Maksa par ,,Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu

bez piesūtīšanas

par:

(saņemot ekspedīcijā)
par:
Ls

Ls
22,—
12,—
6,—
2,—

3 mēn

—,12

1
„
Par atsevišķu
numuru .. '

gadu
>/2 gadu

3 mēn
1

,

Piesūtot pa pastu
un pie atkalpārdevējiem

Likums

par

Latvijas valdības
Iznāk katru

gadu

18 —

>/2 gadu

10,—

Pastāvīgās

vām

1,70

Runas

—,10

Starptautiskās

strādnieku
gadījumos.

nodarbināto

stundas

rajonā no Daugavas ietekas līdz Gau-

jas ietekai.
n-iskām

pagaidu

pēc

nodrošināšanu slimības

ķīmiski

ražojumi techkas muitojami

vajadzībām,

ievedmuitas

tarifa

112.

nanta

9b. pkta.
Papildinājums

Maksa par preču uzglabāšanu muitas iestāžu noliktavās un rajonos.

nieru

preču

sarakstā, kuras fi-

kokrūpniecības

saņemt

. Saeima

izsludina

bez muitas

ir

pieņēmusi

akc. sab. var

un

un

akcizes.

Valsts Prezidents

šādu likumu:

v

2.

vienslejīgu rindiņu

pulksten

9—3

minētie strādnieki, izņemot

lauksaimniecībā nodarbinātos, ja viņu pastāvīgā dzīves vieta atrodas pilsētu administratīvās robežās, slimības gadījumos nodrošināmi attiecīgā slimo kasē, saskaņā
ar 1923. g. ..Valdības Vēstneša" 199. nuni.
publicēto rīkojumu par pagaidu vai ne-

3. Ar šo rīkojumu atcelts 1923. g. ,,Valdības Vēstneša" 241. numurā publicētais

rīkojums par mežu ekspluatācijā nodarbinātu algotu darbinieku nodrošināšanu
Pamats:

Noteikumu par

drošināšanu
un 3. p.

slimības

gadījumos

Darba aizsardzības

sous rēserve de ratification par la Saeima,
je declare reconnaitre comme obligatoire
de plein droit et sāns convention spēciale,
vis-ā-vis de tout autre Membre ou Ētat
acceptant la mēme obligation, c'est-ā-dire
sous condititon de reciprocite, la juridiction de la Cour, conformēment ā l'article 36,
paragraphe 2 du Statut de la Cour, pour

direktors Fr. Roze.

de situations ou de faits posterieurs ā cette

ratification,

izņemot

sauf Ies

cas oū

Ies

Parties

gadījumu, ja

puses

vienojušās

auraient convenu ou conviendraient d'avoir
recours ā un autre mode de rēglement

vai vienotos par citāda veida nokārtošanu
miera ceļā. Šī deklarācija atvieto 1923. g.

pacifique.

11.

Cette

dēclaration

remplace

septembrī doto.

celle faite le 11 septembre 1923.

Paraksts:

A. Balodis.

Sicnē: A. Balodis.
Deklarācijas

tulkojuma

teksts pieņemts

Saeimas 1929. g. 18. decembra plenārsēdē.
I. Breikšs, Saeimas sekretārs.

Valdības rīkojumi un pavēles

ļauta,

pieturoties

pie

līdzšinējās

kārtības.

Lašu tīklu zveja atļauta tikai selgas pusē

no kūru un vadu zvejas vietām.

Rīkojums

par zvejas kārtību jūrā piekrastes
rajonā no Daugavas ietekas līdz
Gaujas ietekai.
Pamatojoties uz vietējā civillikuma 1038.
pantu, zemkopības ministrija nosaka se-

6. Uz zvejas vietām piekrastes rajonā
priekšroka vietējo pagastu iedzīvotājiem;
pārējiem zveja atļauta, ja vietējiem paliek
pāri brīvas vietas.
7.

Vainīgie

šī

rīkojuma

pārkāpšanā

košo:

saucami pie likumīgas atbildības.

1. Jūrā piekrastes_ rajonā no Gaujas
ietekas līdz Mangaļu-Ādažu pagasta robežām un vēl vienu kilometru Mangaļu pa-

8. Rīkojums stājas spēkā ar viņa izsludināšanas dienu ,,Valdības Vēstnesī".

gasta robežās, kā arī rajonā no Daugavas
ietekas līdz vietai — 150 metrus no vietējās

mežniecības

mājas pusi zveja ar kuriem

šādās robežās: no vietas — 1 km Mangaļu
pagastā, skaitot no Mangaļu-Adažu pag.
robežām līdz vietai — 150 metrus no vietējās mežniecības II kvartāla staba uz

Baltās mājas pusi.

Šinī rajonā zveja ar

vadiem noliegta.
3.

1929. g. 20. decembrī.
Tautas labklājības ministris

V. R u b u 1 s.

Rīkojums
par ārpus pilsētu administratīvām
robežām nodarbināto pagaidu strādnieku nodrošināšanu slimības gadī-

Ja kūru zvejas rajonā vietu skaits ir

nepietiekošs, kūru sētas ierīkojamas viena
no otras ne tālāk par 300 un ne tuvāk par
200 metriem. Kūru sētām jābūt novietotām pēc pastāvošās kārtības.
4. Vadu zvejas kārtību noteic vadu
zvejnieki un kūru vietas sadala kūru
Strīdu
zvejnieki savā starpā vienojoties.
gadījumus izšķif ar lozi.
5. Pirmā un otrā punktā minētos rajo-

nos tīklu

zveja (izņemot lašu tīklus) at-

jumos.
1.

Pagaidu

nieki,

kas

vai

darbu

pagaidu

strād-

darba

vietās ārpus pilsētu administratīvām robežām, slimības gadījumos nodrošināmi
saskaņā ar likumu par lauku iedzīvotāju
nodrošināšanu slimības gadījumos, ja šo
strādnieku
pastāvīgā dzīves vieta ari

atrodas
robežām.

ārpus

pilsētu

administratīvām

Latvijas un visām tām Somijas telefona
iestādēm, kuras Somijā ieslēgtas starptautiskas satiksmes tīklā. Maksa par trīs
minūtes ilgu vienkāršu sarunu:
Līdz
1930. g.
1. janv.

No
193(1. g.
1. janv.

Ls

M

V.

ar

Joslu

Ls

7,50

8,10

B

4,50

5,10

c un D

5> 70

6ļ30

6,90

7,50

(A
(E

Pielaistas privātas steidzīgas un ,,zibens '

sarunas.

Par

zibens

sarunām

maksa

desmitkārtīga.
Pie

joslas

A pieder Somijas iestādes

uz

salām, pie joslas B — Helsinki
iestādes uz rietumiem no 26° pēc

Grineidžas un uz dienvidiem no 62°N; pie

joslas C —

iestādes

uz

62«N un uz austrumiem

eidžas, pie

dienvidiem

no

no 26° pēc Grin-

joslas D — iestādes starp 62"

un 640 30'N un, beidzot, pie joslas E —
iestādes uz ziemeļiem no 64°30'N.
Apklusuma laikā — no pulksten 19—8 —
takse samazinās par ?/ s.
II.

1929. g. 18. decembrī.

Pārgrozījums rīkojumā N° 60/25. g.
,,Maksa par preču uzglabāšanu muitas
iestāžu noliktavās un rajonos"
(izslud. „Vald. Vēstn."
1925. g. 66.,
1928. g. 125. un 1929. g. 257. mini.).
I. Strīpot rīkojuma N° 60/25. g. 5. p.
piezīmi (rīk. Ne 285, izslud. 1929. g.
„Vald. Vēstn." 257. num.).
II. Rīkojuma JV? 60 25. g. Vispārējos
noteikumus papildināt
ar
šādu jaunu

(9) pantu.
9 1.

Pie uzglabāšanas maksas aprēķina

par visām muitas noliktavās un rajonos
novietotām precēm mēnesī skaitāmas
30 dienas.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

1929. g. 18. decembrī.

1.

112. p.

Harnstoff (izcat. 1. G. Farbenindustrie
A. G.).
2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludinā-

93.

Pasts

un

telefons.

I. Atklātas:
a) pasta palīgnodaļas visām pasta operācijām:
Ģibuļi — Talsu apriņķa, Stendes pa-

gastā,
Purmsāti — Liepājas apriņķa Purmsātu pagastā.
b) pasta palīgnodaļas vienkāršu un ierakstītu sūtījumu operācijām:
Alēni — Rīgas apriņķa Bebru pagastā,
Andri — Cēsu apriņķa Drustu pagastā,

Asarkrogs — Rīgas apriņķa
pagastā,

cembra raksts Ne R.M.2.
ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.
*) Skat. „Vald. Vēstn. -

Nītaures

gastā.
Cepļi — Valkas

apriņķa

Palsmanes pa-

gastā,
Draudava — Daugavpils apriņķa Krustpils pagastā,
Garanči — Rēzeknes apriņķa Viļēnu
pagastā,
Gūtmaņi — Jēkabpils apriņķa Biržu
pagastā,
Idena — Rēzeknes apriņķa

Ievedmuitas tarifa 112. p.
Valsts saimniecības departa?

menta rūpniecības nodaļas 1929. g. 10. deFinanču

V. Krūmiņš.

Auļukalns — Cēsu apriņķa Drustu pa-

Ražojumu saraksts.

Pamats.
9b pkts un

Pasta un telegrāfa departamenta
direktors A. Auziņš.
Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks

rozes pagastā.

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

Rīgā, 1929. g. 20. decembrī.

Augstroze — Valmieras apriņķa Augst-

Rīkojums Nr. 316

šanas dienā.

nejaušu

nodarbināti

satiksme starp visām

Sākot ar 1930. g. 1. janvāri tiks atklātā
trisko spuldžu skārda kupoliem (ievedm. telefona satiksme starp Rīgu, Daugavpilī
un Liepāju no vienas puses un Maskavu
tar. 154. p. 1. pkt.).
un Ļeniņgrādu
no otras puses.
Maksa
Finanču ministra b. J. Bokalders.
par 3 min. garu vienkāršu sarunu Ls 6,90.
Muitas departamenta direktors
Pielaistas arī steidzīgas un zibens sarunas;
E.Dundurs.
par pēdējām maksa desmitkārtīga.
Apklusuma laikā — no pulksten 19 līdz 8,
maksa pazeminās par 2 / 5 un līdzinās
Rīkojums Nr. 318
Ls 4,15 par 3 min. garu vienkāršu sarunu.

noliegta; šis
Apstiprinu.

telefona

Preču sarakstu, kuras finieru un kokrūpniecības akc. sab. ..Prima" var saņemt
bez muitas un akcīzes, papildināt ar elek-

Nodaļas vadītājs V. Miezis.

rajons atstājams zvejai ar vadiem.
2. Zvejai ar kuriem atļauts rajons

I.
Atklāta

un

Nr. 317

1929. g. 41.,- 157. un 279. num.).

Zemkopības ministra b. A. Eglītis
Departamenta direktora v. J. Zariņš.

II kvartāla staba uz Baltās

Republiku Savienību.

H. Liepinš.

Papildinājums preču sarakstā, kuras
finieru kokrūpniecības akc. sab. var
saņemt bez muitas un akcīzes (rīk. 323,
377/28. g., 74, 188 un 308/29. g., izsl.
„VaId. Vēstn." 1928. g. 252., 290. un

Latvijas valdības vārdā un atstājot
Saeimai ratifikācijas tiesības, es apliecinu,

36. p. 2. paragrāfu uz 5 gadiem, attiecībā
uz visiem tiem strīdīgiem jautājumiem,
kas pēc šis deklarācijas ratificēšanas varētu rasties attiecībā uz stāvokli vai
faktiem, kas radušies pēc šīs ratifikācijas,

une duree de cinq annees sur tous Ies
diffērends qui s'ēlēveraient apres la ratification de la prēsente dēclaration au sujet

departamenta par

Alandu
Rīkojums

ka atzīstu par obligātorisku, ipso facto
un bez speciālas konvencijas, attiecībā
pret katru Tautu Savienības locekli vai
valsti, kas uzņēmās šo pašu pienākumi!,
t. i. zem reciprocitātes noteikuma, Tiesas
jurisdikciju, saskaņā ar Tiesas statūtu

un

telefoniskās satiksmes
ar Somiju un Sociālistisko Padomju

JVe 22714.

