas atrodas Jaun- torgiem dalību ņemt, jāimeksāa
latgales apr. Rugāju pag. Kaņe- zalogs — desmitā daļa no appines ciemā un uzaicina visus, vērtēšanas summas, un
kam
uz šo mantojumu, vai
5) ka zemes grāmatas šim
sakarā ar to kādas tiesības kā īpašumam ved Rīgas-Valmieras
mantniekiem, pieteikt tās minē- zemes grāmatu nodaļā.
tam miertiesnesim viņa kamerā
Personām, kam ir kādas tiesīBalvos, Alejas ielā, sešu mēnešu bas uz pārdodamo īpašumu, kas
laikā, skaitot no šī sludinājuma pārdošanu nepielaiž, tādas tieiepsiešanas dienas ,,Vald . Vēstn.". sības jāuzrāda līdz pārdošanas
Balvos, 1929. g. 25. novembri. dienai.
20256o
Miertisnesis K. Velmē,
Visi papīri un dokumenti atLatgales

apgabalt.

miertiesnesis

Dagdas

iec.

pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p., civ. lik.
X sēj. 1239. p. un saskaņā ar
savu
1929. g. 26. novembra
lēmumu paziņo, ka pēc 1929. g.
19. novembrī mirušā Jāņa Pētera d. Beitana ir palicis mant.,
kurš atrodas Rēzeknes apr., Bukmuižas pag. Alžinovas ciemā,
kādēļ uzaicina visus, kam būtu

tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. cīvilnodaļas kancelejā.
Valmierā, 1929. g. 6. decembri .
21293o Tiesu izp. Kasparsons ^
Latvijas tautas banka Izsludina

un nederīgu paJVs 792, ig*
1920. g. 11. augustā uz 2 akcijām
JVaJVe 9155—9156 ar Spārnes pavardu.
tērētāju biedrības „Darbs"
par nozaudētu

gaidu

apliecību

Rigas

apgabaltiesas

Valmieras

.apr. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Valmierā, Garā ielā
Ns 4, paziņo:
1) ka izpildot Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļas 1929. g.
12. novembra pavēli Ns 336166
par Ls 770,68 ar °/0 un izdevumu
piedzīšanu
no
Jāņa Bērzupa
par labu Valsts zemes bankai
1930. g. 6. martā, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Jāņa Jēkaba i. Bērzupa nekustamo īpašumu, kas atrodas Valmieras apriņķī, Rūjienas draudzē,
ar zemes grāmatu reģistra JVs2607
un sastāv no Naukšēnu zemnieku
zemes atdalītām ,,Breidu" mājām
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 6300;
3) ka bez augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1700;
4) ka personām, kas vēlas pie
trogiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas un jāiesnidz
tieslietu ministrijas atļauja;
5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam

tiek

vestas

Rīgas-

Rīgas

apgabaltiesas

Valmieras

Mežu departaments

apr. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Valmierā, Garā ielā
JVs 4, paziņo:
paziņo, ka no 1929. g. 18. decembra meža izsoles (sludinājums iespiests „Vaid Vēstn." 1929. g. 261. numurā) noņemta Rais1) ka izpildot Rīgas apgabalkuma mācības virsmežniecības izsoles vienība JVs 6, pie kam minētais mežs nāks pārdošanā izsolē š. g. 18. decembri,
tiesas 3. civīlnodaļas 1929. g.
Rīgā, Merķeļa ielā JVs 13, mutvārdu solīšanā, šādā sadalījumā:
19. novembra pavēli Ns 337042
par Ls 334,61 ar % un izdevumu
Drošības
.i Ē
piedzīšanu no Hermaņa Zirņa
Pārdos
<n
£i
?
?
*
"-ī
nauda latos
2
par labu Valsts zemes bankai
=
? § "
? „
c
Kādas virsmežniecības, novada,
g ?
?=.» —z
"
1930. g. 6. martā, pīkst. 10 rītā,
Koku suga
Piezīmes
2
:.
|_
££
,
£°
t-,
- §5
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
°-j «
>
apgaitas un kvartāla
9
&«
|s
||
|g
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
.S5
=S
|
.b>S išSS |n
8
Hermaņa Jāņa d.Zirņa nekustamu
īpašumu, kas atrodas Valmieras
apriņķī
un
pagastā ar zemes
Raiskuma mācības virsmežniecībā.
1 S§ «
grāmatu reģistra
JVs 4680 un
sastāv no
Valmieras
muižas
Straupes II iec. mežniecībā.
c
'H
« 5
, . , ,
Līguma operamuižu zemes atdalītā zemes ga.Lielstraupes novada.
,
> g
cļjas terminš
bala ,,Zirņi JVa 30F" ;
12. Taucēnu 6. apg., c. 1930. g., atd. 4,
|
' 0 e
1931. g. '
2) ka īpašums publiskiem torn >| —
g.
111
F
1,83
f—
priede,
egle,
alksnis
.
659
—
1.
janvāris
bērzs,
giem apvērtēts par Ls 3300;
3) ka bez augšminētās prasības 13. Taucēnu 6. apg., c. 1930. g., atd. 6,
^i
f. g. 111 F
1,57 —
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
priede, egle, bērzs, alksnis . 769 ) 2 "g. —
—
parādiem par Ls —;
Mežu pārdos saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem un Mežu departamenta
1929. g. 18. decembra izsoles sludinājuma no4) ka personām, kas vēlas pie teikumiem, publ. „Vald. Vēstn." 260. numurā.
21279
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas, un
5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam
tiek
vestas Rīgas
pārdos jauktā izsolē 1930. g. 8. janvāri, Rīsā, Mērķēja ielā Ns 13, Latviešu biedrībā,
Valmieras zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesīlapu koku mežu:'
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīDroš. nauda ,i £
bas jāuzrāda
līdz pārdošanas
ķ
Pārdos
M
tlatos
"«[
*•
—,
E
?
dienai.
c
Kādas virsmežniecības, novada,
'?£
§ ?*
?
9 xi
.2.
Visi papīri un dokumenti, at,.,
.SjS
™
Koku suga
!£ g
Piezīme
~
..
c~
«5
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
>
apgaitas un kvartāla
r
.2
§
g
E
£>?*
cb
^
=