1929. g. 18. decembrī.
et

paziņojumi

Paziņojums

departamenta

vadītājs

letton

telegrāfa

1.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas

Tulkojums.

Gouvernement

no pasta

visas Latvijas

Rīgā, 1929. g. 20. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 1929. gada 18. decembrī.

du

iestāžu

un Likuma par lauku iedzīvotāju no-

1929. g. 23. decembrī.

nom

Valdības

strādnieku

Valsts Prezidents G. Zem gals.

Au

,, —,80

šanu slimības gadījumos 3. un 12. p.

1.

„ —,25

personas

un citu algotu darbinieku nodrošinā-

Pastāvīgās Starptautiskās Tiesas obligātoriskās jurisdikcijas atzīšanu.
1929. gada 10. septembrī Ženēvā Latvijas vārdā parakstītā deklarācija par
Pastāvīgās Starptautiskās Tiesas obligātoriskās jurisdikcijas atzīšanu, saskaņā ar
deklarācijā izteiktiem ierobežojumiem, ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.
2. Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma 1. pantā
minētā deklarācija un tās tulkojums latviešu valodā.
3. Deklarācija stājas spēkā no ratifikācijas
dokumentu deponēšanas dienas
Tautu Savienības sekretariātā.

katras

mības gadījumos.

par

—,20

(par obligāt. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no

jaušu darbu strādnieku nodrošināšanu sli-

slimības gadījumos.

LIKUMS

Rīgā.

1. pantā

no

4.—

,, —,15

c) no privātiem par katru viens), rindiņu

Rīgā, pilī .Na 1. Tālrunis 20031
Atvērts

Ls

par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi par katru

d^TSS^UliSil^m

^Slf^^^^^^^
^^ef *^w
11—12

no

neminēti

rindiņām

svētdienas un svētku d!enas

WŠW<dš

Rīkojums par zvejas kārtību jūrā piekrastes

Sevišķi

a) tiesu sludinājumi līdz 30 viensiejīgām

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī J\° 2. Tālrunis 20032

par ārpus pilsētu administratī-

robežām

fjļSsflļ

Redakcija:

5,—

Tiesas obligātoriskās jurisdikcijas atzīšanu.
Rīkojums

dienu, izņemot

Sludinājumu maksa:

oficiāls laikraksts

_^&»,

1929. g. 278. numurā.

Gaigalavas

pagastā,
lizi — Ilūkstes apriņķa

Bebrenes pa-

gastā.
Irbes -^ Jelgavas apriņķa
pagastā,

Justunova — Ludzas
pagastā,
Kalnjāņi — Tukuma
pagastā,

Džūkstes

apriņķa
apriņķa

Pildas
Irlavas

Karitoni

—

Rēzeknes

apriņķa

Balgale

Gaiga-

lavas pagastā,
Ķērpji
— Bauskas apriņķa
Bārbeles
pagastā,
Ķieģeļi
— Valmieras apriņķa Ķieģeļu

Spāre-Dole

Rīgas
—

palīgnodaļām:

Ipiķi

apriņķa

apriņķa

Teteles —
pagastā,

Jelgavas

IV.

pa-

Ķipseņu

apriņķī, pārvietota
,,Kosa ".

Liepkal-

apriņķa

Viļēnu

Pārvaldes

pagastā,
Svikas — Cēsu apriņķa Raunas pagastā,
Šautleri —

Bauskas

apriņķa

Iecavas

Tukuma

apriņķa

Praviņu

Andrupe-

priekšnieka v. Kļāviņš.

to iztaisījis

cietumā uz divām (2)

desās.

Spriedums

Priekšsēdētāja

biedrs

Sekretāra

stājies

likumīgā

L. Ns 2090/29.

J. Stumbergs.

palīgs A. Ozoliņš.

?HHHBmnHKOBOBHunBrasEnnGmBBnn^H^^^R

Komiska opera ar modernu
mūmodernām
dekorācijām
un
ziku,
vispār ar modernu iekārtojumu un moderni
kinematogrāfiskiem
uzveduma paņēmieniem — tā šo jauno gabalu, šķiet, varēs
visīsāk un vispareizāk apzīmēt. Pats galvenais varonis tur
ir nēģeris ar savām

agrāk

'i

Tiesu

neparastām,

Aizviķu
un
un

Rīgas apgabaltiesas

uz Civ. ties. lik.

3. civīlnodaļa

1967., 2011.—

2014. un 2079. p. un Balt. privāt-

tiesību kop. 2451. p. pamata, uz-

aicina visas personas, kurām ir
Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
1967., 2011. -

2014. un 2079. p. un Balt privāttiesību kop. 2451. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.

3.

decembrī publicēto
1929. g.
22. maijā Vijciema pagastā mir.
Jāņa Pētera d. Puja ai. Pujiņa
1929. g. 3. aprīlī mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā arī visas
kurām
ir
kaut
personas,
uz mir.
kādas
tiesības
Jāņa

kaut kādas pretenzijas, strīdi

ierunas

pret

jaunām,

bet

nu jau

arī pie mums krietni pazīstamām melnās
tautas ekzotiskām dejām, tur ir gramofons,
automobiļi, gerlasarkāju svaidīšanu u. 1.1.
Nacionālajā
operā
šāda veida mūzikas
darbs
un
viņa
uzveduma
ietērps ir
pirmais šāds mēģinājums, un jāliecina,
mērā
ka tas spoži izdevies
un pilnā

jām:

h) telefona
palīgnodaļas
par pasta
telefona palīgnodaļām
vienkāršu
ierakstītu sūtījumu operācijām:

šai

tiesā

vai

1929. g.

Rīgas apgabaltiesas

ar

visas

kaut

un

visi citi

dziedāja

personas,

kādas

kurām

tiesības

uz

mir. Reiņa Džedes mantojumu vai
sakarā
ar
šo mantojumu, kā

v. A.
Priekšsēd.
Sekretārs

21376

Veidners.
A. Kalve.

legātāriem,

fidei-

komisāriem, parāddevējiem

gājušu.

u.t.t.,

L. N° 5735

Rīgā, 1929. g. 7. derembrī.
Priekšsēd. v.

A. Veidners.

Sekretārs

A.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz

Civ.

proc.

lik.

2011..

'

15. aprīlī
Reina

Rīgā

un
2019.
p.
pamata
paziņo,
ka pēc
1929. g. 5. martā Rīgā
mirušā
Reiņa
Kriša
dēla
Krieviņa
ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-

un no
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
vesta uz Vecp iebalgas pag. Veciespiešana?
ar zemes grām. no šī sludinājuma
mājām,
veveru
dienas.
nodrošikā
prasības
3401
refr JV°
Ja minētās
personas
savas
nāiums par 288. 50 rbļ. 1895. g.
tiesības augšā uzrādītā termiņā
V? 16o: 2) iemaksā6 februārī ar .
nepieteiks, tad
viņas atzīs kā
tiesas glabātos Ls 6,16 pieņemt
šīs tiesības zaudējušas.
^ 6351
šanā
decembrī.
Rīgā, 1929. g. 7. decembrī.
Rīgā, 1929. g. 7.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

pulksten

4 pēc pusd. tautas izrādē

Andreja

testamentu.

saskaņā

1958.
14.

ar

p.

Civilprocesa

likumu

paziņo,

ka
minētās

janvārī,

1930. g.
nodaļas

Priekšsēd. v. A. Veidners
Sekretārs

atklātā

un kritika

brīvu; divi bērni var nākt ar vienu biļeti.

izteikusies

augstākā

jubileju.
repertuārs: [ svēt2 dienā ,,K a s tie
Pulksten 7.30 vakarā prof. Paula Zaksa viesizrādē ,,Trejmeit i ņ a s". — II svētkos, 26. decembrī, pulksten 11
rītā pirmo reizi
H. Dorbes bērnu luga ,,L e i p u t r i j a".
Pulksten
2
dienā
,,S p o k u
Pulksten
7.30 vakarā ,,L a z i k a
vilciens".
vētrainā
dzīve". — III svētkos, 27. dec,
pulksten
11 rītā
bērniem
„Le i put rij a"!
Pulksten
2 denā
,,Pūt , vējiņi!"
PulkDailes

teātris. Ziemassvētku

kos, 25. decembrī, pulksten
dziedāja?
tādi, kas

tēloja

sten 7.30 vakarā

A. Kalve

19.

decembri.

v.

A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
sasakņā

ar

Civilprocesa

likumu

p.

1930. g,
paziņo, ka
14. janvārī, minētās
nodaļas
atklātā
tiesas sēdē attais
nolasīs 1929. g. 14. jūnijā Zeltiņu
pag. mirušās Zuzannas Krišjāņi
meitas Cīmurs, dzini. Veigners
testamentu.

Rīgā.

1929.

g.

19. decembrī.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners
22545v

Sekretārs

A.

Kalve,

mērā

pret

Barbaru
Lukovičs,

biedrību

un

Kultūrtechnikas

Latvijas mērnieku

žurnāls.

Rīgā,

Vēstnesis.

un kultūrtechniķu

1929. g.

KURSI
Rīgas

biržā,

1929. gada 23.

decembri.

Devīzes:

100,30—101,05

balets.

Diriģents

vakarā

,,Lakmē".

100
100
100
100

26,99—27,20
139,30—140,00
138,50—139,20
138.55—139,25
72,60—73,30
15,31—15,46
208,20—209,25

Otto

Karls.

Pulksten

100 Beļģijas

7.30

Diriģents
prof.
Georgs
svētkos, ceturtdien, 26. decembrī,
baleti

,,P r i n c i s Riekstu-

,,Pēc

Itālijas liru
Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
Dānijas kronu

100 Austrijas

uz dienas

100 Polijas zlotu

izrādēm

vienu bērnu par

katrs

brīvu

pieaudzis

līdz

un

var

100 Lietavas

teātra

Ziemas

svētku

Zelts

7.30

Leonu

Koņavo un
atbildētāju
Barbaru Koņavo, dzini. Lukovičs.
Ja atbildētāja Civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā

laikā

neiesniegs tiesai atsauksmi

jeb pārsūdzību,
tad
spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā,

1929. g. 17. decembrī.

22229v

L. Ne 1010.

JNs 433686.

Sekretāra

uz Civ. proc.

lik.

v. Stūre.

kooperatīva

sabiedrība zem

Vērtspapīri:

21966z

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs

Fridrichsons.

lik.

293.,

301. un
uzaicina

309'. panta pamata
Augusti Treilībs,
dzimusi
Rozentāls,
kuras
dzīves
vieta

nezināma,
ierasties

rakstus

četru
mēnešu laikā
šai tiesā saņemt
no-

no

Treilība

viņas

vīra

iesūdzības

laulības šķiršanas
pielikumiem,
un
dzīves
Ja

lietā

un

no

uzdot
savu
Jelgavas
pilsētā.

vietu

minētā

Jāņa
Viņu

raksta

laikā

aicināmā

ne-

ierastos, lietu noliks uz termiņu un
izspriedīs bez
Ja ieradīsies,
vietu

jumu

viņas
bet

klātbūtnes.
savu

dzīves

Je'gavā neuzdos, aicināuz tiesas sēdi un visus

celejā.

Priekšsēd. v.

Sekret.

pal.

K-

F.

Vītols.

Kāps.

dara

zināmu

vispā-

M.

Ārons.

1910. g. 6. nov. 16500 rbļ. lielumā uz Chaima Freinkeļa vārdu;

2) atvēlēt

lūdzējam

zemes

hipotēkāriskās

1929. g. 8. nov.

savstarpīgu

laulības

lī-

gumu, tad pat reģistrētu
pie
Jelgavas notāra Vernera Friedenthala ar reģ. Ns 5035, ar kuru
atceļ viet. priv. lik. 41.—-66. p.
un 79. un turpmākos p. aprādītās
tiesības un to vietā ieved viet.

priv. lik. 27. un 28. p. paredzētos
mantas

tiesības,

kurām katram no laulātiem
sība savu atsevišķo

pēc

un

otrādi.

Jelgavā,

L. Ns 2230/29. g.
1929. g. 7. decembrī.

Priekšsēd.
2l568z

v.

Sekr.