^£
i^

2

<

Mežu departaments

Valmšeras zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas
dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
a.oz .*
-gļg >gS-e IjS
3. civīlnodaļas kancelejā.
iZ
3. civīlnodaļas kancelejā.
-g <•*
£Č g^
Valmierā, 1929. g. 6. decembrī.
Valmierā, 1929. g. 6. decembrī.
1
21295oTiesu izpild. Kasparsons
21292o Tiesu izp. Kasparsons.
Rendas virsmežniecībā.
\ re
«
Rīgas apgabaltiesas Valmieras
cc
T3
Rigas apgabaltiesas Valmieras apr. tiesu izpildītājs, kura kance3 e ££ .
IV iec. mežniecībā.
03 3 _ CJ c «
apr. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Valmierā, Garā ielā
leja atrodas Valmierā, Garā ielā JVs 4, paziņo:
Kabiles novadā.
as'Šfc'il
i Cērtamas tikai
18. Apšenieka 21. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 8,
jvfs 4, paziņo:
e
£«?§
apses.
1) ka izpildot Rīgas apgabalatd. 1 un 2, kv. 13, atd. 1—6 ....
17,33 —
gg
1) ka izpildot Rīgas apgabalapse ........ 2448 ||g
—
Operācijas tertiesas 3. civīlnodaļas
1929. g.
tiesas 3. civīlnodaļas
„,.
...,*? ££
minš
1929. g. 12. novembra pavēli Ns 336174
-a ? 3,™ £
V .ec. mežniecība.
{,,'_ maijs
12. novembra pavēli JVs 336183 par Ls 128,13 ar °/0 un izdevumu
|
|
par Ls 1496,02 ar% un izdevumu piedzīšanu no Indriķa Gulana
Kabiles novadā.
fl^Es
piedzīšanu no Matīsa Liepiņa par labu Valsts zenies bankai
22. Spara 29. apg., kv. 199, 1928. g. cirsma,
( Operācijas ter§14 ^1
par labu Valsts zemes bankai 1930. g. 6. martā, pīkst. 10 rītā,
atd. 1 (numurētas apses)
—
1462 apse
1185
> n g^c _
{
minš
1930. g. 5. martā, pīkst. 10 rītā Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
g
. <
l 1930. g. 1. maijs.
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos Indriķa Kārļa d. Gulana nekustaMežu pārdos saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem un Mežu departamenta 1930. g. 8. janvāra izsoles sludinājuma noteikuMatīsa Kriša d.Liepiņa nekustamo mu īpašumu, kas atrodas Valmiemiem, publ. „Vald. Vēstn." 277. numurā.
Īpašumu, kas atrodas Valmieras ras
apriņķī, Ternejas pagastā
apriņķī, Rūjienas
draudzē ar ar zemes grāmatu reģistra JVs 5249
Šoseju un zemes ceļu departamenta
jemes grāmatu reģistra JVs 2617 un sastāv no Rūjienas-Ternejas
un sastāv no Naukšēnu muižas muižas muižu
9. rajona inženieris, Valmierā,
zemes atdalītā
zemnieku zemes atdalītām ,antezemes gabala „Rijas JVs 2F";
Lilijas ielā JVs 1, savā kancelejā, š. g. 16. decembri, pīkst. 12,
nu" mājām;
2) ka īpašums publiskiem torpaziņo, ka sākot ar š. g. 10 decembri
2) ka īpašums publiskiem tor- giem apvērtēts par Ls 2400;
giem apvērtēts par Ls 11000;
3) ka' bez augšminētās prasības
3) ka bez augšminētās prasības īpašums apgrūtināts ar hipotēku
īpašums apgrūtināts ar hipotēku parādiem par Ls —;
1) 800 makmeņu piegādi Valmieras-Dikļu bruģa pārbūvei;
parādiem par Ls —;
4) ka personām, kas vēlas pie
izsoles drošība — Ls 1000,—.
4) ka personām, kas vēlas torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
2)
1880 makmeņu piegādi Ainažu-Alojas II šķ. ceļa bruģēpie torgiem dalību ņemt, jā- zalogs — desmitā daļa no apšanai (caur Staiceli); izsoles drošība — Ls 1800,—-;
iemaksā zalogs — desmitā daļa vērtēšanas summas, un
3) Rajona inženiera darbnīcu kapitālo remontu Valmierā,
no apvērtēšanas summas, un
5) ka zemes grāmatas šim īpaRīgas ielā JVs 63; izsoles drošība — Ls

.?

.

1—

i i i Galvena

pārvalde

izdos jauUtfd izsolē
šādus dav&us:

kviešu iepirkšana

tiek pārtraukta

5)

ka

zemes

grāmatas

šim

īpašu 111ara tiek vestas RīgasValmieras zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-

šumam

tiek

vestas

Rīgas-Val-

mieras zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības

jāuzrāda

līdz

visās intendantūras noliktavās un ceļojošos
iepirkšanas punktos pie dzelzceļu stacijām,
jo viss vajadzīgais kviešu daudzums iegādāts

pārdošanas

jāuzrāda
līdz
pārdošanas dienai.
dienai.
Visi papīri un dokumenti, atVisi papīri un dokumenti, at- tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
tiecoši uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
ir ieksatāmi Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.
3. civīlnodaļas kancelejā.
Valmierā, 1929. g. 6. decembrī.
Valmierā, 1929. g. 6. decembrī. 21297o Tiesu izp. Kasparsons.

Turpmāk no lauksaimniekiem

21294o Tiesu izp. Kasparsons.

apr. tiesu izpildītājs, kura kanceleja trodas Valmierā, Garā ielā
JVs 4, paziņo:
1) ka izpildot Rīgas apgabalJVs 4, paziņo:
tiesas 3. civīlnodaļas
1929. g.
1) ka izpildot Rīgas apgabal12. novembra pavēli JVs 336171
tiesas 3. civīlnodaļas .1929. g.
par Ls 695,04 ar °/0 un izdevumu
19. novembra pavēli JVs 337053 piedzīšanu
no Augusta Ozoliņa
par Ls 176,94 ar % un izdevumu
par labu Valsts zemes bankai
piedzīšanu no Jēkaba Smilškalna
1930. g. 6. martā, pīkst. 10 rītā
par labu Valsts zemes bankai
apgabaltiesas civīlnodaļas
1930. g. 6. martā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
Augusta Jēkaba d. Ozoliņa nesēžu
zālē,
publiskos
torgos kustamu īpašumu, kas atrodas
pārdos Jēkaba Ādama d. SmilšValmieras apriņķī un draudzē
kalna nekustamu īpašumu, kas
' '
ar zemes grāmat u reģjstra Ns 3234
atrodas Valmieras apriņķī, Idus
un
sastāv
no
Valmieras
muižas
pagastā ar zemes grāmatu reģistra
zemnieku zemes atdalītām ,Ceipu'
-NŠ535I un sastāv no Idus muižas
mājām;
muižu zemes atdalītā zemes ga2) ka īpašums publiskiem torbala ,.Ozoliņi JVs 1F un lFa;
giem apvērtēts par Ls 7000;
2) ka īpašums publsksiem tor3) ka bez augšminētās prasības
giem apvērtēts par Ls 3000;
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
3) ka bez augšminētās prasības parādiem par Ls
12000, ka solīīpašums apgrūtināts ar hipotēku
šana sāksies saskaņā ar civ. proc.
Parādiem par Ls —;
lik. 1871. p. noteikumiem;
4) ka personām, kas vēlas pie
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap- torgiem dalību
zalogs — desmitā daļa no apgriešanas summas, un
vērtēšanas summas un jāiesniedz
. 5) ka zemes grāmatas šim tieslietu ministrijas atļauja;
'Pašumam tiek vestas Rīgas5) ka zemes grāmatas šim
Valmieras zemes grāmatu nodaļā.
īpašumam tiek vestas RigasPersonām, kam ir kādas tiesīgrāmatu nodaļā.
bas uz pārdodamo īpašumu, kas Valmieras zemes
Personām, kam ir kādas tiesīPārdošanu nepiealiž, tādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
5? jāuzrāda līdz pārrdošanas pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīdienai .
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
Visi papīri un dokumenti, atpecošies uz pārdodamo īpašumu, dienai.
Visi papīri un dokumenti, at'ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas liecoši uz pārdodamo īpašumu,
Jcivīlnodaļas kancelejā.
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
Valmierā , 1929. g. 6. decembrī 3. civīlnodaļas kancelejā.
p,
rJj^MjTiesu jZ
Kasparsons.
Valmierā, 1929. g. 6. decembrī.
Rīgas apgabaltiesas

Valmieras

21298o Tiesu

Ludzas
pilsētas un
apriņķa
sĶolotāju
un pašvaldības darbin,el <u slimo kase izsludina
par

Mārcienas

izp. Kasparsons.

pgasta valde

par ned. Latvijas

izslud.

9—15 šādos punktos:

(Rī&ā,
.liepājā.
Jūras ielā J\» 10;

j>augai>pifi,
Viļņas ielā JV° 99;

Valmierā,
Intendant.

noliktavā pie dzelzceļu stacijas;

Atū&snē, 3£ru§tpiīī&lēzefmē
un Jfefģava,
karaspēka

L 5482

uz

Klētnieku-Ārciema III šķ. ceļa pie
Brauku un Stlpnieku mājām; izsoles drošība Ls 590,—. '
Akmeņu piegādes tiks izdotas arī mazākās vienībās.
Tuvākas zinas kancelejā, darba laikā.

21365z

izdos jauktā izsolē 1929. g. 30. decembri, pīkst. 12 dienā, saskaņā
ar likumu par darbiem un piegādājumiem valsts vajadzībām (,,V. V."
1927. g. 54. num.)

40,1 mlaukakmeņu
Strautnieka

apgaitas

Iemaksājamā

piegādāšanu II iec. mežniecības JV2 17
mežsarga saimniecības ēkas būvei.

drošības nauda Ls 40.

daļu noliktavās.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts
iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas
hipotēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa ,
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.
Mutvārdu izsoles dalībnieki paraskta nosacījumus meža resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minēto drošības naudu un
zīmognodevu Ls 0,40 apmēros.
Rakstveida piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem un zīmognodeva Ls 0,40 apmērā, iesniedzami pirms izsoles
sākuma slēgtās aploksnēs, izsoles kommisijai, vai iesūtāmas Bauskas
virsmežniecībai, c. Bausku, ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1929. g.
30. decembra izsoles kommisijai".
Aploksnes ar nepilnu drošības
naudu neatzīs.
Raistveida piedāvājuma iesniedzējam nav tiesība
piedalīties mutvārdu izsolē.
Mazākais piedāvājums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu. Pēc paziņojuma saņemšanas 7 dienu
laikā jānoslēdz līgums.
Izsole tiks noturēta Mežotnes pagasta JVs 17 Strautnieka apgaitas mežsarga mājā.
Ar izsoles noteikumiem

21367 kancelejā.

var iepazīties

21281o

Bauskas

Dzelzceļu virsvaldes iii aooīde
izsludina š. g. 19. decembri, pīkst. 12 dienā,

raKstueitta sacensību
vielu

padošanu

uz lokomotīvēm,

iekraušanu, izkraušanu, pārkraušanu no vagoniem vagonos un
darbiem materiālu apgādes V (Liepājas) rajonā.
tamlīdzīgiem
Sacensības dalībniekiem jāiemaksā Ls 200,— drošības naudas.
L5495
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzceļu virsvaldes 118a istabā.

virsmežziņa

Bauskas virsmežniecība.

Līdz š. g. 20. decembrim tiek maksātas, atkarībā no gaļas
Juglas virsmežniecība
treknuma, šādas cenas: Rīgā — Ls 1500,—līdz Ls 1700,— tonnā.
pārdos mutvārdu izsolē, 1930. g. 7 janvāri. Zaķu
Pārējos iepirkšanas punktos — Ls 1500 līdz Ls 1650, tonnā. 2*
mežniecības kancelejā,

uz kurināmo

L 5473

Piezīme.

Rumpmuižas ielā JVa 28;

apr. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Valmierā, Garā ielā

būvi

Bauskas virsmežniecība

svaiga cūkgaļa

Rīgas apgabaltiesas Valmieras

2 koka tiltu

tiks iepirkta tikai

bas

ikdienas no pulkst.

850,—.