Liepājas

K.

Vītols.

Mittelhofs.

Kristapa
d. Brūna mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-

visas

citas

personas,

kam ir kādas tiesības un prasības

uz

atstāto

mantojumu,

vēlētos apstrīdēt

jeb

kas

viņa testamentu,

pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot
no sludinājuma

pieprasīt

nodaļā

minētās

obligācijas

dzē-

šanu no zemes grāmatām un
3)

iemaksāto

glabāt

naudu

tiesas depozitā

un izmaksāt augstāk minētā prasības dokumenta
Ns 738/29
iesniedzējam.
Liepājā, 1929. g. 6. dec.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekr. v. E. Rolavs.

21426r

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties

uz

lūguma,

berga

Feitel25. nov.

Auzera

š. g.

nolēma:

un iz-

1) atzīt par samaksātu

nīcinātu
sekošu
hipotēkārisku
obligāciju, kura apgrūtina Aupiederošu
zeram
Feitelbergam

nekustamu

apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 26. sept.
lēmumu uzaicina 1928. g. 22. dec.
Grobiņas pagastā mirušā Mārtiņa

un

grāmatu

tie-

mantu pašam

pārvaldīt un brīvi lietot, kādēļ
vīrs neatbild par sievas parādiem

sārus

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civīlproc.

Redaktors

Anna Perelmaņi

atsevišķās

92—93
96—97

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

rībai, ka laulāti draugi Jefims un
noslēguši

98—100
98—100

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Jelgavas apgabaltiesa,
nolēmuma,

.
.

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

pamatodamās uz sava š. g. 2. dec.

saukuma:

sēdekli Strenčos.

77—85

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

repertuārs.

no-

Zemes
kultivēšanas
kooperatīvs ,,Krāci" , ar valdes

3425—3445

1 kg

vakarā, .Annas

146071 . p. pa-

mata paziņo, ka ar viņas šā gada
11. decembra lēmumu reģistrēta

51,30—52,00

1 kg

Sudrabs

Annijas Simsones viesizrādē L. Hiršfelda komēdija
,,Sieviete, ko katrs meklē" — 2. Ziemas
svētkos, pulksten 2 dienā Annas Brigaderes
Pulksten

litu

Dārgmetāli:

1. Ziemas svētkos, pulksten 2 dienā, Annas Brigaderes pasaka „Sprīdītis".
Pulksten 7.30 vak.,

,,Sprīdītis" .

138,15—138,85
57,55—58,75'

at-

slēgta.

Nacionālā

123,65—124,30
12,96—13,08

100 Igaunijas kronu

privātai publikai J. Raiņa ,,P ū t , vējiņ i". —
Otrdien, 24. decembri, izrādes nebūs un teātra
kase būs atvērta
tikai
līdz pulksten 2 dienā;
būs

.

100 Somijas marku

Nacionālais
teātris.
Pirmdien, 23. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā lētā izrādē kara vīriem un

vakarā

.

100 Holandes guldeņu
100 Vācijas marku '

ņemt

kase

šiliņu

100 Čechoslovakijas kronu .

divi bērni var

nākt uz vienu biļeti. — 24. decembri
vērta tikai līdz pulksten ! dienā.

5,17—5,18
25,22—25,27
20,32—20,47
72,20—72,75

beigu

karnevāla".
Diriģents
Otto Karls.
Pulksten 7.30 vakarā ,,J e v g e ņ i j s
Oņegins".
Diriģents Otto Karls.— III svētkos, piektdien, 27. decembri, pulksten 2 dienā
Pulksten
7.30 vakarā
,.Čiganu barons".
,,Taīs ". Diriģents Teodors Reiters. — Svētkos

ļelgavā, 1929. g. 7. decembrī
L. .Vsoll 29.
21386

dzimusi

10/11.

100 Šveices franku

uz lik. par laul. 77. p. pamata
dara zināmu, ka tiesa
1929. g.
11. decembrī
Leona Koņavo

lietā

Mērniecības

Ns

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku

pārējos papīrus atstās tiesas kan-

Konavo,

Zaksa viesizrādē

Literatūra

cildinoši.

repertuārs.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

prasības

Paula

I Amerikas doJIars

mir. Ernesta

Priekšsēdētāja

prof.

„T r e j m e i t i ņ a s". — Ziemassvētkos un Jaungadā ne uz vienu izrādi biļetes par pazeminātu
maksu neizsniegs.

I svētkos,

Ziemassvētku

29.

Rīgā, 1929. g.

Biļetes

visām
izrādēm
jau
dabūjamas.
—
Lugu
,,A u d ž u bērni" pirmo reizi izrādīs 4. janvāri ,
A. Saulieša 60 gadu
sakarā ar viņas autora

trešdien, 25. decembrī, pulksten 2 dienā svētku
izrāde
bērniem: ,,Zemjūras valsts" no operas
,,S a d k o" un ,,Burvja Kopeliusa
darba istaba"
no baleta „Kopelija". Piedalās solisti, koris,

tiesas sēdē nolasīs 1929.g.

septembrī
Lubānas
pag.
Jura dēla Taukuļa
testamentu.

R. Blaumaņa

Pulksten 7.30 vakarā, tautas
,,Ļaunais gars'".
izrādē L. Fodora komēdija ,,Plika ka baznīcas
žurka". — Svētdien, 29. decembrī, pulksten
2 dienā, A. Brigaderes ,,Sprīdītis ".
Pulksten
7.30 vakarā, M. Dišlers komēdija ,,Ozolnieka
meita". — Pirmdien, 20. decembri, pulksten
7.30 vakarā, Annijas Simsones viesizrādē L. Hiršfelda komēdija ,,Sieviete , ko katrs meklē".
Visās ,,Sprīdiša" un ,,VermIandiešu" izrādēs katrs
apmeklētājs var ņemt līdzi vienu bērnu
par

neatdarināmo Irmas Jaunzems priekšnesumu, par ko iepriekšējos koncertos klausītāji

likumu

mirušā

d. Lejina

2014. 22544v

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
1929. g. tojumu, vai sakarā ar to tiesības
tiesas sēdē
atklātā
mantniekiem,
legātāriem,
izklausīja
Pētera kā
3. decembrī
fideikomisāriem, kreditoriem u.
Lāckāja atzīmes dzēšanas lietu
t. t, pieteikt šis tiesības minēta:
lēma: dzēst atzīmi, kas ie-

21379z

rama komēdija ,,Fannij a". — Sestdien, 28. dec,

dzirdēt

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa

mantniekiem,

21377

tautas
luga ar dziesmām un dejām. Pīkst. 7.30 vak. Dze-

1 r m as Jaimzems pēdējais
dziesmu
vakars
decembrī,
pirmdien, 23.
pulksten 8 vakarā.
Ši būs vienīgā
izdevība

pieteikt savas tiesības, pretenzijas testamentu.
un ierunas minētai tiesai sešu
Rīgā, 1929. g. 12. decembri.
Pujiņa
mantoPuja
ai.
mēnešu laikā, skaitot no šī sludiPriekšsēdētāja
v. A. Veidners.
mantojumu vai sakarā ar šo
nājuma iespiešanas dienas.
22543v
Sekretārs A. Kalve.
mantniekiem,
legājumu, kā
tas
minētā
termiņā
Ja
nebūs
tāriem, fideikomisāriem, parād- izdarīts, tad minētās personas at- Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
devējiem u. t. t., pieteikt savas
zīs kā atteikušā* no ierunām un saskaņā ar Civilprocesa likumu
tiesības , pretenzijas un, ierunas zaudējušas savas tiesības, bet
1958. p. paziņo, ka
1930. g.
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, testamentu pasludinās par liku14. janvārī,
minētās
nodaļas
skaitot no šī sludinājuma iespie-

atzīs kā atteikušās no ierunām
un
zaudējušas savas tiesības,
par
bet testamentu pasludinās
likumīgā spēkā gājušu. L.N°5932
Rīgā, 1929. g. 7. decembrī.

F. Dālgrena ,,Vermlandieši ", Zviedru

Nacionālā opera.

Priekšsēd. b. Eglīts.

mīgā spēkā

3. Ziemas svētkos, pulksten 2 dienā tautas izrādē

—J—

apbrīnošanu.

atklātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
Kauguros mir.
12. maijā Slokā
Jēkaba Kaspara dēļa Feizaka

šanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas

un

3. civīlnodaļa

Civilprocesa

decembrī publicēto
1929. g.
Rīgā ,1929. g. 20. decembrī.
10. janvāri Lubānas
pagastā Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
mirušā Reiņa Jāņa d. Džedes, 22542v
Sekretārs A. Kalve.
1928. g. 31. decembrī mājas
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa
kārtībā
taisīto testamentu, kā

ir

Brigaderes komēdija .,Kad sievas spēkoj as". —

par

katrs savu lomu ar labu veiksmi. Diriģēja
lietpratību
0.
Ka ris.
ar
pazīstamo
Dekorācijas
eatavojis un režiju
vada
L.
Liberts.
Viņa
spējas dekorāciju
laukā jau sen pazīstamas
un pelnīgi at-

par laulības šķiršanu
aizmuguriski
nosprieda:
šķirt
laulību,
slēgta
Rīgas
rom. - kat.
1958. p. paziņo, ka
1930. g. kas
minētās
nodaļas baznīcā (Sāpju Dievmātes)1914.g.
14. janvārī,
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1929.g. 4. maijā (v. st.) starp prasītāju
saskaņā

3.

ar
i

teikt

un viņa izpildītajiem

Par pašu uzvedumu

kodis" un

Nacionālajā operā kā novitāti uzved
E. Kšeneka komponētu gabalu ,,Džonnijs
uzspēlē".

f) pasta un telefona palīgnodaļa par pasta
un telegrāfa kantorī:
Zasa — Jēkabpils apriņķa
Zasas pagastā ;
g) telefona palīgnodaļa par pasta un telefona palīgnodaļu visām pasta operāciapriņķa

Var

mūzikas un dziedāšanas ziņā jāliecina tikai
viss labs. A. Verners, GrietaPērkone,
Jēkabsons,
Zelma
Bergkinde,
A.

Šnēfogts. —II
pulksten 2 dienā

Māksla.

Pārveidotas:

Liepājas

simpātijas.

Šoreiz viņa darbs sevišķi izdevies,
īpaši beigu skatos tas. izpelnās patiesu

Rīgas

spēkā 1929. g. 27. decembri.

d) pasta un telefona palīgnodaļa vienkāršu
un ierakstītu sūtījumu operācijām:
'Bānūži — Cēsu apriņķa Sērmūkšu pagastā ;
e) sarunu punkti:
Cēsu p. t. kantorī, Cēsīs,
Valmieras p. t. kantorī, Valmierā;

lik.

A. Auziņš.

nedēļām par to, ka š. g. 27. martā Jaungulbenē,
uz tirgus laukuma vairāku cilvēku klātbūtnē,
cēlis neslavu Jānim Kronim, ka tas, miesnieks būdams nošāvis Sīlim piederošo suni un

Ugāles

pagastā,

Civ. ties.

par

dzīv. Adulienas pag. ,,Ķerlanu" mājā, sodits pēc

c) telefona palīgnodaļas:
Silmači — Rīgas apriņķa Doles pagastā,
Zvejnieki — Valkas apriņķa
Sinoles

Aizviķi
—
pagastā;

pārdēvēta

apgabaltiesas
2. krimināhiodaļas
1929. g. 30. septembra spriedumu Kārlis- S ī 1 i s,

nes pagastā,

II.

un

s. I. 531. p. ar ieslodzījumu

pagastā,
Virauda — Rēzeknes apriņķa

publikas

V. Stots

Cēsu

Sludinājums.
Ar

pagastā,
Vecsinepes — Ventspils apriņķa

īvandes

gūst

moderno skatuves mākslu ko grib, bet
līdzās līdzšinējai
ir, ka
nenoliedzams
klasiskai un romantiskai operai sev iekaros
zināmu vietu arī
šis visjaunākais komiskās
operas
veids.
Publika allaž
prasa ko jaunu, kādas pārmaiņas, un te
nu tiek sniegts pilnīgi ,.jauns gabals" un
tā tad stipra pārmaiņa.
moLīdzšinējās
mūzikas
cienītājam
izklausās
asa,
dernā
mūzika
bieži
skarba, kaila, nemīļa, neierasta. Pa ? daļai
dzird to sakām arī par E. Kšeneka mūziku.
Tomēr nevar noliegt, ka viņa jaunajā
gabalā ,,Džonnijs uzspēlē" vietām
saklausāmas ari jaukas, tīri melodiskas
skaņas, kā piemēram smuiku nozagšanas
scēnā un pēdējā cēliena beigu daļā. Tādas
uzgavilēšanas skaņas,
priecīgi laimīgas
kādas izpaužas smuiku zagļa dziesmā, drīzi
un viegli iezogas klausītāja dzirdē un sirdī.

zītas.

pagastā,
Tīlmaņi —

Vec-

palīgnodaļa,

Direktors

Rēzeknes

Teteles

apriņķa

pasta

nes pagastā,
—

apriņķa

īvandes — Kuldīgas
pagastā.

gasta,

Sidrabiņi — Madonas apriņķa

pa-

Seces pa-

Vecsvirlaukas — Jelgavas apriņķa
svirlaukas pagastā,

Kokneses
Grenču

Ipiķu

III.
Iekārtotas naudas pārvedumu un
paku operācijas sekošās pasta palīgnodaļas:

Liepnas

pagastā,
— Tukuma

apriņķa

Ļiicfani
— Jēkabpils apriņķa
gastā.

pagastā,

— Rīgas

— Valmieras

gastā,

Pērbone — Aizputes apriņķa Kalvenes
pagastā,
Pūpoli — Rēzeknes apriņķa Ozolmuižas
pagastā,

uz

Cēsu

Drabešu

i) pasta palīgnodaļas par pasta un telefona

pagastā,

Palsas — Jaunlatgales apriņķa

āiudnajzmi.

apriņķa

pagastā.

Niedrumala — Jaunlatgales apriņķa
Rugāju pagastā,
Ozolpils — Tukuma apriņķa Smārdes

[™

Kokneses

apriņķa

Vērsis — Valmieras apriņķa Idus pagastā,
Ābeļu
Viesturi — Jēkabpils apriņķa
pagastā;

gastā,

Sokolki

Zentenes

apriņķa

pagastā,

pagastā.

Sāti

Talsu

pagastā.
Bormaņi —

Kražas — Kuldīgas apriņķa Pampāļu
pagastā,
Kujupe — Madonas apriņķa
Liezeres
pagastā,
Māteri — Ventspils apriņķa
Ugāles
pagastā,
Medņi — Rīgas apriņķa Birzgales pa-

Ratnicēni

—

mantu

Liepājā,

ar

krep. Ns 313 un nostipr. 1864. g.
uz
23. dec.
1500 rbļ.
lielumā
Eduarda Helmunda vārdu;
2)

atvēlēt

zemes

lūdzējam

grāmatu

nodaļā

pieprasīt
minētās

hip. obligācijas dzēšanu no zemes
Nē 734 29
grāmatām.
Liepājā, 1929. g. 6. dec.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
21427r
Sekretāra v. E^ Roļavs.
Liepājas

apgabaltiesa,

pamatojoties uz Christofa Deskau
novembri
Tiesības un prasības, par kurām lūguma ',
š. g. 25.
nebūs
paziņots
tiesai
minētā n o I ē m a:
iztermiņā, atzīs par zaudētām uz
1) atzīt par samaksātu un
hipotēkārisKU
šiem laikiem
un
testamentu nīcinātu
sekošu
iespiešanas

dienas.

pasludinās
stājušos.

par

Liepājā,

likumīgā spēkā
L. Ns 946m 29

1929. g. 6. decembrī.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
21404v
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas

apgabaltiesa,

obligāciju, kura
stofam
Deskau

apgrūtina

Chnne-

piederošu
krep.
kustamu mantu Liepājā , ar
Ns 857 un nostiprināta 1
lieluma uz
11. sept.
1000 rbļ.
vārdu:
lūdzējam p ieprasu
minēta
grāmatu nodaļā
dzēobligācijas

Liepājas krājkases
2)

atvēlēt

pamatojoties uz Kurta Rīka lū- zemes
guma š. g. 25. novembrī nolēma: hipotēkāriskās
.
1) atzīt par samaksātu sek. šanu no zemes grāmatām.
hipotēkārisku
obligāciju,
kura
Liepājā, 1929. g. 6. deceniD'.
Ne 55aapgrūtina
Kurtam
Rīkam pie2143Ir '
derošu

nekustamu

mantu

Lie-

pājā, ar krep. Ns 1790 un nostipr.

Priekšsēd. b. A. Kiršfeloflav»Sekretāra v. E. Ro

Liepājas apgabaltiesa,
Liepājas apgabaltiesa,
uz
pamatojoties uz Toma un Annas
Jēkaba
Rupama tojoties
joviča lūguma, š. g. 25. novembri Kakliņu lūgumu un sava š. g.
25. novembra lēmuma, uzaicina
no lēma:
1) atzīt par samaksātu sek. personu, kuras rokās atrodas uz
:ārisku

obligāciju,

kura

na Jēkabam Rudovičam
išu nekustamu mantu Aiz-

Adzes, Kauliņu Ne 17
ri tēs apr.,
X» 2385-11 reģ
mājas ar krep.
1924. g. 5. dec.
un nostipr.
300 rbļ. lielumā uz Jāzepa Pēteri d. Rudoviča vārdu, kāds
300 rbļ. liels parāds apgrūtina ari
JVe 17" mājām atn0 ..Kauliņu
dalītās ,,Eglenieku" mājas ar
Ejp. Ns 7167-11 reģ.;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās
obligācijas
dzēšanu no zemes grāmatām un
iemaksāto

3)

naudu

glabāt

Liepājas apriņķa, Tāšu ..kluču"
mājām ar krep. Ne 50-11 reģ.
nostiprināta 1907. g. 17. februāri

ar Friča

Jāņa d. Baloža vārdu
1222 rbļ. liela obligācija viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls 27,70 saņemšanai kā kapitāl-

parāda

Ne 608/29

iesniedzējam.

grāmatām.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
21 429r

Sekretāra p. E. Rolavs.

21421

uz Jēkaba Baloža
g. 25. novembri

nolēma:
1) atzīt par samaksātu
nīcinātu

sekošu

obligāciju,

kura
Balodim

kabam

kustami

un iz-

hipotēkārisku

apgrūtina
piederošu

Jēne-

Kursīšu

pag.

mantu

(agr.Saldus), Saldus muižas zemes
gabalu Ne LV ar nosaukumu

„Balod", ar krep. Ne 4920

un

nostipr.
1912. g. 12. nov. uz
Matīsa Milta vārdu 300 rbļ. lielumā, blanko cedēta;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā min. hipotēkāriskās obligācijas dzēšanu
no zemes grāmatām.
Ns 724/2S
Liepājā,

1929. g. 6. dec.

Sekretāra v. E. Rolavs.

v.

E.

Rolavs.

25.

uz

lūguma

novembra

Jēkaba
un sava

lēmumu,

1"

uzaicina

mājām

ar

krep.

Ne 3863 nostiprināta
1914. g.
31. martā par labu Marijai Krukovski

200

obligācija

rbļ.

iz

hipotēkāriska

dāvināšanas

akts

viena mēneša laikā, skaitot
no
sludinājuma
iespiešanas dienas,

iesniegt

minēto obligāciju

Liepājas

Obligācijas

neie-

sniegšanas gadījumā parādu atzīs
par samaksātu un dzēšamu no
zemes grāmatām.
Ne 887 29.
Liepājā, 1929. g. 6. decembrī.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
21422v

Sekretāra

v. E.

Rolavs

bankas

lūguma

Valsts

un

zemes

sava

š. g.

paziņo

uz

š.

g.

Līnas

25.

Ozoliņš

mantu

1. civīlnodaļa

vispārībai,

ka

iz-

piederošu

Kursīšu

nekustamu

pag.,

Kursīšu

25. novembra lēmuma, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz

muižas zemes

Snēpeles pagasta ,,Čubultu" mā-

Ns
3769
un
nostiprinātas:
1) 1907.g.27.apr. 400rbļ. lielumā
uz
Ermana
Freimaņa
vārdu,

nosaukumu

gabalu
,,Bāliņ"

Ne 147 ar
ar
krep.

1929. g.

22546v

17. decembri.

,,Valdības Vēstnesī".

Miertiesnesis Bīlmanis.

Mārtiņa

Daugavpili,
21455x

vieta prasītājam nav zināma par
obligācijas
1000 rbļ.
kr.
cara

1929. g. 6. dec.
L. Ne 1401a 29

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

31.

janvārī

m.

tera

ka

mirušās

1928.

Teklas

Tichanovs

20.
martā
testāments

1929.

1. civīlnodaļa
g.
Pē-

1927.

g.

sastādītais
privātar
apgabaltiesas

g. 25.

februāra

lēmumu

apstiprināts.

Latgales

d. Liepiņu, kura

uz

varku

Baltinavas

,,Kožurki"

1929. g. 6. dec.

apgabalt.

1.

civīlnodaļa

dzīves

pag.

fol-

atzīšanu

par

nomaksātu un tās dzēšanu zemes
grāmatās, kamdēļ uz prasītāja
lūguma un civ. proc. lik. 74., 75.,

294., 295., 298., 301. un 309". p.
pamata uzaicina Pēteri Mārtiņad

Liepiņu četru mēnešu laikā no ši
sludinājuma
iespiešanas
dienas
Vēstnesī",
ierasties
,,Valdības
miertiesneša

Daugavpilī,

21456x
L. Ne855a/29
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. E. Kaņeps.

kamerā

Baltinavā

vai paziņot miertiesnesim savu
dzīves vietu. Ja aicinātais minētā
laikā

savu
likta

neieradīsies

un

nepaziņos

dzīves vietu, lieta tiks nocaurskatīšanai, aicinājumi

ka
1928. g.
30.
novembrī
mirušā
Panfila
Borisa
d.
Ivanova
1928.
g.
29. novembrī sastādītais privāt-

un visi pārējie papīri atstāti tiesas

testāments

21467z Miertiesn. v. I. (paraksts).

paziņo

vispārībai,

ar
apgabaltiesas
1929. g. 20. septembra lēmumu

apstiprināts.

Daugavpilī,

L. Ne 2924a 29

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

izpildot Notār. nolikuma
paziņo,

ka

Pētera

181. p.,

Ādama

d.

un
Ķunicka, Antona, Donata
Ādama
Franča
d. Karakonu
pilnvarnieks,
zv.
adv.
Jānis
Krūmiņš, iesniedzis nodaļai lūgumu par Daugavpils apr., Vārkavas

pag.

atrošos

kancelejā

un lieta

izspriesta

viņa klātbūtnes.
Baltinavā,

Latgales

Ns 483/29.