4)

muižā, virs-

augošu mežu:
I iec. mežniecībā, Zaķu novadā, pēc platības 1 vienība, 1,05 ha,

vērtībā Ls 1431, Ulbrokas novadā pēc platības

1 vienība, 2,06 ha,

vērtībā Ls 439.
II iec. mežniecībā, Zaķu novadā, pēc platības
1 vienība,
1,11 ha, vērtībā Ls 231 un apzīmētiem kokiem 5 vienības no
18—287 koku, vērtībā no Ls 64—1418.
III iec. mežniecībā, Lielkangaru novadā apzīmētiem kokiem
2 vienības, no 58—412 kokiem, vērtībā no Ls 17—110.
IV iec. mežniecībā, Ropažu novadā apzīmētiem kokiem
3 vienības no 27—272 koku, vērtībā no Ls 141—788.
Mežu

pārdos ar

apstiprinātiem

zemkopības

ministra

1929. g. 3.

oktobra

nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras

iemaksās

izsoles

kommisijai

10° ,, drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
§? g' 17. decembri, pulksten 3 pēc pusd.,
<igf>U
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
[ĶtWWMJ9C
A/S Rīgas Kredītbankas uzdevumā uz attiepar kuru vienība nosolīta.
cīgas personas rēķina, viņas telpās Rīgā, 1. Smilšu ielā JVs 2,
Kā drošības naudu pieņems ari: I) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
pārdos atklātā vairāksolīšanā
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
1 obligāciju par Ls 40000, ingrosētu uz nekust. īpašumu garantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
III hip. iec. zemes grām. nod. JV° 2416, grupa 38 JY° 19,

iekšzemes pasi
^derīgu kases dalībnieka gra- MV JVs 017214, izd. no šīs pag.
Tuvākas
utiņu Ns 262 ar Marijas Iļjen- valdes 1928. g. 22. maijā ai
K°
21363
206472
Ūdrovskis
vārdu.
vārdu.
20791 z Kārļa

no izsoles pēc saviem ieskatiem.

ziņas augšminētā bankā.
Zvērināts biržas maklers T. Šummers.

Tuvākas
mežziņiem.

ziņas virsmežniecības
21282o

kancelejā un
pie iecirkņu
Juglas virsmežniecība.

Rīgas prefektūra

izsludina

par

nederīgām pases un personas
apliecības, kas pieteiktas par
zudušām:
sava kancelejā, Bauskā, Sudmalu ielā JVs 73, š. g. 23. decembrī,
ser.
1) Latvijas
pasi
JT
pīkst. 13 ,
JVs 003530, izd. no Aulejas pag.
1928. g. 27. martā ar Jāņa
izdos jauktā izsolē
Eizvertina v.; 2) Latvijas pasi
tifttā virsgiīdas Māxfifcš*mu
ser. AA 'jVs 008295, no 12. iec.
1) tiltam pār Svitenes upi uz Bauskas-Meitenes 11a šķ. ceļa un 1927. g. 31. aug. ar Idas Grīn2) tiltam pār novadgrāvi uz Bauskas-Meitenes 11a šķ. ceļa km 19,000. blats v.; 3) Latvijas pasi ser. BJ
JVs 015156, no Jūrmalas pol.
Drošības nauda Ls 113,—.
1928. g. 13. jūn. ar Krišjāņa
Tuvākas ziņas kancelejā.
21366z
L 5476 Teodora Neliusa v.; 4) Latvijas
pasi ser. BA JVs 015914, no
Valsts zemes banka,
Rīgas Jūrmalas pol. 1928. g.
Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b, atrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b, 11. maijā ar Herberta Pētersona
pamatojoties uz 1925. g. 29.maijā pamatojoties uz 1925. g. 29.maija vārdu; 5) Latvijas pasi ser. CJ
JVs 006281, no Ceraukstes pag.
likumu par aizdevumu
nodrolikumu par aizdevumu nodroši1927. g. 14. dec. ar Kazimira
šināšanu, ieķīlājot
tiesības uz nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
Gudeļa
v.; 6) Latvijas
pasi
lauku
nekustamu
mantu, un nekustamu mantu, un 1926. g.
1926. g. 31. marta papildimājumu 31. marta papildinājumu pie šī JVs 5225, no Rīgas Jūrmalas pol.
pie šī likuma,
ka Valts likuma,
ka valsts zemes 1920. g. 6. okt. ar Kārļa Feizaka

Šoseju un zemesceļu iep-ta XI rajona iniieris

paziņo,

zemes bankas aizdevumu piedzīšanai :

1) Rembates pagasta valdes
telpās, Rembatē, 1930. g. 7. janvārī, pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
saimniecību ar ēkām, meliorācijām un citiem
zemes piederumiem, kura atrodas Rīgas apr.,
Rembates pagastā, Ķeguma muižas jaunsaimniecību JVs 24 F un
piešķirta Helenei Kārļa m. Karveckis

(skat.

„Zemes

Ierīcības

Vēstnesī" JVs 84/179, lapas pusē
9/16, kārtas JVs 45122/2705).
2) Saimniecība sastāv no:"^ ļg
a) zemes koplatībā 20,45 ha;
b) dzīvojamās ēkas, kūts un
šķūņa.
3) Solīšana sāksies no Ls 2.600.

4) Izsolē varēs piedalīties, kas
līdz izsoles sākumam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam
Valstās zemes bankas pārstāvim:

a)
pantā

Drošības naudu Vs no
minētās summas, i. i.

Ls 520,—.

b) Centrālās

zemes

ierīcības

komitejas apliecību, ka pircējam

bankas

paziņo,

aizdevumu

piedzīšanai:

atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
saimniecību ar ēkām, meliorācijām un citiem zemes piederumiem, kura atrodas Rēzeknes
apriņķī, Viļēnu pagastā, Mežkaktu sādžas viens. JVs 27, 27-a
un 27-b un pieder Pēterim, Marijai un Matildei Antona b.b.
Švarciem.
2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 19,97 ha;
b) dzīvojamās ēkas, klēts, kūts,
šķūņa, rijas-kula, pirts un smēdes
uh kambara.
3) Solīšana sāksies no Ls 600.
4) Izsolē varēs piedalīties personas, kas līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai pilnvarotam valsts zemes bankas
pārstāvim:
a) Drošības naudu >/5 no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 120,—.
b)

Centrālās

zemes

ierīcības

komitejas apliecību, ka pircējam

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 l /Ē
no nosolītās summas. Pārējās 4/5
jāiemaksā valsts zemes bankai ne
vēlāk, ka divas nedēļas pēc izsoles.

iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ apliecības izsniegšanas jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komotejai vismaz 2 ne-

iegūt

fonda iedalītu

Šo prasību

jumā

no

saimniecību.

neizpildīšanas

pircējs

drošības

zaudē

naudu

saimniecību.
1929.

g.