1929. g. 6. decembri,

apgabaltiesas

Balti-

nekustamās

Gustava d. Kubuliņš iesniedzis
prasības sūdzību pret
Feodoru
Stepana d. Agarkovu, kura dzīves
vieta prasītājam nav zināma, par
obligācijas par 7991 rbļ. kr. cara
naudā uz Baltinavas pagasta folvarka ,,Kožurki" atzīšanu
par
nomaksātu un tās dzēšanu zemes
grāmatās, kamdēļ
uz prasītāja
lūguma un civ. proc. lik. 74., 75.,

294., 295., 298., 301. un 309'. p.,
pamata

uzaicina

Fedoru

Ste-

mantas, sastāvošas no 8,983 ha pana d. Agarkovu četru mēnešu
10 laikā no šī sludinājuma iespiešanas
(7,86 deset.) zemes ar Ne
1884. g. 26. maijā par labu
Vēstnesī", ieSnēpeles fideikomisa
1735 rbļ. blanko cedēta, un 2) 1909. g. (ietilpstošas lauku māju ,Jaunā dienas ,,Valdības
zeme otrā" sastāvā, kas atdalītas rasties miertiesneša kamerā Balliela obligācija, viena mēneša 17. janv. 50 rbļ. lielumā uz Antinavā vai paziņot miertiesnesim
Pelagej
Stičanovskis
pielaikā, skaitot no sludinājuma līzes Balod vārdu un 50 rbļ. no
savu dzīves vietu. Ja aicinātais
iespiešanas dienas, iesniegt min. lielumā uz Minnai Polis vārdu; derošās Dovoļas muižas) — sīki
minētā laikā neieradīsies un neobligāciju tiesā.
Obligācijas ne2) atvēlēt lūdzējai
pieprasīt uzrādītas uz mērnieka J. Skribļa
tiesas
apskates
1928.
g. paziņos savu dzīves vietu, lieta
iesniegšanas gadījumā parādu atzemes grāmatu nodaļā minēta pie
tiks nolikta caurskatīšanai, aicizīs par samaksātu un dzēšamu no hipotēkārisko obligāciju dzēšanu 21. augustā sastādītā plāna —
zemes grāmatu
reģ. nājumi un pārējie papīri atstāti
Ne 565/2S ievešanu
zemes grāmatām un obligāciju no zemes grāmatām.
tiesas kancelejā un lieta izspriesta
uz viņa pilnvaras devēju vārpar iznīcinātu.
Ne 901/29
Liepājā, 1929. g. 6. dec.
'
bez viņa klātbūtnes.
21468z
diem, saskaņā ar Latgales apPriekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Liepājā, 1929. g. 6. dec.
gabaltiesas 1. civīlnodaļas 1929. g.
21430r
Sekretāra v. E. Rolavs.
Baltinavā, 1929. g. 6. decembri.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
JNs 485/29.
25. marta lēmumu.
21432r Sekretāra v. 'E. Rolavs.
Liepājas apgabaltiesa,
Miertiesn. v. i. (paraksts).
Personas, kam ir kādi iebildumi
jām ar krep. Ne 496 nostiprināta

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties

uz

Matildes

Brik-

saskaņā ar savu š. g. 2. decembra
lēmumu un Civ. proc. lik. 293. un

manis lūguma
un sava š. g. sek. pantiem, pēc Līnas Čeļķis
lūguma viņas prasības lietā pret
25. novembra lēmumu, uzaicina
personu, kūpas rokās atrodas uz Vladislavu Čeļķi dēļ laulības šķirnekustamu mantu Liepājā, ar šanas, uzaicina atbildētāju Vlakrep. Ne 1298 nostipr. 1899. g. dislavu Čeļķi, kura dzīves vieta
19. maijā uz Gotlība Ditricha, prasītājai nav zināma, ierasties
Heinricha
d.
Meiera
vārdu tiesā vai uzdot savu dzīves vietu
230u vbļ. liela obligācija, viena Liepājā četru mēnešu laikā no šī
mēneša laikā, skaitot no sludi- sludinājuma iespiešanas dienas
nājuma iespiešanas dienas, ie- ,,Valdības Vēstnesī".
sniegt minēto obligāciju tiesā.
Pie lūguma pielikti noraksti no
Obligācijas neiesniegšanas gadī- prasības lūguma un klātpieliktiem
jumā parādu atzīs par samaksātu

dokumentiem.

un dzēšamu no zemes grāmatām,

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies personīgi vai cau> - pilnvarnieku un savu juridisku dzīves

an

obligāciju

par

iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 6. dec.
21574r

Ne 829/29

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

apgabaltiesa,

pamatojoties

uz

Simona

Fein-

šteina lūgumu, š. g. 25. nov.,
nolēma: uzdot Liepājas pilsētas
bāreņu

tiesai iecelt aizgādniecību

nezināmā prombūtnē esošā Ābrama Meiera d. Feinšteina mantībai.
Ābrama
Meiera
dēla
Feinšteina pēdējā dzīves vieta bijusi

Lienājas

pilsēta.

Liepājā,

Ne 898'29

1929. g. 6. dec.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs

21433r

Liepājas

A.

Jansons.

apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 2. decembra

lēmumu un civ. proc. lik. 293. un

sek. pantiem, ar Annas-Marijas
Cetuchinas lūgumu viņas prasības

lietā pret Ignatu Cetuch'nu
laulības šķiršanas, uzaicina
bildētāju

dzīves

dēļ

atIgnatu Cetuchinu, kura

vieta

prasītājai

nāma, ierasties tiesā
savu dzīves
mēnešu laikā

nav

vai

vietu Liepājā
no

zi-

uzdot
četru

šī sludinājuma

iespiešanas dienas ,,ValdībasVēstnesī' .
Pie lūguma pielikti

noraksti

no

prasības lūguma un klātpieliktiem
dokumentiem.
Ja

atbildētājs

noliktā

laikā

neieradīsies

personīgi vai caur
savu juridisku
Rīves vietu Liepājā neuzdos, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausī-

pilnvarnieku^ un

šanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. g. 7. decembrī.
L. Nē 298
2l569z
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs

A. Jansons.

vietu Liepājā neuzdos,tiks nolikta
tiesas

sēde

lietas

izklausīšanai

izdarāmiem

Liepājā, 1929. g. 7. decembrī.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

Sekretārs A. Jansons.
apgabaltiesa,

zemes

grātn.

paziņojumu

nijas Meliuss arī Neliuss lūgumu
viņas prasības lietā pret Mārtiņu

grām.

skaitot

no

nodaļai

par

to

viena mēneša laikā,
izsludināšanas

dienas

,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā nepeteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām

un minētais

lūdzējs varētu tikt ievests zemes
grāmatu

reģistri

par

norādītās

nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neap-

strīdamas pārdošanas un hipotēkārisku

apgrūtinājumu

tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. decembri.
Priekšu,

v. pal. A. Bergs.

Sekretāra p. v. i. B. Vembris.
Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,

ar

savu

lēmumu

no

1929. g. 5. dec. un pamatodamies
uz Cic. proc. lik. 1401. un 1402. p.
un Civ. lik. 10. s. I. d. 1239. p.,

uzaicina

1929. g. 3. augustā mir.

Ievas Andreja

saskaņā ar savu š. g. 2. decembra
lēmumu un Civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, pēc Hermines-Nan-

zemes

grozījumiem un tiesības uz minēto
nekustamo mantu, var iesniegt

saskaņā

aizmuguriski.

Liepājas

pret

m. Gedušs mant-

niekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz mantojumu, kas palicis

Daugavpils

apr.,

Miertiesnesis

21582z

J. Berķis.

Līvānu

pag.

Mantojuma
tiesības
jāpieteic
pēc piekritjbas sešu mēnešu laikā,

Latgales apgabaltiesas Kārsavas iec. miertiesnesis, saskaņā ar

savu

Bukaišu

pagasta

tiesa,

Rīgas apgabaltiesas

zināmu,
ka
Bukaišu
pagasta
,,Namiķu" mājās dzīvojošais lau-

lātais

pāris Žanis

un Emīlija

Krieviņi
adoptē turpat
jošo Emīlijas
Krieviņš,

dzīvodzini.

un

uzvārdu

,,Krieviņš".

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka
1929. g.
30. decembrī,
10 dienā,
pīkst.
8. janvārī, pīkst. 10 rītā, Bukaišu
Rīgā, Bruņinieku
ielā Ne 43,
Ierunas pret
pagasta namā.
kustamu
adopciju pieteicamas pagasta tie- pārdos Otto Neilanda
sastāvošu no mēbelēm u.c.
sai līdz adopcijas apstiprināšanas mantu,
dienai.
Vēlākas ierunas netiks novērtētu par Ls 760,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
pieņemtas.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Bukaišos, 1929. g. 18. dec.
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
atklātā

tiesas

sēdē

22548o

1930.

Pagasta

g.

tiesa.

un

Civ.

lik.

pagasta

apr.,

Jelgavas

tiesa,

dara

lātais

pāris

Eduards

Edelma-

nis un Olga Edelmanis, dzim.

bērna

tiesības

,,Edelmanis ".
tas

un

pīkst.
sta

uzvārdu

Šīs adopcijas lie-

caurskatīšana

nāšana
sēdē uz

un

Ierunas

pret

šo

adopciju pieteicamas pagasta tiesai līdz adopcijas apstiprināša-

nas dienai. Vēlāki celtas ierunas
netiks pieņemtas.
Bukaišos, 1929. g. 18. dec.
22549o

Pagasta

tiesa.

Bukaišu pagasta tiesa,

zināmu,

ka

Čaunani

jošo

adoptē

Reginas

turpat

dzīvo-

Čaunans,

dzim.
Babris, ārlaulībā dzimušo meitu
Heleriu Babris, dzim. 1918. g.
20/ septembrī, piešķirot adoptējamai visas likumīgās

sības

un

uzvārdu

bērna tie-

līdz

adopcijas

apstiprināša-

dienai.
Vēlākas
netiks pieņemtas.
1929. g.

ierunas

18. dec.

Pagasta

Drustu

tiesa.

apriņķī, pamatodamies

1916.
g. 22.
janvārī
mirušā
Kazimira Jāņa d. Čakša ir palicis

uz

iebildumi,

tiek

uz-

Neliussu

laulības šķiršanasuzaicina

dēļ

atbil-

skaitot no šī sludinājuma

iespie-

21.

decembrī.

Stellmachers.

g. 21. decembri.

izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka
28. decembrī,
pīkst.

1929. g.
10 dienā,

Rīgā, Matīsa ielš Ns 44, dz.
kustama

īpašuma pārdošana

Augusta

Richtera,

tiesas

1,
pie

saskaņā

ar

lēmumu.

ATCELTA.

Rīgā, 1929. g. 20. decembrī.
22555z

Tiesu

izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930.g.
11 dienā, Rīgā,
Kroņa ielā Ne 15, pārdos 1. un 2.

3. janvārī, pīkst.
torgos

Kārļa

un

Annas

Veides

mantu, sastāvošu no
1. piena govs u. c, novērtētu par
Ls 1137,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kustamu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā,
22553z

1929. g. 18. decembrī.
Tiesu izpildītājs

Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
7. janvāri, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Avotu
ielā Nš 53 55, dz.
31,
pārdos 1. un 2. torgos Nikolaja
Alksnīša kustamu mantu, sastāvošu no I klavierēm u. c, novērtētu par Ls 1189,—.
Izzināt

sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
~

aicinātas
pieteikties
šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
Rīgā, I929 g. 18. decembrī.
sludinājuma
iespiešanas dienas 22554z
Tiesu izpildītājs Driba.
,,Vald. Vēstn.".
Pēc
minētā
termiņa notecēšanas nekādi ie-

mantojums, kurš atrodas Ludzas
apr., Nautrēnu pag. Čakšu sādžā
šanas dienas.
21464z un sastāv no 23 deset. viensētu
zemes ar ēkām, kādēļ uzaicina bildumi netiks pieņemti un adopdētāju
Mārtiņu-Zanno
Meliusu
Miertiesnesis
K. Avens.
cija skaitisies par likumīgā spēkā
visus, kam būtu uz šo mantoarī Neliusu, kura dzīves vieta
Latgales apgabaltiesas BaltinaL.JNš 32/29.
jumu, vai sakarā ar to, kādas gājušu.
prasītājai nav zināma, ierasties
vas
iec.
miertiesnesis
paziņo, tiesības, pieteikt tās augšminētam
tiesā vai uzdot savu dzīves vietu
22389v
Pagasta tiesa.
Liepājā četru mēnešu laikā no šī ka 1929. g. 29. novembrī Otto miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
dienas Gustava d. Kubuliņš iesniedzis skaitot no šī sludinājuma iespieiespiešanas
sludinājuma
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
sūdzību
pret
Pēteri
prasības
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī". izpildītājs paziņo, ka
,,Valdības Vēstnesī".
1929. g.
Liepiņu,
dzīves
Mārtiņa
d.
kura
Kārsavā,
1929.
g.
6.
decembrī.
Pie lūguma pielikti noraksti no
28. decembrī,
pīkst.
10 dienā,
vieta
prasītājam
nav
zinām,:,
par
29.
860
21584z
Ne
prasības lūguma un klātpieliktiem
Rīgā, Brīvības ielā Nš 137 139,
kr.
cara
obligācijas 3000 rbļ.
dokumentiem.
Miertiesnesis
J. Lietavietis. pārdos Jāņa Opmaņa kustamu
naudā
uz
Baltinavas
pagasta,
sastāvošu
no
diviem
Ja atbildētājs noliktā laikā nemantu,
Bukaišu pagasta tiesa,
folvarku ,.Kožurki" atzīšanu par
ieradīsies personīgi vai caur pilnvelosipēdiem,
novērtētu
par
nomaksātu
un
tās
dzēšanu
zemes
Jelgavas apr., dara zināmu, ka Ls 230
varnieku un savu juridisku dzīves
kamdēļ
uz
prasītāja
grāmatās,
Bukaišu
pagasta ,.Lielmušķu "
vietu Liepājā neuzdos, tiks nolikta
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
^
lūguma un civ. proc. lik. 74., 75., mājās dzīvojošā Oti/ija Lindenlietas izklausīšanai
kā arī apskatīt pārdodamio mantu
tiesas sēdē
294., 295., 298., 301. un 309'. p. feld
adoptē
turpat
dzīvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
aizmuguriski.
L. Ne 288
pamata uzaicina Pēteri Mārtiņa d. vojošo Z; I viju
Didrichsons,
Liepājā, 1929. g. 7. decembri.
Rīgā. 1929. t;. 21. decembrī.
Liepiņu četru mēnešu laikā no šī dzim. 1919. g. 17. jūnijā, piešk'rat
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
22569
Tiesuizp.O.Stellmachers
iespiešanas
dienas adoptējamai
sludiiifijuma
visas
likumīgās
Jansons.
21571 z
Sekretārs A.
Vēstnesī",
, .Valdības
ierasties
Rīgas
apgabaltiesas 5. iec. tiesu
bērna tiesības. Šīs adoptācjas
Liepājas apgabaltiesa,
Baltinavā
miertiesneša
kamerā
1929. g.
izpildītājs paziņo, ka
lietas caurskatīšana un apstipridara zināmu, ka šā gada 14. nov
savu nāšana
vai paziņot miertiesnesim
30. decembrī, pīkst.
10 dienā,
nolikta
atklātā
aizmugurē nospriests: 1913. g, dzīves vietu.
Ja aicinātais misēdē uz 1930. gada 8. janvāri, Rīgā, Ganību dambī .Ve 27. pārdos
latviešu
17. februārī Kuldīgas
nētā laikā neieradīsies un nepa2. torgos llariona Edelberga kuBukaišu papīkst. 10 no rīta.
Jēkabu
draudzes baznīcā starp
ziņos savu dzīves vietu. Meta tiks
stamu mantu, sastāvošu no mēi
namā.
Priednieks
Priednieku un Annu
aicinācaurskatīšanai,
nolikta
belēm, novērtētu par Ls 3
Ierunas
pret
šo
adopciju
pielaulību
dzim. Menge. noslēgto
jumi
un pārējie papīri atstāti teicamas pagasta tiesai līdz adopIzzināt sarakstu, novērtējumu,
šķirt uz laulības lik. 50. p. patiesas kancelejā un lieti izspriesta cijas apstiprināšanas dienai. Vē- kā arī apskatīt pārdodamo mantu
mata.
Akts Ns 29L/29. g
bez viņa klātbūtnes.
Ne 484 29.
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
lākas ierunas m
ņemtas.
Liepājā, 1929. g. 7. decembrī
Rīgā, 1929. g. 21. decembrī.
Baltinavā, 1929. g. 6. dec.
Buk
18. 'dec.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
22567 Tiesuizp. O.Stellmachers
Pagasta tiesa.
21573z
Sekretārs A. «Jansons 21466z Miertiesu, v. i.(paraksts)
Žanno Meliusu arī

1929.

Rīgā,

Personas, kam pret šo adopciju

kādi

g.

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

pagasta tiesa,

108. un 109. p., paziņo atklātībai,
ka pilsoņi
Jēkabs Kalniņš un
viņa sieva Ella Kalniņš, dzīv.
Kārsavā, 1929. g. 6. decembrī. Rīgā, Avotu ielā Ne 51, dz. 1,
adoptē par
savu
bērnu
Jāni21583z Miertiesn. (.Lietavietis
Kornēliju Kā kuli, dzim. 1926. g.
5. jūnijā, ar visām bērna tiesībām,
Latgales
apgabaltiesas Kārsavas iec. miertiesnesis, saskaņā ar piešķirot adoptējamam savu uzsavu lēmumu un pamatodamies uz vārdu ,,Kalniņš".
būtu

1929.
izp. O.

,,Čaunans ".

nas

Bukaišos,

Rīgā,
Tiesu

Tiesu

Šīs adopcijas lietas caurskatīšana

savu lēmumu no 1929. g. 14. detiesu
lik.
cembra un pagasta

1239. p. paziņo, ka pēc

27,

kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par Ls840,—
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

lātais pāris Salimans un Regina

ar to, kādas tiesības, pieteikt tās

10. sēj.

Ne

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

Bukaišu
pagasta
dzīvojošais lau-

Cēsu

Civ. proc. lik. 1401. p. un Civ. lik.

ielā

izpildītājs
paziņo, ka
1929. g.
30. decembrī, pīkst.
10 dienā,
dambī
Ns 27,
Rīgā, Ganību
pārdos llariona Edelberga-Cveifei

,,Dzeņu" mājās

būtu uz šo mantojumu, vai sakarā
miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Ne 855/29.

Bruņinieku

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas,

Jelgavas apriņķī, dara vispārībai

Ns Ns 35 un 35-a, platībā pavisam
5,095 ha, kādēļ uzaicina visus, ka

augšminētam

Rīgā,

apstipri-

10 no rītā, Bukaišu paga-

22551o

ar

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka
1929. g.
30. decembrī, pīkst.
10 dienā,

nolikta atklātā
tiesas
1930. gada 8. janvārī,

namā.

no

gabalos

decembri.

izp. O. Stellmachers.

Gudiņš, adoptē turpat dzīvojošo pārdos Ābrama Goldšmidta kuLietavas pilsoni
Arvīdu
Jāni stamu mantu, sastāvošu no mē1913. g. belēm, novērtētu par Ls 520,—.
Heidelmani, dzim.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
19. decembrī, piešķirot tam visas

sai

divos

Tiesu

vispārībai

ka
Bukaišu
pagasta
zināmu,
,,Sloku" mājās dzīvojošais lau-

tija (Vincenta) Pētera d. Poikana
ir palicis mantojums, kurš atrodas Ludzas
apr.,
Mērdzenes
pag. Stiglovas sādžā un sastāv
viensētas

1929. g. 21.

Rīgā,
Bukaišu

un apstiprināšana nolikta atklātā

1401.

Ls 300,—.

22571 Tiesuizp.O.Stellmachers

tiesas sēdē
1930. gada 8. janvāri, pīkst. 10 no rīta, Bukaišu
pagasta namā.
Ierunas pret šo
adopciju pieteicamas pagasta tie-

lik.

par

Šīs adopcijas lietas caurskatīšana un apstiprināšana nolikta,

1929. g. 30. novembra lē-

1°. sēj. 1239. p. paziņo, ka pēc
1929. g. 4. maijā mirušā Viken-

5. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka
1929. g.
30. decembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 109, pārdos
Jāņa Krastiņa kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm, novērtētu

Izzināt sarakstu, novērtējumu
Vanags, ārlaulībā dzimušo meitu
Ainu
Vanags, dzim. 1927. g. kā arī apskatīt pārdodamo mantu
14. februārī, piešķirat adoptēja- varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 21. decembrī.
mai visas likumīgas bērna tiesības

mumu un pamatodamies uz Civ.
proc.

Rīgā, 1929. g. 21. decembrī.
22570 Tiesu izp.O.S tellmachers

Jelgavas apriņķī, dara vispārībai

bez

navas iec. miertiesnesis paziņo, ka
1929.
g. 29.
novembrī ' Otto

1929. g. 6. dec.

Latgales zemes grāmatu nodaļa
un

izlabojums.

1928. g.

novembri

par samaksātu

Kļūdas

Š. g. 25. novembra ,,Valdības

lēmumu apstiprināts.

Ozoliņš

nolēma:
1) atzīt

g.

v. E. Kaņeps.

2l457x
pamatojoties

1928.

Latgales apgabaltiesas Baltina17. janvārī mirušā Kuzma Jāņa d. vas iec. miertiesnesis paziņo, ka
'
Žukova
1928.
g. 8.
janvārī 1929. g. 29. novembrī
Otto
sastādītais
privāttestāments
ar Gustava d. Kubuliņš, iesniedzis
apgabaltiesas
1929. g. 12. jūlija prasības
sūdzību
pret
Pēteri

Liepājas apgabaltiesa,

sekošu
hipotēkārisku
obligāciju, kura apgrūtina Līnai

apgabaltiesa,

uz

Sekretāra

ka

tiesā,

iemaksāto Ls 4,27 saņemšanai kā
kapitālparāda ar procentiem pil-

nīgu samaksu.

1. civīlnodaļa

Latgales apgabalt.

Sekretāra

personu, kuras rokās atrodas uz
Kuldīgas pagasta ,,Kruke-KruNe

apgabali.

vispārībai,

KruLatgales apgabalt.
š. g. paziņo vispārībai,

nīcinātu

pamatojoties

paziņo

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties

lūguma,

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
2r428r

Sekretārs

kovski

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties
lūguma,
š.

Ne

pilnīgu
neiesniegatzīs par
no zemes
886/29.
decembrī.

Liepājā, 1929. g. 6.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

kovska

Liepājā, 1929. g. 6. dec.

procentēm
Obligācijas

šanas gadījumā parādu
samaksātu un dzēšamu

tiesas depozitā un izmaksāt augstāk minētā prasības dokumenta

ar

samaksu.

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
pamatojoties uz Civ. lik. 10. sēj. izpildītājs paziņo, ka
1929. g.
6. jūnijā mirušā Andriva Pranča Vēstneša"
lik.
267.
numurā Rīgas 1. d. 1239. p. un Civ. pr.
30. decembrī, pīkst.
10 dienā,
dēla Svikļa 1922. g. 28. februāri pils. 16. iec. miertiesneša sludi1401. p., uzaicina 1929. g.4.aprīlī Rīgā, Ganību
dambī
Ne 25.
sastādītais privāttestāments ar nājumā par mirušās M'nnas Sumirušā Andriva Čivča mantniekus pārdos firmas ,,J . Šifīs un M.
apgabaltiesas
1929. g. 27. seppieteikt
savasmantojuma
tiesības
Hazans" kustamu mantu, sastāķīts mantnieku uzaicināšanu ietembra lēmumu apstiprināts.
uz atstāto no nelaiķa Preiļu pag. vošu no viena gatera, novērtētu
cs
kļūda, iespiežot
neZvidru
s.
kustamu
un
nekustamu
Daugavpili, 1929. g. 6. dec.
pare zi, ka mantnieki tiek
uzpar Ls 500,—.
a cilāti pēc mir. Minnas Sntiķīts, ipašumu augšminētam miertiesneIzzināt sarakstu, novērtējumu
21454p
L. Nš 2025a 29
sim sešu mēnešu laikā, skaitot no kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. kur jābūt Minnas Suķīts.
šī sludinājuma iespiešanas dienas varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā,

Latgales

€«u iestāžu
sludinājumi.

?

Rīgas prefektūras

paziņo,

1. iec. pr-ks

1930. g. 9. janvārī,
10 dienā, Rīgā, Rīdzenes
ka

pīkst.
ielā Ne 4, dz. 5, pārdos A. Haita

kustamu

mantu,

sastāvošu

no

viena drēbju skapja, vienas komodes un viena trimo spoguļa
un
novērtētu
par
Ls 241,16
Rigas pilsētas valdes finanču no-

daļas parāda

segšanai.

22556z

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo,
ka 1930. g.

8. janvārī, pikst.
Kalsnavas

Driķu

10. pie Jaunkrogu, pārdos

vairāksolīšanā pils.Jēkabam Kalvjakam piederošo kustamo

mantu,

— 20 gab. dēļus, 4 asis garus un
1 collu biez., nocenotus par LslO,
izpildot

pirmās

apdrošinā-

šanas
sabiedrības
nelaimes
gadījumos rakstu
no
1929. e9. sept. ar .V- 134 195.
Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdošanas
dienā

uz

vietas.