5.

Valsts

Valsts

valsts

gadī-

iemaksāto

atļauts iegūt no valsts zemes fond

dēļas pirms izsoles dienas.
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc

izsoles beigām, jāpapildina iemaksātā drošības nauda līdz '/e no
nosolītās summas.
Pārējās 4/E
jāiemaksā valsts zemes bankai
ne vēlāk, ka divas nedēļas pēc
izsoles.

Šo prasību

neoizpildīša-

nas gadījumā pircējs zaudē ie21289z maksāto drošības naudu un tiesību uz saimniecību.
21299z
dec. JVsa-62307
1929. g. 3. dec.
JVsa-22028
zemes banka
un

zemes

tiesību

uz

Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļa.

banka,

atrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz likumu par aiz-

Dzelzceļu XI ceiu iecirkņa

priekšnieks

devumu nodrošināšanu, ieķīlājot
tiesības uz lauku nekustamu izdos Jelgavā II, savā kantori,
mantu, (Lik. krāj. 1925. g. III un š. g. 20.
decembri, pīkst. 12
1926. g. 35.) paziņo, ka valsts
zemes bankas aizdevumu

piedzī-

šanai :
1) Rembates pagasta valdes
telpās, Rembatē, 1930. g.7. janv.,
pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā
izsolē, mir. Jāņa Teodora d. Dika
tiesības uz

Rigas apr. Skrīveru

jssuūtā izsolē

mēmUM

izpildīšanu

pagasta Skrīveru muižas VecSprūdiņu mājas JVs 22 F ar ēkām,
uz
līnijas Jelgava—Daugavpils
meliorācijām
un citiem
zemes
un Jēkabpils pievedceļiem 1930. g.
piederumiem (skat. ,,Zemes IerīDrošības nauda Ls 100,—.
cības Vēstnešu" JVs 33, I. p. 11,
kārtas JVs 7786);
L 5487
21368
2) saimniecība sastāv no:

Burtnieku pagasta valde

a) zemes kopplatībā

14,10 ha;
dara atklātībai zināmu , ka Burtb) dzīvojamās ēkas un kūts;
3) solīšana sāksies no Ls 700; nieku pagasta padome 1929. g.
14. decembrī, pīkst. 1 pēc pusd.,
4) izsolē varēs piedalīties personas, kas līdz izsoles sākumam Burtnieku pagasta namā, izdos
mazākprasītājam Burtnieku panodos izsoles noturēšanai pilnvarotam valsts zeems bankas gasta jaunceļamās skolas būves
darbus resp. būvgaldnieka darbus.
pārstāvim:
Solītājiem jāiemaksā pie
iza) drošības naudu i/no trešā
pantā minētās summas, t. i. soles sākšanas 10°/(, no aprēķina
summas, drošības naudas (apm.
Ls 140,—.
b)
Centrālās zemes ierīcības Ls 800,—).
Ievērojot teikto, Burtnieku pakomitejas apliecību, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes gasta valde uzaicina solītājus ierasties minētā vietā un laikā, līdz
fonda iedalītu saimniecību.
ņemot rekomendācijas.
Ns 740
Lūgumi deļ apliecības izsniegBurtnieku pagasta namā,
šanas jāiesniedz centrālai zemes
1929. g. 5. decembri.
ierīcības komitejai vismaz 2 ne21280z
Valdes priekšsēd.
dēļas pirms izsoles dienas.
Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemaksātā drošības nauda līdz '/B no
4
nosolītās summas.
Pārējās

'

jāiemaksā valsts zemes bankai ne

bilances

Kases konts
Tekoši rēķini dažādās bankās
Preču konts
Inventāra konts

.

604,25
12.923,37
347.979,25

.

Parāds centrālei
Kapitāla konts

Vekseļu konts

. .

Dažādi

1.030,26

Ls

Ls

555.261,83

£?elnas un seaudēļumn konta
Nodokļu konts

Šaubīgi parādnieki
1928. g.

?

.

.

Jungmanis.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslud.
par ned. nozaudēto autovadītāja

apliecību JVs 1190, izdotu no prēf.
1926. g. 17. dec. Žanim Zari-

21283z
vēlāk, kā divas nedēļas pēc izsoles. ņam.
Šo prasību neizpildīšanas gadīIzlabojums.
jumā pircējs zaudē iemaksāto
Andrupenes pag. valdes š. g.
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.
21290z ,,Vald . Vēstn." JVs 164 ievietotā
sludinājumā par Stepana Antona
1929. g. 5. dec.
JVsa-41060
dēla Seļava iekšzemes pases noValsts zemes banka.
zaudēšanu ieviesusies kļūda: pases
tēva vārds nepareizi
Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks īpašnieka
dara zināmu, kaš.g. 17. decembrī, nosaukts par Antonu, jālasa:
pīkst. 10, Avotu ielā JVs 51/53, Stepans-Antons Aloiza d. Seļava
u. t. t.
21107z
eskadras apgādības pr-ka praDreiliņu
pag. valde atsauc
sības lietā, pārdos vairāksolīšanā
Nikolajam Alksnītim piederošās 1929. g. 10. oktobrī
„Vald.
mantas, sastāvošas no dažādām Vēstn." 230. num. ievietoto slunovērtētām
par
Ls
mēbelēm,
dinājumu no Rīgas prēf. par
249,47.
fP
Latv. iekšz. pase, ar Leonoras
Izzināt sarakstu, novērtējumu Marcinkevičs vārdu, nozaudēšanu
«n apskatīt mantas varēs pārdojo minētā pase .ir atrasta un iz21284z sniegta pēc peiderības.
šanas dienā uz vietas.
20279o

Jūrmalas

3)

pol. 1928. g. 14. martā ar Pauiines

no

Rīgas

v.; 9) Latvi'as pasi
ser. AN JVs 023792, no Rīgas
Jūrmalas pol. 1927. g. 2. dec.