22547z

Iekšlietu ministrijas Emigrantu un
bēgļu transporta nodaļa,
Brīvības ielā Nš 37/39, š. g. 31. decembrī, pīkst. II dienā, izsludina

ra&siveiāa

koserjnļns izsoli

piegādāšanai valsts emigrantu namam.
Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodevu, iesūtāmi
nodaļai ne vēlāk ka līdz izsoles sākšanās laikam, vai pirms izsoles
sākšanās iesniedzami izsoles kommisijai.
Tuvāki noteikumi pieejami augšā minētā nodaļā darbdienās
10—13.

22575z

L 5738

8. telegrāfa un telefona rajons
izdos mutvārdu sacensībās

telefona stabu sagatav. un izvešanu zemāk norādītās vietās:
1930. g. 3. janvārī, pīkst. 11, Viļakas pasta kantorī, ar nokraušanu pie:
1) Viļakas p.-t. kantora un Susaru mājām
85 gab.
2) Kvintes telefona centrāles
65 ,,
3) Žīguru
,,
„
40 ,,
4) Linavas
40 ,,
,,
„
1930. g. 4. janvārī, pīkst. II, Lejasciema pasta kantorī:
1) Lejasciema p.-t. kantora
96 gab.
2) Dūres
telefona centrāles
55 ,,
3) Mālmuižas

,,

„

105

4) Bozemniekos pie Lejasciema-Zeltiņa
5) Silciema telefona centrāles
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

uz

Lejasciema-Lizuma

4)
5)
6)
7)

i

\\

**jj

.

i

g.

jautāti,

Auzāju

,,

8) Pakalniešu

„

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)

pie

135
40

lui

i

pin^L.

Grabažu

,,
,,

„

,

..u

izdos rakstveida sacensībā

un izmantot koku zāģētavas un
koku apstrādāšanas fabrikas un

Rīgā,

vai franko

lu

iu

-ui

,.

>

sagatavot dažādus koku materiālus, kā arī tirgoties uz sava rē15000 gab. maisu jāpiegādā vēlākais līdz 1930. g. 6. februārim, ķina un kommisijā, iekš- un ār18000 gab. maisu jāpiegādā vēlākais līdz 1930. g. 18. februārim. zemēs ar kokrūpniecības izga2)
Cena uzdodama par 1 maisu angļu valūtā, cif Rīgā, vai tavojumiem, kokiem
un citām
franko vagons Jelgavā.
līdzīgām precēm un nodarboties
3) Drošības nauda 10% no piedāvājuma summas. Naudas ar vīnu eksportu un importu.
Pamatkapitāls Ls 100.000,—,
vietā tiek pieņemti arī banku un kredītiestāžu galvojumi, saskaņā
ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām 12. panta kurš sadalās 500 akcijās un Ls 200
noteikumiem.
katra.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
4) Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu „Uz maisu piegādes sacensību 1930. g. 4. janSabiedrību dibina sekosi Latvivārī" , iesniedzami cukura fabrikas birojā, Noliktavas ielā JVe 1, līdz jas pilsoņi:
pīkst. 10 sacensības dienā. Piedāvājumam jāpievieno maisu paraugs.
1) Pilienus Kacs, dzīv. Rīgā,
Ar tuvākiem sacensības noteikumiem var iepazīties Jelgavas Brīvības ielā Nš 64/66, dz. 33,
ielā Ne 1. 22577z L5741
cukura fabrikas biroiā Rīeā. Noliktavas
2) Lipa Kacs, dzīv. Rīgā, Valdemāra ielā Ne 53, dz. 9,
Bauskas virsmežniecība
3) Iciks Kacs,
dzīv.
Rīgā,
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 27. janvārī, Bauskas pagasta hāmā, Stabu ielā Ne 28, dz. 6,
4) Leibs
Šneivoiss
(Schneiaugošu wncžu:
voiss) , dzīv. Rīgā, Brīvības ielā
1. iec. mežniecībā, Skaistkalnes novadā, apzīmētiem kokiem Ne 64/66, dz. 37,
9 vienības no 19—153 koki, vērtībā no Ls 195,— līdz Ls 1408,—.
5) Filips Michelsons, dzīv.Rīgā,
III iecirkņa mežniecības, Bauskas novadā, apzīmētiem kokiem Elizabetes ielā Ne 11, dz. 6.
10 vienības no' 15—107 koki, vērtībā no Ls 74,— līdz Ls 508,—.
Tirdzniec. nodaļas priekšnieks

? i

.

„

,,

R. Bērziņš.

Valsts zemes bankas
Valmieras nodaļa,

,,

B. Ar 50% takses pazeminājumu agrākās izsolēs nepārdotās vienības.

,,

10
40

,,
,,

I iec. mežniecībā Dagdas novadā pēc platības 68 vienības
no 0,12 ha līdz 7,81 ha, vērtībā no Ls 9 līdz 1097.
II iec. mežniecībā, Asūnes novadā Nš 23 apgaitā 1 vienība
sagatavoti materiāli-tiltu koki 309 gab. ar masu 100,30 mun taksi
Ls 292. Pēc platības 22 vienības no 0,10 līdz 4,53 ha, vērtībā no
b. Centrālās zemes ierīvcības
Ls 6 līdz Ls 143.
komitejas apliecību, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes
C. Ar 90% takses pazeminājumu agrākās izsolēs nepārdoti sekvefonda iedalītu saimniecību.
strēti materiāli.
Lūgumi dēļ apliecības izsniegI iec. mežniecībā, Bukmuižas novadā Ne 13 apg. jaunšanas jāiesniedz centrālai zemes
saimniecībā Ne 60 1 vienība, 9 koki, vērtībā Ls 1.
ierīcības komitejai vismaz 2 neD. Agrākās izsolēs nepārdota vienība, no kuras pircēji atteikušies. dēļas pirms izsoles dienas.
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
I iec. mežniecībā, Dagdas novadā pēc platības 1 vienība
izsoles beigām, jāpapildina ie0,71 ha, vērtībā Ls 59.
maksātā
drošības nauda
līdz
Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobri
no nosolītās summas. Pārej
Vs
apstiprinātiem nosacījumiem.
4
/5 daļas jāiemaksā valsts zemes
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
bankai ne vēlāk, kā divas nedēļas
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās
izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. pēc izsoles. Šo prasību neizpildīPēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, šanas gadījumā pircējs zaudē ie-'
maksāto drošības naudu un tiepar kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudas pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo sību uz saimniecību.
1929. g. 20. dec. Nea-21630
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību
Valsts zemes bankas
22559z
Valmieras nodaļa.
garantijas.
Operācijas termiņš 1930. g. 1. ma'js.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai
Valsts zemes bankas
nolemtās vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Valmieras nodaļa,
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā
un pie iecirkņu atrod. Valmierā, Rīgas ielā 41-b,
mežziņiem.
22565o
Krāslavas virsmežzinis Lībeks.
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija

40

.,,

,,

10) Mālupes

131

20

,,
,,

65

,,

centrāles

11)

,,
,,

uz Alūksnes-Kalnapededzes ceļa pie Kalnapededz.es
uz Alūksnes-Jurensku ceļa pie Jaunzemu uti Pleņķu
ceļu atzar. un Matīseniem
13) uz Alūksnes-Zeltiņu lielceļa pie Silakroga, Laiviņu
mājām un šaursliežu dz.-c. pārbrauktuves ....

85

,,

14) Zeltiņu pasta kantora

70

,,
,,

12)

15) Ilzenes telefona centrāles
1930. g. 10. janvāri, pīkst. 11, rajona kancelejā,
ipla

NTo

1) Rajona kancelejas
2) Beļavas
telefona centrāles
3) Ozolkalna
„
,
4) Pilsskolas

„

„

5) Galgauskas
6) Zeltalejas
7) Lejasstradu

,,
,,
,,

„
„
,,

8) Dziesnieku
9) Elstes
10) Daugstes

,,

,,

„

„

1

55
Gulbenē, Rīgas

q?

90 gab.
65 ,,
85 „
70 „
55 ,,
70 „
55 ,,

55 ,,
125 „
55 ,,
„
,,
1930. g. 10. janvāri, pīkst. 10, Kupravas pasta kantorī:
1) Kupravas p.-t. kantora
100 gab.
1930. g. 10. janvārī, pīkst. 14., Liepnas pasta kantorī:
100 gab.
1) Liepnas p.-t. kantora
65 ,,
2) Sofikalna telefona centrāles
,,
46 ,,
3) Kūdupes
„
4) Aizpurves
,,
„
50 „
5) uz Liepnas-Kacēnu lielceļa pie Predeļevas, Krutu,
85 „
Bērziņu un Manuchnovas ciemiem
59 „
6) Kacēnu p.-t. kantora, Poļesjes un Volodkinas ciemiem
7) uz Alūksnes-Liepnas lielceļa pie Demšu un Proņku
94 „
ciemiem un Sofikalna zāģētavas
1930. g 11. janvārī, pīkst. 11, Stāmerienas pasta kantorī:
1) Stāmerinas p.-t. kantora
105 gab.
2) Litenes telefona centrāles
. :
85 ,,
,,
„
60 ,,
3) Cemeru
70 ,,
4) Kalnienas p.-t. kantora
114 ,,
5) Kalncempju telefona centrāles
1930. ģ. 11. janvārī, pīkst. 11, Rugāju pasta kantorī:
168 gab.
1) Rugāju p.-t. kantora
25 ,,
2) uz Rugāju-Gulbenes ceļa pie Daudzevas ciema .
20 „
3) uz Rugāju-Balvu ceļa pie Medņu ciema
60 „
4) Strazdiņu telefona centrāles
1930. g. 13. janvārī, pikst. 11, Jaunpiebalgas pasta kantorī:
110 gab.
1) Jaunpiebalgas p.t. kantora

likumu

Rēzeknes

virsmežniecība

pārdos mutvārdu izsolē 1930.g. 23. janvārī, virsmežniecības kancelejā,
Rēzeknē, Kalpaka ielā Nš 16,

augošu mežu, pēc platības:

pagasta

Klintaines

6-kl. pamatskolai,
Rīgas

apriņķī, vajadzī ga

sfzolofāja,
ar pilnas 6-kl. pamatskolas
skolo-

tājas tiesībām, kura spēji:

sniegt vācu valodu, matemātiku
zīmēšanu, meiteņu
rokdarbus'

mājturību un arī mūzikas stundas'
(klavieres).
Kandidātes tiek lūgtas hdz š. g. 31. decembrim iesniegt lūgumus , apmaksātus ar
80 sant. zīmognodevu , līdz
ar
dokumentiem par izglītību , līdzšinējo darbību, veselības stāvokli
un Latvijas pases norakstu
_
uz Pļaviņu pag. valdes vārdu
c. Pļaviņām.
Vēlēšanas notiks
š. g. 31.
decembrī , pīkst, f
dienā, Pļaviņu pag. namā. 225i lb
Priekšsēd. J. Rūdolfs,
Darbvedis

ļ^

Bērziņš.

Iekšlietu

B.Ne001855

1928. g. 29. oktobri.

Iekšlietu ministrijas pasu
31. marta papildinājumu pie šī
nolikuma, paziņo, ka valsts zemes daļa izsludina par nederīgu nobankas aizdevumu piedzīšanai: zaudēto Miķeļa Plieksnis ārzemju
pasi Ne ser. C 004844, izdotu
1) Rozēnu pagasta valdes telg. 24. sept. Rīgā.
22562z
pās, 1930. g. 11. februārī, pīkst.10 '929.
dienā, pārdos atklātā vairāksolīNozaudēta
uti tamdēļ skaišanā tiesību uz saimniecību ar
tāma par nederīgu tauts. un ties.
ēkām, melioracijām un citiem zin. fakultātes
tautsaimniecības
zemes piederumiem, kas atrodas nodaļas studenta Nikolaja
PetkeValmieras apriņķī
Rozēnu paviča (matr. Ne 13227), lekciju
gastā, Eglītes mājās un piešķirta
grāmatiņa.
22552z
Jēkabam
un Jānim Straumei
(skat. ,,Zemes Ierīcības Vēstn."
Baižkalna pagasta valde izsluNe 40, lapas pusē 40, kārtas dina par nederīgu
nozaudēto
zirga pasi Ne 221, izd. no Ķieģeļu
Ns 6528).
pag. valdes 1920. g. 20. maijā ar
2) Saimniecība sastāv no:
Āboliņa
vārdu , zirgs
a.~ zemes kopplatībā 70,75 ha; Juliusa
pirkšanas ceļā pārgājis
b. 11 ēkām.
Jana
3) Solīšana sāksies no Ls 2000. Jozus īpašumā, dzīv. Baiškalria
4) Izsolē varēs piedalīties perpagasta Liel-Striķeļu mājā.
sonas, kuras līdz izsoles sākumam
Ventspils
apriņķa
priekšnieks
nodos izsoles noturēšanai pilnizsludina par nederīgu nozaudēto
varotam valsts zemes bankas Latvijas iekšzemes pasi ser. CT
pārstāvim:
Ne 004666, izd. no Ventspils pils.
a. Drošības naudu '/5 no trešā
pol. priekšn. 1928. g. 16. jūn. ar
pantā minētās summas, t. i.
Vilhelma ļuliusa d. Krūmiņa ai.
Ls 400,— ;
Štrifelberģa vārdu.
21487\

110
67

100
44
65

Valmieras nodaļa.