4)
5)
6)
7)

ar Kaspara Štāla v.; 10) Latvijas

8)

Jansons

69.550 63

L94o' .8o,

4.753,25

Ls
Ls
71.491,43

|

20B79

555^261^

192$. g. 31. decembri.

49.759,01 ' Brutto peļņa no preču pārdošanas.
Procentu konts
9.148,76
7.830,41

Uzņēmuma izdevumi

vārdu; 7) Latvijas pasi ser. AK mrdasniecīDas

JVs 008810,

^-

152,397,99
35.767,82

Debitoru konts

Skaidra peļņa par

355.261 %$
200.000

4.558,89

un rūpniecī6 as afzciJM

71.49L

^ALDE^

sa£»ieclrī£»as Cfi. 3iīr»en„

1) Valsts zemes bankas Rēzek- JVs 010369, no Rīgas Jūrmalas pol.
1927. g. 10. okt. _ar AndrējaAktīvs.
nes nodaļas telpās, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā JVs 10, 1930. g. Alberta Āboliņa - Ābols vārdu; 1) Nekustams īpašums
Latvijas ' pasi
ser.
AV 2) Inventārs
20. janvārī, pīkst. 10 dienā, pārdos 8)

zemes

atļauts

Biorneborgtis Kokvilnu" Rija,
A./S. ,.SomijK konts
102S. £. 31. «feeem&rī.

Bilance uz 1929. g. 1. jūliju.
Ls
Pasīvs.
595.822.15
1) Akciju kapitāls
2) Rezerves kapitāls
234.397,36
Nākoša gada izdevumi
3) Speciāli kapitāli
6.246,10
Kase
4) Amortizācija
9.540,04
Tekošie rēķini kredītiestādēs. .
4.355,09
5) Obligāciju aizņēmumi
Saņemšanas vekseļi ......
182,65
6) Maksāšanas vekseļi un akcepti
Vērtspapīri
7) Kreditori
500,—
Debitori
t.
102,177,49
8) Nesamaksātie
pārskata
gada
izdevumi
Preces
312.450,04

Ls

300 000
14.854 3i

125.96I93-.

81.768'o7

35.00o ' —
147.392 48
390.906^9fr

pasi ser. BA Ns 013791, no Rīgas 9)
30.749 81
9) Peļņa
prēf. 1928. g. 27. apr. ar Mārtiņa
? ?
I jaOSTJag
Krievina v.; 11) Latvijas pasi
Ls 1.265.670,92
Ls T265^670^2
ser. AT JVs 003519, no 11. iec.
1928. g. 20. janv. ar Heinricha
Peļņas un zaudējumu konts par laiku no 1928. g. 1. jūlija līdz 1929. g. 30. jūnijm .
Jankovska v.; 12) Latvijas pasi
Zaudējums.
Ls
Pelnīts.
ser. AJ JVs 024531, no 3. iec.
Ls
439.296,35
1) Ienākumi no preču pārdošanas
953.138 4a
1927. g. 29. sept.; 13) Latvijas 1) Algas un atalgojumi
358.973,41
2) Ienākumi no citām darbības nopasi ser. AZ JVs 022087, no 2) Tekošie izdevumi
42.347,89
zarēm
11. iec. 1927. g. 10. nov. ar 3) Nodokļi
35.206 36
3) Ienākumi no kustamas un neku26.259,55
Mārtiņa Kalniņa v.; 14) Latvijas 4) Apdrošināšana
5) Procenti
38.727,73
stamas
mantas
ekspluatācijas
53.540 43
pasi ser. BJ JVŠ022056, no Rīgas
Pelna par laiku no 1928. g. 1. jūl.
4) Procenti
1576 88
prēf. 1928. g. 12. jūn. ar Zofijas
līdz 1929. g. 30. jūnijam . .
139.037,36
5) Kursu starpības
Cibuļskis v.; 15) Latvijas pasi
1.180^22
ser. ĀZ JV» 015694, no Rīgas prēf.
Ls 1.044.642,29
Ls 1.044.6423
1927. g. 27. okt. ar Augustes
'
2!288z
Valdi
Rozentāls v.; 16) Person. apliec.
JVs 474, no Rīgas prēf. 1929. g.
Ventspils apr. priekšnieks izar Irinas Reboks v.; 17) Person. mana Timofejeva v.; 47) Latvijas
apliec. JVs 248, no Rīgas prēf. pasi ser. BJ JVs 011320, no 12. iec. sludina par nederīgu nozaudēto Liepājas 1.bapt.
1929. g. ar Līzes Tilka vārdu; 1928. g. 2. jūn. ar Pētera Krievina kara klausības apliecību JVs 704,
18) Person. apliec. JVs 983, no vārdu; 48) Latvijas pasi ser. MN izd.
no Ventspils kara apr.
Rīgas prēf. 1929.g. ar Konstantīna JVs 000098, no Ludzas apr. pr-ka priekšn. 1925.1; g. 20. j' anv. ar
š. g. 18. novembrī
Samolis v.; 3 9) Latvijas pasi pal. 1. iec. 1927. g. 26. okt. Eliasa Izraēla.'d. Kāna vārdu.
sarīkotā
ar Rainas Gurevičs v.; 49) Laser. CZ Ns 009962, no Zūru pag.
1928. g. 23. martā ar Alvīnes tvijas pasi ser. BA JVs 015798,
Zariņš v.; 20) Latvijas pasi no Jūrmalas pol. pr-ka 1928. g.
ser. AJ JVs 003995, no 11. iec. 9. maijā ar Heinricha Roževska
1927. g. 14. sept. ar Luizes vārdu; 50) Latviias pasi ser. AS
_J vinnesti krituši uz zemāk minēDeks v.; 21) Latvijas pasi ser. PT JVs 005073, no 4. iec. 1927. g. i
tiem numuriem:
JVs 198511, no Alūksnes pol. iec. 16. sept. ar Boņifacija Vaļuļa v.;
'
„Valdšleschena"
alus
darīLatviias
ar Annas-Lūcijas Ozols vārdu; 51)
pasi
ser. BA
4, 62, 66, 76, 93, 96, 102, 122,
tavas akc. sab., Rīgā,
22) Person. apliec. JVs 1269, no JVs001995, no Rīgas prēf. 1929. g.
129, 147, 154, 162, 177, 181,215
Rīgas prēf. 1929. g. 12. nov. 19. apr. ar Voldemāra Paegles v.;
216, 221, 227, 243, 248, 249, 251,
52)
Latvijas
pasi
ser.
AZ
ar Michaila Rinģis v.; 23) La258, 286, 292, 299, 370, 378, 380,
tvijas pasi ser. BK JVs 024469, JVs 004784, no Rīgas prēf. 1927. g.
397, 403, 413, 425, 447, 448, 484,
no Rīgas prēf. 1929. g. 20. jūl. 29. nov. ar Pētera Stuita vārdu; 1929. g. 30. decembri, pīkst. 4, 494, 496, 500, 503, 510, 517, 524,,
Latvijas
pasi
ser.
ar Mateusa Tomasa v.; 24) Person. 53)
ZK Jēkaba ielā JVs 16, firmas R.John 529, 530, 531, 546, 550, 554, 571,
apliec. JVs 20099, no Rīgas prēf. JVs 04533, no Vitrupes
pag. Fiaiferberga kantori.
574, 589, 595, 606, 631, 639, 642,
1927. g. 22. nov.
ar Annas
1927. g. 16. jūn. ar Šeinas Cima652, 681, 689, 699, 701, 713, 725,
Dienas kārtība:
chovičs v.; 25) Latvijas pasi Ieviņš v.; 54) Latvijas pasi
742, 756, 759, 778, 816, 822, 865,
ser. AV JVs 007782. no Rīgas ser. A J JVs 003403, no Rīgas prēf. 1) Norēķini par darbības gadu 866, 882, 885, 890, 892, 901, 919,
prēf. 1928. g. 27. febr. ar Vero1927. g.
12. sept. ar Geonefas
1928.(29.
927, 935, 945, 953, 965, 971, 988.
nikas Rullers v.; 26) Latvijas Kūrica v.; 55) Latvijas pasi 2) Revīzijas
kommisijas
ziņo1000, 29, 31, 37, 47, 59, 62, 73r
pasi
ser. CL Ns 014109, no ser. AV JVs 012968, no Rīgas
jumi un darbības apstiprinā- 88, 89, 105, 116, 142, 145, 170,
prēf.
1928.
g.
5.
martā
ar
MatildesStalbes pag. 1927. g. 11. nov.
šana.
192, 196, 209, 227, 234, 240, 246,
ar Klementines Brolišs
vārdu; Margarietas Freimanis v.; 56) La- 3) Vēlēšanas.
257, 259, 260, 262, 267, 277, 290,
27)
Latvijas
pasi
ser. BA tvijas pasi ser. AP JVs 020399, 4) Pieprasījumi.
297, 299, 301, 308, 319, 322, 328.
Direkcija.
Ns 010396, no 9. iec. 1928. g. no Rīgas prēf. 1927. g. 30. dec. 21286z
329, 334, 341, 348, 351, 386, 388,
10. maijā ar Nikolaja Milača v., ar Vladimira Meirana v.; 57) La390, 391, 397, 423, 445, 446, 458,
28)
Latvijas
pasi
ser.
BJ tvijas pasi ser. AP JVs 001608, Sabiedrība M. S. Kuzņecova 463, 464, 480, 482, 486, 487, 489,
JVs 023209, no Rīgas prēf. 1928. g. no 8. iec. 1927. g. 20. dec. ar
valde,
510, 518, 525, 539, 545, 567, 575,
13. jūn. ar Georga Holtera vārdu; Gotfrīda Haupta v.; 58) Latvijas uz sabiedrības statūtu § 46. pa577, 582, 593, 599, 610, 618, 621,
29)
Latvijas
pasi
ser.
MK pasi ser. BK Ns 000424, no Rīgas
mata paziņo, ka valdes telpās, 622, 623, 625, 632, 645, 677, 682,
JVs 002345, no Rēzeknes
pol. prēf. 1929. g. 19. jūl. ar Vladimira Rīgā, L. Grēcinieku ielā JVs
17/19, 683, 685, 712, 716, 717, 732, 746,,
pr-ka 1928. g. 24. okt. ar EduApeina v.; 59) Latvijas paši š. g. 30. decembri, pīkst.
13, 747, 749, 750, 754, 762, 778, 781,
arda Caunīša v.; 30) Latvijas ser. BJ JVs 022-192, no Rīgas prēf. notiks