Pļaviņu

šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku izdotu
nekustamu mantu, un 1926. g.

„

,,

22560z

ministrijas pasu noatrod. Valmierā, Rīgas ielā 41-b, daļa izsludina
par nederīgu nopamatojoties uz 1925. g. 29.maija zaudēto Augusta
Teichmana Lalikumu par aizdevumu nodrošinātvijas ārzemju pasi

„

7) Alsviķu pagasta nama
8) Šļukuma muižas
9) Ziemeru telefona centrāles un Kampju mājām . .
telefona

P. Kalnozols.
Revidents

40

,,
,,
4) Annas dz.-c. stacijas
5) Pededzes telefona centrāles

6) Vētrainu

22558z

„

pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 14. janvārī, Dagdas pagasta
130 „
„
namā
1930. g. 8. janvārī, pīkst. II, Rankas pasta kantorī:
Rankas p.-t. kabntora
105 gab. augošu un atmirušu mežu, sekvestrētus un sagatavotus
uz Rankas-Palsmane 's ceļa pie Sejatu un Ūdrupes
materiālus.
mājām
60 ,,
A. Pēc takses.
uz Rankas-Jaunpiebalgas ceļa pie Degļupju mājām
23 ,,
I iec.-mežniecībā, Dagdas novadā pēc celmu skaita 3 vieKrustakmena telefona centrāles
55 ,,
nības
no 400 līdz 460 kokiem, vērtībā no Ls 108 līdz Ls 132.
Uriekstes
„
„
65 ,,
Pēc platības 23 vienības no 0,97 ha līdz 6,67 ha, vērtībā no Ls 11
Zvejnieku
,,
,,
65 „
līdz Ls 1862.
Pinnītes telefona centrāles un Orošļu mājām
. .
100 ,,
II iec. mežniecībā, Asūnes novadā pēc platības 21 vienību
1930. g. 9. janvārī, pīkst. II, Alūksnes pasta kantorī:
no 0,57 ha līdz 4,50 ha, vērtībā no Ls 42 līdz Ls 454.
Alūksnes
telefona centrāles
30 gab.

2) Annas
3) Jaunannas

w
saimniecību.
1929. g. 20. decembrī.Nea-4U453
Valsts zemes bankas

vagons Jelgavā,

skolas

puo

finanču

apm. 33000 gab. jaunu džutas maisu piegādi.

IV iecirkņa mežniecības, Kaucmindes novadā, apzīmētiem
un staba Ne 130
85 „
kokiem 1 vienību 35 koki, vērtībā Ls 270,—.
1930. g. 7. janvārī, pīkst. 11, Lizuma pasta kantorī:
Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra apLizuma p.-t. kantora
120 gab. stiprinātiem nosacījumiem.
uz Lejasciema-Lizuma ceļa pie Lizuma mežniecības
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
ceļgala
30 ,,
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai 10°/
uz Lizuma-Tirzas ceļa pie Jauntirzas kroga ...
36 ,,
drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc noTirzas
telefona centrāles
110 ,,
solīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, par kuru
120 „
Velēnas
„
„
vienība nosolīta.
Druvienas
„
,,
65 „
1) Latvijas valsts iekšējo
Kā drošības naudu pieņems arī:
103O
rr
1
lan«rS»l
nUrai
11
Rah;ii «.«ictn I/antni-īaizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
*
Balvu p.-t. kantora
105 gab. valsts zemes bankas
6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
Balvu dz.-stac. pie Kubuļu telefona centrāles . .
70 ,,
garantijas.
uz Balvu-Rugājū lielceļa pie Naudiševas un Lāčupes
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
ciemiem
40 ,,
no izsoles pēc saviem ieksatiem.
uz Balvu-Viļakas lielceļa pie Vējavas, Silkroga un
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mežStampaku ciemiem
40 „
22563z
Bauskas virsmežzinis.
ziņiem.
Silmalas telefona centrāles
40 ,,
Bērzkalna
,,
„
65 „
Krāslavas virsmežniecība
i

1)
2)
3)

ceļa

ceļa
'

1929. g. 17. decembrī

ministris
apstiprinājis
Ziemeļu
mežu akciju sabiedrības (Northern
Forest Cc, Ltd.) statūtus, kuras
mērķis :r: izstrādāt mežus, ierīkot

1) Maisi jāpiegādā cif
šādās partijās un termiņos:

uz 6 mēnešiem apm. 1000 kg 1. labuma svaigas košergaļas un apm.
100 kg I. labuma svaigas kotietu košergaļas un cepjamo košerdesu

no pīkst.

F. M. Jel$aras cukura fabrika

1930. g. 4. janvārī, pīkst. 10, fabrikas birojā, Rīgā, Noliktavas ielā 1,

&

5)Tiesību ieguvējam ,tūliņng,
izsoles beigām, jāpapildina
%
maksātā
drošības nauda
]-„u
1 no nosolītās
summas.
5
Pār."; ,,"
4 jāiemaksā valsts zemes
9
bankai
ne vēlāk, kā divas nedēļas
pēc
izsoles. Šo prasību neizpildīšanas
gadījumā pircējs zaudē iem
drošības naudu un tiesību

(Paziņojums

par

aizdevumu

nodroši-

t

ļ

S^tĒŠest

sluāingĶfssMit

fllt. Hk. iaiIoiB "
sasauc

kārtēju pilnu
akcionāru sapulci
1930. g. 18. janvārī, pīkst. 5 pēc
pusd., Jelgavā, Mātera ielā Ne 4.
Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Valdes un revīzijas kommisjas
ziņojums.
3) 1929. g. pārskata apstiprināšana.
4) Valdes un revīzijas komnīisija?
vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi un jautāValde.
jumi.
22566z

šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku Latvijas akc. sabiedrības
nekustamu mantu, un 1926. g.
„Siemens" valde
31. marta papildinājumu pie šī
uzaicina akcionārus uz
likuma, paziņo, ka valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai:
1) Ainažu pilsētas valdes telpās
1930. g. 14. februārī, pīkst. 10 1930. g. 21. janvārī, pīkst. 12,
dienā, pārdos atklātā vairāksolī- valdes
telpās, Rīgā, Aspazijas
šanā tiesību uz saimniecību ar bulv. Nš 3, dz. 1.
ēkām, melioracijām un citiem
Dienas kārtība:
zemes piederumiem, kura atrodas
Valmieras apriņķī, Salacas pag., 1) 1928./29. darbības gada pārskata, bilances un peļņas un
Vecsalacas muižas jaunsaimnieapstiprizaudējumu
rēķina
cība Ne 163F,,Strausi" un pienāšana. Revīzijas kommisijas
šķirta Tomam Kvantem (skat.
ziņojums.
,,Zemes Ierīcības Vēstnesī"Mš28 ,
lapas pusē 12, kārtas Ne 1545). 2) 1928./29. g. skaidrās peļņas
sadalījuma un valdes darbības
2) Saimniecība sastāv no:
un sabiedrības vadības apa. zemes, kopplatībā 8,46 ha;
stiprināšana.
b. ēkām: dzīvojamā ēka, klēts,
3) Valdes un revīzijas kommisijas
kūts, ratnica, pirts.
vēlēšanas.
3) Solīšana sāksies no Ls 1750.
4) Izsolē varēs piedalīties perPēc sabiedrības statūtu s§_ 47
xsonas, kuras līdz izsoles sāku- un 49 akcionāriem, kuri v3**
mam nodos izsoles noturēšanai piedalīties pilnā sapulcē, jāuzrāda
pilnvarotam valsts zemes bankas valdei viņu akcijas vai apliecības
pārstāvim:
ne vēlāk, kā 7 dienas pirms pilnas
a. Drošības naudu i/no trešā sapulces dienas.
pantā minētās
Bez tam valde aizrāda, ka
summas, t. i.
Ls 350,—.
gadījumā, ja pirmā sapulce pie^
b. centrālas zemes ierīcības kotiekošā akciju skaita neierašanas
mitejas apliecību, ka pircējam
dēļ nenotiktu, saskaņā ar statūtu
notiks
atļauts iegūt no valsts zemes fond § 58, nākošā sapulce
iedalītu saimniecību.
28. janvārī, tanī pašā laikā «g
Lūgumi dēļ apliecības izsniegtanīs pat telpās, pie kam Jt
šanas jāiesniedz centrālai zemes būs pilntiesīga pie katra uzrādīto
ierīcības komitejai vismaz 2 neakciju skaita.

I iec. mežniecībā, Silinieku, Vec-Rikovas, Taunagu un Pirtnieku novados, 5 vienības no 0,49—3,60 ha, vērtībā no Ls 16,— līdz
Ls 628,—.
II iec. mežniecībā, Taudojānu un Makašēnu novados 5 vienības
no 2,05—4,86 ha, vērtībā no Ls 23,— līdz Ls 74,—.
III iec. mežniecībā, D. Baltiņu, Idzipoles, Rosicas uh Rudovas
novados, 4 vienības no 0,80—5,68 ha, vērtībā no Ls 88,— līdz
Ls 570,—.
VI iec. mežniecībā, Restmuižas un Nukšu novados 10 vienības
no 1,07—4,04 ha, vērtībā no Ls 49,— līdz Ls 123,—.
Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
23 „
2) Jaunpiebalgas baznīcas
par kuru vienība nosolīta.
Pēternieku
telefona
centrāles
110
,,
3)
Kā drošības naudu pieņems arī:
1) Latvijas valsts iekšējo
A\ fiāršpnieku
..
,,
95 ,.
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu
zīmes un
Pirms sacensības, personām, kas vēlas piedalīties, jāparaksta valsts zemes bankas
6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
kopējs dalībnieku lūgums, apmakasājot to ar Ls 0,40 zīmognodevu garantijas.
no katra dalībnieka, kā ari jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no tās summas, par kuru notiek solīšana, bet ne mazāk par Ls 20. no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Vietējiem lauciniekiem kā drošību var ieskaitīt pašvaldību, krājkašu
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mežvai kooperatīvu organizāciju līdzvērtīgus galvojumus. Šie galvojumi
ziņiem.
22564z
Rēzeknes virsmežniecība.
jāizdod uz noteiktu laiku un summu, saskaņā ar likumu.
Cesvaines pagasta valde izsluCesvaines pagasta valde izsluNosolītajiem drošība jāpalielina līdz 10% apmēram no nosodina
par nederīgu nozaudēto dina par nederīgu
nozaudēto
lītās summas.
Sacensības notiks pa atsevišķām pozicijām. Rajona priekšnieks Cesvaines pagasta valdes 1923. g. Latvijas iekšzemes pasi Ne 142829,
patur sev tiesību sagatavojamo stabu vairumu mainīt vai arī 28. septembra protokola norakstu ser. BA. Ne 004229, izd. no
Ne 49, izd. Arvīdam Lielķikutam
Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieka
atsevišķas pozīcijas noņemt no sacensības.
1928. g. ar Emīlijas Lazdinš
Tuvākas ziņas rajona kancelejā Gulbenē, Rīgas ielā Ne la un būvkoku saņemšanai uz atvieglo21499x
tiem
noteikumiem.
21498x
vārdu.
L 5735
22576o
dēļas pirms izsoles
sacensības dienās norādītās vietās.

kārtējo pilnu akc. sapulci

dienas.

22557z

Valde.