806, 822, 823, 833, 844, 849, 851,
pasi ser. -*- , no Saukas pag. 1928. g. 12. jūn. ar Marijas
857, 859, 868, 870, 876, 896, 904,
1928. g.
ar
Minnas-Emllijas Vilciņš v.; 60) Latvijas pasi
912, 914, 923, 946, 965, 971, 983.
Balodis v.; 31) Latvijas pasi ser. AA JVs 001826, no 2. iec.
2008, 40, 66, 77, 80, 94, 103,
Dienas
kārtība:
ser. NT JVs 013911, no Katlakalna 1927. g. 23. aug. ar Irmas Blūm117127,
152, 155, 156, 158, 173,
pag. ar Jāna Zepoviča vārdu; bergs v.; 61) Person. apliec. 1) 1930. g. darbības plāna un
176, 206, 207, 214, 230, 231, 244,
'
32) Person. apliec. JVs 988, no JVs 123, no Rīgas prēf. 1929. g.
izdevumu budžeta apstiprinā- 246, 247, 258, 259, 265, 268, 299,,
Rīgas prēf. 1929. g. ar Paula ar Pētera Gablika v.; 62) Latvijas
šana.
318, 336, 343, 353, 374, 386, 388,
Brīvula v.; 33) Person. apliec. pasi ser. AP JVs 004154, no Rīgas 2) Valdes direktoru - kandidātu
395, 401, 422, 423, 432, 437, 442,
JVs 19920, no Rīgas prēf. 1927. g. prēf. 1927. g. 20. dec. ar Emīlijas
vēlēšana.
454, 466, 467, 468, 485. 487, 496,
13. maijā ar Michaila Žuka v.; Znotiņš v.; 63) Latvijas
kommisijas
vēlē- 497, 509, 510, 519, 527, 532, 534,
pasi 3) Revīzijas
34) Latvijas
pasi
ser.
AL ser. PT JVs 007820, no Blomu pag.
šana 1930. gadam.
574, 583, 586, 589, 602, 653, 655,
JVs 024916, no Rīgas prēf. 1927. g. valdes ar Alfrēda Priedīša
v.; 4) Tekošās darīšanas.
661, 663, 671, 679, 680, 686, 691.
4. nov. ar Ābrama Gruškas v.; 64)
Latvijas
pasi
ser.
Valde.
AK 21291z
701, 702, 720, 727, 735, 762, 764,
35) Latvijas
pasi
ser.
MN JVs 020254, no Rīgas prēf. 1927. g.
766, 795, 808, 840, 847, 856, 862,
JVs 011700, no Iršu pag. 1928. g. 11. okt. ar Jāņa Sviķa v.; 65) La- Tirdzniecības un rūpniecības
869, 873, 879, 880, 911, 912, 923,
25. febr. ar Hildas Gagnuss v.; tvijas pasi ser.
akciju sabiedrība
NŽ JVs 022799,
935, 938, 963, 977, 980, 988, 996.
36)
Latvijas
pasi
ser. BA no Suntažu pag. ar Tonijas
SĪJTŽT- 197*41, 51, 54, 67, 80,
JVs 021807, no Rīgas prēf. 1928. g. Mitrovskis vārdu.
104, 105, 125, 132, 136, 155, 156,
7. maijā ar Mildas Kaufmanis v.;
Pamats:
Rīgas prefektūras pagodinās uzaicināt akcionārus uz 160, 161, 177, 181, 188, 190,200,
37)
Latvijas
pasi
ser.
AL
205, 213, 221, 231, 241, 243, 269,
JVs 023632, no 6. iec. 1927. g. raksts no š. g. 16., 19., 20. 21.
22.. 23., 25., 26., 27., 28. un
276, 301, 303, 310, 322, 329, 332,
11. nov. ar Marijas Nikitins v.;
29. nov.
334, 359, 364. 366. 370, 379. 383,
38)
Latvijas
pasi
ser.
BP
kura notiks 1930. g. 3. janvāri, 386, 406, 409ļ 415, 421, 424, 430,
Rīgas prefekta palīg. v.
JVs 013889, no Liepājas
prēf.
21117b
(paraksts). pīkst. 16, Rīgā, Brēmiešu ielā 438, 441, 452, 462, 464, 468, 472,
1928. g. ar Simchas Krīgers v.;
JVs 5, dz. 6.
484, 493, 497, 499, 511,, 529,
39)
Latvijas
pasi
ser.
CK
Liepājas-Aizputes
apr. priekš541, 545, 553, 554, 563, 568, 576.
JVs 013877, no Skaistas pag.
Dienas kārtība:
nieka
1. iec. palīgs izsludina
669, 674, 684,
1928. g. 3. maijā ar Valerijas
1) Sapulces vadītāju vēlēšana. 588, 601, 619, 665,
704, 755, 766, 773, 783, 801, 816,
Žukovskis v.; 40) Latvijas pasi par nederīgu nozaudēto Latv. 2) Konstituēšanās.
pasi JVs 8526, izd. no
823, 830, 835, 838, 840, 848, 860,
ser. BK JVs 006675, no Rīgas iekšz.
priekšn. 2. iec. pal. 3) Statūtu § 9. grozīšana.
875, 885, 912, 913, 914, 919, 934,
prēf. 1928. g. 17. aug. ar Jnņa Liepājas apr.
4) Dažādi jautājumi.
1920.
g.
15.
nov.
ar
Pētera
Jē947, 953,961,976,989,992.
Jankovska v.; 41) Latvijas pasi
Valde.
kaba d. Apinis vārdu. 20274o 21287z
Vinnestus izsniegs līdz 1930. g.
ser. CN JVs 002553, no Mārsnēnu
21 janvārim katru otrdienu un
pag. ar Elzas Luste v.; 42) LaBrīdinājums.
Penkules pag. valde izsludina
piektdienu no pīkst. 5 līdz ļ
tvijas pasi JVs —, no Kapiņu pag
Nozaudēti 3 vekseļi:
1) par
par nederīgu
nozaudēto zirga
Liepājā, Lāču ielā JVs 4/
valdes ar Juliāna Šumska v.; pasi ser. JVs 11092,
Ls 100,— maks. termiņš 1930. g. vakarā,
izd. no Kalnneizņemtie vinnesti tiks
Laikā
43) Latvijas
pasi Ns — , no ciema pag.
2) par
valdes
1926. g. 27. maijā ar JVs 671;
uzskatīti kā ziedoti māsu purJelgavas apr. pr-ka ar Heinricha 14. janv. ar JVs 142
Pēterim Ls 100.— — maks. termiņš nam.
Izlozes kommisija.
Hellera v.; 44) Latviias pasi Lūriņam.
1930. g. 19. jūnijā ar JVs 673;
20283o
20871z
ser. AT JVs 019711, no Rīgas
3) par Ls 100,— maks. termiņš
noprēf. 1928. g. 8. febr. ar FričaRencēnu pag. valde, Valmieras 1930. g. 14. jūlijā, izdoti no.
L. Siev. Nac. Ligas Bauskas
Roberta Kalniņa v.; 45) Latvijas apr., izsludina par nederīgu noR. Gorisa M. Dolgopoļskim bez daļa izsludina attiec, zināšanai,
pasi ser. BK JVs 020354, no Rīgas zaudēto Latvijas iekšz. pasi ser. žiro.
vākšanas
ka viņas ziedojumu
prēf. 1929. g. 24. apr. ar Taisijas ZL JVs022828, izd. no šās pagasta
Visas naudas iestādes, kā arī liste JVs 22 no šī gada, izdota ar
Kononovas v.; 46) Latvijas pasi valdes 1927. g. 28. novembri priv. personas tiek brīdinātas no Jūlijas Rasman vārdu, ir nozauser. AT JVs 024886, no Rīgas JVs 1128,
ar . Artūra-Vilhelma minēto vekseļu pretīmnemšanas. dēta un skaitās par nederīgu.
prēf. 1928. g. 23. febr. ar Arta- Karlivana vārdu.
21364z
20415b
21362z
Dolgo p
' oļskis.

draudzes

,.flēcaretes" māsu pulciņa

S^ašādi
siuāimmļuml.

kārtēja pilna sapulie

pilna akcionnhi sapulce.

Aleksandrs F. Hermans

ārkārtējo sapulci,

mantu izlozi

